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GÜNEY KÜRDISTAN IŞGALI VE YENI DÖNEM 
Degerli Okurlar; 
Geçtiğimiz ayın en önemli olayı kuşkusuz, Güney Kürdistan işgaliydi. Suni gündemlerle arka plana düşürülen işgal 

eylemi, dünyada ve bölgede yeni bir dönemin başlangıcının da habercisiydi. 
1995 "Huzur Harek§tfndan sonra, son altmış yılın en büyük seferi olarak kabul edilen "Çelik Harekfitfyla aynı 

anda eşgüdümlü olarak Kuzey Kürdistan'da da geniş bir operasyon başlatılmış; TC hamasi deyimiyle, "terörün iç ve d1ş 
kaynaklari'nı yok etmek için bir kez daha üçyüzbin kişilik bir askeri kuweti teyakuza geçirmişti. Oysa "terör" ün 
kaynağı Kürtlerdi ve özgürlügü için döğüşen otuz milyonu aşkın nüfusuyla KUrtleri topyekUn imha etmeden özgürlük 
mücadelesinin yok edilerneyeceği unutuluyordu .. 

Asıl trajik olan ise Kuzey Kürdistan'daki operasyonların "öncü gücü"nü korucuların, Güney KUrdistan'daki 
operasyonlarda da PDK'nın oluşturmasıydı. PDK'nin TC sömürgecileriyle birlikte PKK'ye saldırması, böyle "uğursuz" bır 
"görev"! üstlenmesi, "koşullaiia", "zorunluluklarla" izah edilemezdi. Kendi halkına kurşun sıkmaya zorlanan bir 
peşmerge, eğer hiç bir seçeneği kalmamışsa, kurşunu kendi beynine sıkarak onurluca intihar etmesini bilmeliydi .. 

Son gelişmeler bir kez daha gösterdi ki, Kürdistan Sorunu'nun çözümü siyasal biri ikten; bunun ön koşulu ise ancak 
örgUtsel ba~ımsızlıktan geçiyor. Yani, örgOt olarak sömOrgecilerden baAımsızlaşmadan, O lke olarak baAımsızlaşmak 
mO m kOn degildi. Güney Kürdistan'daki PKK siyasi büroları ile PKK'ye yakın olduğu iddia edilen kUltür merkezleri, dergi 
ve gazete bürolarının basılarak çalışanlarının katledilmesi, yine BM gözelimindeki kamplara gıda ambargosu 
uygulanarak PDK denetimine girmeye zorlanmaları, siyasi bir tasfiyenin de gündemleştiğini gösteriyordu .. 

"Çelik Harekati', kendinden öncekilerden sadece bu açılardan farklılaşmıyordu. Emperyalist ve sömürgeci 
devletlerin operasyon karşısındaki konumu ve mevzilenişine bakılırsa, uluslarası dUzeydeki paylaşım kavgalarında 
"dinginlik" olarak ifade edebileceğimiz yeni bir döneme giriliyordu. Ingiltere'nin AT ile uyumsuzluklarının giderilmesi; 
Almanya ile içten içe sürdürdüğü mücadelenin yumuşama sürecine girmesi; yine kendini daha çok siyasi ve askeri 
gücüyle kabul ettirmeye çalışan Rusya'nın NATO'ya alınması, G.8'1er toplantısına çağrı lması; diğer merkezi emperyalist 
kuruluşlar içinde ön görülen süreden önce dahil edilmek istenmesi, yeni bir bloklaşmanın işaretlerini veriyordu .. 
Ortadoğu'nun yeniden biçimlendirilmesi; Fundemantalizm, Filistin, Kafkas Petolü, Boru Hattı, Kıbrıs ve Ege konuları; 
NATO-AKKA-AT-AGIT-G.B'Ier ve IMF gibi askeri, siyasi ve ekonomik kuruluşların genişletilmesi ve yeniden 
yapılandırılması; kriz konularının belli bir program çerçevesinde çözüme bağlanması, "YDD"'ye entegre olamayan 
devletlerin çeşitli yaptırımlada kuşatılarak etkisizleşti rilmesi, bu yeni dönemin temel politikaların ı oluşturuyordu. 

Harekatın Ankara'da yapılan KOP ve YNK görüşmelerinin hemen arkasından gerçekleşmesi, ABD, !srail ve AT dönem 
sözcüsünün operasyonu destekleyici açıklamaları; bu tür harekatlarda genellikle AP(Avrupa Parlementosul'yi acil 
toplantılara çağırarak büyük gürultüler koparan Yunanistan'ın bu kez suskunluğu tercih etmesi ve Rusya'nın sessiz tavrı 
da yine bu çerçevede degerlendirilmelidir. Harekat öncesinde Türkiye ve ABD'nin eş başkanlığında ve Ingiltere'nin 
gözetiminde Ankara'da bir araya getirilen YNK ve PDK'nin temel anlaşmazlık sorunu olan "gelirlerin eşit paylaşımı" 
meselesinde anlaştırılmaları, KOP'nin lk kez "eşit paylaşımı" kabul etmesi ve anlaşma metnine operasyona ilişkin şerh 
koymamas ı, genel bir senaryonun bölge düzeyindeki ayaklarının oluşturulmaya çalışıldığını gösteriyordu. 

