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. .. .. 
EMPERYALIST BARBARLIK SURUVOR ... 

Afganistan'dan sonra 
s1ra kimde? 

B 
aşını ABD emperyalizminin çektiği, "lerörizme 
karşı mücadele" adına oluşan emperyalist
gerici güçler tarafından 7 Ekim 2001 'de Afga

nistan'a yönelik başlatılan "sıcak savaş", Aralık ayı 
Of1alarında esas olarak son buldu. 

ABD'nin yoğun hava bombardımanı ve sonradan 
adını •Birleşik Cephe" olarak değişiiren "Kuzey lttita
kı"nın, -yani emperyalistlerin kara ordusunun- da 
ABD'nin sözkonusu yoğun bombardımanı desteğiy
le Taliban güçlerine saldırısıyla üç aylık kısa bir süre
de Taliben rejimi yıkıldı. 

Askeri olarak esasta ABD'nin yoğun hava bombar
dımanı terÖlOne dayanan stratejide emperyalist -ge
rici güçler Taliban rejimini yıkma hedeflerine vardılar . 

Cephe savaşında da Taliben güçlerinin, karşıların
daki askeri güce karşı zafer kazanma şansı yoktu. 

Gerek karşılanndaki askeri gücün büyüklüğü. ge
rekse de Taliban rejiminin savaş sürecinde halk için
deki desteğini önemli ölçüde kaybelmasi sonucu, 
Taliben rejimi çok kanlı çatışmalara girmeden güçle
rini önemli ölçüde koruyarak geri çekti. Iktidardan 
geri çekilen Taliban. hemen ardında da Taliban ha
reketinin bir siyasi hareket olarak kendini feshettiğini 
de açıkladı . 

Taliban güçlerinin bu taktiği, gerçekte başta ABD 
olmak üzere, ABD emperyalisllerinin başını çektiği 
emperyalist-gerici koalisyonun Taliban güçlerini bü
yük ölçüde yok etme beklentilerine uygun değildi, 
beklentileri boşa çıktı . 

Tali b an rejimini yıkma bağlamında zafer kazanan 
emperyalist-gerici koalisyon, 11 Eylül 2001 tarihinde 
gerçekleştirilen ABD'ye karşı saldırıların sorumlusu 
ve suçlusu olarak gösterilen Bin Ladin'i "ölü veya di
ri" yakalama hedefine erişemedi. iık bakışta Bin La
din'in yakalanmaması olgusu emperyalisi-gerici ko
alisyonun başansızlığı hanesine yazılsa da: bu olgu 
aynı zamanda ABD'n in başın ı çektiği emperyalist 
saldırganların "Bin Ladln'ln şu ülkede olduğu isiihba
ratı var" diyerek bir başka ülkeye saldırmasının bir 

gerekçesi de otabilme durumundadır. Bu bağlamda 

özellikle ABD'nin elindeki Bin Ladin kozu varlığını 
sürdürmektedir. 

Emperyalist-gerici koalisyonun Taliban rejimine ve 
El Kaide örgütOne karşı yürüttüğünü söylediği savaş
ta. özellikle de ABD'nin bombardımanıyle binlerce 
Afganisıanlı emekçi hayatını kaybetti. Milyonlarcası 
hayatını kurtarabilme umuduyla göç yoUarına düştü . 

Yaklaşık üç aylık "sıcak savaş" sürecinde, Taliban 
rejimini yıkma amaçlarına ulaşmanın ortesindeki sü
reçte neler yapılacağı konusunda da emperyalistler 
hazırlıklarını sürdürdüler ve Kasım 2001 sonlarında 
Almanya'nın Bonn kentinde yapılan "Afganistan 
Konferansı"nda bu konudaki genel çerçeve ortaya 
kondu. 

Birleşmiş Milleller'in (BM) gözetiminde düzenlenen 
konferansta, Taliban rejimi sonrasındaki geçici hükü
met belirlendi. 22 Aralık 2001 tarihinden Itibaren Ikti
darı devrelan ve 6 ay süreli hükümelin başına, Afga
nistan'daki nüfusun, değişik ulus ve azınlıklar içinde
ki en çok nüfusu oluşturan Paşıun kökenli Hamid 
Karzai getirildi. 30 üyeli geçici hükümet. 11'i Paştun. 
8'i Tacik, 5'i Hazara. 3'0 Özbek ve 3'ü de diğer azın
lıklardan temsilciler arasında bOtüşüldO. 

Geçici hükümetin 6 aylık sürecinden sonra •toya 
jırga· (kurucu meclis) toplanacak ve kurucu meclis 
tarafından 1.5 yıll ık bir başka geçici hükümet kurula
cak. Bu süreçte kurucu meclis tarafından bir anaya
sanın kabul edilmesi ve daha sonra da genel seçim
lere gidilerek kurulması istenen rejim Iyice yerine 
oturıutmaya çalışılacak. 

Sözkonusu bu planın pratik olarak nasıl gerçekle
şeceğini birlikte göreceğiz. Fakat. şımdiden açık 
olan, bunun hiç de sorunsuz olmayacağıdır. Taliben 
rejimi yıkılsa da Afganıstan'daki sorunlar ve değişik 
tabakalar arasındaki çatışmanın temelleri varlığını 
korumaktadır. 

Afganistan'daki toprak ağaları. aşiret reisieri başta 
olmak üzere değişik kesimler kendi çıkarlarına uy-
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SIRA KIMDE? T 

gun iktidar mücadelesini sOrdOrmeye devam ediyor
lar. edecekler de. Bonn'daki • Afganistan Konferan
sı"nın sonuçlarına karşı hoşnutsuzluk en başından 
kendini gösterdi. Türk hakim sınıflarının kendi dostu 
olduğunu yüksek sesle dile getirdiği General Dos
tum. hoşnutsuzluğunu açıkça da dile getirdi. Gelinen 
yerde medyadaki haberlere göre Özbek-Tacik çatış
ması - küçük çapta da olsa- başlamış durumdadır. 

Afgan Turizm Bakanı Dr. Abdurrahman'ın Kabil Ha
vaalanı'nda hacı adayları tarafından dövülerek öldü
rülmesi de varolan çatışmalara son verilmesinin o 
kadar kolay olmadığına Işaret etmektedir. Ayrıca 
ABD askeri güçleri El Kaide ve Tallban güçterinin 
saktandığı iddia editen bölgeleri yer yer yoğun bi
çimde bombalamaya devam etmektedir. 
Afganistan'ın çok utustu bir ülke olması ve başta 

Paştun'lar olmak üzere diğer ulus ve azınlıklar ara
sındaki çelişki ve çatışmatar da, emperyalistlerin bu 
planının sorunsuz. çatışmasız. gerçekteşemeyece!jl 
ne işaret etmektedir. 

Taliben rejimine ve El Kaide örgütüne saldırıda bir
loşen emperyalistlerin andaki birliği, emperyalizmin 
doğasına uygun otarak Atgan is tan 'ın paylaşımı söz
konusu otunca açık dataşa dönüştü. Bu dalaşta an
da öne çıkanlar ABD, Almanya. Rusya'dır. Ama Ingil· 
tere, Fransa. Çin ve Japonya da değişik ölçütarda 
doğrudan dataş içindedir. 

Bonn'daki "Afganistan Konferansı"ndl!l geçici hO· 
kümet kurma kararının yanısıra . Afganistan'da "barı
şın tesisi ve korunması için" de uluslararası bir "Ba
rış Gücü" oluşturma kararı alındı. 

Bu karar alınmasına rağmen. sözkonusu Uluslara
rası Güvenlik Destek Gücü'nün (ISAF) komutasının 
üsttenilmesi bağlamında pazarlıklar sürdü, sürüyor. 
17 devletin askeri gücünün yer aldığı ISAF'ın ilk altı 
aylık komutasını, yürüyen tartışmalar sonrasında In
giltere üstlendl. Şimdi yürüyen tartışmalar. bu allı ay
lık süreç sonrasında komutanın kime verileceği ko
nusundadır. 

ABD emperyalistleri Kabil ve Kandahar çevresine 
2000'den fazla özel kuvvet yerleştirdiği halde, ISAF 
içinde yer atmanıayı tercih etmiştir . ABD emperya
listlerı işgalci güç otarak görünmeme ve böylesi bir 
işgalci güç olmakla karşıtaşacağı olası sonuçları gö
zönüne atarak Afganistan'ın BM çerçevesindeki bir 
"Barış Gücü" tarafından kontrol edilmesini yeterl i 
bulmaktadır. Böylece ABD emperyalizmi Afganistan 
politikasını esas olarak BM üzerinde gerçekleştirme
ye; eğer istenmeyen gelişmeler olursa •tek suçlu" 
olarak ABD'nin gösteri lmesini engellemeye çalış
maktadır. 

Ayrıca ABD "Barış Gücü"nün kamutası bağlamın
da bu işi Almanya'nın üstlenmesini istemektedir. Al
manya Ise bu göreve hazır olmadığı gerekçesini öne 
sürerek komutayı Os tl enmeyi kabul etmemektedir. 

Komutayı üstlenme yerine Atmanya şımdilik Afganis
tan'da askeri güç bulundurmayı ve Afgan merkezi 
polis gücünü eğitmekle yetinmel<ted ır . KuşklıSU/ 
kendisine göre daha iyi şartlar olu ştuğunda bu göro
vi üstlenmekten de geri durmayacaktır 

I SAF'ın komutasının Türkiye'ye verıtmek ıstanması
nin bir nedeni de, aslında Türkiye'nın, ABD'nin NA
TO içindeki en güvenilir müıtefiki olarak görülmesi· 
dir. Böylece ABD Afgan ıstan'a yönelik siyasetı ni rür· 
kiye üzerinde daha da kolay gerçekleştirme imkAnı· 
na sahip olacaktır. Türkiye'ye ISAr'ın komutasın ın 

verilmek istenmesinin bir diğer önemli nedeni ise, 
TOrkiye'nin müslüman bir ülke olarak Afganistan 
halklarının "Barış Gücü"ne karşı tepkı sini lörpüleme 
ve diğer müslüman ülkelerce kabul görülmesi olası· 
lığıdır. 

Türk hakim sınıfları kendilerine verilecek böylesi bir 
role, "Barış Gücü"nün komutasını üsllenmoyo halır

dır . Fakat, Türk devletinin Içinde bulundu~u ekono
mik zorluklar bu görevi Ostıenmeyi zorıaştırmaktad ır. 
Türk hakim sınıflarını n başta ABD emperyalistleri ol
mak üzere diğer Avrupalı emperyalist güç lerle pa-

SIJmOrgecl lşgafcl 

bfr gOç olmada 
dımeyfm/1 o/en 
faşist TOrk ordusu; 
Kore, Somali, 
Boen•lmse/c v• 
Kosova'den sonra 
Afgenlstan'e de gitti. 
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zarlıkları. esas olarak üstlanecek komutanın mali gi
derlerinın emperyalist güçlerce üstlervneSine yöne
liktir. Büyi)k olasılıkla da gıdışaı bu yönde otacaktır. 
Türk hakım sınıfları ABD'nin taşeronluğunu yapar
ken, Afganistan'daki dalaşta kendi pazarlık gücünü 
ve konumunu güçlendirmeye çalışmaktadır. 

Türk hakim sınıflarının emperyalist ağababaların
dan istediği malı ve siyasi güveneelerin neler olaca
ğı, nasıl belırleneceği tartışmaları sürerken Şubat ayı 
ortalarında TOrk ordusu pratik olarak 267 kişilik bir 
blrllkle Alganistan'a yerleşmeye başladı bile. 

Böylece sOmOrgeci işgalci bir güç olmada dene
yımil olan faşısı Türk ordusu, Kore, Somali, Bosna
Hersek ve Kosova'dan sonra Afganistan'a da gıtti. 
Faşıst TOrk ordusu şimdi Kuzey Kürdistan'da ve bel
ll ölçüde Güney Kürdistan'da da KOn ulusuna karşı 
uyguladığı barbarlığını, "büyük askeri deneyım· 
adıyla Afganıstan'da uygulama ve kendini emperya
list ağababalarına ispat etmekle karşı karşıya 

Bonn konleransından sonra Afganistan'da kurulan 
geçıci hükümatın başbakanı Karzai, kendisine veri
len görevi yerine getirmeye çalışırken Ocak ayı son
larına doğru diplomatik ziyaretleri serisine Suudi 
Arabistan'la başladı. Bu ziyaretton beri de hemen 
hemen hep yundışındaki zıyaretlerle -&ınnetton 
markalı elbıseler altında- zamanını geçirdi, gcçırryor. 

Afganistan bağlamında uluslarafası düzeydeki 
toplantı Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapıldı. 21· 
22 Ocak 2002 tarihlerinde yapılan toplantının günde
mi, Afganistan'ın ·yeniclen yapılandırılması"ydı. 

Bu toplantıya başta BM Genel Sekreteri Annan ol· 
mak üzere 17 uluslararası kuruluşun (siz emperya
listlcrin kuruluşları diye okuyun) ve 60 ülkenın temsil
cileri katıldı. Toplantı sOreelnde Afganistan'ın •yeni
den yapılandırılması· için Afganistan'ın geçici hOkO· 
metine 4.5 milyar dotartık yardım sözü verildi. Top
lam beş yıllık süreci ön gOren bu yardım sözlerinin 
pratiğe nasıl geçeceği bellı değil. Bu yi)zden de Is
tanbui'da yapılan Avrupa Birliği-lslam Konferansı Or
gOtil toplantısına katılan Afganistan Dışişleri Bakanı 
Abdullah Abdullah, kendisine Tokyo'dakl toplanbda 
verilen yardım sözleriyle ilgili sorulan soruya; "Taah
hOtfer iyi de 6nemli olan onları hayata geçirebllmek. • 
diye cevap verdi. 

Taliben rejiminin yıktimasından sonra kurulan geçi
cl hükümeı . görevi kendisine veren emperyalistlerin 
emirlerini yerine getirirken. yer yer şu ya da bu em
peryalistin hoşuna gitmeyen -ama diğer emperya
listlerin hoşuna giclen, daha doğrusu çıkarına olan
bazı adımlar da almaktadır. Karzel'nin G. W. Bus
h'un "şer ekseni" Içinde gördüğü lran·a resmi ziya
rette bulunması bunun bir Orneğldlr. 
Kısacası Alganlsıan'da Taliben rejimi yıkıldı. em

peryaJisUerarası dalaş ile Afganistan'ın yerli gOçleri 
arasındaki dalaş başladı ... 

SAVAŞ ESiRLERi 
GUANTANAMO'DA ... 

A 
fganistan'a saldırı koalisyonunun adı "ulusla
rarası terörlzme karşı mücadele koalisyonu" 
olarak konmuştu. Afganistan'a yOnelik savaş

la başlatılan emperyalist harekAta da ·sonsuz özgür
lük" adını verdi emperyalistler. 
Afganistan'ın Oç ay boyunca yoğun bir bombardı

mana maruz kalması. binlerce Afganistanlı emekçi
nin katledilmesi, milyonlarca insanın canını kurtarma 
umuduyla göç yollarına düşmesi vb. vb. olgular, em
peryalistlerin sonsuz özg0r1üğ0n0n gerçekte barbar
lık oldu~ unu gömıek Isteyen herkesin gözlerinin OnO
ne seriyordu, serdi. 

Gerçekten de emperyalistler için özgilrlük, ezilen 
halkiara istediği gıbi baskı. zulüm. katliam vb. uygu
lamaları gerçekleştırmektir. Kendine karşı her IOriO 
muhalefetı yok etmek. ezmektir. Bir de bunun sınırsı
zı sözkonusu edilirse, bihn ki; emperyalistlerin kendi
lerinin uluslararası alonda karar altına aldığı, altına 
Imza attığı anlaşmaları, uluslararası hukuk olarak su
nulan hukuku bir kenara bırakma, ayaklar altına alma 
kararı verilmiştir. 

Bunun son dönemeleki en açık Orneklerinden biri 
de Afganistan'da Tahben rejimine ve El Kaide örgü
tOne karşı yi)rütOien savaşın bitmesi sonrasında. sa
vaş esirlerine karşı ABD emperyalizminin uygulama
larıdır. 

Afganistan'da esır alınıp ABD'nın Küba'daki Guan
tanamo Hava Üssü'ne götOrOien 200'e yakın El Ka
ide ve Taliben Oyelerıne karşı ABD'nın m..ıamelesi, 
emperyalist uluslararası hukuku da çll)neyen bir mu
ameledir. 
Savaş esirlerine karşı nasıl devranılacağı ve savaş 

asırlerinin ne gıbi hakları olduğu, uluslararası hukuk 
açısından 1949'da yunlriOl)e giren Cenevre Konvan
siyonu tarafındanonaya konmuştur. Bu konvansiyon 
bugüne kadar 190 Olke tarafından Imzalanmıştır ve 
ABD de bunlardan biridir. . 
Savaş asırlerine karşı kötü muamele daha ilk baş

ta. esirler Guantanamo'ya askeri uçaklarla gOtOrOIOr
ken başlamışbr. Esirler uçaktera bindırilirken ığneyfe 
uyuşturulmalarına rağmen. uçakteki kabloları kes
mesinler diyerek elleri ve ayakları bal)lanmıştır. ·Go
venlikleri" için bu da yetmemiş olacak ki, esirlerin 
ağızları bağlanmış, gözleri kapatılmış ve kulakları ku
laklıklarla tıkanmıştır. 

Guantanamo'da ise elleri ayakları bal)lı ıutulmuş. 
eSirleri kOçük düşürmek ve dini duygularını renelde 
elmek için saç ve sakalları kesilmış. tellerle çevrili 
kalesiere konmuşlardır. 

Bu uygulamaların göruntOieri kamuoyuna yansıdı· 
ğında uluslararası hukuk sawnucusu geçinen Avru-
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1 SIRA •IMDP • 

pah emperyalisllerin bazılemsilcilerinden de tepkiler 
yükseldi. 
Aslında batılı emperyalistlerin bu tepkileri savaş 

esirlerine karşı uygulananlara değildi. Bunların tepki
lerinin esas gerekçesi de uygulamaların yaniışiiğı 

değil , böylesi uygulamaları n "uluslararası terörizme 

karşı mücadeleyi" zayıfiatecağı gerekçcsiydi. 
ABD'nin Cenevre Sözleşmesi 'ne uyması yönlü ta

vı rlar ABD emperyalistlerine görünüşte geri bir adım 

atmasını beraberinde getirdi. 
ilk başta El Kaide ve Tallban üyelerinin savaş esiri 

olarak kabul edilemeyeceğini, bunların "yasadışı çe-
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te• üyeleri olduğu ve bu nedenle de Cenevre Sözleş· 
ması'ne uymasının sözkonusu olmadığını açıklayan 
ABD yöneticileri, daha sonra Cenevre Sözleşme
sı'nin sadece Taliben Oyelenne uygulanacağı, El Ka
ıde üyelerine uygulanmayacağı yOnünde açıklama 
yaparak •geri adım· attılar. Uygulamalar ise sOrdO· 
rOidO. sOrdOrOIOyor Şubat ayı sonlannda medyaya 
yansıyan haberlere gOre 8 Kaide ve Talıban Oyalerı 
açlık grevi eylemine başlamışlardır. 

Sonuç hangi yOllde Olursa olsun. ABD emperyaliz· 
minin Guanıanamo'daki savaş esirlerine karşı uygu
lamaları. 11 Ey1ül 2001 sonrasında emperyalisllerin 
daha çok saldırganlaştığını gösteren bazı uygulama
lardır 

Evet bu uygulamalar da. 11 Eylül 2001 sonrasında 
emperyalistlerin dışta saldırganlığı lle Içte laşistleş· 
monin içiçe yOrildOğünO açıkça göstermektedir. 
Uluslararası Işçi ve emekçiler. ezilen tOm halklar 

için esas sorun bu gerçekliğin görOIOp kavranması 
ve emperyalist saldırganlığa karşı mOcadole birliği
nin sağlanması: emperyalist sisiemın yerlebir edil· 
me si Için mocadeleye bugünden başlanmasıdır ... 

SIRADA IRAK Ml VAR? 

E mperyalisı saldırganlık Afganistan'daki Tali
ben rejiminın yıkılmasından sonra da sürüyor. 
ABD omperyahstleri savaşın Afganistan'la sı· 

nırlı kalmayaca!)ını daha savaşın öncesinde ilan et
mişti. ·Haçlı seferi"ne başıanacağını açıklayan Bush, 
bunun on onbeş yıl sürocoğının de altını çizmişti. Al· 
ganisıan'a yönelik saldırıların sürdüğü süreçte. Alga
nıstan sonrasında sıranın kime geleceğine yOnelık 
tartışmalar da yoğun olarak sürdü. sürüyor. 

Bu süreçte birçok ülkenin adı geçti Ama en son. 
hedef olabilecek ülkeler, yıne G. w. Bush taralından 
·şer ekseni" olarak açıklandı Buna göre Irak, Iran ve 
Kuzey Kore teröre destek veren ·şer eksenı"ydi ve 
ABD bunlara karşı ·ıutartı• bır mücadele yürütecek· 
b(!) Tartışmalar. andaki yörüngenın ırak'a yöneldığı· 
ni göstermektedır. Oğul Bush. babasının yapamadı· 
ğı işi tamamlamaya and içmiş görünüyor ve Saddam 
rejımını yıkma konusunda •Ciddi o/dllf1um anlaşıla

caktır• yOniO açıklamalaıla da bunu gösterıyer. 
. ABD'de yayınlanan tanınmış gaıeteleıde, lrak'a 

yönelik harekAtın zamanının tam belli olmadığı. ama 
Bush'un görev süresinin bit oceğı 2005 yılından önce 
Saddam'ın iktidardan dOşürillmesi için hor türlü se
naryonun gözden geçiıildi{Jino yönelik tespitler yapı· 
lıyor. 

Bu bağlamda gündeme getirilmesi Ihtimali olan Oç 
senaryo One çıkmaktadır. Bunlar, diplomatik. siyasi 
ve askeri alanla ilişkin sonaryolardır. Diplomatik 
alanda BM temsilcilerinin Irak'ın silahlarını denetle
rnesi için ırak'a kabul edilmesi sorunu öne çıkmakta· 

dır. Bu konuda Türk devteli de lıak'ı ikna ıçın araya 
girdi. Bununla ilgili Başbakan Ecevıt Saddam'a mek
tup gönderdi. Irak Dışişleri Bakanı Nacl Sabri ıse 
•Irak olarak BM kararlarına uyma ve uluslararast top
lumla işbirliği kararltltğmr sürdOr()yoruz. • diyerek 
Irak'ın BM kararlarına uymadığına yOnelik suçlama· 
lan geri çevırdi. Naci Sabrı aynı tavrında denetçiler 
konusunun siyasal amaçlar1a gündeme gctırıldığıni 

ve •Denetçilerin amact Irak 'ın olmayan kitle tmha si· 
lahlanm kontroletmek değil, ABD'ye lrak'a baskı po
litika/an konusunda malzeme yaratmaktlf. • tespitın
de bulundu. Diplomatik alanda gelışmeler şimdilık 
Irak'ın BM Genel Sekreterı Annan ile Onkoşulsuz gö
rüşmelerde bulunmaya hazır olduğunu açıklamasıy· 

la görüşmelerin nasıl yOrOyeceğine göre şekillene
cektir. ABD emperyalizminin elinde bu koz alınırsa 
lrak'a saldırı da gecikebil ir. 

Siyasi alandaki senaryo. esas olarak uluslarerası 
emperyalist kuruluşlar ve ırak'a komşu ülkeler tara
fından ZOC'Iayıcı önlemler alınmasına yöneliktir. 

Askeri senaryo ise Afganistan örnei'linde oldu{Ju 
gibi havadan yo!)un bombardıman vo Kuzey Ittifakı 
gibi yerel, kara OC'dusuyla koordineli bir savaş olarak 
öne çıkmaktadır. 

Bu konuda adına ·Rumsleld Doktrinı· denen ıavrın 
propagandası yapılmaktadır. "Rumsfeld Doktrlnl", 
ABD medyasında "dış politikada ilerlemenin daha 
etik ve daha ahlaklı bir yor olarak gösterilmektedir. 
Peki ama nedır bu "Rumsleld Doktrini"? Bunun kısa 
cevabı, Afganistan'daki uygulamadır. 

Yani. Amerikan ÖZel Kuwetleri, Komando Birlıklerı 
ve Amerikan Hava Gücü ıle yerel kara bırlıklerinin ko
ordineli olarak birlikte hareket etmesedır Irak bağla· 
mında yerel kara birlıkler esas olarak Barzani ve Ta
labani önderliğindeki Kürtlerdır Bu arada PKK do 
Kürtleri inkar etmeyen bir yaklaşımın yanında yer al· 
maya hazır olduğunu açıkismışor Güney Kürdıs· 
tan'daki PKK güçlerinın de ABD önderlığindeki ve 
yönelimindeki yerel güçler kervanına katılıp katılma· 
ması ABD'nin tavrına bağlıdır. Ama PKK buna hazır· 
dır. 

lrak'a karşı hangi senaryonun pratiğe geçınieceği 
esas olarak ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in 
Mart ayında Ortadoğu'ya yapacağıturdan sonra da· 
ha da açık hale gelecektir. Fakat bilinmesi gereken 
bir gerçek, lrak'a saldırının Afganıstan'a saldırı kadar 
kolay olmayacağıdır. 

Alganlstan'a karşı oluşan emperyalist-genci koalls· 
yon da yer alan emperyalistler. lrak'a yönelık bir as· 
kerl harekat konusunda ABD ile larklı tavırlar sergile· 
rnektedir. Çin. Rusya ve AB şimdilik lrok'a saldırıya 
karşı olduklarını açıklamış durumdadır. 

Avrupa Birl iği Komisyonu'nun dış ilişki lerden so
rumlu üyesi Chris Patten. Rusya Dışişleri Bakanı lgor 
lvanov vb. siyasetçiler başta olmak üzoro, Bush 'un 
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S IRA KIMDE? 'f' 

"şer ekseni" konusundaki açıklamasına ve lrak'a yö
nelık tavrına ı tıraziarda bulunup eleştirdiler. 
Bunların da esas gerekçelerı bOylesi bir harekAbn 

"uluslararası antıterOr koalisyonuna zarar vereceği", 
"lrak'a karşı mücadelenın hukuk temelinde yürütOI
mesı gerektıği" ve bu konuda "BM GOvanlık Konse
yi'nın yetkıh olduğu" vb. gerekçeterdı. 
ABD'nın askerı senaryosunun ne zaman ve nasıl 

hayata geçırıleceğı tam açık değılken. lrak'a karşı 
bır saldırı ıçın ABD'nın çoktan hazırlıklara başladığı. 
bOlgaye askeri guç yığdığı ve daha da yığacağı bır 
olgudur 
Ayrıca trak'a bır saldırı ıçin Afganıstan'a karşı olu

şan koalisyonun bırlıkte hareket eımesı de mutlaka 
gerekmıyoı Bu tavır ABD temsileıleri ve medyası ta
rafından da açıkça dıle getırıldi, getiriliyor. Bu bağ
lamda Irak'ın komşu ülkelerinin tavrı ve Rusya'nın 

"pasif onayı" beklenıyor. lngıltere ise ABD'nin yanın
dadır. 

Türk devlotinin resmi tavrı lrak'a yönelik bir askeri 
hareka tın yapılmamasını arzu otme yönündedir. Fa
kat bu konuda da kararın Ankara'da değil. Washing
ton'da verileceği açıkt ır. ilk başta lrak'a askeri bir 
harekata kosin karşı görünen Ankara, daha sonra bu 
tavrından rlcot ottl. TC'nln andaki tavrı özelle şöyle 
dile getiriliyor: 

"Biz lrak'm askeri bir operasyon sonucu parçalan
mas mı Istemiyoruz, ancak Saddam Hüseyin 'in meş
ruiyetine de baCiı deCIIlz. • (17 Ocak tarihli gazeteler
den) 

Bu tavrı anlaşılır kıtmak ıçin açıklarsak TC'nin tavrı 
kısaca şöyledir: Saddam reıiminı yıkmak için lrak'a 
bır askeri harekata karşı değılız Ama. Irak'ın toprak 
bütlK110ğü korunmalı ve herşeyden önce de şu ya 
da bu bıçımdo bır K Ort devteline ızın verilmemelidır _ 
ABD'nın Irak sıyasoti de Irak'ın tOI)fak bütünlüğunü 
ortadan kaldırmaya yOnclık bır sıyasot değıldır. Kart
ter bağtamında ise ABD'nın Irak siyasetı şımdılik 
Irak'ın toprak bıltOnluğV çerçevesınde ve kendi de
netmınde bır özerklık sıyasetıdır 

Gerek Alganıstan. gerekse de Irak konusunda 
Türk hakım sınıilan pazarlık güçlerını yOkseltmek ıçin 
de çalışmaktadır Pazartık gOcüou artırdığı oranda 
da fıyatı yükselecektır 

Ama, lrak'a bır askerı harekat kararının Ankara'da 
değrt Washıngton'da verılecel)ı gıbı bu konuda da 
karar Washıngton'da verilecektır Ve TC lle ABD iliş
kileri gözönüne alındıl)ında, böylesi bir askeri hare
kana Türk hakim sınıilan şu veya bu biçimde ABD'
nin yanında yer almaya mahkumdur. 
Gelişmelerin hangi yöndo olacağını görüp yaşaya

cağız. işçiler. emekçiler ve ezilen halklar Için sorun, 
bu emperyalist saldırganlı~a. barbarlı~a karşı müca
deleyi yükseltmektir . 

4 Mart 2002 )( 

Abdullah Öcalan' ı idam 

etme tartışmaları sürüyor! 

iDAMA HAYlR! 
Türk ha.knı sınıfları AB'ye sunutan "Ulusal 

Program" da orta vadeli çOzOmler ıçınde ete 
alınan Olüm cezasın111 kaldınlması t.anış· 

masını da yürütüyor Bu taruşmada esas 
olarak, ölüm ya da idam cezasının kaldırıl
masını Abdullah Ocalan'ın idam edilmesin
den sonra gerçekleşlirılmesıni Isteyen kafa· 
ıesçı kesimlerle, AB'ye Oye olmak Için Ko
penhag Kriterleri'ne uymayı ve ölüm ceza
sının kaldırılmasını savunan 'liberal" şovon
ler öne çıkmaktadır. 

Abdullah Ocalan'ın idam edilme cezası 
nı!') infaz edilmesinden yana olanlar da, 
AB'ye üye olmanın geroğini yerine getirip 
"asmayalim, ağırlaştınlmış mOebbet hapis 
cezasına" çevirelim diyenler de taşist TOrk 
devletinfo "vatanı ve milletiyle böiOnmez 
bOIQniOğünOn" savunucularıdır. 

Ve bunlar. Abdullah öcalan'ın idamını , 
ya da idam cezasının ağırlaşıırılmış mOeb
bet hapis cezasına çevrilmesini; Abdullah 
Öcalan'ın bugün savundu~u görüşler yO· 
zünden değil, taşisı Türk devteline karşı 
Kürt ulusunun ulusal mücadelesına önder
lik ettiği için istemektedırler 
Kısacası; Abdullah Ocalan şahsında yar

gılanmak ve cezatandrnlmak ıstenan ba· 
ğırnsızlık tatebi temelinde silaha sarılmaktır; 
yargılanmak ve cezalandırılmak ısıenan 
Kürt işçileri, köytüleri başta olmak Ozere. 
tüm milliyetlerden Kuzey KOrdıstan-Türkıye 
halklandır 

Türk hakim sınıftannın Abdullah Ocalan'ın 
başında demoklesin kılıcı gıbı salladı{lı 

idam cezasını Kuzey Kürdisıan-Turkıye 
halidarı kökten reddedip Abdullah Ccalan'ı 
ne TC'nin ne de herhangi bir uluslararası 
emperyalist kuruluşun yargılama ve onu 
mahkum etme hakkı olmadığını bır kaz 
daha haykınyoruz! 

Biz emperyalistlerden "adil yargı· dilen
mlyoruz! Abdullah Öcalan kayıtsız şartsız 
serbest bırakılmalıdır diyoruz i 

28 Şubat 2002 )( 

ww
w.
ar
si
va
ku
rd
.o
rg



9 O 
'lı yılların başlarında sosyalemperyalist 
Rusya önderliğindeki Doğu Bloku'nun 
çökmesiyle tüm balılı emperyalist burjuva

zi "Komünizm yıkıldı" diyerek zafer çığlıkları allı. 
Emperyalizm ve yardakçılarına göre komünizm ka· 

pilalizm karşısında yenilmiş ve insanlık için yaşana
bilir tek sisiemin kapitalizm olduğu ispaUanmıştı . 
Böylece iki kutup lu dünya ortadan kalkmış, soğuk 
savaş sona ermiş ve artık insanlık "aklın egemen ol
duğu" "yeni dünya düzeni" allında savaşsız ve kalıcı 
barış içinde yaşayacakll. 

"Yeni dünya düzeni"nln propagandası sadece 
burjuvazinin değişik temsilcilerini, savunucularını 

değil, ulusal kurtu luş mücadelesi verenlerden birçok 
devrimeiye kadar geniş bir yetpazeyi de etkiledi. 

Daha önce kapılalist sistem çerçevesinde kurtulu
şun mümkün olmadığını -doğru olarak- savunanlar, 
giderek sistem içi çözvmler aramaya, daha sonra da 
sistemin savunucusu olmaya başladılar. 

Güney Afrika'da Apartheid'a son verilmesi ve isıa
it ile Filistin temsilcileri arasında Oslo'da imzalanan 
anlaşma vb. gelişmeler de emperyalist burjuvazinin 
"yeni dünya düzeni" teorisinin pratik ıspalı olarak 
gösterildi. 

Emperyalistlerin barış havarisi kesilmesinin büyük 
bir sahtekarlık olduğu, savaşların kapitalizmın kaçı

nılmaz yol arkadaşı olduğu gerçeği kısa sürede ken
disini yine gösterdi. 

"Kalıcı barış çağına· gırildiği yönündeki palavralar
ta paralel dOnyanın birçok yerinde savaşlar yürüyor, 
çatışmalar sOrOyordu. Emperyalist burjuvazinin tem
silcilerinin kendileri de bu "kalıcı barış çağı" denen 
donemin ilk on yılı içinde süren savaş ve çatışmalar
da beş milyon insanın hayalını yitirdiğıni tespit etmek 
zorunda kaldılar. Bu sayıya son iki yıllık dönemde ya· 
şamını yitirenler de kallldığında "kalıcı barış ça
ğı"nda savaşlarda yaşamını yilirenterin sayısının da
ha yüksek olduğu görülecektir. 
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FILISTI N - /SRAIL Ç lKMAZ/ "' 

Oslo süreci olarak da gösterilen isıait-Filistin anlaş
ması da emperyalist dünya burjuvazisinin "kalıcı ba
rış çağı"nın tipik örneklerinden biri olduğu gibi, kapi
talist düzende ulusal sorunun gerçek çözümünün 
mümkün olmadığını da gösteren bir örnektir. 

Oslo anlaşmasından sonra ABD emperyalizmi de
netiminde Beyaz Saray'da i srail-Filistin temsilcilerine 
"Barış Süreci" lle ilgili anlaşma imzalatıldı. Buna gö
re. lsrail taraltndan işgal edilen topraklann küçük bir 
bölOma azerinde "mini" bir Rlislin devieti ilan edil
mesi vaat edilmişti. Fakat Filistin devletinın ilan edil
mesi için de taraflar arasında varolan diğer anlaş
mazlık sorunlarının görüşmelerıe çözülmesi gereki
yordu. 

Süreç işlemeye başladığında gelişmeler emperya
listlerin ç izdil'li çerçevede ilerliyordu ve taraflar ara
sındaki anlaşmazlıklar her seferinde ertelensa de. gi
dişin iyi yönde oldul':ju propaganda ediliyor ve bu 
gelişmeler emperyalistlerin "barış" konusunda ne 
kadar duyarlı olduklarına, ne kadar olumlu işler yap
bklarrna örnek olarak gOsteriliyordu. 

Fakat her seferinde ertelenen ve üzerinde tarafla
rın anlaşmasının en zor olduğu konular gündeme 
geldiğinde, işlerin hiç de istendiği gibi yoramediği 
de ortaya çıktı . 

Üzerinde en çok tartışılan ve aniaşılmayan esas 
noktalar, Kudüs'ün Fil istiniiiere verilip verilmeyecel':ji, 
nasıl bölüşüteceği; diasporadaki sürgün Filistintilerin 
geri gelmesi: Batı Şeria ve Gaza bölgelerindeki tüm 
Yahudi yerleşim alanlarının tasfiye edilmesi ve ilan 
edilecek Filistin devletinin 
siyasal ve ekonomik olarak 
isıaif'den tam bağımsız bir 
yapıya kavuşması noktala
rıydı. 

Bu konularda anıaşma 
sağlanmadığı bir ortamda 
daha önce öngörülen Filis
tin devletini ilan etme tarihi 
geldi. Tam da bu süreçte 
Sabra-Şatilla katliamının 
sorumlusu katil Şaron Ku
düs'ü ziyaret ederek prova
kasyona yol açtı . Ardında 
ikinci intifada denilen süreç 
başladı. Çatışmalar 2000 
yılı Eylül ayı sonlarından bu yana devam etmektedir. 

Ikinci intifadenın başl angıcında tarallar yeniden 
görüşmelere başlamak için ABD ve Avrupalı emper
yalistler tarafından Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde bir 
araya getirild i ve ateşkes ilan edild i. Bu ateşkese 
rağmen çatışmalar sürdü. 
Şubat 2001 başlarında yapılan başbakanlık seçim

lerinde Şaron'un başbakanlığa seçilmesi sonrasında 
ise israil devieti soruna "çözüm" getirme yerine da-

ha da saldırganlaştı . Çatışmalar da giderek sertleşti. 

isıait 'in bu saldırganlığında aynı zamanda ABD'de 
Bush'un başkan olması ve Clinton dönemindeki !sra
il-Filistin siyasetinin kendilerini bağlamadığını ilan et
mesi de rol oynadı. 

Eylül 2000 sonlarına doğru başlayan intifada sonu
cundaki çatı şmalarda bugüne kadar yaşamını yiti
renterin sayısı 1400 civarındadır. Bunu tarafiara göre 
ayırırsak 1050 Filistinli, 350 lsrailli yaşamını yitirmiş
tir. Filistintilerin dörtte biri çocuklardan oluşmaktadır. 

