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DAHA GÜÇLÜ BİR SERKETIN İÇİN 
DAYANIŞMA KAMPANYASI 

Okuyucu Arkadaş  
Serketın Dergisi yayın Çizgisini ve varlığını  emekçi 
halkımıza dayandırmıştır. Faşizm, kara gericilik orta- 
mında sosyalizmin insani değerlerini savunan dergi- 
miz, bu güne kadar pek Çok maddi ve manevi zorluğu 
gögüsli erek gelişmişir. Bundan sonrada yürümeye 
kararlıyız. Ancak her adımımızın daha güçlü daha us- 
taca olmasını  istiyoruz. 
Yakından izlediğiniz gibi dergimiz her ay düzenli Çık- 
mıyor. Biz öncelikle bunu düzenlemeyi, her ay çıkma- 
yı  planlıyoruz. Düzenli Çıkmanın yanında daha içerikli 
ve profosyonelce bir dergi hedefliyoruz. 
Bunun için tüm okuyucularımızı  ve dostlarımızı, Ser- 
ketın'la dayanışmaya Çağırıyoruz. SERKETIN'ı  maddi 
katkılarla desteklemek yetmez, önu haber, yorum ve 
diğer yazılarla zenginleştırelim. 

SERKETIN'I OKUYALIM-OKUTALIM, ABONE 
BULALIM 
Yardımlar için Hesap No: .Zeynel Aydın: Yapı  Kredi Bankası  

Beyazit Şub. Hesap No: 0100393 - 8 
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S LINLI 

Yeni bir sayımızla size yeniden merhaba diyoruz. 

Gerek Kürdistan'da gerekse Türkiye'de sürecin giderek ger-
ginleştiği bir dönemde yeni bir sayımız çıkıyor. TC, Güney Kür-
distan'a kadar uzanan bir operasyonu başlattı . Kuzeyde ise yoğun 
çarpışmalar sürüyor. 

Kontr-Gerilla eylemleri ise hergün sinsice ve kalleşçe yeni 
canlar almaya devam ediyor. Ozgür Gündem yazarlarından Hü-
seyin Deniz in katledilmesinden bu yana gazeteci öldürülmedi an-
cak pek çok yurtsever aynı  çetelerce katledildi.Başka gazetecilerin 
öldürülmeyeceğini de kimse garanti edemez. 

Bu sayımızda güncel gelişmeler bölümünde, Şırnak ve sonra-
sini egemenlerin taktikleri ve yönelimleri temelinde ele alp irdeli-
yoruz. 

Merdan Xebat arkadaş  düzenden köklü kopuş, günümüzde 
kopuşun öncüllerini, yani devrimci-demokratik yapılaninayı  ele 
alıyor. 

C. Seydo arkadaş, Güney Kürdistan seçimleri ve 32. paralel 
olayından sonra tekrar güncelleşen "Saddam 'in Anti-
emperyalistliği "ni ele alıyor ve son belgeler ışığında Türk solun-
daki yanlış  yaklaşımları  cevapliyor. 

D. Yıldırım arkadaş, emperyalistlerin gerikalmış  ülkelerdeki 
toplumsal ve doğal yaşam üzerindeki talan ve tahriplerini inceli-
yor. 

Lokman Polat arkadaş, Kürtçe yazısında Hizbi-Kontra ey-
lemlerini yaşanan bir olaydan hareketle anlatıyor. 

F. Baran arkadaş  19. yüzyıl Kürt ulusal hareketini siyasi 
yönleri ile irdeliyor. 

Konuk Yazar Temel Demirer yeniden açılan ve reformist, 
"Çağdaş  sendikacılık" anlayışını  bayrak edinen DISK'i daha doğ-
rusu bürokrat yöneticilerinin görüşlerini ele alıyor. 

Maruf Yılmaz arkadaş, Kürtçe yazı lmış  yazısında genel ola-
rak Kürt dili üzerinde duruyor. 

Beşinci sayımızda buluşmak dileğiyle. 
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KÜRT HALKI YENI BİR SOYKIRIM HAREKATI İLE KARŞI KARŞIYA 

TC, KÜRT HALKINA KARŞI 
RESMEN SAVAŞ  İ 	ETTİ. 

ŞIRNAK, YIKILIP YAKILDI. 

27. 8.1992 tarihinde Diyarbakır'da, Özal tarafindan toplantı- 
ya çağrılan MGK ve Bakanlar Kurulu, ulusal hareketin her-

türlü araç ve yöntemle bastırtlacağtni ilan etti. Hertürlü araç ve 
yöntemden kasıt savaştır. 

' Kürt halktna karşi yürütülen 
savaş, 92'NEWROZ'uyla bir-

likte yeni bir boyut kazandı. Artık 
şehirler içindeki insanlarla birlik-
te toplarla, tanklarla yıkılıp yakalı-
yor. 

İkinci cephe Şırnak: 18 Ağus- 
tos ve sonraki gün Şırnak 

tank, top, uzun menzilli tüfeklerle 
yerle bir edildi. Amaç tam bir kat-
liam ve soykırimdır. 

Şimdi de Sonbahar boyunca 
sürecek topyekün bir saldın 

başlatıldı. Saldınnın; Cudi, Cab-
bar, Herekol dağları  ve bölgedeki 
şehirlerden başlayıp, Güney Kür-
distan'da bitirileceği söyleniyor. 
Bu demektir ki; Sonbaharda da 
Kürt halkını  bekleyen yine ölüm 
ve göçtür. 

ŞIRNAK'I YIKIP YAKTILAR 

Evet Şırnak'ı  yakıp yıktılar. Kürt halkı-
na karşı  yürütülen savaş  Newroz'la birlikte 
yeni bir sürece girmişti. Bu yeni süreç nite-
liğini en açık tarzda Şırnak'ta, sonradan 
Çukurca'da ve Dargeçit'te ortaya koydu. 

Ordu, Özel Tim ve Polis güçleri; 18 
Ağustos gecesi; "PKK saldırdı" bahanesiyle, 
Şırnak'ı  Tank, top, makineli tüfek ateşine 
tuttular. 50 saat süren bombardıman sonu-
cunda kent hemen hemen tamamen yıkıldı  
ve yakıldı. Şırnak, sakinleri ile birlikte ade-
ta bir mezarlığa dönüştürülmek istendi. 
Halkın daha önce hazırlıklı  olması  ve saldın 
sırasında sığmaklara girmesi can kaybını  
azalttı. Buna ragmen 30'a yakın masum in-
san öldü. Halk saldınlardan sonra can gü-
venliğinin olmaması  ve yapılan katliamı  
protesto etmek için şehirden topluca göç et-
ti. Oluşan manzara, Saddam'ın katliamın-
dan kaçan Güneyli Kürtlerin yaşadıklarını  
andınyor. 

Hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak şe-
kilde ortaya çıkan bir gerçek var: Şırnak'ta 
yaşanan bir katliam, bir soykınmdır. Tank-
larla, toplarla makinalı  tüfeklerle sivil yerle-
şim yerlerini bombalamanın ve kurşunla- 
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manin başka bir adı  varmıdır. Ayrıca katlia-
mı  yaşıyanlar polis ve askerin pencelerer-
den evlerin içerisini bilerek taradığını  söylü-
yorlar. Evlerden askerler ve polise ateş  
açıldığı  yalanı  ise, sivil hedeflere saldırıya 
mazaret uydurmayı  arnaçlamaktadır. Ger-
çekte ise halk hiç gerilla görmediğini ısrarla 
belirtiyor. Yine hiçbir gerilla sağ  veya ölü 
olarak yakalanmadı. 

iktidarın Şırnak seneryosu kesinlikle 
inandıncı  değildir. Aksine son günlerde ikti-
dann tepesindekilerin ve bilumum politika-
cıların daha fazla kan isteyen çığlıklan, Şır-
nak'ta nelerin olduğunu dünya kamuoyuna 
çok iyi anlatıyor. 

ŞIRNARTA 
YAŞANANLAR 

SÜRPRİZ DEĞİL 

Demirel gaze-
tecileri rahatlat-
maya çalışan bir 
tarzda, Kürdis-
ta.n'daki gelişme-
ler için '7lerşey 
programında gi-
diyor" diyordu. 
Gerçektende TC, 
Kürdistan'da özel-
likle Newroz'dan 
bu yana bir prog-
ram izliyor. Bu 
program TC'nin  
Kürdistan'ı  yeniden fetW'êtme programıdır. 
Demirel'in 'Mohaç, Malazgirt, Çaldıran 
meydan savaşları" nı  hatırlatması  neden-
siz değildir. 0 da, başka ülkeleri talana çı-
kan atalannın pozisyonuna düşmüştür. Bu 
durumda aynı  ruh hali ile aynı  naralan at-
ması  pek tabidir. 

Evet hedef : "Yeniden Kürdistan'm fet-
hidir". Bu doğrultuda hazırlanan program 
çok yönlü ve çok bileşenlidir. Ancak prog-
ram tamamen Şiddete ve silaha dayalıdır. 
Kısacası  programın ruhu şiddettir. TC, Şid-
deti, ulusal hareketi ve Kürt halkını  "ez-
mek ve çözmek" için tek araç olarak görü-
yor. 

"Ez ve Çöz" stratejisi döneme bağlı  ola-
rak çeşitli taktiklerle yürütülür. Bu dönem 
için "ezme ve çözme"nin taktiği; " balığı  
dürmek için denizi kurut"tur. Yani gerilla-
yı  yok etmek için halkı  yok et yada sindir. 
Bu taktikler emperyalizmin, sömürgeciliğin 
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ve uluslararası  kontr-gerillanın ezilen ulus-
lara karşı  yürüttüğü kirli savaştan edinilen 
tecrübelerin ürünleridirler. 

TC, uzun bir süre gerillayı  dağda yok 
etmeye çalıştı. Bu amaçla Kürdistan'da yay-
gın askeri operasyonlar gerçekleştirdi. Aynı  
zamanda halka dönük sindirme operasyon-
lara yaptı. Ama bunlarda başarı  sağlayama-
dı, gerillanın savaş  kabiliyeti ve halk deste-
ği gittikçe arttı. TC bu ilerleme sürecini 
durduramadı. Gelinen aşamada da bölgede 
halkın devletten köklü bir kopuşu gündeme 
geldi. Özellikle Newroz'lardaki yığın eylem- 
leri, cenaze törenleri bu konuda egemenleri 
epeyi kaygılandırdı. 

Işte Demirel; "Kürt realitesini tanıyo- 
 ,....... ruz" lafını  tam da 

bu süreçte söyledi. 
Çoğu kimse bu lafı  
"Demirel Kürtlerin 
haklarını  taniyacak" 
şeklinde yorumladı. 

Gerçekte Demirel, 
"Kürt halkınm gel-
diği politik, askeri 
düzeyi gördük, an-
ladık, bunu yok et-
mek için gerekli ön-
lemleri alacağız." 
diyordu. Demirel el-
bette Kürt halkının 
istemlerini ve gücü-
nü biliyor, ancak 
biliyor diye hemen 

teslim olacak değil. 0 da savunduğu ege-
men devlet çıkarlar açısından karşısında 
gördüğü güce karşı  kendisini hazırlayacak-
tır. Nitekim öyle de oldu. Yeni hükümet yi-
ğınlarda gittikçe gelişen bir ulusal aktivas-
yon oluştuğunu ve bununda kendi sonlan 
demek olduğunu, ne yapıp yapıp bu ulusal 
aktivisyonu yok etmek gerektiğini gördü. 
Ona görede yeni taktikler benimsedi. İşte 
"Gerillayı  yok etmek için halkı  yoket" 
taktiği bu süreçte benimsendi. O güne ka-
dar dağda yürütülencadeleden sonuç 
alınamamıştı. Aynca dağ  şehirden besleni-
yordu. 0 halde gerillayı  yanlız bırakmak, 
onun gelişip güçlenmesini ve şehirden bes-
lenmesini önlemek için şehirlerde mücade-
leyi yoğunlaştırmak gerekliydi. Ancak bu 
gerillaya karşı  kırda yürütülen savaşın ha-
fifletilmesi anlamına gelmiyor. Bu savaş  
tüm hızıyla sürdürülecek. Yeni olan şehir- 
lerdeki savaşın yoğunlaştınlmasıdır. Taktik 
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ilk kez 1992 Newroz'unda 
özelliklede Cizre'de uygu-
landı. Silahsız şekilde New-
roz'u kutlayan halkın üzeri-
ne ateş  açıldı, evler yine 
tank ve toplarla bomb alan-
dı. Kürdistan genelinde 
110'na yakın insan şehit ol-
du. 

Pankarttan başka hiç-
bir şey taşımayan bu insan-
ların barbarca katledilmesi-
ni, kamuoyuna "terörle 
mücadele" olarak yansıt-
maya çalışan hükümet, tek 
bir insanı  bile inandırama-
dı. 

Demirel ve diğer resmi 
politikacılann bu katliamla-
n çok normal ve sakin bir 
tarzda karşılamalanda an-
laşıhr bir şeydir. Çünkü on-
ların tarihte bu işleri ya-
pan "hocalan" vardır. 
Kuyucu Murat, Yavuz gibi. 
Anlaşılan Demirel ve diğer-
leri bu "hocalann" öğütle-
rinden epey yararlanmışlar-
dır. 

ÖZAL'IN DEMİREL'DEN FARKI NE? 

TC'nin Özel Harp birlikleri (Özel-Tim, 
Kontralar vs.) MGK (Milli Güvenlik Kuru-
lu)'nun yönetimindedirler. MGK aynı  za- 
manda hükümetin izleyeceği çizgiyide be-
lirliyor. Özal-Demirel, bazı  bakanlar ve 
diğer askeri yetkililer MGK'un üyesidirler. 
Dolayısı  ile Özal ve Demirel TC'nin Kürdis-
tan'da uyguladığı  şiddet politikası  konu-
sunda hem fikirdirler. Yanlız Özal ve Demi-
rel değil, hemen hemen tüm resmi 
politikacılar Kürdistan sorunu konusunda 
"milli mutabakat" oluşturmuşlardır. Bu 
"milli mutabakatm" siyasi arenadaki görü-
nüşü "Milliyetçi Faşist Cephe" yani daha 
bir üst şekilde oluşturulan yeni. bir MC'dir. 

MFC Kürt ulusal hareketinin kanla bo-
ğulması  konusunda net bir görüş  birliği içe-
risindedir. 

Türk devlet geleneği, her meşru baş-
kaldirının kanla boğulması  üzerine kurul-
muştur. 12 Eylül darbesinin komutanı, 
pek çok genç devrimcinin katili Kenan Ev-
ren'in belirttiği gibi "Yavuz da M.Kemal'de  

bu işi Şiddetle halletmişti." Kenan Ev-
ren'in bugün için önerisi de "daha fazla 
şiddet"tir. İnönü Şırnak katliamından son-
ra 'Güç kullanacağız başka yol yok" di-
yordu. Türkeş  ise "100 bin kişilik özel 
birlikler oluşturalım, topyekün saldtra-
lım" diyodu. 

Özal ise MGK'nu toplayarak hükümeti 
resmen savaş  ilan etmeye kadar cesaretlen-
dirdi. Ancak Özal'ın politikası  iki bileşenli-
dir. Bir yandan reformlar öneriyor (Kürtçe 
TV ve eğitim gibi) diğer yandan şiddeti kul-
lanıyor. Gerçekte Koalisyon hükümeti işba-
şına geldiğinde aynı  taktiği uygulamaya ça-
lışti. Hatta "Demokratikleşme" adı  verilen 
reform paketi inandıncı  olsun diye SHP'li 
bakanlann ufak tefek bazı  icraatlannada 
izin verildi. Ancak hükümet bu oyunu daha 
fazla sürdüremedi. Artan yığınsal ulusal di-
reniş  hükümetin sahte "demokratikleşme" 
oyununu açığa çıkardı. 

Bu noktada Özal kliğinin politikası  ile, 
Demirel kliğinin politikası  arasındaki bir 
ayrıntı  farkını  görmek gerekir. TC'nin bili-
nen bir devlet geleneği vardır, bu gelenek; 
isyanlann, meşru kalkışmaların kesin su-
retle kanla şiddetle boğulması  gelerıeğidir 
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dedik. Devlet, isyan edenlerin hiç bir talebi-
ni kabul etmemiş, aksine talepleri sahipleri 
ile birlikte yok etmiştir. Belkide bu, devletin 
otoritesini kıracak bir isyanın olmamasın-
dan kaynaklanıyor. Sonuçta bu güne kadar 
devlet bastırma işini hiç bir ödün vermeden 
yapmıştır. Bugün de devletin yönetiminde-
kiler ve diğer politikacıların büyük çoğunlu-
ğu Kürt ulusal hareketine karşı  geleneksel 
bastırma çizgisini uygulamaktan yanadır-
lar. Onlara göre bu hareket Şeyh Sait, Der-
sim gibi bir hareketli ve TC aynı  yöntem-
lerle bu hareketi bastırabilir. 

Bu görüşte olanlara göre ulusal hareket 
var diye bazı  reformlar yapmanın, Kürtlere 
bazı  haklar vermenin gereği yok. Onların 
amacı  eğer başarabilirlerse önce askeri yol-
dan ve hiçbir ödün vermeden bu işi çöz-
mektir. Kısacası  onlar reformlan bile Kürt 
halkına çok görüyorlar. Demirel de bu gö-
rüştedir. 

Özal ise; tek başına askeri yöntemlerle 
işin halledilemiyeceğine inanmaktadır. O, 
askeri yöntemlerle birlikte ulusal kopuşu 
önlemek, Kürt ulusunun bağımsızlık ideali-
ni yok etmek için reformların yapılmasını  
gerekli görüyor. Böylece Kürtlerin bazıları-
na "elma şekeri" bazılarına kurşun dağıta-
rak bir aynştırmaya gidiyor. Bu yöntem ge-
leneksel yöntemden öz olarak ayrı  değildir. 
Sadece geleneksel yöntemi emperyalizmin 
tecrübeleri doğrultusunda zenginleŞtirmiŞ, 
askeri uygulamalara reform aksesuan tak- 
miştir. Amaç kopuş  riskini sıfıra indirmek-
tir. Bir anlamda bu taktik burjuvazi açısın-
dan en ileri taktiktir. 

Ancak bugün TC'nin gerçek yüzü (yani  

şiddete ve kana bulanmış  yüzü) 
ortaya çıkmıştır. "Reform" aldat-
macalan pek rağbet görmüyor. 
Gündemde olan açık savaştır. TC 
olan gücüyle Kürt halkının ve 
ulusal hareketin üstüne yürüme-
yi planlıyor. 92' Sonbahar için 
hazırlanan sözkonusu plan, belki 
de 8 yıldır yapılan en büyük ope-
rasyonu içermektedir. Güney 
Kürdistan'a kadar uzanacak bu 
operasyonda, TC, Barzani ve Tala-
bani'yi de kullanmaya çalışıyor. 
Hedef; Kuzey'den ve Güney'den 
saldırıp PKK'yı  kıskaca almak ve 
yenilgiye uğratmaktır. Eğer Gü-
ney Kürdistan'h güçler gerçekten 
bu operasyona katılıp TC ile bir-

likte saldınrlarsa; her iki parçadaki ulusal 
harekette bundan büyük yaralar alır ve ka-
zananlar da sömürgeciler olurlar. 

Bu operasyon süresince pek çok kentin 
ve köyün bombalanması  ve yeni katliamla-
rın gerçekleştirilmesi olasılğı  büyüktür. TC, 
halkla PKK'nın önemli ölçüde bütünleştiği-
ni görüyor. Bu nedenle saldınlarında; halk-
PKK, sivil-gerilla ayrımı  yapmıyor. Aksine 
Şimdi hedef olarak sivilleri yani halkı  seçi-
yor. Bir Şırnak'lının söylediği Şu sözler ger- 
çeği iyi bir şekilde yansıtıyor. 	olduk 
devlet bizi bombaladi." 

TC, Kürt ulusal sorununu kısa sürede 
çözmeyi istiyor. Bunun ulusal ve uluslara-
rası  nedenleri vardır. Çözümün aciliyetini 
sağlayan bu nedenlerdir. Gecikme; TC için 
hem uluslararası  alanda doğan fırsatların 
kaçırılmasına hemde sorunun kangren ha-
line gelerek "çözümü mümkün olmayan" 
bir hal almasına yol açacaktır. Yeni açılan 
Orta Asya pazarlan Türk tekelci burjuvazi-
sinin iştahını  kabartirken, ulusal hareket 
gün geçtikçe yiğınsallaşiyor ve bu da bui ju-
vazinin uykulannı  kaçinyor. TC'yi "sonba-
har operasyonu"na yönelten bu olgulardır. 
Ve TC "sonbahar operasyonu" ile ulusal ha-
reketi yenilgiye uğratmayı, yenilgiye uğrat-
mazsa da geriletip bağımsızlıkçı  eksenden 
çıkarmayı  tasarlıyor. Eğer bunu başanrsa 
ardından reformlan gündeme getirecek. Bü-
tün bu hesaplar "bastırma" üzerine kurul-
muştur. Demirel bunu "kan durmadan re-
form olmaz" şeklinde ifade ediyor. Peki 
ama TC'nin hesapları  tutar mı? Demirel, 
Atatürk yada Yavuz gibi ulusal hareketi 
bastırabilir mi? Bunu günümüzdeki ulusal 
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hareketle, bastırılan ulusal ayaklanmalan 
karşılaştırdığımızda açık olarak görebiliriz. 

GÜNÜMÜZDEKİ  ULUSAL KALKIŞMA ESKİ  
İSYANLARDAN FARKLI ÜZELLIKLERE 

SAHİPTİR 

Nedir bu farklılıklar? 
1- Öncelikle askeri açıdan bakarsak: 

Tarihteki ulusal hareketler daha çok bir 
ayaklanma şeklinde gelişmiş  ve cephe sava-
şı  vermişlerdir. Gerçekte, ulusal birlikler 
düzenli ordu niteliğine sahip değillerdi ve 
doğal olarak düzenli bir ordu karşısında 
cephe savaşini uzun süre sürdüremeyip ye-
nilmişlerdir. Günümüz ulusal hareketi ise 
uzun süreli gerilla savaşı  ve arkasından dü-
zenli ordu, cephe savaşı  yolunu benimse-
miş  ve bu yoldan gelişmiştir. Bu tür hare-
ketlerin kısa sürede bastınlması, sadece 
askeri açıdan düşünülürse bile mümkün 
değildir. 

2 - Eski ulusal hareketlerin sosyal ta-
banı  ve eylem alanı  dardı. Tüm ulusu kap-
sayacak dinamiklerden yoksundu. Hareke-
te katılım daha çok aşiret bazında 
oluyordu. Emekçi sinıfların harekete katılı-
mı, önderilgin burjuva feodal niteliği ve aşi-
retsel yapı  nedeniyle çok azdı. Günümüzde 
ise; ulusal harekete başta yoksul köylülük 
ve küçük burjuvazi olmak üzere, emekçi sı-
nıflann (işçi sınıfının sinirli bir katılımı  var-
dır) aktif bir katılımı  vardır. Ayrıca önderlik 
küçük burjuva nitelikli olsa da ulusun tüm 
sınıflannı  kapsayabilecek bir yapı  vardır. 
Bugün PKK'nın, belli ölçüde halk desteğini 
sağlaması  ile gerilla hareketi gelişebilmekte 
ve düzenli orduya doğru evrilmektedir. 

3 - Eski ulusal hareketler ulusun 
tüm kesimlerine hitap edemedikleri gibi 
(ki bu kapitalizmin tam gelişmemesin-
den ve uluslaşmanın olgunlaşmamasın-
dan da kaynaklanıyordu) dış  ilişkileri 
de tanı  olarak sağlayamıyorlardi. 

Günümüzde ulusal hareket tümü 
doğru yönde olmasa da çok yönlü ulus-
lararası  ilişkilere sahiptir. En azında 
Kürdistan'ın dört parçasını  kullanabil-
mektedir. 

4 - Günümüzdeki ulusal hareket, 
tüm eksikliklerine rağmen henı  ideolo- 
jik, hem örgütsel hem de politik olarak 
Kürt ulusunun tarihindeki en ileri ha-
rekettir. 

Bütün bu özellikler göz önünde tu-
tulduğunda TC'nin eskisi gibi ulusal hare-
keti bastıramayacağı  anlaşılır. Bunu pek 
çok devlet görevlisi de kabul etmektedir. 
Onlar da şu gerçeği görebiliyorlar: Bölgede 
halk desteğini sağlayan kazanır, halkı  
kaybeden savaşı  da kaybeder. 

SOSYALİSTLERİN SESSİZLİĞİ  

Kürdistan üzerinde savaşlar sürerken, 
katliamlar yaşanirken sosyalistlerimizin bu 
kadar rahat ve sessiz olmaları, açıktır ki 
devrimci ve sosyalist sorumluluk ve ahlak 
açısından utanç vericidir. Halkımız topye-
kün bir saldırıyla karşı  karşıyadır. Bu sal-
dın PKK çerçevesini çoktan aşmıştır. TC, 
sorunun bir ulus sorunu olduğunu, 
PKK'nın da bu sorunun bir parçası  olduğu-
nu çok iyi biliyor. Dolayısı  ile onun amacı; 
sorunun bir parçası  olan PKK'yı  yok etmek 
olduğu kadar, bu sorunu kökten çözmektir 
de. PKK ile Kürt ulusunun özdeş  tutulması  
daha çok bu noktayla ilgilidir. 0 halde belki 
şimdiye kadar "sorun PKK'nın sorunu 
kendi mini kendi çözsün" denilerek bir 
kenarda oturıılabilinirdi. Ancak şimdi poli-
tikamızı  dayandırdığımız Kürdistan ve Kürt 
halkı  savaşan hedefidir, Şu halde artık so-
runu sahiplenmek ve karşı  karşıya bulun-
duğu topyekün saldın karşısında, halkımı-
zın tüm güçlerini harekete geçirmek 
zorundayız. Bu noktada şu bahane ileri 
sürülebilir: "Gücümüz yok, örgütlü deği-
liz." Buna karşılık söylenecek şudur: Eğer 
gerçekten hali hazırda örgütleyip harekete 
geçirecek gücünüz yoksa belli ölçüde hakli-
sınız. Yok ama örgütlü gücünüz var veya 
güç var dağınık, örgütlü değil, yada müce- 
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dele doğrultusunda motive edilme- 
mişse; o zaman gerçekten suçlu-
yuz. Bilinmelidir ki; Kürt halkı  ya-
nn şu soruyu soracaktır; 'Biz 
katledildiğimizde siz neredeydi-
niz." Bu söyediklerimizi, kendimizi 
de dahil ederek tüm Kürdistanh 
sosyalist kişi ve anlayışlara, ku-
rumlara yöneltiyoruz. Elbette ken-
disini hala "tek komünist hare-
ket" görenler bu sözlerin birinci 
dereceden muhataplandır. 

Güncel durum sosyalistlere 
bazı  görevlerin yerine getirilmesi 
zonunluluğunu dayatıyor. Bu gö-
revlerin başında; siyasal birlik ya-
da güç ve eylem birlikleri oluştura- 
rak 	sosyalistlerin 	güçlerini• 
birleştirmek ve dolayısı  ile sürece aktif mü-
dahale etmek görevi gelmektedir. Sosyalist-
lerin gücü vardır. Ancak bu güç dağınıktır. 
Görev bu güçleri sağlam bir politika ve ide-
oloji çerçevesinde bir araya getirip harekete 
geçirmektir. Bu görevin aciliyetini göreme-
yenler tarihin yargısından kurtulamayacak-
lardır. 

ULUSAL GÜÇLER ARASINDAKİ  ÇATIŞMA 
SÜMITRGECİLERE YARAR. 

Kürdistan toplumu da diğer toplumlar 
gibi homojen bir toplum değil, smıth bir 
toplumdur. Bu nedenle Kürdistan'da çeşitli 
sınıflara dayanan farklı  siyasi yapılanmala-
nn olması  gayet normaldir. Kürdistan'daki 
her siyasi akımın en başta bu toplumsal 
gerçeği kabul etmesi ve tek parti tek cephe 
adı  altında diğer hareketlere tasfiyeci dayat-
malar yapmaması  gereklidir. Özellikle sö-
mürgecilere, dışardan gelen işgalcilere karşı  
Ulusal-Demokratik bir mücadele veren Kürt 
siyasal hareketleri; bu ilkeye çok önem ver-
meli, halka ve ulusal harekete karşı  pratik 
anlamda bir saldırı  yöneltmediği sürece hiç 
bir ulusal politik güçle çatışmaya girmeme-
lidirler. Tam tersine ulusal cepheyi genişlet-
mek, karşı  cepheyi daraltmak için ulusal 
güçler arasında dostluk ve demokratik iliş- 
kilere önem vermelidirler. 

Ne yazık ki, Kürdistan'da her zaman 
ulusal güçler arasında düşmanlık ve çatış-
ma var olmuştur. Bu durum en başta sö-
mürgeci kışkırtmalann ve geleneksel yapla-
nn ürünüdür. 

Son günlerde de TC'nin K.Kürdistan'da 
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yoğun saldırısı  yaşanırken, PKK ile KDP ve 
KYB arasındaki gerginlik en üst noktasına 
vardı. Güneyli Kürtler sağladıklan güvence-
ler sürekli olsun diye; emperyalistlere ve sö-
mürgecilere giderek daha fazla bağlanıyor-
lar. Bu temelde PKK'yı  zorla Güney 
Kürdistan'dan atacakla na dair TC'ye gü-
venceler verdikleri gibi; TC ile federasyon-
dan da bahseder oldular. Gelen haberler, 
Güneyde PKK ve KDP-KYB gerginliğinin 
sürdüğünü gösteriyor. PKK'nın gıda ambar-
gosundan önce; KDP'nin PKK'nin faaliyetle-
rini engellemeye çalıştığı  biliniyordu. Am-
bargodan sonra yapılan görüşmelerde 
anlaşma sağlandı. Anlaşmadan sonra son 
durum nedir bilinmiyor. 

Ancak Barzani ve Talabani, diğer Irak'lı  
muhaliflerle birlikte Ankara'ya geldi. Iki li-
der, Demirel, Özal ve Hikmet Çetin'le sami-
mi görüşmeler yaptıklarını  belirtiyorlar. Bu 
ziyaretin Irak'in fiilen 3'e bölünmesi ve 
TC'nin Güney Kürdistan'a yapacağı  operas-
yon öncesine denk düşmesi düşündürücü-
dür. Umarız ki ulusal güçler emperyalistle-
rin ve sömürgecilerin kirli oyunlarına alet 
olmazlar ve kardeşlerin karşı  silah kullan-
mazlar. 

Kürdistan'ın kritik bir dönemden geçtiği 
açıktır. Bu zor dönemden kazanarak çıkma-
nın yolu; tüm yurtsever güçlerin ve Kürt 
halkının dostluğundan ve birlikte mücadele-
sinden geçer. Ancak Güneyli liderlerin son 
sözleri hiçte yurtseverce değildir. PKK ise an-
laşılan ulusal güçlerin dostlugunun ve işbirli-
ğinin önemini hala anlayamamıştır. 
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KOPUŞU 
DERİNLEŞTİRMEK 

İÇİN 
MERDAN XEBAT 

evrim sürecinin mantığı, tarafların irade-
sinden bağımsız olarak önemli aşamalann 
ve bunlara ilişkin keskin dönemeçlerin ya-
şanıp aşılması  doğrultusunda işler. Böyle 
aşama ve keskin dönemeçlerde, mücadele-

nin yarattığı  birikim ve varmış  olduğu düzey, devrim 
cephesinin önüne aşmak zorunda olduğu yeni görev-
ler koyar. Görev, yaygın savaş  cephesinde küçük bir 
tepenin elde tutulması  veya yeni cephelerin açılması  
olarak tezahür edebilir. Onemli olan görevin küçük-
lüğü veya büyüklüğü değil, içinde bulunulan döne-
min ihtiyaçlanna cevap veriyor olmasıdır. Bu halka-
dan yakalayarak, devrimin kendine özgü 
örgütlenişini sağlamak için kitlelerin egemen güçler-
den kopuşunu derinleştirmek, bütün devrimlerin te-
mel görevidir. 

Dönemi anlamak için karşı-devrim cephesinin 
politikalannı  ve taktiklerini bilince çıkarmak temel 
önemdedir. Çünkü, karşı-devrim cephesinin manev-
raları, devrim cephesinin varmış  olduğu düzeyi en 
iyi biçimde yansıtan aynalardan biridir. Bu aynaya 
bakmadan dönemi anlamaya ve karşı  karşıya bulu-
nulan görevi net olarak ortaya koyup gerçeklerini ye-
rine getirmeye çalışmak istenilen sonucu vermez. 
Devrim cephesi, mücadelenin her aşamasında, kendi 
gücüne dayanarak yapabilecekierinin yanısıra karşı-
devrim cephesine izleyerek yapmak zorunda oldukla-
nnı  ortaya koymak ve gereklerini yapmak durumun- 
dadır. 	 ' 

KARŞI-DEVRİMİN MANEVRALARI 
Devrim ve Karşı-devrim, çok sınırlı  bir coğrafya 

parçasında cereyan etse bile, uluslararası  bir niteliğe 
sahiptir, sürecin belli bir aşamasından sonra dünya 
güçleri devreye girer, bizzat cephede savaşiyorlarmış  

gibi saf tutarak sonucu kendi yararlarına göre belirle-
meye çalışırlar. Böyle bir aşamadan sonra hem dev-
rim hem de karşı-devrim, sonuca ulaşmak için içerde 
olduğu gibi dışarda da hasmını  yalıtmak durumun-
dadır. 

Karşı-devrim cephesine bakıldığında rahatlıkla 
gözlemlenebilecek olgulardan biri, Koalisyon Hükü-
metiyle birlikte özel bir önem verilen diplomatik
kilerdir. Bu ilişkiler, Hükümetin kuruluşundan yedi 
ay sonra bile hızından bir şey yitirmeden devam edi-
yor. Resmi Türk H.Çetin'in dışarda geçirdiği gün sa-
yısı  TC başkentinde geçirdiği gün sayısından fazla-
dır. Demirel de "On beş  yı ldır hiç dışarı  çıkmadı, 
dünyayı  tanımayan Türkiye'yi yönetemez" eleştirilerine 
yanıt olsun diye dış  gezilere çıkıyor. 

Dünya'da gözle görülebilir bir rekabet içinde her 
şey yeniden biçimleniyor. Bundan dolayı  diplomasi-
nin öne çıkması  "doğal" karşılanabilir. Ancak, çok ge-
zenin de bir derdi vardır. Çok gezenlere bakıldığında 
görülen şudur: Her devlet, bu dönemden mümkün 
olduğunca büyük kazançlarla çıkmaya çalışıyor. TC 
diplomasisinin gayesi de bu doğrultudadır. 

Fakat "kazanç" ile "zarar" bütün devletler için ay-
nı  anlama gelmiyor. Kimisi•için "kazanç" dendiğinde 
akla gelen ilk şey, yeni pazarlara sahip olmaktır; ki-
misi için ise, varolanı  yitirmeden bu dönemi atlatmak 
"kazanç" anlamına gelmektedir. 

TC için durum nedir? 
Varolanı  güvenceye almış  da yeni pazarlara mı  

açiliyor, yoksa var olanı  yitirmemeyi hem kazanç 
hem de yeni pazarlar elde etmenin güvencesi mi sayı-
yor? 

Orta derecede gelişmiş  kapitalist bir ekonomiye 
sahip olan TC, kuşkusuz yeni pazarlar edinmenin öz-
lemini duyuyor-her kapitalist ekonomi, gelişmesinin 
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belli bir aşamasından sonra yeni pazarlara açılmayı  
ihtiyaç olarak siyasal iktidann önüne koyar. Fakat TC 
bakımından bu ihtiyaç ile mevcut durum arasında 
kapatılması  .hayli güç bir mesafe vardır. Bu mesafeyi 
kapatan değil, gelişmesiyle daha da açan ve andan 
kurtulumadıkça yeni pazarlar edinme olanağını  
ütopyaya dönüştüren en önemli engel ulusal kurtu-
luş  hareketidir. 

Ezilen bir halk olarak bağımsızlık ve özgürlük 
talebimiz ile Türk burjuvazisinin çıkarları  ters orantı-
lıdır. Kürdistan halkının bir adım ilerlemesi TC'nin 
iki adım gerilemesi demektir ya da burjuvazinin sö-
mürü alanlarından mahrum edilmesi, Kürdistan hal-
kının ve Türkiye proletaryasının biraz daha özgürlü-
ğe yaklaşması  demektir. 

Bu durum, TC'yi, uluslararası  alanda varolan 
koruma çabası  içinde olan ve daha da ilerlemek için 
bunu kaldıraç olarak algılayan devletler kategorisine 
koymaktadır. Demirel, daha muhalefetteyken ANAP 
Hükümetini; "Dışarıyla kötü olarak Güneydoğu yangını-
nı  söndüremezsiniz, yangın içerde, söndürmek için dişa-
rıyla iyi geçinmek zorundasınız" diyerek uyarıyordu. 
Hükümeti kurduktan sonra düzenlenen ilk açık otu-
rumda aynı  şeyleri tekrarladı  ve "bir an önce hazırlık-
lar yapı larak bastırılmalıdir, biraz daha yaygınlaşırsa çok 
müşkiilat çekeriz" diyen A.Türkeş'ten farklı  olarak söy-
lediği tek şey "medeni dünyanın desteğini almadan 
bunu yapamazsınız" oldu. 

Ortaya çıkan sonuç şudur: 
1- TC'nin diplomatik girişimlerinin temelinde 

yatan tek amaç; ekonomik ve siyasal tavizler vererek 
"medeni" dünyanın desteğini almak ve ulusal kurtu-
luş  hareketini bastırmakhr. Kıbrıs konusunda atması  
muhtemel geri adımların doğrudan bu durumla iliş-
kili olduğu açıktır. Çekiç Güç'ün kalması  için verilen 
altı  aylık sürenin gerçek nedeni, gizleme gereği du-
yulmaksızın en yetkili ağızlardan şöyle açıklanıyor: 
"Çekiç Güç PKK'nin bastırılmasında bize yardımcı  oluyor. 
Bu güçte yer alan devletler operasyonlar karşısında sessiz 
kalıyorlarsa tek nedeni topraklarımız (?) da olnıalarıdir. 
Güney Kıbrıs'a yerleşip karşımızda yer alsalardi daha mı  
iyi olurdu?" 

2- TC'nin diplomatik ilişkileri Kürdistan devri-
minin uluslararsı  boyutunu yansıtmaktadır. Içerde 
olduğu kadar dışarda da desteğe ihtiyaç duyması, 
devrimin, kendi coğrafyası  dışına taşhğını  ve dünya-
nın politik güçlerini olumlu ve olumsuz yönde-henüz 
alt düzeyde de olsa-ayrıştırdığını  ifade ediyor. Bu du-
rum hep vardı  ancak bu dönemde iyice somutlaşmış-
tır; TC ile ilişki içinde olan bütün devletler bu olguyu 
dikkate alarak politika yapmak durumunda kalıyor-
lar. 

Devrim ve Karşı-devrim mücadelesi şiddetlen-
dikçe taraflar yeniden derlenir. Yeni bir "ayrişma ve 
bütünleşme" kendisini dayatır. Yeniden konumlan-
ma, ayrişma ve bütünleşme yalnızca savaş  gücünün 
göreve göre organize edilmesi değildir. Savaş  alanın-
da olduğu gibi siyasal alanda da yeniden konumlan- 
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ma zorunludur ve süregelen esnek tutumlar bir yana 
bı rakılarak siyasal hedeflerde, propaganda ve ajitas-
yonda netleşme olmazsa olmaz önemdedir. Böyle dö-
nemlerde aynşma, aynı  zamanda tarafların kendi içi-
ne yönelik bir hesaplaşma olarak ortaya çıkar; 
istenmeyenler veya sürece ayak uyduramayanlar, ay= 
nk davrananlar ayıklanır, susturulur veya bastırılır. 

Son günlerde Demirel'in yanısıra birçok resmi ve 
yarı-resmi kurum ve kuruluş, Ozal'ın, devletin çalış-
ması  önünde ciddi bir.engel haline geldiğini ve böyle 
devam ederse Sonbahar'da Köşk'ten indireleceğini iş-
liyor. Yapılan kamuoyu (!) yoklamalarıyla elde edilen 
sonuçlar Demokles'in kılıcı  gibi Ozal'ın başında sal-
landı nlıyor. Verilen mesaj açıktır: "Aynı  tavrı  sürdü-
rürsen ansızın yerinden olabilirsin!" 

Burda önemli olan Özal'ın indirilmesi değil, bu-
na gerekçe gösterilen "aynı  tavrı  sürdürürsen"dir. Ne-
dir bu "aynı  tavır"? 

Görüldüğü kadarıyla "aynı  tavır"la anlatılmak is-
tenen, Özal'ın eskisi gibi (ANAP iktidarı  döneminde-
ki gibi) Hükümeti yönlendirme gayreti ve bunu ba-
şarmak için de kararnameleri onaylamayarak 
"yeniden görüşülmek üzere" Meclis'e geri gönderme-
sidir. Gerçekte, burjuva fraksiyonlar arasında iktidar 
avantajlarından yararlanarak karşı  tarafı  pasifize et-
mek gibi bir didişme hep vardır. Ozal'ın tutumu bir 
yönüyle böyledir. Ancak bundan dolayı  "devlet işle-
ri" tıkanıyor değildir. Özal'a karşı  açı lan isyan bayra-
ğının nedeni "devlet işlerinin tıkanması" hiç değildir. 
Devlet köyleri bombalamada, Küçükarmutlu gibi ma-
halleleri kuşatmada, Izmir'i Kürt nüfusundan arındır-
mada, Kontr-gerilla faaliyetlerinde, işçi çıkarmada ve 
alabildiğince zam yapmada tıkır tıkır işliyor. Bu ko-
nularda hiç bir sorun yok ve bütün bu uygulamalar 
Özal tarafından destekleniyor. Özal'a karşı  sindirme 
operasyonunu "zamlardan dolayı  halkın dikkatini 
başka yöne çekmek amacı na bağlamaksa oldukça 
yüzeysel bir yaklaşım. Devletin bütünlüğünü sağla-
mak durumunda olan burjuvazi, artık halk tarafın-
dan "kader" sayılan zamlar nedeniyle kendi kurumla-
rını  yıpratmayı  göze alamaz. 

Kapitalist toplumda her şey doğru biçimiyle de-
ğil, çaprıtılarak kamuoyuna yansıtilır. Söylenenlerle 
olanlar arasında paralellik olabilir ancak gerçek ne-
den ve amaç hep gizli tutulur. Gerçek nedeni ve ama-
cı  anlamak için ya söylenen ve gösterilenleri tersine 
çevirmek gerekir ya da yakıcı  bir hal almış  ama ısrar-
la gözden ırak tutulan ve didişmeyle ilişkilendirilme-
yen olguyu irdelemek gerekir. 

TC'nin en önemli sorunu, "yok edeceğim" iddia-
sıyla karşısında durduğu ulusal kurtuluş  hareketidir. 
Kürdistan'ı  yönetmede bir "yönetemezlik" krizi için-
dedir ve krizin derinleşmesiyle "devlet işlerinin tıkan-
ması" ve bundan dolayı  da burjuvazinin kendi içine 
yönelerek belli kesimlerini bastırması  veya pasifize 
etmen' arasında eşit işareti vardır. Tarihe bakıldığın-
da bu durum çok açık bir şekilde görülebilir. TC, ulu-
sal kurtuluş  hareketlerini bastırmaya kalkıştığı  her 
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dönemde kendisine de yönelmiş  ve sürece ayak uy-
durmada kararsız davrananları  elimine etmiştir. 

Bu, ulusal kurtuluş  hareketinin varmış  olduğu 
düzeyi gözler önüne seren bir başka olgudur. Karşı-
devrim cephesindeki hesaplaşma "düşük yoğunluk-
lu'dur ancak açık olarak uç vermeye başlamıştı r ve 
devrim mücadelesine bağlı  olarak bir seyir izleyeceği 
görülmek durumundadır. 

3- Dönemin özelliğini ve ulusal kurtuluş  hareke-
tinin varmış  olduğu düzeyi gözler önüne seren bir di-
ğer olgu, karşı-devrim cephesinin günlük-fiili uygu-
lamalarında somutlaşıyor. 

Uluslararası  alanda "medeni" dünyanın desteği-
ni almak için verebileceğinin azamisini veren TC, 
içerde, Türk kamuoyunun desteğini almak-daha doğ-
ru bir deyişle kamuoyunu iktidarı  desteklemeye zor-
lamak- için ideolojik olarak şovenizmi, propaganda 
olarak "yeneceğiz"i, uygulama olarak da şiddeti orta-
ya koyuyor. Şovenizm dalgası  yükseldikçe hem imha 
politikasını  yoğunluştırıyor hem de demokrat kamu-
oyunu bastırıyor. Devletin politikasına karşı  olan bü-
tün güçlere, SP örneğinde olduğu gibi, politika yap-
ma hakkı  tanınmıyor. "Bölücülük" yapmıyor olmak 
yetmiyor; devletin yürüttüğü politikaya destek ver-
mek TC vatandaşı  olmanın yeni bir kriteri olarak or-
taya konuyor. 

Bunun anlamı, toplumun belli bir kesiminin, biz-
zat devlet tarafından devrim cephesine itilmesidir. 
Tercihe zorlananların hepsi salt bundan dolayı  dev-
rim cephesine akacak değildirler; muhtemelen bir ke-
sim sinecektir ancak demokrasi kavgasında kararlı  
olan sını f ve tabakalar kendi sorunlanyla ulusal so-
run arasındaki zorunlu ilişkiyi daha somut kavraya-
caklardı r. Devlet nası l devrimci-demokrat ve hatta ta-
rafsızlan karşısına almadan-yani bunları  gözden 
çıkarmadan ulusal hareketi bastıramayacağına karar 
vermişse, işçi-emekçi, devrimci-demokrat ve hatta 
pasif kesimler de, ulusal kurtuluş  hareketini sahip- 
lenmeden ve onunla ayni mücadele cephesinde bir-
leşmeden demokrasi mücadelesini yürütemeyecekle-
rini her gün biraz daha anlayacaklardır. 

Direniş-Karşı  önlemler-İlerleme 
Başka Türlü Olamaz Mıydı? 
Karşı-devrimin manevraları  hem UKM'nin var-

mış  olduğu düzeyi hem de UKM'ni tasfiye için alınan 
önlemleri ortaya koymaktadır. Bunu görmek ve buna 
göre konumlanmak temel önemdedir. 

Böyle dönemlerde, yerleşiklik kazanan ve adeta 
alışkanlık yaratan taktik ve yöntemlerin değiştirilme-
si gerektiğinde, buna hazır olmayan veya sürecin 
farklı  gelişmesinden yana olanlar tarafından "başka 
türlü olamaz mıydı" sorusu hep sorulur. Niyet iyi ol-
sa da, başka türlü olamayacağı  konusunda ikna olun-

. madıkça sonuç kötüdür: Kararsızlık! 
Devrim mücadelesinin gelişim seyrine daha baş-

langıçta işaret edilmesi tam da bu nedenledir. Bugün  

olmasa yarın ama mulaka, eğer taraflar daha başka 
bir çözüm üzerinde anlaşmaya varmamışlarsa, böyle-
sine bir hesaplaşma yaşanmak durumundaydı. Yu-
karda ortaya konulan durum ışığında şöyle sormak 
daha doğru olur: Statüko içinde olsa bile, hiç bir çö-
züm biçimine yanaşmayan TC, bu duruma daha ne 
kadar tahammül edebilirdi? Ya da hem TC ve hem de 
PKK, ulusal uyanişin bu düzeyi karşısında eskisi gibi 
davranmayı  sürdürebilir miydi? 

Devlet, gerilla savaşa karşısında belli bir dene-
yim edinmekle birlikte, ulusal uyanışın kitlesel boyu-
tu ve bunun yarattığı  uluslararası  meşruyet karşısın-
da yetersiz kaldığını  ve eğer önlem almazsa iyice 
gerileyeceğini '90 Mart direnişleriyle anlamış  durum-
daydı. Içinde bulunduğumuz döneme burdan kalkı-
larak bakıldığında '92 Newroz katliamının hem bir 
sonuç hem de bir başlangıç olduğu rahatlıkla görüle-
bilir. PKK bakımından da durum pek farklı  değil; ar-
tan savaş  kapasitesi, örgütsel ve siyasal etkinliği ve 
kitle eylemliliğiyle, karşı-devrim güçlerini yıpratma 
ve demoralize etmek amaçlı  taktiği sürgit kullana-
mazdı . Birden bire değişti gibi görünen durum, aslın-
da,-ir :cadelenin gelişimiyle ortaya çıkan ve bütün ta-
raflara "eskisi gibi davranamaz" hale getiren devrim 
sürecidir. 

Bu dönemde, süreç, statüko için çözümlere değil 
de daha yoğun bir çatışmaya varmışsa, bütün dikkat-
ler karşı-devrimin manevralari üzerinde toplanmak 
durumundadır. Şu soru ciddi bir biçimde sorulmalı  
ve yanı t bulunmalıdır: Stoküko içi "çözüm" önerile- 
riyle döneme karşı  durmak ve Kürdistan halkını  da-
ha üst bir düzeyde örgütlemek mümkün müdür? 

Devrimlerin temel sorunu 
Bütün devrimlern temel sorunu var olan düzen-

den kopuş  sorunudur. Düzenden kopmayan ve geri 
dönmemek üzere gemilerini yakmayan hiç bir dev-
rim başarıya ulaşamaz. Iktidar olunabilir ya da bizim 
için geçerli olmak üzere, düzenin sınırları  içinde bir 
takım ulusal haklar elde edilebilir ama kopuş  sağlan-
mamışsa yeni bir toplum kurulamaz. 

Kopuştan anlaşılması  gereken belli bir ulusal bi-
linçlenme düzeyine erişme ve düzeni zorlama olayı  
değildir. Kopuş, farklı  bir toplumsal düzen kurmak 
üzere toplumun siyasette, ideloojide ve kültürde ken-
dine özgü örgütlenişdir. Devrimin kendine özgü ör-
gütlenişi ve kurumlaşması  gibi başarısı  da kopuşurı  
yaratılmasına bağlıdır. 

K.Kürdistan'da sistemden kopuş  sürecinin tarihi 
eskiye, birçok siyasal iirgütlenmenin bağımsız-
birleşik-demokratik Kürdistan şiarıyla ortaya çıktığı  
'70'lere dayanır. Aydınlanmış  unsurlara özgü bu ko-
puşun kitlelere mal olması  ve pratik-politik alana 
yansıması, TC'nin SS kararnameler dizisiyle karşı  
durmaya çalıştığı  '90 Mart direnişlerine tekabül eder. 
Ancak, bütün kopuş  süreçlerinde gözlendiği gibi 90 
kopuşu net değil bulaşık nitelik taşıyordu. Yeni bir 
toplumun nüvelerini taşımakla birlikte eskinin ağırlı- 

SERKETIN ! 11 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



a..•.  ,•~.  ti 	 .~t••{~#!~ ~ 9r . 	.... 	 .. 