Bugüne kadar MBölge Merkezli Dı~ Politika"yı esas alan ve Kürdistan sorunundan dolayı bölge devletleriyle 
ilişkilerine her zaman büyük önem veren Türkiye' nin, son dönemlerde giderek ABD-Avrupa merkezli programla angaje 
olması da bu sürecin sonuçlarından biridir. Bu angajmanın tek taranı olmadıgı, Türkiye'nin hassas olduğu Kürt 
politikasında ve bölgede üstlenmek istediği etkin roldekimi isteklerinin kabul edildiğini de belirtelim .. Hatırlanacağı gibi 
Türkiye, daha önce ABD ve Ingiltere'nin eşbaşkanlıAında gerçekleştirilen Dublin görüşmelerine sadece gözlemci 
statüsüyle çağrılmış, kendisine rağmen Güney Kürdistan'a verilmek istenen siyasal biçime karşı çıkmıştı .. PKK'nin 
PDK'ye saldırılarını da, bu yüzden hiç bir müda~alede bulunmadan büyük bir keyine izlemişti. Türkiye açıkça, "benim 
etken ve öncü olmadığım bir çözümün Ortadoğu'da başarı şansı yoktur" demeye getiriyordu. Iran, Suriye gibi bölge 
devletlerinin Batı karşısındaki durumları, fundemantalizm teh likesi, Kürtlerin siyasal parçalanmışlığ ı vb. nedenleriyle 
bölgede kalıcı bir güvenlik kuşağına şiddetle ihtiyaç duyan emperyalizm için Turkiye bölgede güvenilebi lecek ülkelerin 
başında geliyordu .. Bütün bunlar yan yana gelince bölgeye dönük emperyalist politikalarda Türkiye'nin sıradan bir 
taşaronluğun ötesinde öncü bir rol üstlenmesi, Batı'da dana geniş çevrelerde onay görmeye başladı. Bu yeni rolün 
gereğidir ki, Dublin'de yapılan görüşmelerin merkezi Ankara'ya taşınmış, Ingiltere'nin statüsü gözlemciliğe düşürülerek 
ABD'nin yanı sıra Türkiye'nin eşbaşkan lı ğı uygun görülmüştü. Türkiye'nin bölge devletlerine karşı tutumunun sertleşmesi, 
tüm Arap ve Müslüman camiasının tepkisine rağmen lsrail'le yapılan askeri-stratejik işbirliği antlaşmasına da bu açıdan 
bakmak gerekir. 

Operasyon öncesinde ABD' nin, Kıbrıs direktörlüğüne, Yugoslavya soranunun çözümündeki başarıs ıyla ünlenmiş bir 
dış politika uzmanını ataması, ardından Türkiye ile Yunanistan arasında yumuşama sürecine girilmesi; Türkiye'nin Ege ve 
Kıbrıs sorunlarında Batı'nın çözümlerine yaklaşarak Yunanistan' ı rahatlatan adımlar atmas ı , yine Kıbrıs sorununun çözümü 
için Türkiye'nin Denktaş üzerinde siyasi baskılarını artırması, Ortadoğu'da Türkiye'ye veri len öncü rolünün diyeıi olarak 
görülmektedir. Başka bir deyişle Kıbrıs hassasiyeti, Kürdistan hassasiyetine feda edilmiş görülüyor. Yunanistan'ın "Çelik 
Harekatı" karşısındaki tutumu ile Rusya'nın sessizliğini bu yeniden yapılanma çerçevesinde değerlendirmek gerekir. 
Belli dengeler üzerine olurlulan bu mutabakatın her an parçalanmaya aday olduğu unutulmamalıdır. lsteklerle, elde 
edilen sonuçlar arasındaki çelişkiler her an yeni. senaryoları gündemleştirebilir. Mutabakatıngeleceği esas olarak da, 
uzlaşan devletlerin iç dinamikleri, siyasal ve toplumsal güçlerin durumu, mutabakat dışı kalan güçlerin alacakları 
tutum la belirlenecektir. Kuşkusuz bunlar arasında en zayıf halka Kürdistan' dır .. Biraz tarih bilgisi olan herkes bilir ki, 
sayısız çıkar hesaplarının çatıştı ğı Ortadoğu'nun kaygan zerrıininde hiç bir mutabakatı n ömrü uzun olmamıştır. 

RP-DYP döneminde Türkiye'nin tartışma gündemine oturlulan "Laiklik ve Islam", bu sayınıızda ayın dosyasının 
konusunu oluşturuyor. Dosyada, Türkiye'nin temel siyasal ve toplumsal sorunlarını devre dışı bırakan "Laiklik ve Islam" 
tartışmalarının gerçek yüzünü, KUKM açısından ta~ıdığı anlamı irdeleyen çeşitli makale ve yazılar bulacaksınız. 

Dergimizin değişmeyen gündemini oluşturan "Özeleştiri ve Yenilenme"ye i li şkin yazıları bu sayımııda da devam 
ediyor. Okurlarımızı bir kez daha; görüş, eleştiri ve önerileriyle bu tartışmalara katılmaya,''Özeleştiri ve Yenilenme" 

sürecini sahiplenmeye çaAırıyoruz. Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle .. Ui'$ijl 
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. 
fOjeV 

. aym gündemi 

"Çelik Harekati" · 

Askeri çözüm batag1nda 
yeni -bir aŞama ... 

TC, artık mu tat oldugu üzere, her yıl 
bahar aylarında beklenen "Güney 
Operasyonlarrndan birini daha 
gerçekleştiriyor. 

SO bini aşkın asker, zırhlılar ve 
bombardıman uçakları desıegindeki bu 
işgal harekatını, kendinden öncekilerden 
ayrıleden bazı özellikleri dikkat 
çekicidir. 

"Kamuoyundan gizlendigi", 
"Hükümete bile haber verilmedigl' gibi 
demagojisi yapılan harekatı aslında sağır 
sullan bile biliyor ve aylarca öncesinden 
böyle bir operasyonun yapılacagı 
bekleniyordu. Buna rağmen neden sanki 
başarı ile çok gizli tutulmuş ve baskın 
yapılmış havası verilmeye çalışıldığına 
anlam vermek doğrusu çok güç. 

Bu ayrıledici özelliklerin başında 
askeri ve diplomatik söylemdeki 
farklılıklar gelmektedir. 

TC, Güney Kürdistan'da 
KOP'nin Siyasal Otoritesini 
Tanıdı mı? 

1995 yılındaki" Pirinç Ayık/ama" 
harekatından daha kapsamlı olmasına 
karşılık, TC bu kc1 iddialı açıklamalar 
yerine daha ihtiyatlı bir diplomatik dil 
kullanmaktadır. Bundan önceki 
operasyonlarda; "Kuzey Irak'ta bir 
otorite boşlugu" olduğu ve bu boşluktan 
faydalanan "terörist/erin" bölgede 
yuvalanmak suretiyle "Türkiye'nin iç 
güvenligini tehdit etlik/ert, bu nedenle 
Türkiye'nin bölgede Irak devletinin 
otoritesi yeniden sağlanıncaya kadar, 
kendi güvenliğini tehdit eden bu 
"terörist" unsurlara karşı her türlü askeri 
tedbir a lmasının hakkı oldugunu 
savunu rdu. 
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Hatırlanacağı üzere 1995 operasyonu, 
" Tampon Bölge" ve "Güvenlik Şeridi" 
kavramlarının yoğun tartışıldıgı bir 
süreçti. Şimdi bu kavramlar kesin likle 
ifade edilmiyor. " Bölgedeki otorite 
boşlugu"ndan söz edilmiyor. 