11 Eylül 200 ı tarıhinde ABD'ye yönelik saldırı eyle
mi sonrasında başını ABD emperyalizminin çektli:)l 
"uluslararası teröre karşı mücadele" ad ına kurulan 
koalisyonun Afganistan'la başlayan ve tüm ezilen 
halkiara karşı geliştirilen saldırının ve gerekçelerinin 
bir benzerini israil, Filistinlllere karşı göstermektedir. 

lsrail hakim sınıfları Filistin halkının haklı davasını 
bağmak için ellerinden geleni ardına koymuyor. "Mi
ni" Filistin devletinin ilanı gündeme geldiğinde. önce 
ortaya çıkan çatışmaları bahane ederek daha sonra 
da Filistin Özerk Yönetimi ile görüşmeleri keserek Fi
listin devletinin ilanını engellediler. 
Ardında . lsrail askerinin saldırılarına karşı tepki ola

rak yeniden gündeme gelen intihar eylemleri de ge
rekçe gösterilerek bir bütün saldırıya geçtiler. Aralık 
2001 tarihinden bu yana da, yürüyen çatışmalar gi
derek açık bir savaşa dönüşmüş durumdadır. israil 
"misilleme" adına ıankıyla, topuyla, savaş uçakları ve 
helikopterleriyle Filistinlllere saidırmaktadır. 

Intihar eylemlerinden Arafat'ı ve Filistin Özerk YO
netimf'ni sorumlu tutan isra
ii-Şaron hükümeti 3 Aralık 
2001 tarihinden bu yana 
Arafal'ın Ramallah'tan çık
masını yasaklamıştır. Hatta 
Şaron, zamanında Arafat'ı 

öldürmedikleri için pişman 
olduğunu bile açıkça söyle
di. 
Arafat'ı açı k cezaevine 

hapseden Şaron hÜkümeti, 
gelinen yerde Arafat'ı ve Fi
listin Özerk YOnelimi'ni Os
lo anıaşmasının da çok ge
risinde olan ve israil burju
vazisinin istediği bir zemin

de anlaşmaya zorlamaktadır. Yani lsrail' in Arafat'a 
ve Filistin Özerk Yönetimi'ne daya ttığı şeçenek: Ya 
benimle bu oyunu oynarsın , ya da seni yaşatmam! 

I sıall ordusu, Ocak ayı başlarından bu yana birçok 
yerleşim alanında onlarca evi yıkıp yüzlerce insanı 
evsi.t barksız bırakmıştır. Birçok yerl eşim alanı ve 
mülteci kampını işgal etmiştir. Isıait basını bile Filis
llnlilere uygulanan baskı ve saldırıları "devlet terörü" 
olarak adlandırdı. Onbinlerce Yahudı Şaron hüküme-
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Filistinll dinci örgütlerin israil'e kar· 
şı "genel seferberlik".lsral'ln do "top
yekün saldırı" ve "Arafat hükümetini 
yıkma"yı ilan ettiği bir ortamda Suudi 
Arabistan Prensi Abdullah AB temsil· 
cisi Solana ile görüşmesinde bir "çö
züm önerisi" getirdi. Sözkonusu One
ri. israil'in 1967 yılında Işgal ettiği 
topraklardan geri çekilmesi halinde 
Arap ülkelerinin israil'i resmen lanı· 
yacağı yönündedir. Bu öneri. şimdilik 
başta ABD. AB, Rusya ve BM olmak 
üzere israil ve Filistin temsilcileri ta
rafından da sıcak karşılandı. 

Çatışmaların sürdüğü ve hergün 
Oflxıılerin yaşandığı bir ortamda bu 
öneri üzerine görüşmeler de sürüyor. 
Gelişmelerin hangi yönde olacağı

nı önümüzdeki dönemde birlikte go
Onbinlerce Yahudi Şaron yonetimin/n uygulamsiarına karşı pro· receğiz. Fakat şimdiden açık olan. 
testo eylemleri yaparak barış Isteğini haykırdı. -israil'in bu öneriyi kabul edeceğini 

tinin uygulamalarına karşı protesto eylemleri yaparak 
barış isteğini haykırdı. 
Şaron hükümeti ise tüm tapkilere gözlerıni kapal

mış. kulaklarını tıkamış durumdadır. Filistinlllerin inti
har eylemlerini ve benzeri saldırılarını engellernek 
amacıyla Doğu Kudüs'teki Filistiniiierin Batı Kudüs'e 
kontrolsüz girmelerini engeliemek için 15 kilometre
lik bir duvarın örülmcsi düşüncesi bile dile getirildi. 
Bu süreçte israil hükümeti işkence yapmayı onayla
rak yasal hale getirdi. 

Evlerin yıkılmasına karşı yükselen tepkiler karşısın

da Dışişleri Bakanı Perez, kullanılan "yöntemin zarar 
verdigini" açıklayarak ev yıkımını durdurma yönünde 
tavır ıakındı. Bu bağlamda Perez de esas olarak hü
kümetinin uygulamalarryla hemlikirdir, sadece "yön· 
tem "in kendilerine "zarar" verdiğini düşündüğü için 
ev yıkmaya karşı çıkar görünmektedir. Şubat ayı 
sonlarına doğru daha da yoğunlaşan çatışmalar SO· 
nucunda ·ıopyekün saldırı· ilan edilmesine ise onay 
vermiş durumdadır. 

israii-Filislin sorunu bağlamında Alganisıan 'a yö
nelik saldırı sürecinde ABD ile hareket eden ve Orta· 
doğu polıtıkası bağiamındaki farklılığını geri p landa 
ıuıan Avrupa Birliği -başta da Almanya- , Afganis
tan'a saldırının esas olarak bitmesine paralel yeni
den ıavır takınmaya başladı. 

isıall'in Aralafı muhatap olarak kabul görmemesi 
yaldaşımına ABD esas olarak onay verirken. AB tek 
muhatabın Arafat olduğunu ve sorunun Arafal ve Fi
listin Özerk Yönetimi ile görOşmelerle çözülmesi ge
rektiğini savunmaktadır. AB temsilcisi Solana ve Al
manya Dışişleri Bakanı Rscher bunu açıkça ilan etti
ler. 

varsaysak bile- bu önerinin de kısa 
zamanda gerçekleşmesinin mümkün olmadığıdır. 

israii-FIIislin konusundaki tüm gelişmeler de. em· 
peryalist burjuvazinın kitlelere empoze ettiği gibi "ka
lıcı barış çağı"na giritmediğini çok açık göstermekte· 
dir. "Yeni dünya düzeni" ya da küreselleşme olarak 
yücelti lenin emperyalist barbarlıktan başka bir şey 
olmadığı da açıktır aslında. BOylesi barbarlık teme
linde yaşamaya çalışan bir sistemin ezilen halkların 
sorunlarına çözüm getiremeyeceği de açıktır. 

Ulusal sorun başta olmak üzere tüm temel toplum· 
sal sorunların çözürrunü bu barbarlık sisteminde 
beklemek. sorunların gerçek çözümüne sırt çevir
mektir. 

Emperyalist barbarl ıktan kurtulmanın bir ve tek 
doğru yolu vardır: Uluslarası proletaryanın, ezilen 
halklarının kendi ülkelerindeki kapitalist sistemi yık
ma mücadeleleri! Emperyalist sistemi yerlebir ede
cek olan devrimler! 

israii-Fılistin somutundada esas çözüm Yahudi iş
çi ve emekçilerinin i sıall'in barbar politikasına karşı, 
Filistinlilerle barış ve birlik için seslerini yükseltmesi, 
devrim için mücadele etmesiyle: Filistin halkının isra
il devletine karşı mücadele ederken Yahudi işçi ve 
ernekçileriyle birliği ve ortak mücadeleyi savunma· 
sıyla: devrim için mücadele etmesiyle ancak sağla
nabilir. 

i srail-Filistin devrimleri de değişik ulus ve milliyet
lerden işçi ve emekçilerin birliği ve orıak mücadele
siyle başanya ulaşacaktır. 

Filistin sorununun gerçek çOzümü için de "Ya bar· 
barlık Içinde çöküş, ya sosyalizm!· şiarı her zaman· 
kinden daha güneeli 
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Roja Newroze roja tekeşine ye. 
DI Newroze de ala şoreşe bilind blke! 
Karkemo. şoreşgerno. hevalno ... v~ ıor~ ne masele y~ Kurd hal dıbi, ne ji tıştekı dın. 
lsa! disa her siyasetek tora xwe Newroz~ piroz dı

ke. Dı Newroz~ de wısa bangı mıııeıa Kurd dıkın: 

Va re ya. re ya nzgariya Kurdan nıne. Bı vi siyase
t~ ne Kurd nzgar dıbi, ne ji Kurdistan. 

Agıra Newroza bone aşıtiya vaı<inın. Desıa xwe ra 
ser devtel mekın .... nesiheı~ awa d ıd ın millet~ me. 

KomeiM netewperestiya Kurd gışti dıxwazın ku 
dewtet(ı dı emperyalisttı mezın dest~ xwe teıve bıkın 

ü meseleya Kurd hal bıkın. Jı emperyalistan ra dıblın 
ku: Jı Kurdan ra çareke bıbinın ji çıtan dıbi bıla bıbi. 

Em bı Tırkan va, jı hev cıMbüyun~ naxwazın~. Hema 
em ji lı v() dın() merovın~. heqt!ı me çi ye. ewqas bı
dın. Dewlet() dı mezın lı Ewropa werın areke, bıla 

dewlota Tırk ji tolvt!ı bi, vana gışti meseıe yt!ı Kurd hal 
bıkın. Vana heqt!ı me ra çı goııne, em bı wi razi dıbı
n(). Bı kurli: komelt!ın neteweperestiya Kurd gışti, hal 
kır ına mosoleyt!ı Kurd hewale emperyalistan dı kın . Bı 

Emperyalist gışti nzgariya Kurdan ji naxwazın. Ew 
dıxwazın ku Kur d tım() wan ra koletiyt!ı bıkın. E w kelk
xur O rnenfeetperestın; her tışteki bona rnenfeeta 
xwe dıkın. Ew h dıne her tışteki bı çav t!ı kelkxur çav 
dıkın ü bı kelkxuriye dıgırıne desı xwe ü analiz dıkın 
ü meseleyan hal dıkın. Bı kurli; dosti ya emperyalis
tan ü ya kedxwaran nabi. 
Hın kes ji dı zanın ku Newroz roja tt!ıkoşint!ı ye. Ew 

kesan awa dıpırsın: "Ey heval! Dı Newrozt!ı de e mt!ı 
çı mesaja bıdıne gelan. Newroz'a 2002. de agırt!ı 
Newroze bona ke bılınd be, r t!ı ya ke rohni ke? " 

Wan hevalanra em dıben() ku: 
Lı Kurdistan() gela Kurdan dı Newrozan da lı hem-

••••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SÖMÜRGECiLiGE, FAŞiZME, EMPERYALiZME, 
SERMAYE iKTiDARININ EGEMENLiGiNE KARŞI 

Newrez'da devrim 
bayrağ1n1 yükselt! 

Yıl 2002 ... 21. yüzyıldayız yani! 
Çağın gelişimiyle, teknolojinin mu

azzam ilerleyişiyle övünülüyor. in
san haklarından, hak hukuktan. de
mokrasıden... en yüksek perdeden 
sözedıliyor. DOnyadaki zenginlik 
göz kamaştırıyor ... Teknolojik geliş
me sayasınde dünyanın bir köşesin
den dığer bir köşesine çok krsa za
manda ulaşılabilryor. Zenginlik had 
salhada. Bunlar doğru. Ama dünya
daki bu gelışme kimin hizmetinde? 

Bir avuç mutlu azınlık şaşaah bir 
yaşam sürdürürken milyarlarca in
san açlık ve setalet içinde. insanlar 
çöpluklerde yiyecek toplamaya çalı
şıyor. Afganistan'da tüm dünyanın 
gözleri önünde insanlar bir öğün ye
mek almak için gökten atılan bom
balara koştular. Paketler bomba mı 

yiyecek mi? Şansa . Ama gerçek şu: 
yiyecek bulabilmek için bomba
lanmavı da göze almak gerekiyor. 
Emperyalist efendiler diledikleri 01-
keyi işgal ediyor, bombalıyor. Çıka

rılan yerel savaşlarda binlerce insan 
hayatını kaybediyor. binlereesi aç
lıktan ilaçsızlıktan, salgın hastalıktan 

Olüyor. Gelişmiş emperyalist kapita
lıst ülkelerde de emekçı yığınlar açı
sından hayat her geçen gün daha 
da kötüye gidiyor. Kazanılmış eko
nomik. demokratik haklar bir bir kı· 
sıllanıyer. işi olanlar işini kaybetme 
korkusuyla sesini çıkaramıyor. işsiz· 
ler ordusu giderek büyüyor. Emper
yalist efendiler alternatifsizliğin key· 
fini çıkarıyor. Her yıl karıarını katla· 
yarak şaşaalı bır yaşam sürdürüyor· 
lar. 

STEAM BOL$EvnK 12 ltEJMIIfl 19 ADIII'l ~002 

Bir yandan muazzam bir zengin
lik, şaşaalı bir yaşam; diğer yandan 
savaş. açlık yoksulluk, sefalet... 
Dünyanın bugünkü manzarası kısa
ca böyle. 

Emperyalist sistemde insan hakla
rı , demokrasi, hak hukuk laflarının 

ne anlama geldiğıni biz Kürdistanlı
lar kendi pratiğimizden biliyoruz. Bi· 
!iyoruz kı tum bunlar palavra. ezılen 
sömürülen yığınlar açısından bunla
rın gerçek anlamda varlığı sözkonu
su bile değil. Bu laflar emperyalislle· 
rin ışine geldiği ve onlara yaradığı 
ölçüde vardır, onların çıkarlarıyla 

çeliştıği noktada bu gibi kavramların 
hiçbir önemi yoktur. 
Başka yerlere gitmeye gerek yok. 

Işte Kürdistan' 
Gelişmasıyle bunca övOnülen 21. 

yüzyılda da Kürdistan'ın pa.rçalan· 
mış sömürge durumu devam ediyor. 
Emperyalızmin uşakları sömürgecı 

efendiler KUrt ulusunu kan ve göz· 
yaşı deryası içinde köfe olarak kul· 
lanmaya devam ediyorlar. işte Ku· 
zey Kürdistan! 21. yüzyılda KOrdün 
"ben Kürdüm" demesi suç. Anadi
llyle konuşması suç. En ufak demok· 
ratlk hak için mücadele kanla basıı-
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ber zıtm Cı zordesli O pışaltıni O tune kırıni ye t~koşin 
kırıye, tekoşin dıke. BıtekoşiM desta~n berxweda
nan derxıstiye. Nav~ roje berxwedan4n Kurdan yeki 
ji Newroz e! 

man O Franse ... nının{ı, em yekpare lı hember em
peryalizme O faşizme O her cıns kevneperestiye~. 

Şera karker O kedkar O gelen bındest bı ilma çini 
karkeran bı xemıline! 

Dewleta Tırk~ laşist4 xwinxwar, bı nijadperesti ye O 
bı çepelkari ye cesete mıriye me parçe parçe kırın O 
ew dewısandın. Ll ser van cesetan poz dan. Va bar· 
barliye weku qeremani işandan. iqtidar a çini ye Tır· 
ke zat, bı dıjvariye O bı zorbeliye selteneta xwe da· 
ıon. Vi zorbeli ye; karker O kedkar O gelen bındest bı 
nerita xwe dıbinin O jiyan dıkın . 

- Em dıxwazıne ku. şera karker O kedkar O gelen 
bındest metinkariye O faşizme O emperyalizme o 
kevneperestiya her tore bışewıtini, bıhelışini. 

- Em dıxwazınlı ku. agıre Newroze boyaxa rO ye 
emperyalistan bışewıtini O rO ye wane mundar derxı
ni meydan4. Dosti ya wan na bi, ew dujmıne gel{ı 
bındestın , Ew, jı bo kara xwe her nızmahiy{ı dıkın. 

Lı hember dewıeıa Tırke ıaşist. gel{ı Kurd O şoreş· 
ger O korninisı ala tekoşine bıhnd dıkın. Nave roj&n 
şoreşger O koministan ye ki ji Newroz e ı 

M ku nzgariya gele Kurd O Kurdistan dıxwazl h 
hember emperyalizme O faşizm(! O dewleta Tırke la· 
şist tekoşin dıke O ala şoreşe bıhnd dıke! isaı dı New
roze de t{ıkoşina antiemperyalizme bıl ınd bı ke. Anti· 
emperyalisti tenO li hember dlıwleta emperyaliste wa 
yan ji we tekoşinkırın nıne. Antiemperyalisli li hember 
sistema kapitalisı O emperyalist a gişti t~koşin dıke, 
sistema kapitalist dıhehşin i. 

- Em dıxwazıne ku, ttıkoşina rızgari ya netewi ya 
Kurdistan bı tekoşlna nzgariya karkeran yek bi O 
dı1ıwlete Tırke faşist bıhehşini 0 ata şoreşe 0 SOS· 

yallzm~ bılınd bıke. 
Lı Newrozan ji ala şoreşe bılındke! 
Bı agıre Newroze ocaxlı şoreşe künk bıkel" 

Adar 2002 >C 

Em tene lı hember emperiyalistiya Emerikan'{ı o Al· 

PARTIYA BOLŞEWiK 
(KURDiSTANA BAKUR) 
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rı lıyor, Kürtlere kayıtsız şartsız köle li· 
ğe devam durumu dayatılıyor. 

Emperyalist elendiler Kürt sorunu· 
nu kendi çıkarları için kullanıyor. Sö· 
mürgcci, uşaklarını daha fazla sıkış
tırma ihtiyacı duyduğunda Kürtlerin 
varlığından sözeder, istediğini yap· 
t ırdığında Kürtlerin köleliğinin de· 
vam edeceğı konusunda uşaklarına 
söz verir. 

2002 yılının Newrez'una bu koşul
larda gıriyoruz. 

2002 yılının Newroz'unda da 
Onemli olan Newroz'u mücadelecı 
geleneğine uygun kuıtamak, Kürdis· 
tanlı kıtlelerı emperyalizme, sömür· 
geclliğe karşı bilcmek. Kürdistan'ın 

ve Kürt ulusunun gerçek kurtuluşu 
içın: devrim Için bilinçlendirmektir. 
Newroz ateşi ezilenterin özgürlüğe 
duydukları özlernin ateşi olarak yük
seltilmeli ; Newroz devrim için bir 
mücadele günü olmalıdır . 

Yıllardır Newroz'lar mocadeleci 
Içeriğinden koparılmaya çalışılıyor. 
Bunu hem egemen sınıflar yapıyor 

hem de sistem içinde sistem için 
mücadeleyi siyaset edinen Kürdis
tanlı kimı siyasetler yapıyor. Ve ne 
yazık ki bunlar bugün kitleler içinde 

belirleyici etkiye sahip olanlardır. Bir 
avuç komünistin sesi bugünkü ablu· 
kada kitlelere yeterince ulaşamıyor. 

Hal bOyle olunca Newroz'ların biçim 
ve Içeriği de durumdan duruma de· 
ğişiveriyor. Bir bakıyorsunuz sömür· 
geciliğe karşı isyan günüdür, bir 
başka Newrez'da sömürgecilerıe 

barış günü mesajının taşındığı bir 
gündür. bir bakıyorsunuz kendı var
lığını da bir kenara koyup sömürge
cilerin tanıdığı imk~nlar ölçüsünde 
legal siyaset için kitleleri mücadele· 
ye çağıran birgün oluveriyor. Şimdi 
bu sesler yOkseltiliyor, Kürdistanlı 

kitleleri sisteme bağlama çağrılan 
yapılıyor. Kürt ulusunun kurtuluş 
mücadelesi çarçur ediliyor. 
Kürdistanlı işçiler. emekçiler buna 

hayır demelidir. Newroz kölelığın 
devamına çağrı günü olarak kullanı· 
lamaz. Newrez'lar mücadele günü 
olmalıdır. Bu bağlamda şu düşün. 
celerimizi bir kez daha yineliyoruz:: 

Kürdistanlı kitlelerin Newroz'larda 
sömürgecilerin tank paletlerine göğ
sünü siper ederek tutuşturduğu 
ateş; sömürgeciliği. faşizmi, emper
yalizmi ve her türden gericiliği; kısa
ca, bir bütün olarak bu köhne bar-

srtRKA BOI.$EV<t< 13 H(J\MR 18 AONI-

bar sisiemi yıkmak ve sermayenin 
egemenliğine son vermek ıçın geliş
tirilmelidir. 

Newroz'larda yükseliilen alevter 
emperyalist barbarıann Insan hakla· 
rı , hak hukuk. eşit i ik tallarıyta beyan· 
mış maskelerini yakmatı, onların çir· 
kef yüzlerini ortaya koymaya yara· 
malıdır. Kar hırsı uğruna her türlü aı
çaklığa başvurmaktan çekınmeyen 

emperyalistler ve uşaklarından dost 
olunamayacağı bilinçlere kazınmalı· 
dır. Kuzey Kürdisıan'da ulusal kurlu
tuş mücadelesi sını! mücadelesiyle 
birleştlrılerek Kuzey Kürdistan· Türki· 
ye'de faşist Türk devletini yerlebir 
edecek olan devrim ateşi olarak 
yükseltılmelidir. 

işte bunun için; "Newroz ateşiyle 
devrim ocağını körüklel" şıarı 

Newroz'larda biz komünistterin mü· 
cadele şiarıdır . Kürdistan'ın ve Kürt 
ulusunun gerçek kurtuluşundan ya· 
nayım diyenler. gelin bu şi arı hep 
birtıkte yükselielimi 

Mar/2002 >C 
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PKK'den 
beklenen bir ad1m ... 

PKK 
Parli Meclisi (PM), Ocak ayı sonla
rında yaptığı 5. Genel Toplantı
sı'nın sonuçlarını, 5 Şubat tarihinde 

bir "Sonuç Bildirgesi"yle kamuoyuna açıkladı. 
Bu bildirgenin kamuoyuna yayınlanması sonrasın

da, PKK'nin. Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ül
kelerde artık PKK adı altında laaliyel yürütmeyeceği
nl açıklamasına bağlı olarak PKK'nin isim değişikl iği 

yapacağı sorunu öne çıkan esas sorun oldu. 
Yazıl ı tavırlarda ya da sözlü tartışmalarda PKK 

PM 'nin bu kararı değişik biçimlerde yorumlandı. Kimi 
"taktiktir bekleyip görmek lazım" derken, kimi de 
"doğal bir gelişmedir" diye yorumluyordu. 

BiLce doğru olanı ikinci yorumdur. ister PKK'nin 
attığı adımı doğru, isterse de yanlış bulun, atılan 

adım PKK'nin siyasetine uygun ve gerekli bir adım

dır. PKK, özelllkle imralı süreci sonrasında çok daha 
açık ve hızlı biçimde sisteme yamanma siyasetinde 
gayet ciddi ve samimidir. Ve bu siyasetine uygun da 
adımlar almaktadır. 

PKK'nin siyasetini belirleyen düşünce. Abdullah 
Ocalan'ın lmralı savunmalarını daha da genişleterek 
28 Eylül 2001'de Avrupa insan Hakları Mahkeme
si'ne (AIHM) sunduğu ve "Sümer Rahip Devletinden 
Halk Cumhuriyetine Doğru" başlığını taşıyan savun
malarıdır. 

Bu savunmalar PKK tarafından "21. Asrın Manifes-

tosu" olarak ilan edilmiş ve örgütün !Om çalışmaları 
bu savunmalardaki görüşlerin PKK'nin kadrolarına 
ve PKK'nin etkilediği kitlelere kabul ettirilmesi; bu 
görüşlere uygun adımlar atılması yönünde olmuştur. 
Ve bu savunmalarda PKK'nin isim değiştirmesi, legaı 
alanlarda, sivil toplum örgütlerinde örgüilenilmesi 
vb. tüm düşünceler savunulmaktaydı. 

20. yüzyılda "Sivil Toplumculuk" olarak savunulan 
düşüneeye "3. Alan Teorisi" adını vererek "Sivil Top
lumculuk" yeni bir düşünceymiş gibi kitlelere sunul
du. sunuluyor. Bu düşüneeye göre artık 20. yüzyılda
ki tüm düşünce sistemleri - tabii ki en başta sosya
lizm düşüncesi- eskimiş ve geçersizdl. Artık çağ 
"Çağdaş Demokrasi", küreselleşme çağıydı ! Doğu 
Bloku çökmüş. Batı Ise çökmeyle karşı karşıyaydı. 
Bundan kurtulmanın yolu ise artık sınıfsal. ulusal dar 
bakış açılarından kurtulmak. dünyada yaşayan her
kesi içinde barındıran "Çağdaş Domokrasi"nin ha
kim kılınmasıydı. 

Demokratik yöntemlerle mücadele ise -iktidar için 
mücadele etmeden. her IOrlü şiddetten uzak- de· 
mokratik hakları sonuna dek kullanarak legal alanda 
mücadele etmek. devlet örgütlerinin dışında paralel 
bir örgütlenme yaratmaktı . Sivil toplum örgütlerinde 
örgüilenmak ve sivil toplum örgütlerini yaratmakla. 
alttan örgütlenmeyle devtel de "demokratik cumhuri
yete • dOnOştürOimüş olacaktı. "3. Alan T eorisi"nin. 

K Komeli!n netewperestiya Kurd gışti dıxwazın ku dewlete dı emperyaliste mezın des· 
te xwe telve bıkın ü meseleya Kurd hal bıkın . Jı emperyalistan ra dıben ku: Jı Kur
dan ra çareke bıbinın ji çıtan dıbi bıla bıbl. Em bı Tırkan va, jı hev cıhebüyune nax· 

wazıne. Hema em ji lı ve dıne merovıne , heqe me çi ye, ewqas bıdın. Dewlete dı mezın lı 
Ewropa werın arel(e, bıla dewleta Tırk J1 telvii bl, vana gıştl meseleye Kurd hal bıkın. Va· 
na heqe me ra çı gotıne , em bı wi razi dıbıne. Bı kurtl; komeli!n neteweperestiya Kurd gış· 
tl , hal kırma meseleye Kurd hewale emperyalistan dıkın. Va ri! ya, ri! ya rızgariya Kurdan 
nıne. Bı vi siyaseti! ne Kurd rızgar dıbl, ne J1 Kurdistan. 
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"21. Asrın Manifestosu" ve tüm insanlı~ın kurtuluşu
nun siyaseti olarak killelere sunulan düşüncenin özü 
özetle böyledir. 

"3. Alan Teorisi" olarak sunulan ve küreselleşme 
adına emperyalist sistemin savunuculuğunda ko
naklanan bu çizg i. PKK'nın reformisi çizgisinin doğal 
sonucudur. Fakat bu çizgi. PKK'nin önceki reformisı 
çizgisiyle bir ve aynı değildir. 

En basitinde ele alınsa bile, invalı öncesi PKK çiz
gisi reformisı çizgi olmasına rağmen, PKK hala Kürt 
ulusunun ulusal hakları bağlamında daha ileri talep
ler için mücadele etmekteydi. Siyasetin esası, em
peryalistlerin de baskılanyla TC ile masaya oturup 
Kürt ulusunun. somutta da Kuzey Kürdistan'da fede
rasyon ya da oıonomiye sahip olmasını gerçekleşlir

mektı. Bu süreçte kendisine destek verir görünen 
emperyalist. gerici devletler övülürken bir bütün ola
rak ve açıkça emperyalist sistemin savunuculuğu 
yapılmıyordu. 

lmralı ile bu hedeflerden de uzaklaşılıp geçmişteki 
Kürt ayaklanmaları suçlanarak açık ve net biçimde 
misak-ı milli sınırlarının, Kemalizmin açık savunucu
luğunda konaklandı. Ve giderek emperyalist sislem 
bir bütün olarak ve açıkça savunulmaya başlandı. 

PKK 7. Kongresiyle bu çizgi resmen de onaylandı. 
Bu ç izginin resmen onayianmasına paralel isim de
~iştirmede atılan ilk adım ARGK ve ERNK'nin isimle
rinin değiştiri lmesi oldu. Bu süreçte Abdullah Öcalan 
legal alanda HADEP'in nasıl bir siyaset gülmesini 
açıklarken PKK'nin varlığını ancak belli zamana ka
dar koruyacağını açıklayarak da gidişatın hangi yö
ne doğru olduğunun işaretlerini veriyordu. 

Gerçi o dönem ÖCalan PKK'nin varlığını "Kapsam
lı bir barışe kadar" sürdüreceğini ifade ediyordu. Fa
kat bu. PKK'nin varlığının , daha sonra sözkonusu 
"kapsamlı banşa" varmanın önünde engel olduğunu 
savunmasının engeli değildi. 

Abdullah ÖCalan 'ın AIHM'e sunduğu savunmalar
da ise "Çağdaş Demokrasi" adına emperyalist siste
min savunucu luğu temel siyasete dönüştürütdü . 
Şimdi yapılacağı söylenen PKK 8. Kongresi'nin de 
bu siyaseti onaylayacağı açıktır. 

PKK PM'nin 5 Şubat'ta kamuoyuna sunduğu 5. Ge
nel Toplantısı'nın "Sonuç Bildirgesi"nde Öcalan'ın 
yolunda yürüneceğine dair and içilmakle ve şöyle 
denmektedir: 

"Biz. Önderliğimizin çizdiği değişim ve yeniden ya
pılanma çizgisinde mutlaka yürümekte kararfwtz. • 
(Özgür Politika, 6 Şubat 2002) 

PKK'nin Öcalan'ın çizdiği çizgide yürümekte karar
lı olduğu açıktır. Bu ç izgi, "sınıfsal ve ulusal dar ba
kışı· reddotliğine ve bu da PKK'nin geçmişini ~zel

likle sılahlı mücadeleyi- reddederek TC ile barışmak 
için adımlar atmayı gerektirdiğine göre, PKK'nin bu 
yolda yeni adımlar atmasının da doğal bir sonuç ol-

duğu açıktır . Bu bağlamda gelinen yerde her türlü 
terör eylemini reddettiğini açıklayan PKK'nin siyasa
linin önünde "terör örgütü" olma damgası engel teş

kil ediyorsa. bu engelin kaldırılması gerekir. Eğer bu 
engel PKK'nin terörü lanetleyen tüm açıklamalarına 

ra~men kalkmıyorsa, o zaman ismin değiştirilmesi, 
PKK adına faaliyetlerin durdurulması da seçenokier
den biri olmaktadır. 

Ayrıca "3. Alan Teorisi"nin temel tezlerinden biri 
SOfltna ·sınıfsal dar bakış açısıyla yaklaşılmamalıdır" 
tezi olduğuna göre. PKK'nin isminde işçi sınıfını dile 
getiren "Karker· tanımının da örgOt isminden temiz
lenmesi gerekir. Olgu olarak PKK'nin hiçbir zaman 
Işçi sınıfının örgütü olmadığı gerçeği de bu adımın 

atılmasını kol aylaştıran etmenlerden biridir. 
PKK'nin dünyayı yeniden keşfeden "3. Alan Teori

si", nasıl ki sınıfsal bakış açısını reddediyorsa, ulusal 
soruna.yaklaşımda da sorunu küreselleşme savunu
suna bağlı ele almaktadır. Sonuçta çok açık söylen
mese de, aslında PKK Kürt ulusunun ulusal kurtuluş 
mücadelesinin de terkedilmesini savunmaktadır. Bu
na göre, eğer tularlı davranılırsa PKK'nin isminde yer 
alan "Kürdistan" tanımının da çıkarılması gerekir. Ki. 
bu tanım en başta PKK'nin barışmak istediği faşist 
TOrk devletin i rahatsız etmektedir. O zaman barışıl
mak istenenleri ikna etmek için de olsa Kürdistan ta
nımı da PKK'nin yeni ismınde yer almaması gereki
yor. Her ne kadar anda PKK yetkilileri Kürdistan la· 
nımının "bölücOIOk" için yapılmadı~ı. bunun ilk önce 
TOrkler tarafından kullanılan bir coğrafyanın adı oldu· 
ğu konusunda Türk hakim sınıflarını iknaya çalışsatar 
da, PKK'nin Kürdistan tanımını Isminden çıkarması
nın önünde hiçbir engel yoktur. Tersine siyasetlerine 
uygun olacaktır. 

"Demokratik Cumhuriyet", "Demokratik Birlik" ya 
da "Demokrallk Hareketin Birlik" partisi vb. hangi is
mi alırsa alsın, ya da isminde Kürdistan tanımını kul
lansın ; Abdullah Öcalan'ın PKK'yi sisteme entegre 
etme yönünde savunduğu ve PKK Başkanlık Konse
yi, ya da PKK Parti Meclisi'nin onayladı~ı siyasetin 8. 
Kongreleri tarafından da onaylanacağı açıktır. isim 
değişikliği nasıl yapılırsa yapılsın, PKK 'nin siyasetı· 
nin özü değişmez. 

PKK'nin "3. Alan Teorisi"nde şiddete, sitaha da yer 
yoktur. Abdullah Öcalan'ın çizdiği yolda gitmekte ka
rarlı olan PKK'nin, isim değişikliğinin yanısıra. -daha 
doğrusu bununla paralel olarak- silahlı güçlerinı da
ğıtma adımını atması da hiç kimseyi şaşırlmamalıdır. 
Çünkü "silahlı güç", PKK'nin andaki siyasalinin ilerle· 
mesi önünde ayak bağıdır. 

Bu konuda ne zaman ve nasıl adım atacaklarına 
tam karar vermediklerinden olsa gerek ki. PKK adı 
altında faaliyet yürütmeyecekleri alanı şimdilik Türki· 
ye ve AB ülkeleriyle sınırlamı$1ardır. "Silahlı gOç"On 
bulunduğu esas alan olan Güney Kürdislan, ya da 
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PKK'DEN BEK L E N E N BIR ADl M "' 

diğer orıadoğu ülkeleri kapsam dışı bırakılarak en 
azından şimdilik "savunma gücü". esasta pazarlık 
gücü otarak "silahlı güç" elde tutulmaktadır. 

Fakat bu. önümüzdeki dönernde PKK'nin isim de
ğişikliğine paralel. ya da sonrası dönemde silahlı gü
cünü tek yanit otarak dağıtmasının ve silahları bıra
kan ınsanlarını "demokratik cumhuriyet" için müca
deleye "üçüncü alan" OrgOtlenmeteri yoluyla katılma

sı gOrevini vermesinin OnOnde engel değildir. Artık 
sorun bunun ne zaman ve nası l yapılacağı sorunu
dur. 

PKK yönetiellerinin PKK'nin misyonunu tamamtadı
ğı yönündeki açıklamatarının arkasında yatan bir 
gerçek de, silahlı mücadeleye son verme sonrasın
da, silahlı güç lere de son vermektir. Şimdiye kadar 
bunun yapılmamış olması, PKK'nin siyasetinin buna 
uygun olmaması sonucu deği l , TC'nin PKK'ye başka 
imkan tanımaması sonucudur. Yani TC, PKK'nin si
lahlı güçlerine, "af" ilan etse ve silahları bırakıp gelir
seniz herhangi bir takibata uğramayacaksın ız de
seydi, PKK bu adımı atmaya hazırdı, hazırdır. 

DiGER BAZI NOKTALAR 

S 
orun PKK'nin attığı adımların çizgisine uygun 
olup olmadığı değil; Abdullah öcalan'ın "Dev
letin benimle programt var'', "Misak-1 Milli 

ruhuna en uygun hareket eden biziz'~ ya da "PKK 
bile TÜSiAD'dan alt dflzeyde bir program" savu
nuyor diyen PKK Başkantık Konseyi Üyesi Nizarnet
tin Taş vb. PKK yOneticilerinın yaptığı açıklamaların. 

PKK çizgisinin Kürt ulusunun kurtuluşu bağlamında 
ne anlama geldiğinin: ve bv çizgiyle Kürt ulusunun 
köleliğinin başka biçimlerde sureceğinin kavranması 
sorunudur. 

Özellikle 11 Eylül 2001 sonrasındaki emperyalist 
saldırganlığı "demokratik, barışçıl ve işbirliğini temel 
alan karakterde" olacak 21. yüzyılın yeniden yapılan

ma ve değişiminin başlangıcı otarak değerlendiril
mesi ve savunulması. PKK'nin nerede konakladığını 

en açık gösteren bir yaklaşımdır. 
11 Eylül 2001 sonrası emperyatizmın ezilen halkla

ra karşı saldırganlığı Özgür Politika 'nın aktarımına 
göre PKK PM taralından ş0y1e değerlendirilmektedir: 

"PKK PM, 11 Eylül saldmlarıyla başlayan süreci, 
21. yüzytla damgasmt vuracak olan yeni uluslararast 
sistemi yaratmayt hedefleyen, hangi y6nremlerle ge
lişirse gelişsin ve ne kadar zaman dilimine yaytltrsa 
yaytlsm, sonuçta yeni bir uluslararast sistemi zorun
lu olarak yaratacak bir süreç olarak değerlendirdi. 
( .. .) ABD'nin 11 Eylül saldtnlarmt üçüncü dünya sa
vaşmm başlangtct olarak ilan etmesi ve uzun sOreli 
bir mücadeleyi hedeflemasinin de bu gerçeği ifade 
ettiği kaydedildi. • (Özgür Politika, 6 Şubat 2002) 

Bu emperyalist saldırganlığı n sonucunda ortaya 
çıkacak yeni uluslararası sistem ise, PKK PM 5. Ge
nel Toplantısı "SOnuç Bildirgesi"ne göre: "Değişim 
süreci hangi yöntemlerle yaşamrsa yaşanstn, sonuç· 
ta 21. yüzytla damgastnt vuracak olan yeni uluslara
rast sistem, insanltğm her alanmda yaşadtğt kürasel · 
leşmeye uygun olarak daha demokratik. bafiŞÇtl ve 
işbirliğini esas alan bir karakterde olacakttr. • (aym 
.yerden) 

PKK. emperyalizmin ezilen halkiara karşı saldır· 
ganhğını aynen emperyalist saldırganlar gibi "terö
rizme karış mücadele" olarak kabul ediyor, savunu· 
yor. Bunu değişim, demokrasi ve barış cephesi, ye· 
ni bir sistem yaratmak isteyen cephe olarak savun
duğu için kendisinin hang i cephede yer atacağı da 
şöyle açıklanmaktadır: 

• ... Partimizin ve halklmtzm yeri, hiç kuşkusuz KOr
dü inkar eden ve yok etmek isteyen eski statüko cep
hesinde değil, yeni bir sistem yaratmak isteyen deği

şim cephesinde olacakttr. Yine Partimiz ve halktmtz 
baskt, parçalama ve terör cephesinde değil. demok· 
rasi. bafiŞ ve ozgür birlik cephesinde saf tutacaktlf." 
(aym yerden) 

ilk bakışta Kürdü inkar etmeyen ve değişim cephe· 
sinde sal tuttuğu resmini veren bu tavrın gerçek içe
riğinin anlaşılmasının püf noktası . Kürdü inkar eden 
eski statüko ve terör cephesi olarak sunulan cephe 

K Emperyalist gışti rızgarlya Kurdan jl naxwazın. Ew dıxwazın ku Kurd tıme wan ra 
koletiye bıkın. Ew kelkxur u menfeetperestın; her tıştekl buna menfeeta xwe dı
kın. Ew lı dıne her tıştekl bı çav e kelkxur çav dıkın ii bı kelkxuriye dıgırıne dest 

xwe ii analiz dıkın O meseleyan hal dıkın. Bı kurti; dosti ya emperyalistan u ya kedxwa· 
ran nabl. Em tene lı hember emperlyallstlya Emerikan'e ii Alman ii Franse ... nın ıne, em 
yekpare lı hember emperyalizme ii faşizme ü her cıns kevneperestiyene. Rızgariya Kur
distan ji, bı şoreşe o bı sosyalizme dıbll 

ww
w.
ar
si
va
ku
rd
.o
rg



ile, yeni statüko ve değişim cephesi olarak görülen
Ierin kim olduğu noktasıdır. PKK yöneticilerinin açık
lamalarından açıkça ortaya çıkan sonuç, değişim 
cephesinin ABD önderliğindeki emperyalist cephe 
olduğudur. Örneğin ABD'nin lrak'a mOdahalesinin 
sözkonusu edildiği yerde Saddam rejimi eski statü
ko. eski rejim; ABD'nin Saddam'a karşı saldırganlığı 
ise yeni statüko. yeni rejim olarak görülmektedir. 