 

X4i ~b'.< VW- 

 

<~~
~,~ ~•.3' _~ _e..'r'•{':.  µ•  y' 

 

  

    

     

      

. } 	:•. ~~i`',."E-••',v,~.•'-~~~ ~•-: 
v-n~ 

~-~~. 
0.t?Of 	 .̀'}. 	'C^'. •ıv. •. ,...~.~::>.'M',.:~3ick::w...~t.'~-'",~.~.̀.'-'.,.'•"r.a:f  

ğı  altındaydı  ve yeniden ama bir başka biçimde-
ehlileştirilmiş  haliyle düzene entegre olmanın dina-
miklerine sahipti (Daha geniş  bilgi için bkz. TS, sayı. 
3) 

Mart Direnişleri'nden sonra bu sürecin layıkıyla 
değerlendirildiği pek söylenemez. Nicelik olarak bir 
gelişme sağlandı  ancak bu niceliğe gerçek kopuşu 
temsil eden bir nitelik verilemedi. 20 Ekim Seçimle-
ri'nde izlenen SHP ile "ittifak" politikası  ise her şeyin 
üzerine tuz-biber ekmiştir. Ulusal demokratik bir bi-
tinç taşımasına karşın TC partilerinden kopan kitle, 
stratejik bakımdan kesinlikle yanlış, taktik olarak 
stratejik bakıştan yoksun bir politikayla ve salt "daha 
demokratik(!) bir ortam" umuduyla yeniden rejime 
yanaştınlmıştır. Newroz katliamına karşın, son yerel 
seçimlerde, bazı  yerlerde, örneğin Van'da, aynı  politi-
kanın izlenmesi ise hiç olumlanmayacak, uzun vadeli 
çıkarlar bir yana, Kürt halkının günlük taleplerini gö-
zettiğinden ciddi biçimde kuşku duyulması  gereken 
bir vakadır. 

Yanlış  yapılmaz diye bir kural yoktur, yanlış  ya-
pılabilir ama doğusu odur ki, yanlışı  telafi etmenin 
yollan aranır. Devletin "yok edeceğim" iddiasıyla ye-
niden konumlandığı  bu dönemde geçmişte yapılan 
yanlışlan telafi etmenin yeni bir olanağı  doğmuştur. 
Kopuşu bizzat devlet sağlıyor ve üstelik oldukça sığ, 
günümüz koşullarına uymayan politika ve idelojiye 
umut bağlayarak... Bu ideoloji ve politika, bir bütün 
olarak Kürt halkının yanısıra devrimci-demokratik 
Türk kamuoyunu ve emekçilerini de karşıya alıyor. 
Saldırgan bir görünümde olmasına karşın aslında sa-
vunmadadır ve daha da savunmaya itilmesi müm-
kündür. 

Yeniden Konurnlanmanın Kriterleri 
Olanak, her zaman başarının kendisi değildir; 

devrimin çıkaflan gözetilerek taktik belirlenirse 
olumlu bir sonuç alınabilir. Taktiği hayata geçiren 
devrimci güçlerdir ama onları  da kararlı  kılan strate-
jik donanımdır. Nasıl bir strateji kitlelerin önüne kon-
malıdır? Ya da kopuş  denilen olay, Kürdistan halkı-
nın çıkarlarını  temsil etmesi anlamında, hangi 
kriterlere dayandınlmalıdır? 

Her şeyden önce yapılması  gereken şudur: Bu-
güne kadar önerilen statüko içi çözümler bir yana bı-
rakılmalı, ilerlemenin önünde engel telakki edilerek 
bir daha sözü edilmemek üzere "unutulmali"dır. Ulu-
sal kurtuluş  mücadelesi aynı  zamanda, bir halkın, 
kendisiyle ve tarihiyle hesaplaşmasıdır. Marx'ın dedi-
ği gibi, "yalnız yaşayanlardan değil, ölülerden de " 
çekiyoruz. Geçmişe damgasını  vuran, bugün ağırlığı  
altında ezildiğimiz anlayış  ve olgulardan biri, "ba-
ğımsızlık" talebiyle ayaklanmak "ayrılmak istemiyo-
ruz" diyerek bitirmektir. Yaşamakta olduğumuz 
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"dertlerin" ve "acıların", geçmiş  kuşakların kabul edip 
bize devrettiği ama bugün taşımak zorunda olmadi-
ğımız sömürgeci ilişkiler olduğunu unutmamalıyız. 
Bizzat bu ilişkiler tarafından gelenek haline getirilmiş  
düşünüş  ve davranış  biçimlerini terk etmek zorunda- 

Sosyalistler olarak bizler tarafından haykırıldığı  
için değil, Kürdistan halkının gerçek çıkarlarına ters 
düştüğü ve biricik kurtuluş  yolunu gölgelediği için; 
kendimizi yeni bir toplum olarak örgütlemeyi ve bu-
gün sonuçlan nedeniyle çektiğimiz "dertlerin" ve 
"acıların" yaratacısı  olan geçmişimizle hesaplaşmayı  
önlediği için; bundan sonra kendi tarihimizi yapmak 
amacıyla başkaldırdığımız sömürgeci-kapitalist düze-
ne yeniden entegre olmamızı  içerdiği için statükocu 
çözümleri terk etmeliyiz! 

TC'nin; "Ben sizinle istediğiniz koşullarda yaşa-
mayı  kabul etmiyorum; sizi, istediğim koşullada ya-
şamaya mecbur edeceğim" dediği bir dönemde "ayrıl-
mak istemiyoruz" da ısrar etmek veya "PKK 
bastırılırsa güzel günler gelir" sanmak boş  bir bekle-
yiştir. Mücadele gibi hedef de radikal olmak duru-
mundadır. Sorunun bilincinde olanlar bağımsızlığı  ve 
özgürlüğü somut bir hedef olarak ortaya koymaktan 
kaçınırlarsa, kitlelerin bunu kendiliğinden kavraması  
olanaksızdır. Saldınlar karşısında direnmek ve aş-
mak sadece taze güçler edinmek değildir, ayni za-
manda ve esas olarak halkı  daha ileri bir siyasal bilin-
ce eriştirmektir. 

Bunun anlamı  şudur: Halk, bu dönem aşıldığın-
da, bütün dünya halklarının sahip olduğu vatan ol-
gusundan ve kendini yönetme hakkından mahrum 
edildiğini bilince çıkarmalı  ve TC'ye şunu söyleyebil-
melidir: Senin yönetmediğin Türk emekçileriyle de-
mokratik bir düzende eşit koşullarda yaşamaya hazı-
rım ama sen, bütün zamanların suçlusu olarak 
ülkemdeki varlığın sürdüı düğün müddetçe, layık ol-
duğum biçmide yaşamak için karşına bir devlet ola-
rak çıkacağım Kazınılan mevzilerde tutunmak ve da-
ha da ilerlemek için temel görev, halkın, bu bilinç 
düzeyine eriştirilmesidir. 

Yasallık mı  istiyorsunuz? 
Yoksa özerklik mi? 
Gönlünüzde federasyon mu yatıyor? 
Ama bütün bunlar kendisiyle hesaplaşmış, geç-

mişin ve bugünün bütün yanılsamalarından arınarak 
hakları nın bilincine varmış, ayakları  üzerinde durabi-
len bir halkla ,yapilabilir. Böyle bir halk iradesi ortada 
yoksa veya bütün çabalar bu doğrultuya yöneltilmi-
yorsa, değil federasyon, reform bile yapılamaz. Ba-
ğımsızlık ve sosyalizmi Kürdistan emekçilerinin ve 
biz sosyalistlerin sorunu olarak adedebilirsiniz ama 
böyle bir halka herkesin ihtiyacı  vardır. 
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ANTI- 
EMPERYALİST 
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G.Bush 'un kaki-Iran 
Savaşında Saddam 'a 
Nasihatı  Ve ABD'nin 
Irak'a Yaptığı  silah Ve 
Ekonomik yardımlar. 

C. Seydo 

addam, ABD'nin 	"diişman"larından 
biri olan Iran ile savaş  içinde iken, döne-
min (1986) ABD başkan yardımcısı  G.Bush 
idi. Bush'un Saddamla çok iyi ilişkileri 

vardı. Son aylarda ABD basınına sızan yeni haberle-
re göre G.Bush, Ortadoğu'ya o tarihte yaptığı  bir ge-
zide ünlü uşaklanndan Mısır devlet başkanı  Hüsnü 
Mübarek ve Ürdün Kralı  aracılığıyla, "Saddam'ın 
İran'a karşı  daha yoğun hava saldırılan yapmasım 
nasihat (siz direktif diye okuyun yn.) ediyor". 
"G.Bush 'un böyle bir nasihata gerek görmesinin altında 
yatan gerçek, ABD destekli Irak'ın, Iran'a karşı  1980'de 
başlattığı  haksız savaşta, Iran'ın her geçen gün yeni mev-
ziler kazanması  ve Irak'ın savaşı  kayıp etmesinden duydu-
ğu korku idi." 

ABD gizli haber servislerinin Bağdat rejimine 

"İran savaş  gücü ve cephedeki hareketlilik hakkın-
da sağlamış  olduğu askeri bilgiler, Saddam tarafın-
dan iyi değerlendirilmiyor." Bu durum dönemin Re-
agen hükümetini bayağı  rahatsız etmiş  olduğu için, 
G.Bush böyle bir nasihatta bulunma zorunluluğunu 
duyuyor. 

Los Angeles Times gazetesi, "Bağdat rejimi 
G.Bush 'un bu isteğini çok geçmeden yerine getirdi; ve bir 
hafta sonra İrak uçaklarının Iran'daki sivil hedeflere yöne-
lik hava saldırılarını  yoğunlaştırdı" ğını  yazıyor. 

Gazeteye göre; ABD, Irak'a yardımlannı  sadece 
Iran ile savaş  içinde iken değil, savaştan sonra da 
sürdürüyor. örneğin: "1983'den 1990 Ağustos'una 
(Yani Kuveyt Işgaline) kadar_ABD, Irak'a tam 5 mil-
yar dolarlık tarım kredisi veriyor'. 

"Bugün yapılan araştırmalardan anlaşılıyor ki, İrak 
bu kredinin bilyilk bir bölümünü silah ve ABD 'den çok ge-
lişmiş  teknolojik askeri malzeme alımı  için harcamiştır. Ki 
İrak'ın bu teknolojiyi, nükleer silah geliştirme programın-
da kullandığı  da ortaya çıkmış tır". 

Basına sızan bu bilgiler bugünlerde, temsilciler 
meclisinin isteği üzerine seçilecek bir hukuk komis-
yonu tarafmdan arştınlacaktır. . 

ABD'in Saddam diktatörüne yardımı  bununla 
bitmiyor. "ABD'deki bir Italyan Bankası  (Banc(' Nazio-
nala Del Lavoro) Atalanta şubesinin önceki şefi Chirstop-
her Drogual, Reagan hükümetinin garanti vermesi üzeri-
ne Irak'a birkaç milyar dolarlık borç verdiğini itiraf 
ediyor." Banca Nazionala'run "bürosunda federal araş-
firma komisyonu tarafından yapılan bir aramada, bunu 
doğrulayan birçok belge de, ele geçirilmiş  durumda. Bu 

'extradan gelen para lara da İrak yine silah almış" olduğu-
nu belirtiyor gazete. 

"İrak-Iran savaşı  başladığı  ilk yıllarda tarfsız gö-
ninmeye çalışan ABD -ki dönemin başkan yardımcı-
liğını  G.Bush yapıyordu- çok geçmeden taraflı  oldu-
ğunu" pratikte yaptıkları  ile ortaya koydu. 

"1982 'de ABD, terörist devletler listesinden Irak'ın 
ismini siliyor. Aynı  yıl sonunda ABD tarım bakanlığı  ta-
rafından kredi garantisi, ve Irak'a ABD'nin tarımsal 
ürünlerini alma olanakları  sağlanıyor." 

"2984 'de, ABD ile İrak arasında diplomatik-ilişkiler 
sağlandı. Aynı  yıl dönemin Başkanı  R.Reagen CIA'nın 
İrak gizli istilıbaratına yardım etmesini ve bilgi vermesini 
istedi." "ABD, İrak ile ticari ilişkilerini, Irak'ın, kuzeydeki 
sivil Kürt halkına karşı  kimyasal said, kııllanmasından 
sonra da sürdürüyor." 

Halepçe'nin suçsuz 5.000 sivili zehirli gazla kat-
ledildikten bir yıl sonra, "Demokrat Parti'nin millet ve-
killerinden Henry 13:Gonzales 'in basına açıkladığı  belgele-
re göre, 1989 Ekim'inde G. Bush, bir ulusal güvenlik 
direktifi vererek, İrak'la ekonomik ilişkilerin dahadagelişti-
rilemisini emrediyor." 

"Bundan hemen bir ay sonra, Irak'a 1 milyar dolarlık 
extra kredi verildi." 
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H.B. Gonzales'in basma açıkladığı  belgelerden 
birine göre; "Tarim Bakanlığı 'nın Nisan 1990 tarihli iç 
raporları  gösteriyor ki, Banca Nazionala Del Lavo-
ro 'nun, Irak'a verdiği krediler nedeni ile açılan soruştur-
ma hasır altı  ediliyor. Soruşturma, savaşın bittiği 28 Şu-
bat 1991'e kadar da açılniiyor." 

Örneğin, Los Angles Times'm yazdığma göre; 
"G.Bush ve bakanları  (J.Baker gibi) ABD'nin ticaret 
ve savunma bakanlığına Irak'a ileri düzeyde tekno-
lojik malzeme satması  için baskı  yapiyor." 

"Yine gizlilik damgası  vurulmuş  belgeler gösteriyor 
ki, G.Bush'un bizzat kendisi, ABD'nin federal ihracat ve 
ithalat bankasından, 1983 ve 1986'da olıııak üzere iki kez 
Irak'a yardım edilmesini rica etti" (1) 	. 

ABD'nin, Irak'a sağladığı  destek siyasi ve ekono-
mik yardımlarla sınırlı  değildi. Irak-Iran savaşında 
bizzat pratikte Irak'i, Iran kaşısında savundu. 1988 
yazında Irak'ın, Iran karşısında gerilediğini gören 
ABD, bölgeye kendi savaş  filolanm göndererek, 
Iran'ın ilerlemesini engelemeye çalıştı. Filolardan kal-
kan savaş  helikopterleri Iran'ın savaş  gemilerini vu-
ruyordu. Bununla da kahnmayıp, aynı  yıl bir Iran 
yolcu uçağı  ABD'nin savaş  gemisi tarafından düşü-
rüldü. 290 suçsuz insan can verirken, ABD, uçağın 
uluslararası  sularda olduğunu iddia etti. Neki, bu-
gün bizzat dönemin amirallerinden William Crawe, 
ABC televizyonuna; "düşürülen Iran yolcu uçağının 
Iran hava sahasında bulunduğunu..." (2) açıklıyordu. 

ABD emperyalizminin başı  G. Bush ve hüküme-
tinin sömürgeci Irak devleti ile kurulan siyasi ilişki-
ler ve ekonomik, teknik yardımlarda baş  rolü oyna-
dığı  apaçık ortadadır, Saddam'ın askeri, siyasi ve 
ekonomik olarak güçlenmesinde, Iran'a karşı  8 yıl kı-

' ran kıran savaş  yürütüebilme, Kürdistan'da zehirli 
gaziarla binlerce insanı  katledebilme, nükleer silah 
üretebilecek teknolojiyi elde edebilme, ve son olarak-
ta Kuveyti işgal ve ilhak edebilme gücünün ve bece-
risinin arkasında ABD emperyalizminin bulunduğu 
apaçık görülmektedir. Eğer ABD ve diğer emperya-
listler Saddam'ı  bazı  nedenlerden dolayı  karşılarına 
almasalardı, Saddam'ın onlarla hiçbir sorunu olma-
yacaktı. Sad damla emperyalistlerin çatışmasınm te-
melinde, kimilerin sandığı  gibi, Onun anti-
emperyalistliği değil, tersine, altı  çokça çizilip belirti-
len emperyalist emeller peşinde olması  idi. 

Ortaya çıkan gizil tutanaklar; CIA'm Irak gizli 
istihbaratı  ile işbirliğinin 1990 Kuveyt'in işgal edildi-
ği tarihe kadar sürdüğünü gösteriyor. Bu demektir 
ki, ABD, Irak'ın Kuveyt'i işgal edeceğinden de haber-
dar. ABD'nin işgale karşı  niye önlem almadığı  ise tü-
müyle tartışmalı. Çünkü, ABD'nin, Saddam'ın Ku- 
veyt'i işgal ve ilhak etmesine göz yumduğu, hatta 
sessizce onayladığı  doğrultusunda kuşkular da var. 
Işgal döneminde ABD'nin Bağdat büyükelçisinin bu 
kuşkulardan dolayı, temsilciler meclisi tarafından 
sorguya çekildiği de biliniyor. Yukardaki belgeler ör- 

neğinde olduğu gibi, ABD'nin, Kuveyt işgali için 
Saddam'a yeşil ışık yatığı  yönünde yeni kanıtlar orta-
ya çıktığı  zaman şaşırmamak gerekir. Bu, kesin kanıt-
lara dayanmayan, ancak akılda tutulması  gereken 
önemli bir varsayımdır. 

Bütün bunlar ortaya koyuyor ki, Saddam'ın si-
yasi, askeri ve ekonomik olarak ayakta kalması  ABD 
sayesinde olmuştur. ABD ile Irak arasında önemli 
tüm alanlarda bir işbirliği sözkonusudur. Saddam'da 
bu ilişkilerin oluşumunda baş  rolü oynuyor. Yukar-
daki belgeler gösteriyor ki, Sovyetler'e, ABD ve diğer 
emperyalistlere ekonomik askeri, teknolojik ve siyasi 
olarak bağlı  bulunan Saddam diktatörlüğünün, tüm 
bu devletleri karşısına alması, Irak için bir kadastorof 
olacaktı. Saddam bunu çok iyi biliyordu. ABD ve di-
ğer emperyalist patronlarma rağmen, Saddam'ın Ku-
veyt'i zapto-rapt etme macerasma çikabilmesi inandi-
ncı  değildir. Işte bu nedenle, birçok politik 
yorumcunun görüşü; Saddam'ın ABD tarafından 
oyuna getirildiği; Kuveyt işgali öncesi, işgale onay 
verdiği, ama aslında bununla amacının ; a) Iran'la sa-
vaşın sona ermesiyle birlikte ABD için Ortadoğu'da 
rolü biten Saddam'ı  askeri olarak güçsüz düşürmek. 
(Çünkü, ABD, kendisinin sağladığı  ekonomik ve tek-
nolojik olanaklarla Irak'm, Israil, S.Arabistan gibi 
uşak devletler için bir tehdit unsuru oluşturduğunu 
çok iyi biliyordu.) b) Sovyetlerin çökmesiyle birlikte 
Dünyaya tek süper güç olduğnu kanıtlamak; c) Istik-
rarsız olan Ortadoğu'ya çeki düzen vermek olduğu 
yönündedir. 

Bu belgeler ışığında Saddam'ın anti-emperyalist 
olup olmadığına bir kez daha değinmekte yarar var. 

Bilindiği gibi, Türk Solundan D.Perinçek, 
Y.Küçük ve Yeni Demokrasi dergisi (şimdiki Parti-
zan) Körfez krizinde Saddam'ı  "anti-emperyalist"tir 
gerekçesi ile açık yada gizli olarak desteklemişlerdi. 
Aslında Saddam'ın anti-emperyalist olduğu tezinin 
çürük olduğunu yukardaki belgeler kanıtlamış  du-
rumda. On yıl emperyalizmin işbirlikçisi olacaksın 
ve her alanda ilişki içinde bulunacaksm ama, bir gün 
içinde "anti-emperyalist" ve "nesnel olarak halkların 
müttefiği" olup çıkcaksm. Bu toplumsal olaylarda 
mucize bir olay olsa gerek. Işgal ve ilhak amacıyla 
emperyalistlerle çeleşkiye ve çatişmaya girmek, anti-
emperyalistlik değil, sömürgeci ve emperyalist iki 
gücün çıkar çelişkisidir. Ancak, sosyalistlik adına, an-
ti-ABD'ci olmak adına, sömürgeci Saddam' ile bütün-
leşip özgürlük için ayağa kalkan 4 milyonluk Kürdis-
tanlı  halka karşı  olmakta vardır. Bu çarpık 
politikalardan dolayı, 2 milyon Kürdistanlı  Saddam 
diktatörlüğünün zulmünden kaçarak Iran ve Türkiye 
smınna dayandığmda ve yüzlerce çocuk, ihtiyar, ka-
dın yollarda öldüğünde, bu "sosyalist"lerden pek ses 
çıknııyordu. Dünyanın öbür ucunda olan bir olay 
karşısında, enternasyonalistliklerini (?!!) kanıtlamak 
için harekete geçen bu baylarımız, burunlarınin di- 
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bind eki zulme, "anti-emperyalist"tir gerekçesiyle ses-
siz kalarak ne "büyük enternasyonalist" olduklarını  
ortaya koyuyorlar. 

Türk Solu'ndan aynı  kesimlerin G. Kürdis-
tan'daki genel seçimler ile ilgili değerlendirmelerinde 
de benzer çarpıklığı  görmek mümkün. Örneğin; D. 
Perinçek ve F. Ilsever yönetimindeki 2000'ne Doğru 
dergisinin 22. sayısında şunlar yer alıyor: "Bugün 
dünyada ezen-ezilen ayrımı  yapmayan ve saftnt net bir bi-
çimde ezilenlerden yana belirlemeyen hiçbir ulusal kurtu-
luş  hareketinin başart şansı  yoktur." 

"Ezilen uluslar için bugün en büyük sorun, olaylara 
dünya ölçeğinde değil, kendi dar pencerelerinden balcmala-
rıdır... Aslında Kürtlerin, bu dar bakış  yüzünden üç kez 
ABD tarafından yüzüstü bırakılmaları..." (3) 

Bunlar genel doğrulardır ve sosyalistim diyen 
herkesin bu yönde politika yapması  kaçınılmazdır. 
Neki, her zaman olduğu gibi en büyük problem söy-
lemekte yapmak arasında ortaya çıkıyor. Perinçek ve 
Ilsever'in handikapı  da buradadır. Ilsever, G. Kürdis-
tandaki ulusal hareketin "safını  net bir biçimde ezi-
lenlerden yana belirlemediği"ni ve soruna "dar " 
baktığını  iddia ediyor ve bu noktadan hareketi eleşti-
riyor. Tam olmasada G. Kürdistanh hareketlerin ba-
zılanna bizim de benzer anlayış  nedeniyle eleştirile-
rimiz oldu/oluyor. Ancak bir gücün politikasını  
eleştirirken, onun yerine önerdiğin, dahası  senin uy-
guladığın politika da önemlidir. Bu eleştirinin tutarli-
hğı  açısından büyük önem taşır. Işte bu noktada S. 
Parti'nin (şimdiki Işçi Partisi'nin) bu iki temsilcisi 
kendilerini ele veriyorlar. Çünkü kendilerinin Sad-
dam karşısındaki tavırları  hiçte "ezilenlerden yana 
saf tutmayla" bağdaşmıyor. Bu tavır kendisini Kör-
fez Krizi sırasmda pratik olarak açığa vurduğu gibi, 
bugünde Güney Kürdistan'daki seçim konusunda 
açığa vuruyor. Bu tavır "Üç di∎  ıya teorisi"ne dayanı-
yor. Bilindiği gibi bu teori, dünya ve ülke içindeki sı-
nıf mücadelesini geri plana iter, devletler arasındaki 
çelişkiler üzerine pragmatik, oportünist bir politika 
önerir. Nitekim; sırf emperyalistlerle savaşıyor diye 
Saddam'a destek verme, emperyalistlerle ilişkili diye-
rek te Irak emekçilerinin ve ezilenlerinin mücadelesi-
ne tavır alma bu teorinin ürünüdür. Elbette, bizde, 
ulusal güçlerin emperyalistlerin politikalarma alet ol-
malarını  doğru görmüyoruz. Ancak yakın sürece ka-
dar ulusal güçlerin emperyalistlerle aynı  politikayı  
yürüttüklerini kimse iddia edemez. Ama "emperya-
listlerle ilişkileri var" denilebilir. Öncelikle her ilişki 
"işbirlikçilik" değildir. Aynca burjuva önderlikli bir 
ulusal hareketin bu tür ilişkiler içerisine girmeside 
okadar anormal değildir. Bu hep böyle olacak demi-
yoruz. Tam tersine hareketin suufsal konumu kay-
pak bir politika izlemeye müsayittir. Fakat bu du-
rum, günümüzde ulusal hareketin daha çok 
halkımızın istemlerinin zorlaması  altında attiklari 
ulusal-demokratik adımları  karalamamız anlamına  

gelmez. Güneydeki seçimlerde tamamen, Kürt halkı-
nın istemlerinin ürünüdür. Seçimlerin ertelenmesine 
halkın gösterdiği tepki ve seçimlere katı lım oranının 
yükseldiği sanırız söylediklerimizi doğrulamada ye-
terince kanıt oluşturmaktadır. 

Perinçek, Körfez Savaşında, Saddam'ın, "dünya 
devrimini güçlendir"diğini, bu nedenle; başta Kürt 
halkı  olmak üzere dünyadaki devrimci ve sosyalistle-
rin O'nu desteklemesi grektiğini ve hatta Kürtlerin 
kendi cellatları  olan sömürgeci BAAS Partisi ve Sad-
dam ile birlikte emperyalizme karşı  savaşması  ı  sa-
vunmuştu. Bugün, bu düşüncede bir değişiklik olma-
mıştır. G. Kürdistan hareketine ve seçimlere 
İlsever'in "soldan" eleştirisi de bu tavrın bir sonucu-
dur. Ezilenlerden yana saf belirlemek ve sorunu dün-
ya ölçeğinde ele almak, ezilen yığınlarm ezen sınıfla-
ra karşı  devrimci mücadelesi ve sömürge-ezilen 
halkların sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı  ulu-
sal ve toplumsal kurtuluş  savaşımmı  sürdürmek ve 
desteklemekle mümkündür. Ama Perinçek ve Ilse-
ver'in desteklênmesini önerdikleri, BAAS Partisi ve 
başa Saddam, ne ezen sınıflara karşı  bir savaş, nede 
emperyalizme karşı  ulusal kurtuluş  savaşı  veriyor, 
tam tersine, bölgede en kanlı  diktatörlüklerden birini 
temsil ediyor. Saddam rejimi temsil ettiği sınıflarm 
karekteri gereği sömürücü, işgalci ve sömürgecidir. 
Sadam diktatörlüğü Kürt ve Iran halkına karşı  kim-
yasal silah kullanmakta, dünyada (Hitler'in yahudile-
ri, ABD'nin Japonları  katlettikleri gibi) yığınları  katle-
den rejimlerin yanında yerini almiştir. Kaldı  ki, 
yukardaki belgelerin de kanıtladığı  gibi, emperyaliz-
min kucağında büyümüş  ve destek görmüş  bir gü-
cün emperyalizmle çelişkisi ancak ve ancak pazar 
paylaşım çelişkisi olabilir. Biz elbette bu çelişkiden 
yararlanırız ancak çelişkinin hiç bir ucuna taraf olma- 
yız. 

Perinçek ve diğerlerini asıl korkutan; Kürtlerin 
dışardan yardım alarak, bağunsız bir Kürt devleti 
kurması  ve "misak-ı  milli"nin parçalanmasıdır. Bu-
nun için Kütlerin hakları  sözkonusu olduğu zaman, 
Perinçek sömürgeci BAAS rejiminin devrim yoluyla 
yıkımını  ve Kürtlerin bağımsız devlet olmada dahil, 
tüm haklarını  savunmak yerine, Irak'i ve Saddam'ı  
Kürtlere özerklik vermediği için eleştiriyor. K. Kür-
distan'ı  işgal eden TC'ye eleştiriside bunun benzeri-
dir. 

DIPNOTLAR  

1) Aktaran : DN Waşiıı ton muhabiri; Kurt Ma 
lerstedt) 

2) aktaran: TT-Reuter, Haziran 1992) 

3) Baş  Yazı, F.ilsever. 2000'e Doğru, Sayı  22. 1992 
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D İ PLOMAS İ  

BARAN  

Ulusal sorunu uluslararası  alana taşımak, 
Kürdistan halkı  adına başan sayılabilecek geliş-
melerden biridir. Her şeyden önce bu durum, 
sömürgeci devletler aleyhine "davranış  özgürlü-
gü"nün sınırlanmasına, ulusal kurtuluş  hareke-
tinin lehine, faaliyet alanının genişlemesine yol 
açar. 

Fakat, sorun bu alana taşındıktan ve özel-
likle dünya yasallığına dayalı  ve onu korumaya 
kararlı  olan resmi platformlarda tartışılmaya 
başlandıktan sonra, başarı  gibi görünen faaliye-
tin, yeni tehlikelerle karşı  karşıya olduğu anlaşı-
lır. Çünkü bu alan, yani diplomasi, önüne ko-
nulan sorunu ezilenin meşru istemlerine göre 
değil, başta kendi yasallığı  olmak üzere, bu ya-
sallığın bir üyesi ve en az diğerleri kadar savu-
nucusu olan sömürgeci devletin isteklerini de 
hesaba katarak "çözüm" bulmaya çalışır. 

Bu aşamada, sömürgeci devlet kadar ulusal 
kurtuluş  hareketi de dünya nizamının selameti 
için prese alınır; o ana kadar yaşanmışların üs-
tüne adeta bir kalem çekilir, gerçekte emperya-
lizmin çıkarlannı  temsil eden çözüm, iki tarafın 
anlaşmak zorunda oldukları  "makul bir anlaş-
ma" olarak dayatılır. 

Çok iyi biliniyor ki, özgürlüğü elinden alin-
mış  ve kapitalist köleliğe mahkum edilmiş  halk-
ların bağımsızlık ve sosyalizm yürüyüşünün 
önünde fiilen savaşılan güç, yalnızca ilk engel 
anlamına gelir. Dajıa büyük engel ve aşılması  
birinciye göre daha güç olan ise; devreye girmesi 
için adeta davetiye çıkarılan, dünya emperyalist 
sistemini temsil eden "efendi kılıklı  beyler"in 
"barışçıl çözüm" adına baş  kaldıran halklan bel-
li tavizlerle teskin etmeyi amaçlayan diplomatik 

t faaliyettir. Nice halk, "kazandım" dediği anda bu 
"silahsız savaş" alanında yitirmiş  ve eskisine gö-
re daha sağlam bir şekilde kapitalist-
emperyalist dünyaya bağlanmıştır. 

SERKETIN / 16  

Girmesi de Çıkması 

dar 
oraya "layik" görülmek de güçtür. Kimi devletler 
-örnegin, dünya uİuslarmın alacağı  herhangi bir 
kararı  elinin tersiyle iterek "bu benim için geçer-
li değildir" diyebilmenin ayrıcalıgına sahip olan 
ABD gibi- dünyayı  yönetmek için "aralarında" 
konuşurlar. Kimi devletlerin rüyası, -örneğin, 
sonradan emperyalistleşmek isteyen TC gibi- bu 
ayrıcalıklı  devletlerin toplandığı  masaya kabul 
edilmektir. Ancak, sonuç alıcı  diplomasinin yü-
türütüldügü bu alana kabul edilmek zor oldu-
ğundan, TC gibi devletler, yasallığı  tanınmış  ol-
masına karşın güvenceden yoksun olan 
varoluşlarını  garantiye almak için geleceklerini 
büyük devletlerden birine bağbağlarlar. Bu gibi 
devletler için diplomaside başarılı  olmak bu ko-
şulun yerine getirilmesine bağlıdır. 

Halthazırda varlığı  tanınmış  olan devletler 
bakımından geçerli olan bu prosedür, "kendimi-
zi yönetmek istiyoruz" talebiyle ortaya çıkan ezi-
len halklar için geçerli değildir. Biz ezilenler ba-
kımından muhatap alınmakr yana, hakkında 
konuşulan olmak bile belli bir zahmet çekeye 
bağlanmıştır. Eğer bir halk "hiç" sayılıyor ve bu-
na karşın sesi çıkmıyorsa, hakkında konuşul-
mayı  hak etmemiş  demektir. "Ben varım" demek 
de yetmiyor; "bu halk ne istiyor?" sorusunu em-
peryalist güçlerin önüne koymak için ezilen 
halk, nüfusunun belli bir kısmını  kurban olarak 
bu "ilahlar"a sunmak zorunda bırakılmıştır. Em-
peryalist güçler ancak bu durumda "düzeni teh-
dit eden binleri var" der ve "çözüm" için masaya 
davet ederler. Fakat mücadele burda kazanılmış  
olmaz. Emperyalizm yeni bir faturayla ortaya çı-
kar. Ezilen halkın varlığını  tanımayı, "dünyada 
kurulu düzeni tanır ve uyarsan"a bağlar. 
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Yıllardır mücadele veren Kürdistan halkı, 
"Paris Kürt Konferansı" ile birlikte "hakkında ko-
nuşulmaya değer" bir halk oldu. Henüz "uygar" 
ve "kendisini yönetme kapasitesinde" olmadığı  
için "öncelikle dinlemesini öğrenin" dendi. Daha 
da ileri gidip, "konuşmayı  hak etmek için bütün 
silahlannızdan ve aşin taleplerden annın; bu kı-
lık kıyafetinizle daha ciddi platformlara giremez-
siniz" dediklerinde protesto edilebileceklerinden 
hiç korkmadılar. Ezilen ulus psikolojisine sahip 
davetlilerin bunu bir "lütuf' sayıp "makul" karşi-
Iayacaklanndan emindiler. 

Yanılmadıkları  ortaya çıkıyor. Umudunu 
diplomasiye bağlayanlar, ona layık olmak için 
her gün biraz daha "aşın talepler"den arınıyor 
ve kurtulmak için mücadele ettikleri dünya ya-
sallığına bir başka biçimde yeniden entegre olu-
yorlar. 

Diyalog değil, Güç İ$ Görür, 

Diplomasi ve savaş, aynı  madalyonun iki 
ayrı  yüzüdür. Birinde güç çıplak olarak kullanı-
lır, diğerinde aba altından gösterilen sopa gibi-
dir; kullanılmaz ama hep gösterilir. Yöntem 
farklı  olsa da amaç aynıdır: karşı  tarafı  istenilen 
anlaşmayı  imzalamaya "ikna" etmek. 

Ulıısal sorunu uluslararası  alana 
taşımak, Kürdistan halkı  adına 
başarı  sayılabilecek gelişmelerden 
biridir. Her şeyden önce bu durum, 
sömürgeci devletler aleyhine 
"davranış  özgürlüğü"nün 
sınırlanmasına, ulusal kurtuluş  
hareketinin lehine, faaliyet alanının 
genişlemesine yol açar. 

Irak'in durumu canlı  bir örnektir. BM kimli-
ğiyle ABD adına incelemelerde bulunan heyetin 
önüne çıkanlan her engel zor sopası  gösterilerek 
aşılıyor. Sırplar'ın Bosna-Hersek'ten çekilmesini 
sağlamak için abluka uygulanıyor. TC'nin deste-
ğini aldıktan sonra Karabağ'daki saldınlannı  iyi-
ce arttıran Azerbaycan, AGIK toplantısında BM 
Barış  Gücü'nün bölgeye yerleştirilmesi olasılığı  
ortaya çikinca, o ana kadar reddettii "ateşkes" 
önerilerini "görüşmeye hazırız" şeklinde yanıtla-
dı. Türkiye, daha şimdiden, Kıbrıs'a ilişkin gö-
rüşmlerin açmaza girmesi durumunda doğabile-
cek yaptırımlan düşünüyor. Ucu görünen 
yaptırım sopasından korkmaya başlayan Hükü-
meti, Ecevit, "korkmayın Güvenlik Konseyi tara-
fından uygulanacak yaptınmların bir önemi 
yoktur." diyerek cesaretlendirmeye çalışıyor. 

Diplomasi masasında söylenen her söz, söy-
lenenin gücüyle ilişki içinde değerlendirilir. Sis- 

temin yasallığını  tanıyarak konuşmaya hak ka-
zanmış  kişi, konuşmaya başlamadan önce mu-
hataplarının kimliğini gözden geçirir. Üslubu, 
karşı  tarafın ekonomik, askeri ve siyasal nüfu-
zuna göre biçimlenir. Güney Kürdistan Hükü-
met Başkani'nin "böyle bir hükümeti tanımıyo-
ruz" diyen TC'yi "saygı  duyuyoruz" şeklinde 
yanıtlaması  ile Kıbns konusunda TC'ye "uyarı  
mektubu" veren ABD'ye H.Çetin'in verdiği yanı t 
arasındaki üslup benzerliği, güç ilişkilerinin ya-
nısıra, diplomasi dünyasındaki hiyerarşiye dela-
let ediyor. En alttakiler, yalnızca en üsttekiler 
tarafından değil, ortada yer alanlarca da siste-
min adabına uymaları  için terbiye ediliyor. 

Diplomatik Çözümün mantığı  

Bu sistem gözönüne alınırsa, "diplomatik 
çözüm"ün mantığı  az çok anlaşılmış  olur. Amaç, 
"bağcıyı  dövmek değil, üzüm yemek" ise, günü-
müz diplomasisi bunu gerçekleştirmenin en iyi 
aracıdır. Tarihler boyu "barış" dönemlerinin ya-
yılma aracı  olarak iş  görmüş  olan diplomasi de-
nilebilir ki günümüz dünyasında en "yetkin" ve 
"etkin" dönemini yaşamaktadır. 

Savaş, bir halkı  yalnızca esaret altına al-
maz, aynı  zamanda onun önüne esaretten nasıl 
kurtulacağının çözümünü de koyar. Sörnürge 
halklannın emperyalizme karşı  mücadelesi bu 
gerçeği anlatır. Zorla fethêdilenler, fethedenler-
den ancak zor yoluyla kurtulabilecekierini bizzat 
emperyalist-sömürgeci devletlerin zoru sayesin-
de öğrendiler. Öyle ki, 20.yy, proleter devrimle-
rin yanısıra, ezilen halkların muhatap oldukları  
sömürgeci zordan edindikleri tecrübenin denen-
diği ve olumlu sonuçların alındığı  bir yüzyıl ol-
du. Ingiltere'den ABD'ye, Fransa'dan Italya'ya 
kadar bütün emperyalist-sömürgeci devletler 
halkların mücadelesi karşısında zora dayalı  üs-
tünlüklerini kesin olarak yitirdiklerini anladılar. 

"Diplomatk çözüm" de emperyalist-
sömürgeci devletlerin çıkardıkları  dersi ifade 
ediyor. Klasik sömürgecilik karşısında yen-
sömürgeilik ne ise, "en iyi çözüm bastırmadır"da 
ifadesini bulan zora dayalı  egemenlik karşısında 
"diplomatik çözüm"de odur. Amaç, esir alınan 
halklara, esaretten kurtulmalarını  sağlayacak 
hiçbir araç vermemektir. Bunun en geçerli yolu 
"diplomatik" veya "barışçıl çözüm" örtüsü altın-
da hareketi masa başına çekmek ve gücünden 
anndırdıktan sonra aba altından sopa göstere-
rek kapitalist pazar içinde "uygar bir ulus" ola-
rak yaşamaya "ikna" etmektir. Egemenliğin en 
kötüsü ve bilincine vanlıp ortadan kaldırılması-
nın en güç biçimi, diplomatik çözüme mahkum 
edilen "liderler" şahsında bir halkı  köle gibi ya-
şamaya ikna etmektir. Böyle bir kölelikten kur-
tulmak, en vahşi yöntemlerle sürdürülenden 
kurtulmaktan daha zordur. Köle olduğunu bil-
meyen birine durumunu kavratmak ve özgürlük 
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için ayağa kaldırmak olanaklıdır ancak köle ola-
rak yaşamaya inandirılmış  biri için bu sözkonu-
su olamaz. Gandi'nin dediği gibi, "dünyanm en 
zor işi, uyuyor gibi görünenleri uyandırmaktır." 

Diplomasi masasında "barışçıl çözüm" adı-
na gerçekleştirilmeye çalışılan, uyananları  "uyu-
yor gibi görünenler" haline getirmektir. 

Nasıl bir diplomatik politika 

Emperyalist sisteme entegre olmaya dünden 
hazır olanların "iyi ki çöktü" dedikleri sosyalist 
sistemin ardından, emperyalist diplomasinin 
kuşatıcı  ve yeniden egemenlik altına alma gücü 
daha da artmıştır. Bu alanda mücadele etmek 
her zamankinden daha zordur. Ne var ki, bu 
zorluktan kaçmanm ve dioplamasiyi yok saya-
rak kurtuluş  mücadelesini sonuçlandırmanın 
olanağı  yoktur. Diplomasi, istense de istenmese 
de savaşın bir aracı  olarak devreye girip yeni bir 
cephe açar. Diğer alanlarda olduğu gibi diplo-
masi alanında da mücadele kaçınılmaz bir görev 
olarak kendisini dayatır. 

Diplomasi ve savaş, aynı  madalyonun 
iki ayrı  yüziidii.r. Birinde güç çıplak 
olarak kullanilir, diğerinde aba 
altından gösterilen sopa gibidir; 
kufanılmaz ama hep gösterilir. 
Yöntem farklı  olsa da amaç aynıdır: 
karşı  tarafı  istenilen anlaşmayı  
imzalamaya "ikna" etmek. 

Statükocular bakımından diplomatik alan 
"kazanılmış  bir mevzi ve sorunun çözüme bağla-
nacağı  yer"dir. Bu bakışa sahip olanlar, "medeni 
dünya" tarafından huzura kabul edilip, halkın 
ihtiyaçlarından çok dünya nizarninın ihtiyaçları  
temelinde uzlaşmaya vanlabilecek kadar "ma-
kul", kurtulmak için ölünemeyeceğini bilecek 
kadar "akıllı", ama halkın mücadelesinin nelere 
yol açabileceğini bilmeyecek kadar "saf' kişiler-
dir. Gerçekten bir "çözüm"e varabilirler ama bu, 
halkı  yok sayarak bulunmuş  diğer diplomatik 
çözümler gibi örneğin Lozan gibi, ikinci gün di-
namitlenecek bir çözüm olur. 

Kürdistan halkının bağımsızlığını  ve özgür-
lüğünü savunan bizler bakımından diplomasi, 
statükocu anlayışlar tarafından da güçlendirilen 
bir mücadele alanından başka bir şey değildir. 
Bu cephede mücadele etmeye başladıktan sonra 
"kazandım" demenin tek ölçülü, Kürdistan hal-
kının kendi kaderini tayin hakkını  bütün trafla-
ra kabul ettirmektir. Bu stratejik hedefe bağlı  
olarak bütün sorun, diplomasi alanında hangi 
ilkelerle ve kime dayanarak mücadele edileceği-
dir.  

ilkelere ve Halkın Örgütlü Gücüne dayalı  
Diplomasi 

Mücadelenin diğer alanlarında olduğu gibi, 
diplomatik faaliyete de esas olması  gereken ilke-
lerdir. İlkesiz faaliyetin varacağı  yer pragmatizm 
ve oportünizmdir. Pragmatizm ve oportünizme 
dayalı  diplomasiden Kürdistan halkının yararı-
na bir sonucun çıkmayacağı  açıktır. 

Bu günlerde ilkelerden sözetmek, reformist 
ve statükocu anlayışlar bakımından "sıkıcı" gö-
rülebilir. "Bizden, ne anlama geldiği belli olma-
yan ilkeler uğruna gerçeği gözardı  etmemizi isti-
yorsunuz" diyebilirler. Fakat ulusal ve 
toplumsal kurtuluş  mücadelesi zaten gerçeğin 
kabul edilmemesi demektir, ilkeli faaliyet de bu 
doğrultuda kararlı  olmaktan başka bir şey değil-
dir. ilkeler, yalnızca "gerektiği" gibi değil, "istedi-
ği" gibi yürümek isteyenler bıakımından; sıkıcı  
tarafık levhalar olarak algılanabilirler, ulusal ve 
toplumsal kurtuluşu hedef edinenler bakımın-
dan hem doğru yürüyüşü hem de güç ilişkileri-
nin belirleyici olduğu diplomatik faaliyette gücü 
temsil ederler. 

I- Temel ilke, uluslann kendi kaderini tayin 
hakkını  ödünsüz olara savunmak, bunun inkar 
olan emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı  mü-
cadele etmektir. Diplomatik politika, dostların 
ve düşmanların seçimi bu ilkeye dayandırılamlı-
dır. 

II- Diplomatik politika açık olmalıdır. Gizli 
anlaşma ve sözleşmelere girilmemelidir. Resmen 
kurulan ilişkiler de sadece Kürt halkının değil, 
bütün ezilen halkların ve dünya proletaryasının 
çıkarlarına aykırı  olmamalıdır. Diğer ezilen 
halkların ve dünya proletaryasının çıkarlarına 
aykırı  olan veya onların mücadelesi karşısında 
tarafsız kalan bir diplomatik faaliyet aynı  za-
manda Kürdistan halkının da zararınadır. 

III- "Çelişkilerden yararlanıyoruz" adına hiç-
bir sömürgeci ve emperyalist devletle bir diğeri-
nin aleyhine anganjmanlara girilmemelidir. Çe-
lişkilerden elbetteki yararlanılacaktır ancak bu, 
İsviçre'den Rusya'ya girerken Almanlarla an-
ganjmana girme gereği duymayan ve Ekim Dev-
rimini gerçekleştiren Lenin yoldaş  tarzında ol-
malıdır. 

IV- Diplomasi güç işidir. En büyük güç, 
Kürdistan halkının örgütlü mücadelesidir. Bu 
mücadelenin haklı  kılınması, dünya emekçile-
riyle, ilerici, devrimci, demokrat ve sosyalist or-
ganizasyonlarla ilişkilerin geliştirilmesine bağli-
dir. Bu güçlere ve ilkelere dayanmayan 
herhangi bir diplomatik faaliyet, dünya yasallı-
gına teslim olmak durumunda kalacaktır. 
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ONURLU Bİ R SAVAŞÇI DAHA ARAMIZDAN AYRILDI 

H I DI R DOĞAN' I KAYBETTI K 

Kürt halkının bağımsızlık ve özgürlük mü-
cadelesine tüm gücüyle katılan, 12 Eylül faşiz-
mini büyük bir kararlılıkla karşılayan arkadaşı-
mız Hıdır Doğan'ı  Temmuz ayı  içinde kaybettik. 
Hıdır Doğan, Dersim'de düzenlenen bir cenaze 
töreniyle toprağa verildi. 0 artık çok sevdiği, uğ-
runa ölümü göze aldığı  vatanmın bağrında yatı-
yor. Tıpkı  Hüseyin, Ali, Ahmet, Orhan, Mehmet, 
Bozan ve digerleri gibi oda, onurlu bir mücade-
lenin sonunda vatan toprağında rahatça uyu-
yor. 

Hıdır, 1956 yılında Dersim'in Vankkök kö-
yünde, yoksul bir Kürt ailesinin çocuğu olarak 
dünyaya geldi. Ilk okulu Nazimiye yatılı  bölge 
okulunda, orta okulu da Silvan'da yatılı  olarak 
okudu. Daha sonra Tunceli ilk Öğretmen Oku-
lunda okudu. 1976 yılında öğretmen olarak bu 
okuldan mezun oldu. 

Gaziantep Kilis'te 3 yıl öğretmenlik yaptı. 
Bu süre zarfında Kürdistan Devrimci-sosyalist 
hareketinin saflarında, bağımsızlık ve özgürlük 
mücadelesine aktif olarak katıldı . 

1977 yılmda Antep'te yakalandı  6 ay tutuk-
lu kaldı. 

1979 yılında tekrar 'Tekoşin" daırasından 
dolayı  tutuklandı  bu kez yaklaşık 6 yıl tutuklu 
kaldı. 12 Eylül Faşizmi ile birlikte yeni açılan 
'Tekoşin" davası  nedeniyle tekrar işkenceye 
alındı. 3 ay boyunca Antep emniyet müdürlü-
ğünde işkence gördü. Ancak polise tek bir keli-
me bilgi bile vermedi. Antep işkencehanelerinin 
sayılı  direnişçilerinden olan Hıdır arkadaş, bu 
ağır işkenceler sonucu hastalandı. Vücudu 
önemli ölçüde tahrip oldu. 

6 yıl boyunca yaşadığı  Antep, Malatya ceza-
evlerinde faşizmin devrimci tutsaklara dize getir-
meye yönelik operasyonlarına karşı  direnişi 
sürdürdü. 

1984 yılında cezaevinden çıkan Hıdır, bir 
kaç yıl sonra kanser hastalığına yakalandi. 
Uzun süre bu hastalığa karşı  da direnen Hıdır, 
bu direncini son nefesini verinceye kadar koru-
du. 

Açıktır ki Hıdır'ın katili faşist diktötürlük-
tür. Gencecik bedenleri en aşağılık, en barbar-
ca uygulamalara tabi tutan faşizmdir. Bir be-
den ne kadar sağlıklı  olursa ol 
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sun, 6 yıllık işkenceye dayanamaz, mutlaka 
dengesi bozulur. TC, esir aldığı  devrimcileri ya 
hiç yargılamadari infaz ediyor, yerinde infaz 
edemediklerini, işkencede, darağaçlarında yada 
cezaevlerinde imha ediyor. Bu politikanın sonu-
cu olarak cezaevlerindeki tüm devrimciler sağ-
lıklarmı  yitirmiş  bir çoğu sakat kalmış, yada çı-
kar çıkmaz ölmüşlerdir. Hüseyin Aydın 
arkadaşta bu uygulamalar sonucunda yaşamı-
nı  yitirmişti. 

Hıdır mücadeleci, cesur ve dürüst kişiliği 
ile tam bir örnek insandı. Halkına, ülkesine ve 
sosyalizme duyduğu sevgiyi hiçbir zaman kay-
betmedi. Faşizmin onu hedef seçesinin en 
önemli nedeni de budur. 

Çünkü faşizm; insanlık sevgisi, onur, dü-
rüstlük gibi insanlık değerlerine düşmandır. 

Hıdır arkadaşın cenazesi 7 Temmuz da doğ-
duğu Vankök köyünde düzenlenen bir törenle 
toprağa verildi. Törene mücadele arkadaşları  ve 
kalabalık bir köylü kitlesi katıldı. Törende önce 
devrim şehitleri için bir dakikalık saygı  duruşu 
yapıldı. Daha sonra mücadele arkadaşlar adı-
na bir konuşma yapıldı. Konuşmada özet ola-
nak şunlar söylendi: 

'Bugün Kürdistan devrimci-sosyalist ha-
reketinin savaşçılarindan olan Hıdır Doğan 
yoldaşı  sonsuzluğa uğurluyoruz. Bilinmeli-
dir ki; 0 eceliyle ölmemiştir. Hıdır yoldaşin 
katili sömürgeci faşist diktatöriüktür. Dev-
rimcilere, sosyalistlere, tüm onurlu, düriist, 
yurtsever insanlara yaşama hakkı  tanıma-
yan faşizim Hıdır yoldaşada yaşama hakkı  
tanımadı. O'nu işkencehanelerde, zindan-
larda çürüten defaşizimdir... 