Bu kez opera~yonun resmi 
açıklamasında, başka bir ülkeyi işgale 
giden yayilmacı güçlerin tipik 
gerekçesine yer verildi : "Çagırdılar, 
girdik! " 
Tıpkı, Afgan Hükümetinin 1978'de 

SSCB'yi yardıma çağırması gibi. .. 
Tıpkı, işbirlikçi Saygon rejiminin 

"ABD'yi kızıliara karşı yardıma 
çagırması"gibi ... 

Işga l gerekçeleri/" Çagırdılar geldik!"/ 
birbirine çok benzediği gibi, işgalci 
güçlerin ve onun i şbirlikçisi yönelimlerin 
akıbetierinin de birbirine çok 
benzeyecegi açı ktır. 
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TC Genelkurmay'ı ve Dışişleri 
Bakanlıgı sözcülerinin açıklamalarına 
göre; " Bölgede.KDP'nin bölücü terör 
örgütü PKK'ya ka rşı giriştigi mücadele, 
Türkiye'den yardım talep etmesi üzerine, 
ordu birlikleri bu mücadelede, yard ı mcı 
olmak ve sınır güvenliğini sağlamak 
ü1ere Kuzey lrak'a girmişlerdir. Harekat 
PKK bolgcden arındırılıp, KOP güçleri 
buraya tamamen hakim oluncaya kadar 
surecektir. KDP istediği zaman silah l ı 
kuvvetler çekilecektir. Bu harekat I rak' ı n 
toprak bütün lüğüne karşı deği ldir, sınır l ı 
bir sınır ötesi takip harekatıd ır. " 

13u belirleme ile KuLey Irak'ta bir 
"otorite hoştugu"ndan art ı k sözetmeyen 
TC, KOP'nin siyasal otoritesini meşru 
olarak tanıdığını açıkça ilan etmiş 
olmaktadır. 

1993'den sonra Güney Kürdistan'lı 
örgütlere karşı T.Özal dönemine göre 
d..ıha ihtiyatlı ve güvensiz yaklaşan 
TC' nin bu kez KOP'ye açık ve tam 
destek verdiği ve bunu resmen ilan ettiği 
görulmcktcdir. Bunun diplomatik ve 
siyasal anlamı ve sonuçları üzerine 
olduğu kadar KOP'nin bu işbirliğinde 
hangi "çözüm" lere yatmış olduğu da 
incelenmeye değer. 
Aslında" işgalci" konumundaki TC' nin, 

KLJI''yi kendine bir gerekçe göstermesi 
ve operasyonu meşru laştırmaya 
çalışması anlaşılabilir bir şeydir. 
Güneyde, kim kimin otoritesini tan ıyor? 
sorusunun gerçek cevabı çok açıktır: 
Asıl olarak TC sömürgeciliğinin, Güney 
Kurdistan'daki otoritesini tanıyan ve 
ona kucak açan KDP'dir. 
Güney Kürdistan'daki fiili duruma 

ragmen bir turlü iktidarlaşmayı, 
devletleşmeyi başaramayan, küçük 
çıkar kavgalarıyla, iç çat ı şmalarla 
"Kurtler kendi kendilerini yönetemiyor" 
imajını veren KOP ve KYB arasındaki 
iktidar mücadelesinin, geçtiğimiz yılın 
sonl arında ve bu yı l ın başlarında yeni bir 
aşamaya vardığı, KYB'nin tasfiye sınırına 
geldiği hatırlanacaktır. 

Bu çatışmalarda taraf olmaktan 
kaçınmayan sömürgeci devletler ve 
AHlJ, anlaşıldığı kadarıyla Güney 
Kürdistan'da KOP'nin otori tesinin 
tanınm..ıs ı ve pekiştirilmesi yönünde 
zımni bir anlaşma/konsensüse varmış 
gozukmektedirler. Geçen yıl Barzani'nin 
Suriye'de devlet protokoluyle 
karşılanması; KOP'nin çağrısı llLerine 
Irak'ın tank birlikleriyle Hewler'de 
KYH'ye karşı harekata girişmesi; bu yı l 
da TC'nin, KOP'yi meşru gören 
açıklamalarla PKK'yi tasfiye planların ı 
orta klaşa yürütmeleri; ABD'n in tüm bu 
gel işmeleri açıktan onayiayan bir tavır 
takınması gibi kan ı t l ar bu göruşu 
güçlendirmektedir. 

Ne varki, ortada henllL hiçbir 

Asimda "işgalci" 
konumundaki TC'nin, 

KOP'yi kendine bir 
gerekçe göstermesi ve 

operasyonu 
meşrulaşttrmaya 

ça!Jşması anlaşılabilir bir 
şeydir. Güneyde, kim 

kimin otoritesini tamyor? 
sorusunun gerçek cevab1, 

çok aÇJkttr: 
As1l olarak TC 

sömürgeciliğinin, Güney 
Kürdistan' daki otoritesini 

tamyan ve ona kucak 
açan KDP'dir. 

uluslararası hukuksal güvence yoktur. Bu 
mantık ve poli tik yaklaşım l a o lmas ı da 
çok zor gözükmektedir. Üstelik siyasal 
rakiplerini tasfiye etmek için boton 
sömOrgeci devletlerle ayrı ayn askeri 
işbirliğine girmekten çekinmeyen bir 
KOP, KUKM gOçleri ve KOrt hal kı 
arasında kuşkusuz ağır bir prestij 
kaybına uğramaktadı r; Kendi ulusuyla 
kavgalı ve ulusal demokratik ittifaklarını 
tahrip eden bir KOP'ni n, kitle Ozerinde 
ise otoritesinin gOçlenmek bir yana 
daha da çözOieceği bir sır değildir. 

Ne gam! 
Zaten sömürgeci ve emperyalistlerin 

istedikleri Güney Kürdistan'da meşru bir 
ulusal demokratik siyasal otoriteyi 
tanımak değil , her istediklerini ko layca 
dikte ettirebi lecekleri, istedikleri kal ı ba 
dökebi lecekleri, kendi halkına 
yabancı laşt ı rı lmış/kuk l alaştırılmış bir 
otorite değil mi ? 

Burada söylenecek söz bu zilleti kabul 
eden KDP'yedir. 