Böylece PKK yöneticileri ABD'ye Kürtleri inkar et
mediğiniz koşullarda sizinle aynı cephede yer alabi
lirizin Işaretlerini vermektedir. CIA Başkanı Tenet'in 
açıkladığı ABD'nin yeni terör listesinden PKK'nin çı
karılmış olması da bu yöndeki gelişmelerin mümkün 
olduğuna işaret etmektedir. 

PKK Başkanlık Konseyi Üyesi Duran Kalkan'ın 14 
Şubat 2002 tarihli Özgür Politika gazetesinde yayın
lanan söyleşisinde, Duran Kalkan ·a göre 11 Eylül 
2001 yeni bir süreci, insanlığın yaşadığı ağır sorun
ları çözecek bir süreci baştatmıştır. "Şimdi Batı sistır 
minin içine girdiği değişim ve yeniden yapılanma sü
reci'hln on onbeş yıllık bir süreç olarak öngörOidüğO 
savunulmaktadır -burada ABD emperyalizminin si
yasi temsilcilerinin "terörizme karşı· savaşın on yıl
dan lazla soreceği yönlü açıklamaları hatırlansın. 

Sözkonusu bu sürecin birinci aktörünün ABD ol· 
duğu ve ABD'nin yaşananları "Üçüncü Dünya Sava
şı" olarak ıanımladığı da tespit edildikton sonra şun
lar söylenmektedir: 

"Daha 6nceki süreçte şekillenen uluslararası siste
min biitOn hukuksal düzenini bir kenara bıraktığını ve 
artık her şeyi savaş koşullarının belirlediğini ilan e"i. 
Bu da, eski sistemin geçersiz kılındığı anlamına gel· 
miştir. Eski sistemin bütün ölçiiieri aşılmıştır. Şimdi, 
savaş koşulları çözüm üretiyor ve bu savaş Içerisin
de giderek yeni bir uluslararast sistem düşOnca ve si
yasi yapısıyla, uluslararası ilişkisi ve hukukuyla şekil
lenmektedir. ·(Özgür Politika, 14 Şubat 2002) 

Duran Kalkan'ın takındığı bu tavırdaki esas sorun, 
ABD emperyalislerinin açıklamalarının aktarılması, 

ya da yaşananların somut olarak emperyalistlerin 
özellikle Ikinci Dünya Savaşı sonrasındaki uluslara
rası hukuku çiğnemelerini olumlamasıdır. Bu arada 
"eski sistemin bütün ölçüleri aşılmıştır• diyerek em
peryalizmin de özünde değiştiği düşüncesini başka 

laflarla kitlelere empoze etmeye çalışmaktadır. 

Bu. emperyalist ve gerici savaşlarta yaratılmak is
ıenen, ·yeni bir uluslararası sistem düşünce ve siya
si yapısıyta • şekiilenecek olan sistemin 21. asrın tüm 
dünya insanları için geçerli olacağını savunan Duran 
Kalkan aynen şunları söylemektedir: 
"Gelişmenin doğrultusu kesinlikle 6zgür/Oklerin kı

sıtlanması, demokrasinin daraltılması ve gericileşme 
yönlinde olmayacaktır. Yeni uluslararası sistem, 21. 
yy sistemi daha demokratik, özgiirliikçü, adil ve pay· 
laşımcı bir dünyanın; herkes için daha fazla yaşam/ır 

hale geldiği bir sistem olacaktır. • (aynı yerden) 
Tüm bunlar başta -emperyalist büyük güçler olmak 

üzere tüm emperyalist sistemin "terörizme karşı mO· 
cadeıe· adına dünyanın işçi ve emekçilerine, ezilen 
halklarına karşı saldırganlığının dizginsizce yürOtOI
dOğü bir dönemde söylenmektedir. 

Emperyalist barbarlığın Afganistan'a saldırıyla 

başlattığı ve sırada ABD Başkanı Bush tarafından 
"şer ekseni" olarak ilan edilen Irak, i ran, Kuzey Ko· 
re'nin. ya da emperyalizme bağımlı herhangi başka 
bir ülkenin bulunduğu; her gün nereye saldırı lacağı· 
nın "merak" edildiği bir ortamda bunlar söylenmekte
dir. 
Dışa karşı saldırganlığın yol arkadaşı olan içte fa

şistleşme adımlarının açıkça atıldığı, birçok örnekte 
görüleceği gibi her tür burjuva demokratik hakkın 
postallarla çiğnenip kenara atıldığı bir dönemde söy
leniy()( bunlar. 

Böytece, emperyalist saldırganlığın beraberinde 
getireceği uluslararası "sistem"in ezilen halklar için 
gerçekte daha fazla kölelik anlamına geldiği, gele
ceği gerçeğinin üzeri örtülerek emperyalist sistem, 
"herkes için daha fazla yaşanılır" bir sistem olarak 
kitlelere sunulmaktadır. PKK gel inen yerde kölelerin 
köleliklerini kabul ederek köle sahipleriyle "barış için
de" yaşamalarını ·salık vermekte. köle sahiplerinin 
cephesinde yerini almaya çalışmaktadır. 

PKK emperyalist sistemin köle sahiplerinin cephe
sinde yerini almaya çalışırken, doğal olarak bu geliş
me sonucu Kürt ulusunun kurtuluşunun önünde en· 
gel olma konumuna da gelecektir. 

Kuzey Kürdistan-TOrkiye'de Kürt ulusunun ve azın
lık milliyellerin egemen Türk ulusunun ve hakim sınıi
larının kölesi olmasına karşı değil. tersine köleliğin 
başka biçimlerde sürdOrülmesinin siyasetine sahiptir 
PKK. Kürtler için bazı anayasal kültürel hakların sa
vunucutuğunu yapması da bu gerçeği ortadan kal· 
dırmıyor. 

"Birleşik, Bağımsız, Demokratik Kürdistan" talebin
den Iaderasyon talebine, federasyondan otonemi ta
lebine ve son olarak da kültürel haklar talebine doğ· 
ru evrimienan süreçte, artık kültürel hakların da da
raltılması sözkonusudur. 

Giderek daraltılan kültürel haklar savunusunun ne
reye kadar varacağını önümüzdeki süreçte görece
ğiz. Şimdiden açık olan şey - KomOnistler açısında 
aslında önceden açık olan-, PKK'nin siyasetiyle Kür1 
ulusunun gerçek ulusal kurtuluşunun mümkün dma
dığıdır. 

Kuzey Kürdistanlı Bolşevikler için görev, bu gerçe
ği sabır ve inatla Kuzey Kürdistanlı işçi ve emekçile
re anlatmak, kavratmak ve ezilenlerin kölefiğine son 
verme mücadelesinde, devrim Için mücadelede ör
güllemektir. 

19 Şubat 2002 X 
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8 Mart bizimdir! 
Kazanilacak "364 gün" daha var! 

8 
Mart, Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü. Ulusla
rarası işçi sınıfının kadınların kurtuluşu için müca
delesınin bir günü ve sembolü olan 8 Mart, erkek 

egemen sisteme karşı emekçi kadınların mücadelesıy
le kazanılan bir gündür. 

1800'1ü yılların orlalannda ABD'de kad ınlara oy hakkı 
ve benzeri talepler temelinde başlayıp kadınların ger
çek eşitliği için h€11€1 süren ve sürecek olan mücadele
de kazanılmış bir mevzidir 8 Mart . 

1910'da Kopenhag'da toplanan Sosyalist Kadınlar 

ikinci Uluslararası Konferansı'nda Clara Zetkin'in öneri
si üzerine U luslarar!Jsı Emekçi Kad ınlar Günü olarak 
kabul edilen 8 Mart. 1910'dan bu yana bütün dünyada 
sömürülen, ezilen emekçi kadınların hakları ve yaşam
ları için sömürünün. baskının ve cinsiyet köleliğinin yok 
edilmesi için mücadelenin bir geleneğidir. 
Kadınlar için, üretim araçlan üzerinde özel mülkiyelin 

oluşmasıyle başlayan kölelik zincirlerinin gerçek anlam
da bütünüyle parçalanması ve kadın-erkek arasındaki 
gerçek eşitlik ancak Orelim araçları üzerindeki özel 
mülkiyet sistemine son verilmesiyle mümkündür. 

Ürelim araçları üzerindeki özel mülkiyet sisteminin yı
kılması mücadelesi kapitalist-emperyalist erkek ege
men sistemi yıkma mücadelesi olduğundan, sömOrücü 
hakim sınıflar ilk başta 8 Mart'ın kullanmasını. mücade
le günü olarak uluslararası hale gelmesini önlemeye 
çalıştılar ve 20. yüzyılın sonlarına kadar birçok ülkede 
yasaklandı bile. 

1917 Büyük Sosyalist Ekim Devrimi ile başlayan sü
reçte kapitalist-emperyalist güçler sosyalizmin çekicili
ğine set çekmek için de geri adımlar atmak zorunda 
kaldıtar. Kendıleri de kadın hakları savunucusu görün
meye başladılar. 16 Aralık 1977'ye gelindığinde Birleş
miş Milletler 8 Mart'ı resmen "Dünya Kadınlar Günü" 
olarak ilan etti. 

Rus sosyalemperyalizmi önderlığindeki Ocığu Blo
ku'nun 1990'1ı yıliann başlannda çökmesi sonrasında. 8 
Mart'ın erkek egemen kapitalisı sisteme karşı mücade
le günü olması gerçeğinin üzeri daha da yoğun biçim
de örtülmeye çalışıldı. çalışılıyor. 

Hakrn sınıflar hem 8 Mart'ın erkek egemen sisteme 
karşı mücadele günü olduğu gerçeğinin üzerini örtme
ye çalışıp 8 Mart'ı bir bayram günü gibi gösterirken; 
hem de kadın hakları savunucusu kesilip yılın geri ka
lan 364 gününde kadınlar üzerindeki barbarlığın üzeri
ni &tmeye ve gerçek durumu gizlerneye çalışmaktadır. 

Küreselleşme, "yeni dünya düzeni" adına uluslarara-

sı işçi ve emekçilere, ezilen halkiara yönelik saldırılarda 
en fazıa zarar görenler yine emekçi kadınlar olmaktadır. 
Uluslararası burjuvazının ıemsı lcı lerinın ve bu küre

selleşme karvanında yer atan tüm gericı, karşıdevrimci. 
reformisı propagandalar s karşın, 8 Mart biz emekçi ka
dınların erkek ogemen sisteme karşı yürüHOğOmüz mü
cadelenin günüdür. 8 Mart bizimdiri 

8 Marl'la erkek egemen sistemin tüm saldırılarına kar
şı komünizm bayrağına sarılmak, 8 Mart'ı enternasyo
nalist bir içerikle, her şeyden önce de 8 Mart'ın sınıl mü
cadelesi geleneğine sarılmak sınıf bilinçli tüm kadın ve 
erkeklerin görevidir. 

Yilirilecek her günün düşmana . erkek egemen siste
me, kazan ılacak her günün biz ezilenlere. emekçi ka
dınlara ait olduğunun bilinciyle "8 Mart blzlmdir. bizim 
kalacakl" diyor ve bu erkek egemen sistemle kavgalı 
olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruzl 

UNUTTURULMAKiSTENEN 
BAZIGERÇEKLER 

Hakim sınıflar gerçek yaşamdaki olguların üzerini ört
rnek için çabalarkan. bu sömürü sisteminin kurbanı 
olan değişik kesimlerin sorunlarının uzerini de örtmeye 
çalışmaktadır. Bunun bir yolu da, şu ya da bu günü, 
özel bir gün olarak ilan etmek. ya da kabul etmektir. 

t Mayıs veya 8 Mart gibı işçı ve emekçılerin mücade
lesiyle kazanılan günleri kabul ederken. bunları gerçek 
içeriğınden koparmaya çalışır. Burada adlarını yazama
yacağımız kadar çok olan diğer günleri ise hakim sınıf

lar en baştan sisteme karşı lepkinin, mücadelenin ge
lışmesinl engellemek için kullanmaktadır. Örneğin ·ço
cukları koruma günü" vb. kullanıyorsa, bu. gerçekte ço
cukların karşı karşıya kaldığı barbarlığın, sorunların üze
rinin örtütmesinin bir aracı olarak kullanılıyor demektir. 

Işte 8 Marl'ı bayram günO olarak göstermeye çalışan 
hakim sındlar. 8 Mart dörıeminde kadınların sorunlarını 
hatırlar gibi görünür; halla en kadın düşmanı heriller 
karşımıza geçip ne kadar kadın hakları savunucusu ol
duğunu gösterir ... Gerçekte ise tüm bunlar erkek ege
men sısıemin ayakta kalması içindir. 

Işte. yılın bir gOnOnde -8 Mart'ta- unutturulmaya çalı
şılan ve 364 günde yaşanan bazı olgulann kaba dökü
mü: 
Çalışma alanında. en ileri kapıtalısı-emperyalist ülke

lerde bile eşit işe eşıt ücret gerçekleşmış durumda de
ğildir. 
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Kadın işçiler, ışçıler içinde en az kalifıye olanlar duru
munda ve ekonomik krizlerde işten atılanlar içinde ilk 
sıradadırlar. Son dönemdeki veriler emperyalist burju
vazi tarafından çokça övünülen küreselleşmenin çalı
şan kadınların sayısını büyük oranda azalttığını göster
mektedir, 

Ev iş lerinin ücretlendirilmemesı de en ileri emperya
list ülkelerde bile kadınlara verilen rolün gerçekte ev 
köleliğı rolü olduğunu açıkça göstermektedir. 
Kadının cinselliği üzerine kendi özgür iradesiyle karar 

verme gıbi en doğal hakkı yine erkek egemenliğinin yO· 
ğun saldırısı altındadır. Kadının cinselliği de bır meta 
olarak kullanılmaktad ır. 

Taciz, tecavüz yaşamın her alanında kadınların karşı 
karşıya kaldıkları saldırılardır . 
Feodal·pedorşahıliğın önemli ölçüde egemen olduğu 

ülkelerde bu konudaki durum daha da barbarcadır . Bu· 
nun sadece bir örneğini verirsek, Dünya sağlık Örgü
tü'nün lahmini veri lerine göre 130 milyon civarında ka
dın -özellikle Afrıka ve Müslüman ülkelerde- tıp alanın
da "mutylation· olarak tanımlanan ama sözkonusu ülke
lerde "kadın sünnetı" denen uygulamaya maruz kalmış 
durumda ve bu uygulamaya her yıl 2 milyon yeni insan 
(kadın) maruz kalmaktadır. 

Bu makalede sayamayacağımız kadar çok değişik 
alan ve biçimlerdeki haksızlıklar. eşitsizlikler: kadın so
runundaki barbarlığın erkek egemen sisteminin ta ken
diSı olduğunu çok açık ortaya koymakladır. 

Erkek egemenliğinin barbarlığını yakın dönemde ya-
şanan bırkaç örnekle de gösterelim. · 
Kadınların eşitl iğinden bahseden hemen herkes, sa

vaşlarda da birinci derecede mağdur olanların kadınlar 
olduğu gerçeğini en azından laf düzeyinde kabul et· 
mektedir. 
Emperyalıstlerın baş kurumlarından biri olan Birleş

mış Milleller (BM) de bu savaş mağdurlarına, evini yur
dunu terketmek zorunda kalan mültecilere vb. "yardm" 
etmek içın değişik alt birimler kurmuştur. ilk bakışta 
BM'nin ne kadar Insancıl olduğu düşünülebilir . Fakat 
gerçek tam tersidir. Örneğin kad ın sorununda! 

Liberya. Gıne ve Sierra Leone'dekl iç çatışmalardan , 
savaşlardan kaçıp BM'nin kamplarına sığınan kadınlar. 
BM'nin çalışanları taralından "yardım· karşılığı tecavü
ze maruz kalmışlardır . Savaştan kaçıp yaşama umu
duyla gelıp sığındığı yerde bu sefer, bir tas yemek, bir 
dilim ekmek ve bir çadır altında geceleyebilmek için te
cavüze maruz kalmaktadır1ar. Tecavüze uğrayanların 
büyük bölümü de genç kadınlar olmaktadır . Bu erkek 
egemenliğinin barbarlığına maruz kalanlar içinde ço
cuklar da var. 

Kuzey Kürdistan-Türkiye'de de durum farklı değildir . 
Günlük yaşamda "halk" içindeki erkeklerin saldırıları. 
taciz. tecavuzlori, "namus· temizleme adına kadınların 
cezalandırılmaları, katiedilmeleri vb. vb. uygulamalar 
burjuva medyanın magazın sayfalarının vazgeçilmez 
haberlerı arasındadır. 

Fakat, erkek egemen sistemin en açık va örgütlü tem-

silcisi taşıst Türk devletid ir En başta Anayasa'da erkek 
egemenliği yasal olarak garantiye alınmıştır. Medeni 
Yasa'daki bazı göstermelik değişiklıkler de bu gerçeği 
ortadan kaldırmamaktadır . TBMM denen parlamento 
da kadınların temsilinin hangi düzeyde olduğuna bakıl· 
dığında, burjuva demokrasisi açısından bile erkek ege
menlığinin hangi düzeyde olduğu görülebıhr 

Fakat bunlar da kadınlar üzerindeki barbarlığın ger
çek boyutunu ortaya koymaktan uzaktır. T urkiye'dekl 
yasalara da dayanmakla birlikte barbarlık esas olarak 
günlük yaşamda kendisini göstermektedir. Günlük ya
şamda yasalar da çiğnenmekled ır. Geçerli olan yazılı 
olmayan erkek egemenhği yasalarıdır. 
örneğin Trabzonlu biriyle evli olan bir Rus kökenli ka

dın lsıanbul'a gider, gideceği adresi bulmak için polise 
adres sorar. Türkçesinin bozuk olduğunu farkeden po
lis, otomatikman Rus kökenli kadını fahişe kategorisine 
sokar ... "Taksici seni dolandırrr, gel seni biz giJtürelim. 
Zaten yolumuzun üzeri" dıyerek ''Türk misalirperverliğı· 
ni' gOsteren(!) polisler kadını arabaya bındırırler. Tenha 
bir yere gidene kadar Nıhat Yıldız adlı polıs -diğer po· 
lis şoförlük yapıyor- kadına sarkıntılık yapmaya başla· 
mıştır bile. Rus kökenli kadın sarkıntılıktan kendisini ·ev
liyim" dıyerek kurtaracağını sandığından cep telefonuy· 
la eşini arar ve polise "inanmazsanız kocamla konuşun" 
der. Ama polis cep telefonunu kapabp arabadan dışan 
atar. Ardından; "Paramtz yok diye mi istemiyorsun ?"di· 
yerek kadına ıecavüz eder. Devletın polısı tarafından 
korunmak, kadınlar somutunda böyle oluyor! 

Devletın kolluk gücü böyle davranır da devletin ku
rumlarından biri olan Yargıtay başka türlü mü davranır? 
Hayır! 
Örneğin Konya'da yaşayan Fatma Teker, kocasının 

kendisini dövdü~ü. bağımsız ev temin etmediği , haka· 
ret ettiği ve başka kadınlarla i lişki kurduğu gerekçele· 
riyle kocasından boşanmak ıçın mahkemede dava 
açar. Dava sonucunda boşanma kararı verilır. Faıma 
Teker'in kocasından maddi-manevi tazminat almasına 
da karar verilir. Buraya kadar herşey yolunda görülü· 
yor. ama öyle değil. 

Manevi lazminatın nasıl verileccğı belli değil. Ama 
maddi ıazminel bağlamında verilmesi kararlaştırı lan 
lazminatın isıenanden çok az olması nedeniyle bu se· 
fer Yarg ıtay'da temyiz davası açılır. Yargıtay'ın verdiği 

karar erkek egemenlığinin gerçek yüzünü ortaya koy· 
maktadır . 

Tüm üyelerinin erkek olduğu Yargıtay. kadının dayak 
yerken kocasına küfür etmesini gerekçe göstererek şu 
kararı verir: 

"Evlilik birliğinin temelinden sarstlmasma sebep olan 
hadiselerde kadm da kusurludur. Kusurlu eş yarafina 
maddi ve manevl tazminat verilemez. " (2 Mart 2002 ta
rihli gazete/erden) 

işte Türkiye'de kadınların devleı merciieri tarafından 
"korunması" da böyle oluyor! Dayak yiyen kadın, koru· 
nan erkek' 

Türkiye'de ·cinsel Taciz ve Tecavüze Haytrl"diye pa-
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TEVGtRA JTN t N KOMUNTS T .,. 

nel. toplantı yaparsanız, kcndınızı, Türk Ceza Kanu
nu'nun 159 maddesı uyarınca: '"Devletin askeri ve em
niyet muhafaza kuwetlerini alenen tahkir ve tezyif" su
çundan dolayı mahkemelerde. hapısierde görebılırsı
nıı. 

ls1anbul'da 10.11 Hazıran 2000 tarıhınde yapılan 
·cınscl Taciz ve TecaVilze Hayır• konulu panele konuş
macı olarak katılan 13'0 kadın toplam 16 kışı Beyoğlu 
Cumhurıyet Başsavcısı tarafından mahkemeye verıldi. 
dava başladı ve brçok yıllık hapis cezalarının verılmesi 
beklenıyor 

Burada Ome k olarak ortaya koyduğumuz olaylar tabıı 
kı olayiann sadece bırkaçıdır Ama bunlara benzer 
olaylar, gelışmeler kadıniann günluk yaşamının ayrıl
maz parçalarıdır 

Tum dunyada egemenlenn 8 Mantan 8 Mart'a sahip 
çıkar gOrunduklerı kadın hakları savunuculuğunun per
de arkasında, burada kısaca aktardığımıı gerçeklerıo 
O zorıni Oftme çabası vardır. 

8 Mart'ın erkek egemen sısteme karşı bir mücadele 
gCınO, mavıisi olduğunun bilinciyle 8 Marı'ın ıçeriğinin 
boşaltılmasına karşı mücadele, gonomozon öne çıkan 
önemli görevlerinden biridir. 

Biz. sınıl bilinçtı emekçi kadınlar 8 Mart'ı erkek ege
men sistema karşı mocadelenin kazanılmış bir mevzisi 
otarak ele alırken: bu erkek sistemle kavga lı olduğumu
zu bir keı daha haykırıyor ve bir yılın geri kalan 364 gO
nono de kazanmak için mücadele ediyoruz. 
Kavgamız IOm insanlığın kurtuluşu içın: sömJrenle 

s6moroıenlerın, ezenlerle ezilenlern, hükmedeniaıie 
hukmodılcnlerin olmadığı, sömürOsOz. sınıfsız ozgOr bır 
dOnya ıçındır. 

Bunun ıçin de emekçı kadınlara çağrırrıoz: ·bır gOn 
değıl yılda butun gunleri. kavga günlerine dOnüşturme
lıl" çağrısıdır 1 

KUZEY KÜRDiSTAN'DA DA GÖREV 
KOMÜNiST KADlN HAREKETiNi 

YARATMAKTlR! 

Çok uluslu ve sOrnJrgeci bır devlet olan TC'de eıılen 
ulıs ve mıllıyeUerden emekçi kadınlar. sınıfsal. ulusal. 
cnseı baskılar altındad.-. Özelfikle Kürt ulusunıxı kurtu
luş mucadetesının yOl<seldiği yıllarda Kürt kadını o zer rı· 
de bu baskılar daha da barbar, daha da açık bıçımle
rıyle yaşandı, yaşanıyor. 

Tt.irkıye'de. Türk olmayan ulus ve mıllıyetlerırı varlığı
nın inkarı suroyor. Hakları için rnJcadeleye katılan. ses
lerıni yukselimeye çalışanlara barbarca saldırılmakta
dır. Zorla TOrkleştirme siyaseti ve uygulamaları gi.lniCık 
yaşamın kopmaz parçasıdır. 
Varlığı inkar edilen ulus ve milliyetlerden Insanların en 

basıt ve on temel insan hakkı olan anadillerinde eğitimi 
yasaktır. Anadilleri üzerindeki yasaklamalar, Türkçe bıl
modtklorı içın hastahanelerde tedavi edilmeyip evlerine 
gönderilmeter. hor görülmeler günlük yaşamın parçala-

rıdır. 

E2ilen ulus ve mıll;yettcrden kadınların kurıuluşu ıçın 
mücadelede Türk şovenızmıne karşı da mücadele te
mel görevlerden birıdır 

Biz Kuzey Kürdistanlı kornunısı kadınlar, feodal, yarı
feodal değer yargılarının esasta egemen olduğu ülke
mizde bu değer yargılarının her bıçımıne karşı mOcade
le göreviyle karşı karşıyayı7. 

Bitiyoruz ki, kadının kölehğının feodal, yarıfeodal zın
cirlerinin parçalanması da, değışık ulus ve mıllıyeller
den işçi ve emekçılerın bulığı ve ortak rnucadelesı te
melrıde gerçekleşecek olan domokratık devrmle ola· 
cakı.-. Ama ernekçı kadrılar katıtmadan devrm olmaya
cağı gerçağınin de bılıncındeyıı 

Tam da bunıxı ıçın. yanı emekçı kadınları devım rnu
cadelesine kazanmak ıçın de feodal. yarıfeodal peclcr
şahı ideoloı;ye, bunların pratıktekı tOm yansmalarırıa 
karşı da tutarlı ve sısıemlı bir ınıcadele ZOtunludur. 

Erkek egemen feodal. pooorşahıhğın ıom egemenli· 
ğine rağmen, bu zlncırleri kopararak Kuzey Kürdis
tan'daki ulusal mücadeleye katılan emekçi Kürt kadını , 
s ınıfsal mücadele bilincine, komünist bilince sahıp 
olunduğunda devrim mücadelesinin en karartı savaşçı
sı da olacağını göstermıştır. 

Bu bağlamda karşımıza emekçi kadınları proleter sı
nıf mücadelesi için KomOnlzm bilimi ıomelınde aydınla
tacak, emekçi kadınları sınıf mücadelesine. devrim mü
cadelesine çekecek bır Komünıst Kadın Hareketi yaraı
ma görevi çıkmaktadır. 

Bu konudakı çizgımız birleşık, merkazı partimiz Bol
şevik Parıı (Kuzey Kurdısıan-TCırkıye) tarafından ortaya 
konmuştur. Başta biz sınıf bıllnçlı Kurt kadınları olmak 
Ozere Kuzey KOrdısıantı tum sınıf bılinçlı kadınların bu 
ortaya konmuş çızgıyı Kuzey Kurdıslan'a uyarlaması, 
ona uygun adımlar atması gllntımi.lzün temel görevle
rinden bıridır. 

Bugün Komünıst Kadın Hareketi yaratma görevini 
önümüze koyduğumuzda, bu görav çerçevesinde de 
ışın başında olduğumuzu: bu hareketin yaratılması için 
Oneelikil gOfevmzın , bu hareketin OneOsO kadın kadıcı
Iann kazanılması, yeıışıwıtmesl olduğunun altını çizerek 
bılınçlere çıkannaya çalışıyoruz . 

Bugun güçsuzuz ama Kornonısı Kadın Harekeb ya
ratmak doğru olanıdır Bugunden başıanmazsa, yarın 
geç olacak1ır ı 

2002 8 Mart'ında da bu g()(evın bılıncıyle mücadele
ye sarılmak Ilim sınıf bılınçı kadın ve erkeklerin görevi
dır. 

Bu 8 Mart'ta da butun dunyada her turiO baskı ve sö
mürünün, kadınların ezllmcslnın kaynağı olan özel mül
kıyet sıstemine, emperyalist dOnya sıstemıne karşı kini
mizı ve öfkemizi haykıratımi Haydi mücadeleye! Zincir
tarimizdon başka kaybedocak bir şey yok! Kaza
nacağımız özgür bir dünya var! 

Kahrolsun orkek egemen düzeni i 

Mart2002 K 

s· rıw. 80..Ş('o'/l< 20 ,... ......, •• """,., 
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DR. GERAYER KOUTCHARIAN: 

"Soyk1r1·m gibi korkunç şeyler 
hakkinda soyut değil, basit ve aç1k 

kon uşmal1y1z!" 

24 Nisan 2002 Ermeni soykırımın ın 87. yıldönümüdür. Bir okurumuzun Ermeni kökenli 
Dr. Gerayer Koutcharlan ile yapıp derglmlze gönderdiği söyleşiyl olduğu gibi yayınlıyor; 

87. yı ldönümünde bir kez daha Ermeni soykırımını lanetliyoruz. 
- sterka bol.ewilc -

1 

ı
lk olarak, sorutarımı yanıtlamaya hazır olduğunu-
zu açıkladığınız için teşekkür ederim. 24 Nisan 
2002, Osmanlı!rürk devletinin Ermeniler üzerin

de yaptığı soykırımın 87. yıldönümü. 
Ben esas olarak bugünkü duruma, güncel gidişa

ta ilişkin ve Batı Ermenistan 'da Ermeni sorununun 
çözümOne hizmet edebilecek sorular sormak istiyo
rum. 

Dr. Koutcharlan: Sevgili dostlar. bir Ermeni ve bir 
ınsan hakları savunucusu olarak, sorutarınızı açık ve 
dürüst bir şekilde yanıilamaya çatışacağım. Ermeni 
tonksiyonerterinin çoğu sorularımza daha ihtiyallı 
yanıtlar verecek olsa da. çoğu Ermeninin benim gi
bi düşündüğüne eminim. Fakat ben. kaba olsa da 
ve "diplomatik" yanı ttan daha nezaketsiz olsa da, 
açık yanıtın daha iyi olduğuna inanıyorum. Çünkü 
herhangi bir zamanda Ermeniler, Türkter ve Kürtler 
arasında var olan problemter tartışılmak ve çözül· 
mek zorunda. Bu yapılırken nahoş sorunlar dışlana
cak olursa, çok geçmeden bu sorunlar. gittikçe da
ha çok illihap toplayan bir yaradaki irine benzerler. 

Soru: Ermeniler üzerinde bir soykırımın yapılmış 

olduğu tarıhi bir olgudur. 
Bir yandan Türk devleti 87 yıl sonra da çeşitli mil

liyetıer . halklar arasında hala düşmanlık körüklüyor. 
özellikle de soykırımı reddetmek için. Türk egemen 
sınıfları ve onların medyası yüzlerce yalan üretiyor 
ve örneğin Ermenilerin TOrkleri katiettiği vs. vb. ya
lanlarla olayı tersyüz ediyor. Öte yandan ise Erme
niterin rürklere ve kısmen de Kürtlere karşı tarihten 
kaynaklanan kini var. 

Türk ve Ermeni, emekçilerinin, egemen sınıllar ta-

rafından kOrüklenen düşmantığın bir parçası olma
dan. eşit haktarla ve kardeşçe bir arada yaşayabil
mesi için neler yapılmalı veya neler olmalı? Sizin gö
rüşünüze göre çözüm nedir? 

Cevap: ilkönce emekçiler sorunu. Bundan anlaşı 
lan işçi sınıfıdır, ilk planda sanayi proletaryasıdır. 
Eğer olayın olduğu sırada, yani 19. yy' ın 20. yy'a dö
nüşü sırasında Osmanlı Sultanlığında böyle birşey 
var idiyse. bunlar Ermeni zanaatkarları ve köylüleriy
dl. Türkler ve Kürtter zanaaı ve ıarımla tazla uğraş
mıyorlardı, bilakis esas olarak hayvancılıkta uğraşı
yariardı veya memur olarak ve askeriyede görev ya
pıyorlardı . Katliamtarı. sürgünlerı ve zorla Müslü
manlaştırmayı ya da Türkleştirmeyi yapanlar ve 
bundan karlı çıkanlar lam da bunlardı . Her halükar
da ne Türk. ne de Kürt nüfus içinde sözünü etmeye 
değer bir protesto yükselmedi. Açık ve basit ifade 
edilirse: Ermenileri kalledenrer, herhangi bir soyut 
egemen sınıflar değil, yine gerçekte var olan Kürtter 
ve Türklerdi. Onları buna kimin kışkırttığ ı ise yine ay
rı bir sorun, fakat bir sınıf sıstemıne. egemen sınıfla
ra veya soyut bir devlete yapılan bir atıl . hiç kimse
yi kendi sorumluluğundan kurtarmaz veya genel ge
çerli ahlaki yasaları ortadan kaldırmaz. Soykırım gi
bi basit ve korkunç şeyler hakkında soyut değil. ba
sit ve açık konuşmalıyız. Öldürme yasağı evrensel· 
dir ve tüm zamanlar ve küiiOrler için bağtayıcıdır. 

Bugünden sOz edecek olursak. o zamankinden 
daha büyük bir hakhhkla bir Türk ve Kürt proletarya
sının varfığından hareket edebilirı z. Bugilnkü Türk 
ve Kürt emekçilerinin soykırım hakkında nasıl dil· 
şündüğünü sanıyorsunuz? Benim ıecrübelerime gö-
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re bu konu onları hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. 
1915 · ı e 1 ,5 milyon Ermeninin katıedilmiş ol ması on
ları ırgalamıyor. Emekçi örgütlerinin veya partilerinin 
siyasi önderliğinin veya önderlerinin bu konuda ne 
düşündüğü ve söylediği, emekçilerin ne düşündü
ğü veya nasıl davrandığı ile bir ve aynı şey değil. 
Yoksa 87 yılda muhakkak birşeyler değişird i. 

''Tarihten kaynaklanan kin" ifadesine gelince, ne
den tarihten? Bugünkü durum daha mı iyi? Ermeni
terin Türklere ve kısmen de Kürtlere karşı olumsuz 
hisleri için çokça neden var. Bu halklar, Ermeniterin 
hislerinin değişmesi iç in herhangi birşey yapıyorlar 
ını? Biz kurbanlar özlemle bir jest bekliyoruz, fakat 
anlaşıldığına göre boşuna. Ben bilinçli olarak dev
letlerden veya hükümetlerden söz etmiyorum, çün
kü bunlar ve liderleri gelip geçici, ama halklar kalı
cı. Tarih mahkemesi önünde hesap verenler halk lar. 

Ve son olarak ne yapılması ger.ektiği sorusu. Buna 
bir karşı soru: Kim affedilebilir? Ancak af dileyen af
ledilebilir. Bugüne kadar böyle bir af dilerne oldu 
mu? Soykırımı ama unutmayacağız. çünkü Türklerin 
bize yaptığını unulacak olursak, o zaman zaten bir 
sonraki soykırım için kıvama gelmiş oluruz. Bu ba
ğıntıda gözle görülür bir örnek var: Bizim komünist
ler bir müddet, Azerbaycanl ı Pan-Türkistlerin, Türk 
Pan-Türkistlerle özdeş olduğunu unuttular. Ve Pan
Türkizmin ideoloji olarak hal~ canlı olduğunu da 
unuttular. Azerbaycanlı komünistterin gerçek enter
nasyonalistler olduğunu sandılar; ve bu yanlış de
ğerlendirmenin ve unutmanın sonucu, Sumgait'te 
ve Azerbaycan'ın diğer kentlerinde Ermeniler üze
rinde kırım oldu, sonunda iş tüm Ermeniterin Azer
baycan'dan ve tarihi olarak Ermenistan'a ait olan, 
fakat Sovyet döneminde Türkterin baskısı sonucu 
Moskova tarafından Azerbaycan'ın egemenliği altı

na sokulan bölgelerden sürülmesine vardı. 

Yani biz, kayıtsız şartsız, soykınının mahkum edil
mesini ve bununla bağıntılı olan tazminat ve vaktiy
le halkımızın bir halk olarak geliştiği Ermeni bölgele
rinin - halkımızın tarihinin geçtiği ve 87 yıl önce soy
kırım ve sürgün yoluyla "Ermenilerden arındırılan" 

bölgelerin - geri verilmesi de dahil tüm sonuçların 
kabul edilmesini bekliyoruz. 

Sözünü ettiğim bu topraklar, Ermenistan platosu
dur. Ezelden beri orada yerleşiğiz. Kürtler ve Türk
ler bize fethedenler ve zalimler olarak geldiler. Ben. 
Türkiye'de ve Türk egemenliği allında Kürtlerin ve 
Ermeniterin veya Kürtlerin ve Türklerin eşit haktarla 
ve kardeşçe yaşayabileceği görüşünde değilim ve 
tarih beni doğruluyor. Türkler başka halklarta barış 
içinde ve eşit haktarla birlikte yaşama yeteneğinde 
olmad ıklarını sık sık tanıtladılar. Herkesin eşit hakla
ra sahip olduğu iyi komşuluk ilişkileri için biricik 
şans, adı geçen tüm halkların güvenli ulusal sınırlar 

iç inde ya da daha doğrusu ulusal devieller içinde 
yaşama larıdır. 

Soru: Ermeniler ve Kürtler, iki ezilen ulus. iki ezi
len halk. Fakat bildiğimiz gibi, soykırıma KOrller de 
karıştılar. Esas suçlu Osınanlı(T ürk Devleti olmasına 
rağmen, olaya karıştıkları için Kürtlerin de suçla pa
yı var. Bu nedenle de Ermeniterin Kürtlere - Türklere 
olduğu kadar olmasa da- güveni yok. 

a) Ermenilerle Kürtler arasındaki il işkiler nasıl iyi
leştirilebilir , güven oluşturulabilir ve iki ulusun emek
ç ileri eşit haktarla ve kardeşçe birlikte yaşamak için 
birleşebilir? 

b) Ermenilerle Kürtler arasındaki il işkiler söz konu
su olduğunda, ortaya "toprak sorunu" da çıkıyor. 

Fakat soykırımdan sonra Batı Ermenistan 'da artık 
neredeyse hiç Ermeni yaşamıyor. Türk devleti oraya 
çeşitl i milliyetlerden pekçok insan yerl eştirdi. Fakat 
şu anda Kürtler Batı Ermenistan'da nüfusun çoğun
luğunu oluşturuyor. Kuzey Kürdistan-Türkiye'de. 
Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan- Türkiye) diye bir ör
güt var. O, Ermeniterin geri dönme, yerleşme ve 
hatta kendi kaderini tayin hakkını (ayrılıp ayrı devlet 
kurma hakkını) savunan tek örgüt. 