Hıdır Doğan yoldaşı  unutmayacağız. 
Anısını  mücadelemizde yaşatacağız." 

Konuşmadan sonra "Devrim şehitleri 
ölümsii zdür,", 

 
"Hıdır Doğan Yoldaş  Ölümsüz-

dür.", "Heval Hıdır Nemıreno." "Heval Hıdır 
Naımri." vb. sloganlar atıldı  ve cenaze toprağa 
verildi. 

Hıdır arkadaşın kişiliği, mücadelesi bize ör-
nek olacaktır. Anısı  mücadelemizde yaşıyacak-
tır. 
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GERİKALMIŞ  ÜLKELERDE 
EMPERYALIST YAĞMA 

D. YILDIRIM 

G
önümüzde insanlığın çok büyük 
problemleri var. Bunlann en önemli-
lerinden biri de son dönemlerde gide-
rek aktüelleşen çevre kirliliğidir. 
Global olarak en büyük çevre sorun-

larına; nüfus artışı, temel gıda maddelerindeki 
yetmezlik ve enerji krizi neden olmaktadır. Ge-
lişmiş  sanayi ülkelerinde nüfus artışı  azaldı, 
bazı  ülkelerde ise artış  sıfırlandı. Buna karşı-
lık, üçüncü dünya ülkelerinin bir çoğunda nü-
fus artışı  bugüne kadar Avrupa'da hiç görülme-
miş  bir düzeye tırmandı. 1971 ile 1981 
arasındaki on yıllık peryod içinde, sanayi ülke-
lerinde nüfus 78 milyon arttı. Üçüncü dünya 
ülkelerinde aynı  dönem için nüfus artışı  689 
milyon olarak gerçekleşti. Gelişmiş  sanayi ül-
kelerinde yıllık nüfus artışı  binde 7,9 iken, 
üçüncü dünya ülkelerinde bu artış  yüzde 
2.47'ye varıyordu. 

Dünyada bugün yaklaşık olarak 5 milyar 
insan var. 2000'11 yıllarda bu sayının en az 5,8 
milyar olacağı  tahmin ediliyor. Daha şimdiden, 
tüm insanları  geçindirmek için büyük zorluk-
larla karşılaşılmaktadır. Eğer radikal bir önlem 
alınmayıp bu böyle sürerse birçok üçüncü 
dünya ülkesi için durumun giderek zorlaşacağı  
kuşkusuzdur. 

Gerekli ekonomik ve politik tedbirleri al-
mak sadece az gelişmiş-bağımlı  ülkelerin görevi 
değildir. Gelişmiş  sanayi ülkelerinin de görevi-
dir. Kişisel düşünsek bile, bu böyledir; çünkü 
biz, aynı  çatı  altında ve aynı  Dünyada yaşıyo-
ruz. Dünyamız artık "büyük" değil. Giderek 
"küçülüyor". Tropikal ormanların yok olması  
veya çöllük alanların yaygınlaşmasından belki 
biz Kuzey yarımkürede yaşıyanlar başlarda di-
rek olarak etkilenmeyeceğiz. Ancak böyle bir 
gelişme, yavaş  ama kesin bir iklim değişikliği-
ne, temel gıda ürünlerinde azalmaya yol aça-
cak, insan ile doğa arasında binlerce yıldır var 
olan dengeyi bozacaktır vs... Bir Amerikan bi- 

1im adammın yaptığı  bilimsel hesaplara göre,' 
birkaç derecelik sıcaklık değişikliği beraberinde 
felaketli sonuçlar getirecektir. Böyle bir gelişme 
de var: Yanlış  kalkınma stratejileri nedeni ile 
dünya iklimi giderek daha sıcaklaşıyor. 

Üçüncü dünya ülkelerinin kaynakları  sı-
nırlıdır. Buna karşılık gelişmiş  sanayi ülkeleri 
dünyada var olan sermaye ve tekniğinin büyük 
bir bölümüne sahiptirler. Eğer varolan bu ola-
naklar doğru ve yararlı  bir Şekilde kullan ılır 
ise, problemin büyük bölümü çözülebilir. 

Gelişmiş  sanayi ülkelerinin; ekonomik ve 
politik güçleriyle orantılı  olarak, gezegenimizin 
geleceği ile ilgili büyük bir sorumluluk hisset-
meleri gerekirdi. Ancak gelişmiş  sanayi ülkele-
rinin çoğu ve onların tekelci şirketleri, üçüncü 
dünya ülkelerindeki insanlara ve çevreye karşı  
sorumsuzca davrandılar ve davranmaktadırlar. 
Kapitalist tekellerin amacı  ekonomik çıkar çer-
çevesindedir. Kar etme hırsı  herşeyin başmda 
gelmekte, ahlak ve etik onlar için unutulmuş  
kavramlar olmuşlardır. Başka bir deyişle kör 
onlar için başlıca etik halini almıştır. 

Üçüncü dünya ülkelerinde sürekli artan 
yoksulluk nedeniyle çevre kirliliği daha büyük-
tür. Yüksek nüfus artışı  da genel olarak yok-
sulluğa bağlıdır. Yanısıra; bilgisizlik, üçüncü 
dünya ülkelerindeki iktidarların kısa vadeli po-
litik çözümleri ve çevre kirliliğine karşı  ciddi bir 
önlem almayışlan da plansız nüfus artışında 
büyük rol oynamıştır. 

Bu yazı  ile, neden ve nasıl bazı  ülkelerin 
yoksullaştığı  bazılarının ise zenginleştiği üzeri-
ne derin bir irdelemede bulunmayacağım. Bu 
gerçek; sömürgeciligin ve sanayileşme tarihinin 
içinde saklıdır. Sadece şunu belirteyim ki; şim-
diki yoksul ülkeler daha önceleri yoksul değil-
lerdi. Bu ülkeler gelişmiş  ülkelerin azgınca sö-
mürüsü sonucu zamanla yavaş  yavaş  
yoksullaştılar. Aşağıdaki tablo 1900'lerden bu 
yana gelişmiş  sanayi ülkeleri ile gelişmemiş  

SERKETIN / 20 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



{ 	- ~y }- ,ı,'.ti•'f-.tifiı'f.•~f.s 

,%.f...... ~':.{ 
-}''•v 	 '-iJi : x.A.. 	vv}:?.hWC.}' 	 }?iti~?':A vv~•İv 

-:: vw:: 	........ . 
..:.~:y} 	:.......... 

?: 	 .v.v 	' ıvı;::: yy f:riMi•???} .....__:._... 	:;v.?;.~:.:.isS:~:~:,.i•..:.n.i.::ı~:ı:,:iı•.:ı:??i.iv.,i:'~::::: 	' ıi...i.p:i:v :.:..:..::i•, 	 x:;•»..: »: .. :.... 	 .., 	. -r; :.................y.:. 

'= i•f/^:f.-h.: :ıL:i: 

"r"' ~ 	anb ?.•»»..  

yoksul ülkeler arasındaki gelir farkının nasıl gi-
derek yoksul ülkeler aleyhine bozulduğunu 
gösteriyor. 

TABLO: 1 
Gelişmiş  Sanayi Ülkeleri $e Üçüncü Dünya 
Ülkelerinin 1900-1970 Arası  Dönemde Kişi 
Başına Ulusal Geliri (1970 dolar birimine gö-
re) 

Yıl 	Üçüncü Dün. ülk. Gelişmiş  San.Ülk. 

1900 110 640 
1913 120 775 
1929 130 930 
1952/54 150 1.360 
1960 170 1.780 
1970 210 2.610 

Kaynak: "Bariroch (1975)" (1) 

Klasik sömürgeclik Dünya'da yok olmasına 
rağmen, (birkaç ülke dışında) gelişmiş  kapita-
list ülkeler ile gelişmemiş  geri ülkeler arasında 
büyük bir eşitsizlik sözkonusudur. Gelişmiş  
kapitalist ülkeler, az gelişmiş-bağımlı  ülkelerin 
hammadde, işgücü ve ürünlerini ucuza alırken 
kendi mallannm fiyatını  sürekli yükseltiyorlar. 
Her yıl, üçüncü dünya ülkelerinin mallarında 
fiyat düşüşü olmasına karşin, gelişmiş  kapita-
list ülkeler kendi mallarının fiyatını  yükselt-
mekteler. Örneğin; yapılan hesaplara göre 
AT'nin şeker politikası  nedeniyle üçüncü dün-
ya ülkelerinin şeker üreticileri her yıl 1,4 mil-
yar Kron (275 milyon Dolar) zarar etmektedir-
ler. 

Üçüncü dünya ülkelerinin gelişebilmeleri 
için yüksek tekniğe ve dövize ihtiyaçlar var. 
Gelişmiş  kapitalist ülkeler ise ınlara şartlı  ve 
yüksek faizli kredi veriyor. ,stelik, üçüncü 
dünya ülkeleri borç olarak aldıkları  parayı  na-
sıl ve nereye harcıyacaklar ile ilgili özgürlüğe 
sahip değildirler. Bu anlamıyla Düna Bankası  
ve İMF büyük role -. hiptir. Genellikle üçüncü 
dünya ülkelerini 	kı  altında tutmak için, 
krediler; bir araç olarak kullanılır. 

Hangi ülkeler kalkınma kredisinden yarar-
lanabilir? İngiltere kalkınma kredisini, 
%80'niyle İngiliz ürünlerini satın alma koşuluy-
la veriyor. Başka bir deyişle, yardım alan ülke, 
ister ihtiyacı  olsun veya olmasın, aldığı  kredi 
ile İngiliz ürünlerini almak zorundadır. Kana-
da'da aynı  biçimde ikili anlaşmalar gereği ver-
diği kredilerin (bir ülkeden diğerine verilen) 
%80'ni bağlamakta. Birçok ülke, yardımı, kal-
kınma amacıyla değilde diş  politika hedeflerine 
ulaşmada bir araç olarak kullanıyor. 1985 yı-
lında Amerika'nın verdiği parasal yardımların 
yaklaşık üçte birinin İsrail ve Mısır'a gitmesi bu 
ülkelerin stratejik önemine bağlıdır. (2) 

İsveç yazarlarından K.C. Lindahl üçüncü  

dünya ülkelerine yapılan yardım ve yardımın 
etkilerini şöyle açıklıyor: 

"Kalkınma Yardimi=> Nüfus Artişi=> Do-
ğanın bozulması=> Kaynakların tahrib edil-
mesi=> Açlık ve Kalkınma Yardımı." 

Başka bir deyişle bir kısırdöngü. 
"Bugünün bir çok üçüncü dünya ülkesi, 

1945'den önce, temel yiyecek ürünleri alanında 
sadece kendi kendilerine yetmekle kalmayıp, 
ürünlerini dışarıya ihraçta edebiliyorlardı. Kendi-
sini sürekli yenileyebilen doğal kaynakları  iyi bir 
pazar değeri ve ekolojik planlama ile koruyabil- 
diler.. ". 	. 

Ne oldu da 1945'den sonra birçok üçüncü 
dünya ülkesinde temel yiyecek mallarmın kıtlı-
ğı  başladi? Bunu anlamak için, sorunun özüne 
gitmek, nüfus artışının ve iklim değişikliğinin 
nedenlerini araştırmak ve de ikinci dünya sa-
vaşı  sonrasında kurulan yeni dünya düzenini 
incelemek gerek. Bu bağlamda Bretton Woods 
Kongresinin büyük önemi var. Çünkü, ABD ve 
İngiltere tarafından 1944 baharında hazırlanıp 
biçimlendirilen İMF ve Dünya Bankası'nın tü-
züğü Bretton Woods da tespit edildi. 

Bu yeni oluşum ile üçüncü dünya ülkele-
rindeki kalkınma stratejisi yönlendirlmeye baş-
landı. Üçüncü dünya ülkelerinin hükümetleri 
(İMF ve Dünya Bankası'nın) emirlerini eksiksiz 
yerine getirmek zorundaydılar. Eğer bu ülkeler-
den biri varolan kuralın tersine davranacak 
olursa onu hizaya getirmenin çeşitli oyunları  
vardı. Üçüncü dünya ülkelerinin görevi; tarıma 
ve hayvancılığa yatırım yapmakla sınırlandırl-
dı . Böylece onlar, tarım ürünlerini ihraç ederek 
kalkmacaklardı. Genellikle kararlar Waşington 
veya Londra'da alınır hatta üçüncü dünya ül-
kelerinin neyi üreteceklerine bu merkezler ka-
rar verir. Ekolojik prensiplerce temellendirilme-
yen böylesi kararlar ve doğa üzerindeki yüksek 
basınç nedeniyle sonuç, olağanüstü çevre tah-
ribi olmaktadır. 

Çevre Tahribine Uğrayan Üçüncü Dünya 
Ülkelerinden birkaç Örnek: 

Brezilya. 

Berezilya Freidmans modelini uygulayan 
ülkelerden biridir. Hemen hemen bütün büyük 
kalkınma projeleri ya İMF ya da Dünya Banka-
sı  tarafından finanse ediliyor. Dünya Banka-
sı'nın projelerinden biri, balta girmemiş  Ama-
zon ormanlarının ortasından, bir uçtan diğer 
uca uzanan 160 Millik bir ana yolu kapsamak-
tadır. Bu proje, tropikal ormanların kesilmesi-
ne, ve hatta yerleşim alanlarının yıkılmasına ve 
halkının göç ettirilmesine neden olmaktadır. 

"Brezilya'da, 1960 ile 1978 arası  kısa bir dö-
nem içinde, Avusturya büyüklügünde bir orman 
bölgesi kesilip yok edildi. Amazon Ormanları  
içinde meraya açılan 33 l otlaklıgın yardımı  ile 
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Brezilya 1980'li yıllarda dünyanın en çok et ih-
raç eden ülkelerinden biri olacaktı. Fakat, açılan 
meralar beklenen kalitede değildi ve böylece 
Brezilya et ihracında hiç bir ilerleme sağlayama-
yıp ithalatçi olarak kalrlı." (5) 

PANAMA 

Panama, Latin Amerika ülkeleri arasında 
kişi başına en çok borcu olan ülke. Panama, en 
azından borcunu ödeyebilmek için, tanımı  ve 
hayvancılığı  geliştirmek zorundadır. İnter-
Amerika Bankası  hayvancılığın gelişmesi için 
Panama'ya kredi verdi. Reçeteye göre, bu; ihra-
catı  ve böylece ülkenin kalkınmasını  sağlamak 
için en iyi alternatifti. Bu reçetenin sonucu ola-
rak, otlak yeri açmak için ya ormanlar köylüler 
tarafından yakıldı  ya da kesildi; şimdi, otlaklığa 
açılan bölgeler ne tarım için ne de hayvancılık 
için bir işe yarıyor. 

SİRİ  LANKA 

"Siri Lanka'da her yıl yaklaşik olarak 
40.000 hektar orman yok oluyor. Buna karşılık 
orman için yeni filan dikiminin hızı  oldukça dü-
şük; 

 
yaklaşık olarak 8.000 hektar. Bu demektir 

ki, Sizi Lanka her yı/ Malta adasından daha bü-
yük ormanlık alan kaybediyor." (6) 

KENYA 

Deve, Kenya'da bulunan en olağan (tabi) 
hayvanlardandı. Çünkü deve ülkedeki kuru 
toprağa uyumlu bir hayvandır. Halk-Randille 
halkı, yarı  göçebe olarak yaşıyordu. Halk, deve-
lerin sayesinde çöl ve steplerin üstesinden gele-
biliyordu. Belli bir dönem sonra, İtalyan misyo-
nerlerin yardımı  ile sığır besleyiciliği için derin 
kuyular açılmaya başlandı. 

"Kan- bölgesi civanndaki otlaklık alanlar l a-
sa zaman içerisinde hayvanlarca bitklslzleştlril-
di. Yağmurun çoğu art* toprak altındaki kök sis-
temine inmiyor, tersine toprak üstüne çıkıyor ve 
sellere neden oluyordu. Rüzgar üstteki ince top-
rak tabakasını  süpürdükten sonra geriye sadece 
kum kaldi. Korr bölgesinde kuyular nedeniyle 3 
mil yaraçapinda bir çöl dairesinin oluşumu fazla 
bir zaman almıyacakti." (7) 

Bir zamanlar, Etopya'nın %40'ı  ormanlarla 
kaplıydı. Şimdi, ülkenin büyük bir bölümü çöl 
olmuş  durumda. Büyük Sahara Çölü her yıl 
güneye doğru birkaç kilometre genişliyor. 

Uçüncü dünya ülkelerinde çevre tahribine 
verilebilecek örnekler sınırsızdır. 

Yeni Bir Tehlike : Gelişmiş  Ülkelerin Zehirli 
Artıkları  Gerikalmış  Ülkelerde. 

Son yirmi yılda çevreci hareket Kuzeyin 
Endüstri ülkelerinde gelişip güçlendi. Birçok 
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ülke çevre ile ilgili yasa çıkartmak zorunda kal-
dı. Fakat aynı  ülkeler ve onların tekelci şirket-
leri Afrika'nın yoksul ülkelerinin dışborç sorun-
larından yararlanarak tüm zehirli artıklannı  bu 
ülkelere gönderiyorlar. Sömürgecilik dönemin-
de büyük ekolojik tahribatlar yaşandı. Sömür-
geci güçler, bugün Kürdistan-da süreğittiği gibi, 
Oı iııan ve savanlar ile yabancı  bitki örtüsünü, 
herşeyi ( herşeyden önce halkı) kontrol altında 
tutulması  gereken negatif yarışmacı  -karşıt- bir 
element olarak gördüler. 

Bu nedenle, başka birçok alanda olduğu 
gibi çevre alanında da, iki yüzlülük indüstria-
lizmin, kapitalizmin tarihinde yeni değildir. Da-
ha 1931'de bir komisyon üçüncü dünya ülke-
lerdeki Asbest sanayisine karşı  alınacak 
önlemlerle ilgili bir öneriye karşı  çıktı. Komis-
yon İngiltere'de Asbest sanayisi ile ilgili alinmiş  
olan tedbirlerin üçüncü Dünya ülkelerinde de 
alınması  yönündeki öneriye karşı  çıktı. Komis-
yona göre, bu önlemler, İngiltere'nin rekabet 
gücüne zarar verecekti. 

"OECD ülkelerinde 1983 yılında 1 milyar 
ton artık vardı; bunun 202 milyon tonu zehirli 
çöptü (Kuzey Amerika'da bu tarihte 268 milyon 
ton idi.) 

1988'in başında büyük bir ustalıkla, 22,5 
milyon ton sanayi artığı  Afrika'da yere gömüldü. 
(Gine-Bisau'da 6 milyon ton, Benin'de 15 milyon 
ton, Kongo'da I milyon ton, Cibuti'de 500 bin 
ton). En kötüsü, birçok ülkenin; Nyerya, Senegal, 
Nljer, Venezuella, Bahama ve Haiti'nin zehirli 
çöplere kapılarını  açacak bir anlaşmayı  yapmış  
veya yapıyor olmalandır." (8) 

Gerikalmış  Halklar Ve İngiltere'nin "Orta 
Büyüklükteki Kedisi" 

Gerikalmış  ülkelerin halkı  ve tabiatı, çoğu 
zaman gelişmiş  endüstri ülkelerince yöneltilen, 
büyük bir zorlama altında bulunuyor. Zimbab-
ve, Mısır üretimini mantıki metodlarla geliştir-
di. "1986-87 hn-sı lnt döneminin sonunda Zim-
babve'nin 1,7 milyon ton ambarlanmıŞ  mısırı  
vardı  Bu, Zimbabve'de bir kuraklık durumunda 
halkın ihtiyacını  iki kat karşılayabilecek dıizey-
de bir miktarda. Zimbabve'nin çevresinde mısıra 
büyük ihtiyaca olan 7 ülke bulunmakla. Özellikle 
Mozambik, Botsvana ve Zambiya'nın aküt ihtiya-
cı  vardı. Buna rağmen Kuzeyin ülkeleri bu ülke-
lere para yardımı  yapıp Zimbabve'den mısır al-
mak yerine tahıl yardımı  yapmaktalar." (9) 

"Zimbabve'nin maliye Bakanı, Bernard Chid-
zer, ABD ve ATnin hazine destekli tahıl satmak-
la; Zimbabve benzeri verimli üretim yapan ülke-
lerin ekonomik durumunu daha zorlaştıracklarını  
üzüntüyle belirtiyor." (10) 

"tlçüncü Dünya ülkelerinin tüm üretiminin 
%40," ticaretinin ise %50'si gelişmiş  endüstri ül-
kelerinin uluslararası  tekelci şirketlerinin kontro-
lündedir." (11) Açlık, artık birçok Afrika ülke- 
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sinde günlük olan bir olaydır. "1980 yılı  için-
de,üçüncü dünya ülkelerinden 87'sinde yaklaşik 
olarak 730 milyon insan yeterli yemek yiyemedi-
ği için aktif bir yaşamdan mahnımdu." (12) 

Ingiliz çevrecisi Richards North, 'orta bü-
yüklükteki İngiliz kedisinin', her gün ortala-
ma bir Af ikalıdan iki kat daha fazla hayvan 
proteini yediğini ileri sürüyor. Ingiltere'de 
1976'da 6 milyon köpek vardı  ve bu sayıya her 
yıl 250 bin yeni köpek eklenmekte. 

Üçüncü Dünyamn Talebi: Yeni Ekonomik 
Düzenleme 

Üçüncü dünya ülkeleri yeni bir ekonomik 
düzeni talep etmekteler. Talep haklı  ve kaçı  nl-
mazdır. Fakat sorunu kökten çözmek için ye-
terli bir talep değildir bu. Bugün varolan sana-
yileşme stratejisinin kendisini kökten 
sorgulamak gerekir." Gelişmeyi kabul etmek zo-
rundayiz fakat, insanlığın yaşamını  kolaylaştı-
rıp, zenginleştirmek için, ona uygun sanayi 
dallannı  da seçmek zorundayız. Insanlığı  ve 
onu çevreleyen doğayı  herşeyin başında düşün-
meyen bir gelişme red edilmelidir. Biz insanlar 
özne olmalıyız, nesne değil. 

Bu yanlış  strateji, sadece üçüncü dünya 
ülkeleri için değil, gelişmiş  kapitalist ülke halk-
lan içinde çok büyük sorunlar yaratmiştır: Yal-
nızlık, ekoloji krizi, insanlarda giderek çoğalan 
psikolojik hastalıklar, alkolizm, stresin yaratti-
gı  yeni hastalıklar vs. vs. 

"Sorunun ciddiyetini yakından görebilmek 
için aşağıdaki örneğe dikkat edelim: ABD'de her 
saat başı  415 çocuk dünyaya geliyor; fakat aynı  
süre içinde yaklaşık olarak 3.000 köpek ve kedi 
yavrusu dünyaya geliyor." (13) 

Insanların ve çevrenin kısaca tüm bir tabi-
atı n korunabilmesi: daha 'yi ve mutlu yaşam 
için uzmanlar aşağıdaki .ıermelerde bulunu-
yorlar: 

-Kalkınmanın asıl amacı, şirketlerin ekono-
mik büyümesi değil, tüm insanlığın refahı  ol-
malıdır. 

-Bu amaca ? laşabilmek için doğa ile uyu-
ma gereksinim var. Çünkü, insan kendi doğası  
ile mutlu olur. 

- Bütün Dünyada "dayanıklı  bir kalkınma". 
- Sanayinin doğaya ve onun yasalarına 

uyarlanması. 
- Ciddi bir nüfus planlanması  ve bunun 

için olanakların seferber edilmesi. 

Silahlanma Büyük Bir Engel 

Aşagıdaki tablo askeri harcamaların tutan-
nı  göstermekte. 

Dünyadaki askeri harcamalar yaklaşık ola-
rak her yıl 50 milyar dolardır. 

(Milyar Dolar) 1980 1981 

-Tüm dünyada 543 595 
-Gelişmiş  Kapitalist Ülkelerde 426 465 
-Üçüncü Dünya Ülkelerde 117 130 

Kaynak : Varldens militara och Socila utgif-
ter s. 32, Ruth Lager Sivard, 1983 

Diger tüm savurganlıgı  bir yana bırakalım, 
askeri harcamaları  yan yarıya azaltmakla, 
dünyada varolan birçok sorun çözülebilir. 

Dünyanın sorunları  hepimizin. Isteyelim 
veya istemeyelim, tüm insanlığı  alakadar edi-
yor. Bugün, adil bir dünyaya herhangi bir za-
mankinden daha çok gereksinim var. Tüm 
dünyayı  kapsayan bir dayanışma ve tüm halk-
ları  kardeş  gören bir dünya yaratmak en radi-
kalce adım olacaktır. 

Ek Olarak 

Yukardaki yazıyı  Mayıs 1989 yılında hazır-
lamıştım. Son yıllardaki gelişmeler ve son ola-
rak Haziran 1992'de Berezilya'nın başkenti 
Rio'da toplanan, "Çevre Konferans"ı  yazının de-
ğindiği sorunların aktüelliğinin devam

. 
 ettiğini 

gösteriyor. 
Yazının kaleme alındığı  günden bu yana 

bir dizi politik deişiklikler yaşandı  dünyamızda. 
Değişmeyen bir şeyler olduysada, onlar da, 

günden güne artarak boyutlanan çevre sorun-
lan ve yoksulluktur. 

Afrika kan ağlıyor. Kuraklık ve beraberinde 
açlık Sudan ve Etopya'dan sonra Mozambik, 
Somali ve Güney Afrikayı  da pênçesine almış  
durumda. Milyonlarca insan ya gelecek yar-
dımlarla yaşama veya yavaş  yavaş  ölümü bek-
leme ikilemi ile karşı  karşıya! 

Doğudaki reel sosyalist ülkelerin Kapitaliz-
me açık yönelişleriyle birlikte soğuk savaş  olgu-
su gündemden kalktı  gibi. Bu nedenle, bugün 
için aseri harcamalarda bir gerileme yaşanıyor. 
(TC devleti ve Isveç hariç). Yakın gelecektede 
bu gerilemenin artarak devam etmesi bekleni-
yor. Ancak bu alandaki "tasarruf' ile elde edi-
len kaynaklar nereye haracanıyor sorusu 
önemli...! 

Dünya'da yaşayan insanların ve hükümet-
lerin büyük bir kesimi artık sorunun öneminin 
farkmdalar. Zira problem görülmeyecek düzey-
de değil: incelen ozon tabakasını  (veya kimi 
yerde delinen) yanp geçen Ultra Violeta Işmla-
nn yarattığı  kanser vakaları  gazete manşetleri-
nin günlük konusu haline geldi. 

Sorun, ne yapılması  gerektiği noktasında 
düğümleniyor. Dünya'nın güçlü iktidarları  çö-
züm yolunda yeterli veya gerekli çabayı  gösteri-
yor mu? Rio'da yapılan Çevre Konferansı, maa-
lesef, sorunu aktüalite etmenin dışında 
herhangi somut ve yararlı  bir sonuç üzerinde 
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anlaşmaya varmadan sonuçlandı. Amerika ve 
İngiltere Konferansta, birazda sorun henüz ka-
pılarına dayanmamış  olduğundan olmalı, birey-
ci tutumları  ile dikkati çektiler. ABD verecek 
parasının olmadığını  açıkça beyan etti. Bu ego-
centik tavır bırakalım solun, Avrupa'nın diğer 
ülkelerinin de bir ölçüde tepkisini çekti. 

Rio ve benzeri konferanslann köktenci ted-
birler almasını  beklemiyorum ancak, acil ön-
lemler üzerinde bir sonuca varmak kuşkusuz 
yararlı  olacaktı. Fakat olmadı. 

Konuyla az çok yakından ilgili insanlar, 
Bati'nin, yarattığı  üretim-tüketimci modelin, 
sorunların doğmasmın önemli sebeplerinden 
biri olması  nedeni ile, fazla ileri gidemiyeceği-
nin bilincindedirler. Ciddi tedbir Batının kendi 
alışkanlık ve oluşturduğu değerlere karşı  ope-
rasyona geçmesi anlamına gelir ki, bugünün 
yanşmacı  mantığı  içerisinde bunun imkanı  
yok. 

Kapitalist olsun sosyalist olsun insanlann 
bir ilizyondan kurtulması  gerekiyor: Endüstria-
lizrn ile birlikte tekniğin; insanlığın bütün prob-
lemlerini çözeceği gibi fazla iyimser bir atmos-
fer insanlann zihinlerinde egemen oldu. Zaman 
zaman, bir dizi bilim adamı, Endüstrializmin 
insan yaşamı  ve doğa üzerine olumsuz tesirle-
rinden de söz ettiysede genel yönelim içerisinde 
bu sesler boğuldu. Bugün tersi bir gelişmeyi, 
Endüstri ve yarattığı  problemlerle ilgili bir bi-
linçlenmeyi yaşıyoruz. Artık dün kapitalizmden 
daha fazla üreterek başarısını  ispat etmek iste-
yen bir sosyalizm mantığının kapitalizme çok 
yabancı  olup olmadığıda sorgulanıyor, sorgu-
lanmalıdırda. Otomotiv sanayisinde diyelim, 
binlik imalatlar kuşkusuz, bugün onu kulla-
nanlara belli kolaylıklar sağlıyor. Ancak, bu 
kendisiyle neler götürüyor ve yarına, yarınki 
nesile ne tür sorunlar bırakıyor Şeklinde so-
nuçları  gözeten bir perspektif, dünya hükümet-
lerini de -doğan problemler nedeniyle - zorlar 
bir düzeye ulaşmıştır. 

Kuşkusuz biz Kürtlerin de dünya için, 
dünyanın büyük problemlerinin çözümü için 
yapabileceği şeyler çok sınırlı. Bizim dünyada 
ciddiye almmamız, ancak uluslararası  düzeyde, 
ulusal resmi kurumlar ile temsil edilmemize 
bağlıdır. Bu temsilin en iyi düzeyi ise devlettir. 
Başka bir olanakta, ciddi bilim adamlanna sa- 
hip olmamızdadır ki, bu konuda ben 	pek 
iyimser değilim. Nedenleri bu yazınm boyutunu 
aştığı  için değinmeyeceğim. 

Ancak Çevre Sorununun Kürdistan 
Somutunda Bize Yiiklediği Görevler Var. 

Sömürgeci devletler yıllardır ülkemizi, in-
sanı  ve doğası  ile tahrip ediyor. Bu konuda hiç-
bir çalışma yok gibi. Tahrip edilen ormanlık 
alanlar, bu durumun doğa dengesi üzerinde 
yarattığı  etkilerle ilgili bir makale bulmak gali-
ba zor olmalı. En azından ben rastlamadım. 
Irak Kürdistan'ma karşı  kullanılan kimyasal si-
lahlar sadece binlerce insanı  öldürmedi, bitki-
leride, hayvanlarda ve bir bütün olarak tüm 
doğada varolan dengeyi bozduğu gibi, yannada 
gelecekte hissedilecek bir dizi kötü "miras" bı-
raktı. 

Bu yazı  kuşkusuz çevre ve üçüncü dünya 
ülkelerinin sorunları  gibi kapsamlı  bir konuda 
son derece yetersizir. Sorunun boyutu nedeniy-
le istediğim Şekilde bir smırlandırma yapmakta 
zorlandığımın bilincindeyim. Eger yazı, düşün-
dürüyor ve böylece yararlı  oluyorsa, ben de 
amacıma ulaşmışım demektir. 

Son söyleyeceğim söz, dünyanın sorunları  
ile ilgili bilgi sahibi olalım derken kendi dertle-
rimizi unutmamamızdır. Bu bir temennidir... 
Kimilerinin yaptığı  gibi çevremize gözlerimizi 
kapatıp sadece kendimizi düşünelim şekilinde-
ki bir anlayışı  önermeye de gönlüm el vermiyor. 
Zaten bunu önerenlerin istediğinin sonuca 
ulaşmasıda mümkün değil. Zira gerçekler ay-
n... Ama, bir ölçüde, bizdeki feodal-aşiretçi kül-
türün mirası  olan "Şovalye" ruhundan kurtul-
mamız hep "Kürt Mehmed"i nöbete göndermek 
isteyenlerin iştahlannıda kursaklannda bırak-
mada bir adım olacaktır. 

Yararlanılan kaynaklar ve Dipnotlar 

1 Solidaritet Eller Emperyalizm S. 18 
2. En Enda Jord, S. 15 
3. Ekologisk Kris i U-Land. s. 3 
4 " 	" s.22 
5. En EndaJord, s.30 
6- " " " s.43 
7. " " " s.65 
8. Bilim ve Teknik, Ekim 1988 
9. En Enda Jord, s. 159 
10. " " s. 159 
11. Bilim ve Sanat, Ağustos 1988 
12. En Enda Jord, s. 15 
13. Vay Varlden s. 48 

9 Ağustos 1992 
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esim jı  zarokiya xwe ve jı  leşker û cendı r- 

C man pı r dıtırsiya. Gaya zarok bû, wexta kû 
cendırme an leşkerê komando dıhatın 
davêtı n ser gundê wan, wi dı  cih da xwe 

vedışart, ewqes ku jı  wan dıtırsiya. 
Cesim hendi mezın bûbû, lê wi ev tırs jı  ser 

xwe navêtıbû. Tucaran nedı çû gezê an bajêr. 
Tim II gund dıma. Hevalên wi êzıng dıbıriyan, II ker 
û qantıran bardıkırın û dıbırın dı  gezê da dı frotın. 

Pışti 12 ê ilonê zulm û zordariya leşkerên Tırk II 
ser gundiyan zêde bûbû. Hergav leşkerên ko-
mando û timên taybeti davêtın ser gundan, mal 
bı  mal seh dıkı rın. Gundi dıgırtın, lêdan û işkencê 
nediti bı  wan dık ır, ew bösebeb dıbırın davêtin 
zındanê. Ev zuim û zordariya leşkerên dagırker ên 
Tırk II ser gundiyan û II ser hemû gelê Kurd her Çı- 
kes dı çû zêde dıbû. 

Rojekê leşkeran û timên taybeti avêtın ser 
gundê mala Cesim. Mal bi mal sehkırın. Cesim 
bûbû xorteki heştdeh- nuwezdeh sali, lê jı  bo ku 
hinji jı  leşkeran dıtırsiya, gava leşker ketın gund, 
Cesim Çû xwe dı  kadinêda veşart. Leşkerên Tırk 
mala wan ji seh kırın û ew dı  kadinê da ditın. Ew 
gı rtın bırın ber serbazê xwe. U ber serbaz, canê 
(laşê) Cesim wek tûrê avê dı lerıziya, zer û zûwa 
bûbû, nıkaribû bersiva serbaz bı da. Dıbıstana 
gund a Tırkan qedandı  bû û hinê Tırki bûbû, ser-
baz bı  zımanê Tırki çı  jê dı pırsi ew têdı gihişt. Lê zı- 
manê wi gılol bûbû û nedı geriya. Jı  bo ku bersiv 
neda bû, serbaz ket ser têr û tı ji lê xist û jı  leşkereki 
re got: "destên vi kuçiki bıxın kelepçan, emê wi bı  
xwe ra bıbı n. Li gezê wi bı dın pêyivandınê. ' Leş- 
kerên Tırk dı  gund da karê xwe gedandın, çend 
gundiyên dın jı  gırtın, ew û Cesim xıstın arebên 
xwe û On gezê. 

Di gezê da, dı  megera (karakol) navendê a 
leşkeran da serbazan dest pê kir bi Cesim işken- 
ce kırın. Bı  sora lêdanê zimanê wi yê gılol vekı rın. 
Cesim jê re gala tırsonekiya xwe a ku jı  bı çûkiyê 
ve destpêkıriye kır. Serbaz mêze kir ku tıştek dı  
barê wi da tune, merı veki siyasi, şoreşger an ji 
welatparêz nine û pır tırsonekê. Serbaz jı  xwe ra 
fıkıriya û gihişt wê encamê ku merı vên weha ker 
û ehmaq, merıv kare dı  her kari da bı  kar bine. 

Serbaz dev jı  lêdan û işkence berda, hendi 
bi rûken û gotinên xweş  bı  Cesim ra axı fi. Çay, cı- 
xare û nan jê re ikram kı rın û paşê ji jê re got: "ger 
tu bı  me re karbıki emê têr û tı ji dıraf (pere) bı dın 
te. Jı  te re II bajêr xani bıstinın. Lê dı vê em Çı  we- 
zifê bıdın te, tu nebêji na, û wê wezifê bı  cih bini." 

Cesim ji tırsân hemû daxwezên serbaz gebûl 
kırın. Serbaz hınek pere da yê û jê re got: 'nuha 
here gundê xwe, ezê çend roj paşê bankım te, 
tu yê bêy vı r. Lê lı  gund Çavê xwe veke, kesên 
xerib gava bên gundê we û ku dı çın mala kê tu 
yê jı  me re bêji. Bışev ji lı  nay gund û der û dora 
gund bı gere, mêzeke hele yên Çiya tên gundê 
we. An ji gundi nan, xwerın û vexwerınê dı bın dı- 
dın wan. Waye xwendın û nı visandına te heye, 
tu van tiştan hemûyan lı  cem xwe bınivsine û 
paşê tu yê rapor bı di mın." 

Cesim pere kırın berika xwe, jı  serbaz re got: 
"serseran serçavan, ev tıştên kû te gotın ezê he- 
muyan bı  cih binım," û xatır jê xwest hu lê xıst çû 
gund. 

Cesim dı  gund da çend roj ma, pıştra serbaz 
xeber sand pê, got bı la bê cem mın. Cesim çû 
gezê serbaz dit, jê re got: 'mın wek te got kır, tu 
kesên xerib nehatın gundê me, tenê pısmamê 
min Zekeriya jı  bajêr dıhat gund û diçû. Ew bı  
xwe jı  gundê meye, pismamê mine û II bajêr kar 
dike.' 

Serbaz: "aferım Cesim, haya me jê heye ku 
Zekeriya tê gund û dı çe, te rast got. Nuha mın bı  
te bawer kir ku tu yê jı  iro pêva ji hemu tıştan jı  
me ra rast bêji. Tu derew bı ki ezê te bıkujım." 

Cesim "na welle, ez qet jı  te re derew nakım, 
her tışti ezê jı  te re rast bêjım." Serbaz: 'de başe, 
vêca emê naveki kot bıdın te. Tu hendi bûy 
peyê me. 

Tu yê ji iro pêve hendi hergav karê me bı ki. 
Nuha ezê pere bı dım te. Jı  xwe re here Engerê, 
lstanbolê bı gere, lı  xweşiya xwe mêze ke, bı  keg-
kan re razê û paşê were vır kareki giring lı  benda- 
te ye. Dıvê tû vi tışti hal bı ki.' 

Di nay arteşa (ordu) Tırk da şaxek hebû ku jê 
re dıgotın Kontr-Gerilla. Ewan kesên welatparêz 
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û şexsiyetên Kurd ên hêja bi suiqastan dı dan kuş-
tin an dı kuştın. Kontr-Gerilla vê dawiyê, bi ser 
navê xızbullahan merıvên welatparêz ên Kurd dı-
kuştın. Gel navê wan Xızbıl-Kontra danibû, an ji jı  
wan re dı gotı n "şeytanok'. 

Rojek tune bû ku merıveki welatparêz jı  aliyê 
şeytanokên xtzbı l-kontra va nedıhat kuştın. Jı  par- 
tiya ked a gel pırr kes kuştın, sê-çar rojnamevan 
kuştın. Xızbıl-şeytan listeya mırınê derdıxıstın, be- 
lavdı kırın, têda navê hınek mebusê Kurd û şexsi- 
yetên dın hebûn dıgotın emê yana bikujın. Dew-
Iota Tı rk van şeytanokên wek segê (kuçık) har 
berdabûn holê û wan xwinxweran her roj xwin 
drêtın. Serbaz pereni pırr zêde da Cesim û got: 
"° ,şti mehekê tu lı  vır bi. De rabe here." Cesim 
navê Engerê û Istanbolê bihisti bû, lê qet ew ba- 
jarên mezın nedibûn. Ew jı  xwe re fıkıriya dı  dılê 
xwe da got: 'ezê bı çım dı  van bajarê mezın da 
çıbıkım. Ezê lêxım herım Iskenderûnê cem mala 
xalê xwe." 

Mala xalê Cesim II Iskenderûnê bû, wan jı  
mêjva koçkı rıbûn û çûbûn wê derê. Mala xalê wi 
carna havinan dıhatın gund. Carek-ducar ji Ce- 
sim bı  bavê xwe re çûbû Iskenderûne. 

Cesim çû bileta xwe sıtand û Iı  otobosê 
sûwar bû çû Iskenderûnê. Perên wi hemû dı  beri-
ka wi da bûn. Du hefte lı  Iskenderûnê ma. Ew ü 
kurê xalê wi bı  têra xwe lı  Iskenderûnê geriyan. 
Pere pır bûn, dı çûn cem keçıkan, dıxwerın vedı x- 
werın pere nedı qediyan. Pışti du hefte ji rabû çû 
Istanbolê. Du hefte ji lı  wır geriya û paşê vegeriya 
hat çû gezê cem serbaz. Serbaz jê re got: "gera 
te çawa çû?, te pır kêf û zewq kir. Ka vêca roja 
kare, dı vê tu wezifa xwe bini cih." 

Serbaz komerek pere dani ser masê, çavê 
Cesim bi peran ket kêfa wi hat. Serbaz deman- 
çeki çardexwer û bombeyek destan ji dani ser 
peran. Vêca gava çavê Cesim bı  silah ket, tırsi- 
ya, zer û zuwa bû. Serbaz jê re got: "va peran û 
demançê bı gre û têxe berika xwe. Me wezife 
daye te, ku tu yeki bı kuji. Ger tu wi dı  heffekê da 
nekuji, emê te bıkujın. Kes nıkare te jı  destê min 
xelas bike. 

Laşe Cesim lerı zi. Jı  xwe re şaş  ü ecêp ma, dı  
dı lê xwe da got: "kes pera bêsedem nade kesi. 
Ev serbaz dê mala min xera bıke. Ez hendi tu car 
jı  destê wi nafıltım." 

Cesim bi dılê xemgin 0 neçar pere û de- 
mançe gı rt kir berika xwe û jı  serbaz re got: "ka 
bêje tu kb bêji ezê wi bı kujım.' 

Serbaz: "ev jı  zudaye ku em tegiba Zekeriya 
dı k ın. Ew hergav tê gundê we, lı  wır bı  şevê dı çe 
yên çiya dı bine. Di navbera cudaxwezên bajêr û 
yên çiyan da xeberan dibe û tine. Ew merıveki 
talûkeye, divê em wi jı  holê rakın.' 

Ser vê axaftina serbaz, Cesim şêt û mêt 
(ecêp) ma, kulatêk ket dı lê wi, tirek ket pışta wi, 
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êş  ket serê wi, nızanı  bû çı  bêje. Jı  serbaz re got: 
"lo çawa dıbe, ew pısmamê mine, qey keseki xe- 
rib tune bû ku tu dıbêji here Zekeriya bıkuje. Tu 
nuha jı  min re dıbêji Zekeriya bıkuje, ezê çawan 
wi bikujım," 

Serbaz di cihda rabû ser xwe û silek lı  Cesim 
xıst û geriya ser. Jê re got: "Iı  ba me merıvati tu-
neye, Zekeriya neyarê dewleta Tırkane, tu ji dost 
û hevalbendê dewletêy. Ew perên ku te di ku- 
çan da xwerın, dan qizikan, ew hemû perê dew- 
letê bûn. "Nuha em wezifê didın to û tu mecbûri 
vi kari bı  cih bini." Cesim jı  tırsan kır gêrin û hawar. 
Jı  serbaz ra got: 'Li mın mexe ez qebul dıkım." 
Serbaz dev jı  lêdanê berda û got: Ha, wusan we-
re rê kurê mın, tu çıra me ecız dıki." Cesim bı  kele- 
gıri jı  cem serbaz derket û çû gund. Lı  gund de- 
mançe, bombê destan û pere veşartın ü çû mal. 

Cesim gava çûbû Iskenderûnê, lı  wê derê 
pır pere xerçkırı  bû, xalê wi jı  bavê wi re telefon 
kırı  bû û jê re gotı  bü kû ewqas perê Cesim heye 
û wi ev pere jı  ku haniye. Bavê Cesim ji meraq dı-
kır, dı  dilê xwe da dı got: "kb ev pere gıştik daye 
wi, neçe bankê, an ji dıkanek neşeline." 

Gaya Cesim çü malê, bavê wi ne li mal bû, 
çûbû nav zêviyan. Berbı  êvarê bavê wi hat mal, 
dit ku waye Cesim hatiye. Bavê Cesim çoki (da- 
rek) kalıng girt û çû ber Cesim sekini, got: "ka 
bêje ewqes pere te jı  ku haniye?" 

Cesim çel derew bı  serhev ve kır, lê bavê bı  
van derewên Cesim ganı x nebû pê bawer nekir, 
bı  çoê ket ser ü lêda. Têr û tı ji li Cesim xıst, hawar 
hawara Cesim bû. Ew ji ber lêdanê hendi nıka- 
ribû jı  erdê rabe. Cesim jı  bavê xwe jı  dıtırsiya û 
mêze kir tu çare tune, hemû tışt jı  bavê xwe re 
galkı r û dawiyê ji got: ' Ez Zekeriya nakujım, dê 
serbaz min bı kuje." 

Bavê Cesim hêrs bû, disan geriya ser got: "Tu 
keseki ji nakuji. Zekeriya nebe yeki xerib be ji ge- 
re tu nekuji. De rabe here silah ü perên vi serbazi 
kuçık bidê û bê ü bêje ez kesi nakujım." 

Heffeka Cesim lı  gund qediya bû. Zekeriya 
nehatıbû gund, bavê wi zor dabû pê ü ew 
mecbûr ma demançe, bomba destan û pere 
girt çû gezê, ba serbaz jê re got: 'Ez wı  nakujım, 
ez nekarım keseki bı kujım." Serbaz lê hêrs bû, qe- 
riya û disa ket ser lêda. Jı  Cesim re got: "Tu keti 
nava me, hendi nikari xwe ji destê me xelas bıki. 
Çı  dıbe bıla bıbe dı vê tu Zekeriya bı kuji. Kes te 
nagre nake zındanê. Em II pışta tene, gava hat 
gund an jı  gund derket wi bı kuje. Emê bêjım "te- 
roristan' ew kuşt," 

Cesim: 'welle ez heffekê dı  gund da mom, 
Zekeriya nehat gund, dibe ku hendi qet nê 
gund." 

Serbaz: "em pê dızanın ku Zekeriya nehatiye 
gund. Jı  xwe bahata gund û te ew nekuşta nuha 
mınê tu lı  vır bıkuşta. De rabe çek û peran bı gır û 
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here gund vi kari safi bıke." 
Cesim jı  tırsan kor poşman demançe û pere 

girt 0 disa berg xwe da gund. Dı  gund da hemû 
gundi pê hesiya bûn ku Cesim bu ye peye dew- 
leta Tırk, serbaz ew kiriye Kontr-Gerilla. Zarokên 
gund ji bı  rewşa Cesim zanı bûn, loma gava Ce-
sim çû gund, zarokan ew dan ber kevıran, şerê 
wi kırın, jê re gotın: "şeytenok yaya hatiye gund." 

Cesim II mal jı  bavê xwe re got serbaz dest jı  
pêsira min berneda, dibêje: "dı vêt tu illa Zekeriya 
bıkuji." Bavê Cesim xeber sand pê Zekeriya. Ew 
hanin gund 0 hemû tışt jê re qal kırın 0 gotın: 
'dıvêt em bi hevre jı  vi tışti re çarekê bıbinın. Ze-
keriya merıveki pêşverû, welatparêzeki Kurd 0 
hêja bû. Wi bi fen û futê dewleta kolonyalist a 
Tırk dizani bû. Ev bûbû çend kesên welatparêz ku 
bı  destê xızbıl-kontra hatıbû kuştın. Haya Zekeriya 
jı  xwe hebû 0 zanıbû ku hınek kesên tari wi tegip 
dı kın. 

Zekeriya jı  bavê Cesim re got: 'xem mexe, 
emê çarekê jê re bı binın. Lê heyf bû, kurê te yê 
nezan bırın jı  xwe re kırın peyê xwe. Ew kırın xayin 
0 nûker. Pırr xortên nezan weha bı  peran dı xapi-
nın û bı  wan merıvên hêja dıdı n kuştın. Kurda bı  
destê Kurdan dıdın kuştın." 

Zekeriya dûr û dırêj, fıkıri û çarek dı  heşê xwe 
da dit. Jı  Cesim û bavê wi re got: "bınêrın baş  
guhdariya min bı kın. Planeka min heye, ku bı  ser- 
keve dê Cesim jı  destê serbaz Xılas bıbe. Xuya ye 
ku her çıkes serbaz bı  resmi serbaze ji, ew 
girêdayi yê Kontr-Gerilla ye. Ew bı  navê xızbûlah 
merivên welatparêz dıkujın û ew qetil tu car 
nayên gırtın. Kurê te xorteki hêjaye heyfe, dê 
çend kes pê bıdın kuştin û dı  dawiyê da yê wi jı  
bıkujın. Lê ku hûn bı  xebera min bı kın emê bı  sı la- 
meti jı  vê bela û tofanê xelas bıbın. Nuha pılana 
min eve. Ew jı  xwe hergav min tegib dıkın. Ezê 
sı bê lêxim bı çım Engerê. Pişti ku ez çûm, bıla Ce-
sim bı çe jı  serbaz re bêje Zekeriya çû Engerê, ma 
ez ji li pêy wi biçim û ji lı  wêderê bıkujım. Pışti ku 
Cesim ji hat Engerê, emê hevdu Ii wê bıbinın. Ez 
ê wi bıbım ba mebusan 0 vê rewşê jı  wan re qal- 
bıkırn, belki em bıçın cem wezirê hundır ji." Bavê 
Cesim, bı be-nebe bay bû, dı lê wi bi kurê wi dışe- 
wı ti. Jı  Zekeriya re got: "pı lana te başe, lê ez dıtır- 
sım, tıştek bı  serê kurê min da bê. " Zekeriya dı l 
da ber bavê Cesim û jê re got: 'na, na tiştek pê 
nabe." 

Zekeriya hamû karê xwe dı  cih de hişt û lê 
xist çû engerê. Çend roj pışti çûyina wi, Cesim bi 
tırs û lerz çû cem serbaz û jê re got: "Zekeriya çû 
Enqerê. Ez ji dıxwezım lı  pê biçim û lı  wê derê wi 
bıkujim." 

Serbaz: "Başe here wi bıkuje, lı  ku derê dıkuji 
bıkuje, ha jı  te re hınek ji pere 0 de lêxe here.' 