KOP, Siyasal Rakiplerini 
Sömürgecilerin Yardımıyla 
Tasfiye Etmeye Çalışıyor 

Kürdistan tarihi , "u lusal" güçlerin 
birbirleri aleyhine sömürgecilerle 
i şbirliklerine girişmelerine yabancı 
değildir. Geleneksel önderlikler, bU> 
davranışlarında ahlaki bir sorun 
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görmedikleri gibi, meşru bir politika 
yapma tarzı olarak algılıyorlar. " Ihanet" 
ve "ulusal kurtuluş" kavramlarının bu 
kadar yozlaşrp, birbirine ka rıştırıld ıgı bu 
kafalarla, politika aktörlerini tanımlamak 
ve refle~slerini değerlendirmek oldukça 
güçtür. Özell ikle Kürdistan'lı sosyalistler 
için asla düşünülmeyecek bir değer 
yilimidir bu ... 

Ne yazık ki bu, uzerinde politika 
yapı lan Kürdistan toplumunun da acı bir 
gerçekliğidir. 

Sterka Rizgaı1 Dergisi 1995 yılındaki 
12-13. sayısında " KOrt Banşınrn 
Temelleri/Aşitiya Kurda" makalesinde, 
geleneksel aşiretçi-feodal yapıların, 
ulusal devrimin seyrine ayak 
uyduramayışları ; ö7ellikle Güney 
Kürdistan 'da artık üretim sureçlerinden 
de kopmuş rantiyeci, savaş ağası feodal 
grupların ulusal demokratik devrimin 
önünde gerici bir baraj oluşturdukları 
saptaması yapı lmıştı. Bu sın ıfsa l alt
yapının siyasal ufku geçici, küçük yerel 
çıkarlar, ranı kavgası içinde alabildiğine 
daralmış,dünyayı, konjonktürel 
gelişmeleri kavramaktan u1ak bir sıglık 
içindedir. 

Oysa, Kuzey ve Güney Kürdistan'daki 
iç dinamikler ve uluslararası konjonktür 
Ortadoğu'da KOrt devletleşmesi için 
yüzyılrmızın en bOyük olanaklarını 
sunmaktadır. Parçacı anlayışlardan, dar 
grupçu yönelimlerden bir türlü 
kurtulamayan basiretsiz ve ufuksuz 
önderlikler yüzunden binbir badireyle 
yakalanmış olan bu imkan, Kürt ulusu 
için kalıc ı bir mev1iye, kazanıma 
dönüştürülemiyor, varolanlar ise 
durmadan bal talanıyor. 

1996 yılı sonbaharı KOP ve KYB 
arasındaki iktidar hesaplaşmasının son 
perdesiydi.TC ile beraber diğer 
sömürgeci devletler, Güney 
Kürdistan'daki bu çatışmaları ajan 
faaliyetleri ile sürekli kışkırtmaktan, 
körüklemekten kaçınmıyorlardı. Esasen 
Güney'de kendi ayakları üzerine dikilen 
meşru bir Kürt yönetiminin oluşmaması, 
ulusal güçlerin sürekli savaş ı m içinde ve 
kaos halinde yaşamaları bütün 
sömürgecilerin işine gelmekteydi. 
Görünüşte bu kaos ve otorite 
yoksunlugundan en çok yakınıyor gibi 
görünen TC ise, aslında kendisine sık s ık 
müdahale olanağı yarattığı, siyasal ve 
askeri otoritesini pekiştirdiği için 
Güney'deki bu belirsiz liğin bi lhassa 
sürmesini isteyen güçlerin başında 
geliyordu. 

Son aşamada Iran'ın KYB üzerinden 
Güney'deki etkinliğini artırma 
çabalarını, KDP-KYB çatışmasını bir 
anda sömürgeci devletlerin de 
katıldıkları bir otorite savaşına çevirdi. 

KOP'nin KYB karş ıs ında beklenmedik 
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biçimde lrak' ı yardıma çağırması 
dengelerin değişmesine neden oldu. 
Başkent Hewler'e doğru kara birlikleri 
ile hareket eden Irak, KYB' nin 
Hewlcr'den tasfiye edilmesinde KDP'ye 
yardım etti. Bu ittifak, bckleneceği gibi 
ABD'yi harekete geçirdi ve Kuzey Irak' ı 
bütünüyle işgal etme olasılığı karşısında, 
bütün körfez hesaplarının alt-üst olma 
olasılığı ç ıkınca ABD uçuş yasağını 33. 
paralel 'e kadar indirdi. Tüm bu 
gelişmeleri "Batı ' nın kendilerini yaln ız 
bırakmalarının doğal bir sonucu" olarak 
değerlendiren Barzani, hem KYB'yi Irak 
yardımıyla olabildiğince sınırlandırmış 
oldu, hem de ABD'nin aktif ilgisini 
yeniden canlandırmayı başardı. 

Hewler'in bir kaç kez el değiştirdikten 
sonra KOP'nin kontrolüne geçmesini, 
Iran ' ın mifuzunu artırma çabalarına karşı 
Irak ve ABD'nin ayrı ayrı cephelerden 
set çekmesi olarak da 
değe rlendirebi l i riz. 

Güney Kürdistan'da KYB'den sonra 
hatırı sayılır uçüncü büyuk güç olma 
yolundaki PKK'nin tasfiye edilmesi, en 
az ından olabildiğince sınıriandıniması 

ise bu y ıl gerçekleştirilen "Çelik 
Operasyonu" ile sağlanmaya çalışılıyor. 

Bu operasyon KOP ve TSK' nin PKK'ya 
karşı aktif askeri işbirliği yaptıkları 
1993'den sonra ikinci büyük askeri 
harekilttır. Bu harek~tın temel ayırtedici 
özelliği PKK'nin yalnız askeri olarak 
değil, siyasal olarak da Güney'den 
tasfiye edilmesinin amaçlanmasıdır. 

Daha önceki operasyanlara pasif 
biçimde destek veren KOP, kimi zaman 
bu harekatları açıkça eleştiren, kınayan 
açıklamalarda da bulunmaktaydı ; e leştiri 
PKK'ya yönelik harekatta siv il güçlerinde 
zarar gördüğü, asıl olarak PKK ile 
mücadelede kendilerinin güçlendirilmesi 
gerektiğine ilişkindi. 