Fakat bu tavrı eleştiren Kürt örgütleri var. Bunların 

gerekçesi aşağı yukarı şöyle: Burada çok sayıda 

Kürt yaşıyor. Ermeniler geri gelirse, bu yeni bir hak
sızlığa yol açar. ve Kürtleri ya da başka mill iyetler
den insanları sürmek de yanlış olur. 

Sizin bu konuda görüşünüz ne ve bu sorun nasıl 
çözülebilir? 

c) "Toprak sorunu" ile birlikte ortaya tabii ki, Batı 
Ermenistan'ın sınırları sorunu çıkıyor. Batı Ermenis
tan'ı haritada Kuzey Kürdistan sınırları içinde göste
ren çeşitli Kürt örgütleri var. Elbette Bolşevikler gibi, 
bu tavrı açık ve berrak bir şekilde reddeden ve eleş
liren örgütler de var. Görüşünüze göre bu sorun na
sıl çözülmeli? 

Cevap: Ermeniler kurbandı ve kurbandır, Kürtler 
aynı zamanda hem fail hem kurbandır. Soykırımın 

planlanmasının ve sistematik bir şekilde uygulan
masının sorumluları yalnızca ve yalnızca Türk cani
lerid ir. Kürtler değil. Kürtler aldatıldı: Siyasi liderleri
nin yerine d ini liderler geçirildi ve Sultan ll . Abdül
hamid'in iktidarı dönemindeki Panislamizm dalga
sıyla işbirliğine zorland ı lar. Bu bağınııda herşeyden 
önce "Hamidiye" alaylarını düşünüyoruz; bunlar as
keri olarak önemsizdi, fakat iç politikada Ermenileri 
talan etmek, terörize etmek ve katıetmek iç in devle· 
tin elinde korkunç bir aletli. Jön-Türk milliyetçi rejimi 
Birinci Dünya Savaşı sırasında Kürtleri başka vaat
lerle kandırarak Ermenileri ve başka milliyetleri yo
ketmekte kullandı. KOrller ceza görmeksizin kurbar'ı
lar üzerinden zenginleştiler, onların ırzına geçip, on
ları aşağılayabilir ve onlara eziyet edebilirlerdi. Kürt-
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terin fail ve Hıristiyan milliyellerin kurban yapılmala
rı -bu sıralama Türk soykırım plantayıcıları için faz
la rol oynamıyordu. Onların nihai hedefi. Türkler dı
şında herkesi ve Türk Olmayan herşeyi yoketmekti. 
Kısacası: Bugüne kadar Kürtlerin (ne yazık ki) bir 

ulusaf devleti veya KOrllerin tümü adına konuşan ve 
biz Ermeniterin ondan hesap sorabilece~imiz veya 
manevi ve maddi tazminat biçimleri üzerıne. kendi 
kaderini tayin ve geri dönme hakkı üzerine. toprak 
sorunları ve birlikte yaşamamız üzerine onunla tartı 
şabileceğimiz gerçekten temsil kabiliyetine sahip 
bir temsilcilikleri yok. Fakat bizim Kürtlerin ve diğer 
milliyellerin kendi ulusal devtellerine sahip olmaları
nı yürekten dilememizin nedeni sadece bu değil. 
Çünkü kendi devleti ve kendi hükümeti olmayan bir 
halk, yeniden canilerin elinde bir alet haline gelme 
akut tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Sorunuzun b) şıkkıyla ve toprak sorunuyla ligili 
olarak: Ermeniterin kendi vatanlarında katıedilmiş ve 
sürülmüş olmaları veya daha doğrusu sa~ kalanfa
ra ve onların ardıllarına geri dönmenin esirgenmiş 
olması olgusu, Ermenilerin vatan hakkının olmadığı 
veya şimdi artık orada lstilacılar. fethedenler ve ye
ni yerleşenler veya daha doğrusu Türkler ve Kürtler 
çoğunluk olarak yaşadı~ı iç in Batı Ermenistan'ın ar
tık Ermeniterin vatanı olmadığı demek de~ildlr. Soy
kırımdan sağ kalanların ardılları olan bizter (ben de 
onlardanım) mesafeyi şöyle görüyoruz: içinde tesa· 
düfen doğmuş olduğumuz devletler bizim do~um 
yerimizdir, ama vatanımız değil. Benim doğum yur
dum lran, fakat benim vatanım Ermenistan'dır ve 
öyle kalıyor. Kemalist lerle Bolşevikler arasında 
1920'de alınan sınırlara ve topraklara i lişkin keyfi ka
rarlar bizi ilg ilendirmiyor, çünkü bunlar ta başından 

itibaren ilgi lilerin iradesine bakrtmadan alınmıştır ve 
uluslararası hukuka aykırıdır. Ermeniler, Sovyet Rus
ya lle Türkiye arasındaki 1920 Moskova Anlaşma· 
sında veya 1923 Lozan Barış Anlaşması'nda taraf 
değillerdi, ve bu keyfi anlaşmatarın olumsuz etkileri
ni bugüne kadar hissetsak de. biz onları ba~layıcı 
olarak görmüyoruz. 

Batı ve Doğu Ermenistan bir bütünlük oluşturuyor
tar vo Van gölü ve Van şehri, Ani, Kars, ve Erivan ' ı 
dört koldan saran ve Doğu Ermenistan'ın her köşe
sinden görülebilen merkez ve doruk olarak kutsal 
Ararat Dağı vatanımıza dahildir. Ermenistan Cum· 
hurıyeunin sınırlarının 1920 Sevr Barış Anlaşması'y· 
la veya daha doğrusu ABD Başkanı Wilson'un teri· 
toryal kararıyla saptanmış olduğu bir başka olgu· 
dur. Sevr Anlaşması ayrıca Ermeni ulusal devletin
den başka bir de Kürt ulusal devleti öngörüyordu. 

Biz anlaşmayla düzenlenmiş bu sınırda ısrarlıyız. 
Batı Ermenistan'da belki birkaç kuşaktan beri. belki 
de hatta soykırımdan Onceki zamandan beri KOrtle-

rin, Türklerin ve başka mill iyellerin yaşadığını elbet
te gözardı edemeyiz ve etmek istemiyoruz. Sevr'de 
sözleşmeyle Ermenitera vaat edılmiş sınırlar içinde 
yaşayan bu insanlar cı<ada vatan hakkına ve yurt· 
taşlık hakkına sahip olmaya devam etmektedirler vo 
bunlara sahip olmalıdırlar. fakat bu kez Ermenıstan 
sınırları içinde, tüm görevleri ve haklarıyla birlikte: 
bu haklar, onların Türkiye Cumhuriyetinde herhangi 
bir zamanda sahip olmuş olduklarından veya ola
caklarından daha büyük olacaktır . Geçmiş ve bu
gün. durumun bu merkezde olduğunu öğretiyor. 
Kurtler ve Yazidiler Ermeni cumhuriyetinde, Müslü
man komşularının onlara hiçbır zaman tanımadıklan 
haklara sahipti ve sahiptir: Kürt dilini kullanma, Kurt· 
çe gazete, dergi ve kitapların basım ve yayımı. Kürt· 
çe radyo yayınları, Ermeni Bilimler Akademisinde 
Kürdoloji bölümü. Iran, Suriye, Irak ve TOrkiye'deki 
Kürtlerin durumunu benden iyi biliyorsunuz. Milliyet 
bakımından ağırlıklı olarak Türk bir ülke olan Azer
baycan'da Sovyet döneminde bıle istatistiklerde 
Kürtlerin varlığı yadsınmış ve siyasi pratikte gözardı 
edilmişti. 

Beni bağışlayınız. fakat Bolşevik Parti (Kuzey Kür
distan-Turkiye)'yi tanımıyorum ve onun hakkında si
ze birşey söyleyemem. Fakat bu partinin Ermenile· 
rin haklarına saygı göstermesi ve iki halkı barıştır

mavı kendine hedef edinmesi, bir insan hakları sa
vunucusu olarak beni sevindiriyor. Adalet ve çatış
malan kalıcı bır şekilde giderme çabası üzerine ku
rulu bir barıştırma çalışması her zaman takdire şe
yandır ve çok geçmeden diğer örgütlerin ve partile
rin de bu örneği izleyeceğini umarım. 

Soru: Sovyet Ermenistan'daki durumu nasıl de· 
ğerlendiriyorsun? Eski Sovyetler Birl iği'nin Ermenile· 
re karşı tavrı. daha doğrusu siyaseti nasıldı? Ermeni 
soykırımına karşı siyaseti nasıldı? 

Cevap: Şimdi SSCB'nin Ermenistan politikası hak· 
kında düşüncelerime geliyorum: Ermenilere karşı 
Bolşeviklerin tavrını ve daha sonra SSCB'nin tavrını 
daha iyi anıayabilmek için. iki faktörü, Türkiye'yi ve 
Azerbaycan\ ve keza Gürcü Stalin'in Ermenitera 
düşmanlığını göz önünde bulundurmak gerekir. Kı· 
saca: ilk başta Lenin ve şürekası. Batı Ermenistan'ın 
geleceğinin bir referandumla belirlenmesini propa· 
ganda ettiler. fakat çok geçmeden bu talep bir ya· 
na bırakıldı. 1920 MoSkova Anlaşmasıyla Moskova, 
bir Ermeniye dahi olsun sormadan. Kars ve Surma
lu bölgelerini de Türkiye'ye bıraktı. bu sonuncusu 
tarihte hiçbir zaman Türk egemenliği altında olma
mış olmasına ra~men. Ve bunun nedoni. Mustafa 
Kemal'in Bolşevikleri aldatmayı ve kendini ezilenle
rin savunucusu olarak göstermeyi başarmış olması
dır; Kemal o zamanlar Sovyet Rusların gözünde 
devrimci sayılıyordu ve Sovyet Rusya onun üzerin-
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den Kafkasya. Orta Asya ve Arap devletlerinin Türk
çe konuşan ya da daha doğrusu Müslüman halkları 
üzerinde nufuz kazanmayı umuyordu, çünkü o sıra
lar Avrupalı müstemlekeciler hala Ortadoğu'da bu
lunuyorlardı. Sovyet Rusya ve Kemalist Türkiye. 
dünyanın geri kalanı bu iki devieli uluslararası alan
da tanımadığı müddetçe birbirine muhtaçtı. 

1920/23'te Sovyel Rusya. Türkiye'nin ısrarı üzerine 
Nahicevan'ı ve Arzah'ı (bugün Dağlık Karabağ) da 
tarihte ilk kez 1918'de ortaya çıkan Azerbaycan'a 
bıraktı. Stalin burada özel, daha doğru söylemek 
gerekirse, olumsuz bir rol oynadı. Ardından , tüm 
Sovyetler Birliği 'nde olduğu gibi, 250 000 Ermeninin 
kurban gittiği 1936-39 yıllarındaki Stallnci temizlik
ler ve Ikinci Dünya Savaşı geldi. Sovyet egemenliği 
sırasında. soykırımdan veya Batı Ermenistan'dan 
söz etmekonyıllarca tabuydu. llk kez 1965'de, d ias
pora Ermenilerinin ve keza Sovyet Ermenistanı ay
dınlarının baskısı üzerine Erivan'ın Zizernakaberd 
tepesine, falllerin adı anılmadan, soykırım kurbanla
rının anısına bir anıt dikildı. Çünkü Jön Türklerin soy
kırıma milliyetçiliği ve Sovyetlerle müttefik Kemalist
ler değil. din resmen emekçilerin düşmanı sayılıyor
du. SSCB. Türkiye'nin hatırına. soykırım olgusunu 
hiçbır zaman resmen tanımadı veya 24 Nisan'ı an
ma günü ilan etmedi, fakat Sovyet Ermenistanı'nda 
24 Nisan 1965'ten. soykırımın 50. yıldönümünden 
beri bu günde hiç kimse ışe gitmedi. Sovyet Erme
nistan komünist hükümeti, halkın iradesini zımnen 
hesaba katmak zorunda kaldı . 

24 Nisan 1994'te öğleden önce Dağlık Arzah'ın 
başkenti Stepanakert'ten Erivan'a uçtum. Hellkopte
rimiz 35 kilometre boyunca Ermeni kentlerinin ve 
köylerinin üzerinden uçtu ve her yerde nasıl insan
ların gruplar halinde köylerinin veya kentlerinin soy
kır ım anıtma çiçek koydukl arını gördüm. Sanı r ım bu 
olgu, onyıllar boyu süren Sovyet baskısı na ve yeni
den eğitme çabalarına rağmen, soykırımın anısını . 
acısını ve adalet arzusunu Ermeniterin kalasından 
ve yüreğinden söküp atmanın başarılamadığını 
açıkça örnekliyor. 

Soru: Son yıllarda ABD' de, özellikle de ama Avru
pa devletlerinde soykırımdan daha çok söz edilir ol
du. Fransa. 2001 yılının başında soykırımı resmen 
tanıdı. isviçre, Almanya, italya'da vs. de bu konu 
çeşitli biçimlerde tartışıldı. 

Siz dururru nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu ge
lişme nereye doğru gidiyor? Soykınmda bizzat ken
dilerinin de suç payı olan ve bu durumu hep bilege
len Avrupalı büyük güçlerin ·aniden· soykırımdan 
söz etmelerinin ve kısmen de tanımalarının ardında 
neler yatıyor. bunun nedenleri neler? 

Cevap: "Aniden" ve "ardında neler yatıyor" ile 
başlayalım. Bunların ikisi de Türk medyasının iddi-

alandır. Onyıllarca onun beyin yıkamasına maruz 
kalınca. zamanla insan bu "kategorileri" devralıyor. 

"Bunun ardında", sağ kalanların ve ardıllarının ta 
bugüne kadar. Jön Türklerin devlet suçunun soykı
rım olarak tanınması ve mahkOm edilmesi için mü
cadele etmeleri "yatıyor". Biz bunun için "aniden• 
değil. kuşaklardır çalışıyoruz ve çeşitli devletlerde 
yasa koyucu tarafından "tanınma· kesinlikle aniden 
olmadı, bilakis onyıllardır süren çabalarımızın sonu
cudur. Insan haklarının kabul ettirilmesi uğruna mü
cadelede ne yazık ki hiçbir şey aniden olmuyor. 
Yüzyılı aşkın süredir. Lahey Kara Savaşları Nizam
namesinden beri, başka devletlerde Insanlığa karşı 
işlenen suçlara müdahale elmek uluslararası hukuk 
açısından meşrudur. O zamandan beri egemenlik il
kesi bundan sonra geliyor. 1948'den beri. çoğu 
devletler tarafından imzalanmış bulunan bir soykı 

rım konvansiyonu var: sırası gelmişken söyleyeyim. 
bu konvansiyonun yazarı olan Raphael Lemkin, bu 
eserde model olarak Ermeniler ve Yahudiler üzerin
deki soykırımı temel almıştır. 1998'den beri. Birleş
miş Milleller üyesi devletlerin çoğu. bır Uluslararası 
Daimi Mahkeme yoluyla soykırımla mücadele adıi
mesi gerektiği konusunda lıkir birliği içinde. Ve bu
na rağmen, yuzyılı aşkın süredir uluslararası hukuk
ta problemin bilincinde olunmasına rağmen. MIA 
bir mahkeme yok, fakat buna karşılık çok sayıda 
soykırım örneği var. 

Biz Ermeniler. Türkiye tarafından bugüne kadar 
inkAr edilen soykırımın tanınması mücadelemizi, 
katiedilenlere karşı ahlaki yükümlülük, sağ kalanla
rın ve ardıllarının onuruna gerekli saygının gösteril
mesi ve üçüncüsü, bugünkü ve gelecekteki soykı
rımcılara b ir ih tar olarak görüyoruz. Onlar, yüz kızar
tıcı suçlarının unutulmayacağını ve kendilerinden ve 
siyasi ard ıllarından bunun hesabının sorulacağını 

kavramalılar. Bir kez daha "aniden• savına dönecek 
olursam: Ben Avrupa'da soykırımı "aniden" lanıyan 
veya daha doğrusu mahkQm eden bir tek "büyük 
güç" bilmiyorum. Ve Avrupa Birliği içinde. "büyük 
güç" nitelemesinin belki isabetli olabileceği. soykırı 
mı tanıyan biricik devlet Fransa' dır. Fakat Fransa'da 
soykırımın tanınması uğraşısı 30 yıl sürdü. Ayrıca 
Fransa gerçi soykırımı olgu olarak tanıdı, fakat açık
ça mahküm etmedi. Kim bilir Almanya'da. mahküm 
etmek şöyle dursun. parlamentoda tanınıncaya ka
dar ne kadar süre geçecek. çünkü Almanya Birinci 
Dünya Savaşında Türkiye'nin Silah arkadaşıydı ve 
bugünkü NA TO part n eridir. 

t915'ten beri kafalarını kuma sokan Türklere. ta
nınma yolundaki bu başarılarımız elbene ·aniden" 
olan olaylar gibi geliyor ve bunun ardında bizim ça
balarımızdan daha başka şeylerin yatmak zorunda 
olduğundan şüpheleniyorlar. Ama aslında ne yata-
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bilir? Failierin ve onların manevi ardıllarının parano
yası, onların kendi kendilerini karanlık bir g(iya bü· 
yük güç politikasının kurbanlan olarak göstermesini 
gerektiriyor. Kurbanıarın ardıllarının sonunda emel· 
lerinı başardıklarını kabul etmek, suçtan 87 yıl son
ra bile Türklerin çağuna hata çok zor geliyor. 

Soru: Osmanlı imparatorluğunun en bOyük des
tekçisi Almanya'ydı. Almanya'nın soykırımı resmen 
tanıyacağına ve aynı zamanda sorumluluk payını 
kabul edeceği ne inanıyor musunuz? 

Avrupa Parlamentosu (AP) sahte bir karar aldı ve 
Türk devietine soykırımı tanıma çağrısında bulundu. 
AP'nin bu tavrı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu 
konuda, yani bir bütün olarak AP'nin tavrı hakkında 
kabaca da olsa bir toplu bakış sunabilir misiniz? 

Cevap: Önemli olan. Ermenilerin kendilerini ne 
kadar iyi örgütlemiş ve hazırlamış olduğu ve andaki 
siyasi konstetasyondur. Fakat sonunda hepsi talep
lerimizi kabul edeceklerdir. Ben halkımı bilirim: Biz 
çok uzun solukluyuz ve hadelimize varıncaya kadar 
rahat etmeyiz. Başarıl ı olacağımızı düşünüyoruz. 
çünkü zamanın akışıyle ve insanlığın ihtiyaçlanyle 
uyum içindeyiz: Dünya bir bütün olarak insan hakla· 
rı ve uygarlık ya da daha doğrusu sivil toplum yö· 
nünde gelişiyor. Hepimizin ona hava g ibi. su gibi ih· 
tiyacı var. 

Avnupa Parlamentosu iki kez, 1987'de ve Kasım 
2000'de. soykırımın tanınmasını Türkiye'nin AB'ye 
girişinin önşartı ilan etti. Bu. Türkiye'nin de objektif 
çıkarınadır. Çünkü bu devlet. kendi oluşum tarihiyle 
barışmadan nasıl olur da herhangi bir tarihte daha 
insancıl veya daha demokratik ilişkilere kavuşur? 

Türkiye Cumhuriyeti. katledilen Ermenilerin, Yunan
lıların ve Aram11erln ( SOryanllerin) kemikleri üzerinde 
kurulmuştur. t919'da Türk askeri mahkemeleri tara
fından ölüme mahkOm edilen Jön Türk caniteri. Tür· 
kiye Cumhuriyeti tarafından rehabilite edilmiş ve 
sonradan çeşitli şekillerde ödüllendirilmişlerdir. Na· 
zi kıyımcılarına anıt dikseydi, Almanya AB üyesi ola· 
rak kabul görür müydü? Türkiye'de bugüne kadar. 
soykırım olgusundan alenen söz eden yurttaştar ce· 
ıa hukuku açısından kovuşturuluyor. 

Bizim kaderimizde birçok devietin veya ulusun 
suç payı var. Fakat Almanya'nın veya başka devlet· 
lerın rolü üzerinde düşOnOrken şunu asla gözardı 

atmemeliyiz ki. Türkiye ve Türk toplumu başkalarına 
işaret ederek işin içinden sıyrıtamaz. Bu hakka an
cak. suçteki kendi paylarını adamakıllı hazmedince 
kavuşacaklardır. Bu olmadıkça. başkalanna yapılan 

her atıf ucuz bir bahaneden başka birşey degildir. 
Alman kamuoyuna ve Atman yasa koyucusuna Bi
rinci Dünya Savaşı 'nda Almanya'nın oynadığı rolün 
bilincinde olma ve özell ikle de soykırımın Türkiye 
hükümeti ve yasa koyucusu taralından tanınmasını 

talep eden Türk ve Kürt girişimlerini destekleme 
çağrısında bulunuyoruz. Almanya sadece tarihi ne
denlerden ötürü özel bir rol oynamıyor. Aralarında 
çok sayıda Kürt de olmak üzere yurtdışında Türkçe 
konuşan en büyük topluluk Almanya'da yaşıyor. Biz. 
Türkiyeli veya Türk kökenli insanlara. kendi tarihleri· 
nin karanlık bölümlerine eleştir/cl bir şekilde bakma· 
yı mümkün kı lmak için Almanya'nın herşeyı yapma
sını bekliyor ve talep ediyoruz. Bu. bilgilendirme 
toplantılarının finansmanı, Türk tarihine ılişkın tarihi 
kaynakların ve eleştirel Incelemelerin çeviri ve bası
mının finansmanı şeklinde olabilir. fakat suskunlukta 
ve görmezlikten gelmekle olmaz. 

Soru: Sorunu çözebilmak için Türkiye-Kuzey K ür. 
distanlı ilerici. devrimci ve komünist güçlere ne söy
lemek ve hangi çağrıda bulunmak isterdi niz? Görü· 
şünüzce onların görevleri nelerdir? 

Cevap: Bizim açımızdan - "biz"le Ararnice konu· 
şan Hıristiyanları ve Arap Hıristiyanıan, keza Küçük 
Asya Yunanlılarını da kastediyorum- hepimiz, halk· 
larımız üzerinde soykırım niyetiyle işlenmiş suçların 
tanınmasını ve mahkOm edilmesini bekliyoruz. Er· 
meniter ve adı geçen diğer kurban halkların men
supları için de önemli olan. hayat memat meselesi 
olan. Bolşevik önderlerin hakkımızda ne düşündüğü 
değil, onların örgüt üyelerinin davranışıdır. bu du
rumda Bolşevik Parti üyelerinin davranışıd ır ve Kürt 
emekç ilerinin hergünkü davranışıdır. örneğin Türki· 
ye'nln güneydogusunda hala kurban halkların. hep-. 
sinden önce Ararnice konuşan Hırıstiyanların veya 
Soryani ortodoksların az sayıda mensubu yaşıyor. 
Partinin ve liyelerinin bu insanlara tavrı nasıldır? Bu· 
na karşılık Fransa'da. ABD'de veya Almanya'da. ya
ni Türkiye dışında tavrın nasıl olduğu fazla önemli 
değil. Biz Ermeniler, ayrıca, Sevr Anlaşması teme
linde vatan hakkımızın kayıtsı z şartsız tanınmasını 

bekliyonuz. 
Benim Kürtlere çağrım şudur: Aranızda birleşme

ye çalışın i 30 milyonluk bir halkın bir ulusal deviete 
ihtiyacı var. Tom örgütlerin ve partilerin en birinci 
hedefi bağımsızlık olmalı. Kürt devesi sonunda ulu· 
sal birlik iğne deliğinden geçmeli. Kürtler "Biz Kürt· 
lerin dostu yok, sadece düşmanı var· diye düşün
meye başlamadan önce, birlik olmadan hiçbır şeyin 

olmayacağ ını kabul etmeliler. Biz kurban halklar. 
Kürtlerin bağımsızlığa kavuşacağını umuyoruz. çün· 
kO ancak o zaman artık Türklerin elinde bir alet ol
maktan çıkacaklardır. Türkterin lstilasından önceki 
geçmiş, biz Küçük Asya, Mezopotamya ve Orta Do
ğu halklarının yan yana yaşadığımızı , birbirimizden 
öğrendiğimiz/ ve birbirimizi tamamladığımızı göster
miştir. Bunu gelecekte de tekrarlayabiliriz, yeter ki 
canilerin elinde siyasi bir alet haline gelmeyelim. 

Ocak 2002 K 
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"Iyi bir insan olamadi m ... 
Ama çok iyi bir polis oldum!" 

B 
u sözler, aldığ ı eğitim ve verilen emir sonu
cunda gönüllü olarak insan öldürmeyi özel bir 
iş haline get irm i ş azıl ı katil -kelle avcısı, 

eski özel limci Ayhan Çarkı n'a ait. Çarkın, "Gö
revim gereği çok adam öldürdüm." diyor. Böy
lece devletinin suçluluğunu da ortaya koyuyor. 
Cezası kesinleştikten sonra, başta Hürriyet gaze

tesi olmak üzere burjuva basınının bir kesimi Çarkın 
ve diğer özel savaş tetikçilerini aklayıcı yayınlar, yo
rumlar yapmaya başladı. Hürriyet'in Çarkın ile yapıı
ğı röportajın ardından gedikli genelkurmaycııardan 
Erluğrul Özkök ve onun gibi düşünenler bu katilleri 
hedef olmaktan çıkarmaya, suçsuz olduklarını pro
paganda etmeye koyuldular. 

Halbuki sözkonusu röporıajda kalilieri temsilen 
Çarkın'ın ve onun durumunda olanların profili gayet 
net ortaya çıkıyordu. Buna göre, bu kelle avcılarının 

orıak özellikleri şöyleydi: 

Görev gereği çok adam öldürmek. Kendilerini en 
iyi hissettikleri anın operasyon anı olduğunu söyle
mek. Merhametsiz bir kişiliğe sahip olduğunu itiraf 
eımek. Gözünü kırpmadan adam öldürmek ve öl
dürmekten daha çok mutluluk verici birşeyin olmadı 

ğını savunmak. En çok operasyonda bulunmuş bir
kaç kişiden biri olmakla övünmek. Rambo hitabıyla 
övünmek. En iyi bildikleri işin operasyon olduğunu 
söylemek ... 

Bu liste uzatılabilir. Ama orıak özellik özel olarak 
yetiştir ifmiş birer savaş makinesi olmaları . 
Kişilikleri aynı ortak hamurdan, şimdiki halleri de 

benzer kişiliklerden oluşuyor. "Ben yapmtş olduğum 
hizmetler/e gurur duyuyorum." diyerek katil gururla
nıyor. Başbakanı ve Cumhurbaşkanı gururlanıyor, 
gazetecisi gururlanıyor. Gurur, katilin yüzlerce Kürt 
insanını ve devrimeiyi öldürmesi için! 

Sömürgeci Türk devletinin 'vatan kurtaran aslanla
rı ' kullanıldıktan sonra hapishaneye gönderiliyor. ih
tiyaç duydukları zaman her birinin en geniş yelkiyle 
donatıld ığı ve astıkları aslık kestikleri keslik bu kalil
ter çetesi kullanıldıktan ve bir dönemin ihliyaçlarını 
karşıladıktan sonra gözden çıkarılıyor. 

Bir süre yaptıkları her şeye göz yumuldu. Çek-se-

net işleri, başka karanlık işler. maryacılık vb. bu özel 
savaş ekibi artıklarının at koşlurdukları bir alan ola
rak kendilerine terkedildi. Bir bakıma kendi küçük 
ordularını bile kurdular. Savaş iç inde kurdukları tez
gahı daha sonra da sürdürmeye başladılar. Dağdan 
indirilmişlerdi, artık bu özel küçük ordunun eleman
ları kentlerde kendilerine bir kanal açarak hayatları

nı yönlendirmeliydiler. Kısacası artık devletten fazla 
birşey beklememeleri öğüdüyle sokaklara salındılar. 
Zaten bunalım içindeydiler. çoğu paraneyak dere
cesinde psikolojik hastaydı, iyi insanlar olmadıkları

na kendileri de kanaat gelirmişti ve korunmaya ihı i
yaçlarının olduğunu biliyorlardı . Devletleri kendileri
ni "adam öldürmekle' görevlendirmişıi, katillerini ko
rumasını da kanıllamalıydı. 

Susurluk çetesinin bazı üyeleri suçlu bulunup içe
ri alılsalar da bu ancak buzdağının küçük bi r kısmı

nı oluşturmaktadır. Katliamların emrini verenler, ka
tilleri yönlendirenler, eğitenler, ağırlıkl ı olarak devlet 
içinde görevlerini sürdürmeye, yönetmeye ve korun
maya devam ediyor. Susurluk çetesini yargılamakla 
esas suçluları koruma kaygısı büyük rol oynadı. 
Esas suçlunun Türk devletinin kendisi olduğu ger
çeği gizlenmek isteniyor. 

KATiLLERDEN KATiLLERE ÖDÜL: 
HEYKELiNi DiKMEK! 

Türk Genelkurmayı'nın bahçesinde bazı Türk 
komutanlarının heykellerinden oluşan bir gale
rinin bulunduğu bir süreden beri övünülerek 

anlatılıyor, yazılıyor. Hangi kahraman komutanıarının 

heykellerinin bulunduğunun listesi ıam olarak bilin
mese de, yakın dönemin komutan larından biri olan 
Mustafa Muğlalı'nın heykelinin yeraldığı artık gizlen
miyor. 

Mustafa Muğlalı TC devletinin en zalim ve de katil 
generallerinden biridir. Kuzey Kürd istan'da Kürl ulu
sunun ulusal demokratik mücadelesini vahşi yön
temlerle baslırmaya çalışan bir kanemici. Ağrı dire
nişini bastıran ve katliam emrinin altına imza atan; 
Kürl ulusunun özgürlük talebini ve mücadelesini Ağ-
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rı Dağı'na 'gömdüğü' ile övünen bır ırkçı inkArcı. 
Van'ın özalp ilçesınde sırt Kürt oldukları için 33 KOr· 
dO kurşuna dizen eli kanlı TOrk komutanı. Kalilliği 
mahkemelere kadar sırayet eımış ve suçu sabıı gö
rülerek cezaya çarpurıtmış bır general Yaşamı ha
pıshanede bılmış zalım bır ırkçı 

Çeşıllı ıktidar hesapları nedenry1e Demokrat Parli 
doneınınde kalılliğı mahkeme yoluyla tescil edılmış 
bıu katıl. sonrakı dönemlerde Turk devteli tarafından 
tekrar onur e edılerek sahıplenıldı, yukarıda belirttığı
miz gıbi bu devletin derin ayağını oluşturan Genel· 
kurmay'ın merkezinde heykoli dikildi. 

Böy1e bir katılin TC devleti laralından ödüllendiril· 
mcsl-sahiplenıtmesi gayet normaldir. Bu bağlamda 
hayrete düşecek hıç bir şey yok: çünkü devlet katın
da Kürdü yoketmeye çalışan hor görevli bırer kahra· 
manlık şıldini hak etımıştır. Muğla lı bır değ ıl, onlarca. 
yuztcrcc Kürdü sırf Kürt oldukları ve özgürlüklerini 
ıstcdıklcrı ıçın öldürmüştür. Devteli adına katliam 
yapmıştır ve karşılığında devletınin arkasında oldu· 
ğunu görmüştür. Ta ki ço1< sonradan dcvleh. artık 
Mustala'ya ihtiyacı olmadığına. ıcraaHarının deşifre 
edilmesinin ve cezalandırılmasının bir zararının ol· 
mayacağına karar verene kadar. Başka bir ıanımla 
şarllar farklıtaşınca Muğ talı devlet için gözdon çıka· 
rılmışıır. Mahkeme karşısına geliriimiş va suçlu bu· 
lunmuştur. 

1920 ile 1940 arasında Kemalistlerin önde gelen 
komutanlarının-generallerinın hepsının Kürt katlia
mında bilyük rolleri oldukları tartışma götürmez. Bu 
katıller sürüsü uzunca bır zaman devlet katında ko
rundular Sonra çok partıli dönem. değışık kliklerın 
çalışmaları ve hükümet etme hesapları gıbı değışık 
nedenlerle karşı karşıya gelen kahraman generaller 
bırbırtarının pislıklcrını onaya dökmeye başladılar 
Halıyle kımın daha çok kalıl olduğu. kımın elı kanlı 
katıllıkte ötekıne göre daha agır konumda bulundu· 
gu vb gündeme getırılmeye başlandı. Işte bu koşul· 
larda yem olarak Muğlalı tercıh edildi. 

Çok sonra benzor koşullar yeniden oluşmaya baş· 
tadı. Tekrar Kurller Kuzey'de ulusal demokratik hak
larııçın mücadeleyi yukselımeye koyuldular. Müca· 
delanın sılahil bıçımlcrı devreye sokuldu ve bilindığı 
gibı 1984 yılında PKK önderliğinde başlatılan gerilla 
savaşıyla gun geçtıkçe savaşın dOzayı ve çapı bO· 
yüdO, gcnışlcdı ve bır ara yaygın kıtıeseı başkaldırı· 
lara (Serıhıldanlara) kadar vardı vb. 
Mücadelenın buyudüğü ve gOçiO ulusal etkiler 

gösıerdiğl bu dönemde !ekrar Türk generalleri ve 
komutanları Kürdlstan'a savaş için solere gönderıl· 
diler. Kalllam omrlylc donanmış bu leş kargalerı, 
özelllkle Ku7oy Kürdistan'da bell i bölgelerde vahşi 
yöntemlerıo Kürt kanı dökmeye başladılar. Bu katli · 
ler güruhunun pervasızca yaptıkları işler bizzat TC 
devletinın on üst katında planıandı ve uygutamaya 

kondu. Devlet bu katiller sürüsüne güvenector verdı: 
kendilerini koruyacağını. ödOitendireceğlni, yaşarn
larını garantıye alacağını Vb. vb Ve hatta katlıamla· 
nn baş planlayıcısı Demırel, dOnemın Cumhurbaş
kanı sıfatıyla "Korlcmayın, rkinci bır Mtıgla/1 olay1 ya· 
ratmay1z. • sözleriyi e deviatın garantör olduğu söZO.. 
nO veriyordu 

Kuzey Kürdistan'da savaşın en yogun yaşandığı 
yıllarda Türk devleb cephesınde savaşı yOrutcn ko
muta heyatı ve alt dilZeydekı komutanlar ve özel bır
liklerin mensuptan bizzat Arnenka emperyalis! dev
letinin ve Alman emperyalist devletinin ordusu tara· 
fından eğitilditer. Kelle avcısı olarak yetiştirilmolori, 
kısaca birer terminatör haline getiritmeleri bizzat 
emperyalist devletlerin askeri karargahlarında vorl· 
ten eğilimlerle sağlandı. Bu katiller çetesının çoğu 
üyesi Amerika'da ve Almanya'da özet eğitime tabi 
tutulmuş diptomatı katıl ünvanına sahıptırler 

Tıpkı Muğlalı olayında olduğu gıbi. devlet bu katil· 
lerden kimilerine gerokslnım duymadığı anelan ıtıba· 
ren mahkeme ve hapıs yolunu göstenmekten geri 
durmadı. Bugün katiller güruhunun göstermelik co· 
zatara çarplırılmaları ve cezaevlerine gönderitmeteri 
tipik olarak Muğlalı olayına benzemektedir. Bu faşist 
devlet yıkılmadıkça. böylesi kallllerin heyketlerı de 
çoğalacaktır ... 

• ••• 

A 
yhan Çarkın'ların silahla yaptıklarını ünıversi· 
te kürsOicrinde söz ve yazı ile yapan çok sa· 
yıda katıl yetiştıricisi var Ünıversite öğretm 

üyelerinin önemlı bır çoğunlugunun Türk ırkçılığını 
savunduğu bir Türkıye' de. Kün ulusal haklarının her 
ne düzeyde olursa olsun dıte getırılmesıne savaş 
naralan atarak karşılık verdıklerıne her defasında ye
niden tanık oluyoruz. 
Bunların başında YOK Başkanı Prof. Kemal GOrOz 

gelmek1edir. Üniversıteli öğrenciların Kürtçe seçme· 
li ders talebini 'küçük bır grup c ani', "Bunlar cinayet 
şebekesidir ... • şeklınde tanımiayarak tetikçilere ad· 
res gösteren bu kafa. esasında Çarkın türünden ter· 
minatörlerden daha fazla suçludur. Ünıversitelerın· 
de okuyan öğrencilerını ·çete' gıbı göstermekle 
isimlerinin başında prof. tıtrı bulunan sahte bılim 

adamları yenı katıllerın yetıştırıcıligını ve besıcılığını 
yapmaya hazır olduklarını tavırlarıyla belgelemekte· 
dirler. 

lnkArın. asimitasyonun ve Türk ırkçılığanın Oğretıldi· 
ği üniversitelerin başında bulunanların Çarkın gibile· 
rini ödüllendirmelerinin önünde hiç bir engel yok1ur. 
Cezaevine 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunup bir 
madalyanın da Kemal GürOt tarafından kendilerine 
takdim edilmesi tııç de sürprit olmazi 

4 Mart 2002 K 
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Doğumunun 100. yıld6nümünde Nb.z1m Hikmet üzerine birçok kesim tartışmakta ve kendilerine g6re değer
lendirmelerde bulunmaktadır/ar. Türk hakim smdtarı "vatan ha/ni" N~zım 'ı onun siyasi g6rüşlerinden kopara
rak sisteme entegre etmeye ve onu sadece bir "Türk şairi" vb. olarak g6stermeye çalışıyorlar. Türk hakim sı
nlflarmm N;Jzım 'a sahip çıkma sahtektJrlığma karşı mücadele tüm devrimci ve komünislforin g6revidir. Doğru
suyla yanlışıy/a Nazım bizimdiri Bizim kalacak! 
Nazım'm genel değerlendirilmesinin bizim tarafımızdan da yapılmadığmm bilincindeyiz. Bu konuda bir yol

daşımız/ll "Nb.zım Hikmet ve Kürtler" başlıklı yazısım aşağıda yaymlıyoruz. Yazıdaki g6rüşlere burada tavır ta
kmmamamız. bu görüşlerle hemfikir olduğumuz aniamma gelmiyor. Bu konuda tartışmaya kal/lmak isteyen 
okuyucular~mızm yaz1lan elimize geçtiğinde. onları da yaym/amaya heZif olduğumvzu belir/lyoruz. 

s t e rka bolşewik 

Naz1m Hikmet ve Kürtler 
ALIXAN 

Bu yıl, Nazım Hikmet'in doğumunun 100. yılı vesi
lesıy'e nemen herkes kendi cephesinden ilg ili (ve de 
ilgisız!) etkinlıkler düzenliyor. Neredeyse hergün bir 
etkinlık yaşanıyor. Emperyalist burjuvazi, devrimci
ler, faşisllırkçı kesimler. komünis11er ... çok geniş bir 
yelpazede Nazım üzerine çalışmalar yapılıyor. 