Cesim çû di Engerê Zekeriya dit. Zekeriya ew 
girt û çûn cem mebusê Kurd ên Partiya Ked a 

Gel. Hemû tışt jê re qal kirın. Mebusê kur jı  wezirê 
hundır wext, xwest jı  bo ku wi bı bine hu vê bu- 
yerê jê re qal bike. Roja din mebus wezir dit û jê 

hemû tışt qal kir 0 got: we dıgot Kontr-Gerilla 
tuneye, ka bêje ev tışt çiye ku serbazê dewletê 
bı  vi awayi dike." 

Wezirê hundır ji mebus re got: 'Ez bı  vê yekê 
bawer nakım, ka viya bıdın ispatkırınê.' 

Mebusê Kurd: 'Başe, ezê kurik binım, lı  cem 
te bıla jı  serbaz re telefon veke, bı axıfe, em 
dengê wan bıgırın qaseta serif.' 

Wezir: 'Başe, wi bine, em bı cebrinın ka raste 
an derewe." 

Mebusê Kurd çû Zekeriya û Cesim hani cem 
wezir û lı  oda wi jı  serbaz re telefon vekır. Cesim 
di telefonê da xwe bi serbaz da naskı rın. Navê 
xwe yê qot got.Axaftına wan a telefonê weha 
bû. 

Cesim: "Elo, ez Remo me, te dengê min nas- 
kır ez nuha lı  Engerê me." 

Serbaz: "De zû be wi safi bıke, were yeki dın ji 
heye wi ji geber bike.' 

Cesim: "Ê mın yek- dudu bese, yên din ji bı la 
kesên dın wan bı kujın.' 

Serbaz: "Kuro, pırın pırr. Hevalên te yên din ji 
vala nasekının. Rambo ye min pır jêhatine, bıçek 
tu ji jêhati be, lê tu yê pêre, pêre hin bıbi, tu yê 
bıbi, wek pelewanan," 

Cesim: "De başe, bi xatirê te." 
Axaftina Cesim 0 serbaz gırtın qeseta şerit. 

Mebusê Kurd jı  Wezir re got: "fermo jı  te re ispat. 
De ka hendi tu çıdıki bike. 

Wezir: "ez é lı  ser vi tışti bısekınım, emê wi jı  
kar bavêjın," 

Lê tu tışt bi serbaz nekirin. Lewra serbaz merı- 
veki leşker û karmandê dewietê bû. Tenê tayina 
wi derxıstın, ew jı  cihê wi rakırın dan ciheki dın. 

Zekeriya jı  mebusê Kurd re pırr sıpas kır, xatı r 
jê xwest, ew û Cesim çûn hınek dı  navbajêr da 
geriyan hu êvarê çûn Otêlê. 

Zekeriya jı  Cesim re got: "ezê te wusa bışinım 
cıhki ku serbaz ne, hefsed bavê wi ji robe bê, bı- 
la xwe nekarıbın bı ghinın te," 

Wexta seet'a BBC'yê hatı  bû, Zekeriya radyo 
vekır. Radyo ya BBC'yê got: 'II Diyarbekı rê rojna- 
mevanek hat kuştın." 

Zekeriya: "Cesim tu dıbini rojnamevaneki we- 
latparêz kuştın e. Pırr peyê wek te jı  xwe re kı rıne 
nuker. Xuya ye em jı  va bela û tofana bı  hêsani 
xelas nabın. Her roj welatparêzên Kurd dikujin. 
Ancax şoreş  me jı  vê afatê rızgar bike.' 

... 
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Sero ra sera 1980 a. Asma zımıstan a. A roz 
Kr:!Ikilise de sill ye û yore tewerte ra vorenê, Roza 
dısemi ye suke de waxte axsata o. roza hanene 
suke bena sı lxete. Hornet e dewo ra ber bena 
yena suke, kar gurenais e xo vinenê, tepiya vera 
sc. .a cerenêra sonê. lye ke dewa xo duriya, nej- 
di %e suke de soni meymanên, roza bine oncine 
sor ıeçei. 

Kızı lkilise de onca roza nanena. Zerê suke zof 
sılxeto. Waxto ke zu homete ser qesei ameyra, 
vane ke: Lao lao ça xo garnêna, sebeno her zu 
aşire de daese born vejinê. 

Ezik nıka zu mesela kenra, kes xo ser mece- 
ro. Suka ma de ki xele (xeylê) serxoş  yenê diane. 
Mesela ki dorme çar serxoso de vêrenara. Vere-
cu nayino naskime. 

Na çaremine zumin ra zof heskerde nê. Wer- 
dena-sımı tena nayino ciya neşiye ne. Mı letê su-
ke ki nayino ra zof heskerdenê, seveve na hes- 
kerden ki sıma ra vaji: Nayino, dêmê zur, fêsat 
nêzonereN, heqa keş  newerdenê, keş  ik ixbar ne- 
kerdeni. Tepiya, nayino soreşkero ne welat ra ki 
zof heskerdeni. Ni pil de pil, qı j de ki qı j bi. 

Kızı lkilise kê pers kenê, suke da qıskeka. Zu 
qereqol-zu qonaxe Hukmat-Belediya Newesxa- 
ne-hire dıbıstan (Mektev), onca, hire werdisxanê, 
daese dukan-desudı(12) geweyi-hepısxane... 
Qereqole dewlete de o waxt vist-hiris lesker 
amenê diyane. Qomı tan e Zabıta ye na qereqol 
i ki na serxose suke rind naskerdenê. Çike ylki na 
serxoso rc piya simenê. Ni ki serxose dewletêyê. 
na serxose suke, feqir her roj sone gureyeni, 3-4 
quriş  ke kunera dest i, sonde sonê werdisxane ke 
bısimê, zabı tik yene lewe: 

"Mave xêr" 
"Xêrve selamet' 
Reqi yeno masa, pıya sımeni, reqi ke qediya 

zabı ta yi wurzenera sonê. Wayire werdisxanê ye- 
no, pero ne reqi na feqiro ra cêno. Gegane ni ki 
inat kenê, hesave zabıta o nedanê. Wayire wer-
disxane xevere rusneno qereqol, zabı ta ye Dew- 
lete yenê nafeqiro oncenê qereqol, cıra hekeret 
kenê, dane pı ro, cevo ra pero vezene, 3-4 seat 
ke verd ra hona nayino verdanera. 

A sere, asma zımıston a pêyene ki sıkıyöne- 
tim amevi. Waxt waxte terp-repê leşkero bi. 
Hükme zu neferi, je hükme general bi. Qese xo 
jede era derg mekerime, bêrime a roz a dısemi- 
ye. Qeweyi pirê, Çarşı  de ca çino ke mordem 
game berzo. Na sevkan çaremena ki gewa- 
derê. Goştime ala çı  qeseykeni: 

BERTAL - Lau lau, nu çı  sı lxetiya, na sı lxaten 
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de kata şime? 
ALI - Her ca pıro, werdisxane de ca çino ke 

mordem roniso. 
XIDIR- Haq zoneno, na sılxeten de newazen 

ke gepê çay bısimine. 
MISTEFA- Gul a ma biya jaye. Çe vesayene 

şime caye de gul a xo hitkime. 
BERTAL - Omediyam, caye esto, çı  Waxto mı  

virdero, sımara ki vaj. hema sıma teneke sımıt 
benê born maneni. kam şero gevçiliya sıma 
pakkero? 

XIDIR - Reye na xêx de niyadê. Mara na qe- 
so kam vano? Berta! Haq zoneno ke tu bua bira 
ra bena serxos manena, ez to rind zonen. To ke 
sımı t verê pırnıka xo nevinena. 

ALİ  - Xı dır, Haq zoneno tu vıneta vıneta des 
serde zu qeso de rast vake. 

Ez xuya Berta! e xo rı nd zonen. 
MISTEFA - Bertal, eve astone piye xo kena ke 

na ca kotio, vaze ma şime. hema gıra gıra qe-
seykeme, waxt vêreno ra, hemik dı-hire qedeh 
reqi ra gul a xo hitkime. 

ALI - Eve astone pırka mi bone ke na ca mı  
kı  virde bi, ha vaji, ha vaji, hona qese verê feke 
mira nevejiyo to vake, ma piya mıreme, çıko? 

XIDIR- Eke wurzenê ra wurzê ma şime. Sıma 
çı  daro kenê werte zımeloni zumin ra 

MISTEFA - Bıra cawo ke Berta! vano, mara 
gore rındo. Haq zoneno ke ez Hemed ra zof hes- 
ken. Hemed je cane ma o, cığer a ma o. Pero- 
no ke dame werdisxani, a pero dame Hemedi. 
Wurzera gıra gıra şime. 

Çar olvoji wurzenera sone dukan e Hemedi, 
Ke dukan e Hemed jede sılxeto: 

"IVlave xêr" 
"Xêrve selamet" 
Bertal sono gosê Hemedi. "Wereza Hemed, 

ita hetê peyde gedê, dı  qedeyi reqi bisimime, tu 
scivana? "Bertal tene vındeno, nat-dote xo niya- 
dano. Hemed ki yeno gose bertal. "Xalo, şerê bı  
sımê, hema hayleme mekerê. 

Ni çaremena benê sa, sone pêyê dukan de 
masa kene ra rast. Masa de çi çino ke: Zalımo 
hete verde teyip kerdora, ke kes vengê nayino 
mehesno. Serxose ma hurdi hurdi sımenê. Ali gal 
ostemol ser arde ra. Mıstefa yi gos noro teyip ser. 

Qedê reqi rew benê tol (gedinê). Reqi bıne 
bandora Bertal de ro. Reqi yo zu qedino, zu na 
anê, o qedino zu na anê, niya niya biyo varaso. 
Xıdır gegane xo xorê norneno, werte de ki lawu- 
ke (kılame) vano. Hemed ki waxt waxt yeno, 
gedê reqi sımeno, onca sono hetê ver. Ni hen 
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ke biye serxoş, endi tê werte ra geseykenê. Xaf- 
tena tever a tıfıng erjine. Hire-çar gul e tı fıng 
yenê gınenê çever ê dukane Hemedi. pey ra 
sonê dêso ke nejdiyê serxosone made ro, gıne- 
ne eyro. Dês döse kano, pê wele sax biyo. Huk- 
me qursıne ra şaxe dêşi yeno war. Tı  vanê dina rı- 
jı ya. serxoş  çaremena xo erzenê bıne masa. 
Bertal ke xo erzeno bıne masa, reqik xo vira ne- 
keno, suse ceno fino pı stıne xo. sare çaremine 
bine masa de, lesa xoki tevera menda. 

XIDIR - Ero çe vesayenê, tevera yenge tı fın- 
go yeno. tu vanê ceng vejiyo. 

MISTEFA - Haq bone ke na roji hewnonê xıra- 
vino vinen, peniya ma xer bêro. 

BERTAL - (hete ra qesey keno, hete ra ki suse 
reqi ra gepe ceno) Lao lao kar e xo de niyade. 
Na hewni hona amey ra sıma vir. Hewnone sima 
ra ki dina rı jina va şero bırı jiyo. 

Bertal hona qese xo nê qedeno, reyna te- 
ver a pêser pêser tı fıngi erjinê. 

BERTAL - Ya Xızır, ya Xı zır. Nêro ni kami ? 
Nanê mara, çiko? 

XIDIR- Hevalêne hard ra rameurze. Bertal, 
çe to ki biveso, tu ki adırê reqi drd we. 

ALİ  - Nıka waxte sı meteno. Ni ke kamê, rasta 
rast nane ma ra, sloxan berjime. 

Nu je tıfın gi soreşkero veng dano. Ma ke slo- 
xan est gorse ma nebeni. 

MISTEFA - Ali rast vano, bı  grime; Herbijê Kur-
distan e ma, herbijê Kurd!s.,.. Bertal dest e xo 
ano nanoro fekê Mıstefa yi ser: 

BERTAL - Mıstefa, qey hen yana, bêlka ni leş- 
kerê Dewlete, nane mara. Kurdistan çiko? Tu 
adıre ma dana we. 

Bertal çütürke niya va ke, xaftena Xı dır zırçe- 
no 

XIDIR - Herbijê Dewlete Herbijê Dewlete, Her- 
bije dew le.... 

MISTEFA - Xı dır, tu akıle xo kerdo vind. "her- 
bijê Dewlete " çiko. 

Tevera yenge tı fıngi bırino. Hemed ki hete 
ver de, hard de merediyora. keş  ra pı jıne nê veji-
na. Bertal gepê reqi ceno, cerenora olvozone 
xo; 

BERTAL - Savani! reyê şime tevera niyadime? 
XIDIR - Vınde bıra bıra, tever a adır vêseno, 

dina rı jina, tu reqi bısime, vaze "şime tever'. Ala 
kefê neyde niyade. Neyi node ma reqi, qedeno. 

ALİ  - Tew tew, tevera Dina kewta tê werte, 
nayino ita derde reqi gureto Mıstefa yi sare nora 
hard, xove xo vano "ni soreşkerê. Soreşkeri reqi 
ra ki garinê, Sil (Sı lo) xevere dê cı , niki amê ma 
tersnenê. "Tı  vanê Mıstefa yi sevev doskerdo. Na- 
yino olvezone xo ra ki vano: 

MISTEFA - Havalenê sima gos ro minê; Ez zo-
nen ni soreşkerê, Sil şiyo xevere da 'cı , "ni hayê 
uza reqi simene "soreşkeri ki amê dorme ma gu-
reto. Sıma ki zonene ke soreşkeri çand reyê ame- 
yi mara vake "na qevçiliye mesımê." Sıma vir ni- 
no? Ma ki ikrar davi cı . Sil adirê ma da we. Bêrê 
teslim bime, tove bikeme, vajime 'ma reyna nesı- 
meme" 0 waxt qarse ma nebene. Helmê perine  

bı rıyo. Vatena Mıstefa yi ra kes ima nebiyo, pey-
nie de na bêvengen Bertal rızneno. 

BERTAL - Sıma gos ro mınê. Mı  eskerêna xo 
kerda. Nıka niyade: Ezke sekena sıma ki hen bi-
kerb. Na je mi veriser vındê, qorone xo ki rakerê, 
herme xo ye çep biyarê verê gul a xo-bıraye xo- 
re vajine-hermê rast avê dergkerê, dıma lesa xo 
avê bonce. Nafa ki hermê çep avê berzê, lesa 
xo avêbonce. Hen hen şime hete vêri, leyê He- 
medi, uzara şime tever. 

ALİ  - Teyna tu eskeren nekerda. A ondere mi 
ki kerda, hemik Trakya de. 

MISTEFA -Bı ko, çe sıma biveso bı gediyo. Lao 
nıka waxte eskereno! Tevera gon je laşêr sona, 
sıma ita derde eskeren gureto. Vaze, ma nıka 
çütür vejime, çütür reseme çe? Waxte de ezik 
eskeren de hata onbaşı  biv berz. Ney de çı  esto. 
A onderera kam xer diyo ke ma ki bivinime. 

XIDIR - Dı  era rast bime. Je vatena Bertal, ve- 
riser boncime şime verb çever. 

BERTAL - E eee, sima tersenê. Nê lao zu ke 
nıka sıma bivino vano: 38 amê, çıko. metersê; 
ma xona nê merdime. 

ALİ  - De ha Bertal, tu bivinime, era verquye. 
Nu je reqi sımıtene niya. 

BERTAL - Qey ez? Mi ke reqi sımı to, tu ki adı re 
cı xara u nuko dardowe. Helle helle, helle helle. 
Nero bira ma çıke sımıto piya sımı to. Hên niyo 
Mıstefa, ala tı  vaze, je vatena mı  şime tever, 
hênıma.! 

MISTEFA - Bertal, tu adıre reqi dawê. Meter- . 
se, bb ez kunra ver. Veruçu Hemed de niyadi- 
me, ora dıma vjime tever, ya mıreme, ya ki ma- 
neme. 

Pêro piya "ya Haq-ya Duzgın, ya Xızır"vane; 
gıra gı ra veriser oncinêyenê lewye Hemed. niya-
dane ke Hemed derg-po merediyo hard ra. Xof 
kuno zerê nayino. Vane belka amo kistene, 
riyêzuminde niyadanê. Ali xo tenena ave once- 
no, yeno nejdiye Hemed; 

ALİ  , Eve astone pirka mı  boneke, kênera 
ma ser. 

Hemed ki gegane bine çımra naiyno de ni- 
yadano, eke ni zof tersenê u serxose, Veng fino- 
ra xo. 

HEMED - Metersê, ez weso. Ez vaji tevera 
qewxa vejiya, xêle tı fıngi erjai. yenge tı fıngo nıka 
bırı ya. sı mak vejiye tever, ez ita pakkerne. 

• Niyadane ke Hemed weso, bêni sa. Kes 
hard ra newurzeno. Hemed ra vane 'ma çıke 
werdo-simito, dênê ma bo. Şime tever ala nu çı  
mızo; dıma yeme dênê xo dame" 

Verde Mıstefa c  dey dıma Ali, Bertal u Xı dır, 
çaremena veri ser oncin"e sone peyê çevêr. A 
werwele de pençerêra dukan era keş  vir nino, 
Xaftena yenora Mıstefa yi vir. Hevike sare xo ke-
no berz "Hemed, piyeRnı , xerê merdonê xo pen-
cere niyade, tever a keş  vinena? Hemed huren-
da xo ra wurzeno ra sono kaleka pençeri, nat- 
dota niyadano. "Mistefa kes Ono". Çever kene 
ra, veriser vejine tever, dease gam sone-nesonê, 
çi bivine zabitê Dewletê poşta xo seq gınora vore 
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ser. Serxose ma eve ters dormê xode riiyadanê. 
Keşi çino. Wurzene ra, sone serê zabiti. Mıstefa 
xaftena xılbeno, lınga xuya raste finora hawa 
nano şenê zabit ser, gırmı ka xo fino ra hawa: "Ee- 
errrrko; ma mordem niya dame waro". bertal be- 
no çewt zabit de niyadano: 'nero nu gewr o ke- 
vanê ûyo. Nıka nû ma kist? helle helle, na fekte 
niyadê". Mıstefa onca "Errrko.:. ma mordem niya 
meredneme hard a." Bertal rêyê mıstefa yde, 
rêyê zabit te, peniye de ki Ali u Xı dır de niyada- 
no destone xo erzeno peyê qına xo: 'nero Mısto, 
nıka nu gewr ma kist? helle helle, qey era mi vir 
nino? Ali beno çewt, gos nanoro şenê gewr ser, 
tene ke gosdano" Haq boneke gewr qe 
nêlewino, biyo je terik mêndo" 

BERTAL - Ali, rêyê zabit ra pers ke, hala ma 
kisto? 

ALİ  - Bıra, ma tora vame mordem biyo je te- 
rik, tu hona yana pers ke. 

XIDIR - A mm an, hen amo henik sono. Bertal 
axa, Dina hata nıka kam re menda? 

MISTEFA - Sıma zoneni nu kamo? Nu şao ke 
vane uyo. Wurze lazem, ero Tırke hard a ma ki 
asmenime. 

BERTAL - Rahmet a Haq sera kem nebo. 
Merdo merdo, sekime. Kam cı ra xer di ke ma ki 
cıra xer bivinime. Şime Hemed ra ki vajime. 

ALİ  - Bertal eve astone pirka mı  bo ke mi ne- 
kisto. Na geewr 	 

Ali xona qese xo ne gedeno, leşkerı  Dewlete 
yene dorme nayino cenê. leşkeri gırênê nainora: 
'Teslim bê, dorme sıma guretayiyo, vozmede, 
destê xo hawa fiye, poşt ser ra merediye, mele- 
wiye'. A werwele de: 

ALİ  - Na ra-ye çe ma vesna, nade da- 
ik 	 

XIDIR - Haq peniya ma xerkero, pısmılay pı s- 
mi... ..,, 

Leşker pêro, piya hard de dane na serxoso- 
re. her caye na feqiro ra gon verdanê. Çaremi- 
ne cenê bene geregol...... ,... 

Qomitanê qereqol sertegmen o. Nu na ser-
xoso rınd naskeno. Hata na roze ki piya zof reqi 
sımıto. Çı  esto ke zabı taye xo amo pra nayene. 
Waxt waxte sı kıyönetim o. Çiye na esto ke na 
serxoş  cendege zabı tay sero pê gurêtê. Çı gaş  
ke serxoş  vanê nu zabıt merdo, na zonayena na- 
yino raşt niya. Zabı t dırvetıno. Dırveta xo zof xori-
ya. Na zabı t cênê çar-çapı k rusnenê nêwesxanê 
Diyarebekir. Serxoso ki cenê erzene zere. Zu dest 
a anê ifede cenê. Hata o waxti ki danê pı ro, 
hard ra gız kene, awe (aye) verdanera ser, feqir 
daina benê serxos. Juy ve juy ke ane cemalê 
qomitan; namê maye, namê pi, çond serdero, 
kotrau, senê kar vineno... nayino juy ve juy cı  ra 
perskenê. Dıma ki; Zabıtaye Dewlete qey kist, se- 
vev çı k bi, nıkı la tı fıng kam onte, tı fıng i kam ra 
gureti, Rexıstın ê sıma çıka, cek i sekerdi.., ,...? 
nayino te dıma cı  ra pers kenê. Verecu Ali anê: 

ALİ  - Ez sond wen ke nayino ra xever a mı  çi- 
na. tu nıka yana, ez hesnên. Qumandanem, tu 
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mı  rind naskena. Ez nişkin keş  bikişine, nezon kami 
kist. Ma dukanê Hemedi de niştivro, reqi simıtêni, 
yenge tı fıngi ame, vejayme tever._ niyada ke 
zabıta ye sıma harddero. Leşkeroni sıma ma gu-
retime ardime ita. Eve astone pirkamı  bo ke xe- 
veramı  na qeso ra çına. 

SRTEGMEN - Nıka tu yana ma nekisto ? hı  ı  i ı, 
hen ha. 

ALI - Mi çık ke diyo ez ey van, qesi mide xe-
lefe çina, 

S. TEGMEN - (zırçeno leskero ra Ney berê 
rınd bakıl kerb', iye bin biyarê. (gesê qumandan 
sera leskeri sone Xıdır anê) 

Qumandan Ali ra çıke pers kerdo Xıdır ra ki 
pers keno. 

XIDIR - Nıka qumandan efendi tu yana ke 
na mordem ma kisto? 

S. TEGMEN - Tek-teyna ez nevan. Ma pêrine 
di. Ali ki rast a rast her çi vake. Endi çı  danawe, 
dı jda de towe ne mendo ke. Ez nayino zonen û 
pers ki neken, sıma o çınay ra kist, sevev çık bi? 
tu ma ra nayino vaze. 

XIDIR - Lao Haq adırê mordemê neqi weda- 
ro. Pêro zurê. Haq bo ke, Pir bo ke, xevera ma ni 
qeso ra çına. Ali serxoso, gawur i zırava kerda. 
Ma çıkime mordem kistene çıka. 

S. TEGMEN - Nero tu boma? sene zı rava? Re- 
xıstın a xo vaze. Rexıstıni sıma xapnene, vera 
Dewlet e anê Eke gınay zere ro benê je,.. ... ma- 
nenê. Sıma pêrine gırkemê, 

XIDIR - Qomutan, nu senê qeso tu qeseyke-
na. Haq ra bı terse. Hometa ma hata nıka keş  rê 
delên nê kerda. 

Xıdır heredino, yeno ke tever bo, saninora 
gıneno des ro, leşker paskulê dano pıro Xıdıri da- 
no hard ro. Xı dır çavalatino ke wurzo ra serteg- 
men yeno lewe, herme de ceno wurzeno ra, 
eve dest liske miştano. Xı dır bınê lewo ra huyino, 
xaffelêna gırmıke gip dano bınê çenı ka Xıdır ro, 
Xı dır reyna gıneno waro. Verê çimone xo beno 
tari, ora dime towe era vir nino. 

S. TEGMEN - Ney berê rınd hitkerê, iye bini bi- 
yarê. 

Xıdıri hard ra kas kenê benê, mıstefayi anê. 
Mıstefa zof serxoso. Towe era vir nino. Xoser ne- 
vindeno. Leşkeri kune herme anê cemalê qomı-
tan: 

S. TEGMEN - Mıstefa o ke vanê tuya? 
MISTEFA - sebiyo? 
S. TEGMEN - Hona sebiyo, mordemê Dewle- 

te kisenê, hona ki vanê 'sebiyo" Ma zoneme, sı- 
ma nu kist. Tu ki cendeg sero biya. Tu zı rçenê va- 
tene ke: "E r r korna mordem niya kiseme" Nıka 
qey nêgırena? Nıka ki vaze "Ma kist" dı  haydê to 
bivinime, Qeseyke. 

MISTEFA - Qumendan tu ayiv kena. Ma 
dêmê zur nevame. tu deasê qesey vati, hema bi 
tê werte ra. Kam kam kisto, vaze ma ki bızonime. 

Qomıtan garino, zirçeno, gırmık a xo dano 
masa ro: 

S. TEGMEN Ero tu kam xapnena, Iazê her. 
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Nı ka to berjine bıne lınga xo, bikişine? Cendegê 
zabı t sero era dest ne kewta? Neyik inkar kena? 
Laze kutik... ...n.. d,..,ka sı ma., ....,. 	 •. 

MISTEFA - Mi kes ne kisto, havalone mi ki kes 
ne kisto. lazê her, laze kutik tiya. 

Mıstefa çütür ke niya vano, tı vanê Dina rı jina 
sere sertegmen. Qaraisra gilej kunera fek, huren-
diya xo ra çıng beno, eve gırmı ke, eve lınge da- 
no Mıstefay ro. Ceronora leskero: 

S. TEGMEN - Prodê re, çi vı netê. Nı ka niya mı- 
say, meste-bêrro sıma ki kisenê. 

Pêro piya dane pro, kaskene bene erzenê 
lewê Ali u Xı dı r. En peniye de Bertal one ke Bertal 
de xêr ne verdo. Bertal çütür ke sertegmen vine- 
no xo ve xo vano "Mı  na mordem cayê diyo, he- 
ma kot?" Peniye de yenora vir ke nu gomutanê 
na geregol o. Xele ki piya reqi simitiv. Yekta be- 
no sa. Sono ke deste sertegmen bıcero toga bı- 
kero, lınga xo kunara kurşi gıneno waro. Onca 
wurzeno ra sono nejdiye sertegmen, sertegmen 
ra ave: 

BERTAL - 0 o o o, ser efendi tu kota no ose-
na! 

Sertegmen pı rnıke ra va ceno, çopolê dano 
bıne gos e Bertal ro, dano bıne masa ro. bertal 
reyna wurzeno ra; 

BERTAL - Wey... bê Haq, to onca zof sımıt o. 
Qumandan e bêhag,.. hala vaze to koti sımıt to? 

Sertegmen dest e xo keno gı rmıke çip dano 
masaro; 

SERTEGMEN - Ero sıma pêrine kiseme. Vaze 
sıma na zabıt e dewlete qey kist? 

BERTAL - Tove tove, nero kam kişiyo? Tu on- 
ca zof serxosa. 

S.TEGMEN - Ero to ra van qesone xo rast qe- 
sey bıke, feke xo rınd topke. Sıma çaremene qe- 
til e. Zabıtê Dewlete kist o. Serxosên sıma 
nêxelesne na vaze, rexıstın a sıma kamijiya? 

Bertal verucu dorme xo de niyadano, ke zu 
vazo : "na mordêm ra çiyê nanen nevejinê," Keş- 
ra ke veng nevejiya. 

BERTAL -Am  m a a n,., kisto kisto, Rahmet a 
Haq serbo. Roze ma ki mıremê. Dı  wurze wurze, 
moza to rind niya, savrê to biyo teng. Nı ka ke şi- 
me werdis xane de hirê, çar qedey reqi ke sımıt, 
moza to yena hurend. 

Sertegmen niyadano ke hers ra towe neve- 
zeno, nafaye ki yenge xo keno nerm. 

S. TEGMEN - Bertal axa bê ronise. (Cereono 
ra leşker) Bertal axay re çay biya. Bertal mi de ni- 
yade. Ma zumin rind naskeme. Ewro çarşı  de za- 
bı te de kişiya. Sıma: Ali-Mıstefa-u Xıdır cendeg 
sero bi. heni ma? 

BERTAL - mevaze, mevaze, tew tew tew, e e 
e.... Haq kena, kam kisto? 

S. TEGMEN - Bertal na lınga serxoşen ca ver- 
de Qumandane itayi ezo. İ ta ez persken, tu va-
na. 

BERTAL - Em mm m an sertegmen, Xızır kena, 
merdo merdo, cane ma wes bo. Zov!na zabıt çi- 
no. Meste-bêrro zu na yeno. 

S. TEGMEN - ez to ra reyna pers ken. tu ve ol- 

vozone xo ra na zabıtê Dewlete qey kist? 
BERTAL - Qe mevaze qe mevaze, kam vano 

ma kisto? 
S. TEGMEN - Olovoze tu vanê "ma çaremine 

piya kist, Rexıstın a ma va ke bikise, ma ki kist, 
ma rexı stın a Kurdistan ray me. Na leşkeri leskerê 
Tırko nê. İta Kurdistan o. Rexıstın e pere u çeki 
rusnê olvoze tu niya vanê. Tu qey çe xo vesne- 
na, inkar kena. Tu ki kesey ke bixeleşiye. 

BERTAL - Weye weye, ma xevera mi qey çi-
na? helle helle... Bêiman tu serxosa, Xızır bone ke 
tu zof serxosa, kam tu xapı ta. Olvozemi hireme-
na ki lewe mide bi. Rexıstıne çı kı , Perey ç ıke, çeki 
çıke? Na gesêniyanen beda. Em m a n, zovina 
qese çino ke tu geseybıkerê. ala vaze vaıe. Zo-
vina çı  esto, çı  çıno. 

Sertegen niyadano ke na gesonê nermo ra 
çiye nevejino onca yenge xo keno berz, zırçeno; 

S. SERTEGMEN - Bertal, nu niya nebeno. Ya 
vaze'ma kistya ki ez ve deste xo to kisen. Va- 
zenê sıma çütür kist? 

Bertal ik hem hukme reqi ra hemik hukme zır- 
çayisê sertegmen ra, je sertegmen yenge xo ke-
no berz. 

BERTAL - Nê lao tu çı  wazena, kisto kisto, se- 
biyo, Dina vêsa. Kar-gurenaise mi esto. Meste 
son Hemık ra (Kızılkilise de zu ko) velg an. Yena 
bê şime, tore reqi ye van, zıgımê xo ke bısıme. 

Sertegmen nat u dot e xo niyadano, biyo re- 
jil, kard ke çı  gıno zu dılapa gon cıra waro negı- 
nena. Qaraise xora gesê Bertal pheser hneser 
dı ,hire rey vano. "kisto, kisto-Kisto kisto-" Vındeno 
bertal de niyadano, zırçeno; 

S. TEGMEN - Ero na leyire kutik de niyade. 
Ça vıntê, prode, ' 

Leşkeri çing benê, pêro piya dane pıro. Ber- 
tal erzenê hard. Hard ra kaskenê benê, erzene 
leye (lewe) iye bino. 

Pêro rup-rupali. Uwe (awa-awe) verdera ser. 
Ling mosê bir-bang biyê. Qınesteyipoşti (mianey) 
hermeyi -r!-.,. Cayede burosax neverdo. Her 
cayê mordemora goni yena. Zelemela nayino 
vejina asme. Leşker tenê vindenê, oreşinera. Mıs- 
tefa yenora xo. Nalayise Bertal nas keno. 'Bird 
Bertal marêsebiyo? Na sene roza ? bertal nalayi- 
se xo bırneno 'Mi sımara neva sıma sımenê, dı- 
ma ki ciye xo de kaykenê. ma koti me, kes zone- 
no" Xı dır veng finora xo. "Bira Mıstefa na roze roz 
a Seyid rıza ya, ax ax" Ali ki veng dano Bertal. 
"Bertal ez vaj ke !ta qereqol e Hukmat o. Hema 
ma qey ameyme ita?" 

Regina postol o yena, pêro yenge xo bır- 
nenê. zere tariyo. Çever beno ra, zuyi erzenê ze- 
re, dıma çevêr cadenê. Uwo ke kuno zere He- 
med o. Gıra gıra zumin naskenê. Nejdiye desta 
sodir o. Leşker onca kune zere. Zı rçına u nalayisê 
nayino Kızı lkilise ra bena 
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SIYASI YÖNLERİ YLE 
KOÇGIRI (1920)'DEN DERSIM (1938)E 

KÜRT ULUSAL 
HAREKETLERİ  

F. BARAN 

X IX. yüzyılda Osmanlı  Imparaorluğu'nun ka-
pitalist devletlerle işbirliği yapıp özerk yapı-
lan ortadan kaldırmaya girişmesiyle ulusal 
karaktere bürünen Kürt hareketleri XX. yüz-

yılda önemli bir güce erişmiş  durumdaydılar. Emper-
yalist devletler Ortadoğu'ya yönelik politika oluştur-
duklarında, bu gücü hesaba katmak zorunda 
kalıyorlardı. Mısır'daki Bağımsızlık Derneği'nden 
Berzenci Hükümetine, Berzenci Hükümetinden KTC 
(Kürt Teali Cemiyeti)'ne kadar Kürt örgütlenmeleri 
bir araya gelip uluslararası  oturumlarda temsilci bu-
lunduruyor, kendi haklarını  savunabilecek perfor-
mans gösterebiliyorlardı. Osmanlı  Imparatorluğunun 
mirasını  paylaşmada pek titiz davranan emperyalist 
devletler Kürt faktörünü gözönüne alarak, plan ve 
programlannı  onlar da tatmin edici şekilde hazırlı-
yorlardı. 

TC Devletinin "yırttık" diyerek övündüğü "Sevr" 
antiaşması  bu türdendir. Gerçekte bu antlaşma, Kür-
distan'ı  kuşa çeviren emperyalist devletleri tatmin 
edici paylaşımdan sonra, Kürtlerin kınntılarla sustu- 
rulmasını  amaçlayan bir antlaşmadır. Bu antlaşmaya 
göre Kürdistan'ın kuzey şeridi Ermenistan'a, bugün-
kü Güney Kürdistan Ingiltere'ye, Güney-Batı  Kürdis-
tan Fransa'ya, Doğu Kürdistan ise yine Iran'a verili- 
yordu. Şerif Paşa başkanlığında Sevr'de.yer alan Kürt 
heyeti ise, orta Kürdistan'da Osmanlı'ya bağlı  özerk 
bir yönetim kurma hakkını  ancak elde edebiliyordu. 
"Kürtlerin isteği olursa ayrılabilirler" yolundaki kayıt 
ise aldatmacadan başka bir şey değildi. Çünkü, o dö-
nemde emperyalist devletler bile "uluslararın kendi 
kaderini tayin hakkını" tanımadan ya da sözde olsa 
bile bunu savunmadan inandırıcı  olamayacaklarını  
çok iyi biliyorlardı. Bunun için Kürtlere verilen 
özerklik hakkı  tamamen konjonktürden kaynaklanı- 
yordu. Döneme damgasını  vuran konjonktürel şartla, 
n şöyle sıralayabiliriz. 

Birincisi, Ekim Sosyalist Devrimiyle dünya ezi-
lenlerini emperyalizme karşı  ayaklandıran özgürlük 
kasırgasıydı. Bolşevikler, Çarlığın cenderesinde kan 
kusan halkları  özgürlüğe kavuşturduklan gibi, ..em-
peryalist işgalcilere başkaldıran halkları  da sonuna 
kadar destekliyorlardı. Bolşevikler iktidar olur olmaz 
ilkanda yaptıklan iş, emperyalist eşkiyalann dünya 
halklarına sömürmek için imzalamış  oldukları  gizli 
antlaşmalan açıklamak oldu. Dünya halkları  gün geç-
tikçe düşmanlarini daha iyi tanıyor ve Lenin'in gös-
termiş  olduğu yolda yürüyorlardı. Çünkü Lenin, em-
peryalist çetelerin hiç istemedikleri bir şeyden yani 
BARIŞTAN sözediyordu. Sovyet Hükümeti'nin sava-
şa bakışını  ve barış  istemini şöyle dile getiriyordu Le-
nin: 

"Hükümet, güçsüz halklarin ele geçirilmiş  bulunan 
topraklarını  güçlü ve zengin uluslar arasinda bölüştürme 
amacını  güden bu savaşa devam etmeyi insanlığa karşı  iş-
lenmiş  en büyük cinayet olarak kabul etmektedir. Sovyet 
Hükümeti, hiç ayriksız bütün uluslar bakımından adaletli 
koşullar içinde bu savaşa son verecek olan barış  antlaşma-
sını  hemen imzalamaya kararlı  bulunduğunu resmen ve 
alenen bildirmektedir. " (Diplomasi Tarihi, C-2, s. 527) 

Lenin bu açıknş  ilanıyla birlikte barış  koşulla-
nnı  da formüle ederek, işgalcileri işgal ettikleri top-
raklarda iyice tutunamaz hale getiriyordu. Sovyet 
Rusya'nın barış  ilanı  şu koşulları  içeriyordu: 

1) Ilhak hiçbir şekilde kabul edilmeyecek, işgal-
ciler işgal ettikleri topraklardan hemen çekilecektir. 

2) Savaş  sırasında siyasal bağımsızlıklarını  yiti-
ren devletler hemen siyasal bağımsızlığa kavuşturu-
lacaklardır. 

3) Savaştan önce siyasal bağımsızlığa sahip bu-
lunmayanlara kaderlerini istedikleri yönde tayin ede-
bilmenin olanakları  sağlanacaktır, ve 

4) Ulusal azınlıkların hakları  yasal güvencelere 
kavuşturulacaktır. 
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Sovyet Hükümeti bu koşullan ileri sürmekle ye-
tinmiyordu; aynı  zamanda tek taraflı  olarak yürürlü-
ğe de koydu. Avusturya-Macaristan, Türkiye ve 
Iran'daki kuvvetlerini hemen, geri çekti. Bu ulusların 
kendi kaderlerini istediği yönde tayin etmelerinin ko-
şullarını  yarattı. Aynı  zamanda şu çağnyla da emper-
yalist işgalcileri yeniden düşünmeye zorladı: 

"Sözkonusu ülkelerin halkları, kendi kaderlerini belir-
leyecek olan bu kararları  alırken, bu ülkelerin toprakları  
üzerinde ulusal askeri kuvvetlerden ya da yerel milis kuv-
vetlerinden başka hiç bir yabancı  kuvvet bulunmayacak-
tır. " (age, s. 560) 

Sovyet Hükümeti'nin bu taaruzu karşısında -em- 
peryalist devletler istemedikleri bir politika gütmek 
zorunda kalıyorlardı. Kürtlere özerklik vermelerinin 
birinci nedeni buydu. Nitekim ortada Bolşevik idare-
sinde bir özgür Ermenistan vardı. Kürtler bunu çok 
iyi biliyor ve Doğu Halkları  Konferansı 'na da temsilci 
göndermeyi düşünüyorlardı. Bu durum emperyalist-
lerin istemediği sonuçlar doğurabilirdi. Kontrol gide-
meyecekleri bir Kürt hareketi yerine "ağzına bal ça-
lınmış" ve her zaman terbiye edebilecekleri bir Kürt 
hareketini tercih ediyorlardı. 

Ikinci neden; Osmanlının içinde bulunduu du-
rumdan kaynaklanıyordu. Osmanlı  Imparatorluğu 
eski gücünü korumuyordu. Yeniden güçlenmesi ise 
emperyalistlerin istediği bir şey değildi. Kürtler 
özerk bir yönetime sahip olmadan Osmanlıya bağlı  
kalamazlardı. Kürtleri denetim altında tutabilecek 
güçte *bir devlet olsaydı, emperylistler Kürtlerin 
özerkliği üzerinde pek durmayacaklardı. Nitekim Lo-
zan'da emperyalistler . isteklerini elde ettikten sonra 
Kürtlerin durumunu hiç düşünmediler. Kemalistler-
den istedikleri tek şey Kürtleri denetim altında tut-
maktı. Çünkü onlara gerekli olan Kürtlerin özerkliği 
değil, Musul petrollerini rahatlıkla sömürebilecekleri 
bir statükonun oluşturulmasıydı. 

Bu kısa açıklamadan sonra konumuza dönebili- 
riz. 

Yukarda belirtmiş  oluduğumuz gibi TC'nin ama-
a Kürt ulusal hareketini tasfiye etmekti. Kürtlere ulu-
sal haklarının tanınacağı  yolundaki vaatleri konjonk-
türel ihtiyaçtan doğan demagojilerdi. 

Kürt halkı  ise, gerek Sevr antlaşmasını  ve gerek-
se Kemalistlerin verdiği sözleri anımsatarak haklarını  
istiyordu. Koçgiri isyanının nedeni buydu. Kemalist-
ler Kürt halkının haklarını  tanımayınca Koçgiri ayak-
lanmasının önderleri Kangal'ın Yellice mahallesinde 
bir araya gelerek ,Sevr'de tanınan hakları  elde edince-
ye kadar silahlı  mücadeleyi sürdüreceklerine dair 
topluca and içtiler. Bu toplantıda kurulacak Kürdis-
tan, Devleti'nin kapsayacağı  iller de belirlendi. Diyar-
bakır, Van, Bitlis, Elaziğ, Dersim ve Koçgiri kurula-
cak bu devletin toprakları  olacaktı. 

Ayaklanmadan önce, Kemalistlerin verdiği söz-
lere güvenmeyen Hozat ile Çemişkezek aşiretleri Ela-
ziğ  valiliği kanalıyla meclise bir telgraf gönderiyor- 

lardı. Bu telgrafta: 	- 
"Sevr mucibince Diyarbakir, Elaziğ, Van ve Bitlis vi-

layetlerinde müstakil bir Kürdistan teşekkül etmesi Iazım 
geliyor, binaenalepyh bu teşkil edilmelidir, aksi taktirde bu 
hakkı  silah kuvvetiyle almaya mecbur kalacağımızı  beyan 
eyleriz." (M.N. Dersimi- Kürdistan Tarihinde Dersim) 
deniliyordu. Kemalistlerin düşüncesi acıktı, ama, ya-
nıtları  pek açık değildi. Bu telgrafa resmen yanıt ver-
me yerine Elazığ  valiliği aracılığıyla hükümetin "Kür-
distan isteklerine mutabakat ettiği..." bildirilir. Gerçekte 
yapılan ise, isyanı  bastırmak için girişilen askeri ha-
zırlıklard ı. 

Koçgiri ayaklanması  başansızlıkla sonuçlandı. 
Isyan bölgesel olmayı  aşamadı. Kürt Teali Cemiye-
ti'nin isyanla ilişkisi olmakla birlikte, isyan anında 
önemli bir çabası  olmadı. Kemalistler daha devlet ol-
madan gelecekte nasıl bir devlet olacaklarını  bu isya-
na karşı  giriştikleri imha harekatıyla ortaya koydular. 

Koçgiri isyanı  ve Kemalistlerin tutumu, gelecek-
te Kürt ulusal hareketleriyle TC arasındaki ilişkilerin 
"embriyonu" niteliğindeydi. Bunu, ilerde başlayacak 
bir taaruzun ön muharebesi olarak da tanımlamak 
mümkün. Bu muharebe içinde cereyan eden olayları, 
1920-1938 yılları  arasında meydana gelen ayaklanma-
larda değişik boyutParda-büyük veya küçük- görmek 
neden ve sonuçlannı  tanımlamak da olası. Şeyh Sait 
isyanı  daha örgütlü ve yaygındı. Ağn ise sürekllik 
arz ediyordu. Koçgiri'den sonra Kürt halkı  haklarını  
almak ya da elde bulunanları  korumak için 13 yıllık 
bir süre içinde tam 16 kez ayaklandı. Dr. H. Kıvılcım-
lı 'nın deyimiyle, "isyan, ezilen Kürdistan köylüsü-
nün yemek içmek kadarar zaruri ihtiyacı  ve her 
günkü meşguliyeti..." idi. Bir yerde bastırılan isyan 
bir başka yerde patlıyor, yükselen sıradağlar gibi 
TC'nin karşısına dikiliyordu. Kimi zaman bir çığ  gibi 
büyüyerek sömürge ordularını  silip süpürüyor, kimi 
zaman dağlara çekilerek yıllarca TC'yi meşgul edi-
yordu. Şeyh Sait Isyanı  bir çığ  niteliğindeydi: Kırlar-
dan kopup kentleri kuşattı  ve bir anda hemen hemen 
bütün Kürdistan'a yayıldı. TC bu ayaklanmanin be-
delini Raçkotan ve Raman (1925) halkına ödetti. Sa-
son halkı  TC'ye yanıt Olmak üzere uzun süre devam 
edecek ayaklanmanın ilkini başlattı. Ağrı  Isyancilar 
bütün Kürt halkına seslendiler (1926). Aynı  yılın son-
larına doğru Koçuşağı  ayaklanması  başladı. 1927 yı-
lında Mutki yöresi isyana kalkıştı. Ve Ağrı  (1927), Bi-
car (1927), Asi Resul (1929), Tendrük (1929), Savur, 
Zeylan, Oramar, III. Ağrı, Pülümür isyanlannın hepsi 
1930 yılı  içinde meydana geldiler. 1937-38 Dersim Is-
yanıyla bir kez daha toparlanmaya çalıştı  Kürt halkı. 
Yıllardır TC'nin imhasına maruz kalan Kürt halkının, 
ne yazık ki, Dersim'e verebileceği hiçbir şey yoktu. 
Çünkü, Dersim'in bugün yaşadiklarini onlar dün yaş-
mışlardı. 

Burda başlıca üç isyan üzerinde duracağız. Şeyh 
Sait, Ağn ve Dersim... Nedenlerine gelince; Şeyh Sait 
Isyanı  yılların birikimi üzerinde yükselen, az çok 
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planlı, programlı  ve yaygın bir isyandı. Diğer parça-
lardaki ulusal hareketlerle de sıkı  bir ilişki içindeydi. 
Aynı  zamanda bir dönüm noktasıydı: özgürlük ya da 
kö'elik! Bu yönüyle O'nu XIX. yüzyıldaki Bedirhan 
B .y ayaklanmasına benzetebiliriz. XIX. yüzyılda kü-
r .ik dereler Şeklinde akan ayaklanmalar Bedirhan'da 
oirleşip ırmak coşkunluğuna erişip, uzun süre Os-
manlıyı  uğraştırdılar. Bu isyanın bastırılmasıyla Kürt 
ulusal hareketi geriledi, dağıldı  ve giderek söndü. 
Şeyh Sait Isyanı  da küçük Berelerin birleşmesi, ırmak 
coşkunluğuna erişmesi ve giderek sönmesiydi. Şeyh 
Sait isyanında Bedirhan`dan sonra meydana gelmiş  
bütün ayaklanmalarin izleri vardı. O'ndan sonraki 
ayaklanmalar ise Şeyh Sait'in izlerini taşıyorlardı. Bü-
tün ulusal güçler Şeyh Sait'te birleştiler, başarili ola-
mayınca dağıldılar ve bir daha birleşmeyi başarma-
dan birer birer ortadan kaldırıldılar. 

Ağrı  Isyani ise Kürt ulusal hareketinin gerilla ta-
aruzu ve en ileri düzeyidir. Şeyh Sait yenilgisinden 
en iyi dersleri Ağri isyancıları  almıştır. Yenilgiyi ka-
bul etmeyip tekrar tekrar ayaklanmışlardır. Hareke-
t-in önderliği, diğer parçaların ulusal kurtuluş  sava-
şındaki yerini ortaya koymuştur. Savaşın uzun süreli 
olduğunu tespit ederek ona göre örgütlenmiştir. 

Dersim isyanı  ise bir anlamda "savunma" hare-
ketidir. Yukardan gelen tasfiye tazyiki karşısında 
Kürt halkının direncinin simgesidir. Kendi türlerinin 
en sonuncusu ve en uzun sürenidir. 

ŞEYH SAİT AYAKLANMASI 

Şeyh Sait Isyani, Kemalist iktidar ve burjuva ta-
rihçiler tarafından en çok çarpı tılan Kürt ulusal ayak-
lanmalarından biridir. Kürt halkının gerçek bir ulusal 
kalkışması  olan bu olay neden bu kadar çarpıtılmış- 
tir? Şeyh Sait Isyaniyla ilgili olarak yanitlanması  gere-
ken ilk soru budur. 

Bu çarpı tma, tamamen O'nun meydana geldiği 
koşulara ve egemen güçlerin politik ihtiyacına bağlı-
dır. Ingilizler Şeyh Sait ayaklanmasını  Türkelerin çı-
kardığını  iddia ediyorlardı. Türkler de Ingilizleri suç-
luyorlardı. Bunun yanında Türk Hükümeti isyanı, bir 
irticai hareket ve padişahlığın kışkırtması  olarak da 
tanımladı. 	 - 

Bu iddiaların hangisi doğrudur? Şeyh Sait Isyanı  
Ingilizlerin mi? Türklerin m? Yoksa padişahlığın kiş-
kırtması  mıdır? Her gücün niyetine malzeme edilen 
bu olayın niteliği gerçekte nedir? 

Olguyu doğru olarak anlamak için döneme kı-
saca bir göz atmak gerekmektedir. Şeyh Sait ayaklan-
masının, bir halkın onurlu başkaldınsının neden istis-
mar edildiğini egemen güçlerin ihtiyaç ve amaçları  
anlaşıldığında daha iyi aydınlanacaktır. 

Döneme bakıldığında TC'nin içerde ve dışarda 
önemli sorunlarla karşı  karşıya olduğu görülür. Ke-
malistler ülke genelinde olduğu gibi, hükümette de 
ağırlıkta ve etkin olan geleneksel güçleri tasfiye te- 
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mek istiyorlardı. Diğer yandan uluslararası  alanda 
TC, Musul konusunda zor durumdaydı. Ingiltere 
müttefiki Fransa'nın da yardımıyla Milletler Cemiye-
ti'nde TC'yi hayli geriletmiş  bulunuyordu. Ingilizler, 
Lozan'da söyledikleri gibi, siyasal alanda kazanan 
Kemalistleri, ekonomik alanda kendilerine mahkum 
etmek istiyorlardı. 

Işte böyle bir ortam içinde. Şeyh Sait Isyanı  pat-
lak verdi. Kürdistan'ın bağımsızlığını  hedefleyen bu 
ayaklanma TC ve emperyalistler tarafından çarpıtıldı  
ve yukardaki sorunların çözümü için politik malze-
me olarak kullanıldı. Kemalist Devlet aygı tı  bu olay-
dan yararlanarak birçok politik sorununu çözdü. 
Şeyh Sait Isyanı 'nın irticai bir hareket olmadığını  biz-
zat M.Kemal'in kendisi de biliyordu. Erzurum, Trab-
zon ve Istanbul valilerini arayan M. Kemal: 

"Güneydeki otlayan genel bir gericilik hareketinin baş-
langıcı  olmasından kaygahyam. Bu açıdan bölgenizdeki du-
rum nedir? Girişilecek bastırma hareketi sırasında bölge-
nizden güvenli olabilirmiyiz?" (Avcioğlu, age, N. kitap, s. 
1345) diye sorduğunda, her üç validen de aldığı  yanı t 
gayet açıktır. "Hayır, bölgemizde herhangi bir durum 
yoktur." Buna karşın Kemalistler O'nu bir irticai hare-
ket olarak göstermekten kaçınmadılar. ,Doğaldır ki, 
irticai bir hareket öncelikle Türkiye'de başlardı. Ya da 
Şeyh Sait Isyaniyla birlikte Türkiye'de de kımıldama-
lar olurdu. Çünkü, Cumhuriyet ilan edilmesine rağ-
men Türkiye'de Hilafet taraftarları  halen güçlüdür. 
Ve ayrıca mecliste Hilafet'e bağlı  olan hatırı  sayılır bir 
milletvekili niteliği mevcuttur. Kemalistlerin Şeyh 
Sait'i "irticai" olarak damgalamalarındaki amaç, mec-
listeki dinci kanadı  tasfiye etmekti. 