Bu harekatın başlangıcında 
suskun luğunu koruyan KOP, daha sonra 
kendilerini mazur gösterecek 
açıklamaları dile getirirken diplomatik 
yeteneklerini de ortaya koydular. 
KOP'nin önde gelen isimlerinden Sami 
Abdurrahman 'a göre, " KOP Türk askerini 
davet etmemişli ama PKK'nin kışkırtıcı 
tutumları, Türk ordusunun bölgeye 
girmesi için yeterince haklı gerekçe 
yaratmıştı." Ayrıca "TSK ile birlikte 
savaşmıyorlar, PKK'ya karş ı ayrı ayrı 
savaşıyor fakat koordinasyona 
gidiliyor"du. Bu açıklamalarla KOP'nin 
" neyi kurtaracağı" belli değil! Ama 
KOP'nin PKK'ye karşı Türk ordusuyla 
işbirliğini mazur göstermek isteyen en 
azından PKK'yi de suçlamak isteyen 
kimi "Kürt" çevrelerin bu açıklamalara 
dört elle sa rıldıkları bir gerçek. 

Oysa KOP'nin, PKK'ye karşı yaln ız 
askeri de~ il, siyasi olarak da tasfiye 

harekatına girişt iği daha ilk günlerde 
ortaya çıktı . Harekatın başlamas ıyla 
birlikte, Güney Kürdistan' ın başkenti 
Hewler (Erbil )'de bulunan PKK ve 
Cephe bürolarının, MKM, Wela~ Roj~ 
Welat ve YNKD bürolarının kapatılarak 
geniş tutuklamalara girişilmesi, bu 
siyasal tasfi ye hareketinin en açı k 
kanıtlarını oluşturdu. Üstelik bu 
operasyonlar sı rasında zor kullanılması 
sonucu meydana gelen çatışmalarda 
onlarca kişi yaşamını yitirdi. H~wiya 
Sor'a bağlı bir hastahanedeki yaralı 14 
geri llanın da öldürülmüş olması tasfiye 
hareketinin boyutunu gösteren trajik 
gelişmelerdir. 

Bu tablo; sivil Kürt kurumlarına, 
diplomatik misyon taşıyan 
temsi lciliklere, kültür ve basın-yayın 
merkezlerine, siyasal bürolara yönelik 
saldırı geniş çaplı ve uzun vadeli bir 
tasfiye planını ortaya koymaktadır. 

KOP'nin Ankar;ı temsilcisi Sefin Dizayi, 
Türk TV' Ierinde çıkan demeçlerinde 
"PKK'ye, Erbil'deki bürolarını 
kapalmaları için süre verdiklerini, bu 
süreye r<ığmcn boşaltmamaları ve karşı 
koymaları üzerine çatışma çıktığını" 
doğruluyor. Gerekçe olarak da, 
"PKK' nin Güneyi i bir örgüt olmadığını 
ve bu bölgede siyasal ve askeri faaliyet 
gösteremeyeceğini, Güney'in iç işle rine 
karışmasına müsade edilmeyeceğini " 
bildiriyor. 
Parçacılık illetinden kurtulamamış 

olanlar, PKK'nin Güney Kürdistan'daki 
varlığını gayrı meşru ilan ederek, 
KUKM'nin önüne gerici engeller 
dikmektedirler. Sömürgecilerin 
ülkelerindeki varl ığına karşı teslimiyeıçi 
ve hoşgörülü olanlar, bu teslimiyetlerini 
gerçekçilikle, akılc ılıkla mazur 
gösteren ierin varac:ığı yer, KUKM 
güçlerini fi7iki imhadır. Nihayet bunun 
aynı zam;ında kendi varlıklarını da imha 
etmek an lamına geleceğini göremeyen 
bir siyasal körlüktür. 

Bütün bu o lup bitenlere bakınca 
Kürdistan' ı sadece Bahdinan ve Soran 
bölgelerinden ibaret gören KOP'nin ne 
kadar "KOrdislani", siyasal rakiplerini 
tasfiye etmek içi n sömürgeci ordulada 
ortak seferler düzenlemekten 
çekinmeyerek ne kadar NDemokrat" bir 
aşiretler federasyonu halinde kendi 
ulusuna yabancılaşarak ne kadar "Parti" 
oldugunu anlamak mümkündür. 

ABD Ekseninde TC-Israil 
Savunma lşbirligi 
Anlaşmasının Anlamı 

Türkiye'de lam da " Islamcı" bir parti, 
koalisyonun en büyük ortağıyken 
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Kuzey ve Güney 
Kürdistan'daki iç 

dinamikler ve uluslararasi 
konjonktür OrtadoRu'da 
Kürt devletleşmesi için 
yüzy1l1m1zm en büyük 

olanaklaflm sunmaktadir. 
Parçac1 anlay1şlardan, 

dar grupçu yönelimlerden 
bir türlü kurtulamayan 
hasiretsiz ve ufuksuz 
önderlikler yüzünden 

binbir badireyle 
yakalanmiŞ olan bu 

imkan, Kürt ulusu için 
kallc1 bir mevzi ye, 

kazamma 
dönüştürülemiyor, 

varolanlar ise durmadan 
baltalamyor. 

Başbakana ragmen hükümeti "By pass H 

ederek Genelkurmay insiyatifinde 
lsrail ' le bir savunma işbirliği a nlaşması 
imzalandı . Doğal olarak Arap ülkelerinin 
büyük tepkisini çeken bu anlaşma, t<ını 
da lsrail ' in Filistin Barışın ı dinamitleyen 
yerleşim poli(ikalarını hayata geçirip 
gerginligi en List noktaya Urmandırd ığı 
bir döneme rastgelmesine karşılık 
imzalandı . Bu yeni bloklaşma, Ortadoğu 
ilişkilerinde TC' nin iyice yalnızla~ması 
pahasına iyiden iyiye ABD güdümune 
girdiğini gösteriyor. 
Yalnızca büyük bir iç-kamuoyunu 

degil, aynı zamaııd;ı başta lr<ın olnı;ık 
üzere, hemen bütün Arap Devlet lerini 
blok halinde karşısına alan bu meydan 
okuma, bir kez daha TC ilc lsrail'i aynı 
çizgide birleştirdi. 

Bu savunma konseptinin konumuz 
açısından önemi, Türkiye'nin si lah 
modern izasyonu için lsrail ' le 
yak ıniaşması bir yana bu işbirligi ni dah<ı 
da genişleterek ABD ile birli kte 
Ortadoğu'nun jandarmalığı na talip 
olmalarıdır."Daha önce de böyle değil 
miydi" diye soru lacak olursa; dikkatlı ve 
ince bir politika izleyen Osmanlı 
mirasçısı TC, hiç bir 7Ciman sömurgcti 
ortaklarını Oran,lrak, Suriye ve bun ların 
bağlaşıklarını) tümüyle karşısına alacak 
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politikalara yatmamış; ABD ve NATO 
dayatmaları karşısında bile her zaman 
bir esneklik ihtiyat payı koymayı ihmal 
etmemiştir. 