UNESCO tarafından 2002 yılının 'Nazım Hikmet Yı
lı' ilan edilmesiyle birlikte özellikle burjuvazinin deği
şık kesimleri uluslararası alanda ve Türkiye özgülün
de hummalı bir kampanyaya giriştiler. Bu kampanya, 
TC devleti tarafından bizzat Nazım Hikmet'in devlet
çe kabuledilebilir sınırlar içine çekilerek sahiplenil
mcsı bıçiminde başladı ve sürüyor. Türk devletinin 
çıkarları ıçin Na;.ım'dan istifade etmek fikri uzun za
mandır en azı lı amikomünisti nden liberal ve reformis
tine kadar sesıendirilrnektedir. Doğumunun 100. yılı 

dolayısıyla yakalanan fırsat öylesine yoğun kullanıl
maktadır kı hernan her TV kanalı, her gazete ye sa
londa Insanlığın kurtuluşuna ve komünist dünyaya 
olan özleminin unutıurulabilmesi Için; yapılabil irse tü
mı.iyle devrimci düşüncelerinden arındırılarak kitlele
re sunulması için her şoy yapılmaktadır. 

Her çeşit kara çalma ve aşağılama eşliğinde Na
Lım TC devleti eliyle kirletilmek Istenmektedir. Refor· 
mısller, bir kısım aydın geçinen bar mudavimleri ve 
~ara cahil eıi kalem tutan kesim de Nazım'a sahip 
çıKma adına Naıım'a saldırarak devletlerinin kirletme 
kampanyasına destek sunmaktadırtar. Sözde Na
zımseverlerın yarattığı tah rı bat hayli derindir ... 
Türkıye işçi sınıfı ve emekçileri tarafından (çok yay

gın yada en azından belli bir etkisi olan) sahiplenme 
faaliyı>lın•"' ouıunmayışı da TOrk devletınin Nazım'ın 

eserini zedelemetıahrip etme saldırısına cesaret ve
riyor. Dünya genelinde. somutta Türkıye ve Kuzey 
Kürdistan'da güçlü bir devrimci ve komünist çekimin 
olmadığı günümüz koşullarında saldırının engellene
bilmesi ise şu an için pek olanaklı gözükmüyor. An
cak bu görece zayıflık. saldırıları geri çevirme, cay
dırma anlamında derhal etkisini göstermese de tu
tarlı bir şekilde ısrarla ve sürekli olarak Nazım' ın ese
rine sahip çıktimasını engellemez. 
Nazım'ın sömürgeci TC devleti tarafından ve onun 

payandaları aracılığ ıyla kir/etilmesine izin vermeye
ceğiz. Komünizme olan sampatisi ve özlemiyle bü
yük devrimci Nazım Hikmet'i Kuzey Kürdistanlı kO· 
münisller enternasyonalist temelde savunmaya de· 
vam edeceklerdir. Ancak, bizim savunmamız ve sa
hip çıkmamız Nazım'ın hatalarıyle uzlaşmamız de· 
mek değildir. Bu tür durumlarda Stalin'In gayet doğ· 
ru bir şekilde ortaya koyduğu 'Olumsuz yanları gizle
mek, olumlu yanlan abartmak, gunümüzdeki anma 
yazılarmm belirleyici 6ze/liğidir. Bu elbette ki akılllCa 
bir adet değildir. Biz bu adeli gütmek istemiyoruz.' 
perspektifi ışığında hareket ediyoruz. Devrimci sar
larda yer alan hemen her çevrenin Nazım'ın büyük
lüğü ekseninde hareket ederek olumsuzluklarından 
ve hatalarından bahsetmediği koşullarda (somutta 
ele aldığımız konu bağıntısında), O'nun devrimci 
kimliğini savunma bilinciyle ne tür hatalar yaptığını 

ortaya koymaya çalışmanın doğru olacağına ınanı· 
yoruz. 

••• 
Bu araştırma-inceleme. esas olarak Nazım Hik

met'in Kürtler. Kürdistan bağlamında nasıl bir tavır 

ww
w.
ar
si
va
ku
rd
.o
rg



takındığı, ne tür bir duruş/tutum gösterdiği çerçeve
sınde kalacakt ır . Bütünüyle bir Nazım değerlendir
mesi değildir. Dahası Nazım'ın sanat anlayı şı vb. 
üzerine bir değerlendirme yazısı hiç değildir. Biz, 
olanaklarımız ölçüsünde bu büyük devrimcinin yaşa

dığı dönemde. bizzat içinde bulunduğu koşulları da 
dikkale atarak KOrt ulusal sorunu ve Kürdistan bağ
lamında ne dediğini, şiirine ne şekilde yansıllığını vb. 
üzerine eğiliml erimizi arıaya koymak istiyoruz. 

Nazım Hikmet ve 
Türklük-vatan aşkı. .. 

Vatan aşkının ve Türklük şuurunun alabildiğine 
prim yaptığı; Türkçülük ve Turancılığın kol gezdiği; 
Kemalısi milliyetçıliğin cirit attığı koşullarda resmi adı 
komünist olan TKP'nin bile bu rüzgara kapıld ığı bir 
Türkiye gerçekl iğinde Nazım'ın nasıl bir duruş gös
terdiği: özellikle Türk milliyetçiliğine karşı nasıl bir ta
vır takındığı önemlidir. 

Türkçülük akımının hayli güçlü olduğu yıllarda, 
özellikle Ziya Gökalp gibileri şiirlerinde Türklüğe bü· 
yük yahrımlar yapmaklaydılar. O yıllarda Z. Gökalp 
şöyle yazıyordu : 

'Halla ben olsam da Kürt,Arap,Çerkez 
lik gayem olurdu TOrk milliyeti" 
(Cahil Tanyo/, Türkler ile Kürtler, Gendaş Kül/Or, fs· 

tanbul 1999, sf. 56) 
Bu şartlarda Kuvayı Milliye hayranı Nazım'ın sözko

nusu Türkçülük dalgasından azade olduğu söylene
mez. Nitekim hem ilk dönemdeki şiirlerinde ve hem 
de sonraki kimi şiirlerinde ilgili noktada (ulus vurgu· 
suna ihtiyaç duyarak) Kemalist milliyetçiliğin güçlü 
izlerine rastranmaktadır. 

Türkçülük akımından etkilenmesinin bir dizi nedeni 
vardır. Ailesinin, çevresinin rolü büyük olmuştur. Ay
rıca savaş koşulları ve Osmanlı'n ın egemenliğini yitir· 
mesi; ardından gelen işgal vb. Türk ulusuna sarılma, 
koruma ve kurtarma yönünün gelişmesine hız ver
miştir. 

Ailesinden bazılarının devlet katında görevli olması 
Nazım'daki Türklük sevdasının gelişmesinde c iddi 
şekilde etkide bulunmuştur. Babası memur. dedesi 
bazı illerde valilik yapmış. Annesinin annesi Alman 
kökenli ve Ali Fuat Gebesoy'un dedesi. Annesi ozeı 
öğrenim görmüş. Fransızca bilen biri ... 

Valilik yapmış Nazım Paşa'nın torunu. vatan topra
{ı ı için canını vermiş dayının yeğeni , Moskova'da bü
yükelçi Gebesoy'un yakını. Osmanlıda güç ve çevre 
sahibi, Kemalist devlete yönetici vermiş bir ailenin 
düşünen eviadı olarak Nazım' ın, evdeki resmiyetten 
ve bu resmiyelin verdiği resmi vatan savunuculu
ğundan etkilenmesi için çevresi fazlasıyla elverişl i

dir. Dayısının durumu bu resmiyeti alabildiğine güç-

lendirmiştir. Nazım'ın dayısının Balkan Harbine katıl· 
mış olması. sonra Çanakkale'de savaşta yaşamını yi· 
tirmesi Nazım üzerinde derin izler bırakmıştır. "Şehit 

Dayıma Mabat" şiirinde bu etki açıkça görülmekte
dir: 

'Neslirnin maşflkım bana oydu gösteren 
TOrklüğün sana/mı bana oydu CJğreten 
Bunun Için ben dayımı severim 
Ona karşı kalbimde 
Pek ulu bir hürmet beslerim. • 
(Naz1m Hıkmet, {tk Şiirler, AdamYayıntarr. Mayıs 

1989, sf. 17) 
Dayısının Nazım'ın şiirle tanışbğı yıllara denk düşen 

ölümü - tamamen bir tesadüf olsa da- onun şiirlerin
deki Türklük-şehit-vatan-valana bağlılık yanının pe
kişmesine. bir bakıma hayatına girmesine önemli bir 
katkı sunmuştur. 

Bu bağlamda Nazım Hikmet için "milliyetçi dönemi' 
tespitinde bulunan Doğan Avcıoğlu şöyle demekte
dir: 

'Un/O şair Nazım Hikmet dahi, Zıya Gökalp'in baş
Iaiiiğı afl Türkçe akımma ve hececiliğe kat!lmrş. Türk
çO/Ok akım1 do(Jrultusunda genç bir milliyetçi sanal· 
Çldlf. Yunan işgali Ozerine, milletin tepkisini dile geti· 
ren ilk ve güzel şiirleri Naz1m Hikmet yazmış/If. · (Do
ğan Avcıo(Jiu, Milli Kutlutuş Tarihi, ikinci Kilap, sf. 
463) 
Nazım'ın ilk gençlik yıllarında milliyetçi bir konum

da durduğu en azından şiirlerinde dile getirdikleriyle 
sabittir. Bu ilk dönemine ilişkin olarak güçlü milliyet
ç i şiirler yazdığını inkar etmek zaten mümkün de de· 
ğildir. Dahası sonraki dönemlerde de benzer şiirleri 
vardır. Böyle olunca. D. Avcıoğlu'nun yaptığı tespitin 
esasında olgu olduğunu belirtmek gerekiyor. A. Be
zirci'nin benzer bir saptamada bulunarak. milliyetçi 
kavramını kullanmadan Nazım'ın ilk yıllardaki bu va
tan-mille t sevgisinin ömrünün sonuna kadar sOrdü
ğünü söylediğini yukarıda belirtmiştık. 

Her defasında -özellikle ilk döneminde- Türklüğe 

vurgu yapma bakımından çok ısrarcı olduğunu : şiir

lerinde bunu yeterince gösterdiğini tespit etmek. Na
zım'a haksızlık değildir. Yalnızca basit bir vurgu an
lamında da değil, Türk soyu, ırkı vb. düzleminde me
seleyi öne çıkardığı görülmektedir. Kavramsal dOz· 
lernde de olsa. bir dizi yerde ırk-soy söylemiyle ha
reket adildiğine dair birkaç örnek vermeye çalışalım. 

Şöyle yazmaktadır: 

'Sen ey ulu neslin ev/adı' 
(Nazım Hikmet, ltk Şiirler, AdamYaymlafl, Mayıs 

1989, sf 19) 
Şehit Dayıma şii rindeki; 
'Oğuzlarm ahlad1' 
(aym yerde. sf. 15) 
Bu sözler. çarpıcı şekılda Türk ırkını öne çıkarlmak

ta ve olumlamaktadır. Oğuzların soyunu sürdürme· 

SltRK.o\ BOLŞEWI< 29 Hf.N"A ll AOAR 200! 
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TARTIŞMA "1' 

nin (ya da çağnştırmanın) ırksal anlamda bir övünç 
nedeni sayılması elbeıte alabildiğine egemen TOrk 
ulus mill iyetçiliğınin bir göstergesidir. 

'lrkıma· adlı şiirinde ıse tamamıyla TOrkçülüğün de
rin ot kireri vardır. lik gençlik yıllarında yazdığı şiirinde 
şu satıriara yer vermektedir: 

'Ey ırkım sen bir zaman 
Avrupa'yı titreten 
istanbul'u fe/heden 
Falthlere maliklin 
Ateş saçan sahra/arda harbeden 
Cengavere sahiplin 
Bir zamanlar Avrupa 
Cehlıçinde yüzerken 
Yine sen ey ırklm 
flm-i vakle aşina 
Alimiere maliklin 
Neden bugün Avrupa 
Sana meydan okusun ' 
Nedenbugün 
O cehalet ywası 
Sana ilim 6ğretsin. • 
(aynı yerde, sf. 14) 
Bu şiirin her taralında Türk ırkının üstünlüğü vardır. 

Osmanlı'nın gücünü kaybetmesine olan öfke ve ha
yıffanma, kızgınlık ve tepki vardır. Bu satırlar {sonra
dan vazgeçtiğini hatırda tutarak) açıktan Türk milli
yetçiliğinin propagandası ve Osmanlı yayılmacılığı

nın kabulü vardır. 

lık yı llardaki bu ırksal söylem sonraki yıllarda azal
mış; Türklük ikincil plana düşmüş ama terkedilme
miştir. En önemli ürünlerinden biri sayılan Memleke
timden Insan Manzaraları'nda yapiiğı gibi. buluştu
rup konuşturduklarına Türklüğe methiye dizdirmiştir: 

'Bayan öğretmen dediki: 
•Her karıştnı vatanm 
karnm1zla sulafiZ. 
Türk 6/ür.baş eğmez, • dedi bayan 6{Jretmen. • 
(Memleketlmden insan Manzara/arı, Bilgi Yayınevi. 

sf. 88) 
Başka bazı şiir ve yazılarında da Türklük unsurunu 

öne çıkarmaya devam etmektedir. 
Nazım, V ala'ya yazdığı 29 Eylül 1949 tarihli mektu

bunda vatan-millet yaklaşımını şöyle ifade ediyor: 
'Vicdan kanaatımın yurt sevgısiyle, büyük TOrk mil

letme karşı duyulan aşkla. rıamuslu insanlık muhab
boliyle tenakuz eden -bence- bir tek noktası yok ki, 
onu ay1pmış g ibi gizleyeyim! ... 

... Uzun /atın ktsas1: Vatan millet sağ olsun.' 
(Meme/ Fuat, Naztm Hikmet. Adam Yayınları Birin

ci Basım Ağustos 2000. sf. 450, 451) 
Yaşadığı koşutların,gördüğO baskının; ülkesinden 

uzak katışı ve duygu larının yoğunluğu O'na gayet 
güzel şeyler söylettiği gibi, bv satırlarda görüldüğü 
gibi vatan-millet aşkını da yerleştirmiştir. 

Kendisi için bir yerde şunları yaZJyor: 
"Ben, bir insan. 
Ben TOrk şairi Naz1m Hikmet ben, . 
(Astm Bezirci, Naz1m Hikmet. Yaşamı, şairli{Ji, ese

ri, sana/1, Eleştiri; 3. Basım, Ocak 1993, Çmar Yaym
ları, sf. 6) 
Bazı basımlarda bu dize "Ben Türk şairi komünist 

Nazım Hikmet' olarak geçmektedir. Her haiOkarda, 
böyle de olsa mensubu bulunduğu ulusun şairı şek
lindeki tanımda bir yanlışlık yoktur. Masele Türkiye'yi 
yazdığı yerde, çok uluslu olma gerçekliğini unutma
sı, egemen Türk ulusunun egemenilginden gelen 
baskıcı yanını işiemernesi ve haliyle şiirinde Türkçü 
eğilimiere kapılmasıdır ... 

Milliyetçilik bağınıısında gündeme gelen tartışma
lar somutunda Kemal Tahir'le yazışmalarında bu ko
nuya değinen Nazım, komünist kimliği ile ulusal gu
rur ilişkisini kurma ihtiyacı duyduğu yerde şunları 
yazmaktadır: 

·sosyalist şair olmak. yani memleketinr ve halkmı 
en çok seven, memleketinin ve halkmm en memur ol
masıni isteyen şair olmak. neden kusur olsun ve bu 
neden dolayı Türklük şuuruyle uygun düşmezmiş? 
Ah, bir kere. bir saniye olsun, memleketini bir sosya
list şairin sevdiği gibi sevmesini. bir sosyalisi şairde· 

ki Türklük şuuru gibi bir şuura sahip olmaSJnı 6{Jre
nebilseydiler. ·(Meme/ Fuar. aym kitap, sf. 347) 
Nazım'ın TKP'de çıkarıldığı , TKP çevresinde bazı

larınca 'milliyetçi' olarak damgalandığı bir dönemde 
milli gurur üzerine durması. Lenin'e başvurması an
lamlıdır! 

Bu döneme i lişkin olarak Yalçın Küçük'ün Aydın 
Üzerine Tezler-1 kitabında aşağıdaki bilgiler veril
mektedir: 

'Yalnrz ekieyebilirim ve üçüncü kitapta Nazım ile il· 
gl/i yazacaklanrom ipuçlarınr şimdi verebilirim: Na
Zim, bir sosyalisi şairi aşan ölçüde, vatan şiirleri yaz
dı. Memleketimden Insan Manzara/arım ve 6zeflikle 
yurt dışmda iken yazm1ş oldu{Ju, şiirden çok müzik 
yüklü 6zlem şiir/erini, burada, sayabilryorum. • (Y. Kü
çük. sf. 524) 

Genel sanatçı kimliğini, sanatını; bütünlüklü bir Na
zım değerlendirmesini yapmadığımız. yazımızı bellı 

konularta sınırlı ıuttuğumuz için burada Y. Küçük'ün 
yaptığı tespit üzerine ayrıntılı durmayacağız. Ancak 
şu kadarını söyleyebiliriz ki Nazım'ın şiirindeki vatan 
unsurunun yoğunluğuna işaret eliiği ölçüde olgu tes
piti yapmaktadır. 

Dönemin soıcu cenahı içinde süren milliyetçilik tar
tışmaianna Nazım bir kitapçık la katılmıştır. 'Ahmedin 
Hikayesi' şiirinde bu konuyu işlemiştir. Kısaca akta
ralım: 

"-Evet, biraz da milli bir gurur duyuyorum. Tarihin· 
de Bedreddin hareketi gıbi bir destan s6yliyebılmiş 
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bır milletin şuurlu proJeteri bundan milli bir gurur du
yar. Evet, Bedreddin hareketi aynı zamanda benim 
milli gururumdur. Milli gurur! S6zlerden ürkmel" (M. 
Fuat, aynı kıtap, sf. 202) 
Doğru, komünistler de uluslannın tarihlerinde/geç

mişlerinde ve kimi özelliklerinde vs. gurur duyabile
cekleri, övünebilecekleri yanlar bulabilirler. Elbeıte 
bir devrimci olarak Nazım'ında buna hakkı var. Ne 
var ki, çok hassasiyet geı-ektiren bu alanda genellik
le ağır hatalar yapılabilmektedir. Milliyetçiliğin deği

şik türleri bu ulusal gurur maskesi allında savunula
bılmektedir vb. Yaşadığı koşullar/dönem dikkale alı
narak soruna yaklaşıldığında, Nazım'ında hatalar 
yaptığı görülmektedir. 

Özetle, proletaryanın milli gurur duyması olayını 
gündeme getirmesi, Bedreddin hareketini örnekle
mesi ve böylece kendi mi lliciliğini Lenin'e dayanarak 
izah eımesi meseleye yaklaşımının doğru olduğu an
lamına gelmiyor. Başka ulus ve halkların da bulun
duğu bir coğrafyada milliyetçilikten uzak durduğunu 
izaha katkışan Nazım aslında tam da bu noktada yi
ne Türklük ekseninde yolalmaya devam etmektedir. 
Nazım'da millici bir yan hep varolmuştur. ... 

Türkçülük bağlarnındaki olumsuz tutumunu Tür
k'ün vatanı noktasında da sOrdürmektedir. Şiirinde 
vatan vurgusu çok yaygın bir şekilde kullanılmakta
dır. "Mehmet Çavuşa" şiirinde şu satırları yazmakla
dır: 

'Yme T ürkün sinesi 
Vatan aşkıyle dolacak" 
(A. Bezirci, sf 89) 
Bu satırlardaki sözler Türklüğün öne çıkarılmış ha

liyle bir vatan sevgıSini ifade etmektedir. Başka kimi 
şiirlerinde de bu durum sürer. 

• 

Sen bu feryad-ı vatanı dinle işit 
Dinle de vicdanına 6yle hı:ikmet 
Vatanın parçalanmış bsğn 

Bekliyor senden ümit.· 
(A. Bezirci, agk, sf. 12) 
Henüz onbir yaşında iken yazılan bu satırlarda va

tan ögesinin bu denli güçlü yeı-alması, onun gele
cekteki vatan aşkının pekişmasinde önemli bir unsur 
olarak yeredinmiştir. Bu yaklaşım elbetlle kimi deği
şiklikler vb. geçirmiştir, la kat vatan vurgusu değişik
liklerle birlikte kalmıştır. Burada, daha çocuk dene
cek yaşta yazdığı bir şiirden hareketle vatancı vb. ol
duğunu iddia edecek deği liz. ama daha bu yaşlarda 
yazılanın ileride bu noktada yazılacak olanlarla/yazı
lanlar1a gösterdiğ i uygunluk, birbirini tamamlama 
durumu eğer objektil olarak karşımızda duruyorsa o 
zaman on bir yaşın önemi kendiliğinden anlaşılmış 

olacaktır. Hatta bazı bakımlardan "olgun' yaşında 
dahi daha olumsuz şeyler yazabifmiştir. Hayat çizgi-

sinde devam eden vatancılığın ve ulusunun büyüklü· 
ğüne{l) bağlılığının gerçekten de görülebilrnesi için 
gelişim sürecinın başından sonuna kadar bilinmesi 
amacıyla bu on bir yaş vurgusu üzerinde atıanılma

ması geı-ektiğini düşOnüyoruz. 
Birinci Dünya Savaşı. akabinde istanbul'un işgal i 

ve Osmanlı'dan arta kalan resmi Türkiye sınırlarına 
müdahale ve bazı kentlerin/bölgelerin işgali vb. Na
zım'ın Türk ulusunun ülkesine karşı sevgi anlamında 
vatan sevgisi, ülkeye bağlılık, kahramanlığa methiye 
vb. yönünün gel işmesini hızlandırmıştır. Böyle olun
ca da TürkOn ülkesi ve vatanı öne çıkarılmıştır. 

Şiirindeki Türk yurduna karşı sevgi vurgusu belir
gindir. Zaten bu anlamdaki sevgisi ömrü boyunca 
kaybolmamıştır. Sözkonusu sevgi bağlamında A. 
Bezirci. Nazım'ın şiir yazdığı ilk yıllardaki etkitenme
sinin onun yaşamında belirleyici bir dönüm noktası 
olduğunu belirtmesi, abartma değil, gerçeğin tespi
lidir. Bezirci şöyle demektedir: 

'•Feryad-I Vatan~ Balkan Savaşı'nda Osmanlılarrn 

yenilmesi ve düşmanların Çatalca 'ya kadar ilerleme
si üzerine yaziimıştır. Bır yandan 'bağrı parçalanan 
vatan'ın durumunu yansıtırken. bir yandan da onun 
birleştirilmesi/kurtanlması umut ve isteğini dile getir
mektedir. Baştan başa yurt sevgisi ve sorumluluk 
duygusuyla yoğrulmuştur. 
(Nazım Hikmet'in on bir yaşındaykan yazdığı ilk 

denemesinde ortaya çıkan bu •umut, istek. sevgi ve 
sorumluluk· ölünceye değin sürer ve şiirinin temel 
çizgilerinden birkaçını oluşturur.)" (agk., sf. 87) 

Emperyalist politikaların doğrudan sonucu olarak 
Osmanlı imparatorluğu'nun 'başına gelenler' bir öl
çüde Nazım'ı hayıflandırmakta , ü zülmesına neden 
olmaktadır. Bu yıllarda Osmanlının ele geçirdiği coğ
rafyanın 'elde kalması' arzusu taşıyan Nazım. gün 
geçtikçe Osmanlının coğrafik daralma yaşaması kar
şısında birşeyler yapma isteğini dile getirmektedir. 
Çevresinin de etkisiyle bu yıllarda açık milliyetçi bir 
duruş göstermesi elbetteki Onemli bir zaafıdır. Enie
resan olanı, belki bir bakıma (orı bir yaşa bakılarak) 
anlaşılır olan bu zaafın daha sonra yaşamında ken
disine eşlik etmesidır. .. 

Söyleminde. vatancılık ögesi ileri boyutta yer et
miştir. Yalnızca lafızda değil. ciddi şekilde şiir çizgi
sine de sirayet ettiği söylenebilir. 

1959 yılında yazdığı "Bu vatana nasıl kıydılar?' şiiri 

Türk idarecilerinin Türkiye'yi emperyalizme bağla
mada katettiği mesaloyi göstermek için yazılmıştır, 
ancak bir doğru yapılırken diğer taraftan bir başka 
yalnış yapılmaktadır. Vatan düzlemınde hareketle 
milliyetçi halaya düşülerek olgu dile getirilmektedir. 
Bu şiirindeki birkaç satır şöyledir: 

'Insan olan vatanını satar mı? 
Suyun içip ekmeğıni yediniz. 
Dünyada vatandan aziz şey var mı? 

sıtflt\ ... 9Ct.$EWiK 31 r€.1.WI ıs · J\OAR a;c1 
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TARTIŞMA T 

Beyler bu vatana nasıl klydınız?" 
{Nazım Hikmet. Şiirler 5, Bilgi Yayınevi, Ikinci Ba

sım 1987, st. 125) 
1962'de yazdığı 'Vatan Hain i' şiirinde Türk devleti

nin yönetiellerinin Amerikan emperyalizmine bağlı 
oluşlarını vb. çok iyi bir şekilde şiirdeki satıriarına dö
ken Nazım ama ö te yandan çok sıkı ve kararlı bir va
lerı savunucusu olduğunu da öne çıkarmaktan geri 
durmamıştır. Elbette lik yıllardaki ırki yan zayıflamı ştır 
ancak yaşamının son demlerinde yazdığı bu şiirinde
ki vatan vurgusu ile kastettiği yine esasında TürkOn 
va lanı anlamındaki Türkiye'dir ... Denebilir ki, bir ba
kıma Türk sömürgeci devletinin resmi söylemi kulla
nılmakta/tekrarlanmaktadır. 

Vatan sevgisinden bahsederken Türkün vatanını 
sevması anlamında bir sevgi ve sahiptenme yanlış
tır . TOrkiye'nin zengin halklar mozaiği ne sahip ger
çekliğı kornOnisı Iddiasında olan biri için, somut ola
rak Nazım için böyle bir sevgiyi Türkün ülkesi ve mil
let olarak Türk sevgisi şeklinde ilade etmesi enter
nasyonalıst bir yaklaşım olamaz. 

Çok uluslu bir coğrafyada ve üstelik Ermeni soykı
rımı ve Kürtlerin büyük kitleler halinde katliamının 
gerçekleştiği bir coğrafyada, bunlara tanık olmuş ko
münist Iddiasında biri olarak Nazım'ın her defasında 
Türklüğüno vurgu yaparak vatan sevgisinde bulun
ması ancak sahip bulunduğu milliyetçi eğ ilimlerinin 
dışa vurumu olabilir. 

Bu hatalı eğilimini istlklal Marşı somutunda da de
vam ettirmiştir. Tan gazetesinde 1937'de bu bağ
lamda şöyle diyor: 

'Bizim Milli Marş 'tan bahsedecek değilim. GOftesi 
biraz ağır. bir ini(J/ap marşı değil amma, bizim mOs
teviilere karşı duyduğumuz isyanı terennüm ettiği 
içın biz1mdir ve iyidir.· (Naz1m Hikmet, Yaz1/ar 
( 1937-1962), Adam Yayın/an, Birinci Basım 1992, sf. 
21) 

Milli marşını savunan Nazım, acaba bu marşın ırk
çılıkla sabit sözlerıni bilmiyor mu? Ne deniyor bu 
marşın sözlerinde? Konumuzia ilgili birkaç satırına 
bakalım: 

'O benim milletimin yıldiZidlf, parlayacak: 
O benimdir, o bonim milletimindir ancak! 

Kahraman lfkıma bir gül ... Ne bu şiddet, bu celal? 

Kim bu cennet va/anın uğruna olmaz ki feda? 

Ebcdiwen sana yok, ırkıma yok izmihlai:' 
{HOseyın Tuncer-lsmet Alpaslan, Şiirler/e Türkiye, 

TC Kültür Bakanliğı. 1995. sf. XXI, XXII) 
Adına ·istiklal Marşı' denen bu ırkçı beyin yıkama 

aracının kendisına komünist diyen Nazım gibi bir bü
yOk ozan tarafından övgOye layık g&Oierek savunul
ması altedilemez bir hatadır. Nazım için, Kemalistle-

rin memleket (!) hayrına yaptıkları ıyiliklerden biri de 
bu marşın kabuiOdOr. 'Bizimdir' dediği yerde. zaıen 
marşı sahipleniyor Nazım. lrkçı-Türkçü marşı sahip
lanirken neyi inkar ettiğini ise önemsemiyor. Ki. yal
nızca istiklal marşını savunmakta kalmamış, bu marş 
eşliğinde göndere çekilen 'ay-yıldızlı' Türk bayrağı 
da Nazım tarafından sahiplenilmiştir. Bu noktada 
şöyle diyor: 

'Türkiye işçi sınıfına selam. 
Meydanlarda hasretimizi haykıranlara. 

toprağa, kitaba, işe hasretimizi, 
hasretimizi. ay y1/dızlı esir bayrağım1za" 
(Evrensel gazetesi, 15 Şubat 2002) 
1962 senesinde yazılan bu şiirde Mla TOrklüğü 

doğrudan çağrıştıran dizeler bulmak mümkündür. 
Bizzat bu şiirinde bir dizi doğru şeyin yanında iş ulu
suna ve vatanına gelince milliyetçi yanının nasıl dev
reye girdiğini bir kez daha görüyoruz. Bu tür halalar 
yurtseverlik, sevgi. özlem vb. torOnden açıklamalarla 
yumuşatılarak kabuledilebilir bir hale sokulamaz. so
kulmamalıdır da. 

Beklenir ki ilerleyen dönemlerde Türklük vurgusun
da bir azaıma olsun -kısmen azalma görülmektedir- : 
ne varki bu güçlü bir vazgeçiş ya da kopuş değildir. 
Bilinç li bir kopuşa girmedlğini. 1951 yılında vatan
daşlıktan çıkarıldığında yazdığı satırlarda görmek 
mümkün. Şöyle diyor: 

"Çünkü biliyor.um, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşll

ğından -hey gidi dünya- Çlkartlmlştm. Beni Türk/Ok
ten, hs/kımm eviadı olmaktan, mi/lelime 6/0msilz 
bağli bulunmaktan kimse. hiçbir kuvvet çıkaramaz, 

ayıramaz. • 53-Broy, Haziran 1986" (A. Bezirci. agk, 
sf. 69) 
Aslında Nazım'ın şiirinde (Türkiye, yani içerisi söz

konusu olduğunda) Türk milletini anlatan. öne çıka
ran, çağrıştıran dızeler o kadar çoktur ki, bir yerde 
Nazım'da böy1e bir yanın olup olmadığını ıarıışmak 
bile gereksiz. 

Kişiliğinin şekillenmesinde içinde bulunduğu ko
şulların üzerinde bıraktığı etki (bu bağlamda) bütün 
yaşamı boyunca karşımıza çıkmaktadır. Türklüğüyle 
övünmesl, hatta dahası TOrk ulusunu sürekli pozltil 
ve ayırdedici özel bir ilgi ve vurgu ile işlemesi hep 
devam etmiştir . Bu Jutumunu 1953 Temmuz'unda 
yazdığı '23' Senilik Askere Dair şiirinde de sürdür
mektedir: 

yani benim fakir, cesur. ça/1şkan millet/m, 
her millet gibi büyük Türk mı1/eti. • 
(3 Kas1m 2001, Evrensel gazetesi) 
Şiire karşı ilgisinin gıderek derinleştiği yıllarda baş

layan Kuvayi Milliye hayranlığı somutunda aslında 
Türklük ve TOrk vatanına karşı ciddi bir bağlılık şiiri
nin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 1921 yılının 
başlarında 'Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere 'Ana-
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dolu'ya geçenlerin arasında bulunan Nazım, bu yıl
larda edindığı Kuvayl Milliyecı etkiyi (dozu azalsa 
da) bir daha içinden söküp atamamışlır. 
Kuvayı Milliye "ruhu' Nazım'da anlayış düzeyindo

dir 1959 yılında yazdığı 'Şehitler' başlıklı şiirinde bu 
baglılıgı yenıden görmek mümkündür: 

'Şehitler, Kuvayi Milliye Şehttlen, 
mezardan çıkmanın vak/Jdir/ 
Şehıtlcr, Kwayi MlllfYe şeh1tlen, 
Sai<Drya'da. in6nü'nde, Afyon'daktler 
DumluptnDr'dakıler de elbet 
ve de Aydm'da, Antop'to vurulup düşenler, 
Sii' toprak altmda ulu k6klerimlzslniz 

Bız toprak üstünde derin uykulardayız, 
kalktp uyand1rm bizi! 
uyandtnn biztl' 
(M Fuat, aynr kitap, sf. 676. 677) 
Açıkça görüldüğü gıbi, adına mıllı kurtuluş savaşı 

denılcn ve Nazım gıbılerince çok büyük methiyelere 
layık görülen Kemalistlerin önderliğindeki hareket 
1959 koşullarında bir ko7 daha örıe çıkarılmakta, al
ternatif olarak gösterilmektedir. Kuvayı Millici arzu 
vo düşünce kurtuluş yolu olarak sunulmaktadır. 

Bu başlık atıında yazdıklarımızı özetlemek gerekir
se. Natım Türklük ve vatan aşkı konularında enter· 
nasyonalıst bir duruş içerisınde hareket eımemıştır 
Türk ulusunun ve Türk vatanının One çıkanldığı ko
şullarda. dığer ulus ve mıllıyeller nezdinde enternas
yonalist tespıtı yapmak gerçekçi olmayacaktır. Çün
kü dığer halkiara karşı görevlerinı (şiir yazma anla
mında). sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Tıpkı 
dönamin TKP'sine enternasyonalist dlyemeyeceği
miz gibi. Naz:ım'a da ezen ulusun komünisti. proleter 
enternasyonatistı diyemeyiz. Haıta en son K. Bedir· 
xan'a yazdığı mektup dışta tutulursa, TKP'den de 
geri konumda durduğu SOylenebıhr. Çünkü en azın
dan zaman zaman Kemalist ıkildar karşıtlığı bu alan
da tavır takınmalarını vs. sağl ayabılmıştir. 

Türkçülük akımının etkilerınin görüldüğü Nazım'da 
şıiri Için bOlünüyle Türkçü tespiti yapmak doğru de· 
glldir. Sahip olduğu bu ha talı eğilimine rağmen, 
O'nun Turancıtarla ve ırkçı Türkçülerte farklı düşün
düğü, böylelerine karşı mücadele ettiği vurgulanma· 
lıdır Bir devrımcı olarak Nazım'ın Türk ulusu dışında
kı ulus ve mıllıyetlere karşı hatatı bır yaklaşım ıçınde 

olmasıyla. görevlerint yerıne geıırmemesiyle Türkçü 
ırkçıların konumu aynı keleye konulamaz. 

lrkçı akımın giderek büyüdüğü şartlarda Nazm'ın 
'Kan Konuşmaz" romanını ya.zdığını belirten Demir
taş Ceyhun, bu bağlamda şöyle diyor: 

"Adı bile, "soylu kan · tozıni savunan ırkçtiara karşı, 
bır topki olarak konulmuştur. · (D Ceyhun, Türk Ede· 
blyatmdakt Anadolu, Sis Çanı Yaytnları. 1996, sf 
153) 

Nazım'ın şiirinde ulus olarak Türklüğün sureklı On· 
de tutulması ile Türkçü ırkçılığın birbirine karıştırı tma
ması gerekir. Evet, ciddı şekilde ulus olarak Türklor 
ve vatanları şıır konusu olmasına rağmen, O'nun şii· 
rinde ırkçılık yoktur: hatalarını-yeımezfiklerinl behrl· 
rnek ve bunları köklü olarak üzerınde alamadığını. 
Ozeleştırı yapmadığını halıyle milliyeıçı sapmalara 
düşen/sürdüren bır devrımcı olarak nltelendırmck 
gerekiyor. 

Nazım'da Mustafa Kemal ve 
Kemalizme yönelik iyimserlik ... 

TOrkiye Cumhuriyeti dcvtetınin siyasal kimfiğını nl
telendirdiği yerde, M Kemal şahsında Kuvayi Mıllıye 
ekıbınin işbaşında bulunması ıtıbanyla bir süre Na
zım devtetı sahıplonır bır çizgıde hareket etmıştır 
Karşı çıkışları olmuş, eleştırıler yOnelimıştır Daha ya
şanabılir bir gelecek ar .c:uladıgını ıfade etmiştır Hat
ta TKP içinde de yeralmıştır . Ancak bütün bunlar Ku· 
vayi Milliye akibinin ışbaşından uzaklaştırılması vb. 
aşamasına vardırılmamışlır. Bu alandaki gelişmelere 
biraz daha yakından bakalım . 

TKP ıle de farklı duşundüğü 1930'1u yıllarda Tan 
gazetesinde 'iğnelı Fıçı' başlıklı yazısında şunları 
yazmaktadır: 

7ürkiye faşrst de{Jtld11 Burada sulh içinde yaşa
yan hiçbir unsura karşı kan kmı, kan nefret/ yoktur 
Fakat faştzmin bayraktarlı(Jmt yapan bazr unsurlar, 
memleket/e faşrzmo bır kapt açmak içm, b(Jyle bir 
Yahudi aleyhtarii(Jt ile sCJzo başltyorlar." (Nazım Hıl<
mot, Yazılar 5, Adam Yayın/an, si. 101) 

önce, çok net bir tespıt yapmaktadır: TC taşısı de· 
ğildlrl Faşısı devlet tespıtınde bulunmayan Nazım, 
'haddini bilenlerın' ıso ( sözlerı bu anlama gelıyor) 1e· 
pelenmediğini' (yanı ırkçılığa maruz kalmadığını) 
söyluyor. lrl<çı-Turancıların Yahudi karşıtlığını eleşh· 
reylm derken o dönemın TC'nın Kürt ulusunu soykırı
ma tabi tuııuğunu atlayıverıyor: TC'yi aklayıverıyor ... 

Kemalizme karşı ıdeolojik yönden bir sempati, ko· 
ruma eğilimine sahip bulunduğu tespiti Nazım'a kar
şı bir haksıztık değildir. özellikle Mustafa Kemal so
mutunda Kemalızm hayranlığı çok ılerı bir safhada· 
dır. Şıırlerinde Kemal'ın yaptıkları uzerine dizdiğı 
methıyeler. yazı ve mektuplarında yaptığı tahlil ve 
değerlendırmeler zaten bu hayranlığı fazlasıyla orta· 
ya koymaktadır. 

Kuvayi Milliye/Destan şıırinde ciddı şekilde Musta
fa Kemal'den Ilham almıştır "Sipariş üzerıne yazıldı· 
ğı" ıddiasını bir kenara bıraktığımızda. O'nun bu des
tanı yazarken Mustafa Kemal'lınceleme Ihtiyacı duy
duğu olgudur. Bu bağlamda A. Bezirci şu bilgiları 
vermektcdır: 

'Naz1m Hikmet Kuvayt Mıl/ıye 'yi 1939'da Istanbul 
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TARTIŞMA ..,. 