Nitekim bu olaydan yararlanan M.Kemal, kendi-
si için ciddi bir rakip olan ve hilafete bağlılığını  bildi-
ren Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı  hedef alır. 
M. Kemal, Başbakan F. Okyar'ı, partisini dağıtmasını  
bildirmesi için Karabekir'e gönderir. F. Okyar, 
M.Kemal'in bu isteğini Karabekir'e iletir ve aksi tak-
dirde "kan dökülece"ğini bildirir. Ayrıca bir Başba-
kan olarak karşı  olmasına rağmen bir şey yapamaya-
cağını  ve hatta bundan ötürü Başbakanlıktan 
düşürüleceğini söyler. Karabekir bu isteği reddeder 
ve elinde her türlü araç bulunan Hükümetten partisi-
ni zorla dağıtmasını  ister. Sonuçta öyle de olur; 
F.Okyar düşürülür ve yerine geçen I.Inönü, alınan 
yasal önlemlerin sadece doğu'ya değil, her tarafa uy-
gulanacağını  açıkça ilan eder. 

Burjuvazi, kullanmak istediği bazı  araçlara yasal 
dayanak oluşturmaya çalışırken, bu araçlarla varmak 
istediği amacını  önceleri açıklamaz. Bunların gerçek 
niteliği ancak amaç gerçekleştirildikten sonra anlaşi-
lir. Şeyh Sait Isyanına karşı  kullanılan araçların iç 
muhalefete karşı  da nasıl kullanı ldığını  ve Şeyh Sait 
isyanının neden irticai bir eylem olarak gösterildiği, 
Inönü'nün 1927 yılında Takrir-i Sökün kanununun 
iki yıl daha uzatılmasını  istediği konuşmasındn açık-
ça anlaşılır. Şöyle diyordu Inönü: 
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"Aldığımız tedbir, yalnızca Doğu'daki davranışı  de-
ğiI, memleketin gelişip ilerlemesine başlıca engel olan top-
lumsal düzendeki karışıklığın da vrtadan kalkmasını  sağla-
mıştır..." (age, s. 1348) 

Işte bundan ötürü Kemalistler Şeyh Sait Isyanını  
"irticai" olarak damgaladılar, anaçlanna varmak için 
politik malzeme olarak kullandılar. 

ŞEYH SAİT İSYANI 
İNGİLİZ KIŞKIRTMASI MIDIR? 

Neden olmadan ayaklanma olmaz. Kışkırtmalar-
la isyanların çıkabileceğini söylemek ise ahmaklıktan 
başka bir şey değildir. 

Şeyh Sait Isyanı'nın kışkırtıaları  olarak gösteri-
len Ingilizler aynı  iinvani TC'ye veriyorlardı. TC "In-
giliz kıştkırtması" derken Musul sorununu neden ola-
rak ileri sürüyor ve "Kanıt" olarak da Ingiltere'den 
gönderilen bir silah kataloğunu gösteriyordu. Yürü-
tülen mantık gereği Ingilizler bu isyanı  "çikarmak"la 
uluslararası  arenada Kürtlerin Türkleri istemedikleri-
ni propaganda yapıp kolayca Musul'u kapacaklardı . 

Kürkçüoğlu'nun Ingliiz Dışişleri Bakanlığı  Arşi-
vinde bulup ortaya çıkardığı  bir belgede ise, Şeyh Sa-
it Isyanı 'nın "Türk kışkırtması" olabileceğinden söze-
dilmektedir. Ingilizler buna gerekçe olarak üç tez ileri 
sürüyorlar. Birincisi; Kürt isyancılar Ingiliz mandası  
altındaki Kürt kardeşlerini Kurtarmak amacıyla G. 
Kürdistarı 'a girecek ve Musul'u aldıktan sonra Türk-
lere vereceklerdi. Ikincisi; Şeyh Sait isyancılanyla bir-
likte Irak Kürtleri de ayaklanacak ve Ingiliz manda-
sından çıkıp Ankara'ya bağlanacaklardı. Üçüncüsü; 
Türk Hükümeti bu ayaklanma bahanesiyle Irak'a gi-
recek ve Musul'u alacaktı. 

Y. Küçük bu konuda şunları  söylüyor: 
"Üç gerekçe daha sonra irdeleniyor ve genişletiliyor. 

Ingiliz Dışişleri Bakanlığı 'nda hazırlanan raporda Türkle-
rin Musul'u, oradaki KürtIeri Ingiliz denetiminde bırak-
mamak için almak istedikleri belirtiliyor. Çünkü Musul 
Kürtleri, zamanla, Ingiliz etkinilğinde bağımsız bir Kür-
distan fikrinin çekirdeğini oluşturabilirlerdi. Böyle bir 
Kürt Devleti ise, şimdi Türkiye'nin yönetimi alttnda bulu-
nan bazı  toprakaları  da elde etmek isteyebilecekti. Ingilizler 
bu nedenle de Türkiye'nin Kürt isyanına çıkarmış  olduğu-
nu düşünüyorlardi." (T.Ü. Tezler, 2.. s. 193-94) 

Gerçekte hiçbir taraf herhangi bir parçada Kürt 
Devletinin kurulmasını  istemiyordu. Çünkü, kurula-
cak bir Kürt Devleti, her iki taraf için de tehlikeliydi. 
Bunun içindir ki, işgalci güçler değil isyan çıkarmak, 
sürmekte olan isyanlan bastırmanın çarelerini arıyor-
lardı. Ayrıca, bir zamanların "Güneş  Batmayan Impa-
ratorluk"unun kurucusu İngiliz yönetimi, kendi man-
dası  altındaki Kürtlere büyük destek ve "kötü örnek" 
olacak bir Kürt Devleti'ni kurmak isteyenlere yardım 
edecek kadar ahmak değildir. Bir an TC'nin resmi id-
diası  "irticai" damgasını  kabul edelim. Böyle bir du-
rumda yanıtlanması  gereken soru şudur: Lozan Banş  

görüşmelerinde Türk heyetine halifeliğin kaldırılması  
için baskı  yapan ve Halife aracılığıyla birçok ülkeyi 
elinde tutan Osmanli imparatorluğu'nun ganimetin-
den önemli bir payın sahibi olan Ingiltere, elindeki 
toprakların yitip gitmesini doğrurabilecek Halifeliğin 
geri getirilmesini isteyen bir hareketi neden destekle-
sin? Kuşku yok ki, İngiltere böyle bir hareketi asla 
desteklemez. 

İngiltere'nin politikasına yön veren önemli bir 
olgu daha vardı: Sovyetler Birliği! Yıkıldı  yıkılacak 
diye bakılan Sosyalist iktidar, emperyalist çetelerin 
kuşatmasına karşın sağlam temeller üzerine oturmuş  
bulnuyordu. Paris Konferansı 'nda ve Lozan'da görül-
düğü gibi emperyalist devletlerin biricik isteği, Sov-
yet Hükümetiyle ilişkisi olan Kemalistler,i O'ndan 
uzaklaştirmakh. Emperyalistlerin tek isteği, genç 
Anadolu Hükümetini Sovyet "tehlikesine" kaşı  bir 
kalkan haline getirmekti. Böyle bir misyon yüklenen 
Kemalist iktidar neden zayıflatılmak istensin ki? Ingi-
liz yönetimi; çok sıkıştınlacak Kemalist iktidarın Sov-
yetlere yanaşacağını  iyi biliyordu. Ingilizlere böyle 
bir devletten çok, hem Sovyet "yayılması'na karşı  du-
rabilecek hem de dinmeyen Kürt ulusal hareketini 
bashrabilecek güçte bir devlet gerekliydi. Nitekim 
Fransızların Kürt hareketini arkadan kuşatması  için 
Nusaybin demiryolunu Kemalistlerin asker taşıması-
na açması  bunun ifadesiydi. 

"İngiliz Kışkırtması" iddialan karşısında döne-
min Terakki-Perver Cumhuriyet Fırkası  milletvekille-
rinden Rüştü Paşa şöyle diyordu: 

"Hadisede ecnebi parmağı  olduğunu sanmıyorum. 
Çünkü Genç ve Muş  memleketin ortasındadır. EcnebilerIe 
temas etmek maksadı  olsaydı, asiler hududa yakan mesela 
Zaho'ya çekilip Şimdiye kadar tek bir memurumuzun gir-
mediği aşiretlerle birleşebilirlerdi. " (M.Tuncay, Tek-Parti 
Yönetimi, s. 131) 

Daha da ilginci, Şeyh Sait Isyanı 'nın kimi batılı  
yazarlar tarafından "komünist kışkırtması" olarak ad-
landınlmasıdır. 

Dönemin komünistlerinin Şeyh Sait'i destekle-
mediklerini TC Devleti bile kabul etmişken bu iddia 
üzerinde durmaya değmez sanıyoruz. 

ŞEYH SAİT AYAKLANMASI ULUSALDIR: 

Hangi açıdan ele alınırsa alınsın, Şeyh Sait Isya-
nı'nın ulusal karakteri inkar edilemeyecek kadar açık 
ve nettir. Taleperi ulusaldı, O'nu örgütleyip başlatan-
lar da, daha önceki ulusal ayaklanmalann içinden ko-
pup gelmiş, çeşitli parti ve örgütler kurmuş, yayın or-
ganları  çıkarmış  kimselerdi. Idam anında önderlerin 
söyledikleri ve mahkemelerin iddiaları  da isyanın ka-
rakterini ortaya koyuyordu. 

Şimdi bu faktörlere kısaca değinelim. 
Ayaklanmanın önderlerinden biri olan Seyit Ab-

dülkadir, Ubeydullah'ın oğludur ve Ubeydullah 
ayaklanmasında yer almıştır. Abdullah Cevdet 
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1908'de kıirulan Kürt Teavün ve Terakki Cemiye-
ti'nin kurucusudur. 1912 Kürt Talebe Hêvi Cemiye-
ti'nin kuruculanndan Kadri ve Ömer Cemilpaşazade-
1 r de ayaklanmanın örgütleyicilerindendirler. 
Derneğin üyelerinden olan Kemal Fevzi, Dr. Fuat, 
Tayyip Ali ayaklanmaya katıldıklan için 1925'te asıl-
dılar. S. Abdülkadir 1918'de kurulan Kürt Teali Cemi-
yeti'nin başkanıdır. Dr. Fuat ile Kemal Fevzi bu cemi-
yetin aktif üyeleri iken, sonradan idam edilecek olan 
Bitlis milletvekili Yusuf Ziya ile Cıbranlı  Halit'in Ce-
miyetle ilişkileri vardı. Ağrı  Isyanının önderlerinden 
Ihsan Nuri Paşa KTC'nin talimatları  doğrultusunda 
hareket etmekteydi. Koçgiri ve Dersim isyanlarında 
büyük roller alan Alişêr ve M.N. Dersimi KTC'ye 
bağlı  çalışarak birçok yerde Cemiyetin şubelerini kur-
muşlardır. Bu ulusal kurtuluşçuların çabaları  ve iliş-
kileri Şeyh Sait ayaklanmasının bastınlmasından son-
ra da sürmüştür. Ş. Sait'in oğlu Ali Rıza ve Ihsan 
Nuri'nin yanı  sıra birçok Kürt aydını  Hoybun örgü-
tünün kuruluşuna destek olmuşlardır. Alişêr, Der-
sim'de Hoybun'un bildiri ve çağrılarını  dağıhyordu. 
Hoybun örgütü Cemilpaşazadeler'i bünyesine aldık-
tana sonra Ağrı  Isyanı 'nı  başlatı. Ağn isyanı'nin baş-
latılmasıyla birlikte Bedirhanilerden Celadet, Cemil-
paşazadeleri'nden Kadri Urfa ve Mardin bölgelerinde 
isyanı  örgütlemeye çalşırlarken, S. Rıza, Dersim böl-
gesinde direnişe geçti. Ve Kürt ulusal ayaklanmalari-
nın en son halkası  olan Dersim Isyani bastırılıncaya 
kadar bu ilişkiler sürüp gitti. 

Kürt aydınlan diğer ulusal hareketlerden de 
dersler çıkarmaya çalışıyorlardı. Ulusal kalkışmada 
zafere ulaşmanın, örgütlenmekten ve örgütlü bir mü-
cadele vermekten geçtiğini biliyorlardı. Ararat dergi-
si 1912'de Istanbul'da bir grup Kürt aydınının şu çağ-
rısını  yayınlıyordu. 

"Büyük bir devrim için partiye ihtiyaç var. Arnavut- 
larin taktikleri örnek alınabilir. Önce vergileri vermeme, 
sonra Türk yöneticilerini rahatsız ederek acze düşürme, da-
ha sonra da zamane bir iktidarın oluşturulmasi ve Bağım-
sız Kürdistan çağrısıdır." (C. Celil'den akt. B. Arda, 
Medya Güneşi, say. 4) 

Hayata geçirememiş  olsalar da bu istem, Kürt 
aydınlannın ulusal bilinç ve' istemini açığa vuruyor. 
Savaş  boyunca Kürtler yoğun bir şekilde örgütlenme-
ye giriştiler. Kurulan bütün parti ve örgütlerin asgari 
istemi ulusal taleplerden oluşuyordu. Ulusal istemle-
ri kazanmak için KTC ile Kürdistan Cemiyeti 1918'de, 
Kürt Neşr—i Maarif Cemiyeti, Kürt Talebe Hêvi Cemi-
yeti (yeniden kuruluş), Kürt Kadınlar Teali Cemiyeti 
ve Kürt Milli Fırkası  1919'da kuruldular. 

Savaştan hemen sonra ortaya çıkan bu örgütlen-
melerin hepsinin Baığımsız Kürdistan istediklerini 
söyleyemneyiz. Çünkü daha önce değindiğimiz gibi 
Kürtler, Osmanlı  Imparatorluğu'nun kendilerine 
özerklik vereceğine inanıyorlardı. Bu açıdan Ş. Sait 
Isyani verilen sözlerin yerine getirilmemesine de ya-
nıt anlamını  taşıyordu. S. Abdülkadir bu dönemde 
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Bağımsızlık düşüncesinden çok özerk bir Kürdistan 
fikrine sahipti. KTC'nin bir toplantısında ortaya çıkan 
görüş  aynlığını  M.N. Dersimi şöyle anlatıyor: 

"Yapılan genel bir toplantıda, gençler Kürdistan is-
tiklalinin ilanına karar verilmesini ve Kürdistan'da bun-
dan sonra bir tek ecnebi kuvvet kalmamasını  istediler. 
Meclis reisi S.Abdülkadir bu isteğe muhalefet ediyor ve 
Türklerin şu düşkün zamanında onlara darbe indirmekiiği 
mizin Kürtlük şiarma yakışmadığını  ileri sürüyor, şimdi-
lik Türklere yardım etmekliğimizin lüzumunda ısrar edi-
yordu. 

"Reis Abdülkadir, gençleri kandırmak için Türklerin 
esasen bir Kürdistan kurmak istediğini kabul etmiş  olduk-
larını  ve Osmanli Padişahtna bağlı  muhtar bir Kürt idaresi 
tesisine rıza gösterdiklerini bildiriyor ve Türkler bu vaadle-
rinde nükul eyledikleri takdirde, Kürt milletinin bazu kuv-
vetiyle hakkını  almaya muktedir olduğunu beyanla milli 
gururumuzu okşamayt da unutmuyordu. 

"Bu sözlerinden sonra gençlerin Kürdistan'a giderek 
Cemiyetimizin programi dahilinde teşkilat yapmasını  tav-
siye ediyor ve Amerika Cumhur Reisi Wilson prensiplerine 
göre Kızıl Irmak'a kadar uzayan ve Kürdistan vilayetleri-
nin büyük bir kısmını  içerisine alan (Büyük Bir Ermenis-
tan) yarattılmasına katiyen razı  olamayacağımızı  ve Sevr 
muahadesi gereğince Kürdistan istiklalinin müdafaa ediI-
mesi gerektiğini ileri sürüyordu. " (M.N. Dersimi-Age) 

Osmanlı'ya bu kadar güvenen S. Abdülkadir ne 
yazık ki, TC'ye güven veremedi. Şeyh Sait ayaklan-
masıyla birlikte TC'nin düzmece "Ingiliz işbirlikçisi" 
iddiasıyla idam edildi. 

"Otonomi"mi, "Bağımsızlık" mı? tartışması  KTC 
içinde bölünmeye yol açtı. S. Abdülkadir'in basına 
verdiği "otonom istiyoruz" şeklindeki demeçten son-
ra ayrılık örgütsel boyutlara sıçradı. Bağımsızlığı  sa-
vunan kesim 'Teşkilat'ı  İçtimaiye" adı  altında örgüt-
lendiler. Bu dönemde G.Kürdisttan'da bir toplantı  
yapı lı r ve "Bağımsızlık" şian yanında "Kürt Bayrağı" 
tespit edilir. Bu örgütün bir kısım yöneticisi Diyarba-
kır'da yakalanır. Mücadeleyi başlatmak için Güney-
den Kuzey Kürdistan'a geçmek isteyenler ise Ingiliz-
ler tarafından engellenirler. Çünkü bağımsızlık istemi 
hiçbir işgalcinin işine gelmiyor, ganimeti paylaşmada 
anlaşamasalar bile böyle bir hareket karşısında he- 
mencecik birleşiveriyorlardı. 

Emperyalist devletler ile TC anlaşıp Kürtleri 
ekarte ettikten sonra aynk düşüncelere sahip olanlar 
yavaş  yavaş  bir araya gelmeleri gerektiğini anladılar. 
Çünkü, TC değil özerklik tanımak, Kiirtleri ortadan 
kaldırmayı  amaçlayan ve varolan haklarını  da gaspe-
den politikasını  açık açık uygulamaya koymuş  bulu-
nuyordu. Yerini sağlamlaştıran TC'nin şeflerinden 
Inönü, etrafa salyalar saçarak şöyle diyordu: 

"Biz açıkça milliyetçiyiz. Milliyetçilik bizi birleştiren 
tek nedendir. Türk çoğunluğunun yanında diğer unsurla-
rin hiçbir etkisi yoktur. Her ne pahasına olursa olsun ülke-
mizde yaşayanları  Türkleştirecek, Türklere ve Türklüğe 
karşt çıkanları  yok edeceğiz. Vatana hizmet etmek istiyo- 
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ruz." (Inönü'nün 1925 yılında Türk Ocakları'nda yap-
tığı  konuşma-bkz. Milliyet, Yakın Tarihimiz Eki.) 

Inönü'nün 1925 yı lında çok açık bir biçimde orta-
ya koyduğu TC'nin Kürt politikasını  Kemalistler as-
lında Samsun'a ayak bastıklannda benimsemiş  bulu-
nuyorlardı. Cumhuriyetin ilanıyla bu politika 
somutlaşınca, Kürtlere yeniden mücadele etmekten 
başka yol bırakılmıyordu. Cumhuriyetten sonraki ör-
gütlenme sürecini B.Cemal Şöyle anlatır: 

"Bu Cemiyet (yani Kürt Teali Cemiyeti) Cumhuri-
yet'in ilanından az evvel vakıa resmen dağılmıştı. Fakat 
buna mukabil 1923'de yani Cumhuriyet'in Ilan senesinde 
S. Abdülkadir, Cıbranlı  Hüsnan, Halit Bey, Hacı  Musa, 
eski milletvekillerinden Yusuf Ziya Bey ve ailelerinden 
müteşekkil olmak üzere gizli bir komite teşkil edildi. Bu ko-
mite (yani Kürdistan istiklal Cemiyeti-Azadi)'nin de gaye-
si Kürdistan istiklalini temin etmekti. Komiteye 
Y.Ziya'nın tavasütu ile Hınıs'ta.oturan Palu'lu Ş. Sait ve 
ailesi de dahil edilmiştir." (Aktaran B.Arda, Medya Gü-
neşi, sayı:4) 

Ş. Sait Isyanı 'na Ingiliz kışkırtması, irticai diyen 
TC'nin yöneticileri aslında kapalı  kapılar ardında hiç 
de öyle konuşmuyorladı. Örneğin F. Okyar 
TBMM'ndeki konuşmasında bu eylemleri, "Kürtçü-
lük" olarak adlandınyor ve "padişahlık, hilafet, şeri-
at" gibi sloganlann "propaganda" amacıyla kullanıl-
dığını  ileri sürüyordu. Sivas milletvekili Halis O'nu 
bir adım daha geçerek şöyle diyordu: 

bu olay bazı  zavallıların, açık söyleyeyim, Kürtlük 
peşinde koşmasından ibaret alçakça bir olaydır. Bunu mil-
lete açık olarak söylemek gerekir. Türk milleti bu gibi olay-
!art çok görmüş  ve geçirmiştir. " (agy) F. Okyar isyanın 
sosyal boyutlarına işaret ediyor ve Cumhuriyet idare-
sinin bu sosyal eşitsizlikleri ortadan kaldırması  ge-
rektiğini söylüyordu. Tercüman Yayınlannca hazırla-
nan Uç Devirde Bir Adam adlı  kitapta bu durum 
şöyle anlatılıyor: 

"F.Bey, Şeyh Sait Hadisesinin mücerred manasıyla 
zabita vakası  saymanın doğru olmayacağını  savunmuştur. 
Başvekil, hadisenin bir kesim memleket beldelerinde yaşa-
yan vatandaşların menfi ve katlanı lması  güç hayat şartla-
rından sıyrılarak insan gibi yaşamak mücadelesini verdik-
lerini, yol, su, ışık, mektep, posta, doktor, mahkeme 
istediklerini söylemiştir. Fethi Bey, Garp ve Şark olarak 
coğrafi ayrımların artık Cumhuriyet hudutları  içinde mev-
zubahis olamayacağını, bu farklılığın giderilmesinin cum-
huriyetin benimsediği ve temelleri üzerinde yükseldiği ada-
let ve eşitlik mephumunun tabii icabı  olduğunu müdafaa 
etmiştir. Buna karşılık gruptan "Bir Avuç Kürtten mi kor-
kuyorsun itirazı  yükselmiş  "tir. (Akt. B.Arda agy.) 

"Bir avuç Kürtten" korkulduğu açıktır. TC Devle-
ti kendi yöneticilerini bile bu korkuyla yola getirmiş-
tir. Bugün nasıl ki "Kürtçü," "Bölücü" suçlamasıyla ki-
mi "kendini bilmez" milletvekilleri hizaya sokulup, 
düzenin sadık savunucuları  haline getiriliyorlarsa, o 
dönemde de öyleydi. Sözümona "Kürtlere yardımcı  
oluyor" iddiasıyla suçlanan, aslında ne denli bir Kürt  

düşmanı  olduğu bilinen K. Karabekir bu suçlamadan 
kurtulmak için neredeyse "Kürtlere karşı  yeni bir is-
tiklal harbi" ilan edilmesini istiyordu. Dini isyana alet 
ettikleri için isyancılann "her türlü lanete layık" ol-
duklarını  söyleyen bu zat, isyanın bastırılması  için 
"her türlü fedakarlığa hazır" olduklarını  beyan edi-
yordu. Kendisinin ortadan kaldırılacağını  bilen Kara-
bekir "yakayı  kurtarabilirim" düşüncesiyle yaltakla-
narak, bütün varlığıyla hükümetin politikasının 
yanında olduğunu ilan ediyordu. 

TC'nin mahkemeleri de neyin ne olduğunu çok 
iyi biliyorlardı. Yöneticileri yalanlarcasına Istiklal 
Mahkekemelerinin üyeleri Ş. Sait isyancılarını  "ba-

_ğımsız bir Kürdistan kurmak" iddiasıyla yargılıyor-
lardı. Örneğin, Savcı  Süreyya şu iddiayı  ileri sürüyor-
du: 

"Efendim, mahkememiz huzurunda bulunan Sanık 
Seyit Abdülkadir, oğlu Mehmet, Hoşnev aşireti başkanla-
rından Nafiz ve Abdullah Sadi ile Muhakemesi evvelce ya-
pılmiş  olan Bitlisli Kemal Fevzi, umumu heyeti Türk vata-
nının Şark kısmlarında son zamanlarda vukua gelen ve 
memleketin ikiye bölünmesini hedef tutan bir hareketin ha-
zırlayıcıları  ve izleyicileridir." (B.Cemal'den Akt. B. Ar-
da, agy.) 

Duruşma savcısı  sanki Ankara'dakilere yanıt ol-
siın diye şöyle diyordu: 

"Isyan hiç şüphe yok ki, senelerle içerden ve isyan sa-
hası  dışından vahi olmuş  telkinler ve tasarımlarla, eşkiya 
hareketlerinin fiilen gözükmesiyle meydana çıkmıştır. Is-
yan hadisesi, iddianamede anlatıldığı  üzere, güya peygam-
ber dininin yükseltilmesi perdesi altında meydana getiril-
miştir. Halbuki asıl gaye, Türk vatanınınmuayyen bir 
kısmını  ana yurttan ayırmak, vatanın birlik ve beraberliği-
ni bozup dağıtmaktan ibarettir." (agy) 

Şark Istiklal Mahkemesi başkanı  Mazhar Müfit 
ise adeta bir sentez yapıyordu. Ona göre Ş.Sait isyanı, 
değişik sınıf ve tabakalardan gelip "Bağımsız Kürdis-
tan" fikrinde birleşen insanların isyanıydı. Şöyle di-
yordu Mazhar Müfit: 

"Kiminiz hasis şahsi menfaatlerinize bir zümreyi alet 
kiminiz ecnebi kışkırtmasinı  ve siyasi hirslarınt rehber ede- . 

rek, hepiniz bir noktaya, yani müstakil Kürdistan teşkiline 
doğru yürüdünüz." (M.Tunçay, Tek-Parti Yönetimi, s. 
129) 

Özel mahkemeleri aracılığıyla yukardaki iddia-
larla insanları  darağaçlanna gönderen bir devlet, ne-
den hareketin gerçek amacını  gizliyor? Çünkü, "Ba-
ğımsız Kürdistan" düşüncesi ve eyleminin sonraki 
kuşaklara kalmasını  istemiyor. TC, sonraki kuşaklar 
bu düşünceyi yüklenirlerse, durmadan ayaklanacak-
larını  ve geçmişte ortaya atılan şiarları  mutlaka ger-
çekleştireceklerini biliyor. Bunun için geçmişle bugün 
arasına aşılması  zor bir set çekmek istiyor TC. Bu set, 
Kürt halkının geçmişteki mücadelesini unutturma, 
karalama ya da çarpıtmadan oluşuyor. Bugünkü ku-
şaklan da 12 Eylül öncesi umacasıyla korkutmak isti- 
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yor. Bizi geçmişten koparmaya çalıştığı  gibi, bu gü= 
nün ve yarının kuşaklannı  da 12 Eyül siyasetiyle biz-
den koparmaya çalışıyor. Fakat bunlar tutmadı  ve 
bundan sonra da tutmayacaktır. Ş. Sait diğer bütün 
isyan önderleri gibi şöyle diyordu: 

"Tabii hayat sona erdi. Kendimi milletimin yolunda 
feda ettiğime hiçbir şekilde pişman değilim. ilerde torunla-
rimizın, bizden dolayi düşman önünde utanç duymamaları  
bizim için yeterlidir." (agy) 

Şeyh Sait isyancıları  kendi ölçülerinde iyi şeyler 
yapmaya çalıştılar. Yaptıkları  iyi şeylerden en önem-
lisi bize bıraktıkları  direnme geleneğidir. 

Yıllar önce -tıpkı  bugün olduğu gibi- hiç kimse 
Kürt halkının çağnsına yanıt vermiyordu. 

"Iki aydır ki, ülkemizde kan dereleri akıyor. Kürt hal-
ka barbarların zulmü altındadır. Kürtler, bu zulüm ve bo-
yundurk artik tahammül edilmez noktaya geldiğinden, öz-
gürlükleriııe kavuşmak ve kaderlerini ellerine almak için 
silaha sarıldılar. Varlığımızın geleceğini tahakkuk etmeye, 
ancak başladığımız mücadeleler olanak veriyor. Mücadele-
miz ulusal bir mücadele ve açıktır. Kürt milleti, Cemiyet—i 
Akvam'dan ve medeni milletlerden acele olarak aktif ve 
gerçek bir yardım talep ediyor. Batı  hükümetlerinin müda-
halesi, sadece insancii bir görev değil, Kürt halkı  Yakın 
Doğu'da barışın güvencesi olduğu için aynı  zamanda siya-
si bir zorunluluktur da." (agy) 

Bu, bir kurbanın kendi celladına yakarmasıdır. 
Kürt halkının temsilcileri Kürdistan'ı  bölüp parçala-
yan, Kürtlerin imhası  için çabalar harcayan çetelere 
başvuruyorlardi. "Medeni" diye tabir edilen Cemi-
yeti Akvam'cılar aslında sömürge halklarının ceset-
leri üzerinde kurulan köprü başlannı  tutan eli kanlı  
eşkiyalardan başkaları  değildi. Ekim Sosyalist devri-
miyle birlikte hummaya tutulan bu eşkiya sürüsüne. 
gerekli olan başkaldırı  değil, Kürdistan petrolünün 
taşınmasına ses çıkarmayacak, suskun ve itaatkâr bir 
halktı. Kürt halkının bunu anlaması  onbinlerce şehi-
de, bir o kadar insanın topraklarından olmasına ve 
yüzlerce köyün yakılıp-yikilmasina mal oldu. 

Bütün olumsuzluklara karşın isyanlar durmadı. 
Şeyh Sait Isyanı  Kemalistlerin sevinç çığlıkları  arasın-
da darağacına çekildikten sonra, bitkin ve hırpalan-
mış  Kürt. halkı  yeni isyanların hazırlığına girişti. 

AĞRI İSYANI 

Ağrı  isyanı  Kürt ulusal hareketinin kopmaz bir 
halkasıdır. Ihsan Nuri liderliğinde başlayan isyan 
Hoybun'un doğrudan çabalarının sonucudur. İsyan 
yalnızca K. Kürdistan halkından değil, G. Kürdistan 
ile D. Kürdistan halkından da destek görüyordu. Ya-
yılamayışinın nedenlerinden biri Şeyh Sait yenilgisi 
gibi bir yikımın üzerinde yükselmesiydi. Ayrıca Ağri, 
Şeyh Sait'ten sonra en büyüğü olan Zeylan Ayaklan-
ması 'na kadar iki isyan ve buna mukabil TC'nin zul-
münü yaşadı. Bu olumsuzluklara karşın Celadet Be-
dirhan ile Kadri Cemilpaşazadeler Urfa ile Mardin 
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yöresinde ayaklanmayı  başlatma hazırlıklarına giriş-
tiler. Ancak herhangi bir başarı demediler. 

Türk yönetimi isyanı  duyurmamak için elinden 
geleni yaptı. Bunu başaramayınca da O'nu tecrit et-
mek için daha önce başvurduğu karalama kampan-
yasına girişti. Şeyh Sait Isyanı  karşısında alınan ön-
lemlerle "hizaya" getirilen Türk basım sözbirliği 
etmişçesine "Ermeni işbirlikçisi" vb. tanimlamalarda 
bulundu. Kimi çevreler "Iran", kimileri "Nasturi" 
damgasını  vurdular. Kürt halkının dikkatini başka 
yönlere çekmek için ne gerekiyorsa yapildi. Ingiliz 
emperyalistleri de Ağrı  Isyanı'nı  saptırmaya ve bas-
hrmaya çalıştılar. G.Kürdistan üzerindeki hegemön-
yaları  sürsün diye böyle tavır takınmaları  gerekiyor-
du. Emperyalistler kendi halklarının nefretini 
uyandirmak ve girişilen katliamı  meşrulaşhrmak için 
Ağri Isyani'nı  "barbar Kürdün uygar Türke saldınsı" 
olarak tammladılar. 

Oysa isyanın amacı  açıktı. Isyan bastırldıktan 
sonra TC'nin kendisi de gerçeği kabul etmek zorunda 
kaldı. Dağıtılan bildirilerde Kürt halkı  ayaklanmaya. 
ve Ağrı  Isyanı 'nı  desteklemeye çağnlıyordu. Ağrı  Is-
yanı'nın örgütleyicisi Hoybun Bağımsızlık ve Diyar-
bakir'i Kürdistan'ın Başkenti olarak ilan etmiş  bulu-
nuyordu. Buna uygun olarak Ağrı 'dan bütün halka 
şu mesaj veriliyordu: 

"En büyük bir millet olmaya Iayık Kürt kardeşler! 
Bütün milletlerin istiklallerini kurtardıkları  bugün Türk 
idaresinde kavrulan aziz Kürt milletinin hala esaret halin- 
de yaşamasına tahammül edecek misiniz?" (H. Kıvılcııtı-
lı-İhtiyat Kuvvet, Milliet Şark- s. 195) 

Kürt halkının çoğunluğu Ağn'dan gelen bu çağ-
rıyı  algılayabilecek araçlara sahip değildi. Fakat isyan 
bölgesinde durum bambaşkaydı... Halk doğrudan is-
yana katılıyor ve TC'nin askeri kişlalarin basıyordu. 
Genel Müfettiş .I.Tali Isyandan ötürü Kürt halkına 
seslenen ilk bildirisinde Iran'da silahlanıp "hududu" 
geçen "yüzden fazla atlı"nın Zeylan kasabasına sal-
dırdıklarını, "karakol ve seyyar" bölüğü basıp "iki za-
bit ve dokuz neferi" öldürdüklerini ve bu saldırıda 
"eşkiya"nin yöre halkından da destek gördüğünü be-
lirtiyordu. Isyan'a katılan köy sayısının beş  adet oldu-
ğunu da dile getiren I.Tali, o ana kadar "vatandaşlara 
devlet silahlarını  kullanmaktan içtinap" ettiğini söy-
lüyor ve gelecekte bu köylerin nelerle karşilaşacağini 
da "eşkiyaya yardım edenlerin en şiddetli şekilde ce-
zalandırılacaklan" sözleriyle belirtiliyordu. Nitekim 
aynı  zat daha sonra şu açıklamayı  yapıyordu. 

"Imhanm yalnız askerin değil, bütün halkın yardımı  
ile vuku bulduğunu, binden fazla milis askeri kaydedildiği-
ni ve eşkiyaya yardım eden köyler halkının imha olundu-
ğunu bildiriyor" (M. Tunçay, Tek-Parti Yönetimi, s. 
241) 

Bu imhayia "birlikte isyan geriledi. TC 1vlet"ı, 
bu olayda da görüldüğü gibi, Kürdistan'ı  yitirmek-
tense Kürt halkını  yok etmeyi yeğledi. Her an elaltın- 
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da bulundurulan "sineklerle savaşmaktansa bataklığı  
kurutmak" taktiği Kürt halkına karşı  sürekli kullanıl-
dı  ve kullanılıyor da. 

TC, Ağn Isyanı 'nı  bastırıp, sınırlannı  Iran aleyhi-
ne biraz daha genişlettikten sonra Dersim'e yöneldi. 
Ayaklar altına alınmış  bir ülkede Dersim, ayakta ka-
lan tek kale durumundaydı. Bu kale de yıkıldıktan 
sonra artık TC "Edirne'den Kars'a kadar bu vatan bi-
zim" diyebilirdi. 

DERSİM İSYANI 

Şeyh Sait ile Ağrı  Isyanlannın bastırılmasından 
sonra TC, bütün gücüyle Dersim'e yüklendi. Çünkü 
Dersim, Tanzimat'tan beri uğraşılan ama bir türlü 
devlet idaresinin yerleştirilemediği yerlerden biriydi. 
Hatta TC sınırlan içinde Türk bayrağının dalgalan-
madığı, vergilerin ve askerin toplanamadığı  ve ASI-
MILASYON kurumları  olan okulların açılamadığı  tek 
bölgeydi. 

Daha önceleri (gerek Osmanli gerese de TC tara-
fından) Dersim üzerine yürünmek istendi. Fakat "ter-
cih"lerin farklı  olması  ve hesapta olmayan sorunlann 
ortaya çıkması  Dersim üzerine hazırlanan saldırıları  
ertelenmesine ya da boşa çıkmasına neden oldu. Os-
manli Imparatorluğu'ndan farklı  olarak TC, zorunlu 
kalmadığı  sürece hazırlamış  olduğu planın dışına 
çıkmıyordu. Isyan hareketleri ve direnişler, Kürdis-
tan'ın yüreğine saplanan "bölme" hançerinin en fazla 
acı  verdiği sınır boylannda yükseliyor ve TC buralar-
dan başlayarak egemenliğini tesis etmeye çalışıyor-
du. "Bölme" olgusunu kalıcılaştırmak isteyen TC, bü-
tün gücüyle sınırlara yüklendiğinden "dokunursam 
sorun büyür" hesabıyla içerilere düşen Dersim'e "şim-
dilik" bir "hoşgörü"yle bakıyordu. Orneğin Koçgiri is-
yanını  bastırma eylemini genişletebilir ve bütün Der-
sim'e yayabilirdi. . Ancak, döneme bakıldığında 
Kemalistlerin bu yola yönelmeye "zorunlu" kalma-
dıklan sürece tercih etmeyecekleri anlaşılır. Hem 
uluslararası  alanda hem de Kürdistan'da Kemalistler 
değişik sorunlara öncelik vermiş  bulunuyorlardı. Bir 
diğer fırsat Ağrı  Isyaniyla bilikte yakalandı. Sonuna 
kadar değerlendirilmemekle birlikte, Dersimli aşiret-
ler "uyanldı"lar. Isyana katılmak ve 'Abdülhamit'in 
oğlunu yeniden tahta çıkarmak' iddiasıyla suçlandı-
lar, Fakat, bu Dersim'in üzerine doğrudan gitmekten 
çok, Ağrı  Isyaniyla bağlantılannı  öğrenmek amacıyla 
dürtülen bir değnekti. Bu "dürtme" sonucunda Der-
sim Kürtleri ya ayaklanacak -böle bir durumda isyan 
TC'nin isteğine göre gelişecek ve üzerine yürünecek-
ti- ya da sineceklerdi- böyle bir durumda da, Kürdis-
tan'ın en diri kesimi olan Dersim dışta kalacağı  için, 
başka yerde isyan olur mu korkusuna kapılmadan 
Ağn kolaylıkla ve gönül rahatlığıyla bastırılacaktı. 

Nitekim, bu suçlama üzerine Dersim aşiretleri 
tarafından oluşturulan heyet Genel Müfettiş  ile görü-
şüp; "Yapılan ihbarat yanliştir. Biz Abdülhamit 'in oğlunu  

tanımaya. kaldı  ki kendisi Kürt değil, Türktür. Türklerin 
saltanat davasına karışmayacağımız da açıktır" dedikle-
rinde isyana kalkışmayacalarını  da belirtmiş  oluyor-
lardı  ama, "şayet bu gibi bahenelerle hükümetin emeli biz 
Dersimlileri vurmak ve imha etmek ise, buna da bir diyece-
ğimiz yoktur." Diyerek de "eğer üstümüze gelirseniz 
mecburen karşı  koyarız" düşüncelerini de açığa vur-
muş  oluyorlardı. 

TC'nin amacı  Ağrı  Isyanı 'nın yayılmasını  önle-
mekti. Dersimliler ise kendilerine dokunulmasını  is-
temiyorlardı. Böylece iki taraf arasında sesiz bir ant-
laşmaya varılmış  oluyordu. TC (şimdilik) 
saldırmayacak Dersim de ayaklanmayacaktı... 

Aradan geçen birkaç yıl boyunca çok şey değiş-
miş  bulunuyordu. TC Kürdistan'ın büyük bir alanını  
temizlemiş  üstelik yerli dayanaklar da bulmuş  du-
rumdaydı. Uç beş  yıl önceki durum TC'nin lehine de-
ğişikliğe uğramış  ve Dersim'in üzerine yürümek kor-
kutucu olmaktan çıkmıştı. Bunun için bir an önce 
ortadan kaldınlmak isteniyordu. Bu isteği dile geti-
ren M.Kemal 1936 yılında mecliste yaptığı  bir konuş-
masında aynen şunlan söylüyordu: 

"Dahili işlerimizde en mühim bir safha varsa, o da 
Dersim meselesidir. Dahilde bulunan işbu yarayi, bu kor-
kunç çıbanı  ortadan temizleyip koparmalı  ve kökünden kes-
mek işi her ne pahasına olursa olsun yapılmalı  "dir. 

Daha dün işgalciye karşı  "ya istiklal ya ölüm" 
sözleriyle halkı  direnişe çağıran bu zat, bir başka hal-
km özgürlük mücadelesi karşısında "temizlemek, 
"kopar"mak, "kökünden kesmek" sözcükleriyle ko-
nuşmakla gerçekte, nedenli bir şoven ve gözleri dön-
müş  olduğunu açığa vuruyordu. 

1937-38 yillari arasında "hallonunan" Dersim 
meselesi, anlaşılan çok önceleri hazırlanıp da uygula-
maya konulmayan Arif Bey'in plana doğrultusunda 
gerçekleştirildi. Mecliste Dersim meselesi görüşülür-
ken kesin bir karara vanlmadan önce "yarım asırdan 
beri Dersim hakkında neler düşünüldüğü"ne ve "ne 
gibi ıslahat tedbirleri ileri sürüldüğü"ne dikkat çekile-
rek, Tanzimat'tan sonra Kürdistan'ın diğer bölgeleri 
gibi Dersim'le de ilgilenilmeye, devlet idaresinin tesis 
edilmeye çalışıldığı, ancak 1866'ya doğru bu "tedbir-
leri" gerçekleştirilmeye başlandığı  fakat, 1908 Meşru-
tiyet'in ilanına kadar bir başarı  elde edilemediğine 
işert ediliyordu. Kürdistan'ı  kesin olarak egemenliği 
altına almak isteyen genç burjuva TC devleti, tökezle-
memek, başarısızlığa uğramamak için Osmanlının 
eksikliklerini tespit etmeye çalışarak, bu eksiklikleri 
emperyalist taktiklerle gidermeyi hesaplıyordu. TC 
Devleti'nin Osmanlı  da tespit ettiği ilk eksiklik, ali-
nan kararların hayata geçirilmemesi ya da ileri bir ta-
rihe ertelenmesiydi. Orneğin, 1896'da "Müşir Şakir ve 
Zeki Paşa ile serasker Rıza Paşa ve heyeti" tarafından 
hazırlanıp karara bağlanan "ıslahat" planı  hayata ge-
çirilmez. TC bundan gerekli dersi almış  ve 
M.Kemal'in ağzından "her ne pahasına olursa olsun 
bu çıban kökünden sökülüp atılmalı" diyerek, Der- 
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sim'de ne yapılacağını  somutluyordu. 
Arif Bey'in raporunda belirttiği "Dersimlilerin 

saldırganlık özelliklerine uygun, kapitalist Batı  dev-
letlerinin Abdülanimit'e önerdiği "vahşilere uygun 
savaş  yöntemleri" uygulandı. Osmanlı'nın uygulama-
ya koyamadığı  1903 tarihli "tedip" ve "ıslahat" planı  
TC tarafından uygulamaya konuldu. Önce Dersimli-
ler silahsızlandırılacak, askerlik yapması  gerekenler 
askere çağnlacak ve isyanı  kışkı rtabilecek seyit, dede 
ve ağalar halkımız arasında adı  "gidip de dönme-
mek" özdeyişiyle birleşen Fizan'a sürülecek; ve bir 
zamanlar Kürdistan Genel Valisi Ahmet Paşa'nın Bit-
lis sancağı  üzerine yürüyüp yaptığı  gibi TC bütün 
gücüyle Dersim halkının üzerine çullanarak o ana ka-
dar vermesi gereken vergelerin hepsini alacaktı. Arif 
bey'in raporundan hareketle TC'nin vardığı  ilk sonuç 
buydu. 

Arif Bey raporunda o ana kadar yapılan ama bir 
daha asla yapılamaması  gereken bir "tehlikeye' işaret 
ediyordu. Cumhuriyet devrinde Dersim aşiretleriyle 
konuşan bir gazeteci sonuç olarak aşiretlerin şöyle 
dediğini söylüyordu: "Müfettiş  Paşa bizi, biz de Müfet-
tiş  paşayı  aldatıyoruz." Işte Arif Bey bu durumu çok 
önceleri tespit etmiş  ve "alternatif" bir yol göstermişti. 
Diyordu ki: 

"Zira zaman içinde ortaya çıkmıştır ki, sözü davra-
nışlarına uymayan Dersimlilere ögüt vererek, bağışta bu-
lunarak ve bunlara karşılık onların ettikleri yeminlere al-
danarak Dersim'in düzeleceğine inanmak, durumu 
yakından bilenlere göre mümkün değildir." (Yeni Demok-
rasi, Sayı. 8) 

TC Devleti bu öğüde sıkı  sıkıya uydu. Ve hare-
kat boyunca "acıma", "bağışlama" vb. sözcükleri lite-
ratüründen çıkarıp attı. İskender Babil Sarayına çıkar-
ken, bölgede büyük güç olan Medleri kazanmak için 
onların kıyafetlerini giymişti. M. Kemal Kürt halkının 
sempatisini kazanmak için aynı  yola başvurdu. Ama 
amaç farklılaşınca Kürt elbiselerinden üzerine bula-
şan "pisliği" temizlemek için meclis kürsüsünden "te-
mizlemek" "asmak", "kökünden kesmek" sözcüklerini 
bir bayrak gibi askerin eline tututuşturarak Dersimli-
lerin üzerine yürüttü, acılarla birlikte nice destanlara 
neden olacak bir katliamı  gerçekleştirdi. Bugün "Der-
sim" denildiğinde, TC'ye boyun eğmemenin yanında 
akla ilk gelen şey; savunmasız insanların toplu halde 
katli, yok edilen bir aileden geriye kalan tek kişinin 
ömrü boyunca çektiği yaşama acısı, yıllar ve ‘yıllar 
sonra birbirine kavuşan iki kardeşin kocaman bir 
Dersim katliamina dönüşen sevinci ve hala bitecek 
diye beklenen "Fizan" gerçeğidir. Bütün bunlar ırkçı-
lık iksiriyle beslenen. TC yöneticilerinin ve adet kana-
malanyla yitirdiği kanı  yeniden elde etmek için ser-
maye sınıfının giriştiği katliamların sonuçlarıdır. 
Ama istenilene asla ulaşılamadı  ve ulaşılamayacaktır 
da. Dersim Isyanının önderlerinden Seyit Rıza'nın 
idam sehpasında söylediği sözler bir kez daha Kürt 
halkının mücadelesinin ölümsüzlüğünü kanıtlıyor. 
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"... şehit oluyorum. Kürdistan şehitlerin karışıyo-
rum. Dersim mağlup oluyor, fakat KürtIük ve Kürdistan 
yaşayacaktır. Kürt genci intikam alacaktır, kahrolsun za-
limler, kahrolsun kahpe ve yalaııcılarl " 

Bu konuyu kapatmadan önce bir noktaya daha 
işaret etmek istiyoruz. Meydana gelen her isyanı  diş  
bir gücün kışkırtması  olarak tanımlamak TC'nin tak-
tiklerindendir. Dersim isyanı  da "Rus kışkırtması" 
olarak damgalandı. Bunun açık nedenlerinden biri 
hareketi tecrit edip, kolayca bastırmaktı. Fakat daha 
da önemlisi sömürgeci TC devletinin herhang bir ha-
reketi damgalarken, güncele uygun olanı  seçmesiydi. 
Ermeni kışkırtması  diyemezdi çünkü, üstü küllenme-
ye çalışılan bu sorunun canlandırılması  kendilerinin 
işine de gelmiyordu. Ingiliz kışkırtması  da denile-
mezdi. Bunun iki nedni vardı: Birincisi; kimse inan-
mazdı, ikincisi ise, TC devletinin "dostu" olan bir güç 
karalanmak istenmezdi. Ayrıca gerekli de değildi, Er-
meniler zaten tarihten'silinmiş, Ingilizler ise kurtuluş  
savaşı  boyunca yeterince kulanılmışlardı. Şimdi tehli-
keli olarak görülen Sovyetler Birliği idi. Kemalistler, 
Dersim isyanına bu damgayı  vurmakla hem anti-
sovyetizmi güçlendiriyor hem de Sovyet yanlısı  olan 
çeşitli kesimleri tasfiye ediyorlardı. Ayrıca Sovyetlere 
karşı  böyle bir saldın başlatmak emperyalist devletle-
ri de hoşnut edebilirdi. Sovyetler Birliği'ne ihtiyacı  
kalmayan TC, emperyalist devletler tarafından kendi-
sine biçilen misyon gereği ne kadar anti-sovyet oldu-
ğuna dair rüştünü ispat ediyordu. 

DİĞER PARÇALARDAKİ  
ULUSAL HAREKETİN DURUMU 

Kürdistan'ın kuzey parçasında ulusal hareket 
1938'e kadar sürdü. Dersim ayaklanmasının 1938'de 
bastınlmasından sonra ulusal hareket durdu. 

Fakat diğer parçalarda (Doğu ve Güney Kürdis-
tan'da) ulusal hareket durmadı. Günümüze kadar sü-
rüp gelen ulusal direniş  ve ayaklanmalar sürekliliğin-
den hemen hemen hiçbir şey yitirmediler. Bunun 
nedenleri üzerinde durmayı  bir kenara bırakıp, tarih-
çesi hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağz. Halep-
çe katliamı  ve "mültecilik" olayı  ve sömürgeci güçle-
rin tutumu böyle bir önbilgiyle daha iyi anlaşılacaktır 
inancındayız. 

Önce Iran-Kürdistan'ını  ele alacağız. 
Dört parçada birden süren ulusal uyanışın aslın-

da nası l bir ortaklığa sahip olduğunu anlamak için 
birkaç noktaya yeniden işeret etmek gerekiyor. 1. 
Paylaşım Savaşı 'nın akabinde fiilen bölünen Kürdis-
tan'ın bir daha bütünleşmemesi için, Kürt ulusal ha-
reketlerinin birbirinden soyutlanması  ve aralarında 
herhangi bir ilişki yokmuş  gibi gösterilmesinin altın-
da yatan neden de böylece daha iyi anlaşılacaktır. 