Bu kez özellikle lran'a karşı çok sert 
bir söylemle karşı durulması , Arap 
Devletlerinin duyarlılıklarının hiç bir 
biçimde dikkate alınmaması; üstelik tüm 
bunların Islam dünyasını birinci müllefik 
gören bir Başbakanın görevde oldugu 
anda yapmas ı , militarist-stratejinin 
rotasını göstermeye yeter de artar bile. 
TC'nin dış politikası artık tümüyle 
Genelkurmay ta rafından yönetiliyor, 
yönlendiril iyor. 

Bu terci h, kendi toplumuna karşı iyice 
yabancılaşan militarisi bürokrasinin d ı ş 
iuifaklarla güç toplama ve kendini 
garantileme gayreti sayılabi lecegi gibi 
Türkiye' nin Batı Klüp'teki rolünü 
belirleme amacı taşımaktadır. 

Genelkurmay 2. Başkanı Org. Çevi k 
Bir, as l ında gerçegi veciz biçimde ifade 
etti: "TOrk Silahlı Kuvvetleri Batı'yla 
tamamen bütOnleşmiştir" dedi. lfadeye 
dikkat edelim: Türkiye toplumu degil 
TSK! Ekonomik ve sosyal gelişim, insan 
hakları, demokrasi normları , hukuk, 
bilim-teknoloji alanında degil, Türk 
Si lahlı Kuvvetleriyle bütünleşmişiirt Bu 
çok önemli bir ayrımdır; kendiliginden 
ifade edi lse bile önemli b ir gerçegi 
açıklamaktad ır. Batıy la birleşme, dün 
oldugu gibi bugün de askeri temele 
dayanmaktadır. Buradaki görevde, hem 
kendi ulusuna hem de, bölge halklarına 
karşı Batı çıkarlarının jandarma karakolu 
olmak ... 

TC-Israil işbirligi iki "Terörist Dcvlet''in 
kader birligi etmeleri, işgal altında 
tutlu kları topraklarda uyguladıkları 
yöntemler, sı nır ötesi operasyonlar ve 
diplomasi alanında deneyim aklarımı 
gibi çizgiler de taşı maktadır. Ne varki 
lsrail'e gerek iç politikadaki "demokrasi 
kültürü", gerekse işgal altındaki 
toprak larda uyguladıgı '"özerklik", 
savaşan taraflarla "siyasi diyalog" gibi 
bir çok konuda Türkiye'den kat -kat 
ötede oldugunu da belirterek haksızlık 
etmemek gerek ... 

Genelkurmay yetki lilerin in lsrail'deki 
yogun temaslarının ard ından, lsrail'in 
Bekaa vadisindeki Hizbullah 
kamplarının bombalaması Türkiye'nin 
Güney Lübnan'da lsrail'in uyguladıgı 
yöntemleri sık s ı k telaffuz etmesi bu 
işbi rligin in Kü rd istan'a i lişk i n boyu tlarını 
da göstermektedir. 

lsrail 'in, TC'yc büyük bir silah pazarı 
gö70 ilc baktıgına ve i ş in içindeki mali 
boyutu'da hesaplamakla büyük fayda 
vardı r. 

Fakat, ABD-TC-Israi i blokunun 
Ortadogu'da Iran b ir yanda, Arap 
Devletlerinin bi r k ısmı diger yanda ciddi 

bir karşı-blokiaşmaya yol açacagı, en 
azından TC ilc Kürd istan üzerindeki 
ortak sömürgeci çıkarlar baglamındaki 
ittifak ı sarsacağı beklenebilir. 
Kürdistan'lı örgütler sömürgeci 
devletler arasındaki bu blok 
parçalanmadan önemli kazanımlar 
saglayabilirler. Elbette bu ülkelerin 
bloklaşmalarına "tarafN olarak dahil 
olma tarzında degil, bagımsız bir 
Kürdistan politikasını birlikte 
oluşturarak ..... 

Güney Kürdistan' da 
KYB' den sonra h atm 

sayilir üçüncü büyük güç 
olma yolundaki PK!~',.,in 

tasfiye edilmesi, en 
azmdan olabildiğince 

smirlandmlmasJ ise bu yil 
gerçekleştirilen u Çelik 

Operasyonu" ile 
sağlanmaya çaltştltyor. 
Bu operasyon KOP ve 

TSK'nin PKK'ya karşt aktif 
askeri işbirliği yapttk/art 

1993'den sonra ikinci 
büyük askeri harekatttr. 

Bu harekatm temel 
aytrtedic! özelliği PKK'nin 
yalmz askeri olarak değil, 

siyasal olarak da 
Güney'den tasfiye 

edilmesinin 
amaçlanmastdir. 

Öte yandan ne ABD'nin de, lsrail' in 
stratej ik o larak sürekli bir karşı tutum 
geliştirecekleri beklenmemelidir. Arap 
ve Islam dünyasını sürekli ve sonsuza 
kadar karşıianna alacakları bir politika 
duşünmeyecekleri, ama gerek "YDD" nin 
iç manevraianna ve güç i lişki lerine bağlı 
olarak gerekse, bu ulkelerin 
sınırlandırılmalarına dayalı olarak bir 
bloklaşma eksenini sık sık 
değiştirecekleri bir sır degi Id ir. Bu 
durumda keskin bloklaşmalardan en çok 
zarar görecek o lan, bu kom~ularla her 
gün bir arada yaşamak zorunda olan TC 
olacaktır. 
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Askeri Vesayet Artıp,"Milli 

Mutabakat" Parçalanırken .... 

Bir Güney Kürdistan operasyonu ilk 
kez ardındaki "Mi lli Mutabakat"ın 
parçalandıgı bir ortamda 
gerçekleştiriliyor. Kuşkusuz Kürdistan 
politikası, her zaman tümüyle TSK'ya 
terkedilmiş olduğu ve sivil siyasetçiler 
tarafından kesin bir biçimde 
desteklendiği için, bu politikalarda bir 
degişiklik an lamına gelmiyor, ne ki 
1992' den 1995'e kadar aralıks ız 
iktidarda kalan, DYP-SHP (CHP) 
koalisyonu tam an lamıyla bir "Milli 
Mutabakat" hükümetiydi. Merkez sag ve 
Merkez sol bi rleştirilmiş, toplumsal 
muhalefeti barajlama görevi SHP'yc 
verilmişti. Milli Mutabakat'ın diğer 
önemli ortakları kuşkusuz TSK Komuta 
heyeti ve MHP idi. 