Tevl<ılhanesmdc yazmaya başlar. Mustafa Kemal'in mal'e bağlılığını-govenini açıklayan Nazım'ın TC'nin 
Nutuk'unu getırtcrek okuyup çalışmaya koyu/ur. · ilgili yetkilileri taralından sahtekarca övülmesi aslın-
(agk, sf. 189) da O'nun devrimcı kişiliğine değil , yazdığı şiirde 
Nazım üzerine ciddi araşıırmasıyta tanınan A. Be- kendilerine/iktidariarına güvenin sürdürOlmesine kat-

zirci. bu şiır/desıan bağlamında Mustafa Kemal'den kı sunduğu içindir. DOnemin koşulları vb. tOrOnden 
etkılendığinl de sOyter: gerekçelerin arkasına sığınmadan . doğrudan Na-

• .. .oestan·m kimi kesimlerinde (6zellikle ikinci ve zım'ın Kemalizmi düşman görmediğini, iktidarını yık-
beşinci bab/arda) Mustafa Kemal'In Nutuk'undan ma hedefine - güncel görevine hiç değil- sahip bu-
geniş tJiçüde yararlanılmtş. Oradaki tarihsel bilgiler lunmadığını tespit etmek lazım. Ha 1 böyle olunca 
ustalikia koşuk düzenine sokulmuş. başarıyla şiir/eş- karşılıklı sempati kaçınılmaz hale geliyor. 
Jirilmiş.' (agk, sf. 190) Nazım'ın cephesinden Kuvayi Mllllyeci sayılan Kc-

Sorun. varolan bir şeyden yararlanıp-yararlanma- mal Alatürk'e karşı sempatinin boyutunu aşağıya 
dığı olayı değild ir . Böyle de bakmamak lazım. Asıl alacağımız mektupta biraz daha yakından görmeye 
üzerinde durulması gereken şey, şiir/destan'ın bir çalışalım : 
nevi Kemalizm barbarfığının aklanması olarak sunul- "ilk duruşma 10 Ağustos 1938'de Erkin ztrhllsmda 
muş olmasıdır. yaptltr. Savct Şerif Budak, başkan tse at bay Erluğrul 

Kemalistleri, somul olarak M. Kemal'! aklama işini Ertuğrul'dur. Mahkeme. askeri yargtç Salih K6niman 
cezaevi koşullarında da sürdürür. ile Ri/at Özde ş, Kemal Kozktr ve Et hem Çeviker ad lt 

En son tutuklanarak uzun yıllar hapis yattığı dö· binbaştlardan kuruludur. 
nemde, mahkemede yaptığı savunmada Mustafa Naztm Hikmet gidişi iyi g6rmez. Bu kez de "Donan-
Kemal için şöyle demektedir: mayt isyana teşvtk"/e suçlanmaktadtr. Atatürk'e, suç· 

'Ben, Cumhuriyetin. Mustafa Kemal'in Türkiye'ye suzluğunu belirten aşağtdaki mektubu yazarak yar-
getirdiklerinin ne büy()k hizmetler olduğunun idreki gtç Haluk Şeksuvaroğluna verir: 
içmdeyim. Komanıst olmam. Mustafa Kemal Paşaya ·cumhurreisi Atatürk'ün yOksek katma, 
saygt duymama, Anayasa'daki a/11 urndeye sahip Türk orduwnu 'isyana teşvik' ettiğim iddiastyla on-
ÇJkmama mani değildir ve neşriyat1m bunun delilidir. • beş yıl ağır hapis cezas1 giydim. Şimdi de. TOrk do-
(Memet Fuat, aym kitap, st. 227) nanmasm1 'isyana teşvik etmekle' t(Jhmetlendirilryo-

Bu sOzterın yazarı Nazım; Kemalistleri düşman rum. 
görmediğıni. bilakıs Musıafa Kemal'in bir kurtarıcı ol- Türk inkilabma ve senin adtna ant içerım ki suçsu-
duğunu ve aynı zamanda Kemalistler şahsında Türk zum. 
devletinin de hizmetlerinın unutulmaması gerektiğini Askeri isyana teşvik etmedim. 
belirterek Kemalizmi aklayıcı sözler sarf etmektedir. K6r değilim ve senin yapltğm her i/ert dev hamlesi-
Yaptığı bu hizmet dönemin Türk devletinde en ni anlayabilen bir katam, yurdumu seven bin yüre-

önemli kişilerden biri olan lsmet lnönO taralından ğim var. 
karşılıksız bırakılmaz. Bu konuda şu bilgiler verilmek· Askeri isyana teşvik etmedim. 
tedir: Yurdumun ve inkilapçt senin karşmda almm açtktlf. 

"Nitekim, başarıst tJylesine büyuktür ki, Ali Fuat Ce- Yüksek askeri makamlar, devlet ve adalet. kOçOk, 
besoy'un kendisine ilettiği Oestan't müsveddesinden bürokral gizli rejim düşmanlannca aldattlıyorlar. 

hayranltkla okuyan lsmet ln6nü bile şunu s6ylemek Askeri isyana teşvik etmedim. 
zorunda ka/tr: ·Anadolu Savaşt 'nt Naztm Hikmet bu Deli, serseri, mürteci, salllmtş, inkilap ve yurt hain/ 
destan/a bir daha kazandt." ( 17-Bak. Va/e Nurettin, değilim ki, bunu bir an olsun dOşünebileyim, 
Bu Dünyadan Naztm Geçti, 1965, sf. 409)' (A. Bezir· Askeri isyana teşvik elmedim. 
ci, agk, sf. 193) Senin eserine ve sana aziz olan Türk dilinin inan-

A. Bezirci'nin yukarıda V. Nurellin'e dayanarak ver- m1ş bir şairiyim. Slftlma yüklenen ve yükletilecek ha-
diği bi lg i bizzat Nazım tarafından da doğrulanmakta- pis ytllarmt taştyabilecek kadar sablflt olabilirim. BO-
dır. Bu bağlamda Kemal Tahir'e yazdığı mektupta yük işlerin arasmda seni bir Türk şairinin felaketi ile 
şunları yazmaktadır: a/aka/andtrmak istemezdim. 

"Bilirsin ya benim Milli Kurtuluş Hareketi'ne dair bir Bağtşla beni. Seni bir an kendimle meşgul ettimse, 
büyük ve yaztimakla olan destanım vardt, hani bizim almma vuru/mak istenen bu 'inkilap askerini isyana 
dayı Ali Fuat Paşa ile lsmel Paşa pek beğenmiş/erdi, teşvik' damgasmm ancak senin ellerın/e silinebilece-
işte onu devam ettirıyorum. • (Nazim Hikmat. Mektup- ğine inandtğtmdandtr. 
tar 3. Adam Yaymları. st. 97) Başvurabileceğim büyük inkilapç1 baş sensin. 

M. Kemal'e güven besleyen Nazım'ın Kemalisı ikti- Kemalizmden ve senden adalet istiyorum. 
darın yöneticileri tarafından övgüye layık görOlmesi Türk inkilabma ve senin başma ant içerim ki. suç-
aslında normaldir. Cumhuriyet'e. Anayasa'ya. M. Ke- suzum.· 
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Haluk Şehsuvaroğlu mektubu Beşiktaş'tan posta
lar. Bir surelini çtkararak Yücel dergisinin arşivinde 
saklamak üzere Muhtar Enata'ya verir. Mektup, Içiş
leri Bakant Şükrü Kaya'nm eline geçer. Fakat o stra
larda ağtr hasta olduğundan Alatürk'e sunulamaz. 
Ancak otuz ytl sonra, 3 Şubat 1967'de Y6n dergisin· 
de yayunlanabilir. " (Asım Bezirci. agk, sf. 43-44) 

Bu mektupta. Nazım' ın Mustafa Kemal'e yaklaşımı 
açıkki sempati düzleminde olmuştur. Türklük, yurt
vatan söylemi bu mektupta da yeterince var. Donan
ma'yı isyana teşvik hikayesini bir kenara bıraktığımız

da. kendine 'komünist' diyebilen birinin, somuııa Na
zım'ın, devletin başındaki Kemal'den adalet istemesi 
bir hayli trajiklir. .. Sempatinin yerini düşmanlığa bı
raktığı görülmemektedir. Yalnızca şiirde değil, mek
tup ve diğer yazışmalarında da Kemalizme savaş 
açmaz. 

Bu bağlamda 1930'1arda Nazım ve TKP arasında; 
yine TKP dışında kalmış Kıvılcımlı arasında sert tar
tışma ve ilhamların sürdüğü bilinmektedir. Konumuz 
bağınıısında bu tartışmanın bir b040münü buraya al
makta yarar var: 

·Kominlern yayın organlarmdan "Rundschau"nun 
7 temmuz 1933 tarihli 28 saytlt nüshasmda Şefik 
Hüsnü "B. Ferdi" takma adtyla yazdtğt "Kemalistlerin 
Yeni Baskt Oafgast" yazıstnın sonunda şunfan söylü
yordu: 

• Ancak, polis sadece bu açtk saldm yöntemlerine 
başvurmakle kalmamaktadtr. Türk burjuvazisi, çeşit
li küçük burjuva dönek gruplarmı, ()zellikle Nazım 

Hikmet'in Troçkist muhalefet grubunu Komünist Par
tisi'ne karşı ku/lanmasmt biliyor. Bu grup sadece Ko
münist Partisi'ne karşı yürütülen karalama kampan
yasına hizmet etmekle kalmamaktadtr. Bu grubun 
üyeferinm defalarca polis ajanı olarak kul/antldıklan 
da saptanmış/tr. Doğal olarak bu. kendisini komünist 
olarak gı'Jsteren bu grubun işçiler arasmdaki itibarınt 
yitirmesine yol açlt. Bu yüzden polis. işçileri şaştfl· 
mak için geçenlerde bu grubun Oyeferini de /ulukla
dt. Gerçekte ıutuklanan ·muhalifler" (Naztm grubu
nun üyeleri) komünistler hakkmda bildiklerini polise 
anlallıktan sonra !ekrar serbest bıraktldtlar. Bu gru
bun ı'Jnderi olan Türk şairi Nazım Hikmet'e gelince 
(bir çok kez tutuklamp daha sonra serbest btraktldt, 
uzun bir süre kendisini komünist olarak tamtlt ve da
ha sonra Kemalisi /oplantı/ara konuşmact olarak ka
tıldı}, Kemalist hükümet onunla. tıpkı Ingiliz hOkOme
tinin Hindtstan'da küçük burjuva dı'Jnek Roy'/a oyna
diği oyunu oynamak istemektedir; yani Naztm Hik
met'/ "devrimci 6nder" olarak gc'Jstermek amactyle 
yargtlamak ... ·(Emin Karaca. Nazım Hikmet'in Şiirin
de Gizli Tari/ı , Belge Yaym/afl. Birinci Baskt Kastm 
1992 .sf. 78) 

B. Ferdi'nin Komintern'in yayın organında Nazım'ın 

durumunu ele alması ve açıktan bir teşhir makalesi 

yazması aralarındaki anlaşmazlık ve ·çelişki'nin var
dığı boyutu göstermek bakımından önemlidir. Kimi 
somut iddiaları kanıtlar bılgi ve belgelere (Bu bağ
lamda Yalçın Küçük Aydın Üzerine Tozler-3. sf. 668 
kitabında sözkonusu noktaya değinmektedir.) sahip 
olmadığımız için. Kemalist toplantıların konuşmacısı 
ve 'Troçkist' liğini bir kenara bırakıyoruz. Ancak, 
Rundschau'da yayınlanan yazıda da Kemalizme kar· 
şı savaş bayrağı açmadığını bir kez daha görmüş 
oluyoruz. 

Bu konuda yazdıklarımızı kısaca toparlayahm. M. 
Kemal'e saygıda kusur etmeyen Nazım Hikmet'in 
ezen ulusun komünisti olarak değerlendirilmesi 

mümkün değildir. Kematiıme karşı savaş açmamış
tır ve Kemalist milliyetçilıkle mücadeleyi merkeze 
koymamştır. Hal böyle olunca. Kemalizmin Türk ulu
su dışındaki uluslara ve milliyeilere karşı büyük bir 
kalliam uyguladığı gerçeğini şiirlerinde dile getirme
miştir. Yaşadığı coğrafyada yaşanan Ermeni soykırı
mı üzerine şiir yazmayan bir Nazım: Lozan'da kabul 
gören haliyle "dinsel azınlıklar'ın üzerine yazmayan 
Nazım' ın: onlarca kez büyük kitleler halinde -yüzbin
lerle- katledilen Kürtlerin yaşadıklarını ş iirlerine dök
memiş bir Nazım'ın ve yine Türkiye denilen resmi 
devletin sınırları içinde kalan diğer halklar üzerine 
kalemini özgün olarak oynaımamış Nazım'ın içeride. 
yani resmi Türkiye düzleminde enternasyonalist bir 
duruş gösterdiğini söyleyemeyiz. Mektupta Kemal'e 
ve Kemalizme karşı gösterdiği ilgi ve sempati . sahip
tenmenin kendisi bile Nazım'ın içende neden enter
nasyonalist bir duruş içinde hareket etmediğini yete
rince ortaya koymaktadır. 

Kemalizme duyulan hayranlık bağınıısında bir di
ğer noktaya da değinmekle yarar var. Şöyleki. adına 
kurtuluş savaşı denılan hareket Türk ulusu için belkı 
görece olumlu bir anlam ifade edebihr. Dönemin Ku
vayi Milliye "ruhu' aynı şekilde belki Türk ulusunun 
hanesine olumlu olarak yazılabilir. Hatta olabilir ki, 
Kemalisı iktidar bir ölçüde TOrk ulusunun sahiplene
bileceği bir iktidar da olabilir vs. Bir an iç in bunların 
doğru olduğunu kabul edelim. Pekı bu poziliv lotağ
raltan soykırım amacıyla katledilen bir ulus olarak 
Kürtterin ve evet diğer azınlık ların ne gibi bir sahip· 
lenme duygusu/isteği olabilir? 
Nazım sahiplenebilir , nitekim sahipleniy()( ve ağır 

bir hata yapıyor. Ama Kürt halkının sahiplenmesi. 
sempati duyması ve sahiplenen ve sempati duyanla
rı haklı görmesi ve olumlaması kendini inkar olur. Bu 
nedenle ya Nazım Hikmet doğrudur öyleyse Kürtler 
de Nazım'ın arkasına takılmahdırlar; ya da Nazım 
Hikmet fevkalede yanılmaktadır ve bu yanılgının ar
dında Kürt halkı haklı olarak sa la gırmemelidir. ÇOn· 
kO. en basitinden Kemalizm her yönüyle KürdOn ın· 
karı/yadsınması demektir: yadsıyanı kutsamak lnka
rın onayı demektir. Bu çerçevede Kürt halkı Nazım'ın 
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TA RTI Ş MA "" 

bu yönOnO onaytayamaz. onaylamamalıdır. 

Nazım Hikmet ve Kürtler ... 

Önce KOrller hakkında ve uğradıkları sömürgeci 
baskı somutunda kamuoyunun ne derece bilgi sahi
bi olup-olmadığı, Nazım'ın bu bağlamda hangi bilgi· 
lere ulaşabildiğı vb. konusuna değinmemiz gereki
yor 

Her şeyden önce TKP üyesi ve yöneticisi olarak 
parti kanalları üzerinde bilgi sahib i olması gerektiği 
gibi, politik faaliyelin içinde bulunan biri olarak da bu 
alandaki gelişmeleri bir ölçüde bilmesi ve takip et
mesi beklenir. TKP lle bağlarının koptuğu/ayrıldığı 
yıllarda, Sovyetlerde bulunduğu sırada da Kürt soru
nu ve Kürdi stan'daki gelişmelere i l işkin bilg i edinme
si iç in kimi imkanların mevcut olduğu olgudur. Eğer 
başa. lik dönemlere dönecek olursak. bu yıllarda Ku· 
zey Kürdistan'daki gelişmeler hakkında basın üze
rinde bilgiye u laşmasının imkan larının bulunduğunu 
söyleyebiliriz. Sözkonusu dönemin devrimc i basın ı
na baktığımızda bunu tespit edebiliriz. ö rnek ver
mek gerekirse: 

"Milli eka/Ilyoilere karşt kemalistlerin takip ettiği bu 
günkü tazyikkar aksi inkilapçı siyaseti de buna inzi
mam edince Kürdistan köylülerinin kaç kallt bir islis
mar allmda bulundurulduğu meydana çıkar. 

Türkiye 'deki bütün milli eka/liyellerin ve bu me yan
da Kürtlerin kendi mukadderalma kendilerinin hakim 
olma st temin edilmelidir.· (Mete Tunç ay, TOrkiye 'de 
Sol Aktm/ar-1/ {1925-1936), BDS yaymları, sf. 225) 

1930 yılında Kızıl Istanbul gazetesinde yayınlanan 
bu makale "Ahmet" imzalı birinin yazısıdır. Makale
de yeralan görüşlerin doğruluğunu-yanlışlığını tartış

mıyoruz. Konumuz bağlamında bu tarihte Kürtler 
hakkında bizzat Türk iye Komünist Fırkası'nın istan
bul Komitesi'nin çıkardığı gazetede önemli bilg ilerin 
varolduğunu göstermektir. Ayrıca 1936 yılında TKP'
nin çıkardığı Orak Çekiç gazetesinde de (M. Tunçay, 
aynı kitap) benzer haberler. bilgi ve yorumlar vardır. 
(Kesin bilmemiz mümkün değil. ama TKP ile ilişkil i 
olması muhtemelen O'nun bu yayınları ineelediğini 
belirtmemıze imkan sunuyor.} 

TKP MK üyesı olan H. Kıvılcımlı'nın 1930'1arın ba
şında Kürt, Kürdistan sorunlarında farkl ı görüşlerini 
ifade etmesi, tartışması ise yine doğrudan Nazım'ın 
bilgi edinmesi için bir f ı rsattır. Hatta Recep Maraş
lı'n ın betirtiğine göre H. Kıvılcımlı bu görüşlerini yay
maya çalışmıştır . Şöyle diyor: 

'Bu metinler (Kıvtlcımlı'nm yazdığı birkaç ayrı ma
kale kastediliyor -NB) lıem parrl MK'ne ve lıem de lll. 
Enternasyonal'e sunulmuş olmaları nedeniyle 6nem
lidir. Çünkü, Kemalizm ve Kürdlslan 'la /lgili siyasetin
de TKP'nin sosyal-şoven ve Kemalizm yandaşı siya
setin/n: ... • (Recep Mara şit, Siyasi Savunma, K oma/ 

Basım Yayım Dağıtım. sf. 106j 
Zira dış basında da Kürtler üzerine yazılıp-yızlldiği; 

Sevr-Lozan gibi loplanl ı larda konunun gündeme 
geldiği; KOnierin kalleditmesinin dış basına yansıdı· 
ğı bilinmektedir vb. 
Yukarıda aktardıklarımızdan hareketle Nazım'ın şı

irlerinde Kürtlerin genel durumu üzerine yazabılece
ğinin imkanlarının bulunduğu sonucuna varabiliriz. 
Mecliste yapılan konuşmalar, ırkçı tavırlar vb. bir bü· 
tün olarak yanyana getirildiğinde KOrt ulus gerçeklı· 

ği hakkında şiire dökecek kadar bilginın varlığından 
söz edebiliriz. 

Bu aktarrnalarda da görüldüğü gibi Nazım'ın getiş
melerden 'haberdar olmadığı' tezi ikna edici değildir. 

Tavır takınması için mevcut gelişmeler, materyal/bil
gi aslı nda yeterlidir. 
Yalnızca Kürtler nezdinde değil , koza Ermoni katll

arnı hakkında bilgi sahibi olmasına, g elişmelerı bil 
mesine rağmen özel olarak bu büyük soykırım üzeri 
ne Osmanlı idaresinin katliamcı yüzünü ortaya koyan 
şiir, destan. makale yazmamıştır . 

Nazım'ın şiirinde Kürtlere esasında yer verilme
mekted ir. Şiirlerindeki birkaç yerde geçen Kürt , Kürt 
uşağı sözleri ise aslında Kürtlerin Kemalisı çerçeve
deki kabulü oranında bir zayıf anımsamadır; Kuvayı 
Milliye'nin hanesine yazılan ve o dönemi anımsatan 
geriye dönük bir iş lemdir ve Kürtlerin ulus olarak 
varlığını dıştatayan bir ifadelendirmedir. Ne kadar bi· 
finçli yapıldığından bağımsız olarak objektif durum 
böyledir. Bu normaldir de. Çünkü Nazım'da hakim 
olan. resmi olarak bilinen Türkiye devleti sınırları için
deki coğrafyanın Türklere ait (zaman zaman Türkle
rin dışında başkalarının da aynı coğrafyada yaşadık· 
larını şiirlerine almış; Çerkez, Laz. Tatar Vb. varlığına 
değinmiştir.) olduğudur. 

Memleketimden insan Manzaraları destanında 
Türk olmayan azınlıkların ismi de geçer, birkaç yer
de anılırlar. Yaşadıkları çolk kısaca nakledilir ve fakat 
Kemalistlerin sömürgeci yaptırımianna ve baskıları

na doğrudan değinitmez .. . 
Yazdıklarından objektif olarak KOrllerin utus ger

çekliği ve ülkesi yok sayılmaktadır. Şiirinde bu du
rum çok açıktır; örneklerneye çalışalım: 

"Karadeniz'de içinde Lazlarm. 
şarkta Kürtlerin arasında. 
Kürtlere kuyruklu derler 
yalan. 
Kuyruklari yok. 
Yalntz çok ~si. çok fakir insanlar. 
Zenginleri de var 
ama az, 
bey/eri ... ' 
(Mem/eketimden Insan Manzara/art, sf. 86) 
Aynı dasıanın bir başka yerinde: 
'Hali/'in üstüne uşaklarını sa/dtrdı Kürt boy/eri' 
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(agk, st. 258) 
Devamla şunları yazar: 
"ve şarkla Kürt beylerinin uşaklarmdan yenen da

yak." 
(agk, sf .274) 
Kendi tarzıyl a konuşıurduklarını ise aşağıdaki satır-

ları yazarak katar: 
'parti başkanmm gözünde:•Kürl Memet•, 
adli rabibe g&e: bir çeşil deliydi, 
halbuki o 
sadece parti/iydi. • 
(agk, sf. 325) 
Araştırmamız çerçevesinde yukarıya aldıklarımı zın 

dışında şiirine yansıyan Kürt olgusu bulunmamakta
dır. (Tersi iddia edildiğinde Ise bunun belgelenmesi 
gerekir.) Hatıa adına kurtuluş savaşı denen dönem
de öne çıkarılarak sOytenen Karayılan TürküsOndeki 
"Vurun Kürt uşağı namus günüdür: sözünü aynı dö
nem üzerine yazdığı şiirine almadığı bile iddia edil
mektedir. Belki de Kemalistleri karşısına almamak 
maksadıyla böyte bir hassasiyet göstermiş olabilir. 

Memleketim, Anadolu vb. dediği coğralik tanımla-

mada kastettiği ise öz olarak aşağıdaki içeriktedir: 
'Dörtnala gelip Uzak Asya'dan 
Akdeniz'e bir kısrak başr gibi uzanan 
bu memleket bizim.' 
(A. Bezirci, agk, sf. 192) 
Bu dizelerde Kürtler yoktur. Bu satırlar (içeriği ya

zarken) O'nun temel çıkış noktasıdır. Hal böyle olun
ca Orta Asya'dan gelip Akdeniz'In sıcak sularına ula
şan ve oraları kendilerine mesken seçen Türklerin 
memlekell anlatılmış oluyor. (Türkiye denen coğrafya 
da yaşayan diğer halklarda Türklerle birlikte Uzak 
Asya'dan gelmediklerine göre. memleketin kimin ol
duğu anlaşılmış oluyor!..) 

Bir kısmı şu kısrak başına benzetilen resmi sınırlar 
içinde en azından üç ayrı ülke ve evet üç ayrı 'mem
leket' olduğunu Nazım gibi birinin bilmesi gerekmez 
miydi? Bunun için asgari bir bilgiye sahip olması ka
li . Yoksa böyle bir bilgiden gerçekten yoksun oldu
ğuna mı inanılıyor? 

Nazım'ın Türkiye'de yaşadığı yıllarda ve sonra Sov
yetlerde kalırken Kürt gerçekliği hususunda istenilen 
düzeyde bllgilendirilmemiş olabileceği vb. bir akla
ma unsuru olarak öne çıkarılmaması gerekiyor. Doğ
rudur. bugünle kıyasıandığında yaşadığı dönemde 
bilgilendirme olayı gerçektende çok büyük güçlük
lerle yapılıyordu. Fakat Kürt gerçekliği bağlamında 
en azından büyük katliamların yaşandığı kısmen ge
niş bir çevrede biliniyordu. Hatta Nazım'ın birkaç 
yerde şiirine aldığı şekliyle de olsa Kürt isminde Tür
k'ten ayrı başkalarının yaşadığı bir olgu iken. bilgi
lendirmedeki kıtlığı esas gerekçe haline sokmak 
doğru değildir. 

Bir yandan evet yapıl an kaUiamfar vb. gizlenmeye 

çalışılırken bir yandan da dönemin gazetelerinden 
(Cumhuriyet. Son Posta, Milliyet) Kürtler ve yaşadık
lan, onlara reva görülenler hakkında haberler (lrkçı, 
aşağılayıcı ve Kemalist devleti aklayıcı türden de ol
sa) yazılmaktadır. Ne var ki Nazım bunlara dayana
rak da olsa bile Kürtlerin uğradığı kalliam uzerine 
yazmamıştır. Birlikte yaşadığı diğer halkların hayatı
nı/gerçekliğini şiire dökmeyen/dökemeyen Nazım. 
Kuvayi Milliye'nin ve Kemalizmin 'kurbanı' olmuştur. 

Türkiye Komünist Partisi'nin Kürt katliamianna kar
şı tavrı vb. bağlamında Nazım'ın etkide ka ldığı. haliy
le Kurtler somutunda sessizfiği tercih ettiği vs. ikna 
edici bir gerekçe değildir, olamaz. Kurt ulus gerçek
liği karşısında Nazım'ın sessizl iği bu şekilde izah 
edilemez. Hem böyle olsa bile, bu, Nazım'ın Kürtlere 
şiirinde yer vermemesini haklı çıkartmaz. Aynı TKP'
nin kimi sorunfar yaşadığı, Nazım'ın bu partiyi çok 
yakından takip ettiği bilinmektedir. Bu partide 
1930'1u yılların başında Or.Hikmet Kıvılcımlı'nın Kürt
ler, Kürdistan ve örgOtlenmeleri vs. bağlamında mu
halif bir kimfiğe sahip bulunduğu, görüşlerini dile ge
tirdiği anımsanacakıır . Bu tartışmada Nazım'ın yerini 
bilmiyoruz, ama bildiğimiz bir şey varsa bizzat o dö
nemde ve daha sorva Nazım'ın KOrUeri ulus olarak 
görmeyen, bir halk yerine koymayan ve gerçeklikle
rini dile getirmeyen tavrının devam ettiğidir. 
Oğluna yazdığı mektupların birinde millet kimdir 

meselesini tartışır. 1944 yılının ilk yarısında yazılan 
bu mektupta KOrUerin bir ulus olduğu vb. tespit edil
mez. Ancak Kürtlerin adı geçmektedir. Kürtler'den 
bahsetmesi ise yine Türklere alt bir vetanda bulun
maları şeklindedir. Şöyle yazmaktadır: 

"Bizim hudul/anmız içinde Ermeniler de. Rumlar 
da, Kürt/or de yaşwor." (Naz1m Hikmet, Mektuptar 2, 
Adam Yaymlarr, sf. 18. 19) 

Bu satırlan yazdığı mektupta oğluyla 'millet nedir?" 
sorununu tartışıyor. Dil, din, sınır vb. tartışmaları Için
de adını andığı hatklan ulus olarak değerfendırmiyor. 
Değişik ulusların durumlarının ele alındığı bu tartış

ma/yazışmada resmi Türkiye devleti sınırları dışında· 
ki örneklemelerde başka uluslar ulus özelfikferifad
landırmasıyla anılırken, Kürtler 'memfeket'li ya da 
Kürt 'uşağı' kimliğinden kurtulamıyorlar ... ... 
Nazım Hikmet, şiir ve yazılarında ele aldığı somut 

ülke(ler) bazında utusfhalk gerçekliğini dile getirme
sinin yanısıra. ilgili noktada politik gelişmelere de ta
vır takınmaktadır. Şiirinde bunun örnekleri vardır. 
Hatıa bazı somut durumlarda kimi özgün davranış

larda da bulunduğu görülmektedir. Örııeğın 1951 
Eyfül'ünde Bulgaristan Komünist Partisi'nin çağrıhsı 
olarak bu ülkede bulunduğu sırada, Meme! Fuat'ın 
aktardığına göre, Bulgaristan'daki Türkferfn sorunla
rı üzerine somut kimi ıstekierde de bulunmuştur. Şu 
talepleri ileri sürmüştür: 
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TARTIŞMA Y 

'1. Türklerin dillerine, dinlerine saygı g6sterilmelidir; 
2. Türkçe Öğrenim yapan okullar açı/ma/1; 
3.Bu okuffer için öğretmen yetiştirilme/i; 
4.Türkçe gazete,dergi,kitap yay1mlanmalı; 
5. Türkçe yayın yapan bir radyo k urulmali. • (Meme/ 

Fuat. aynı kitap. sf. 587) 
Bu taleplerin Nazım tarafından dile getirilmesinde 

yanlış bir şey yok. Sorun aynı Nazım'ın yaşadığı coğ
rafyada örneğin neden Kürtler iç in de benzer istek
lerde bulunmadığı veya en azından bu tür problem
leri neden gündeme getirmediği, yazılarına vb. koy
madığıdır. Haklı bir şekilde Bulgaristan'daki Türk hal
kının sorunlarına çözüm yönünde kafa yoran ve öne
rilerde bulunan Nazım. benzer tavrını Kürtler ve di
ğer milliyetler özgülünde ortaya koyabilmeliydi. 

Fakat aynı Nazım Hikmet başka halkların kurtuluşu 

yönünde şi irierinde güçlü katkılarda bulunmaya de
vam ediyor: bu yönü tartışma götürmez şekilde net
tir. 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, Türkler dışında 

başka halkları şiirinin konusu yapmayan Nazım, bu 
ağır hatasına rağmen Türkiye denilen resmi sınırların 
ötesindeki halktar üzerine gayet derin enternasyona
list şiirler kaleme almıştır. Bunun bir örneğini yazımı

za alal ım: 
'Bize türkülerimizi s6yletmiyorlar, Robson 
inci dişli zenci kardeşim 

karta/ kanatlı kanaryam 
Türkü/erimizi s6yletmiyor/ar bize. 

Ümitten korkuyorlar Robson, ümitten korkuyorlar 
ümitten." 
(Nazım 'm Çilesi, Radi Fiş. Alev Yaym/a(f, sf. 422) 
R. Fiş. 1949 yılında ırkçıların Amerikan milli şarkıcı-

sını linç etme girişimini öğrendikten sonra bu şi iri 
yazdığı bilgisini veriyor. Doğrudan ırkçı bir saldırıya 
karşı şiir yazarak tavır takınması sahip bulunduğu 
duyarlılığı açıkça yansıtıyor. Böyle bir şiir yazarak 
devrimci duruşunu gayet berrak bir biçimde ortaya 
koyuyor/sürdürüyor. 
Yukarıdaki satırların mükemmel olduğuna şüphe 

yok. ilginç olanı . bütün bunları ustaca yazabiten Na
zım'ın iş içeride Türkiye sınırları iç indeki ulus ve azı n

lıklara getince neden yazmadığıdır . 
Dünyanın "öteki ucu'ndaki gel işmelere sorumluluk 

duyarak tavır takınan Nazım, iş içeride Türk devleti
nin şovenist-sömürgeci ve ırkçı niteliğine ve pratiği
ne karşı tavır takınmaya gelince, bu görevini Türk ol
mayan diğer ulus ve azınl ıklar bağlamı nda bir nevi 
görmezden gelen bir tutum iç ine girerek sorumluluk
tan kaçıyor. Bunun sorgulanması gerekiyor. 
Nazım'ın (politik kişiliğinde). Kürtlerin yeri/durumu 

hakkında yaptığ ı bazı tespitler yaşamının son anları
na denk gelmektedir. Son yıllarında Kamuran Bedir
xan'a yazdığı mektup bu bağlamda önemli bir bel-

gedir. (Mektubu yazının sonuna ekliyoruz. ) 
Mektupta yazılı olanlardan hareket ed ildiğinde, 

Nazım'ın Kürtler hakkında belli bir ön bilgi ve biriki
me sahip bulunduğu görülüyor. Sözkonusu sapta
maları yapabilmesi iç in Kürtlerin gerçekliği hakkında 
asgari bir araştırma ve incelemeye ihtiyaç duyduğu 
ve bu ihtiyacı büyük ihtimalle karşıladığı muhakkak. 
Nasıl bir araştırma yaptığını bir kenara bıraktığımız
da, mektubunda kaleme aldıklarından kimi sonuçtar 
çıkarmamız mümkün. 

Öncelikle Kürtlerden millet olarak bahsetmesi öne 
çıkarılacak temel konu olarak saptanmatıdır. Böyle 
bir tespit, yani Kürtler için genel bir değerlendirme

de bulunarak bölge coğrafyası ölçeğ inde millet tanı

mı yapması ve somut olarak Anadolu (bu tanımla 

kastettiği Türkiye'dir ... ) coğrafyası dediği yer içinde 
Kürtlerin varlığını millet düzleminde ifade etmesi 
önemlidir ve bu nokta öne çıkarılmatıdır. 

Millet saptaması yaptığı yerde. geçmişteki pozis
yonunu sorgulamaması elbette problemdir. Zira, 
Kürt milleti derken Kürtlerin (diğer halklarta birlikte) 
yoğun yaşadıkları ülkelerinin ismen anıtmaması ve 
bir kez daha Anadolu'ya eklamtenerek 'Anadolu'nun 
bir parçası' şeklinde belirimesi yanlıştır. Ve bu du
rum önceki kusurlarından kopmadığını gösterir. 

TC'nin kuru luşunda Kürtler için vadeltikferiyle son
radan inkara g ittikteri bağlamında gerçeği ifade et- . 
mesl, bir bakıma TC idarecilerini teşhire yönelmesi 
vb. gayet olumludur. Bu olumlu tutum çok geç. an
cak ölümünden kısa süre önce oluşmuştur ve daha 
çok Menderes yönetimi dönemi kastedilerek böyle 
bir neticeye varılmıştır. Ne var ki. Nazım bu noktada 
da bir kez daha hataya düşmektedir . Türk ve Kürt 
halklarının geleceğini 'yeni milli ku rtuluş savaşının 
zaferi'ne bağ lamaktadır ! Kemalistlerin hareketini 
"Kürtler için de tarihlerinin en şerefli sayfalarından bi
ridir. · tespitinde bulunarak Kemalistleri aklayıcı hata
h bir değerlendirme yapmaktadır. Kend isinin düş
man görmediği Kemalist hareketi Kürt halkının da 
düşman görmemesini öneren ve bekleyen Nazım 

gayet açık ve ağır bir hata yapmaktadır. 
Mektuba K. Bedirxan'ın cevap verip-vermediği ; 

eğer yanıllamışsa nasıl bir karşılık verdiği ve yine ya
nıt verme gereği duymamışsa bunun nedenleri vs. 
üzerine bilgi sahibi değiliz. Bu noktada bilgiye/bel
geye sahip olan çevrelerin bunları kamuoyuna aç
maları gerekir. 

Mektup somutunda bir olguya işaret etmekte fayda 
var. 
Nazım üzerine yazanlar ( eleştirenter ya da Nazım

sever kesilenler}. neredeyse hepsi O'nun Kürt ulusu 
ve Kürdistan özgülünde nasıl bir tavır takındığı, ne 
söylediği , gelişme çizgisinin nasıl olduğu vb. konu
sunu ele almıyorlar. Büyük ağırlığını kendilerine ay
dın rolü vermişterin oluşturduğu Nazımseverter ce-
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nahında KürUer üzerine zaten ciddi Kemalist etkiler 
olduğu için otomatikman bu konunun üzerinden atla· 
nıyor. Bir başka tanımla Kürt ulusu, Kürdistan ve bu 
ulusun ve ülkenin özgürlüğü/kurtuluşu gibi alabildiği
ne 'tehlikeli' bir alana hiç girmiyorlar. Şovenizmden 
nasibini almış kesimler olarak bu alana girmemeyi 
tercih ediyorlar. somut olarak K. Bedirxan'a gönder· 
diği mektup karşısında gömüldükleri sessizlik buna 
örnek verilebilir. 

Kuzey Kürdistanlı komünistler ve 
Nazım Hikmet ... 

Yazının girişinde do belirttik, burjuvazi sahtekAr bir 
biçimde sözde Nazım'a sahip çıkar gözükOp O'nun 
devrimci kişiliğini yoketme k, devrimciliğinden arı nd ı· 
rarak kendisi iç in elverişli bir araca dönüştürmek is· 
tiyor. Bu buquva gerici saldırı dalgasına karşı çıkmak 
için Nazım hakkındaki değerlendirmemizi - ana hat· 
larıyla- ortaya koymak istiyoruz. Diğer yandan Kuzey 

f 1 

Kürdistanlı kitlelere bu büyük devrimeiyi nasıl değer· 
lendirdiğimizi açıklamamı z gerektiğine inanıyoruz. 
Bu bağlamda 'neden öncelikle Nazım?' sorusuna şu 
yanıtı vermek istiyoruz: hemen herkesin Nazım'ı ko· 
nuştuğu, değerlendirme yaptığı şartlarda. Kuzey 
Kürdistanlı işçi ve emekçitere komünisllerln düşün· 
eelerini açıklamaları/aklarmaları kaçınılmaz bir gö
revdir yanıtıyle yetinmek isliyoruz. Böyle olunca da 
elbetteki önceliğimiz Mayakovski'yi ya da Neruda'yı 
değerlendirmek olmayacaktır. 

Topartayacak olursak: 

Nazım - Türkiye coğrafyası dışında- insanlığın kur· 
tuluşuna olan derin inancını enternasyonalist söylem 
ve duygularla halkların kardeşliğinde dile getirmiştir. 
Bu yaklaşımını şiirine dökmüştür: bu yönünü mutlaka 

sahiplenmemiz gerekiyor. Bu noktada yazdığı pek· 
çok şiiri arası nda açlık grevinde Iken yazdığı örnek 
gösterilebilir: 

·Kardeşlerim! 