Fazla gerilere gitmeden Ubeydullah hareketini 
anamsamak yeterlidir. Ubeydullah, Van Gölü'nden 
Uımiye Gölü'ne kadar yayılan alanı  denetimi altına 
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almış  bulunuyordu. Söyledikleriyle de iki parça ara-
sındaki kopmaz birliğe işaret ediyordu. Bölünmenin 
ilk yıllarında da bu doğrudan ilişki sürdü. Ağri böl-
gesinde meydana gelen ayaklanmalarda isyancı lar 
her zaman Iran-Kürdistan'ı  halkının desteğini gördü-
ler. Bunun içindir ki TC, Ağrı  Isyanından sonra gü-
venliği gerekçesiyle Iran'ın elinde bulunan Aybey 
Dağı'nı  aldı. Bununla da yetinmedi. Bölgede "istikrar- 
sızlık unsuru" olarak gördüğü yan-göçebe Alikan aşi-
retini Türkiye'nin batı  kesimlerine sürdü. 

Iran-Kürdistanı'ndaki ayaklanmalar K. Kürdis-
tan'da olduğu gibi .1920'de başladı. Şikakan aşireti 
başkana Ismail Ağa-Sımko adiyla anı lan bu ayaklan-
ma başarıya ulaştı. Başari, Iran-Türk işbirliğine karşın 
kazanıldı: 1920-25 yılları  arasında Simko, hem Türk 
hem de Iran ordulanna karşi savaştı. Başarıya ulaş-
ması  halinde K.Kürdistan'ı  da etkileyeceğni bilen Ke-
malistler, Simko Isyanı 'nın bastınlması  için ellerin-
den geleni yaptılar. Ancak amaçlarina ulaşamadılar. 
Urmiye bölgesini tamamen denetimi altına alan Sim-
ko, Ahmet Şah'ın yerine geçen Rıza Şah'la "özerklik" 
esaslarına dayalı  bir antlaşma yaptı. Bu antlaşma 
1930 yılına kadar yürürlükte kaldı . 

Irak-Kürdistan'ını  işgal altında tutan Ingiltere ve 
Kürt isyanlarıyla sürekli boğuşmak zorunda kalan 
TC, Sımko'nun özerk kalmasını  sindiremiyorlardı. 
Simko yalnız Iran için değil, Kürdistan'ın diğer parça-
larını  işgal altında tutan devletler için de, Kürdistan 
toprağından sökülüp atılması  gereken bir "safra"ydı. 
Ve sonuçta, 1930 yılında Şah tarafından görüşmeye 
çağrılan Simko pusuya düşürülerek öldürüldü. Böy-
lece bir isyan odağı  daha ortadan kaldırıldı. 

Bir zamanlar "Kürdistan toprağı  Bedirhan'ın kir-
li vücudundan temizlenmelidir" diye bar bar bağıran 
kapitalist devletler, Sımko'nun ortadan kaldınlmasıy-
la herşeyin halledileceğini sanıyorlardı. Bedirhan'dan 
sonra ulusal hareket nasıl durrnadıysa, Sımko'dan 
sonra da durmadı. Iran-Kürdistan'ı  Kürt ulusal hare-
keti derlenip toparlandı  ve II. Paylaşım savaşı'ndan 
sonra bir başka düzeyde ortaya çıktı. 

Sımko'dan sonra Hemedan Kürtleri ayaklandılar 
ancak başarılı  olamadılar. Doğu-Kürdistan halkı  en 
derli toplu çıkışını  Mahabad'da yaptı. Sovyetler Birli-
ği'nin yardımını  alarak kurulan Mahabad Kürt Cum-
huriyeti, yakın tarihimizin şanlı  abidelerinden biridir. 
1905 Rus burjuva devriminin etkisiyle sarsılan 
Iran'da Kadı  Fettah önderliğinde Mahabad ile Kir-
manşah'ta kurulan şuraların mirası  üzerinde yüksel-
di Mahabad Kürt Cumhuriyeti. 

Konjonktürün olgu üzerindeki etkisi bilinir. Ma-
habad Kürt Cumhuriyeti de uygun bir konjonktürde 
şekillendi. II. Paylaşım Savaşı'nda Iran'ın Almanya 
yanlısı  bir politika gütmesi bu konjonktürün doğma-
sına neden oldu. ABD ile Ingiltere Iran'in güney kesi-
mini işgal ettiler. Sovyetler ise kuzeyini... Doğu Kür-
distan Sovyet işgal bölgesinde bulunuyordu. 
Kürtlerin örgütlenmesi ve Cumhuriyet ilan etmesi bu  

süreçte gerçekleşti. 1942 yılında kurulan Komela 
1945 yılında Kürt Demokrat Partisi adını  aldı  ve bu 
parti önderliğinde 1946 yılında Mahabad Kürt Cuni-
huriyeti ilan edildi. 

Kadı  Muhammed liderliğindeki Mahabad Cum-
huriyeti kısaak ömründe önemli işler yaptı. Kürtçe 
resmi dil ilan edildi. Eğitime büyük ağırlık verildi. 
Bütün memurlar Kürtlerden atandı. Toplumsal ör-
gütlenme şuralar esasına dayanıyordu. Geri Kürt top-
lumundan da geri olan Kürt kadınları  sosyal ve siya-
sal haklanna kavuşturuldular. Hükümetin liderleri 

‘yakın bir gelecekte Iran'ın saldırıya geçeceğini bildik-
lerinden Cumhuriyetin savunma gücünü de oluştur-
dular. Önceleri bu görevi üstlenen Sovyet birlikleri-
nin yerini, Molla Mustafa Barzani'nin birlikleri ile 
silahlı  halk milisleri aldılar. 

Sovyet birlikleri çekildikten sonra emperyalist 
güçler saldırıya geçtiler. ABD ile Ingiliz mekanize 
kuvvetlerinin desteğindeki Iran birlikleri Mahabad'ı  
kuşattılar. Kürt birlikleri kahramanca direndi ve bir-
kaç kez Iran birliklerini geri püskürtmeyi başardılar. 
Buna karşın Mahabad'ın direnişi sonuçsıız kaldı. Iran 
birlikleri 31 Mart 1947rde Mahabad'a girmeyi başar-
dılar. Yönetici konumda olanların hepsi idam edildi-
ler yada tutuklandılar. Kürt halkının şanlı  direnişleri-
nin bir daha kanla bastırıldı. 

Mahabad'dan sonra 1956 yılında Kirmanşah'ta 
Kürt halki yeniden ayaklandı. Iran büyük bir katlia-
ma girişti. Sivil halk Iran'ın katliamından kurtulmak 
için Irak'a siğindi. Irak devletinin buna yanıtı  Türki-
ye'nin bugünkü tavnndan farklı  omadı; sınırlarını  ka-
patarak Iran'ın katliamını  kolaylaştırdı. 

Fakat, bütün çabalara karşın Iran-Kürdistan'ı  
halkının isyancı  ruhu köreltilemedi. Doğu-Kürdistan 
ulusal hareketi bugün de varlığını  korumaktadır. 

IRAK KÜRDİSTANI 

Günümüz Kürt ulusal hareketinin en diri kesim-
lerinden birini oluşturan Güney-Kürdistan halkının 
mücadelesi, önderliğin hatalı  tutumlanna ve koşuila-
nn ağirliğina rağmen bugüne kadar sürüp geldi. Sad-
dam'ın kimyasal silahlı  saldırı  ve katliamlanna karşın 
Kürt halkı  savaşını  hala sürdürmektedir. 

Ingiliz emperyalizmi I. Paylaşım Savaşı'nda Hin-
distan'aki sömürge ordulannı  Orta-Doğuya kaydırdı. 
Ve G. Kürdistan'ın önemli bir kısmını  işgal etti. G. 
Kürdistan petrollerine göre pusulası  belirlenmiş  Ingi-
liz ordulan Musul'a bir daha çıkmamak üzere yerleş-
tiler. 1918 Mondros Müterakesi'yle Ingilizler, G. Kür-
distan üzerindeki işgallerini "meşru"laştırdılar. 1919 
yılında kurdurulan bir kukla devletle de bu statüyü 
pekiştirdiler. 

Böylece, günümüze kadar sürüp gelen bir ulusal 
mücadelenin temelleri atılmış  oldu. 

Kral Faysal'ın liderliğinde Irak devlti kurulur 
kurulmaz, Kürtler'in ilk tepkisi bu kukla devleti tanı- 
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mamak ve ayaklanmak oldu. Şeyh Mahmut Berzen-
ci'nin bu ilk isyanı  kaşisında Ingilizlerin tavrı  "uzlaş-
ma"cı  olu. Henüz pekişmemiş  olan Irak devletinin 
güçsüzlüğü arşısında Kürtlerin kararlı  karşı  koyuşu 
özerklik vaadiyle ortadan kaldırıldı. Yapılan antlaş-
ma gereği özerk bir Kürt hükümeti kurulacak ve bu 
hükümetin yetkileri giderek arthrılacktı. Zaten kuru-
lu bulunan bir hükümeti tanımaktan başka bir şey ol-
mayan bu antlaşma üstelik uygulanmadı  da. Musul 
ve Kerkük petrollerinin üzerinde hak iddia edebile-
cek bir özerk hükümetin varlığı  Ingiliz emperyalizmi-
nin kabul edemeyeceği bir durumdu. 

Kral Faysal hükümetini ve Ingiliz egemenliğini 
tanımayan Berzenci, ikinci kez ayaklandı. Bu ayak-
lanma Ingiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tarka-
fından bastınldı. Süleymaniye 1,5 aylık bir dienişten 
sonra düştü. Yaralı  olarak ele geçirilen Berzenci, Os-
manlı  ve TC'nin isyan önderlerini bir daha döneme-
yecekleri yerlere sürgün ettiği gibi Ingilizler tarafın-
dan Hindistan'a sürüldü. 

Fakat yine de istenilen amaca ulaşılamadı. Ber-
zenci tekrar ülkesine döndü ve 1930 yılında yeniden 
ayaklandı. Bu seferki isyan daha yaygındı. Günümü-
ze kadar süregelen bir isyanın öğelerinden biri olan 
Barzan aşireti Şeyh Ahmet önderliğinde 1931 ve 1933 
yıllarında aykalanarak isyana ivme kazandırdı. Aynı  
yıllarda yalnızca G.Kiirdistan'da değil, diğer parça-
larda da ayaklanmalar meydana geldi. Bu yaygın is-
yana koşut olarak Kürtler Cemiyet-i Akvam'a başvu-
rup, daha önce tanınan hakların hayata geçirilmesini 
istediler. Cemiyet—i Akvam gibi bir kuruluştan Kürt 
halkına özgürlük tanımasını  beklemek elbette ki, saf-
lıktı. Kürdistan'ın bölünmesini meşrulaşhran ve Ingi-
liz emperyalizmini Kürdistan'ın patronu olarak ilan 
eden bir topluluğa yaraşan, "barış  ve huzur içinde sö-
mürünün sürmesine engel olan" Kürt halkına gere-
ken dersi vermekti. 

Sonuçta olan da buydu. RAF Kürt halkının üze-
rine yürüdü ve ayaklanmalan bastırdı. 

Sonraki döneme geçmeden önce, Kürdistan'daki 
ayakianmalann hemen hemen tamamen sona erdiril-
diği bir dönemde, sömürgeci devletlerin bir araya ge-
lerek yaptıkları  bir antlaşmaya değinmek gerekiydr. 
Bu antlaşma Sadabad Paktı 'nı  doğurdu. 

SADABAD PAKTI, egemen-sömürgeci devlet-
lerin Kürt ulusal hareketi karşısında ortak tavır belir-
lemelerinin bir ifadesidir. Bu antlaşmayla birlikte her 
devlet meydana gelebilecek her hangi bir ayaklanma 
karşısında en azından sorunla doğrudan ilgili devlet 
kadar sorumluluk altına giriyordu. Bunun açık ifade-
si şudur: Kürtler aykalandıklarında üç devlet birden 
bu hareketi bastıracak ve aynı  zamanda, her devlet 
kendi egemenliği altındaki Kürtlerin diğer bir devlet 
aleyhine faaliyette bulunmasına izin vermeyecekti. 

1937'de Iran'da SADABAD Sarayında Iran-Irak 
Türkiye ve Afganistan arasında yapılan antlaşmanın 
7. Maddesi gereğince "müesses nizamlart yıkmak is- 
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teyen cemiyetlerin, teşkilatların veya silahlı  eşkiya 
çetelerin in teşkiline ve faaliyetine karşı" üç devletin 
birden ta vır takınacağı  garanti altına alınıyordu. 

Bu a ntlaşmanın dışında yapılan ikili görüşmeler-
le taraflar birbirinin düşüncelerini almadan soruna-
kendi sin ırları  içinde olsa bile, tek taraflı  çözümler ge-
tiremeyecekti. Böylece, Kürt halkının bir devlet karşı-
sında elde ettiği haklar diğer devlet için bir tehlike ar-
zettiğinderı  "meşru" sayılmıyör ve hatta antlaşmaya 
taraf olmayan devlete müdahale hakkı  doğuyordu. 

Bu antlaşma ve karşılıklı  taahütler sözde kalma-
dı. Kürt ulusal hareketinin yükseldiği her dönemde 
uygulamaya konuldular. Kürt halkına tanınan kimi 
haklar konjoınktürden ve egemen devletin içine düş- 
tüğü durumdan kaynaklandı. Aynı  biçimde, Kürtler 
üzerinde hak iddia eden bir diğer devlet duruma el 
koymuyorsa bu, karşı  tarafın içinde bulunduğu duru-
mun bili.nmesiuden ve güçlenir güçlenmez soruna el 
koyacağsndan emin olunmasındandır. Tersi durum-
da, Küri: ulusal hareketinin denetimden çıktığı  her 
durumda sömürgeci devletlerin hep bir araya gelerek 
çareler bulduğu bilinmektedir. 

Sadabad antlaşması  ve ikili tahütlerin günü-
müzde de geçerli olduğunu belirterek, yeniden G. 
Kürdistan ulusal hareketinin durumunu incelemeye 
geçiyoruz. 

G. Kürdistan halkı  1942 yılında yeniden ayaklan-
dı. Isyanda en büyük rolü Barzan aşireti oynuyordu. 
Bu isyanı, 1975 yenilgisine değin ulusal harekete ön-
derlik eden Molla Mustafa Barzani yönetiyordu. Kürt 
halkı  iki yıl boyunca kahramanca direndi. Her zaman 
olduğu gibi Irak'in imdadına Ingiltere yetişti. RAF, 
Barzan bölgesinde yoğun bir bombardımana girişti. 
Böylece hareket bastınldı  ve Barzani askerleriyle bir-
likte Mahabad'a çekildi. Mahabad Kürt Cumhurie-
ti'nin yenilgisine kadar Barizani burada kaldı  ve so-
nuna kadar Cumhuriyeti savundu. 

1958 yılındaki darbeye kadar Sovyetler Birliğin-
de kalan Molla M.Barzani, Kral II. Faysal'ın devrilme-
siyle birlikte ülkesine döndü. Iıak devletinin sağlam-
laşmasında Kürt faktörünün bilincinde olan darbe 
lideri general Kasım, ilk başlarda bazı  "iyileştir-
me"lerde bulundu. Hazırlanan yeni Anayasa'da Kürt-
lerin ulusal-demokratik haklarının güvence altında 
olduğu belirtildi. KDP yasal parti olarak tanındı. 
Kürtçe yayın, propaganda ve örgütlenme faaliyetleri 
serbest bırakıldı. 

Kürt ulusal-demokratik hareketinin gelişmesini 
hızlandırarı  bu dönem uzun sürmedi. Irak devleti ön-
celeri yaptığı  gibi kendine gelir gelmez komünist ha-
reketi ve Kürt ulusal hareketini tasfiye etmeye başla-
di. Verdiklerini bir bir geri alan Kasım, 1961 yılında 
fiili saldın'ya geçti. Bunun üzerine 1961 Hareketi baş-
ladı. 

1963 .yılına kadar girişilen büyük katliamlara 
karşın Kürt-  ulusal direnişi bastırılamadı. Aynı  yıl BA-
AS'ın sağ  kı  anadının desteğiyle Kasım devrildi ve Ab- 
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düsselam Arif iktidar oldu. Cumhurbaşkani Arif ile 
Başbakan H.E1 Bekr liderliğindeki yeni yönetim eski-
yi aratır oldu. Komünist Partisi üyesi 12 bin kişi kat-
ledildi. Irak, sadık müttefiki ve patronu Ingilte-
re'nden aldığı  modern silahlarla Kürt halkına karşı  
tam bir jenoside gerişti. Süleymaniye ve Kerkük'e 
karşı  girişilen saldırılarda binlerce sivil katledildi. 
1964 yılına kadar bu saldınlar aralıksız sürdü. 1964 
yılında yöneticiler arasında çıkan antlaşmazlığı  çöz-
mek amacıyla Arif, Barzani'le bir antlaşma imzaladı. 
Arif'in bu antlaşmayı  imzalamakta samimi olmadığı, 
sadece kendi sorunlarını  çözmek için bu yönteme 
başvurduğu hareketin kimi önderleri tarafından bili-
niyordu. Buna karşın antlaşmaya gidildi ve bu antlaş-
mayla Irak devletine adeta kendini toparlaması  için 
fırsat verildi. Arif, Başbakan El Bekr dahil olmak üze-
re muhalefetlerini tasfiye ettikten sonra yeniden sal-
dırıya girişti. Bu saldırı  sonucunda, istenmeyen bir 
ateşkese gidilmesinden dolayı  hali dağılmış  olan ha-
reket, büyük kayıplar verdi. Arif'in ölümüyle yerine 
geçen kardeşi Abdülrahman Arif saldırılan sürdürü. 
Kürtlere büyük kayıplar verdiren bu saldırılar, hükü-
mette yeniden antlaşmazlıklann çıkması  üzerine 1965 
ateşkes antlaşmasina kadar sürdü. 

Abdülrahim Arif'in iktidarı  uzun sürmedi. Ab-
düsselam Arif tarafından tasfiye edilen BAAS'çı  El 
Bekr ile Kürt halkının şimdiki kasabı  Saddam Hüse-
yin bir darbeyle Arif'i uzaklaştırıp iktidara el koydu-
lar. Böylece, dört yıllık bir aradan sonra Kürt halkı  
yeniden ayaklandı. 1969 yılında başlayan ayaklanma 
ünlü 11 Mart 1970 antlaşmasıyla son buldu. Kürt hal-
kının önemli haklar elde ettiği bu antlaşma aslında 
geleneksel tavrın bir ifadesiydi. Amaç, Kürt halkının 
haklarını  tanımak değil, iktidarda kökleşinceye kadar 
şöyle bir soluk almaktı. Nitekim Saddam yönetimi 
yerleştikten sonra Kürt halkına saldırmaktan geri kal-
madı. 

11 Mart 1970 antlaşmasıyla Kürtler şu hakları  el-
de etmişlerdi: Kürtçe, Kürtlerin çoğunlukta olduğu 
bölgelerde birinci; azınlıkta olduğu bölgelede ikinci 
resmi dil olarak ilan edilecek; "Anayasa'da Irak'in 
başlıca iki ulustan-Araplardan ve Kürtlerden oluştu-
ğu belirtilecek; Kürtler nüfusları  oranında yönetimde 
yer alacak ve devlet görevlerinde Kürtler ile Araplar 
bir tutulacak; Cumhurbaşkanı  yardımcılarından biri 
Kürt olacak; idari yetkiler ve yasalar antlaşmanın ru-
huna uygun olarak yeniden belirlenecek; asimilasyon 
ve mecburi iskanı  önlemek amacıyla Arap bölgesin-
deki Kürtler topraklarına dönecek ve Araplar Kürt 
bölgesine yerleştirilmeyecek; Kürt bölgelesindeki 
devlet görevlileri Kürtlerden atanacak; kuzey bölge-
sindeki devlet görevlileri Kürtlerden atanacak Kuzey 
Bakanlığı'na bağlı  bir komisyon oluşturularak Kür-
distan'ın kalkınması  hızlandırılacak ve bütçeden bu- 

na uygun ödenekler ayrılacak; Kürtler her türlü de-
mokratik kitle örgütlenmelerine girebilecek; Irak'a 
karşı  savaşa katılan Kürt memurları  yeniden görevle-
rine dönecek; uzun süren savaşlar nedeniyle geri ka-
lan Kürt halkının kültürel gelişmesi için hükümet 
elinden gelen yardımı  yapacak; ve Kürtler de savaşta 
ele geçirdikleri mühimmatı  Irak'a iade edecek; bu 
plandan hareketle Kürtler kadameli olarak özerkliğe 
geçip, Kürt vilayetleri birleştiriecek ve yeraltı  zengin-
lik kaynaklarının tasarrufu tamamen özerk cumhuri-
yetin denetiminde olacaktı. 

Bu antlaşma yarım-yamalak uygulandı. Antlaş-
mada yer alan özerkliğin sınırları  ve kapsayacağı  
alan belirtilmediğinden, Irak yönetimi özellikle petrol 
bölgesi olan Kerkük'ü özerk bölgenin dışında tutmak 
istiyordu. Aslında sorun yalnızca Kerkük sorunu, de-
ğildi. Saddam yönetimi amacına ulaştığı  için antlaş-
mayı  hayata geçirmek istemiyordu. Antlaşmanın giz-
li kalan bölümü gereği, Barzani kendi içindeki 
"aşırılan tasfiye etmiş  ve Kürdistan'da bulunan KP 
üyelerini Saddam'a teslim etmiş  bulunuyordu. Tasfi-
yeler sonucu dağılıp parçalanan Kürt ulusal hareketi 
Saddam için korkutucu gelmiyordu. Yeni bir başkal-
dırı  Cezayir antlaşmasina kurban edilmeden önce 
Kürt ulusal hareketinin durumu buydu. 

1974 ayaklanması  ve 1975 yenilgisine değinme-
den önce bölgedeki durumu kısaca belirtmek gereki-
yor. 

ABD'nin bölgedeki jandarması  Iran, II. Paylaşım 
savaşı ndan önceki durumdan hareketle, 1974 yılında 
Basra Körfezi'nde Irak'a ait bazı  adaları  işgal ederek 
Şatülarap suyolu üzerinde hak iddiasında bulundu. 
ABD ile Iran, en kısa yolduan amaca uluşmak için 
Kürtlere önemli roller biçmiş  bulunuyorlardı. Uygu-
lanmayan özerklik antlaşması  gereği Barzani, bu du-
rumu fırsat bilerek ve ABD-Iran güvencesine aldana-
rak ayaklanmayı  başlattı. 

Sonuç hezimet oldu. Irak ile Iran Cezayir'de bir 
araya gelip antlaşmaya vardılar. Antlaşma gereği 
Irak Şatülarap suyolundan Iran'in da yararlanmasını  
kabul ediyor ve buna karşılık olarak Iran, Barzani'ye 
verdiği desteği kesiyordu. Emperyalist ve sömürgeci 
devletlere güvenmenin sonucunda hareketin önderil-
ği, Kürt halkını  ender görülen bir katliamla yüzyüze 
bıraktı. Işbirlikçi önderlik kaçıp kurtulurken, Irak 
bombardımanı  altında yok olup giden emekçi Kürt 
halkı  oldu. Ve bu acı  yenilginin sonuçları  günümüze 
kadar sürüp geldi. Irak Cezayir antlaşması  ile yitirdi-
ği topraklar yeniden geri almak ve Iran'ı  Şatülarap 
suyolundan söküp atmak için Şah'ın devrilmesiyle 
birlikte Iran'a saldırdığında aynı  önderlik yeniden 
Iran saflarında yer almaktan ve Kürt halkını  yeni bir 
maceraya sürüklemekten kaçınmadı. 
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DISKIN ÖREN 
TOPLANTISI 
"TEZ"LERİNE 
YİRMİBİR 
KENAR NOTU 

TEMEL DEMİRER 

1) - DISK ve bağlı  sendikalar ı n genişletilmiş  ortak 
toplant ı sı  20/26 Haziran 1992 tarihleri arası nda Ören'de 
toplan ı yor. (Bu yaz ı  Ören Toplant ı sından önce kaleme 
al ı nmışt ı r. S.) Bu toplantı  için DISK'in üst yönetimi bir 
"sunuş" yaz ı s ı  ile birlikte "Teknolojik Gelişme ve işçi Sı -
n ı fı na Etkileri", "Geri Kalmış  Ülkeler ve Teknoloji", "Ör-
gütlenme", "DISK ve Sendikal Eğitim Politikamı z", "Dış  
Ilişkiler Dairesi Çalışmaları ", "DISK Araştı rma Enstitüsü", 
"Toplu Iş  Sözleşmesi Politikam ı z", "Mali Işler ve Kurum-
laşmada Fon Kullanı m ı " isimli tebliğler (bir hayli gecik-
meli olarak) bağl ı  sendikalara iletildi. 

DISK'in kendini var ettiği mücadeleci zemin ve ilke-
leri, "değişim" ad ı na, likide etmenin "teorisi"ni kotarmak 
isteyen bu "tezler, olas ı d ı r ki; şu anda taban insiyatifini 
yans ı tmayan ve atamalı  olarak toplanmış  eski kadrolar-
dan müteşekkil DISK'in, Ören toplant ı s ında "kabul" edile-
bilecektir. Ama, DISK' "ehlileştirmeyi" hedefleyen ve hiç-
bir meşruyeti olmayan bu "tez"lerle ve onlar ı  DISK'e 
dayatmaya kalkışan bürokrat ve liberal aydınlarla yeni 
bir savaşım başlayacakt ı r. 

DISK'in Ören toplant ı s ı na sunulan "tez"lerin irdelen-
mesine geçilmeden önce; kaba hatlar ı yla DISK'in aç ı l-
mas ı ndan bugüne kadarki seyr-ü seferine göz atmakta 
büyük yarar vard ı r. 

2) - DISK üst yönetimi, kamuoyuna ilk kez 20 Ekim 
1991 tarihindeki aç ı klamas ı  ile seslendi. olumsuzluğun 
ilk ipuçları n ı  da sergilemiş  oldu. Aç ı klama, özünde SHP 
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"M-L"ci bir belge idi ve 'Birikim' üslubu ile kaleme alı n-
mıştı : "Türkiye, generaller darbesinin üzerinden 11 
y ı l geçtikten sonra korkunun, baskı nı n, yı ldırmanın 
egemen olmadığı  ilk genel seçimleri yaşıyor. Halkı -
mız 20 Ekim seçimlerinde 12 Eylül darbesi ile başla-
mış  olan karanlı k dönemi sona erdirmenin olanağını  
ilk kez yakalamıştı r. Halkımız darbeci generallerin 
payandasına dayalı , egemenlerin vurgun ve köşe 
dönmeci düzenine 20 Ekim seçimleriyle son vermeli-
dir. (...) Demokratik toplumsal mutabakat sağlanmalı -
d ır. (...) Dünya tarihi göstermektedir ki böyle bir sü-
recin başlat ıcı ları  ancak emekten yana, sosyalist ve 
sosyal-demokrat partiler olmuştur." (Cumhuriyet, 17/ 
10/1991) 

"Emeğin savunuculuğunu, sosyal-demokrat partile-
re havale eden" bu belgede, demokratik toplumsal muta-
bakat görüşü ortaya atılıyordu. Denebilir ki, bu aç ı klama 
çok şeyin başlangı cı  oluyordu. Ancak, bu duruma rağ-
men DISK, elbette, 'Birikim'cilikten esinlenmiş  SHP-"M-
L"li bürokratlara da eşitlenemezdi. DISK'de sosyalistler 
de vard ı r. Bundan ötürü, DISK mevzisi, tepkimeci bir ço-
cuklukla DISK'li bürokratlara terk edilmemeliydi. Çünkü 
DISK'de esas mücadele, DISK'in yeniden yığınlara açi-
lı nma noktas ı nda başlayacak ve anlam kazanacakt ı . Ya-
ni "DISK' yeniliyoruz" diyerek, "ehlileştirmeye" gay-
ret edenlerle ve onlar ı n "bilimsel teknolojik devrimci" (?) 
görüşleri ile köktenci bir biçimde işçi s ı n ı f ı n ı n sendikal 
örgütlülük alanı na açı l ı ndığında hesaplaşı labilecekti. Ma-
sa başı  hesaplarını n ve kulis faaliyetlerin DISK'deki tek 
panzehiri, DISK'in yine işçi s ı nı f ı ne mal olmas ı  
idi. 

3) - DISK'in Ören "tezlerini kaleme alanlar da, Em-
re Kocaoğlu ile ayn ı  düşüncedeler: "Teknolojik geliş-
melerin neleri "götürdüğü" ortada: Komünizm çöktü, 
kol emeğine dayalı  siyasal ve sendikal tezler eridi, 
teknolojiyle barışık yeni işçi kuşaklar ı  yüksek birey-
sel vası fları  sayesinde artık kollektif sendikal hima-
yeye ihtiyaç duymadıklar ı nı  fark ettiler. Işçilerin aza-
Ian "mensubiyet duygusunutekrar kazanmak için 
sendikalar, değişen işçi prof iline uygun yeni arayış-
lar içine girdiler. (...) Dünyada sendikacı lı k söylenil-
diği gibi "devrimci" ve "uzlaşmacı " diye ikiye ayrıl-
maz, bu ayrım sadece bizim 'entel'lerimize özgüdür. 
Dolay ıs ı yla bir üçüncü yol keşfine de gerek yoktur. 
Pratikte dünya sendikacı lığı, WFTU'nun temsil ettiği 
müteveffa "komünist sendikacılık", WCL'in temsil et-
tiği yatalak "dini sendikacı lı k" ve ICFTU'nun temsil 
ettiği sağlıklı "hür ve demokratik sendikacı lık" diye 
üç genel çizgide incelenebilir. Bu üç çizginin temsil-
cilerinden WFTU ve WCL ideolojileriyle birlikte yok 
olurken ICFTU güçlenerek varlığını  sürdürmektedir. 
(...) Türk sendikacısı  birtakım arkaik lakırdı lar ve 
köhne ideoloji hülyaları  uğruna dünyadaki hızlı  geliş-
menin gerisinde kalmayacakt ı r." (Emre Kocaoğlu, 
Cumhuriyet, 26/3/1992) 

DISK'deki liberaller ve bürokratlarda, bu tür çözüm-
lemelerden "gida"s ı n ı  alı yorlar. 

1967'de "S ı nı f mücadelesi temelinde toplumu 
dönüştürme" ilkesi etraf ı nda kurulan DISK'i var eden 
anlayışını n yerini; 1992 8. Genel Kurul'unda, "Sını fların 
birarada özgürce yaşamas ı nı  kabul etme" temelindeki 
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"çağdaş  sendikacı lık" almışt ı r! 8. Genel Kurul'un çarpı -
cı  özelliği, "kişisel özgürlükler", "mutabakat", "tekno-
lojinin belirleyiciliği" gibi kavramlarla yeni sağ  sendika-
cı lığın hakim hale getirilmesidir. Böylelikle DISK'in 
"ideolojilere kapatı lması  operasyonu" başlat ı lmışt ı r. 

"DISK 12 yı l sonra yeni Genel Kurulu'nu yaparak 
Türkiye'nin ve işçi sınıfın ın gündemine bir kere daha giri-
yor. 1967'den 80'e kadar DISK'in mücadelesi ve ilkeleri 
adeta bütün işçi sınifının ilkeleri ve mücadele anlayışı  ol-
du. Ne yazık ki, 80 öncesinde işçi sınıfının sendikal plat-
formdaki önderliği ciddi bir sars ıntı  içindeydi. (...) Nitekim 
DISK'te 12 Eylül'de yen ilgi ald ı. 12 Eyül'ün 12 y ıl sonra-
sında DISK Genel Kurulu'nu açtığımızda, değişen hem-
de hızla değişen bir dünyada yaşiyorduk. Herkes bunu 
kabul ediyordu ama DISK yönetiminde buna ilişkin her-
kes ayni şeyi söylemiyordu. DISK yönetimi "çağdaş  sen-
dika" sözcülüğünün arkasında, Türkiye'de dahil olmak 
üzere dünya işçi s ınıfı  mücadelesinin bittiğini, sın ıfın ni-
tel değişikliğe uğradığını, sın ıflararası  uçurumun ortadan 
kalktiğını  ve nihayet geçtiğimiz günlerde bir sendika baş-
kaninın aç ıklamasıyla da "artık sın ıfın da kaybedecek 
şeyeleri olduğunu deklare etmeye ve toplumsal uzlaş-
manın kaçınılmaz olduğunu vurgulamaya başladı. Oysa, 
toplumsal uzlaşmayı  isteyen, değişen ve hızla değişen 
bu dünyada sermaye sınifıdır. içinde bulunulan ekono-
mik ve siyasi açmazda, işçilerin ve geniş  halk kitlelerinin 
yükü taşıması , sızlanmaması, karşı  çıkmamas ı  isteniyor 
ve buna da toplumsal uzlaşma deniyor. Bu çok ciddi ve 
tehlikeli çarpıtmaya bugüne kadar hak ettiği yanıt verile-
bilmiş  değil. "Işçilerin de kaybedecekleri şeyler var" deni-
liyor. Neymiş  bunlar.' Ev, araba, buzdolabı, TV, çamaşir 
makinası  vb . Bunlar kazan ılmış  ve "kaybedilecek şey-
ler" değil, insan ın insanca yaşaması  için herkesin sahip 
olması  gereken tüketim araçlarıdır. Kaldı  ki, aslolan, işçi-
lerin üretim araçlarına sahip olmalandır. Bugün bunda 
bir değişiklik varmidir? Kim üretiyor, kim tüketryor, kim 
sahipleniyor? Işçi bilgisayar kullanıyor, bir otomasyon 
var, sınıfın bir içsel değişim yaşadiği doğru ama ortadan 
kalkması  ya da üretim araçlari karşıs ındaki konumunun 
değiştiği sözleri bir çarpıtmadan ibaret. DISK yönetimine 
sahip olan düşünce, bu çarpıtmalarla birlikte, egemen sı-
nıfın evrensel boyutta istediği barışı, yani teslimiyeti bü-
tün örgüte hakim kilma çizgisidir." (Çetin Uygur, Devi-
nim, May ı s-Haziran 1992, No: 7, s. 12) 

Evet DISK'deki ilk raund yeni sağ' ı nd ı r. Genel Baş-
kan Kemal Nebioğlu, "Yeni DiSK"i anlat ı rken "diyalog-
dan yanay ı z" deyip ekliyor: "Şimdi önümüzde yeni ça-
lışma programı nın hazırlanarak uygulanması  
bulunuyor. (...) Yeni katkı larla sendikal çalışmaları  
genişletmeliyiz. (...) iş  değerlendirilmesi, verimlilik 
konularını  sermaye öteden beri bizim gündemimize 
sokmaya çalışıyor. Ama Batı'daki işçi haftada 36-40 
saat çı lışıyor. Insan gibi yaşıyor. Bizim işçilerimizde 
insan gibi yaşayacak seviyeye getirilir, ondan sonra 
bunlar ı  oturur konuşuruz. (...) Işverenlerimiz hala 
köylülükten kurtulup Batı  ölçekli sanayici olamadı -
lar. Ancak şunu söyleyeyim; önümüzdeki dönem iş-
verenlerle, sendikalarla sıkı  ilişkilerimiz olacak. Zan-
nediyorum ben TISK'e ilk iadeyi ziyarette bulurı acak 
DISK Genel Başkanı  olacağım. Bu ilişkilerle onlar da 
Batı  ölçekli sanayici olmaya mecbur olacaklar. (...) 

Emek ile sermaye aras ında uzlaşma olmaz. Ancak 
anlaşma olabilir. Çağdaş  uygarlığı  göz önüne alarak 
anlaşma sağlanabilir. (...) Çağdaş  uygarlık göz önü-
ne alı narak, biz masaya oturmaya, ister TISK, ister 
diğer sendikalar olsun oturup konuşmaya hazırı z." 
(Cumhuriyet 2/4/1992) "12 y ı lda çok şey değişti. Bi-
zim kongremize TISK Başkanı  sayın Refik Baydur 
geldi. Biz de, önümüzdeki günler içerisinde TISK'i ve 
Genel başkanını  ziyarete gideceğiz. Meseleleri otu-
rup tartışacağız, biz diyalogdan, demokrasinin kural 
ve kurumları nı n sağlı klı  işlemesinden yanayız. Artık 
sorunları  kavgayla değil, daha çok masada çözece-
ğiz." (Ekonomik Panorama, Y ı l: 5, N: 9, s. 21) 

DISK, TISK ile sorunlar ı  "masada çözmeye" kalkışı -
yor, bunu hayal ediyor! Bu ne demek? TISK'in ne olduğu 
herkesin malumu değil mi? 

Işte sadece, küçük bir örnek: 'Türkiye işverenler 
Sendikalar ı  Konfederasyonu (TISK)'nun Genişletilmiş  
Yönetim Kurulu 6/8 Ek ı m 1991 tarihlerinde, "Türk En-
düstriyel ilişkiler Sisteminin Sorunlar ı  ve Geleceğini tar-
tışmak için Bursa'da topland ı . Bu toplantı da TISK, 1982 
Anayasası  ve anayasaya dayal ı  olarak ç ı kar ı lan yasala-
ra ilişkin görüşlerini şöyle aç ı kl ı yordu: "1982 Anayasa-
sı 'nın temel felsefesi, Türkiye'nin hürriyet ve barış  
içinde kalk ınmasına yardı mcı  omaktır. Bunun gereği 
olarak da genel çizgiler ihtiva etmenin ötesinde, fark-
li yorum ve uygulamalara meydan bı rakmayacak dü-
zenlemelere yer verilmiş, hürriyetleri ortadan kaldıra-
cak ölçüde hürriyet anlayışı  yerine, hürriyetlerin 
kullanı lmas ı na imkan verecek hükümler getirilmiştir. 
Bu anayasa yirmi yı lı  aşk ın bir süredir uygulanan, fa-
kat her geçen gün biraz daha yıprandığı  görülen 
1961 Anayasa'sının aksaklı kları nı  gidermiş  ve boş-
luklar ı nı  doldurmuştur. Bu yapı l ırken anayasalar ı n 
siyasal rejimleri belirleyen bir belge olmasının öte-
sinde, ülkelerin ekonomik ve sosyal felsefeleri ile ya-
pı lar ını  da gösteren temel düzenlemeler olduğu ger-
çeğinden hareketle sosyal ve ekonomik haklar ve 
ödevler bölümünde, önemli düzenlemeler getirilmiş  
özellikle çalışma hayatında barışı  sağlay ıcı  ve bu ba-
rışi uzun süreli kı lıcı  bazı  temel prensiplere de yer 
verilmiştir. Bu temel prensipler, güçlü sendikacı l ı k, 
sendika kaynaklarının kötüye kullanı lmamas ı , toplu 
iş  sözleşmelerinin hızla yenilenmesi ve barışçı  çö-
züm yollarına ağırlık verilmesidir. (...) Anayasalar de-
ğişmez belgeler değildir. (...) Ama 1982 Anaya-
sa'sının özellikle çalışma hayatı nı  düzenleyen 
hükümlerinde, uygulamaya konuluşundan bu yana 
değişikliği gerektirecek bir durum söz konusu değil-
dir." Ayr ıca, TISK Başkanı  Refik Baydur'da ayn ı  konuda 
şunları  ekliyor: "Anayasa değişikliği olsun mu olma-
sın mı  konusunun tartışmaya açı ldığı  bugünlerde 
özellikle işçi kardeşlerimiz arasında, bizim bunu hiç 
arzu etmiyormuşuz gibi bir imaj var. Halbuki olay 
böyle değil. Bazılar ı  gibi 82 dönemini kınayarak bir 
yere çı kı lmayacağına inanı yorum. Ama geçmişi bıra-
k ıp geleceğe doğru dönerken, dinamizmi olan kuru-
luşlar ı n yeni bir takım etkinliklerle geliştirilmeye ihti-
yacı  olduğuna inanıyorum. (...) Bence 82 Anayasası  
dört başı  mamur olmayan bir anayasa, fazla detaya 
girmiş  bir anayasa. Ama o günün şartlar ı  içinde ihti- 
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yaç duyulan bir anayasa. Şimdi bunu bugün genel 
olarak değiştirmeyi millet istediğine göre değiştiril-
mesinde biz hiçbir sakınca görmüyoruz. Öyle bir de-
ğişmede neler gözetmeliyiz? (...) Öncelikle başkaları -
nın haklarina tecavüz etmeden yaşama hakkını  
tan ı malı yız. Bunun yanında 19. asrın emek kutsaldır 
deyimi bitti. Şimdi artık üretken emek kutsaldır. Ben 
diyorum ki yeni anayasada bir adım daha ileri gide-
lim, verimlilik alabilmiş  üretken emek kutsaldır diye-
bilelim. Hem işveren hem işçi için verimlilik esas ı na 
dayanan üretken emek kutsaldır. Oraya doğru gide-
lim. (...) ve toplusözleşme düzeninde güçlü sendika-
cılı kla serbest pazarlık sistemini oturtabilelim." 
(Cumhuriyet 20/4/1992) 

4) - TISK ile sorunlar ı  "masada çözmeye" kalkı -
şan DISK'deki yeni sağın "çağdaş  sendikacı lı k" anlayı -
şıyla amaçladığı ; işçi sinif ı n ı  "YDD"ne eklemleyip, DISK'i 
düzen içi mutabakatları n bir aksesuarına dönüştürmek-
tir. "demokratik mutabakat" şampiyonu kesilen (DISK 8. 
Genel Kurul Belgeleri, s. 45) DiSK yönetimi yeni başkanı  
Kemal Nebioğlu'nun bir aç ı klaması nda; "Koalisyon pro-
tokolünde yer alan demokratik atı lı miar ın gerçekleş-
tirilmesi için hükümetin uygulayacağı  tüm politikala-
rı  destekliyoruz" (Cumhuriyet, 7/3/1992) demektedir. 

Ayn ı  konuda, Tekstil işçileri Sendikas ı  Genel Baş-
kan ı  R ı dvan Budak'ta farks ı z düşünmektedir: "Türki-
ye'de SHP-DYP hükümeti insan haklarını  gündemi-
nin baş  maddesine oturtuyor. 12 Eylül'ün 
Anayasasini ve onun getirdiği bask ı  ve kı sıltmaları  
ortadan kaldırmak istiyor. Her ne kadar bu yolda bu-
güne kadar atı lan adımlar ağır olsa da, halkımızı n 
umudu ve beklentisi bu süreci h ızlandı racak ve kalı -
cı  sonuçlara yöneltecektir. Bu nedenle önümüzdeki 
dönemi Türkiye açı sından çok önemli görüyor ve 
sendikal hareketin içinde bulunduğu sorunları  aşa-
cağına, işçi sını fının ve DISK'in talepleri çerçevesin-
de oluşacak sağlam ve kalıcı  bir demokratik toplum-
sal mutabakatın tüm toplumu 20001i yıllara 
taşıyacağına inanı yorum. (...) Yüzü ileriye dönük, sı -
nıf çıkarlarını  toplumun çıkarlarıyla birleştirebilmiş, 
2000'li yı llarda sosyal refahını  şimdiden planlayan, 
kavrayan bir DISK (...) Türkiye'nin sorunlarını  kendi 
sorunu olarak gören, bu ülkede yaşayan, bu ülkenin 
o anlamda ortağı  olan, güçlü kurumsal yapıs ıyla be-
lirli bir yere ve konuma sahip olan bir DISK. "(Sosyal 
Demokrat, No: 47, s. 28-30) 

5) - Bu tür bir yönelim ile; Anayasa tartışmaları  ko-
nusunda da, liberal beklentilerle "donanmış" bir çizgiyi 
aşamayan DISK üst yönetimi; bireyin ve toplumun devlet 
karşıs ında özgürleştirilmesi yerine, "bireyi ve toplumu 
devlet karşısında korumak ana ilke olmalidir" deyip; ulu-
sal sorunda da, "tüm gruplara kendi kimliklerini geliştir-
mek hakkı  taninma hakk ı"ni (?) savunuyordu. 

Özetle, 12 Eylül'ün "sonuç"larına karşı  liberal bir 
mücadeleden yana olan DISK yönntimi, esaslı  ana düş- 
manı, sermaye hedefini göz art 	"dc.. 	atik top- 
lumsal mutabakat"lar peşinde koşu!_ . ".Anaya:aların 
torıumun bütün kesimlerinin 	yla demokratik 
toplumsal mutabakatı n oluşturulmasına olanak tanı -
yan bir süreçte hazırlanması  zorunludur. Bizim öne-
rimiz, böylesi bir süreç sonunda, emekli bir orca ge- 
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neralinden başka kimsenin savunmadığı  anayasanın 
tümüyle değiştirilerek, toplumsal gelişmelere uygun, 
özgürlükleri garanti altına alan, demokratik toplum-
sal mutabakatın yazı lı  belgesi niteliğinde yeni bir 
anayasanın oluşturulmasıdır." (Kemal Nebioğlu, Cum-
huriyet, 18/4/1992) "DISK, konuyu sadece tabanın çı -
karları  açısından değil, toplumun demokratikleştiril-
mesi açı sından ele almaktadır. Bu nedenle de 12 
Eylül generallerinin yasakçı , bask ı cı  kafalarının ürü-
nü olan ve devleti vatandaştan korumayı  hedefleyen, 
özgürlükçü değil yasakçı  1982 Anayasası'nın tümüy-
le kaldırı larak yeni bir anayasa hazırlanı lmasını  zo-
runlu görmektedir. (...) Yeni anayasa da: Bireyi ve 
toplumu devlet karşısında korumak ana ilke olmali-
dır. Demokratik hak ve özgürlüklerin tümüne güven-
ce getirilmelidir. Özgürlükler belirtilmeli yasaklama-
lara kesinlikle yer verilmemelidir. Toplumun 
örgütlenmesi sınırlanmamalı  tersine teşvik edilmeli-
dir. Totaliter zihniyetin ürünü olan, hayatın her ala-
nında sı nırlayıcı  düzenlemeler yapma anlayışı  yeri-
ne, toplumun kendi dinamikleriyle gelişmesini 
sağlayacak yanaşımlar ortaya konmalı dır. Bunun 
teknik bir ifadesi olarak anayasa, olabildiğince az 
maddeden oluşmalı  ve genel kurallar ı  içermelidir. Ül-
kemizin etnik ve dinsel yapısı  dikkate alınmalı , bu 
yapı daki tüm gruplara kendi kimliklerini geliştirmek 
hakk ı  taninmalidir." (yagk, 20/4/1992) 

6) - Öte yandansa DISK önderliği, sendikal birlik 
konusunda şunları  diyordu: "Sendikal birlik ilkeli birlik 
olmalıdır. DiSK'in ilkelerinden biri de işyerinde sen-
dikal birliktir. Keyfi birlik olmaz. Keyfi birlik bugünkü 
Türk-Iş'ten başka bir örgütlenme yaratmaz." (Kemal 
Nebioğlu, yagk, 2/4/1992) "DISK'in önünde büyük en-
geller var. Türk işçi s ı nıfının aşması  gereken engel-
ler bunlar. DISK'in yokluğunda çı kan bu engeller, an-
cak DISK çatı sı  altında aşılabilir. Sendikal birlik 
deniliyor, bu birlik ancak ilkeli bir birlikle sağlanabi-
lir. Bu da DISK önderliğinde gerçekleşir. (...) işçi iş-
veren çatışmasının yaşandığı  bir dünyada sosyaliz-
min öldüğünü söylemek yanlıştır." (yagk. 12/4/1992) 
"Sermayeye karşı  ciddi ve ilkeli bir birliği sağlamak 
zorundayı z. Tabii ki kendi içimizdeki kavga bitmez, 
dünya görüşlerimizde farklı lıklar var. Üç konfederas-
yon olarak birleşmek mecburiyetindeyiz. (...) Birleş-
me olabiliyorsa olmalıdır. En iyisi budur. Ama olabi-
lir mi? Dünyanı n her yerinde birden fazla 
konfederasyon var. Birleşmeyi sağlayamazsak, birbi-
rimizi küçük düşürmeden, hırpalamadan, müşterek 
mücadele yollarını  bulabiliriz." (yagk, 14/4/1992) 

Diyor ama, sözünü çok ettiği "ilke" ve "gelenekle-
ri"ni, pragmatik nedenlere dayanan, "o rtak kutlamalara 
feda edip, Hak-Iş'in de gerisine düşebiliyor: "Geçmişteki 
antidemokratik bask ılarla, 1 Mayıs işçi bayrami 12 Ey-
lül'de kaldırıldı. DISK denilince, kamuoyunda akla gelen-
lerden biri, 1 Mayıs kutlamaları. 1 Mayıs kutlamalar ının 
geçmişte kani ı  geçmesi, baskılar sonucunda istenildiği 
gibi kutlanamaması, mahkemelerde de ortaya çiktiği gi-
bi, DISK 'in kusuru değildir. Birtakım güçlerin oyunudur. 
Bizim en büyük arzumuz 1 may ıs'ın meydanlarda kutlan-
masıdır. Türk-Işle yaptığımız toplant ıda, kapalı  mekan-
da karar k;lındi. Türk-Iş  yöneticilerinin çoğu böyle istiyor. 
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larrnın geçmişte kanlı  geçmesi, baskilar sonucunda iste-
nildiği gibi kutlanamaması, mahkemelerde de ortaıya çık-
tığı  gibi, DISK 'in kusuru değildir. Birtakim güçlerin oyu-
nudur. Bizim en büyük arzumuz 1 mayıs'ın meydanlarda 
kutlanmasidır. Türk-Iş'te yaptığımız toplantıda, kapalı  
mekanda karar kılındi. Türk-Iş  yöneticilerinin çoğu böyle 
istiyor. Bizim için şu aşamada önemli olan üç konfede-
rasyonun birlikte kutlama yapmasıdır."(DISK Genel Baş-
kan Vekili Ismail Hakkı  Önal, yagk. 14/4/1992) "1 Mayıs'ı  
kanlı  gün, halkın paniğe kapıldığı  gün imajini silı'ci tarz-
da, meydanlarda, Taksim Meydani'nda kutlayalım„ DISK 
ve Türk-iş  daha önce kapalı  mekanda mutabık olmuş." 