Bugün ise, koalisyonun iki büyük 
ortağı TSK ve MHP hükümetin 
dışındad ır. CHP seçim yenilgisinin 
ardından koalisyon dışında kalmıştır. 
Islamcı söylemieric 1. parti durumuna 
gelen RP hükümetin büyük ortagı 
olmuştur. Ordu, hükümet, medya, siyasi 
partiler, sanayi sermayesi, orta 
burjuvazi, mafya, faşist çeteler vb. kı saca 
bütün "Milli Mutabakat Iktidar bloku" 
parçalanmış, derin bir iç kriz 
yaşamaktadır. Milli Mutabakata 'sol'dan 
destek çıkmış sendika bürokrasisi de 
ayrışmanın unsurlarıdır. 

Bu parçalanmışlık ne yazık ki özellikle 
Kürdistan politikasını ve devletin yapısal 
değişikliklerini tartışmak bir yana, 
ordu'nun siyasal kurumlar üzerindeki 
ambargolu vesayetinin daha da 
agırlaştıgı bir sürece evrilmektedir. 
"Susurluk Kazası" ardından rejim ve 
özellikle Kürdistan politikasının daha 
canlı biçimde tartışılması, toplumsal 
muhalefetin, sivil itaatsilliğin 
boyutlanmas ı karşısında, bu tepki usta 
bir " Erkan-ı Harp Taktiği" ilc "Şcriat
lrtica Tehlikesi"ne yönlendiri lerek 
hedefinden tümüyle saptırı lmış 
bulunuyor. 
Şimdi koşu llar çok daha elverişli 

olmasına ragmen tümüyle TSK'ye angaje 
olan basın ve aydın çevreler, Kürdistan 
pol i tikasını satır aralarında bile olsa 
tartışmıyorlar. Ne varki bu illüzyonun 
çok uzun sürmeyecegi, özellikle "Milli 
Mutabakat"ın çözüldüğü bu koşulların, 
bu kez Kürdistan sorunu ilc birlikte 
Millitarist-bürokrasinin siyasetteki yerini 
gündeme getirecegi beklenebilir. Tabii 
kimileri zaten "darbe" altında yaşadı kları 
halde "darbeden" korkmaya devam 
etmez; "dinsel gcrici lige karşı güvence" 
olarak Orduyu gören kimileri de asker 
yağcı lığından vazgeçerlerse .... 

Helikopter Olayı'ndan Sonra 
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Genelkurmay'ın mali ödenekle ilgili 
başlattıgı tartışma, eger hükümeti 70r 
duruma düşürmek için özellikle ortaya 
atılmadıysa, TC'nin savaş harcamaları 
karşısında karşı karşıya kaldıgı agır 

sorunları ortaya koymakta. 

Geri lla M ücadelesi'ndeki 
Gel işmeler ... 

Son operasyonu kendinden 
öncekilerden farklı kılan özelliklerden 
biri de, 1993'de mevzi savaşına girerek 
özellikle KOP karşısında güç kaybeden 
PKK' nin, bu kez daha deneyimli ve usta 
taktiklere başvurdugunu göstermesidir. 
Konuyla ilgilenenler 1993 savaşının PKK 
içinde çok sert bir eleştiri-özeleştiri 
sürecine tabi lutuldugunu bilmektedirler. 
Gerillanın füze kullanarak üst üste iki 

savaş helikopterini düşürmes i , ilk ke7 bu 
kadar çok sayıda üst rütbeli subayın bir 
harekat sıras ında kaybedilmesi, iki 
subayın esir alınmış olması (TC henüz 
dogrulamıyor!), gerilla cephesindeki 
taktik ve donanım yönündeki ge lişmele ri 

küçümsemenin, TC'ye pahalıya mal 
olduğunu göstt>rmektedir. 

Oysa operasyonun başladığı ilk 
günlerde, KOP'nin de desteği ile Sinat, 

Xakurk , Avagoze, Haftanin, Kerşa ve 

Zap bölgelerine girildiği ve buraların 

tamamiyle PKK kamplarından 
arındırıldığı açıklanarak erken "zafer" 
havası yayılmıştı. Bir süre basına 
kapatılan bölge, gerekli mizansenler 
huırlandıktan sonra Genelkurmay 
denetiminde " basına gezdirildi". 
Özellikle esir askerlerin kurtarılması için 

Van RP milletvekili Fethullah Erbaş ve 

IHD Genel Başkanı Akın Birdal 'ın 
misafir edildiği kampın ele geçirildigi 
görüntüleri karş ı propaganda için iyi 
düşünülmüş mizansenlerdi. 

Buna karşılık "Türk ordusu buraya 
giremez'' dendiği öne sürülen "Dire ni~ 

Tepesi" diye gösterilen tepeye Türk 
bayrağının çekilmesi ve kendinden 
geçmi~ bir kontra subayın " Biz 
buradayız, Mehmetçik burada, PeKaKa 
nerede? Gelsinler!" diye bas bas 
bağırması hamaset edebiyatının ilginç 
örneklerini olu şturdu. 
Genelkurmayın açıklamalarına 

inanılacak olursa, operasyonun daha ilk 
günlerinde gerilla kayıpları 900'ü 
bulmuştu. 7 Haziran 1997'de ise bu 
rakamın 2 bin SJ2 olduğu ileri sürüldü. 
Bir gerilla mücadelesinde, bu kadar kı sa 
süre içinde bu denli büyük kayıp 
verilmesi oldukça abartılı bir rakam 
olarak gözükmektedir. Düzenli ordu 
savaşında bile kolay kolay 
ulaşılamayacak bir rakamı 
Genelkurmay' ın telaffuz etmesin i 

"erken ve kesi n bir başarı" görüntüsü 
vermek i stediğine yorumlayabiliriz. 
Savaşta, psikolojik bir öge olarak 
tarafların kendi kayıplarını küçültmek, 
karşı tarafın kayıplarını ise abartmak gibi 
taktikleri biliniyor. Ama bu tür bir 
rakam, ilk kez ve üstelik ortada hiç bir 
görüntü ve ceset olmad ığı halde 
yapılabilmektedir. Yetkililer, bu rakamı 
"dürbünle yaptıkları izlemelerden" ve 
"gerilla telsizlerinin dinlenmesinden" 
elde ettiklerini bel irtiyorlar. Gerilla 
telsizlerinin güvenilir bir kaynak olarak 
belirtilmesi bir yana, bilinçli olarak 
ya nlış enforme etmek gibi bir savaş 
hilesine başvurulmuş olması da büyük 
bir olasılık olsa gerek. 