Avrupa/im, Asya/tm, Amerikalım, 
ben bu Mayıs aymda 
ne hapisteyim, ne aç/tk grevinde 
yaltyorum çimenin Ostünde geceleyin 
g<Jzlerlniz ytldtzlar gibi başucumda 
va elleriniz bir tak el gibi avucumda. 
r ... r 
(A. Bezirci. agk, sf. 59) 
Uluslararası durum bazında; somut olarak Nazlle· 

rin Sovyetfare saldırması döneminde enternasyona· 
fizmin nasıl hayat bulduğunu ve bunun Sovyet ana· 
yurdunu korurkon savaş içinde nasıl uygulandığını 

nakşederek şiirleştiren Nazım gerçeki iğini özellikle 
vurgulamak gerekir. 

Ne kadar tutarlı olduğundan bağımsız olarak. Sov· 
yetlere karşı . sosyalizmin kazanımıarına karşı duydu· 
ğu sempati. insanlığın komOnizmle kurtulacağına 

olan inancı: Türkiye dışındaki halkların 

kurtuluşunun sosyalizmde olduğunu be· 
lirten çağrısı vb. elbetteki tartışma götür· 
mez şekilde onun en güçlü ve sahiplen· 
memiz gereken yanıdır vb. 

Bu makalede, esas olarak eleştirdiği· 

miz yanlar üzerınde durduğumuzdan 
ötürü başarılarını bir-iki noktada özetle· 
mekle yeliniyoruz. 
Şimdi asıl noktada, yani Nazım'ın hata· 

ları bağlamında kısaca düşüncelerimizi 
ortaya koymaya çalışalım ... 
Nazım'da yaşadığı coğra fyayı doğru 

tanımlama olayı yoktur. Kemalistlerden 
elkitenerek bir tanımlama çizgisi ıuttur· 
muştur. Yer yer Anadolu, vatan. Türkiye 
vb. adlandırmalar yapmıştır. Özellikle 
Anadolu saptaması belirgin bir şekilde 
öne çıkarılmaktadır. Kimilerinin yaptığı 

gibi Anadolu derken Türklerin ve KOrtlerın ülkesi(!) 
anlamında kullanmamış, TürkOn yurdu anlamında 
ele almıştır. 

Kürdistan, Kuzey Kürdistan vb. tespitleri Nazım'ın 
söyleminde yer almamaktadır. Ülkemizin adlandırıl· 
ması noktasında denebilir ki. resmi Kemalist söylem 
doğrultusunda hareket etmiştir. (Esasında iktidarı eli· 
ne geçiren Kemalistlerle arasına kalın ve uzlaşmaz 
sınırlar çekmeyen hemen herkes Kuzey Kürdistan Ol· 
kesi adlandırmasına yanaşmamaktadır.) Nazım'ın 
doğru olan bu adlandırmayı yapmaması bir yerde 
normaldir, çünkü o iktidardaki Kemalizmle arasına 
idelojik ve politik bakımdan yelerince ve gerekli bir 
mesafe koymamıştır Kemalizmden kopmayan Na· 
zım böylece Kürtleri şiirlerine konu ·etmediği gibi Ol· 
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kelennı de görmezden gelmiştir. 
Sıradan. herhangı bır ilerici veya devrimci şairden 

(Nazım'ın şiir yazdığı dönemi baz alarak) böylesine 
Isteklerde bulunmak belki "çok fazla' şeklinde karşı
lanabilir. Ancak Nazım gibi dışarıdaki konularafgeliş
melere ve duruma ilişkin güçlü bir enternasyonalist 
damarı ve duruşu olan birinden yukarıdaki istek ve 
beklentilerde bulunmak gayet normaldir, üstelik 
doğru olanıdır da. Bizim Nazım'dan görmediğimiz ve 
görmediğimiz için de haklı olarak eleştirdiğimiz yan 
Nazım'ın şiirlerinde neden KOrllerin ve bir ölçüde ül
kelerinin yok sayıldığıdır. Yoksa temel derdimiz Kürt
lerin ülkelerini neden doğru tanımlamadığı değildir. 
Bu bağlamda en çok şu söylenebilir; Nazım Kürtlerin 
ülkesini doğru tanımlayamayabitir (böyle bir hata ya
pabilir. nitekim yapmıştır da), iyi de ama en azından 
Kürtlerin yaşadığı bölge. Kürt iller!, Kürtlerin coğraf
yası vb. lar l indaki kimi all tanımlamalar (yanlışta ol 
salar bir çırpıda Urfa ve Aydın'ı, Antep ve Manisa'yı 
ve Adana'yı yekpare ·memleketim' yapmaktan daha 
ileri adlandırmalardır ... ) yapabillrdi. Böylesine bir 
söyleme sahip olmamışıır. Yekpare 'Türk yurdu' 
mantığı herkesi aynı memleketli yapmıştır. 
Aşağıya alacağımız satırlarda memleketimden ne

yi antadığı tartışma götürmez şekilde ortaya konmak
tadır: 

'Memleketim. 
Memleketim ne kadar geniş: 
doJaşmakla bitmez, tükenmez gibi geliyor insana. 
Edirne. /zmir, Ului<Jşla, Maraş. Trabzon, Erzurum.· 
(N. Hikmet, Kuvayi Mi/liye, Adam Yaym/an 1987, sf. 

124) 
Nazım'da küçümsenmeyecek bir Anadolucutuk 

esiniisi olduğu tariışma götOrmez. Bu durum bütün 
yaşamı boyunca kendini göstermektedir. En son KA
muran Bedirxan'a yazdığı mektupta da benzer tutu
munu sürdürmektedir. Şöyle diyor: 

'Anadolu'da yaşayan Türklar'le Kürtler'in ... • (Meh
met Bayrak, Kürdoloji Belgeleri, Oz-Ge Yaymları, Bi
rinci Baskt 1994, sf. 530) 

Kürt ve Kürdistan sorununa gösterdiği yaklaşımda 
esasında Kemalistlerden etkilenen Nazım . aynı za
manda dönemin TKP'sinden de ciddi şekilde nasip
lenmiştir. TKP üyesi olduğu yıllarda ve sonrasında 
bu parlinin Kürt ve Kürdistan sorunu karşısındaki 

tavrının savunucusu olmuştur. Hatta TKP'nin Kürtlere 
yaptığı kimi zülumlerden hareketle Kemal i st iktidarı 
eleştirdiği yıllarda ve akabinde Nazım, Kemal şah
sında Kemalizme bağlılık yönünde beyanda bulun
muştur. 

Buraya kadar yazdıklarımızdan -en azından şu an
da varolan belgelere dayanarak- Ol'taya çıkan sonuç 
şudur: Nazım Hikmet'in şiirinde KOrller. Kürtterin kur
tuluşu için çaba ve çağrı: Kürdistan ve Kürdistan 
devrimi vb. yoktur. Kürtler. Ermeniler başta olmak 

üzere bir 'halklar hapishanası olan· Türkiye'deki ulus 
ve milliyellerin durumu, gerçeklikleri enternasyona
list bir içerikle ve tarzda/söylernde dile getirilmemiş
tir. Türk ulusu dışındaki ulus ve milliyetler üzerine 
özel olarak bir çalışma yapmamış. kimi şiirterinin ara
sına serpiştirmekle yelinmıştır. Çünkü Kemalizmden 
tam kopmamıştır ve Kemalizmden kopmayan Nazım 
doğal olarak şiirinde Türk ulusu dışındaki ulus ve mil
liyellerin özgürlüğü üzerine aQık ve nel bir sadelikle 
mücadele çağrısında bulunamazdı ve nitekim bulun
mamıştır. Bu, O'nun en zayıf ve hatalı yanı olduğu 
kadar Türkiye/Kürdistan dışındaki ulus ve halklar 
nezdinde gösterdiği enternasyonalist duruşuna da 
gölge düşürmekledir. 

Bu bağlamda Lenin yoldaşın "Ezen ülkelerin Işçile
rinin enternasyonalist eğitimi. zorunlu olarak, horşey
den önce. ezilen ülkelerin özgürlüğü vo ayrılması 11 -
kesinin savunulmasını içermelidir. Yoksa, ortada en
ternasyonalizm diye birşey kalmaz: tespiti Nazım 
somutunda tekrar hatırfanmal ı; bu perspektif ışığında 
lakındığı lutumu değerlendirilmelidir. 
Hatalı gördüğümüz ve eteştlrdiğimiz konularda 

sonraki yıllarda Nazım'da kimi değişikliklerin olduğu 
doğrudur. Örneğin, TOrklük, vatan gibi hususlarda 
gençlik yıllarındaki yoğunluk, söylem ve öncelik son
raki yıllarda. özellikle Sovyetlere gittikten sonra belli 
bir değişikliğe uğramıştır. insanlığın genel kurtuluşu
na dair ögeler fazlalaşmıştır vb. Ne var ki bu alanda
ki değişikfiğin özeteşliret temelde aşıldığı söylene
mez: zaten ele aldığımız konu bağlamında özeleştiri 
yaptığı bilgisi de (ulaşabildiğimiz belgeler çerçeve
sinde) mevcut değildir. iık dönemde yazdığı bazı şi
irlerine dair kimi özeleştiret tutumlara girdiği bilgisi 
verilmektedir. Bu noktada Memet Fuat'ın Aydınlar 
Sözlüğü Adam Yayınları sf. 296 kitabına bakılabilir. 

Özetle Nazım Kemalist iktidardan ve TKP'den ba
ğımsız ve ayrı bir çizginin savunucusu değildir. Kürt
ler ve Kürdistan bağlamında Kemalizme savaş aç
madığı ve TKP'nin çizgisini aşmayan bir tutum gös
terdiği oranda ve ölçüde evet komünist/enternasyo
nalist bir nitelik yüklernemizi hak etmemoktedir. 

O, bütün bu hatalarona rağmen devrimc i bir sanat
çıdır. 

Nazım Hikmet. ne bütünüyle komünist vo aynı şe

kilde ne de tamamıyla milliyetçidir. ikili yanı vardır ve 
fakat bu ikili özelliğine rağmen büyük bir devrimci 
şairdir. Evel dar ulusal sınırlar jçine sokulmaqan O 
bir dünya şairidir. Sosyalizmden ciddi şekilde etki
lenmiştir, küçümsenmeyecek enternasyonalist tu
tumlar takınmıştır ... 

Sonuç olarak; Nazım'ın hatalarını/zaallarını eleştır
memiz kardeş Türk halkının bu büyük devrimci oza
nına enternasyonalist temelde sahip çıkmamızı en
gellemez. 
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Nazım Hikmet ve Cegerxwin'in 
ortak yanları ... 

Enternasyonalist kimliğin yanında. kendi iç ulusal 
sorunları bağlamında milliyetçi bir duruş sergileyen 
bu Iki azanın karşılaştırmasını yapmak bazı bakımlar· 
dan yararlı olacaktır. 

Nazım Hikmet'teki ikili yanın milliyetçi taralına de· 
ğindik. O'nun insanlığın geleceğine dair enternasyo
nalist duruşuna vurgu yaptık. Sizce iki bOyOk şair 
için ulusal devrimci ezanlar saptaması yapmak ger· 
çeğin teslim edilmesi olacaktır. 
Nazım'daki ikili yanın tipik bir Orneğine Cegerx

wln'de rastlıyoruz. Bir yandan güçlü enternasyonalist 
bir içerik taşıyan şiirler ve fakat 
diğer taraftan Kürllüğe vurgu ya· 
pan ve ulusalcılığı öne alan şiirler 
Cegerxwln'dc de yanyana bulun
maktadır. Bu anlamda iki şair 
arasında ciddi bir benzerlik he· 
men göze çarpmaktadır. 
CegerxWın'deki Hevat Pot Rob· 

son şiirindeki öz ile Nazım'ın Ta
ranta Babu'ya Mektuplar'daki de· 
rin enternasyonalisı içerikteki 
benzerlik bu tutumianna örnek 
verilebilir. Diğer taraftan. içeride
ki/ülke somutundaki durum-geliş· 
meler üzerine yazarlarken aynı 
benzerlik görülmektedir. Örnek 
olarak CegerXWin'deki Xab0r6. 
Dı Bıranına Oad1 Mıhemed, Tev 
Egid O Pehlewan vb. şiirlerinde 

Kurd ve Kürdistan vurgusu ile 
Nazım'ın gençlik dönemindeki kimi şiirleri ya da Ku· 
vayi Milliye'deki millici vurguları arasında çok ciddi 
ortak yanlar. içeriksel benzerlik vardır. 

iki şairde. bir bakıma milliyetçilik ortak paydadır. 
Cegerxw1n'de "Her bıji Kur d O Kurdistan· sözcükleri
nin varlığının çokluğu diğer tarafta Nazım'da bu ora· 
nın azlığı(!) gibi kimi yanılbcı gerekçelerle varolan or· 
tak payda ortadan katdınlamaz/glzlenemez. 
Dışta, uluslararası soruntar ve gelişmeler, durumlar 

üzerine yazarken enternasyonalist ve fakat içeride 
olan-biten üzerine yazarken her birinin kendi ulusu
nu öne çıkaran bir içerikle şiirler yazmış olmaları iki 
şairin ortak özelliğidır. 

Bu bağlamda diğer bir noktaya da değinelim . 
DOnyanın değişik bölge ve ülkelerinde yaşayan 

halklar. politik çevre ve aydınlar düzleminde tanın· 
malbilinme anlamında bir kıyaslama yapıldığında 
her iki şairin arasında ciddi bir farkın varolduğu sap· 
ıanmahdır. Nazım'ın yaşadığı dönemdeki özgün ko
şullar ve doğrudan yaşadıkları vb. O'nun dünya! ı bir 

kimlik kazanmasına yolaçmıştır. Cegerxwin samu
tunda ise objektif olarak bu konum oluşmamıştır. 

Ancak bu kıyaslamanın verdiği sonuca karşın, iki şa· 
ir de öncel i kle mensubu bulundukları kendi halkları 
arasında sahiplenilmektedirler. Şüphesiz böyle ol· 
masında rol oynayan bir dizi neden bulunmaktadır. 
Nedenleri bir yana bırakıldığında. objektil durumun 
birinin Türk ulusu arasında ve diğerinin ise Kürt ulu· 
su iç inde sahiplenildiğ i (kastettiğimiz ulusun tümü 
değil elbet, bu noktada ilgil i olanlar anlaşılmalıdır) ve 
One çıkarıldığıdır. Ne Nazım Hikmet Kürtler arasında 
hakkıyla sahiplenilmektedir ve ne de Cegerxwin 
Türkler içinde hakettiği şekilde sahiplenilebilmekte· 
dir. Kötü de olsa. maalesef objektif durum böyledir. 

Bu genelierne bir ncbze özgünleşllrildiğinde de 
durum çok farklı değildir. Türkiye 
ve Kürdistan devrimci hareketı 

açısından da aynı fark sözkonu· 
sudur. Kuzey Kürdistan somutun· 
da devrimci oldukları iddiasında 
bulunan çevreler bakımından da 
Cegerxwin'in Nazım'a oranla tar· 
tışılmaz şekilde çok açıktan sa· 
hiplenildiği açıktır. Nazım' ın sa· 
hiptenilmesi bir yana Nazım'a 

karşı ciddi bir ilginin varlığında 
bile bahsetmek çok zordur. Ku· 
zoy Kürdistan (Kürdistan ve Kürt· 
ler) somutundaki bu durum ter· 
sinden ve de fazlasıyla Türkiye 
için de geçerlidir. Cegerxwln'in 
yeterince tanınmaması (Dili Kürt· 
çe, şiiri Kürtçe ve Türkçeye ka· 
zandırılmış fazla eseri yok.) vb. 
birtakım nedenlerle Türkiye dev

rimci harekeli içınde sahiplenlfdiğine tanık olunma· 
maktadır. Zaman zaman anılması, bazı şiirlerine atıf· 
ta bulunulması türünden yaklaşımlar ise sahiplenildi· 
ği anlamına gelmiyor/gelmez. Kürdistan (özelde Ku· 
zey Kürdistan) ve Türkiye devrimci hareketinin bu 
bağlamdaki hatalı tutumu tartışma götürmez. 

Her iki şair in de devrimci bir çizgide olmaları doğ· 
rudan sahiplenmemizi gerektiriyor. özellikle ulusları 
ve ülketeri dışındaki dünyanın gidişalına ve insanlı· 
ğın kurtuluşuna dair aldıkları tutum. yazdıkları şiirler 
muazzam bir enternasyonalist içerik taşımaktadır. 

Sovyetler Birliği sosyalist devletinin savunulması. 
sosyalizmin Insanlığın kurtuluşu için biricik alternalif 
olduğunu yalın bir dille şilrleştirmeferi; dünyanın de· 
ğişik bölge ve ülkelerınde mücadele yürüten halkla· 
rın savaşımına sunduktan destek vb. vb. paha biçil· 
mez önemde ölümsüz eserler olarak tarafımızdan 
savunutmaktadı r; bu savunu devam edecektir. 

3 Mart 2002 X 
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TARTIŞMA "' 

yüzyılların 

le, kültürüyle Kürt milletinin 
bir parçasında yaşar, A,nadolu'nun 

'dlilı,:irırıda yaşayan Tür~Xını.• Y!ı~.ni Kürt mil• 
"" ' '""'"" Her iki millet, ~-

zindanı ola(l,~anlı · 
,,.,,. T." .. ı . ve Kürt derebe lerfn1n, "'·---·" 

imparatorluk idaresinin ağır vurulmuş· 
!ardır. Osman~ imparatorluğu 
her iki m ill<>! <;; 'l)pıery.alizme "-·y· _,. 

p (1961) 

çekııJeleri bugünk,ü Türk idarecilerini !s,(.)f·, 
. HeiJra millet kar~e'Ş milli kuftürlerini"'ffiil! 

li ekonomilerfnl geliştirmek. toprağa, tarım ara:çla
hürriyete. demokratik haklara kavuşmak Isli· 
Türk ve Kürt halkları } ürkiye Cumhuriyeti'nin 

oı!:~ ~~;;~~~~r;7~~~~~~e~~:J~~ 
yurtseverleri Kürt kardeşlerinin Türkiye Cumhuri~ 

milli k<I;Vuşmak lçjn 
nasıl 'destekliypi~, 
Türk halkının d~ 

bağımsızlık için yaptığı kaygayı 
öyd§~desteJ<Iiyor. 

ıı::"'''"'n Tüt~Sfl~~e Kürtler'In aras.ı n<,ı, 
isteyen 9ı"I9J. >Sömoroco. kat~'}'.'~ 

uw·etlı~r d.Pn~:.,_,,. ı;,mı.> elele vererek halkl::irımı

kotayc:a ezmek istiyorlar. Kürt ve· lürk 
h,. ııkı,.,rın ıın bahtiyarlığa, insanca yaşamaya var

derebeylerine, kara kuwellere, şehir ve 
aaıııarına gericilew, ırkçılara. milletierin var-

ııkt•ırını inkar edenlere. halkları 

~rın .n"n ra~~{Ça ge~jnenle
kl"ı·ın" ~ar9:lY,drüttü~1er\ ye::, 

zafer!lôrı ve Türtlş!J<Jl''i 
:az:anıııır "it'··'.i ..,:., .. ,' 

elbıirl iğiyJ§kar·des iki miller tiôr-
•iln•,,.n kavuşabilir. 

Nazım Hikmet" 

·'i"f ' 
((Mgar GeleceK, OcaK>]JJBfJ; Mehmet /Jayrıık Kilrdoloji 
Ba/~-/)z-Ge yayfPlw' Birinci Baskı 1f94 sf. S~ 

~~- ~~ ~· 
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BILDIRI & OKUYUCU MEKTUPLARI 

Biji roja Se Adare 
ya Jinen kedkaren Navnetewi! 
Yaşasın 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadın lar Günü! 

işçi ve emekçi kadınlar; 
2002 yılının 8 Mart'ında da genel olarak dün

yada, özelde Kuzey Kürdistan ve TOrkiye'de iş
çi ve emekçi kadınların durumunda değişen 
fazla birşey yok. Kadınlara yönelik baskı ve şid
det artarak devam ediyor. Hayatın her a lanında 

uğradıkları aşağılanma sürüyor. Kadınlar üze
rindeki sınıfsal. cinsel. ulusal baskının dozu her 
geçen gün artırılarak yaygınlaştırılıyor. Dayak, 
cinsel saldırı ve tecavüz çok yaygın bir şekilde 
kullanılıyor. 

Erkek egemenliğinin hüküm sürdüğü günü
müz koşullarında. kadınlar egemen anlayış ta
rafindan erkeğin, ailenin ve ulusun mülkü olarak 
görülüyor. Gerici savaşlarda, emperyalistlerin 
yağma savaşlarında kadınlara yönelik çok yay
gın bir şekilde uygulanan cinsel saldırı ve teca
vüz doğrudan erkek egemen anlayışın bir sonu
cudur. En son Afganistan'a yönelik emperyalist 
saldırıda kadınların nasıl savaşın hedefi olduk
ları ve dinci gerici savaş kliklerinin kadınları in
san yerine bile koymayan ilkel-barbar pratikleri 
bütün çıplaklığıyla görüldü. 
Kadınların bütün bu kötülüklerden kurtuluşu 

için tek seçenek. biricik alternatif devrimdir. 
Proletarya önderliğinde başarılı bir devrim ve 
sosyalizme geçişle ancak kadınların gerçek 
kurtuluşu mümkün olabilir. Eşit Işe eşit ücretin 

• 

"Insan Haklan 
• 

Için Bir Mum 
Yak"?! 

olduğu, ev işi ve çocuk bakımının topl umsallaş
tırıldığı, sömürünün ortadan kaldırıldığı, yasalar 
önünde ve toplumsal alanda eşitliğin olduğu. 

kısaca kadınların mal değil insan olarak görül
düğü sosyalizm şartlarında gerçek kurtuluş ola
nakl ıdır. 

Kuzey Kürdistanlı emekçi kadınların özgürlü
ğü için de tek alternatif devrimdir. Bunun için 
güçleri topartamak ve örgOıtenmek gerekir. 
Unutmayalım ki, sömürgeci Türk devleti ege
menliğini koruduğu sürece ulusal-cinset ve sı
nıfsal baskı tüm şiddetiyle varlığını devam etti
recektir. 

Gün. güçleri topartama ve örgütleme günü
dür. Gün, faşizme, şovenizme, erkek egemenli
ğine karşı Komünist Kadın Hareketi saflarında 
birleşme günüdür. 

BESO ENDi! 
Yaşasın ezilen, sömürülen kadınların öz

gürlük mücadelesi! 
Emperyalist-erkek egemen sisteme karşı 

elele mücadeleye! 
6 Mart 2002 

Partiya Bolşewik 
(Kurdistana Bakur) 

Taraftarları 

Insan Hakları Dernekleri bu yıl da "Insan Hakları 
Programı· çerçevesinde eylemlilikler düzenlediler. 

9 Aralık'ta başlayan ve 17 Aralık'ta bilirilen bu ey
lemlilikler pasifisi ve reformisı bir içerrğc sahip olun
masına rağmen, Kuzey Kürdistan ve Türkiye işçi sını
lı hareketinin andaki pasif durumu şartlarında. olum
lu bir etkinlik olarak da görülebilir. 

Bu hafta etkinlikleri içerisinde biz Bolşevikler gücü-
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BILDIRI & OKUYUCU MEKTUPLARI .., 

müz oranında yer aldık. Bu eylemliliklerde katıla bildi· 
girniz oranda, yer yer kişiden kişiye, yer yer yapılan 

bazı çalışmalarda doğrudan yor aldık. 

Insan Hakları Haftası çerçovosinde bu coğralyada 
Insan haklarının -bur[uva demokratik haklar anlamın

da da olsa- olmadığını vurgulamak vo yerine göre 
farkl ı şekilde iladc edilse do aıternatlfın nerede oldu· 
ğu gösterilmeye çalışıldı . 

14 Aralık'ta insan Hakları Derneği Istanbul Şube· 
sı'nde Çalışma Yaşamı Komisyonu'nca düzenlendi
ğini öğrendığimlz, "Ekonomik Krizin ve Savaşm GlJI· 
gesinde Çaltşma Yaşamı Panoraması· başlığı altın
da gerçekleştirılan foruma katıldık, forum gayet 
olumlu geçti Foruma 40'ın üzerınde insan ılgi gOs· 
termişti 

Forumda gerek şube komısyonu adına ve gerekse 
de konuşmacı olarak katılan ekonomısı ve sendıkacı 
kadının korY.Jşmaları dumlu idı. Bu konuşmalarda fa
şist deviatın ekonomı ve politikasından Oınekler verı
lerek işçi-emekçı dilşmanı polıbkası teşhır edıldı. 

Y'ıne adına "küreselleşme" denılan ve aslında em
peryalist devlet ve tekellerin dünyanın en Ocra kOşe
sına kadar gırerek kendi emperyalıst çıkartarı çerçe
vesınde her türlü saldırıyı gerçekleşbrmenın nasıl ya
şama geçırildıği: bv saldırının ·esnek çalışma· adı 
altında çalışma yaşamının kuralsızlaştırılması şeklın· 
de uygulandığı, işçiların sağlığına ve iş güvenliğıne 
hıç bır Onemin verilmediğı şeklınde de ışletilen çark 
teşhır edilıp ortaya kondu. 
Kapıtalist-emperyalist sisternın vahşi yOzOnün an

latıldığı bOlümde yaşlı bır kadının "Kapitalizm hep 
bOyle devam mr edecek? Ben değişimi glJremiyece
ğim -anlatımcs kadmı kastederek- sen de glJremiye
ceksin!" şeklinde. bugüne kadar yürütülen mücade
lenın çok somut elle tutulur bOyük başarılar getirme
mış olmasına sitem eımesıne karşılık olarak. anlatım-

cı kadın, •Bilimsel olarak so· 
runa cevap verecel<sek. bu 
hep bOyle g itmeyecek, Maric· 
sizm b6yle diyor; ama be/Id 
biz g6remeyeblliriz" şeklinde 
cevap verirken, bazı korY.Jş
macılar da. sınıf mücadelesı· 
nın daha başanil bır şekılde 
geliştırilmesının olanaklarının 

olduğunu. daha tutarlı ve 
doğru bir şekılda çalışmalar 
yürOtüldOğOnde. daha başa
rılı olabilmenin mümkün ola
cağını: toplumsal gelişmele
rin hiç beklenmedik dönem· 
lerde hızlı değişimler içerisına 
glreblleceğlnı, buna hazır ol· 
mak ve hazırl anmak gerekti
ğine vurgu yapıılar. 

Yapılan konuşmalar sonucunda antikapitalist mü
cadele Için toplumsal muhalefeıln dinamiklerinin da· 
ha çok ortaklaşma lamelinde çalı şmaları gerektiği ve 
2002 yılında bu konuda daha lazla görevlerin önü
müzde durduğu beli rllldi. 

17 Aralık günü "Haltan ın Kapanış Etkinliği" çorçe
veslnde ·Insan Hakları Iç in Bir Mum Yak" eylemi der
neğin önünde mumlar yakılarak gerçekloştırıldl. Der
nek Başkanı tarafından yapılan konuşmadan sonra 
eyleme katılanlar hep bir ağızdan sloganlar atarak 
dagıldı. Bizler bu eyleme de belirli sayıda gücümüz
le destek verdik. 

•insan Hakları içın Bır Mum Yak"ma bugün bır ey
lem biçımi olabilir. Fakat bOylesı eylemların amacının 
burjuva demokrasısıyle sınırlanmaması gerekır. Sis
teme karşı eylemler yapıldığında. emperyalıst sisie
mın çıkarlarına ters olan her turiO gehşmeyı engelle
meye ve barbarhklarını uygulayacağının bılıncınde 
olunmalıdır. 

Bu barbar sıstemı tarıhın karanlıklarına gOrrmck 
içın örgütlü komünist bır mücadelenın gereklı oldugu 
ve bvnun içın de Bolşevık Parıılerin sağlam bir şekıl
de inşa edilip güçlendirilmesının kaçınılmaz bor gO· 
rev olduğu: bu göreve sırt dönmenin emperyalıLmın 
insan haklarına saidırmaları ve daha bOyilk barbar· 
lıkları işlemeye devam etmesına yar ayacağının bolın· 
ce çıkarılması ve bv göreve vurgu yapılması günün 
acil gOlevleri arasındadır. 

Sınıfın özgürlüğü, halkların Oıgürlüğü ve evet ın· 
sanların OzgürlüğO Bdşevık Devrıme bağlıdır Em· 
peryelisı sistemin yıkıntıları azerinden fışkıracak Ol· 
gürlükl Özgürlük bizlere hiç kimse tarafından bah· 
şedilmeyecektir! Özgürlük dOnyasını fethatmak 
gerekir ve o yüce amaca varacağız elbet bir gOnl 

Istanbul'dan bır SB okuru 
Aralık 200 ı )t 
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Türkiye'de Kürtçe Eğitim .. . 
Avrupa'da Türkçe Eğitim .. . 

PKK. sistem içi siyaset yörüngesinde 
belli aralıklarla kampanyalar yapmaktadır. 

Bu ilk başlarda, bazı gerillaların si lahları 
ile birlikte TC'ye teslim olması. ardından 

Avrupa'nın birçok ülkesinden grup halin
de barış heyeti adı altında. TC'nin eline 
teslim olmayla (ya da edilen) devam etti. 
Bu insanlar bugün TC'nin hapishanelerin
de çUrUmektedirler. Bu kampanyaların 
(siyasetin) devamı o larak kimlik bildirimin
den sonra son günlerde başlatılan 'Kürtçe 
ana dilde eğitim' daha doğrusu ' Kürtçe
nin seçmeli dersler arasına alınması' gün
deme getirildi. Bu kampanyalarla, bir ta
raftan PKK üzerinde varolan siyasi yasak
ların kaldırılması, diğer yandan bu kampanyalara ka
t ılan insanların sayısı ne kadar fazla olursa, PKK'nin
de emperyalistler karşısındaki 'pazarlık' gücünün ar
tırılması siyaseti güdülmektedir. Elbette komünistler 
açısından bir ulusun kimliğinin tanınması ya da belli 
bir dilde eğitim yapılması, temel demokratik talepler
dir. 

Biz bu demokratik talepleri destekler ve mücadele
sini yürütOrüz. Ancak biz PKK'nin yürütmüş olduğu 

bu kampanyalar ile emperyalist güçler tarafından ta
nınması yönlü ve emperyalistlerden medet uman ıa
vırlarını da reddederiz. Avrupa'nın pekçok ülkesinde 
'kimlik bildirimi' kampanyası devam ederken. kimlik 
bildiriminin Türkiye'de yaygınlaştırı lması pek müm
kün olmadı. 

Yukarıda bahsettiğimiz bu talep en temel insani, 
demokratik bir taleptir, bir ülkede en temel demokra
tık taleplerin, faşist yöntemlerle bastırılması o O lkede 
demokrasinin ne kadar gelişmiş ya da gelişmemiş 
olduğunun göstergesidir. TC varlığını sürdürdüğü 

sürece, bırakın ulusal sorunun gerçek anlamda çö
zümünü (ki bunu savunanlar var) en temel insani 
haklar bile çok ağır bedeller ödenerek alınmaktadır. 

Faşist Türk devleti siyasi yapısına göre davranıyor 
(gOrmek isteyenler Için tabi). Her tOrlü demokratik. 
insani talebi bugüne kadar olduğu gibi bugün de en 
vahşi ve barbar yöntemlerle bastırıyor. Problemleri 
çözmede askeri yöntemleri devreye sokmaya alışık 
olan faşist TC devleti bu problemi de askeri yöntem
lerle çözmeye çalışıyor. 
Kafatasçı zihniyeı bunlarla sınırlı değil , Kürtçenin 

seçmeli dersler arasına alı nması talebine karşı çı
kanlar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu yel pa-

ze Içerisinde YÖK Rektörlerinden tutun. RTÜK yetki
lilerinden. gazetecilerden, siyasetçilerine ... kadar 
geniş bir kesim bulunmaktadır. 

'Türkiye Cumhuriyeti vatanı ve milletiyle bölünmez 
bir bütündür. Dili de Türkçe'dir.' Bu nakaratı, her fır
satta tekrarlayan faşist TC yetkilileri Avrupa'da yaşa
yan Türkler için. biltOn kurum, kuruluş ve yetkililerini 
harekete geçirerek okullarda TOrkçe eğilimi talebin· 
de bulunmaktadırlar. Kampanyalar sürdürmektedir
ler. 

Ana dilde eğitimin kendileri açısından ne kadar 
fayda lı olduğunu keşfeden TC devleli. bu talebi ka
bul ettirebilmek için konsolosluklar aracılığıyla vatan
daşların yaşadıkları ülkelerde ana dilde eğitim tate
binde bulunmalarını salık vermoktedirler. Bu amaçla 
toplantı üstüne toplantı düzenlernektedirler (düzen
lettirmektedirler). Uzmanların fikirlerine başvurmayı 
da ihmal etmemekledirler. Işlerine geldiğinde "bir 
çocuğun mahalli dili 6ğrenebilmesl için 6nce kendi 
anadilini oğrenmesi gerektiği" (HOrriyet, 17. o 1.2002) 
savunulmaktadır. ikiyüzlülüğün örneğı bu olsa ge
rek. Başka ülkelerde yaşayan Türkler iç In Türkçe 
eğilim talebinde bulunan TC. kendı devlet sınırları 

Içinde yaşayan ulus ve miliiyeller için bunu çok gör
mektedir. Bu talebi getirenleri vatanı ve milleti böl
mekle, bölucOtükle suçlamaktadır. 

TC devletinin anayasasının 74'üncü maddesinde 
"Vatandaşlar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve 
şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve TBMM'ne 
yazr ile başvuru hakkına sahiptir. Başvurularm sonu
cu dilekçe sahiplerine yaztil olarak bildirilir.· diye ya
zıyor. Ama uygulama farklı ! Oılekçe ile laşist TC'ye 
ve yetkili kurumlarına başvuranlara gerçekton de ge-
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cikmeden cevap veriliyor; ama yazılı değil! Tankla, 
panzerle. cop ve polis baskısıyla. okuldan atılma vs. 
ile ... 

TC devleti. okullarda Kürtçe'nin seçmeli dersler 
arasına alınması talebine baskıcı ve faşist saldırıtarla 
cevap verirken. PKK'de bu haklı demokralik talebi 
kullanarak TC ile barış siyasalini derinleştirmekle ve 
böylece emekçı kılfeteri düzen içi mücadeleye sev
kelmekiedir. Böylece Kürt ulusunun kurtuluşunun bu 
tarz bir siyasetle mümkün olduğu yanlış bilincini ta
şımaktadır. 

Demokralik hak ve talepler için mücadele elbelte 
devrimcilerin ve komünistlerin de işidir ve nihayet 
komünistler bu haklar için mücadele yürütür. Ancak 
komünistler demokratik haklar için mücadeleyi dev
rim sorununa bağlı olarak ele alır ve yürütür. Ne 
PKK'nin yOrOtmOş olduğu bu yanlış siyaset sonucu 
Kürt ulusundan işçilerin, emekçilerin kurtuluşu ve öz
gürlüğü mümkündür. ne de TC' nin AB'ye girmek için 
verdiği sahte demokralikleşme mesajı TC'nin bir 
halklar hapishanesi olduğu gerçeğini ortadan kaldı

rır. 

Her fırsatta ö7gürlükler ve demokrasi üzerine "dün
ya şampiyonu" olduğunu söyleyen Avrupa ve AB ül
kelerinde ise durumun hiç de ileri sürdükleri gibi ol
madığını rahallıkla tespit edebiliriz. özellikle 11 Eylül 
sald ırı larından sonra bu ülkelerde iç faşistleşme 

· önemli ölçüde geliştiri ldL 
Bu yöndeki gelişmelere bir dizi örnek verilebilir. 
Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında sahip 

olunan resmi dil (dillerin) dışında, sonradan gelip 
yerleşmiş ve belli bir azınlık grubu oluşturmuş, sayı
ları yüzbinlerle ve milyontarla ifade edilen halk grup
larına karşı, ana dilde eğitim bağiamındaki tavırlar 

da Avrupalı emperyalist devletlerin ne kadar özgür
lüklerin ve demokrasinin beşiği olduklarını gösterme
ye yeter ... 

Güya haklar ve özgürlüklerin adresi olan bu ülkele
rin bir çoğunda aniversitelere ve yüksek okullara gi
den islam ülkelerinde gelen ögrencilere karşı uygu
lanan tavır (ya kayıtlarını kabullenmiyorlar ya da çok 
ağır şartlar altında alıyorlar) ve bulunduğu ülkede o 
ülkenin resmi dilini bilmeyenlere karşı takınıian -geri 
gönderme tehdidi- tutum örnek olarak verilebilir. 
Avusturya'da iktidar ortağı olan faşist partinin önerdi
ği gibi Almanca bilmeyen •yabancılar·ın derhal yurt
dışı edilmesi türünden gelişmeler de yaşarvnaktadır. 
Mültecilere karşı takınılan tutum noktasında da insan 
haklarını çiğneyen yine bu özgürlük havarisi kesilen 
devteUerdır. 

Emperyalist devletlerin 'demokrat' yöneticilerinin 
taşisı parlllere karşı müsamahakAr tutumu; faşist 
parti ve hareketler üzerinden faşizmin hortlatılması 
yönündeki davranışlan ve kitleleri sindirrnek için bu 
türden ırkçı kesimlere gösterdikleri ılımlı ve tavizkAr 

tavırtar "kendilerinden olmayanlara' karşı ne kadar 
dışlayıcı bir siyaset izlediklerini yeterince kanıtlamak
tadır. 

Diğer dillere tanınan özgürlükler bakımından AJ
manya'da durum hiçte iyi değildir. 
Omeğin, Alman devleti. yapılan bir araştırma sonu

cunda belli ülkeler sıralamasında eğitimde 27. sıra
da bulurmasını cidd ciddi yabancı çocuklarının Al
manca dilini iyi bilmemelerine bağladı. Çaresini de 
hemen bulmeda gecikmedi ve anne-babaların evde 
mutlaka Almanca konuşmaları gerektiğini açıkladı. 
Böylece eğitim sistemindeki başarısızlığını •yabancı· 
unsurunu öne çıkararak gizleyebileceği hesabı içine 
girdi. 30'un üzerinde ülkeden öğrenciler üzerine. 
doğrudan onlarla yapılan araştırmalar sonucu mate
matik ve doğal bilimlerin yanısıra özellikle de okuma 
konusunda Almanya'nın son sıralarda yeraldığı sap
tandı. Dünyanın en zengin emperyalist ülkelerinden 
biri olan Almanya'nın eğitime ayırdığı bütçenin Al
manya'ya göre daha "fakir' durumda olan ülkelerin 
çok gerisinde olduğu gerçeğini de ortaya çıkardı . 