(Hak-Iş  Genel Başkana Necati Çelik. yagk) 
7) - Türkiye'deki ilk fikir babaları nı n TB"K"P'liler ol- 

duğu "çağdaş  sendikacı lğ  "tez"leri 5(1) kendisini şu tür 
"gerekçeler üzerine inşa eder: "Adil, güvenlikli ve de-
mokratik bir düzeni yaratacak ilerlemenin sınıf savaşımı-
nın bilinen yöntemleriyle sağlanması  koşullarinin giderek 
azaldığı  bir dünya"da, "sinif sendikacılığı  kavramının 
vurgu yitirmesi, (...) Bunun ötesinde, bilimsel teknolojik 
değişimlerle birlikte, sendika üyeliği kapsamina "prole-
ter" tanımı  içine girmeyen kesimlerin de eklenmeye baş-
lamasi, sendikaların yalnızca, dar anlamıyla işçi sınıfının 
bir örgütü olma özelliğinin değişmesi. (...) Uluslararasi 

TABLO - 1 TÜRKIYEDE YILLARA GÖRE SENDIKALAŞMA 

Tarih Sigortah 
Işyeri Sayısı  

Sigortalı  
Işçi Sayısı  

Sendika 
Sayısı  

Sendika 
Üyeleri sa- 

yısı  

SSK Ülelerine 
Göre Sendika 

Oranı  

1948 - 73 52.000 
1949 - - 77 77.000 
1Mayıs 1950 9.086 292.606 88 76.000 26.0 
1 Mayıs 1951 10.361 382.024 137 110.000 28.8 
1 Aralık 1952 160.132 447.933 248 130.000 29.0 
1 Temmuz 1953 17.478 494.024 275 140.000 28.3 
1 Temmuz 1954 18.418 510.344 323 180.000 35.3 
1 Aralık 1955 19.468 533.216 363 189.000 35.4 
1 Aralık 1956 21.402 543.554 376 209.000 38.5 
1 Aralık 1957 23.284 577.630 385 244.000 42.2 
1 Ekim 1958 24.733 611.703 394 262.000 42.8 
1 0 Ağustos 1959 25.558 618.775 417 280.000 45.3 
1 Eylül 1960 31.919 620.900 432 282.000 45.4 
24 Ağustos 1961 36.568 688.819 511 298.000 43.3 
31 Aralık 1962 40.426 880.125 543 307.000 45.1 
1963 46.310 710.829 565 295.710 41.6 
1964 51.443 765.317 595 338.769 44.3 
1965 73.020 921.458 668 360.285 39.1 
1966 127.687 991.510 704 374.058 37.7 
1967 171.972 1.069.387 798 834.680 78.1 
1968 211.712 1.206.175 155 1.057.828 87.7 
1969 248.473 1.261.856 797 1.183.908 94.6 
1970 279.405 1.313.600 737 2.088.219 159.0 
1971 364.240 1.404.816 631 2.362.787 168.2 
1972 429.453 1.525.012 642 2.672.857 75.3 
1973 - 	526.305 1.649.079 637 2.658.393 161.2 
1974 578.714 1.791.818 675 2.878.624 159.9 
1975 642.672 1.823.332 781 3.228.633 182.6 
1976 738.646 2.017.875 800 3.269.356 162.0 
1977 828.749 2.191.251 863 3.807.577 173.8 
1978 908.098 2.206.052 916 3.897.290 176.7 
1979 972.473 2.152.411 750 5.465.109 253.9 
1980 994.792 2.204.807 733 5.721.074 259.5 
1981 840.882 2.228.439 - - 
1982 858.087 2.264.788 - 
1983 911.467 2.327.245 - - 
1984 961.743 2.439.016 90 1.422.271 58.3 
1985 1.027.469 2.607.865 85 1.828.471 70.1 
1986 1.117.068 2.815.280 82 1.953.892 69.4 
1987 2.932.088 80 2.120.667 72.3 

Kaynak: 1980 Öncesi sendikalı  üye sayısı. Çalışma Bakanlığmca istatistiklere alınan sendika beyanla-
rıdı r. 1984 yılı  itibarıyla sendika ve üye sayısı  Bakanlık istatistiklerinden alı nmış tır. SSK üyeleri yıl 
ortalaması  olup, 1987 yılı  Temmuz ayı  ortalamasıdır. 
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vazi karar verir. Avrupa'da sendikal mücadele küçük tak-
tik kazanımlar veya kayıplar üzerinde oluyor. Işçi sınıfry-
la burjuvazi, cepheden bir mücadele içinde değil Avru-
pa'da. Burjuvazinin dünyayı  sömürmesinden ileri gelen 
bir esneklik payi var orada. Halbuki, Türkiye gibi ülkeler-
de, kim kimi yakalarsa iflahrnı  kesene kadar gidiyor. Işçi 
sınıfı  gücünü toplayinca sermayeyi geriye sürüyor. Ser- 
maye bazen asker kozunu oynayarak işçiyi daha geriye 
iteliyor. Cephe bir o tarafa gidiyor bir bu tarafa. Sınırda 
küçük kazanımlara oynanıyor. Yoğun bir sinif mücadele-
si yaşanıyor. Bu, sınıf uzlaşmacıliğına dayalı  anlayışla-
rın kesinlikle yaşamayacağı  bir ortamdır. Burjuvazi haya-
ti noktalara saldırmaya hazır bekliyor. Ben nasıl diyalog 
içinde onunla sorunlarımı  çözebileceğimi ümit edebilirim 
ki? Türkiye'de burjuvazi, diyalog ya da taktik kazanım 
peşinde değil, yok etme peşinde. işçi sınıfı  da enayi de-
ğil, elbet kendi sınif çikarlarını  koruyacak't ı r. (Y ı ld ı rı m 
Koç. 2000'e Doğru, Yı l: 6, No: 15, s. 38) 

Batıdan ithal edilmiş  Çağdaş  sendikacilik" 
"tez"leriyle, işçi smihna "toplumsal mutabakat" ya da 
"toplumsal diyalog" öneren baylara, yeri gelmişken sor-
mak gerekiyor: "Çağdaş  sendikaciliği" gerektiren ve 
"toplumsal mutabakat" tezlerini doğuran şey içinde yaşa-
dığımız kapitalist toplumdaki mülkiyet biçiminin değişikli-
ği midir?.. Yoksa işçi sınıfının artık emek gücünün karşılı-
ğını  tam olarak almaya başlaması  mı? ..Kapitalizmin ve 
işçi sınıfının doğasının değiştiğini belirterek, burjuvazi ile 
"mutabakat" önerisinde bulunan D1SK'deki liberal aydın-
lar, bu önerilerini formüle etmelerine neden olan "deği-
şiklikler" gerçekleşene kadar, yaklaşık 300 yıllık geçmişi 
bulunan kapitalizmin, tarihi boyunca hiçbir değişiklik gös-
termediği kanisinda mıydilar?. 

Unutulmasın; bugün devasa boyutlada yeniden ya-
şanan bilimsel teknolojik gelişmeler kapitalizmin doğa-
sında vardı. Bunun da ötesinde, çelişkili sinıfsal çıkarlar 
biçiminde yansıyan tekelci mülkiyet ilişkileri de günümüz 
kapitalizminin tanımlayacısıdrr. Yine unutulmasın ki; bu-
gün burjuvazinin kendisi bilimsel-teknolojik gelişmelerin 
sonucu olarak ortaya çıkan daha nitelikli emek-gücünü 
sisteme uyumlandırabilmek amacıyla "mutabakat" for-
mülasyonu ortaya atıyor. Bundan ötürü de, sınıfsal bakış  
açısına sahip sendikaları, özellikle eritmeye çalişiyor. Si-
nıfsal gücü bölmeye yöneliyor. Kisaca; burjuvazi, işçi sı-
nıfina karşi eski bir oyunu yeni versiyonuyla oynamak is-
tiyor. DISK'', bu tuzağa çekmek istiyor. 

8) - Tüm bunlar unutulmadan, D1SK'ten 'el-etek 
çekmemeli' ve DISK'te yeni sendikal muhalefet grup ve 
odaklar ı  oluşturulmalı dı r. Birleşik taban insiyatifleri ekse-
nine oturtulmas ı  gereken bu yapı lar, sını f hareketi at ılı-
mı na denk düşen momentlerde gerçekten çok etkili ola-
bilecektir. Çünkü, Türkiye'de sendikalı  işçi sayısı nda 
büyük düşüş  vard ı r. 'resmi veri'lerde sendikalı  işçi sayisi 
2 milyon 200 bin gösterilse de, bu rakam gerçekleri yan-
sı tmamaktad ı r. Çünkü, 1980 öncesinde sendikal ı  işçi sa-
yı s ı  5.721.074 iken bu sayı  1990'lı  yillarda 
1.711.524'lere geriledi.(Bkz. Tablo-1) 

9) - Özetle DISK, bir bütün olarak işçi sınıfının 
emeğini korumak, geliştirmek ve de sını fsal çı kar ve he-
defleri açı kça savunmalı dı r. Sermaye sını f ı nın "sı nıf uz-
laşması" dayatmaları na karşı, "s ı nıf mücadelesi" teme-
lindeki sendikacı l ı k perspektifini yaşama geçiı melidir. 
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DISK'de; söz karar ve yetki tümüyle tabana ait olmalıdı r. 
Sendikal örgütlenmeler, işçilerin taban örgütlülükleri üze-
rinde yükselmelidir. Uzlaşmacı  sarı  sendikac ı lık ve bü-
rokrasinin: tüm türevlerine karşi aktif bir mücadele yürü-
tülmelidir. 

Ayrı ca, toplumsal sorumlulukları nın bilincinde olma-
sı  gereken DISK; işçi s ı nı fı nı n ve tüm ezilenlerin serma-
yenin boyunduruğundan kurtuluşunu hedeflemelidir. 
Grevlerin, işçi sı n ı f ı  hareketinin bilinç ve mücadele okul-
lari olduğunu unutmamalı d ı r. Sermayenin bütün baskı  
ve s ın ı rlamalarına karşı  aktif-militan bir mücadele yürüt-
melidir. Nihayetinde sadece ulusal değil, uluslararası  
harketin bir parças ı  olduğunu-kesinlikle gözardı  etmeme-
lidir. Işçilerin köken, cins, dil, din vb. farklar ı na aldırma-
dan birlik yönelimini esas yönelimi haline getirmelidir. 

DISK'in görevlerini şöylece siralayabiliriz; işçi sınıfı-
nın üretimden gelen gücünü örgütlemek... 12 Eylül reji-
minin köktenci tasfiyesini hedefleyen demoratik anayasa 
mücadelesi vermek... Ülke çapındaki ekonomik-siyasal 
kararların alınmasına işçi sınıfının katılımını  hedefle-
mek... Sınif mücadelesi temelinde, devrimci-demokratik 
sendikal birliği gerçekleştirmek... Sendika içi demokrasi-
yi gerçekleştirip bürokratlaşmış  profesyonel yönetimlere 
son vermek... işçi srnifinin iletişim araçlarini ve kamuo-
yunu oluşturmak... Uluslararası  dayanişmayi örmek... 

10) - DISK'in bu görevlerini yerine getirebilmesi 
için, üretim birimlerinde, işyeri komiteleri oluşturması  ge-
rekmektedir. işyeri komiteleri, aşağıdan yukar ıya doğru-
dan demokrasi temelinde oluşan ve işçilerin kendilerinin 
yaratt ı kları  sı nı f organları d ı r. Yan ve paralel örgüt olma-
ma konumunda olan bu özyönetim organları , kaçinilmaz 
olarak da, denetleyici ve yönlendirici işlevselliğe sahip 
olmalidir. 

Boyutlanarak gelişmesi, devrimci hareketlilik ve 
yükseliş  dönemlerinde sözkonusu olan işyeri komiteleri-
nin yarat ı lması, propagandası  ve örgütlenme faaliyetleri, 
devrimci olmayan dönemlerde de sendikal örgütlülüğün 
taban insiyatifi temelinde yükseltilmesi açısından, ya-
şamsal önemdedir. 

Kendilerini belirledikleri somut talepler ve bunları n 
karşı lanmas ı  ekseninde mücadele eden işyeri komiteleri-
nin işlevselliği ve geleceği, her zaman kollektif s ı n ı f bilin- 
ci ve girişimci militan önderliğin dinamikleri tarafından 
belirlenir. Işçi s ı nıfını n taban insiyatifi olan bu girişim, sı -
nıfı n iktidar yönelişine bağlanabildiği düzeyde de, anlam 
ve yığınsallı k kazanabilir. 

"Ekonominin yoğunlaşmiş  ifadesi" (F.Engels) 
olan siyasal mücadeleye bağlanarak, olması  gerekenci 
niteliklere ulaşacak olan işyeri komiteleri: Sı n ıf mücade-
lesinde kendiliğindenliğin aşı lmasında önemli bir kaldı -
raç işlevi görebilecek temel örgütlenmedir. Asli özellikle-
riyle; 1-) Doğrudan demokrasiyi ve işçi sı nı f ı nın birleşik 
cephesinin yarat ı lması nı  temsil eden, II-) Tabanda yöne-
tim ve denetim gibi işlevselliği ile kapitalizmi aşma çizgi-
sinde ifadesini bulan, Ill-) Organik olarak bağımsız olan 
bu örgütlenmeler, bir yanı yla işçi s ı nıfı nı n sendikal örgüt-
lülüğü açısından da yaşanan anı n stratejik sloganı dı r. 

işçi s ı nıf ı  hareketi aç ıs ından yaşanan anı n stratejik 
sloganı  olan işyeri komitelerinin, eylem düzeyi ve kendini 
ifade ettiği bilinç ilişkisi, kimi sosyalist aydınlarca ve 
DiSK yöneticilerince "tartışmalı" bulunuyor. Hatta kuş- 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



TABLO - 2: GREV VE DIRENIŞ  YAPILAN IŞYERI, 
KATILAN IŞÇI VE KAYBOLAN IŞGÜNÜ  

1990 1991 (*) 

Grev Yapan Işyeri 417 408 
Greve Katı lan Işçi 223.011 219.869 
Kaybolan işgcü 4.650.295 5.045.051 
Grev Dışı  Direniş  Yapan Işçiler 1.265.628 1.850.382 

TABLO - 3 BIR YILDA IŞÇININ KENDISI VE SERMAYE 
IÇIN ÇALIŞTIĞI GÜN SAYISI 

1982 1984 1985 1986 

Sermaye Için 255 234 236 236 
Kendi Için 29 

20 18 18 

Kaynak : yage, s. 212 

bu örgütlenmeler, bir yan ı yla işçi sı n ı f ı n ı n sendikal örgüt-
lülüğü açı sı ndan da yaşanan an ı n stratejik slogan ı d ı r. 

Işçi sı n ı f ı  hareketi açısı ndan yaşanan an ı n stratejik 
slogan( olan işyeri komitelerinin, eylem düzeyi ve kendini 
ifade ettiği bilinç ilişkisi, kimi sosyalist ayd ı nlarca ve 
DISK yöneticilerince "tartışmalı" bulunuyor. Hatta kuş-
kuyla bak ı l ı yor. Bu tür kuşkulara, hak vermek mümkün 
değ ildir. 

Verili koordinatlarda, işyeri komitelerinin oluşumu 
mücadelesinin, DISK'in örgütlenmesi ile içiçe al ı nması  
küçümsenmemesi gereken bir görevdir. Çünkü, doğ ru-
dan taban insiyatifini D1SK'in sendikal örgütlülük potası -
na taşıyacak olan işyeri konseyleri; unutulmamal ı d ı r ki, 
açı k bilimsel bilgilenme ile kitlelerin pratiğinden öğ ren-
menin ve onları  kendi mücadele alanları na çekmenin te-
mel yöntemlerinden birisidir. Işlevsel kı l ı nabildiği düzey-
de: işçileri ayd ı nlaşt ı racak ve muhtacı  olunan birleşik işçi 
cephesinin yarat ı lması n ı n önünü açacak olan işyeri ko-
miteleri; sı n ı f ı n "en geri unsurları"n ı  bile mücadelenin içi-
ne çekebilecek olan örgütsel niteliğ i ile, faaliyetlerini "sö-
zün, karar ı n, yetkinin işçi s ı n ı f ı n ı n olabilmesi yolunda 
fabrikalar ı n, tarlaları n ve siyasi iktidar ı n emeğin olması  
için üretenler yönetime" perspektifine bağ layabilmelidir. 

DİSK'in işyeri komiteleri temelinde örgütlenmesi; 
kurtuluşu bizatihi kendi eseri olacak olan işçi sınıf ının 
daha bugünden yönetmeyi, denetlemeyi ve planlamayı  
da öğrenmesi gereksinimine... 801i yıllar boyunca ücret 
ve maaş  artışlarrnın enflasyonun gerisinde kalmasına 
yol açan 12 Eylül döneminin ekonomi-politik ve hukuksal 
tüm düzenlemelerinin yokedilmesi. Yeni düzenlemelerde 
işçilerin, işyeri komiteleri kanalı  ile taraf olmasına... Enf-
lasyonun kronikleştiği gidişat içinde, devlet ve patronlar-
la yürütülen ücret artışı  görüşmelerine işyeri komitesi 
temsilcilerinin katilmasina... Işçilerin ücret artişlari talebi-
nin, tekelci kapitalistlerin dış  pazarlardaki rekabet gücü-
nü artırmak için, engellenmemesi ve bu bab'da üretim bi-
rimlerinde işyeri komitelerinin muhasebe hesaplarinda 
direkt taraf olmalarına... işçilerin, işlerini kaybetmelerine 
yolaçan üretim birimlerindeki modernizasyona karşı, 
devletin ve patronlarin iş  günlerini kısaltmalanna... Kapi-
talist üretim sürecinin her alanında işçi denetiminin yara-
tılmasina... Ve de sendikal bürokrasinin oluşumunun en-
gellenmesine büyük katk ılarda bulunabilecektir... 

11) - Türkiye işçi sı n ı f ı  bu görevleri yerine getirebi-
lir mi? Yan ı t ı m ız "Evet"dir. 

Öncelikle, Türkiye'de işçi sı n ı f ı  dinamiği, çapl ı  po-
tansiyel bir güçtür. Örneğ in, 1991 y ı l ı n ı n ilk yar ısı nda ya-
pı lan grev ve direnişlerin, işgünü kaybı  açısı ndan 1990 
yı l ı n ı n toplam ı n ı  aştığı  gözlemlenmektedir. 1980 önce-
sinde, grevde kaybolan işgünü sayısı n ı n en yüksek oldu-
ğu y ı l 1977 idi. 1977'de 15 bin 682 işçinin kat ı ldığı  59 
grevde kaybolan işgünü sayısı  1 milyon 397 bin 124'dü. 
1991'in ilk beş  ayı nda grevde kaybolan işgünü sayısı , 
1977'nin dört kat ı  yani 5 milyon 45 bin 52 gündür. (1991 
Petrol-jş  Yilliğ i) 

Verilerden de göziemlenebileceği gibi, işçi sinifi ey-
lem!iliğinde t ı rmanan bir yükseliş  sözkonusudur. Bu du-
rum, DISK için, abart ı lmaması  kayd ı yla önemli bir coşku 
kaynağı  ve örgütlülük olanağıd ı r. Ama, unutulmamal ı d ı r 
ki işçi sı n ı f ı n ı n kapitalizm karşısı ndaki pozisyonu tepki-
meci bir savunmac ı l ığı  da aşmış  olabilmekten uzaktad ı r. 

(*) 1991 Yı lına ilişkin rakamlar, yı lın ilk beş  ayını  
kapsamaktadır. 

Bu zaaf ı n aşı lması  yolundaki sendikal örgütlülük tedbir-
lerinin al ı nması  ise, radikal sosyalistlerin görevidir. 

Yeri gelmişken, Türkiye işçi sı n ı f ı n ı n objektif konu-
muna ilişkin olarak şu verilere nakledelim. Bir işçinin bir 
kilo ekmek almak için çalışmas ı  gereken süre: 1963'de 
49 dakika; 1970'de 32 dakika; 1977'de 58 dakika; 
1980'de 96 dakika; 1983'de 79 dakika; 1989'da 114 da-
kika; 1990'da 98 dakikad ı r. Sanayide satış  hası lası  için-
de ücretin payı  yüzdesi y ı llara göre; 1982'de %11.3, 
1983'de %10.2, 1984'de %7.8, 1985'de %6.9, 1986'da 
%7.0, 1987'de %7.1, 1988'de %7.2, 1989'da %9.3'dür. 
(Petrol-Iş  90 Y ı llığı , s. 199-211) Öte yandan 1980-1988 
yı llar ı  aras ı nda memurlar ı n ayl ı k kazancı n ı n sat ı n alma 
gücündeki kay ı b ı  %41.5 dolayları nda oldu. 

Ayrı ca bir nokta daha eklenmelidir. Kapitalist ser-
mayenin rekabet faktörünü yaratan ilk beş  faktörden biri-
si Türkiye'deki işgücü maliyetinin "sudan ucuz" olması -
d ı r. 

TABLO - 4: SERMAYENIN REKABET 
GÜCÜNÜ YARATAN ILK BEŞ  FAKTÖR 

1-) Işgücü maliyeti (Ücret) % 82.4 
2-) Coğrafi Konum % 71.2 
3-) Nitelikli Işgücü % 66.4 
4-) Hammadde Bulunabilirliği % 64.8 
5-) Teknoloji % 61.0 

Kaynak : TÜSİAD, 21. Yüzyıla Doğru Türkiye, 
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OECD verilerine göre, işçinin ödediği gelir vergisi-
nin gelirine oranı : Fransa'da %10, Avusturya'da %6.8, 
Portekiz'de % 6, Japonya'da %2.3, Almanya'da %8.8, 
Yunanistan'da %3.6, Ispanya'da %6.5, ABD'de %11.6, 
Ingiltere'de %15.4 ve Türkiye'de %27.3'dür.Türkiye'deki 
bu orana dikkat etmek gerekir. Çünkü beyannameli mü-
keileflerin ödediği verginin aylık ortalaması  234 bin TL ci-
varındadır. Yani tüccar, esnaf, ziraalçı, doktor, avukat gi-
bi mükelleflerin yılda ödedikleri vergi; 1 milyon 250 bin 
TL aylık alan işçi ve memurun vergisinden bile azdır. 

TABLO - 5 GELIR VERGISI IÇINDE 
ÜCRETLILERIN PAYI 

% 60.3 
% 64.9 
% 63.4 
%62.5 
%64.6 
% 35.0 
% 45.2 
% 50.8 
% 50.0 
% 55.0 

Burada durup, bazı  Batılı  ülkelerdeki 1992 y ılı  as- 

gari ücretlere bakarsak, yukar ıdaki tablo ile Bat ı l ı  ülkeler 
arası ndaki uçurum somut olarak görülebilir. Asgari ücret 
Danimarka'da 8 milyon 885 bin, Ingiltere'de 4 milyon 853 
bin, Ispanya'da 2 milyon 705 bin, Yunanistan'da 2 mil-
yon 56 bin ve Portekiz'de 1 milyon 586 bin TL'dir. Türki-
ye'deki asgari ücretlerin 1963-1991 y ı lları  arası ndaki 
seyri de şöyledir. 

Türkiye'de, işçiler bu koşullarla cebelleşirken, Vehbi 
Koç, adaletin özel mülkiyetin temeli ilan edildiği koşullar-
da şunu diyor; "işadamlarının anayasası , 'Varlığım bu 
memleketin varlığına bağlı . Bu memleket varsa ben 
de varım' felsefesi olmalıdır." (Görüş, TÜSIAD yay ı n 
organı , Ocak-1992, s. 15) Ancak, Anadolu'da sorun bu 
"felsefe" ile açıklanamaz durumdad ı r. 1992'nin, geçmiş  
yı llardan daha farklı  sosyal hareketliliklere tanı k olacağı-
nın öncülleri boy vermektedir. Göstergeler bu yöndedir. 
Örneğin, 1992'de 267.983'ü kamu kesiminde ve 
355.820'si de özel sektörde olmak üzere toplam 623.758 
işçinin toplu sözleşme görüşmeleri vard ı r. 500'ü kamu, 
1409'u özel sektör işyerinde imzalanacak olan bu toplu 
iş  sözleşmelerinde 48.000'le Zonguldak madencileri, 
46.000'le Tek-Gı da Iş, 112.000'le Teksif, 87.000'le Türk-
Metal, ekonomik bazit kütlesel işçi çıkışları nda önemli 
odakları  olmaya adaydı r. 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

TABLO - 6 ASGARI ÜCRETIN SEYRI (1963-1991) 

Yıllar Belirlenen Brüt 
Asgari Ücret 

Yıl Ort. Brüt 
Asgari Ücret 

Belirlenen 
Net Asgari 

Ücret 

Yıl Ort. 	Net Asgari Ücret 
Net Asgari 	End. 

Ücret 

1963 267.3 267.3 243.5 243.5 100.0 
1964 280.2 280.2 254.5 254.5 104.4 
1965 291.0 291.0 263.4 263.4 103.2 
1966 321.6 321.6 288.8 288.8 104.4 
1967 372.3 372.3 330.7 330.7 104.8 
1968 372.3 372.3 344.7 344.7 102.9 
1969 512.0 442.0 474.5 409.6 116.7 
1970 512,0 512.0 474.5 474.5 125.3 
1971 512.0 512.0 472.5 472.5 104,8 
1972 702.0 527.9 610.0 484.0 93.1 
1973 702.0 603.0 603.0 101.7 
1974 1.200.0 702.0 948.9 776.0 105.7 
1975 1.200.0 951.9 941.9 941.9 105.8 
1976 18000.0 1.200.0 1.302.5 1.152.3 110.2 
1977 18000.0 1.550.0 1.302.5 1.302.5 98.9 
1978 3.300.0 1800.0 2.164.8 2.164.8 101.5 
1979 5.400.0 3.300.0 3.276.9 2.906.2 83.3 
1980 5.400.0 4.700.0 3.276.9 3.276.9 44.7 
1981 10.000.0 5.400.0 7.196.0 5.889.7 58.8 
19h82 10.000.0 8.466.7 7.193.9 7.193.9 55.6 
1983 16:200.0 10.000.0 10.946.6 10.946.6 64.4 
1984 24.525.0 16.200.9 16.420.9 15.052.4 59.7 
1985 41.400.0 22.443.8 27,999.19 19.315.7 52.9 
1986 41.400.0 28.743.8 28.037.4 28.037.4 57.0 
987 74.250.0 41.400.0 49.094.2 38.565.8 56.4 
1988 126.000.0 57.825.0 83.766.0 66.430.1 55.4 
1989 225.000.0 100.125.0 141.975.0 108.019.8 52.9 
1990 414.000.0 167.250.0 261.954.0 191.966.3 58.9 
1991 801.000.0 303.750.0 502.911.0 362.352.8 67.0 
1992 ! 801.000.0 575.250.0 511.911.0 511.911.0 54.1 

502.911.0 

(*) Ilk dört ay. 
Kaynak : 90 Petrol- İş  Yıllığı. s. 198. 1991 ve 1992 yllaı  Petrol İş  Hesaplaınası. 
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TABLO - 7: IŞGÜCÜNÜN ISTIHDAM 
KONUMUNA GORE DAĞILIMI (%) 

1972 1962 1989 

Ücretli-Maaşli 25.4 28.6 36.9 
Işveren 1.1 1.1 3.0 
Kendi Hesabına Çalışan 27.3 26.5 25.9 
Ücretsiz Aile Işgücü 47.1 43.8 34.2 

Kaynak : Ekonomik Panorama Dergisi, No:19, 3-10 
Mayıs 1992. s. 5 

TABLO - 8: TÜRKIYE'DE GELIR DAĞILIMI 
(% Cari Fiyatlarla) 

Yillar 	Tarım Ücret Kar-Faiz- Toplam Faiz 
Rant 	GSYİH 

1963 41.2 21.5 37.3 100 
1980 23.9 26.7 49.4 100 1.9 
1985 19.1 18.8 62.1 100 11.8 
1988 15.8 14.4 70.2 100 14.1 
1990 17.2 14.2 68.5 100 

Kaynak : Ekonomik Panorama Dergisi, No. 19.3-10 
Mayıs 1992. s. 5 

TABLO - 9: KIŞI BAŞINA MILLI 
GELIR-1991 (Dolar) 

ABD 21.915 
JAPONYA 27.086 
ALMANYA 24.579 
FRANSA 21.026 
ITALYA 19.637 
KANADA 22.112 
ISPANYA 13.433 
AVUSTRALYA 17.109 
HOLLANDA 18.955 
ISVEÇ 27.297 
IS VIÇRE 33.591 
BELÇIKA 19.605 
AVUSTURYA 20.893 
DANIMARKA 25.500 
FILLANDIYA 25.715 
NORVEÇ 25.241 
YUNANtSTAN 5.755 
TÜRKIYE 1.939 

Çünkü, saat başı  işgücü maliyetinin (yani saat başı-
na ücret + yan ödemeler) 1990 yı l ı nda 3.56 Mark olduğu 
Türkiye'de (Almanya'da 37.88, Italya'da 29.82, Fran-
sa'da 25.65, Ispanya'da 21.88, Yunanistan'da 10.49, 
Portekiz'de 7.14 Mark't ı r), burjuvazinin ücret artış lar ı n ı  
engelleyerek avantajl ı  konumunu yitirmemek istemesi, 
yeni dönemdeki işçi hareketinin ekonomik bazl ı  kendili-
ğinden bilincine ivme katarak, sendikal harekete yeni de-
ğerlendirilebilir olanaklar sunmaktad ı r. 

Ayr ı ca, Türkiye işçi sı n ı f ı n ı n sömürü oran ı  1984'de 
%263, 1985'de %367, 1986'da %455, 1987'de %487, 
1988'de %427, 1989'da %354'dür. (90 Petrol-Iş  Y ı llığı , s. 
258) Korkut Boratav'ı n yaptığı  araşt ı rmalara göre de; 
Türkiye ile ayn ı  kuşakta yer alan Güney Kore, Ispanya, 
Yunanistan ve Portekiz gibi orta dereceden gelişmiş  ka-
pitalist ülkeler kuşağında, 1977 ila 1987 y ı lları  arası ndaki 
on y ı ll ı k dönemde, öteki dört ülkede ücretler dolar cinsin-
den %28 ile (Portekiz) %174 (Güney kore) arası nda yük-
selirken, ayni dönemde Türkiye'de %20,30'luk bir gerile-
me kaydedilmiştir. (K.Boratav, 1980'11 Yı llarda Türkiye'de 
Sosyal Sı n ı flar ve Bölüşüm, s. 41-42) 

Ancak bu olanaklar ı n değerlendirilebilmesinde, her 
türlü sı n ı f uzlaşmacı lığı  gibi D1SK'deki "çağdaş  sendika-
cı l ı k"da, Türk-Iş'deki devlet sendikacı l ığı , aşı lmas ı  gere-
ken ciddi engellerdir. 

12) - Türkiye'de çalışanlar ı n milli gelirden ald ı kları  
pay %30'lar ı n da altı na inmiştir. 1970'li y ı llar ı n sonunda 
ulusal gelir içinde çiftçilerin ald ı klar ı  pay %24.3, maaş  ve 
ücretlilerin %32.7, sermaye gelirlerinin %42.8'di. 1980'li 
yı llar ı n sonunda tarı m ı n aldığı  pay %15.8'e, maaş  ve üc-
retlilerin ki %14'e düşerken, sermaye gelirleri . (fa-
iz+kar+rant) %70.2'ye yükseldi. 

1980'den 1990'a Türkiye'de çalışanlar ı n ulusal ge-
lirden aldığı  pay %27'den %15'e düştü. Sermayenin pay ı  
ise %49'dan %70'lere ç ı kt ı . 1980-1990 yı llar ı  arası nda 
tarı m ve ücretliler kesiminden sermaye kesimine transfer 
edilen kaynak 107 milyar dolar civar ı ndad ı r. Ayrı ca ge-
çen dönem sonunda nüfusun en üst %20'lik dilimi ulusal 
gelirin %57'sini ve en alt %20'lik dilimide %4'ünü alı r ha-
le gelmiştir. 

1991 yı lı  rakamları  Türkiye'nin OECD ülkeleri ara-
sı nda "en fakir"terden birisi olduğunu kan ıtlamaktadı r. 
Türkiye, OECD ülkeleri arası nda nüfus hacmi açısı ndan 
beşinci sı ray ı  al ı rken, gayri safi milli has ı la (GSMH) 
oranlar ı  karşı laşt ı rmas ı nda onyedinci, kiş i başına düşen 
milli gelir sı ralaması nda ise sonuncu ülke durumundad ı r. 
(Sabah, 17/4/1992) 

13) - Denilebilir ki, 1980'den 1990'a geçen 10 y ı l 
sermaye cephesinin 'asr-ı  saadet'idir.(2) Bu süreç içeri-
sinde 1986'dan 1990'a, en büyük 500 firman ı n katma 
değer dağı l ı m ı ndaki kar yüzdeleri 1986'da %37.9, 
1987'de %34.4, 1988'de %33.5, 1989'da %46.6, 
1990'da %59.9 oran ı nda gerçekleşti. 

Tekelcilerin süper karlar ı  ise "sermaye transferi" adi 
alt ı nda yurtdışı na çı kart ı larak güvence alt ı na al ı ndı . 
1988-1991('in ilk 3 ayı ) yı lları  aras ı nda yurtd ışı na yap ı lan 
sermaye transferleri büyük h ızla t ı rmand ı. Bu t ı rmanış  
1988'den 1991'e 588 kat arttı . Türkiye'den en çok ser-
maye transferi yap ı lan ülke, 57 transfer ve 139 milyon 
770 bin ABD doları yla Ingiltere'dir. Bunu sı rası yla Alman-
ya, ABD ve İsviçre izlemektedir. (Kapital Dergisi, Ağus-
tos-1991. s. 19) 

Tekelcilerin süper kârc ı  vurguniar ı nda, enflasyonun 
bilinçle körüklenmesi büyük rol oynamışt ı r. Örneğin 
1984-1991 (Ağustos 1991 itibarı yla) ANAP döneminde 
toptan eşya fiyatlar ı  genel endeksinde %2378, tüketici f i-
yat ı  endeksinde ise %2570 oran ı nda artış  olmuştur. 
ANAP iktidar ı nı n ilk döneminde (1983-1987) tüketici fi-
yatları , % 338 oran ı nda, Ikinci döneminde (1987-1991/ 
Ağustos) ise %515 oran ı nda artmışt ı r. Enflasyon son se-
kiz y ı lda %2000 üzerinde, son dört yı lda ise %515 ora-
n ı nda artmışt ı r. 
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TABLO - 10: 1991'DE YILLIK 
ENFLASYON ORANLARI 

ÜLKE 
YILLIK 

ENFLASYON 
ORANI YÜZDESI 

TAYLAND 6.0. 
GÜNEY KORE 10.0 
HINDISTAN 12.0 
PAKISTAN 14.0 
GÜNEY AFRIKA 14.9 
FILIPINLER 15.0 
MEKSIKA 18.0 
YUNANISTAN 18.9 
ISRAIL 19.0 
ZIMBABVE 25.0 
IRAN 25.0 
MISIR 40.0 
ÇEKOSLAVAKYA 60.0 
POLONYA 64.6 
TÜRKIYE 71.1 
IRAK 150.0 
ARJANTIN 188.0 

Kaynak : Ekonomist Dergisi, Yı l 2. No. 16, 
19 Nisan 1992, s. 26 

14) - Evet, krizi ağırlaşt ı ran ekonomik sorunlara, 
"modernist" giysili bir söylemin siyasi çözümleyici resto-
rasyon perspektifiyle eğilen koalisyon'un, ekonomik ön-
lem ve siyasal yönelimlerinden işadamları n ı n % 72'si 
(Ekonomisi Dergisi, 29.12.1991, s.5) ve alt ı  büyük hol-
ding umutludur. (Tempo, Yı l: 4 No. 53, s. 14-15) Ayr ıca, 
TOBB'nin yaptığı  bir ankete göre, koalisyon hükümetinin 
imajı nı  olumlu bulanlar %60.9 ve olumsuz bulunlarsa 
%31.1 oranı ndad ı r. (Sabah - 5.2.1992) 

Patronları n, koalisyonu olumlu bulmalar ı  boşuna 
değildir. Çünkü, daha kı sa bir süre önce koalisyon, vergi 
aff ı  adı  altı nda 1047 tekelcinin 9 trilyon 848 milyar TL'lik 
borcunu affetti. (Millyet, 2.5.1992) 

Ağı rlaşan ekonomik sorunlara, "modernist" giysili 
bir söylemin siyasal çözümleyici restorasyon perspekti- 

fiyle eğilen koalisyon' un sı rtındaki yumurta küfesi, yerli 
finas-kapitalin kar sömürü ve talanı dı r! Emekçileri soyup 
soğana çeviren kı rk haramiler diye de niteleyebileceği-
miz holdinglerdir. 

Işte onlar hakk ı nda kimi veriler: 88 şirketten oluşan 
Koç grubunun 1991 y ı lı  cirosu 39 trilyon 193 milyar 
TL'dir. Bu rakam, 24 trilyon 652 milyarlı k 1990 y ı lı  cirosu-
na göre büyük bir artışt ı r. 1991 yı lında reel büyümesi 
%12.7 oranı nda olan Koç Holding bünyesinde toplam 38 
bin 552 kişi çalışıyor ve net kar ı  ise 346.6 miyar TL. 
1981 yı lı nda %4.1 karlı lık oranıyla çalışan Koç Grubu, 
1990'da karlı lı k oran ını  %9.5'a yükseltmiştir. Koç Grubu 
son on y ı lda (1981-1991) 148 kat büyüdü... 

45 şirketi bünyesinde toplayan ve 32 bin kişiyi çaliş-
tı ran Sabanc ı , 1991 y ı l ı n ı  21 trilyonluk ciro ile kapatt ı . Bu 
rakam 1990 yılı nda 13 trilyon 380 milyar lira olan cirosu-
na oranla % 57'lik bir artışta ifadesini buluyor... 

Eczac ı başı  Holding, 1990' ı  2,6 trilyon ciroyla kapat-
t ı . 1991 yılı nda 5 trilyon dolayları nda ciro gerçekleştirdi. 
Eczacı başı 'nı n 1991 y ı lı vergi sonrası  net kar ı  350 milyar 
lira. 

Çukurova Grubu'nun 1990 y ı lı  cirosu 11 trilyon 222 
milyar lira idi. 1991 y ı l ı nda bu rakam %61'lik bir artışla 
18 trilyon 28 milyar TL'ye çı kt ı... 10 bini aşkı n işçiyi 34 
şirketinde çalışt ı ran Tekfen Grubu'nun 1991 y ı lı  konsoli-
de cirosu, 1 milyar 263 milyon dolar (yani 5 trilyon 255 
milyar lira)'d ı r... 

20 şirketi bünyesinde toplayan Prof ilo Holding, 
1990 yı lı nı  3 trilyon brüt, 1.8 trilyon net ciro ile kapatmış-
tı . 1991 yılı nda ise bu rakamlar 5.5 trilyon brüt, 3 trilyon 
net ciroya yükseldi. Grubun 1990 yı lı  vergi öncesi karı  
229 milyar, 1991 y ılı  vergi öncesi karı  ise 350 milyar do-
laylar ı nda gerçekleşti... 

Yaşar Holding ise 1990'ı  3 trilyon TL ciro ile kapattı . 
1991 cirosu ise 6,3 trilyon TL civar ı nda... 

Akkök şirketler grubunun 1991 y ı lı  cirosu 4 trilyon 
760 milyar TL'dir... 

Ziraat Bankas ı 'n ı n 1990 y ı lı nda net karı  1 trilyon 30 
milyar TL' idi. 1991 y ı lı ndaki net karı  ise 1 trilyon 951 mil-
yar TL'y6 t ı rmandı ... 

20 Şirketten oluşan Doğuş  grubu'nun 1990 y ı l ı  ciro-
su 4 trilyon 135 milyar TL'den, 1991'de 8 trilyon TL'yi aş- 

TABLO - 11: KOALISYONUN VERGI AFFI 

Borçlu Yü- 
Borçlu dilimleri kümlüler Sa- 

yısı  
Yüzde Toplam Borç Tutarı  Yüzde 

500 bin TL ve altı  684.289. kişi % 54.43 127.257 milyon TL % 0.86 
500 Bin 1 Milyon TL 189.463 kişi % 11.82 136.183 milyon TL % 0.92 
1-5 Milyon TL arası  384.371 kişi % 22.92 874.586 milyon Tl % 5.89 
5-10 Milyon TL 96.216 kişi % 6.05 664.867 milyon Tl % 4.48 
10-30 Milyon TL 53.843 kiş i % 3.39 859.832 milyon TL % 5.79 
30-100 Milyon TL 14.641 kişi % 0.92 747.047 milyon TL % 5.03 
100-500 Milyon TL 5 083 kişi % 0.32 1.054.000 milyon Tl % 7.10 
500 Milyon-1 Milyar TL 783 kiş i % 0.05 542.260 milyon Tl % 3.65 
1 Milyar TL'nin üstü 1.047 kişi % 0.07 9.848.000 milyon TI % 66.30 

Toplam 
	

1.589.844 kişi 
	

14 Tirliyon 854 Milyar TL 
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TABLO - 12: HOLDINGLERIN KAR 
KARŞILAŞTIRMALARI (milyar TL) 

1990 1991 
(tahmini) 

KOÇ HOLDING 139 275 
YAŞAR HOLDING 72 100 
ENKA HOLDING 6.9 12.5 
ALARKO HOLDING 8.5 14.5 
ŞIŞE CAM 29.8 40.45 
DEVA HOLDING 6.4 13.5 
NET HOLDING 8.2 0.257 
SANTRAL HOLDING 11.4 18.3 

TABLO - 13: TARIMSAL ALANDA DURUM 

Maliyetler Ürün Fiyatı 	Fark 
Yıl 	(artış  %'si) 	(Artış  %si) 

1989 % 73.7 % 79 % - 5.3 
1990 % 71.8 %44.9 % - 26.7 
1991 % 65.9 % 63.5 % -2.4 

Kaynak : Sabah, 15/4/1992 

~__ •-:~~~T~~Y~~.T?~:'~t. 
v::n........n ...........................ıv......_.. 

tı ... Net Holding 1991 y ı l ı nda 283 milyon 951 bin TL net 
kar elde etti.. 

Öte yandan Türkiye ekonomisine yön veren Koç 
Holding, Sabancı  Holding, Şişe Cam, Tekfen, Enka, Ak-
kök, Profilo, Sönmez, Santral ve Alarko Grupları  gibi 10 
holdingin 1990 y ı l ı  toplam satışları  45 trilyon 500 milyar 
liray ı  bulmuştu. Bu rakam ANAP hükümetinin bütçesinin 
%80'ini geçiyordu. 8 holdingin 1990 y ı lı  karları  ise 5 tril-
yon TL'yi bulmaktaydı . 

15) - Bir diğer yanı yla da dinamik çürüme ortamı -
n ı n derinleşen eşitsizliklerine denk düşen bu tabloya ek-
lenmesi gereken asli etkenlerden bir diğeri de şudur: 
1992'den haklı  olarak umutsuz olan Kuzey'den esen re-
sesyon rüzgarları  Türkiye'yi (tabi olduğu dış  dinamikler 
kişiliğinde) ayrıca sarı p sarmalayacak. Türkiye, 1992'de 
% 3 oran ı nda büyümesi bile şüpheli olan dünya ticaret 
hacminin daralması yla, Kuzey'in alacağı  korumacı lık ön-
lemlerinden negatif olarak etkilenecek, ayrı ca Koalis-
yon'un umduğu dış  kredi desteğinin sağlanması  ve ya-
banc ı  sermaye akışı  zorlaşacak. Özetle, Kuzey 
ülkelerinde 7-8 y ı lda bir boy veren kronik resesyon fazı , 
Türkiye'nin nefesini iki yı lda bir kesen zikzakları yla daha 
bir sertleşecektir. Tehlikeyi görenler de vard ı r: "Enflasyo-
nu önleyemezsek, zengin ile fakir arasindaki uçurum gi-
derek büyüyecek ve ülkeyi kötü bir duruma getirecek. 
(...) Yüksek enflasyonu kaynak olarak gören sanayiciler 
var."(Ishak Alaton, Ekonomist, Yı l : 1, No. 32. s. 18) 

Özetle, Türkiye ekonomisi 1988 başından bu yana 
ortalama y ı llık hızı  %70'i aşan bir enflasyonla birlikte, 
1990 bir yana bı rakılı rsa yı llık hı z ı  % 1.5'i aşmayan 
GSMH artışıyla bir resesyonu yaşıyor. Koç Holding idare 
Meclisi Başkanı  Rahmi Koç, Türkiye ekonomisinin duru-
muna ilişkin olarak şunları  diyor: "Ülkemiz hızlı  dış  
olaylarin cereyan ettiği bölgenin ortasında, kritik, 
tehlikeli ve güvensiz bir konumdadır. (...) 1991 yılı  
ekonomik büyümenin durakladığı  bir yı l olmuştur. 
Kalkınma hızı , nüfus artış  hızını n gerisinde kalmıştır. 
Ancak, ekonominin maruz kaldığı  diş  ve iç tehlikeler 
karşısında, bu duruma şüküretmeliyiz." (Cumhuriyet, 
1.3.1992) Görünen odur ki; Türkiye ekonomisi, 1958-
1962, 1969-1971 ve 1978-1983 y ı lları  arasında yaşanan 
ekonomik daralma ve kronikleşen enflasyon açmazı  ile 
bir üst düzeyde kucaklaşmaktadır. Türkiye'de ekonomik 
bunalım yapısaldır ve düzen çerçevesi içinde emekçile- 

rin lehine çözülemez niteliklidir. 
Çünkü Türkiye'nin üretim kapasitesi, yavaşlayan ih-

racat rakamları ndan da görüleceği üzere, dünya ekono-
misine rekabet etmede giderek zoranmaktadı r. Bunun 
yanı nda, enflasyon işsizlik (3) gelir dağılı mı  ve toplumsal 
dengelerin bozulması , eğitim ve sağlık gibi temel sorun-
lar çok ağırlaşmış  durumdadı r. Kimi sermaye çevreleri 
de, bunun farkı ndad ı r. Örneğin, Yaşar Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı  Selçuk Yaşar, Türkiye'de tehlikenin 
sağ'dan geldiğini belirterek şunları  diyor: "Şimdi, sosyal 
olmayan kapitalizm tehlikesi var. Bunun adı  "aşır ı  li-
beral ekonomidir. Bu katiyen çağ  atlamak değildir." 
(Özgür Gündem, 6.6.1992) 

Aynı  konuda, "Türkiye Işçi Emeklileri Cemiyeti' Baş-
kanı  Ibrahim Etem Ezgü, haklı  olarak şunları  ifade edi-
yor: "Türkiye'de asgari geçim sınırı  altinda 14 milyon in-
san yaşamaktadır. Bu insanlarin 3 milyonu hergün kuru 
ekmek yiyerek, aç yatmaktadir. Bunlarin arasında emek-
liler de vardir. Bu nedenle, bugün için Türkiye'de demok-
rasi olduğuna inanmıyorum. Dün de yoktu, bugün de 
yok. Çünkü insanlar aç olduğu sürece demokrasiden söz 
edilemez."(Özgür Gündem. 7/6/1992) 

S. Demirel itiraf ediyor: "Fevkalade sıkışık duru-
mumuz vardır. Bütçenin iki ucunu bir araya getirme-
ye uğraşıyoruz" (Milliyet 5.5.1992) Evet, Türkiye, Latin 
Amerika ülkelerinin 1980'li yı llarda yaşadığı, hiper enf-
lasyon ve istikrarsizlik dönemine girmek üzeredir. Yani 
Türkiye, çok büyük bir hı zla hiper enflasyon durağına 
doğru yaklaşmaktad ı r. Koalisyon'un içindeki tartışmalar 
durağı  değiştirmek yerine, hiper enflasyon durağına han-
gi yoldan yaklaşı lacağı  üzerindedir: Borçlanarak mı  yok-
sa para basarak mi?(4) 

Dl PNOTLAR 

(1) "Çağdaş  sendikacı lık üzerine bak: Celal A. Ka-
nat, Yeni Açı l ı m, Kasım 1989, No: 19. "Günümüzde Işçi 
Hareketi ve Sendikal Politikalar Üstüne Birkaç Tez", s. 5-
8, ve Selçuk Çalhan, yagk, "Teknolojik Devrim Sendikal 
Savaşımı  Nası l Etkiliyor? Ya da Çağdaş  Sendika Gerekli 
midir?". s. 40-44 

(2) 1979'da ücretlerin gelirler içindeki payı  %32.79 
iken 1988'de bu oran %14'e düşmüşür. Yine gerçek üc- 
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Dersı m de Aytan Öztürk 
evê destê konr-gerilla ü amê 
kıstene. Aytene sekerd bi, su-
ze (suçu) ay çıkbi kê, a ame 
kistenê, Aytene Dersim de 
amê dinya. Dewanê Maz- 
gerdra, Paxnige ra biya. Ay- 
tane mı letê xora, mı letê Kurd 
ra zaf heskerdenê, suzê xo 
no bi, na sevetra amê kıs- 
tenê. 

Aytene Pêre (Peri) de gu- 
riyenê. Havala xo çê guretbi 
piya. niştenê ro. Havala xo 
malume biye. Roze havala 
Aytene, eve dı  hire olvozu 
(Naval) ne xo vecina ko. 
Dewlete ki kunara dime caê 
doz nekenê. Zu ki na sevetra 
Aytane benê. 

"Dewleta Tı rk, eke deste 
xora keş  nê kot. Eve Tim o, 
eve jenderme 0 Polesune xo, 
kamkı  rast ama ey cenê 
benê, tayinê kısenê, tayinê 
sêket kPnê ,verdane. Kam ı j 
kê va e. vı rmanca, o çı mê 
Dewlete suzliyo. Rawus 
te na Kı rmancu ver dewlete 
nê zona ke sebkero, xo sas 
kena tawa ke neşki yay, na- 
faki sukanê Kı rmancu 
vêsnenê, bomba kene. 
Vanê PKK amê. Dewlet a Tı r- 
ka her waxt, mı letê Kurd q ı r- 
kerdo. Dersı m de, Koçgiriy 
de Agri de, Piran de kişt. Ew-
ro ki Şı rnax tê mılete ma q ı r- 
kena. Hetê ra vera çı munê 
dinade, heteraki eve Kontr 
gerilla ü gı rkena." 

Raozê Aytane wortera bi- 
ye vind. Xevera keş  cı ra çine 
biye. Ma (annesi) ü pi (ba 

ba) sone xevere dana qe-
reqol. Qereqol de cı re vane 
ita çina, sone emniyet mudu- 
ri o ki vano, çenekade 
nanênê made çina, ma ne-
gureta zere. Hema piyê çe- 
neke zano ke, Aytene Kontr- 
gerilla ü berda. 

Ortê ra des ü gar (14) roj 
verdra, cendegê Aytene ser 
ra Xarpet te diye. Aytane 
eve kistene neverdaybi. Ay- 
ten rê işkence kerdbi. Çı mê 
Aytane vetbi, gosê ü gorê 
Aytane cı ra kerdbi. Aytane 
re zof (zaf)heqret kerdbi. 

Nika vaze kamu qulê de 
heq na hegertunê none nü 
qewul keno,. Kamij cı gere 
ninro damis dana. Kamke 
wayîrê namusî yo (Namuslu) 
na heqaretune nanê ro bê 
yang mef ı ndero. Qe xo vira 
mekame, ke ewro Aytene, 
meste ma, ya ki iye bin, Ma 
ki veng nevecime sodı r ma 
têdine gı rkenê. 

Na savetra juvin re wayı r 
bime. Welatê xore wayı rbi- 
me. Ninan xo vira mêkêrimê. 

Quweta xo zu keme, poşt 
poşta juvin sanime Kontr- 
gerillan, eskeran, polosan 
Dersı m ra tver keme. 

Bımı  ro Kontr-gerilla! 

NO mıro millete Kurdi û 
Kurdistan! 

Aytenê xo vira mekimê! 

Ali Laser 

retler 1978 yı lı  100 kabul edildiğinde, 
1988'de 56.9'a inmiştir. Aynı  dönemde 
500 büyük firmada bilanço artış  en-
deksi ise 1982=100 kabul edilirse, 
1987'de 1.249.6'ya f ı rlam ıştı r. 1982'de 
ise bir işçi kapitalist için yı lda 225, 
kendisi için 29 gün çalışırken, 1987'de 
bu rakam kapitalist için 236 güne ç ı kt ı , 
işçi için ise 18 güne indi. 

Ocak-1992'deki bir anketin verile-
rine göre, toplumumuzda son 15 gün-
de süt içmeyenlerin oranı  %79. Salom 
sosis yemeyenler % %81. Sadece % 
33 telefon sahibi, %98 çek defterleriy-
le tanışmış  değil. Toplumun %551 
borçlu, %78'inde "beş  kuruşluk"ta olsa 
banka hesabı  yok. Son bir hafta içnide 
meyve suyu içmeyenlerin oranı  %84. 
Hiç ansiklopedi sahibi olmayanlar 
%83. 'Dün bir gazete okudunuz um?' 
sorusuna' hayir' yanı t ı  verenlerin oranı  
%70.9. 'en son ne zaman kitap okudu-
nuz?' sorusuna, %48 hiç okumadı m' 
%30'da 'uzun y ı llard ı r' yanı t ı n ı  veriyor. 
(Milliyet, 18.1.1992) 

(3) DIE'nin 'Hane Halk ı  işgücü 
Anketi' sonuçları na göre Türkiye'de 
15-25 yaş  grubunda, işgününe dahil 
5.5 milyon gençten 848 bini işsiz. Işsiz 
gençlerin .559 bini erkek, 287 bini ise 
kad ı nlardan oluşuyor. Buna göre Tür-
kiye'de ekonomik olarak faal nüfusun 
%26's ı n ı  oluşturan gençlerin toplam 
işsizlere oranı  %53.8'li buluyor. 

(4) Koalisyon içindeki bu "farklı " 
iki görüşün önerdiği yol da hiper enf-
lasyon durağına çı kar. Aradaki fark 
durağa varmadaki hı z fark ıdı r. Hiper 
enflasyona, para basarak biraz daha 
h ızlı  varı lı r. Hepsi o kadar... 

1960 y ı lında dolaşımdaki para 
sadece 900 milyon liraydı . 1971'de 
bunun 11 kat fazlas ı yla 10 milyarı  bul-
du. Para bası m ı nın hacmi 1980 Ocak 
ay ı  başı nda, 18 kat artarak 180 milyar 
lirayı  bulmuştu. ANAP iktidarı  döne-
minde 650 milyar lira olan para hacmi 
1991'de 20 trilyona yükseldi. Şubat-
1992'de ise para hacmi (emisyon an-
lam ı nda) 30 trilyonu buldu. Para bası -
mı n ı n h ı zı nın yarattığı  sorunlar yanı n-
da aslolan 1950'den 1960'a kadar 
iktidarda onlanlar ın 1 lira karşı lığı  4-
4.5 lira; 1960'dan 1971'e 1 lira karşı lı -
lığı  11 lira; 1971'den 1980'e 1 lira kar-
şı lığı  18 lira; 1983'den 1991'e 1 lira 
karşı lığı  31 lira basmaları dı r. 

SERKETIN / 54 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ÇEND GOTIN LI SER ZIMANËN 
CÍHANÉÛKURDİ  

Maruf YILMAZ 

p
eyva dialektê tête wateya (mana, 
anlam) xweşbêkirin, anku axafti- 
na ûneri. Ev peyva hanê peyvekê 

Yûnaniye, ku Kurdi ya vê zarava ye. Za- 
rava ev e ku meriv navçekê da bi awaye-
ki taybetî dıpeyve. Peyvekê din ji ji bo za-
ravayê êye, ev ji ev e: "Zarava zimanê gel 
e, zimanê welêt e û zimanê derbajaran 
e." Gengaz (mumkûn) e ku ciêbûna nav- 
bera zimanê cîhnişin (ciwarbûyi) û zara-
vayên mezin be jî, ku ew nikaribin ji êv 
fêrbibin. 

Lê eviya nayê vê wateyê ku ne zima- 
neki ne, êta ku kesên van zaravayan di- 
peyvin bawer bikin ku, ew bi zaravayên 
zimaneki deng dikin. inek zarava êne 
pêşve çûne. Wek: Zaravayê Katalani (Ca- 
tala), zaravayeki Romani ye, li Spanyayê, 
li italiyayê, Andorayê, Fransayê û zara-
vayê din yê mezin platalmani ye. 

Zimanzan û formzanan dane xuyaki- 
rinê ku Yûnayiyan bi zaravayên 
cûrbicûr deng dikirin. Ev zaravayên 
hanê 1500-500 beri zayiyê (M.0), di 
êremên ciê da dihatin cûdakirin (îsoleki- 
rin), an ku li êr êremekê Yûnanistanê 
dewleteki êbû, ku di şertê aboriya girti 
da dijiya. Ev jî dibû sedemê dûrxistina 
zravayên wan. Li êla ku şehrevani pêşve 
diçû, zarava ji pêşve diçûn. Zaravayên 
ku pêşve dıçûn formên xwe nû dikirin û 
ji aliyê din ve ji formên xwe yên kevnara 
winda dikirin û li gora pêwîstiyên civaki 
peyvên nûjen (modem) dihatin xuligan- 
din anku çêkirinê. Zaravayê Mikeni yê 

Yünani ji zaravayên Yunanî yên din pa-
qijtir û zelaltir êbûna xwe, di nav zara-
vayên din da didomand. Di vi warî da, di 
pirtüka Grekernas Vârld (Dinya 
Yûnaniya) da tête xuyankirinê ku, ew 
kesên ku bi vi zaravayi dipêyvin, gava 
ku ew diçûn li bajarên din ci-war dibûn. 
Wan liwir bi zaravayê xe dengdikirin. Ji 
derveyî vê yekê ji ji awayê dengnivîsê ra 
xwedi derdiketin. bajarê Mykenî bûbû 
navbenda (merkez) Yünanistanê û 
rûniştevanên vi bajari, di wart şahreva- 
niyê da jî dabü pêşiya êremên din... Ev 
tiştê hanê li ser dewlemendiya peyvan û 
ji guhartinên nujen, li ser jiyana bi se- 
rinrakeşi xwe dida nişandanê. Guhar- 
tinên civaki li gora rewşa xwe ya rêzani 
hîkariya(etki) xwe li ser zaravayên din 
dikir. 

Çawa ku min li jorê ji got Mykena 
anku bajarê Myekeni 1500 sal beri za- 
yînê bûbû navbenda çanda 
Yûnanîstanê, lewra ev zaravayê hanê 
pêşve çü û geleki peyvên nûjen xuli-
qand. 

Lê paşê ev zaravayê hanê pêşveçû û 
di nav xwe da bû du zarava, li bakurê 
aiolisini û li başûrê jonisi. Zaravayeki 
mezin yê di jî hêbû, e jî hêbû, ew ji ev 
bü: Doris' ku ev zarava geleki dûri zara-
vayê mykenî bû. Lê filolog dibêjin evêya 
nayê vê wateyê ku zimaneki dint ye. Se-
demen dûrxistina van zaravan ev e ku di 
aboriya girti da jiyane. 
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Zimanê Swêdi yê yekgirti (standard), 
li ser Swêdiya Svealandê (Stockholmê) 
hatiye avakirin û nûkirin. Fîlologên 
Swêdiyan zaravayeki bingeh girtin û ji 
zaravayên din peyv standin. Hêrweha li 
Britanya, li Finlandiya yê ê li welatên 
din ji zimanê êvbeş  (ortak), zimanê yek- 
girtî, bi alikariya zaravayan pêkhatiye. 

KURDIYA BAKÛR (KURMANCÎ): 

Peyva "Kurdmanciyê" ji du peyvan 
pêkhatiye. Ji peyvên "grot û mard kurd-
manci pêkhatiye. (Anku di nav Medan 
da Eşirekê hêbû jê ra digotin" guti-gorti- 
kutî û yeka din ji hêbû jê ra digotin 
mard) Hêrweha li gora ditina MINORSKI 
ji, peyva "Kurdmanciyê", ji du peyvan 
tête... 

 
Cama ev peyva hanê di şûna zi-

manê Kurd' da... û cama di şûna zara-
vayê kurmanci da tête binavkirin. Binav- 
kirina Kurmanci bersiva cografia 
Kurdîstanê nade. Lewra di şûna binavki- 
rina kurmanci da, binavkirina Kurdi, 
anku Kurdiya başûr dê rastir e. Li gora 
çavkaniyen (kaynak) zanistî, di nav zara- 
vayên Kurdî da, zaravayê kurmanci di- 
kare hibe zaravayê bingein, anku zi-
manê fêrmî (resmi). Ji ber ku ew ii 
hêmû beşên Kurdîstanê tête axaftinê. 

KURDİYA BAŞUR (SORANÎ): 
Ev zarava ii Kurdistana başûr tête 

axaftın, an ku Kurdên Kelhûr, Babani û 
Şeyxbizini bi vî zaravayi deng dikin. Li 
Kurdistana İranê, li Kermanşah û Maha-
bate ji vi zaravayi dipeyvin. Hêrçigas ev 
zarava dabe pêşiya Kurdîya bakûr jî, di-
san jî Kurdîya bakûr bi çîrok, kilam û 
dewlemendiya xwe va ji Kurdîya başûr 
pêşketi û berfirehtir e. 

ZARAVAYÊ DİMİLÎ (ZAZAKÎ): 

Zaravayê dimili, zaraveyeki taybeti 
(beryekî) ye û gelekî nêziki gorani ye. Di- 
be ku yek bin ji û bere-bere (yavaş  ya-
vaş) di awayeki cuda da mabin. Ev zara-
vayê hanê li "Deylemê-Delanê" dihate  

axaftinê. Lewra, jera dibêjin "Dimili". Lê 
gava dewleta "Deylemî" têkçû, hinge za-
ravayi Dimili, formên xwe yên kevnare 
parast, an ku xwe nû nekır. Ligora çav- 
kaniyên (kaynak) zanistî, Dimili dûri 
Kurdmancî ye. Lê eviya nayê we wateyê 
(mane) ku zimanekî dinê ye. Ji ber ku 
nêziki: Goranî, Kurdiya başûr (Soranî) û 
Lori ye. Ji ber ve bi xurtî girêdayê qevda 
şaxên zaravayên Kurdi ye û di ware ter- 
mînolojiyê da xwediyê gotinên kevn e. 
Wek numûne: Mase, bi Zazaki: Mase. 
Vofra, bı  Zazaki: Vor, anjî Vorî. 

ZARAVAYÊ GORANÎ: 

Zaravayê Goranî dibin hikariya (tesi- 
ra) Farisi, Ermeni û zimanên din da ma- 
ye. Gengaze ku dimili be ji û bere-bere 
(yavaş  yavaş) awayeki cuda da mabe. 

KURDÎYA ROJHİLATA BAŞÛR (LORİ) 

Weke tête zanîn koka vî zaravayi di- 
gihê 700 sal beri zayinê ( M.Ö). Di we 
demê da "Loristan baba navbenda 
danûstandinê. Di vi wari da, di çavka- 
niyên zanistî da tête xuya kirinê ku jiya-
na edebiya Kurdi bi nivîsa BABA TAHİRI 
Ekbatani destpêdike. Wî bi zaravayi lori 
dinivisand. 

ZİMANÊ KURD! Jİ  ZİMANÊ ÎNDO- 
ÊWRÛPÎ YE; KU Dİ  NAV XWE DA DİBİN 
12 BİR (KOM), ZİMANÊ KURDÎ Dİ  NAV 
VÊ KOMÊ DA JÎ, Li BA ZİMANİ  ÎRANİ  
CİHÊ XWE DİGRE, LEWRA Jİ  NEZİKİ  
ZİMANE FARİSİ  YE. ZİMANÊN İRANİ  EV 
İN: 

1. ZİMANÊ KURDİ. (a)- Zarava Kur- 
manci, b) -Zarava Sorani, c Zarava Lori, 
d) Zarava Dimili, 

2. ZİMANÊ TACİKÎ 
3. ZİMANÊ BELUCI 
4. ZİMANÊ PÎŞTOYİ  
5. ZİMANÊ SOGDİYANİ  
6. ZİMANÊ FARİSİ  
7. ZİMANÊ USTİ  (USETi) 
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ZİMANÊ ÎRANÎ: 

Zimanê İrani, di nay xwe da dibe du 
bir (kom): Îranîya rojhilatî(zirnanê Avesî) 
û Îraniya kevnare, an jl Farsiya rojavayi. 
Wek tête zanîn zimani Farsi, di nav zi-
manên Îranî da nave zimaneki ye. Lê pi- 
raniya kesan navê vi zimani, korna zi-
manên İrani û nave dewlata İrani tevliêv 
dikin. Peyva Iran, ji peyva "Airya (Arya, 
Eron, Aria)" hatiye, an jî rengê xwe 
guhêrtiye bûye Iran. Ev peyva hanê tête 
wateya (mana) geleki baş; şehane, gelê 
kevintirîn. 

a) Farisiya kevnare bi kulnivisa (nivi-
sa mixî) DARUS hatiye nasin. Ew bi xwe 
jl ji eşireke Medl bû. Lê paşê bü padi- 
şahhe Farisan. Ev dem... li der-Mora 
500-sal beri zayinê büye. 

b) Farisiya normal, an ji farisiya xwe- 
di haiwexteki normal. Bi alfabeya arami 
û awayê nivisên Pehlevi dihate nivisin. 
Ev dem di navbera salên 300-800'da pey 
zayinê (M.S) bûye. 

c) Farisiya nû ku bi alfebeya Erebi 
tête nivisin, geleki peyvên Erebi û yên zi-
manên din tevê bûne. 

2. ZİMANÊ ERMENİ: Zimanê Ermeni 
zimaneki bi sere xwe ye. 

a) Ermeniya Kevn: b) Ermeniya Roji- 
latî. 

3. ZİMANÊ LATIN!: Di roja iroyin da, 
di şüna zimanê Latmî da Romani tê 
êwandin. Zimanên Romani ev in: Frensi, 
Purtugali, Spani, Îtali... 

4. ZİMANÊN HİNDİ: indi, Asami, 
Bangladeşi, Îndi, Gujarati, Kaşmîri, Mal- 
divisî, Marati, Nepali, Orlyayi, Panjabî. 
(Zimaneki latini ji eye jêra dibêjin Roma-
ni). 

5. ZİMANÊN YI-JNANÎ: Yûunanî, Gil- 
bertesl... 

Di nay zimanên YLınani da du zara- 
vayêri mezin hêbûn. Ev zaravayên hanê 
êtani 1800-sal hatin, lê zaravayeki, ku 
bû zimanê literatori. 

6. ZİMANÊN GERMAN!: Swêdl, Dani- 
markI, Norwecî, Îngilizî, A1manl, Hollan- 
di, İslandi... 

7. ZİMANÊN ARNAVLJDİ: Arnavûdi, 
Arberi... 

8. ZİMANÊN KELTÎ: Bretoni, Îrisî, 
Walesî, Kelti, Manki (Manxi), Skotlandi... 

9. ZİMANÊN SLAW': Rûsi, Slavi, Po- 
loni, Çeki, Bulgari, Serbi... 

10. ZİMANÊN BASKİ: Baskî, Litawi 
(Lîtaûwî), letoni û yên din... 

11. ZİMANÊN HETTİ: Ev zimanê 
hanê geleki beri zayine 11 Tirkiya îroyîn 
dihate axaftin. Zimaneki pir delemend 
bû. Lê niha berbi mirinê diçe. 

12. ZİMANÊN TOKHARİ: Ev zimanê 
hanê berbi mirinê çûye. 

ÇEND ZİMANÊN NE ÎNDO-EWRÛPÎ 

1. ZİMANÊN SEMİTİ-HAMİTİNİ: Ere- 
bi, Hêebreyi, Etiyopî, Asûri, Baski... 

2 ZİMANÊN URAL-ALTAYİ: Tirki, 
Mongolî û yên din... 

3. ZİMANÊN SINO-TİBETANİ: Çîni, 
Tibetan. Ev zimanên hanê di nay xwe 
da dibin du bir (kom): Çînî û Tibeta- 
nî,Burmanî. 

4. ZİMANÊN ÎNDOANÎ: Ev zimanê 
hanê 11 Emeriqa bakür û başûr ji ali in-
doanan (Kızıiderililer) tête axavtinê. 

5. ZİMANÊN FİNÎ-UGRİKİ: Fini, Ugri- 
ki, Estanî, Saumi (Zimanê saumi ji ali 
mileteki ku li bakûrê welatên Skandi- 
nawê dijin tête axaftin) 

6. ZİMANÊN MON-KİMER: Ev zi-
manê hanê li Qambûçîyê tête axaftin. in 
zimanzan dibêjin zimanê Vîetnamî ji di- 
keve nay vê komê. 

7. ZİMANÊN BANTUYİ: Bantuyi, Sa- 
wilî û Zuluyi. Ev zimanên hanê li Afri- 
gayê tête axaftin. 

Not: Min, ev malbatên zimanên İN- 
DO-EWRLJPİ , di hêjmara Berbangê ya 
78'an da bi kurtayi nivisek li sernivisa 
dlroka alfabeya Latin' nivisi bû. Ev nivi- 
sa jî li we nivîsê zêde bûye. Min ev 
têbiniyên li ser zimanan ji çavkaniyên 
(kaynak) zanisti girtine. 
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HOVITIYA 
METİNGEHKARÊN 

SURİYÊ LI DIJ GELÊ 
KURD 

Memê Bınxeti. 

Dı  sala 1958'an da 
yekbûyi dı  bın seroketiya 
C. Abdulnasır da (serok- 
komarê Mısrê), dı  navbera 
Suriyê û Mısrê da pêk hat. 

Sê sal şunda dı  ilona 
1961'an da şoreşa gelê 
kurd lı  Kurdıstana başûr, 
dı  bın seroketiya Mustafa 
Barzani da destpêkır. Se- 
demên destpêkırına şo- 
reşê e bûn ku, dewleta 
Iragê ya şoven mafê gelê 
kurd nas nedıkır û ew 
peymanên (anlaşmalar, 
ku hebûn dı  praktikê da 
pêknedıanin. 

Lı  Kurdıstanê neft (pet-
rol) pır bû û hatına Iragê ji 
lı  ser neftê bû. Lê tu par jı  
hatına neftê Kurdıstanê, jı  
bo avabûna û peşvaçûna 
Kurdıstanê bı  kar nedıa- 
nin. Herweha mafê gelê 
kurd yê demokratik û ne-
tewi ji dı  dezgehên fermi 
(resmi) da nedıdan kur- 
dan. Weki tê zanin herçar 
parçên Kurdıstanê ji dı  vê 
rewşê da bûn. Gelê kurd 
bêgav (mecbûr) bû dest  

avêt çek û xwast mafê xwe 
bı  riya şer bıparêze. 

Dı  vê demê da gelê 
kıırd lı  Kurdıstana Suriyê, 
lı  tenışta bırayên xwe yên 
Kurdıstana başûr dısekı- 
nin. Hukumeta Mısırê û 
Suriyê (ya yekbûyi) dıtirsi- 
yan ku çavê kurdên suriyê 
ji yê vebıbın û doza mafê 
xwe bıkın. 

Dı  vê demê da, huku- 
meta Surıyê biryarek der- 
xıst ku lı  derûdora Hesiça 
(ku bajarên Kurdıstanê; 
Qamışlo, Amûdê, Dırbe- 
siyê, Serê kaniyê, Derikê ü 
Tırba Sipiyê tê holê) statis- 
tika mırovan (mırovan bı  
hejmêr e) derine. Di pencê 
meha Çıryapêşın (Ekim) 
1962'an da hukumetê bı  
awaki zû bı  zû ev ferman 
pêk ani. Pışti hêjmantınê 
xuya kir ku sedhezar 
(100.000) kurd (a nıha hej- 
mara 	van 	bûye 
sedûpencehezar (150.000.) 
nehatiye hejmartın. 

Ev politika dewletê bı  
zaneti bû. Dewletê dıxast  

lı  derdora Hesiça bıde xu- 
ya kırın ku hejmara ere- 
ban jı  ya kurdanzêdetır e. 
Armanc ew bû ku hejma- 
ra kurdan kêm bıde nişan-
dine' û jı  bo ku kurd dax- 
weziya mafên xwe yen 
netewi nekın. 

Bı  vi awayi iro 
sedûpencehezar kurd lı  
Kurdıstana Suriyê bê 
hemwelati (vatansız) ne; 
macir ın. Kurdên "macir" 
nema karın kar bıkın, dı  
dıbıstanan da bıxwinın, 
xwedinufus, xwedipas- 
port, xwediax û xwedi- 
mılk bın. Heya ev merıv 
nıkarın dı  helbı jartınê da 
dengê xwe bıdın û bên 
helbıjartın. Nıkarın tıştên 
pêwisti wek: rız, şekır û 
rûn mina, hemwelatiyên 
Suriyê bı  herzani bıkırın, 
Vêca hukumetê bı  vi awa-
yi bı  saxıti hılrna van kur- 
dan çıkandiye (kurd vetı- 
sandıne) 

Dewletê axa kurdan jı  
dest kurdan bı  darê zorê 
gırt û kır malê xezinê. Dı  
sala 1975 an da ji da ere- 
ban. Gaya ev kurdên 
bênufus, doza nufusa xwe 
dıkin, hertım hukumet 
dıbêje: "hûn biyanine û ne 
jı  Suriyê ne". 

Jı  sala 1962 an da heya 
iro hemû partiyên kurdi 
hu welatparêzen kurd doz 
dıkın kû hukumet vê sta- 
tistikê raka (heline) û sta- 
tistikek nû pêkbine ku 
hemû kurd bêne hejmar- 
tın û bıbın hemweleti (va- 
tandaş) jıbo ku karıbın dı  
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cih û warê bay û kalên 
xwe da bıminın. 

Lê hukumet naxweze 
vê statistikê bıgihêre, jıbo 
ku dewlet dıxweze bınge- 
ha asimilasyonkırına kur- 
dan dine. Kurdên lı  ser sı- 
norê Kurdıstana bakur bı  
navê kembera emniyetê 
10 km jı  sınor hatın 
dûrxıstın û lı  şûna wan 
ereb jı  cihên dûr (jı  derdo- 
ra bajarê Raqqa) hanin bı  
cihkırın, axa kurda jı  dest 
kurdan gırtın û dan ere- 
ban. Jıbo ku hukumet bı- 
gihêje ev armanca xwe ge- 
lek pere lı  ereban 
xerçkırın, gund jı  wan re 
avakırın, av, elektrik û 
hwd. jıbo wan hanin. 

Armanc ew bû ku 
têkiliya kurdên Tırkiyê û 
Suriyê jı  hey bıketine û bı  
vi awayi nehelın yêkitiya 
çarparçan dırojên tên da 
pêk bê. Jıbo ve yekê ji 
pêwist ditın ku demogra- 
fiya Kurdistana Suriyê bê 
guhartın, sal bı  sal ereb 
pırr bıbın û kurd ji kêm 
bıbın. 

Dıvêt ey statistika ne- 
heq ya 1962 an û kembera 
emniyetê ku dı  1975 an da 
hat danin, jıbo ku gelê 
kurd bê asimilekırın rabe, 
gelê kurd vegere ser axa 
bay û kalan û jiyana xwe 
wek neteweyekê jı  nete- 
weyên dınê, dı  nay aşitiyê 
û dostaniyê da bıdomine 

22.6.1992 

?::i~::: :•i4v: 

~ 
BAVE 

BEKER 

Demek dı  deman da 
lı  welateki, baveki bêker 
û keçel û keçek wi ya 
delal û jir hebû. Dem tê 
demê keça keçel mezın 
dıbe û lı  welateki dûr 
dıbe bûk. Lı  welatek 
dûr, ku ter bı  sernakeve 
û xet û xeber jı  nare û 
rte. 

Rojek jı  rojan du kes 
jı  gondê keçel, riya wan 
bı  ser gundê ku keça ke-
çel lê bûkê dıkeve. Ew 
herdû kesên hane dıbın 
mêvan lı  mala keça ke- 
çel. 

Keça keçel û mêvan 
halê hevdu dıpırsın. Ke- 
ça keçel pırsa mala bavê 
xwe jı  mêvanan dıke. 
Mêvan dıbêjın: "Mizgi- 
na me lı  te, bavê te bû 
mıxtarê gund. "Dema 
keça keçel vê xeberê dı- 
bihize, dıbe Orrin hu 
hawar-hawara 	we. 
Mêvan 11 vê şêt û met 
dıbın û dibêjin: "Me 
mizgin da te, çıma te 
hawar,hawara, qey tu bı  
vê xeberê kêfxweş  
nebû! 

Keça keçel bı  kelegıri 
dıbêje: "Ezê çawa 
kêfxweş  bıbım! Ev çı  
mızgin e; ma keseki dın 
dı  gund da nemabû ku  

bavê mm i keçel kırın 
mıxtarê gund." 

Merıv dıkare vê çi- 
rokê lı  ser politika Tır-
kiyê ya iro ji bıbêje. 

Wek tê zanin, beri 
çend mehan 11 Tırkiyê 
helbıjartına gışti bû. Sı- 
lo yê keçel û kurê is-
mete ker hatın ser hu- 
kum 	serokwezirê, 
tirkan disa Sılo yê keçel 
e. Lı  ser vê yekê. Sılo yê 
keçel wusa dıbêje: "Ez 
şeş  cara çûm û heft cara 
hatım." fro, lı  Tırkiyê 
"sosyalist", "demokrat", 
sofi, liberal û faşist 
hemû tev bı  hey ra jı  sı- 
lo yê keçel hêvi dıkın û 
dıbêjın: "tû bavê me yi, 
me bıfıltine." Pesnên Sı-
lo yê keçel, dı  erdê û 
ezmên da helninın. 

Gotına min ev e ku, 
qey dı  nav 60 milyon 
merıv da keseki dın ne- 
ma bû ku dı  şûna Sılo 
yê keçel da bıe seroke-
zir. Lê mıletê kurd yên 
ku dengê xwe dane Sılo 
yê keçel û kurê İsmetê 
ker, qet raman nekırın 
(nefıkirin) ku ew herdu 
geşmer ne jı  mıletê 
kurd û ne j dostê gelê 
kurd in. Ew herdu û 
heft bavê wan ji neyarê 
gelê kurd û xwinvex- 
warê kedkarên tırk ın. 

Wex 11 halê me gelo! 

Paloyê Surgûni / 
Aman 
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SrugCOaC 

beni köklerimden söküp atamazsınız 
bu dağ  dorukfarıyta 
bereket yüklü akıpgefen bufutfarfa 
dostum 
evimin sıcagına siğinan kırfangıçfa 
maviye kanat vuran kartalfa 
kardeşim 
ve hep beraber yurt demisiz 
bu topraklara 

kar altında büyüttüğüm sevda 
bahçemdeki erikağact, kavak 
ifkyazda açacakmilyonfarca çiçek 
efferimin nastr'nda toprakkokusu 
ocağımın başinda "Siyabend û Xacê 
ve hep beraber yurt demişiz 
bu topraklara 

yağmalantyor yurdum 
ateşe veriliyor aQıl ve ahirfar 
daha iki yaşında afnı  akıtmafı  tayım 
koyunfarım ogfakfar'm 
afevferin ağzında 
çtğ fıkçğ fğa yantyor evim 
suçum 
bir avuç tuz, iki dürüm ekmek 
geriffanın sırt çantasına dofdurmakt'r 
suçum 

özgürlük umuduna emegimi katmaktır 
ve hep beraber yurt demektir 
bu topraklara 

ensemde soğukbir namfu ucu 
onca sabırdan sonra 

sürgünüme hüküm verilmiş  
dddurufmu,sum k,il çadırfrıra 

çıpfakfğım açfğtm çağtn utancı  
bebeferim ölüyor boynu bükük 
ve yaralt 

Bağdat'ta Tahran'da Şam'da Ankara'da 
Beyaz Saray'da Londra'da Paris'de Bon'da 
generalferin tokuşturduğu cam kadehferde 
çocuklarımın kanlar' çalkafantyor 
tükendi sabrun 
gözbebekferim sonsuzfugun iki kiyisinda 
birindegömüt birinde umut 

daha bitmedi inançlar'm ve düş ferim 
oğuffar'm 
kızlarım devrimin kucagtnda demfenir 
dostumsun 
ekmeğimsin 
insanfıgın beşiği 
üzerinde doğduğum, seviştiğim 
coğrafyaya sığmayan büyüfû ülkem 
aç koynunu, kıytmfar ve talanfarfa 
Vidarım ve türkülerimfe 
korkufarımfa 
yğitfikferimfe kaliyorum 
özgürfüğüm sıcakfığında büyütmektir ı sığt 
toprakmtytm, erozyona uğrayayım 
ormanmıyım yangınlarla tükeneyim 
bu daifarda dört bin yd şafaksancıst çe- 
kçn 
tanrdann fanetine başkaldıran bir hafkım 
onur ve özgürfüktür benim büyükaşktm 

~[li BİÇER 
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GUL VEBUNE 

Were were yarê cane 
Xezala jı  nav gulîstanê 
Meş  em henn Kurdîstanê 
Lı  welatê me gul vebune 

Gul vebune gui vebune 
Lı  dîyarê me gul vebune 

Gul vebune gul vebune 
gulen kesk û sor û zerın 
berivan tev xemıline 
Lı  nava pezan dıgenn 

Gul vebune gui vebune 
Lı  farqînê gul vebune 

Were were yara delal 
Keçıka jı  Kurdistan Xezal! 
Ketıne şer hogır û heval 
Lı  weiatê me gui vebune 

Gul vebune gui vebune 
Lı 

 
kobani yê gui vebune 

Were em henn şoreşê 
em jî têkevın vê meşhe 
Şewqa Azadi dıreşê 
Lı  welate me gul vebune 

Gul vebune gul vebune 
Lı  Dersımê gui vebune 

Kıl bıke çavên Xezalî 
Lı  xweke şapık û sail 

' Dotmama mine delalî 

Lı  welatê me gul vebune 

Gul vebune gul vebune 
Lı  Batmarrê gui vebune 

Gul vebune gul vebune 
Lı  evina me gul vebune 
Were em herın Surucê 
Lı  deşta me gul, vebune 

Gul vebune gul vebune 
Lı  Meletiyê gul vebune 

Gele Kurd tev buye şîyar 
Lı  riya Azadiyê buye Sıwar 
bılbıl disa bu evindar 
Lı  welatê me gui vebune 

Gul vebune gui vebune 
Lı  hela Wanê gul vebune 

Hılma bıharê lı  car hali 
Tev kesk bune çîya û bant 
Şer çê buye bı  şoreşvanî 
Lı  diyarê me gul vebune 

Gul vebune gui vebune 
Lı  hêla Muşê gui vebune 

Were em herın welatê xwe 
Dîyarê bay û kalên xwe 
Deynê welat heye 11 me 
Lı  zozanan gui vebune 

Gul vebune gul vebune 

Li Arnedê gul vebune 

Lê were keçıka Kurdî 
Em bışehtinın vê bendê 
Dengen şalulan dıbisım 
Lı  welatê me gui vebune 

Gul vebune gul vebune 
Lı  Bêdlîsê gui vebune 

Were yarê yara delal 
çem ü Kani bune zelal 
Bune cîyên peykaran newal 
Lı  Kurdistan gul vebune 

Gul vebune gui vebune 
Lı  Musılê gul vebune 

Were dotmama dılovan 
Mêr û jın tev bune şervan 
Jı  xew rabun karker xızan 
Lı  nav şoreşê gul vebune 

Gul vebune gul vebune 
Lı  evina me gul vebune 

Salehê HESEN 

*** 
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Uğur MUMCU'ya Açık Mektup 

Sayın Mumcu 
8 Ağustos 1992 tarihli cum-

huriyet'te "GÖZLEM" köşesinde, 
"Kürt Islamcılığı" başlığı  ile yaz-
dığınız yazı, çarpı tmalarla dolu-
dur. Çarpıtmalar günümüzle ilgi-
li olduğu gibi, geçmişte içinde 
yaşadığımız süreçle de ilgilidir. 

Yazınızı  okuduğumuzda si-
zin çokça kullandığınız "bilgi sa-
hibi olmadan fikir sahibi ol-
manin ne demek olduğunu daha 
iyi anladık. 

Yazıda; Kürdistan'daki yurt-
severlere, ilerici gazeticilere ve 
halka yönelik "faali meçhul" (ger-
çekte faali devlet) cinayetleri ele 
alıyorsunuz. Ve çok şaşırmış  bir 
tarzda; "bunları  kim öldürüyor?" 
diye soruyorsunuz. Sorulara de-
vam ediyorsunuz: 'Hizbullah" 
mı? PKK mı? öldürüyor. 

Sorulara verdiğiniz cevaplar 
amacınızı  ve bilginizin seviyesini 
ele veriyor. 

Diyorsunuz; 	cinayetlerin 
"...Hizbullah tarafından işlene-
bileceği sölenebilir." Daha sonra 
ise "Kürt Kürdü öldürür mü?" so-
rusundan hareketle PKK'yı  bu-
gün Kürdistan'da yurtseverlere, 
ilerici basın mensuplanna karşı  
girişilen cinayetlerin sorumlusu 
olarak göstermeye dönük çarpı t-
malannız başlıyor. Dersim ayak-
lanmasından başlayıp 70'li yılla-
rın ikinci yarısında PKK'nın 
eylemlerine geliyorsunuz. Bütün 
amacınız Cinayetleri Devletin 
değil, PKK'nin işlediğini ispatla-
makhr. 

En basit araşhrmacılar bile, 
bugün . Kürdistan'da halka karşı  
işlenen cinayetlerin bizzat devlet 
ve onun yan örgütlerince gerçek-
leştirildiğini açikça tespit edebi-
lirdi. Evet PKK'de belirli bazı  ko-
rucu ve işbirlikçileri öldürüyor 
hata bazen yanlış  hedefleride vu-
ruyor ancak bunları  açıkça üstle-
niyor. Devlet ise işlediği cinayet-
leri gizliyor. 

Kürdistan'daki hemen he-
men herkes buna tanıktır ve bu  

gerçeği yaşayarak öğrenmiştir. Si-
zin bu yazınızdaki amacınız suyu 
bulandınp devletin cinayetlerini 
gizlemektir. 

Bunu yaparken PKK'ın geç- 
mişte yaptığı 	hataları  ön plana 
çıkarıyorsunuz. Ve eskiden var 
olan bazı  çatışmaları  hala sürü 
yormuş  gibi göstermeye bir ölçü-
de de körüklemeye çalışıyorsu-
nuz. Bunu yaparken yanlış  yalan 
bazı  duyumlan yazmaktan çekin-
miyorsunuz. 

PKK'nın eylemlerini anlatır-
ken; "PKK'nın örgütlenmesinde 
Abdullah Öcalan'dan çok daha 
etkili çalışmalar yaptığı  söyle-
nen Haki Karaer'in 1977 yılında 
'Tekoşin" adlı  bir Kürt örgütün-
ce öldürüldüğü de ileri sürülü-
yor" şeklinde bir iddia ileri sürü-
yorsunuz. Bunu daha öncede ileri 
sürmüştünüz. 0 zaman "Tekoşin 
Vurdu" demiştiniz. Bu tamamen 
yalandır ve sizin "bilgi sahibi ol-
madan fikir beyan ettiğinizin ke-
sin delilidir. 

Şöyle ki; "Haki Karer'in 1977 
yılında "Tekoşin" tarafından vu-
rulduğu ileri sürülüyor" diyorsu-
nuz, önceki yazılannızda "vurdu" 
diyordunuz. Bu sözleri neye da-
yanarak söylüyorsunuz? Bu ko-
nuda hiç araşhrma yaptınız mı? 
Belli ki yapmamışsınız, çünkü 
yapsaydınız şu gerçeği çok rahat-
ça görebilirdiniz: 

Tekoşin hareketi 1978 yılı  
Haziran ayında "Kurtuluş" hare-
ketinden aynlan bir grup sosya-
list tarafından kurulmuştur. Haki 
Karaer ise; 1977 Mayıs'ında An-
tep'te, "Streka Sor" hareketi ile çı-
kan bir çatışmada yaralanıyor ve 
hastahanede can veriyor. 0 halde 
Haki Karaer'in ölümünden bir yıl 
sonra kurulan bir hareket, nasıl 
olurda onun ölümünden sorumlu 
tutuluyor. 

Resmi belgelere çok rahat 
ulaştığına biliniyor. Bu olayı  bi-
razcık resmi belgelerden araşhr-
saydınız, hiçte bu duruma düş- 

mezdiniz. 
Sonuç olarak: Bizim PKK ile 

geçmişte çatışmalarımiz olmuş-
tur. Ancak Tekoşin, halktan, dev- 
rimcilerden hiç kimseyi öldürme-
miştir. 80'den önce PKK bir çok 
kez saldırdığı  halde, biz PKK'ye 
de saldırmadık ve PKK'nın hiçbir 
üyesini öldürmedik. 

Bu gün ise PKK ile aramızda 
bir çatışma yoktur olamazda. 
Çünkü bizce PKK eski PKK değil-
dir. 

Bu açklamayı,yaratmaya ça-
lıştığınız puslu havayı  dağıtmak 
için yapıyoruz. 	Çünkü biliyo- 
ruz ki kurtlar puslu havalan se-
verler. 

Tekoşin Davası  Tıı tsaklan adına 
Mehmet Gül - Mustafa Ak 

Antep Özel Tip Cezaevi 

Serketın'a Merhaba 

Çıkarmış  olduğunuz dergi-
niyi okudum ve çok beğendim. 
Bundan dolayı  sizleri kutlanm. 
Bu dergide tarihe ve Marksist- 
Leninist düşünceye daha çok 
yer verilmesini istiyorum. Ger-
çek tarihimizi öğrenmek biz 
gençlerin hakkıdır. 

Son olarakta bütün genç-
lerden ve işçilerden tek isteği-
miz, işçilerin işçi kıyımına ve iş-
ten ahlmalara karşı, gençliğin 
gerici-faşist eğitime karşı  müca-
deleyi, hükümetin demogojile-
rine kanmayıp örgütlü bir şekil-
de yükseltmeleridir. Bundan 
sonraki zorlu yayın hayatınızda 
başarılar dilerim. 

Yaşasin devrimci gençliğin 
mücadelesi, Yaşasin sosyalizm. 

' M. ATMACA / 
D ersim 
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Hazırlayan: All Haydar Laçin 

ABD'nin arka bahçesi olarak adlandırılan 
Güney Amerika'da işlerin son zamanlarda ABD 
için pek iyi gittiği söylenemez. Geçtiğimiz ay için-
de Peru'da (Aydınlı k yol önderliğinde) ve Boliv-
ya'da meydana gelen genel grevler, Venezuella'da 
devlet başkanının suikast sonucu öldürülmesi 
yönündeki gelişmeler, ayrıca El Salvador'dai 
FMLN gerillalarıyla yönetim arasındaki görüşme-
lerin kesilmesi ve Filipinlerdeki gerallalann silah-
larını  bırakmayı  reddetmeleri ABD'nin başını  ağ-
rıtacağa benziyor. 

Aydınlık Yol'un önderliğinde Peru'da yaşa-
nan mücadele gün geçtikçe büyüyor ve kitleselle-
şiyor. Devlet Başkanı  Alberto Fujimore'nin ma-
nevra alanı  ise gittikçe daralıyor. Meclisi 5 ay 
önce fesh ederek gerillalara karşı  daha aktif sa-
vaşmayı  hedefleyen Fujimore, yükselen mücadele 
karşısında ümitsiz durumda ulusal kurşutulş  
bayramının yıldönümünde 2 günlük genel grev 
ülke çapında etkili oldu. Başkent Lima'da baş-
kanlık sarayı  ve hükümet binaları  olağanüstü ko-
ruma altına alınırken, Aydınlık Yol'da saldırıları-
nı  yoğunlaştırdı. Sanırız Peru'da ABD ipin ucunu 
kaçırmak üzere! Bolivya'da yaşanan genel grev de 
yine geçen ayın dikkat çeken olaylarındandı. 
Özelleştirmeye karşı  yapılan genel grev Ve miting-
ler ABD alehtan gösterilere dönüştü. Amerikan 
bayraklannın yakldığı  ve ABD karşıtı  sloganlann 
atıldığı  gösteriler, benzer durumun yaşandığı  ül-
kelere örnek oluşturuyor. Diğer yandan ekonomi-
nin bunalımda olduğu Venezuella'da devlet baş-
kanının bir suikast sonucu öldürülmesi dikkat 
çekiciydi. Geçtiğimiz yıl içinde bir grup solcu su-
bayin darbe girişiminde bulunduğu Venezuel-
la'da ABD'nin desteklediği sosyal demokrat devlet 
başkanının darbeyi önlemeyi başarmıştı. Ancak 
yoksulluğun kol gezdiği topumsal muhalefetin 
yokseldiği Venezuella'da devlet başkanı  ABD'ye 
yaptığı  hizmetin karşılığını  en güzel şekilde almış  
oldu. Darısı  ABD empeıyalizminin uşaklığını  ya- 

pan diğer devlet adamlarının başına. 
10 yılı  aşkın bir süredir El Salvador'da yöne-

time karşı  mücadele veren FMLN gerillaları  geçen 
yıl içinde hükümetle görüşme masasına otur-
muşlardı. Ancak gerillaları  silahsızlandırmayı  
amaçlayan hükümet, cephenin hareket alanını  
kısıtlamaya çalışıyordu. Geçtiğimiz ay içinde Fa-
ranbuda- Marti Ulusal kurtuluş  cephesi görüş-
melerden çekilme kararı  aldı. Bugüne kadar yüz-
bine yakın insanın yaşamını  yitirdiği iç savaş  
yeni bir aşamaya gelmiş  bulunuyor. Filipinier'de 
ise geçtiğimiz aylarda devlet başkanliğina seçilen 
Fidel Ramos'un yönetime karşı  savaşan komü-
nist partisine legalleşme ve yasal parti kurma 
önerisinin, silahsızlanma getireceği için reddedil-
mesi diğer bir gelişmeydi. Güney Amerika ülkele-
riyle aynı  kaderi paylaşan sömürünün yanında 
doğal afetlerinde yaşamı  zorlaştırdığı  Filipinlerde 
dünyada yaşanan son gelişmeler karşısında geril-
la sayısında bir azalma olmasına karşın komü-
nist partinin askeri kanadı  olan NPA (yeni halk 
ordusu) hala önemli bir güç olmayı  sürdürüyor. 
Filipinler Komünist Partisi yayınladığı  yeni bir 
bildiride çatışmaların genişletilip yoğunlaştırıla-
cağını  belirtti. 

ARNAVUTLUK'TA VE 
MOĞ®LİSTAN'DA 
SEÇİMLER 

Geçtiğimiz Nisan ayında Arnavutluk'ta yapı-
lan seçimleri çok az farkla kazanan Demokrat 
Parti, 3 ay sonraki Yerel seçimlerde eski Emek 
Partisi'nin devamı  olan Sosyalist Parti karşısında 
yenilgiye uğradı . sosyalist Parti oyların yaklaşık 
%55'ini ve birçok yerleşim biriminde belediye 
başkanliğini kazandı. Yine Orta Asya ülkelerin-
den Moğolistanda yapılan genel seçimlerde de 
"Moğolistan Halkının Devrimci Partisi" 76 üyeli 
mecliste 72 üyeliği ezici oy üstünlüğüyle aldı. 

Pazar ekonomisi deneyinden perişan düşen 
ülkelerde son zamanlarda sosyalizmin sağladığı  
kazanımlann değeri halk tarafından iyice anlaşı-
lır oldu. 

Bunun en önemli belirtisi de bu ülkelerde 
yapılan seçimler.- Pazar ekonomisinin işsizlik, 
yoksulluk, hatta Afrika ülkelerini aratmayacak 
şekilde açlık ve dışa bağımlılıktan başka birşey 
getirmediği bu ülkelerde, sosyalizmin en güçlü al-
ternatif olduğu kesin. 
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HONECKER NEDEN 
YARGILANIYOR? 
Demokratik Almanya'nın eski devlet Baş- 

kanı  Erich Honecker 	ülkelerinin Federal 
Almanya tarafnıdan yutulmasından sonra 
sağlık durumu bozuk olduğu için eski Sovyet-
ler Birliği'nde bir hastanede tedavi altına alm-
mıştı. Bu dönemde Almanya hükümeti tara-
fından hakkında tutuklama kararı  çıkartılan 
Honecker, Berlin dauvarından batıya geçmek 
isterken öldürülen kişilerin ölümünden so-
rumlu tutuluyordu. Bunun dışında bir takım 
gülünç suçlamanın da muhatabı  olan Honec-
ker, SB dağıldıktan sonra Rusya Devlet Baş-
kanı  Yeltsin'le Almanya arasında yapılan an-
laşma- sonucu "kredi karşılığı" olarak 
Almanya'ya verilmek istendi. 

1973'te Şili'de Pinochet'in yaptığı  faşist 
darbeden kaçanlara kucak açmış  olan Hoec-
ker, bu ülkede kendisine duyulan sempati so-
nucu Şili'nin Moskova büyükelçiliğine sığın-
mıştı. 

Ancak geçtiğimiz günlerde buradan alma-
rak Almanya'ya teslim edildi ve Almanya'da 
cezaevine kondu. 

Honecker'in "suçlu" bulunduğu Berlin 
duvannda kaçanlara vur emri, içinde Honec-
ker'in de bulunduğu bir komisyon tarafından 
çıkarılmıştı. Fakat Alman adalete bütün "su-
çu" Honecker'e yıkmayı  uygun bulmakla kal-
madı. Demokratik Almanya'nın ekonomisini 
zarara uğrattığı  türünden gülünç suçlamalar-
da da bulundu. Bütün bu gelişmelerin altın-
daki gerekçeyse intikamdan başka birşey de-
ğil. II. Dünya savaşı  sırasında Hitler'e karşı  
savaşan Honecker bugünkü Alman devleti 
içindeki Neo-nazilerin gazabına uğramışa 
benziyor. Yeniden büyük bir emperyalist güç 
haline gelen ve yayılmacı  politikalar sürdüren 
Almanya'nm bu duruma gelmesini bir anlam-
da geciktiren Honecker'e karşi bir intikam 
harekatı  sürdürüyor. 

Honecker'in geçmişte yaptığı  birçok şeyii 
biz sosyalistler onaylamasak bile bugün neo-
nazilerin bu tavrı  karşısında sessiz kalama-
yız. Bilinmelidir ki yargılanmak istenen ger-
çekte sosyalizmdir. Alman Kapitalistleri, 2. 
Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg'de kuru-
lan ve Naziler'e yargılayan mahkemenin inti-
kamını  Honecker'e yargılayarak almaya çılışı-
yor. Bu burjuvazinin sınıf kimdir. 

G.AFRİKA'DA GENEL 
GREV! 

Ağustos ayı  içinde Mandela önderliğindeki 
Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Komünist parti ve 
Güney Afrika işçi sendikaları  kongresi (COSA-
TU) tarafından yürütülen genel grevler ülkede 
gerçek anlamda hayatı  durdurdu. Grevlerle bir-
likte yürütülen gösteri ve yürüyüşlere yüzbinler-
ce kişi katıldı . 

Geçtiğimiz yıllarda irkçi-faşist hükümetle 
görüşmeler sürdüren ANC geçen ay bir gösteri 
sırasında polisin 36 kişiyi öldürmesi üzerine gö-
rüşmelerden çekilmişti. 

Irkçı  rejimin sözde reformcu lideri F.W'de 
Klerk, ANC ile görüşmeler sürdürürken küçük 
bir zenci grup olan Zulular'ı  ANC'ye karşı  silah-
landırarak saldırttı. Görüşmelerin başladığı  ta-
rihten bu yana bu şekilde yüzlerce kişinin öldü-
ğü biiniyor. 

Anlaşmadan çok oyalama ve yıpratma takti-
ği izleyen ırkçı  beyaz azınlık hükümetine karşı  
yapılan son gösteri ve grevlerin sürekli ve yük-
sek katılım olduğu sürece başarı  şansı  fazla. 

IRAK FİİLEN ÜÇE BÖLÜNDÜ. 

Daha önce Kürtlere güvenlikli bir alan ya-
ratmak için Güney Kürdistan'ın Irak askerle-
rinden armdınlmasmdan sonra, şimdi de Gü-
ney'de Şiiler için benzer bir bölge oluşturuldu. 

Irak, ABD, Fransa ve İngiltere'nin kararıyla 
fiilen üçe bölündü: 36. enlemin Kuzeyi, 32. en-
lemin Güney'e ve ikisi arasında kalan bölge. Bi-
rinci bölgede Kürtler ikinci bölgede Şii Araplar, 
üçüncü bölgede Suni Araplar yaşamaktadır. 

ABD tızun süredir Saddam'dan kurtulmayı  
tasarlıyordu. Bunu dünya jandarmalığı  rolünü 
pekiştirmek ve Irak'ta kendisine daha yakın bir 
hükümet oluşturmak için istiyor. Yaklaşan 
başkanlık seçimleri de G.Bush'u buna zorluyor. 
Anlaşıldığı  kadanyla G.Bush Demokrat rakibi-
ne karşı  geri durumda. Dolayısı  ile puanın art-
tırmak için yeni bir diş  başarıya ihtiyacı  var. 
'Bu şartlar içerisinde, Irak'in siyasi yapısının ye-
niden düzenlenmesi emperyalistlerin uzun ve 
kısa vadeli çıkarlarına uygundur. Trajik olan 
kısa vadeli çıkarlar açısndan Irakli ezilenlerin 
çıkarlarının da aynı  yönde olmasıdır. En azın-
dan can güvenliği açısından bu böyledir. 
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AHMET BALI MEHMET UZUN 

KÜRDİSTAN DEVRİMCİ-SOSYALİST HAREKETİ 'NİN YILMAZ İKİ  
NEFERİ . ŞEHİT OLUŞLARININ 

13. YILINDA ANILARI MÜCADELEMİZDE 
YAŞIYOR. 

ONURLU VE CESUR BİR MÜCADELE YAŞIMINDAN SONRA 
ARAMIZDAN AYRILAN 

HIDIR DOĞAN 
YOLDAŞI UNUTMAYACAĞIZ, ANISINI MÜCADELEMİZDE YAŞATACAĞIZ. 

KİŞİLİĞİ  VE MÜCADELESİ  BİZE ÖRNEK OLACAKTIR. 

İSVEÇ'TEN MÜCADELE 
ARKADAŞLARI 

Arırıollı. 
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HIDIR DOĞAN 

KÜRDİSTAN DEVRİMCİ-SOSYALİST HAREKETİNİN 
NEFERLERİNDEN BİRİYDİ . 12 EYLÜL 

İŞKENCEHANELERİ NDE VE Zİ NDANLARINDA, ONURLU VE 
YIĞIT KİŞİLİĞİNE UYGUN BİR DİRENİŞ  GÖSTERDİ . 

ONU UNUTMAYACAĞIZ MÜCADELEMİZDE 
YAŞATACAĞIZ. 
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