Bu araştırmanın ortaya çıkardığı bir konu da Alman 
devletinin Almanya'da yaşayan yabancı göçmen ai
leleri çocuklarının Almanca 'yı daha iyi öğrenebilme
ıeri için hiÇ bir özel çaba sarf etmemesi. Bir yandan 
emperyalist Alman devleti Almanya'da belli bir süre
den beri yaşayan yabancıları ve mültecileri Alman 
vatandaşlığına geçmeye çağı rıp sözde koşulları iyi
ıeşlirdiğini , bürokratik engelleri vb. ortadan kaldırdı 
ğını söylerken, diğer taraflan bin bir türlü engel çı 
karmaktadır. Alman yasalarına göre suç iş lememiş 
olmak, yeterince oturma alanına sahip bulunmak. 
geçimini kendi imkanlarıyla sağlamak vb. Alman
ya'daki işsizlik sayısına bakıldığında 4 milyonun üze
rinde işsiz bulunmaktadır. Bu rakamın küçümsenme
yecek bir kesimi (oran olarak) bu ülkede bulunan 
göçmenlerdir. Tek başına bu durum bile Alman va
tandaşlığına geçmenin aslında geçernernek anlamı
na geldiğini yeterince ortaya koyuyor. Dahası çifte 
vatandaşlığı vermemekle de ne denli "demokrası ve 
özgürlükler şampiyonu' olduğunu ortaya koyuyor. 
Alman vatandaşlığına geçme işinin ne denli zor ol
duğunun en bariz kanıtı dil meselesidir. Çünkü Al
man vatandaşlığına geçebitmek için belli bir düzey
de Almanca konuşmak ve okumasını bilmek lazım. 
Elbette bulundukları. yaşadıkları ülkenin dilini öğren
meleri göçmenterin kendi yaşam koşullarını kolaylaş
tıımaları için gereklidir. 

Ancak bu noktada doğrudan Alman devletınin bu 
iş için koşulları yaratması; Almanca dilinin en azın
dan asgari düzeyde öğrenilebilmesi yönünde azeri
ne düşeni yerine getirmesi gerekiyor. Ama böyle bir 
imkan yaratmadığı biliniyor. 

25 Şuba/2002 
Bir St~rka Bolşewik okuru K 
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TIRSA DEREBEGEN 
ALAGüZ 

Ç. 
ıyaye Alagoz. çıyaki gelek mezın O asil ye; jı 
berıya Serdarebad dıgehe heya gelıy~ Mis
xan. Bı tene koçer derdıkevın zozanll wl, O lı 

w . erıyım xwe dıçllrinın. 
Poze w i ye bılıntır, l ı ra sere çar qezayM Ermenis

tane yen mezın dınllre: Eber an, Meta Gogteha. Talin 
O Aştarak. Jı dOr ve, yek dıkare lı ser dırejah l O peh
nayıyll wi. bibine. Lı we, ewır. wek pelen derya yen 
bı kef, kom dıbın. Ezman ji, lı we şin, vala O M hed 
e. Alagoz, dı ser deşta Erivana dewlemend re. hılbO
ye, O roj~n germ en havin~. dı rojen paleyi yan dıjwar 
de, çavlln xebatkeren jı tea b O germıye keti, lı ser~ 
w i ye bı berf dınllrın. 

- Gezo, kurdek j ı havalll xwe re dıbeje O bı deste 
xwe sera poze Alagoz şani dıde, nıhu lı we ba çiqa 
Mnıkc. lı neziki berfa ku lı wl! me par şıvanti dıkır. 

- Beli!, Beko. Eger me bızanıya ku axa lı şllxen 
me, em dıxapandın, qet me kerıylln wan dıçerandın? 
CareM. bıfıkır 1 Ez penc sata, bı kı lleten xwe re, çOm 
ber peza Egid o Mecid beg; le dı dawıye de bei ku 
tışteki bıdın mın ez qewırandım. Mın lı cem mezınlı 
wan gılıye xwe kır. ewi dı ser de, şOna ku heqlı mın 

bıde, ez dam ber dara. çıma mın jı bega gazın kın

bün ... 
-Oh, Xwede; te wele kırıye, ıe ew dewtemend O 

em leq ir kırıne! . .. 
Her du ji xwe ~ deng dıkın O meiOI, desten wan 

hin blllır qebdl!n xenceran dıgıvlışın. 

Ezman erd jı geleki nezik ve dıpl!çand. herweki 
dıxwesı wi hımbez bıke, roj ewqas xurt dıçırısi. wa dı
xuya ku ewlı dı germıya xwe de bıhele. 

Gezo O Beko. pışti paleyıye, vedıgerıyan mallın 
xwe. O jı pereyM ku kar kırıbOn, kefxweş bı rlı ve dı
çOn. 

Nllziki çıye bObOn: bayeki henık jı quntaren Alagoz 
ew baweşandın. Xıftanlln wan vekıri , dılşa dımeşıyan 
O behna kulilklin çollı ya xweş dıkışandın hındure 

xwe. 
Gava Gezo O Beko gıhaştın gundlı xwe, Şemiran, 

ro j çObO ava O pez O dewar dıgıhaşıın mal. 

Lı dora gund. l ı ser merglı, qedere du sed zı lam 

kom bObOn. Gezo O Beko tırsıyan: 
- Ev, her hal, beglın me ne kef dıkın. Beko got. 

eger me bıbinın ewlı jı me xerclı begitıye bıxwazın. 

Erne h benda şeve bıminın. Gezo vegerand. Cı erne 
pıştıre, jı wi ali bıkevın gund. 

Her du ji h we, qedereklı be deng man, lll pıştıre 
da ku bızanın h we çı derbaz dıbü, hMI, Mdi, bt dı
zi o dı tarıye de, xwe gıhandın neziki xelkll. 
Oelıya koçeran dı dıstan de sor dıbO. agıre azinga 

pet dıdan. Lı jor, l ı ezmen, ster bı ronahıya xwe ya 
sar dıçırısin . Lı ber egır, lı ser doşek O balgıhen nerm 
beg O axa rOnıştıbOn. Hempa (dewlemend) h cem 
wan ci gırtıbOn . 

Lı paş wan, xulatnen wan, heya dıranen xwe, bı 
xencer, şOr, debençe O tıfıng. çek kır i, dısekinın. 

Jı wan dür. gundıyen feqir. lı benda emren wan, 
sere wan xwar. lı ser h ev kom bOb On. 

Begek jı wan rabü O bı awıren tüj h dora xwe n~i· 

- Beri peydabüna vi kornuniste ha. her ıışt xweş dı
meşıya. Me xwe bı xwe idare dıkır. Xortlln me bı go
tınen mezınen xwe dıkırın, le. bı halına wi, her tışt gu
hıri. 

Şemoyll Oso. merxas ü Egide began. jı cıye xwe 
rabO O got: 

- Ewi ez jı s·erektıya gund aveıım O gol ku ez hem
pa me (gundıye dewlemend). 

- Zugırt ku guh dıdıne wi gele k ın; ew ji babextıya 
adet O ısOIIln eşirtıye dıkın O dı rıya mezın O kalan re 
nameşın. Bınerın, meselen, kur~! şıvane me; bere jı 
bo parçeki nan lı cem MıM dışıxuli. ü nıhu ji gılıya wi 
kırıye da ku MıM kırıya wi gış bıdıye. Ev ıışt, gış j ı ku 
ten? sa şık, jı vi komunist i; ewe wan hemOya jı rtı de
rexe. YOsıf beg bı ser de ajot. 

Tu deng nin e. Qeli dı rün de dıqıjqıje. ü ba, Mhna 
wl! dıbe jı Ieqiran re ku lı jllr rOnıştıne. Bayeki sar ta. 

Disa blıdengi. ŞEıxll mezın radıbe : 
- Hun dızanın çıma. YOsıf beg. Cangır beg O Egid 

beg, hun lı vır cıvandın? Ewan hun cıvandın da ku 
hun, Xelke Eşira zılam~n sadıq O m~rxas. kefa xwe 
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binın. dılşa bı bın! H un. xadımlın din O Xwedllll.. 
Bı dor jı gundıya re şerbel dıdın. 
- Bı xweşıya begA mın! Şemoyll Oso dıke qir. 
Evi! ha, h gora talimatlin bega. mala leqir O fıqere

yan dışewıtine. Jı lewre xefk jlı dıtırsın. Duhi bt xwe. 
çübCı telana eşira Şerqı, ku jı waxılı Taşnaqa de ra
bObt.i began. 

- SerekA eşira Şerqi dıxwaze bı me re bıbe. Şerno
yA Oso dıb6je. 16 ev komOnistAn zugırl wi naMhn. 

- Xulamlın mın, eşira mın a sadıql Osıf beg dest
plıkır. 

- Hun dızanın ku bavlı mın. bapirAn mın O kalanan 
mın. mezınahi lı we dıkır. Em. nıhu jı heft bava ye ku 
serektıya we dıkın . Hun jı me re sadıq O mOtl bOn O 
hun jı adetAn eşirtıyA dernedıketın. Mala YOsıf Beg a 
mıqedes O nanG wi. hun jı bela nexweşi. Cı perişanı
yA O pez O dewarlın we ji jı Oşa parastı n. LA. nıhu hık
meke nu derketıye. hıkmeke ku ne din o ne Xwede 
dınase. Lı gora vA nizamll, dıvlı herkes ieqlr. belen
gaz O zugırl bıbll. O tu kes jl dewlemend nebe. Hın
gll rcqir dı nav eşirO de. wll çava bıjin? Keleş, mase
len O hı n perişanlin dı n. e ger karıyAn X O do ne bOna, 
ewll nanG xwe )ı ku derllxıstana? Na. ev nızam bı kA· 
ri koçerM wek me naylı. Bı çı awayi ku he, bı arika
nya Xwedlı. iro kurAmın we idare dıke. O Cangir beg 
ji lı ser eşira xwe ye. Me, bı vi awayi xwe xweş idare 
dıkır O lu kesi ji jı rA dernedıket. Ltı. va ye, em nıza
nın jı kO O çawa hat? KurA şıvana me ylı kevın, Mıs
to. Ewi bllbextl lı din, malbal O mılellı xwe kır O çO jı 
xwe re jıneke Orıs ani. jı din derketiye. Xwedlı nas na
ke, bO ye (komünist). sımMill xwe kurkırıye, O yek dı
bO qey gawırek e. U kelıye nav şıvan O ga vantın eh
mcq ü wan dıxapine. Ew ji bllbexti lı dine xwe dıkın 
O dıkevın dO wl, O xort ji xwe komsomol (xorllın ko· 
mOnisl) dınıvisın . 

- Ev e mehek e ku ketıye dO mın. şıvana Mecid 
beg dıMje. 

Ev pislı ha, YOsıf beg dom dıke, nıhu ji dıxebıte 
ku, her weki gotıne mın, me be çek bıke. Çı dıxwa

ze? Em jı heqll ıntıxabatlı dOr xıslın O nıhu ji çektın 
me jı me dıstine. dıxwaze çeklın malbala me. çektın 
bav O kalantın me jı destan me dertıne. 

- Xadımlın mın An sadıq, xelktı eşiral Bı çı awayi ku 
be dıv(l em xwe jı Mısto xılas bıkın . Mal(! beg pır e, 
heya hun bıxwazın ew(l pez bıde we. koneki mezın 

w(l bıde we. bı şeria ku hun wi wında bıkın . 
- Bı nav(l Xwed(l, bt nave d in o iman. bt pakıya eşi

ra kurdi. drv(l hun wi sax neh(llın!! 
Lı ser van goıına. beg. axa. pısaxa O şex rabt.in O jı 

zılam(ln xwe re, dest bt befavkınna dıyarrya kınn. Dı 

nav leqira de, ewe plışin ku qebOI ne kır tışteki wan 
bıstine. rencberek jı eşira Zukri, Edi! bO. Dı ci de, he
mO dewlemend O mırovlın wan. xwe evetın wi Cı kırın 
ku wi bıtırsının. 

- Pis(l herarni Tu bı me re bAbextıye dıki? 

- Edtı xwe jı nav koma dewlemenda derexıst O xwe 
gihande leqira ku wek kerıyeki xwe dıgıhandın hev ... 
Tu tehdıd Ed(! ne dıtırsand. Ew jı nıhu de, dı sovye
tek(l de bObü endam O guhdarıya gotarlın nemınan
deyan Hıkumeıe kırıbO . O. ewi xweş dızani ku. dı na
zik de. desıe proletarıya (xebatkeren laqir) we bıgı
hışta van çryan ji O ewe dawrya van tıralen xwinmıj, 

bıanıya ... 
Hempa, tevde jı sereken eşira re sond dıxwarın ku 

ewe heya dawıye bı wan re bıminın. Le, leqira bı 
xwe. xwe bOn aliki O Mmad, O M deng, lı wan dınA· 
rin. Pir Ebas xwe neziki wan kır; 

- Heft salan. mın mıxtari kır O mın tu cara xwede jı 
bira xwe dernexıst; 11!, hun wek berxa. jı alıye vi Xwe
danenas hatın xapandın!.. 

-Tu tışt ne qewımıye, cemeel vegeranda. 
-Bel(!, nıhu jı we re, bı qemçıya xwe, çawışeki jen-

dırma lazım e, yan na dıvıya bO ev wezife.bıdana mı n 
da ku mın hun bıelımendana ilaeta beg ü rıspıyen we 
O ne ya Mısto. Pir Ebas dı nav dıranan xwe re ev go
tın fikandın. 

- Sıra bawer nekın, Mecid beg jı alıye xwe bı den
geki bılınd got, ku Bolşevik wlı pır dom bıkın. Dı ne
zike de ewfJ d isa bıkevın bın qemçıya me O erne hın

gfJ şani wan bıdın ... 
Jı şeraM sexweş keti, beg çı dıhate ser zımanlı 

wan dıgotın . Mecid beg rabü, derfek~ şerab~ dı 
desteki Cı pıyanek ji dı destfJ dın de, bi hejandın~. 
xwe gıhande leqira ku şeraba bıde wan. Lı gora 
adetfJn kevın, herweki beg bı xwe xızmet dıkır, dıvı

ya bü ku herkes jı desle wi qedeh~ bıstine O vexwe. 
Hale ber EdfJ-Kuro! Dı wextfJ Taşnaxa de ez zabıt 

b üm O nıhu, kerfJ mezın, tu lı mın xwar dın~rl ... Ez(! 
şani te bıdıdım .. . Bıgır, vexwe! .. Pıyanaki tıje şerab 

dıbe ber deve Ed~. 

- Mecid beg ez venaxwım, ez tayi me. 
- Serseriy(ı mezın! Mecid beg bı tınaz kıre qir, lu 

nızani ku şerab ta dıkuje? Ewi qedeh dani ser l(lv(ın 
Ed (ı . 

Le, Ede gel venexwar ü teqir~n dın ji j(l tam ne kı
rın. Şex. axa O rıspi, bı aşkere dıjun 1(1 kırın; çıma jı 
destil beg qedeh ne gırtıbO , O, jı rüy(l wi, feqir(ln dın 

ji, venexwanbün. 
Goşt. nan ü şerab, heya sıM, jı maseyan k(lm ne 

bOn. Taşnaqek dı nav YOsıf O Cangir beg de rOnışti 
bO. wa dıxuya ku şiret lı wan dıkır. jı wan her duyan 
re pıstepısf dıkır. O pıştıre ewan ji dızıvırin O bı leqira 
re dıştexı!in. Şiv dıgıhaş! dawiya xwe. Çend heb jı 

vexwanne mesl büyi. lı ber Agır raxısti bO n erd(l O xır. 

xır dıkırın. Şlıx. hempa O merıven bega. lı cem hev 
rOnışti bOn ü qala marani O talanen ku dı wext(l Taş
naqa de kırıbOn. dıkırın. 
Hıngtı Ermenıye Taşnaq (Xımpab(lteki kevın) rabO. 

xweş bı kurdi dızani: ber(l ewe. emren ku Mıs!o. lı ser 
beg, axa O pısaxa, derexıstıbOn, xwendın ü pıştıre ji 
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gotara j~rin da: 
Hun baş dızanın , ew~ desp~ kır, ev nizarn çawa 

ye, ew mala gundıyan xıra dıke ü dıxwaze ku gış fe
qir bın da ku wan hemO bıke emele ü xebatker. Jı 
nav we. M feqirtır dıbıjlıre O wan dıke mezın O sere
ken we. weke vi Mıstoye ha. mesela. 

Bı rasli. ev Mısto ki ye? Hun gış baş dızanın ku ba
vO wl O ew bı xwe, lı cem lırk, molokan. ermeni O kur
da, şıvan bOn. Tu cara, jı dçek~ biltır zade wan O jı 
kereki peve tu doware wan ne bOn. Taşnaq bı dest~ 
xwe pireki bı sımbel nişan dıde: - Va ye axay~ wl! 
Ew dıkare rastıye jı we re bıb~je, O nıhu ji ev Mıstoy~ 
Şıvan. ketıye n av me O leqira radıke beg, axa ü ş~ 
xa. Xorta dıxapine, wan rlidıke bajer, O lı w~ jı ders~n 
ku dabOn Mısto. dıdıne wan j i. Eger hun hez dıkın ku 
mala we neyeta xıra kırın, dıve ku hun bıkevın pe be
gen xwe. O şerlı zıtaman wek Mısto bıkın. 

Gotara wl , bt reyına seya O bı denge sım~ hespa, 
hate bırin. Dengeki xurt lı derve dıktre qir "- Serek~ 

Sovıyeta gund lı kO ye? Jı mılisa re (esker~ bejık) ci 
ç~kın! " 

Cefıl kete nav koma cıvıyayi. Gış xwe avatın mala. 
Taşnaq~ bızdıyayi jı şaşbOna xwe, kete nav koma 
küçıka ku hındık ma wl bıdırinın, eger hıneki di xwe 
ne gıhandaba mala Mecid beg. Gund xwe M deng 
kır .. . 

PIÇÜK DI NAV XWE DE DIAXEVIN 

G 
ezo O Beko dı cıye xwe de heyıri dıman. 
Ewan xweş dızanin ku, lı we, lı deşt~. lı gun
den ermenıyan ku ew lı havin~ le dışuxılin, 

sı ha tu beg nQ ma bO, le lı vır. lı gundlın kurda, wek 
bere. beg h in bıçek ın O hin, bı k~fa xwe hıkım lı kur
da dıkın . Gezo O Beko. mıdeteke dırej xwe ker kınn 
ü lı ser tışten ku dibOn. raman. 
Şeva payıze dıgıhaşt dawıya xwe. 
StE!r vedımırln. Bayeki sar O sıvık derbaz dıbO . 

Gezo jı cıy~ xwe rabO, çü cem Beko O çawa zıta-
meki raketi dıhejinın ew hejand: 

- Rabe, herın mal, got~; ew edi ne fıvır ın. Em~ sı
b~ Ed~ bıbinın O pe re lı tışten ku lazım e bıkın, bıfı

kırın. 
- Bele, Gezo, gotınen te rast ın. Ed~ kurıkeki heja 

ye. Em ji wek lı gunden ermeni bıkın; erne xwe bıge
hinın wl, malıka xwe (hewze) deynın O tevde bıxebı
ıın. 

- Tu çı dıbeji? Te xwe wında kınye? "Malıkek?" Tu 
dın i? Ew komunist ın 1~ em bı xwe ne komunist ın . 

- Gelo te. dı cıvina xebatkeran de ne bihist çawa 
Reşo dıgoı ku gava çend zılam bı hev re xebateke 
mıli dıkın. ew xwedıye malıkek~. ten Msab kırın! 

- Bel~. rast e. Beko hczin ı~ vedıgerine. 
Sa hatıbOn cıy~ dawete. Gava Gezo O Beko dibn 

xwe aveıın wan. Hınge . her du ji, jı cıye xwe rabOn, 

kOçık qewırandın O çOn mala xwe. 
We şeva ha. Ede qet raneket. Gotınen bog, şex o 

axa, wek derben çakOçeke dı sere wi de dıçıngıyan. 

Jı berika xwe tutın der~xıst. cıgareyek ~çand O kıb
ritek p~xıst. Lı jın O zaroyen xwe yM raketi n~ri; rO
yen wan, lı bm ronahıya kıbrit~ çılmısi dıxuyan. Heyı
va çardeşevi sor O mezın, wek fıraxeki paxır, dı pen
cer~ re le dıneri. Ed~ xıste eqle xwe ku, hema sıM. 
ewe here O her tıştjı Mılisa re beje. 

Geleki mıtala kır O pıştıre kete xew. Sıbe, bı qorına 
çeleke ku jına wl, dı ber sere wi re dıbır garane, ça
ven xwe vekırın. 

Gava gund şıyar bO, roj qederek~ bıfınd bObO. 
Pışti daweta şeve di, xelk dı xew de mabün; dıgel 

v~ yeke roj tıje xem xuya dıkır. 

Gde (sereke kerıya) O Obe başi (serek~ zozana) jı 
bo vegera germıyana emır dabUn. Herkes dıxebıti O 
lez dıda xwe: Kon radıkırın, c ıl, mehfür O kul av ba dı

dan, stOnen kon gıredıdan O werıs dıtewandın ... 
Gezo O Beko lez ne dıdan xwe. Tu tışt~ wan ne bO. 

Bıtene xwedıyen kerıya xwe jı bo germıyana pekta
nln. 

Beko lı ber mala xwe rünişt i bO gava Ede hate 
cem: 

- Rojxweş Beko! Tu kınga hati? 
- Duhi 
- Te lı deşt~ havin çawa derbaz kır? Tu nexweş ne 

ket i? 
-Na, Beko vegerande, jı aliye nexweşiye tu gazı

nan me nebOn, ı~. em jı germi fetısi b On. 
-Te Mısto di? Tu nızani ew6 kınga b~? 
Na. çawa me dıkari wi bıbinın? Em h çol~ bOn O qet 

ne dıçOn bajer. 
- Çı xeberen nO lı cem we hene? 
- Gotınen mın pırın: le dıv~ em xwe gış bıcıvinın da 

ku ez gundi o emeley6n ermeni, çawa xwe tanzim 
dıkın, j ı we re b6jım. 

- Havine, Beko bt ser de ajot. M ıs to çübü zozana. 
Lı we xelk dıcıvandın O ew hini xwe tanzim kırıne dı

kır ın; le bega bela xwe dan6 O nehıştın ku şıxul bıbe 

seri. 
- Bej~ mın, lı cem we cıwina duhi çı bü? Beko ]6 

pırsi. 
- Jı bo vi tışti bı xwe, mın dıxwest ez Mısto bıbinım. 

Ede bı dengeki nızım vegerand O h dora xwe neri, da 
ku je re bejım ku. lı vır beg, ş~x O hempa, bı arikarı
ya Taşnaqa, dıxwazın belakl binın sere wi!. 

- Belaki binın ser6 wi! Çawa? 
- Hıneka dıxwazın qebiley6n xwe gış bıcıvinın O lı 

cem hıkumete gılıyi wl bıkın. Le, gelek beg O Taşnaq 
dı carek6 de kuştına wi çetır dıbinın. 

- Le heval6n me çı dıbejın? 
- HevaiM me ki ne? 
- Ma feqir gi ne bı Mısto re ne? Ew baş dızanın ku 

jı roja hatına Mısto hal~ wan xweştır bOye. Careke bı -
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TIR SA DEREBEGtN ALA GOZ T 

fıkıre! Dı gund~ Ermenıyan de, feqır jı beşa bl tıma· 
mi mıaf ın La. lı cem me. feqir (b~şa koçcrıy{J, beşa 
dexl6 O ya bega dıdın). Lı w~ ev çar salın ku nizama 
Bolşevika. nizama şewr~ gundi O xebatkera hatıye 
danin. lı vır lı cem me, hin hıkma bega wek bera dı· 

meşe. Beko bıser de ajot. Hıneki bıfıkır malava! Ez 
rastıy6 dıbejım. Cangır O Elixan beg disa bOno sore
kM oşir6. 

Ew6 xema k{ı bıxwı n? BS şık xema y{ın xwe, ylın 
dewlemendan; l ırt ame bı xwe, me tazi dıkın. Ne xwe 
bı rast!, nizama sovıyeti hin ne ketıye cem me ... 

Hin dınya zO bO. Hewa jı b~hna erdlı ya zıwa da· 
gırti bu. Roj ku derdıket hıneki bO tari; ewıreki reş ew 
~nd O sıha xwe rexıst ser çıya, gund, Ed6 O Be· 
ko. 

Beko weke nalınlı, keserek kışand. hıneki wlı de çO 
O h ser kevırekl rOnışt. Ede ji xwe n6ziki wı kır . 

- Bala xwe bıde mın Ede. Beko ~dıka goıa. dı 
gund~ ermenıyan de ku em 1~ bün, naMlin axa O 
hempa tAkili şıxull!n gund bıbın, heta wan naxın cıvi· 
na ji. XeçedOr axa uı bira te? Mılk6 wi jı destA wi 
sıandın u ew jı rencbera re par kınn. Dıgel v6 yak(!, 
lı cem me hin beg u axa bı kefa xwe dıkın. Lı w(!, he
ma, her roı. mınezıme xebatkeran dıhat. em dıcıvan
dın, bı me re daxatt O em~ çawa xwe jı bın desıe axa 
O dewlomenda. xılas bıkın, dıgoıe me ... 

- Gava Mısto ıı me dıcıvine. Ede goıe, ew ıı me ıı 
her tıştı ageh dıke u nyim azadıye şanı me dıde, 
16.hın b~ezi dıçın u gotı~ wi dıgehının beg O 
axan Ma hal(! me xırab e nıhu? 

Em Adı tu tışt nadıne bega: u her wekı em feqır ın 
hıkumet ıı b6şa ıı me nastıne. Lırt, eger jı te tA beş~ 
YOsıf bag O Elı beg mede; ew~ dı ci de. egıdA xwe 
ŞamoyA Oso rı'ıkın te u bi Z()( wan jı te bıstinın. 

- BınAr, ~mın, ez çı dıfıkırım? Beko xwe hıneki tav· 
da u goı . DıvA em xebere bıdın Mısto, an sereke 
canb6zara: yan na. beg we Mısıo bıdın kuştın . 

Na, vl nakın, Ed~ vegerand u rabO ser xwe; ne· 
wOrın xwo bexın vi belayi . Yusıf beg bı xwe goı: "Dı· 
v6 em wl nokuıın. yan na, jı bo wi, ewe me bıdın ber 
tılınga· Dı wextô Taşnaqan de, Yusıf beg dı cıvat mı· 
let6 de neminende bü, jı lewre bı qanOna dızane. Dı 
wcxıe qeysera de, her meh dıçO cem Hakımlı Qef. 
qasıyaya O jı bo sercktıya Eşira Heseni, jlı meaş dıs
tand 

Lı dawıyA, şevlı di çı qerar dan? 
Pıranıya wan gotınlın xwe kırın yek ku gılıyi Mısto 

bıkın. 

- Nexwe, dıvO ku, Beko got, em~ bani feqlr O renc
boran bıkın; herweki dı gundlın deştlı de dıkın O 
omO, bag O Taşnaq bı Mısto re w{!J çıbıkın, blıjıno 
wan. Ez bawor ım ku, feqir O reneber wtı heval tıya 
bag O dowlemanda nekın, O bı me re bımeşın. 

Bolô. dıvG em wan bıcıvinın, EdA vegerand ... 
Beko O Edtı jı hov cuda bOn. 

Ll SER RIYA GERMlYANA 
JIN DEST HILTININ 

er tışt pek hatıbü. Hurmur lı ser ga ku zaro jı 
her alıy6 gund kom kırıbOn, hatıbOn barkırın . 
N6ziki saeı heşı . korvan wek weriseki dıraj Cı 

b n hale ser rlı ku lf!J gıya şin bObOn. 
Cangir beg, serekG 610. qot guh ne dıda nizama 

sovıyoti O wek dı wexıf!J bav O bapirlın xwe de, an 
weke dı wext6 Taşnaqa do, hereket dıkır. Lı hespeki 
scrgenm sıwar bOyi, mina sorformendareki. lı cıyeki 
bılınd sekıni O h ışı ku korvan dı ber wi re derbaz be. 
Gava dıt ku her tışt saz bOyo, hosp(ı xwe ylı bıoz ajot 
O kete p(ışıya koçaran ku mına dıwarckı, dıherıkin. 

Lı paş kerıya şıvanekı, lı ser mıle xwe pazekı !ıng 
şkestı hıgırtıbO. Reben westıyabO O bı zor bt rlı ve dıçO 

Pez ku xwe tım xwo ıov dıda. ıı dost(! şıvan lılıti O 
kete erdG. Çavll Cangir beg pG ket, haıe cem şıv{Jn 
lı ser zengüylın hesp6 xwe lı pıya sekıni O çıqas ıt~ dı
hat. bı qemçıya rabüy6: 

- KerG mezın! Te çawan wllrl vi pczı lı ordG xi? Tu 
lıngeki wi ne hlıja yi! Ez6 şanı te bıdım, sa, kurlı sal 
Rencberlı reben, lı bın dorba towandi. kıra hewar: 
- Miri\ mın, mın ew bı qesıd ne xısıo erdG ... Ew bı 

xwe jı dest~ mın xwe derGxısı, mın ew ıı dOr ve hılgır· 
tıbü u ez jı teab katıbUm 
Gotınlın şıvan jı beg re gıran hatın, çawa rencbere· 

ki dıkari be edebı bıke O h bar begO xv.e xeber bıde? 
Mecid beg hin blıbr xoyıdı. hcsp(ı xwo aıoı ser şıva
~ reben O lı bın qemçıyan cw av6ıe erdi~ 

Gava şıvan d il ku no dıkarı xwe ıı desılı wı xılas bı
ke, xwe aville nav ıınan ku gıhaştıbün cem wan. O 
xwe lı paş wan veşarı. 

Cangir bag jı adet O ısülön kovın dcrnoket. Ewl dı· 
zanl ku lı suçdareki ku xwo davGjo boxtG jına, Mi lG· 
naxın. Dı pevçunan da, dı kuştına do, dı şora de, jın 
kefıya xwe h sertı xwe radıkın, w(ı dawAjın erdlı O dı· 
bejın: "Bı navll Xwed6. v6 sinorG mıqedos bıgınn, Adi 
lı hev mexın, bela xwe jı hev vckın·. 

O her du neyar bı ya wan dıkın O dev ıı hov berdı
dın. 

Jr sıOda xwe, te avlıte pışta jınan. yan na, mın şani 
te bıda! Kure berez. dıya te şlrô kara daye tel.. . O 
Cangir beg hin dom bı duıına dıkır .. 
Cıya herkes dı ırtllı de getek bı nızam hatıbO saz kı· 

rın: Lı pilşıyi\ jınan dewlemende lı hosp an ga sıwar 
bOyi, dıçun. bı çend gava lı paş, jınOn feqlr, ylın 
reneber O şıvana, dımaşıyan . Lı pışı w an zarokf!Jn pı· 
çOk gıredayi bOn. 

Ewen ku be zaro bOn, bart:ın wel(l gıran hılgırııbOn 

ku, bı zor dı bın de bı re ve dıçOn. Lı dO wan. gaylın 
barkırl, hesp o çillek, ü dı dawıya gışan do, mi O bı · 
zın dı rıya xwe re dıçOn. Dowlemend. şGx, melayM 
qure u rispl, lı ser hespa, dı her du all re, lı cem kıl· 
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ıeıen xwe. bı pozbılındi dımeşıyan. 
Roı ronak O gerım bü. Jına Cangir bega şen7de 

salı. Zedıne xanım, h ser hespe, lı cem fırax. nıvınen 
xwe yen hcvrışım ü mıcewherata. dıçO. dı dcryayOn 
xeyala de. hôdi. hedi bı baweşine, meş an kelmeş, 
dıqewırandın O lı cany~n xwe qir dıkır. Pezô keti. yO 
merıveki mOrô wO bO; jr lewre xanıme ne, dıkari be· 
teref bımine: 

- Çıma . ewe dıgote mere xwe, te ev bebexte ha dı 
c idc ne kuşt? Ew gış M i bOne wek gura ku lı devoya 
dınerın Bı tene qemçi dıkare wan bine itaete. yan na 
cwe rab ın ü me bıqurlinın ... 

Dengekl tevlchev, jı ele hıldıbü ... Mi. berx ü bızın 
dıkalıyan, çOiek ü ga dt()(ıyan. O, jı her ali, zaro O ke· 
çık pehizoken xwe dıgotın ... 

Gezo J~dana şıvan dı bO. Le ew bı rojanı h gunden 
ermenı xebıtıbı.'l. ketıbO nav cıvina ü ewi baş dozanı 
hıkrna sovcli çıqas heqen xebatkar O leqıra dıparO
zc. jı lcwro cw vi ıışl l qebOI nake. O gaziya rcben, 
gundiyOn feqir, gundıyen pi (yen ku hale ewan dıqe· 
te). O xwendevanen bı wıcdan, dıke da ku dawıya 7ıl· 
ma beg O axay~n kevneperest binın. 
- Lı ser laşl! pıranıya jı we. cıyen qemçıyan hi n sax 

ne bOne: le nıhu wext halıye, dıve hun bızanın ku ev 
hal Mi na ma dıkare dorn bıke. 

Nıhu hıkma me ye, hıkma xebatkera, hıkma rcnc
ber. cotkar. şıvan. gavan, emele ü paleya. 
DıvO ku Odi beg O axa jı me bılırsını LO. jı ehmeqı· 

ya xwe. heya nıhu, em xwe datinın ber derben wan. 
bı nave eşirtıye xulamtıya wan dıkın, jı bo wan hev O 
du dıkuıın O bı ser de ji. beşa dıdın wan. Ke Cangır 
beg ır me reserek bıjartıye?!! Çıma sovıyeteke meya 
gund nine? Em Odı 1' vi hali ter bOne ... 

Ev gotın Kotın deve jına ku. lı bın bar~n gıran dımo
şıyan. Pışti wan. zılama ji xwe gıhandın denge Gezo. 
Deng bılıntır dıbO ü xelk lı dora Gezo kom dıbOn . 

- Lı zozana Cangir beg bı hesıneki lı mın xıst yekı 

dı go. 
- Ü ewı lı ser mın 1i du dar şkenandın , çıma ku mı n 

jr kanıye ku lı n(lliki kon e w i ye av dı bır ... 
-Ev Odı bes e! Em dıkarın ji heqe wan derkevın .. 
Hempa Smaıl Şexo hate neziki cemaet~ O gote 

wan ku nıhu bog we bl\ ü hesaba xwe jı bo wan go
tona ewO bı wan re bıbine. Xelk lı dora wi bOn kom. 
Şıwanekı bı laş O gewde kıre qir· ·w; ır hespO blnın 
xwar 

tn mala me xırab dıkın ev ın; O ewi Smail j ı pışla wı 
gırt O ew jı hesp kışande jer. 

Lı ser qır qirOn Smail, Cangır beg hespO xwe be
Land U hatc we dere: 

Xwc jı hcv bıdın ali yan eze bcrdıml Xelk dev jr 
Smaih~ jı derba keti berdan ü xwe dan paş. 
- K~ desl pekır? Cangir beg jı cemaate pırsi. 
- Me gış. mo ıcvde kır! bı dengeke gotın . 
Gava çav~n j ına lı Cangir beg ketın. stOnOn konan 

jı ser baren ga kışandın ü xwe av~tın wı. Dı nav wan 
de bı nave Elmast. ıınıkcke beıın bılınd hebü. Ew dı 
wexteke de h mah~n Malokan xebılı bü. gava vegen· 
ya bü welet hıkumeta Sovıycti er d dabüy~ . 

Elmast bı dıleki pola, slünek dı desl de: xwe avete 
Cangir beg O derbek avOtO ku, çü l ı hespe wi ket. 
Heywan xwe hılda ü xwe da alıki . Golek jın Omeren 
dı n j~ cesaret gırtın O Cangir beg tcl'ıdid kırın O ew 
revandın. Sisleke di. Pir Ebas. çond şex O dewle· 
me nda. jı koıeben mıqedes ayet dıxwcndın O dıgotın 

ku l ı sereka rabOn guneheko pır, pır mezın e. 
Hınge Gezo derket ser tehtekO O deslp~kır: 

- Hevalıno! iro bı xwe, dıvO em zılarneki rekın Eri· 
wanlı, cem Mısto da ku wı jı her trşlı agch bıkın. Dıve 
ku em çeken beg. axa O hempa, jı wan bıslinın. Hün 
gış, dıçın O ten gund~n ermenı ü gurci ü dozanın ku 
lı cem wan. axa O mıxlar ne mane. LO heya nıhu lı vır 
bcg O hempa me dıxenıqinın. 

- Dıve em wek Cangir beg. ders~ hempa jl bıdın. 
Elmast dıbeje. ew xulamen began ın u her gav des
lO wan dıgırın. jı ber ku nezan ü kole mayina me jr 
menfaeta wan e. 

Çcnd hcbM dın axaflın ü qewı randına Cangir beg 
xwestın. 

Dı v~ gave de. merıvek xwe gıhande ele ü xebera 
j(lrin da: 

- Mıslo halıye gund. Sere k~ Komıteya Bıcibır (Lıc

ne Mcrkezıye), 8ıxan O hın dın ji pe re ne. Dıxwazın 
sovıyeıen gunda bıbıj~ın L~ her weki nıhu koçer ve
dıgerın germıyana, bere çü n cem kur~n gundi, pış· 
li hefteke ewe bene cem me. 

Nuhali hin ilawe kır ku Elixan beg jı mıxlarıyl\ halı

bO av(llın, le ku ş~x. hempa ü encımena eşrefa, ga
zi mılet kırıbün da ku, disa lı ser kar anina wi bıxwa

ze O danina sovıyela qebOI ncke. 
-Ev gış. karM Mısto ne! Şex ü hcmpa dıgotın; pir 

Ebas her gav lı peşıya wan bO. Dıv(l em wi neMiın. 

yan, na ewe toza me rako .. 
Koçer neziki çıyaki bılınd dıbün. BoxütiO. ku weke 

naneki şek ır. kenar en wi bı lı nd b ün: zınareki mezın 
bor bı ezmana ve hılbü bO O ıı ıOr gelek reş O tari dı
xuya. 

Pışti şiveke sıvık. hcrwckı şev xweş bO. hcmO h bın 
stera raketın. 

Sere sıbe, dıvıyabO disa dom bı rıya xwe. bıkın ... 
Oawıye. roja sısıya. koçer gıhaşıın gcımıyana xwe. 

Lı we. lı ser ordeki glover ü fıreh KonOn xwe danin ü 
ew c i jr xwe re kırın warO zıvıstanO. 

Lı bıhare. gava bere pcz dı bın zozana. ev der di sa 
vala dıminın . 

Dı vO mıdete de. ev der disa ter çare dr bın O lı zıvıs
tane peza. xweş ter dıkın . 

(Ereb Şemo 
ŞıvaniJ Kurd. Weşarılln R1ya Azadi, 

1990 Koln. Rupel 82-96) 
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S~WETA ' ... , r r 

SAZUBlYAYENas 
PARTTYA 
BOLŞ#:WTK 

Yer: Fatulla/Bangladeş; Şubat 2001 ... 
Ana ve kızı dikenli telierin her Iki tarafında, 
gOnde bir dolar Ocret karşılığında taş 
kırıyorlar. Bebeğin bakımı kıza emanet. 
Bir mola sırasında ana dikenli teller arasında 
bebeğlni öpOyor. 
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