Çünkü, gerilla güçlerinin u sta lıklı bir 
biçimde geri çekilerek ordunun daha 
fazla alana güvenle yayılmas ını 
sağladıkları, mevzi savaşına girmekten 
kaçındıkları, böylece O rdu 'da erken bir 
7afer rehavetinin ortaya çıkmasını 
sağladıkları anlaşılmaktadır. 

Yetkililer "PKK' nin ordu karşısında 
tutunanıayıp kaçtıklarını , ama lrak, lran 
ve Suriye yönündeki kaçış nokta larının 

da tutulmuş olduğu"nu açıklıyor ve 
zaferlerini ilan ed iyorlardı : Org.Çevik Bir 
operasyonun 2. haftasında yaptıgı 

açıklamada "Kuzey Irak'ta huzur ve 
sükunun tamamen sağlandığ ı "müjdesini 
veriyor ve eklerneyi de ihmal etmiyordu 
:" .. tıpkı Türkiye'de olduğu gibi ... " 

Kendi içinde ironik bir anlam taş ı yan 

bu açıklamaya göre, "Kuzey Irak'ta 
sağlanan huzur ve sükun"un nas ıl bir ~ey 
olduğu hemen anlaşılıyordu: " .. tıpkı 
Türkiye'de olduğu gibi .. "yani hiçbir 
şey .. 

Zaten çok geçmeden hem bu "huzur 
ve sükun sağladık, geriliay ı temizledik" 
edeb iyatına, hem de "biz buradayı7, 
PeKaKa nerede ! " diye bağıran hamaset 
nutuklarına ça rpıc ı cevaplar gelmeye 
başl adı. GC'rilla oradaydı ve bir hafta 
.u.ıyla ikı ,,ıvaş helikopterini SA 7 B 
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Org.Çevik Bir 
operasyonun 2. haftasmda 

yapttğt açtklamada 
"Kuzey Irak'ta huzur ve 

sükunun tamamen 
sağlandtğt "müjdesini 
veriyor ve eklerneyi de 
ihmal etmiyordu : " .. 
ttpkt Türkiye'de olduğu 

"b" " gt 1 ••• 

yani hiçbir şey .. 
Kendi içinde ironik bir 

anlam taştyan bu 
açtklamaya göre, '1Kuzey 
Irak'ta sağlanan huzur ve 

sükun"un nastl bir şey 
olduğu hemen 

anlaşthyordu : " .. 
ttpkt Türkiye 1de olduğu 

gibi .. "yani hiçbir şey .. 

füzeleriyle dü~urmüş, 1.3 üst rutbeli 
subayın ölümü ve iki esir alınma~ıyla 

önemli kayıplar verdirmi şti. Üstelik 
sadece Güney Kürdistan'da degil, 
Kuzey'de Dersim, Amed, Botan ve 
Serhat bölgelerinde de yaygın çtl tı şnıalar 

yaşannıaktayd ı. Küçük gru ı-ılara ayrılmış 

olan gerill anın iyice yayılmış olan askeri 
biriikiere kayıplar verdirdi~i 
anlaşılıyordu. 

Süper Cobra' nın düşü~ü ilk önce 
"teknik arıza" diye duyruldu. Ard ından 

düşurülen Caugar'ın ise, önce "t<'knik 
arı7it" daha sonra "bilinmeyen bir 
nedenle düştüjtu" aç ı kland ı. ra kat daha 
sonra inandırıcılığın bü,bütün 
yilirilmesini önlemek ve fuzeler 
konusunda bir d izi ülkeyi suçlay<ırak, 

topu dışarı atmak için olsa gerek, 
helikopterin PKK geri lla l arınca 

düşürüldügü Genelkurmayın resmi 
açıkl anıası ile kabul edi lmek zorunda 
kalındı. 

Yine aç ıklamalarda asker kaybının 95 
oldugu, 220 yara lı bulunduğu 
belirtiliyordu . Bütün bu kabullcnmelerin 
ardındaki siyasi ve askeri gerçek ise 

şuydu: Güney Kürdistan TC için 
hergeçen gün daha da büyük bir oranda 

bir Vietnam batağına dönüşüyor!... 
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Gerillanın "d ı ş" bir olgu oldu~unu 
anlatmak üzere onları n Suriye, lran ve 
Güney Kürdistan'dan geldikleri 
dcmagojisi sü rdürOlürken Botan'dan 
Dersim' e her alanda geri llanın varoluşu, 
özel savaş propagandasını yerle bir 
etmektedir. PKK'nin siyasal çözüm 
sürecine zemin hazırlamak için 
yürüttügü tck tarafl ı ateş kes 
politikasının ya raıııgı nisbi durgunluk 
ortamın ı , "teröristleri yok ettik, artık 
eylem yapamıyorlar, bölgeyi en azami 
düzeyde temizled ik" diye kendi lerine 
başarı malzemesi yapanlar, her şeyin bu 
kadar ucuz politika malzemesi 
yapmanın sancılarını yaşıyorlar. 
Geri lft'ının "bitti, yokoldu" dendigi anda 
büyük kayıplar verdirdigi anlaşıldıgında, 
özel savaş demagojisinin ne kadar ters 
teptigi ortaya çıkıyor. 

Bütün bu tablodan "Askeri Çözüm"ün 
ne derece tıkandıgını görmek 
mümkündür. 

Tabii görmek ve anlamak isteyenlere ... 

PKK'yi Ezdikten Sonra 
11Çözüm" Masalı 1 

Güney Operasyonu'nun TC yetkilileri 
aç ısından diger bir dramatik yan ıda, 
Nisan ayı içerisinde bizzat askerlerin 
ağzından "Terör konusunda askeri 
açıdan yapılabilecek her şeyi yaptık, 
PKK'yi marjinalleştirdik; şimdi sıra 
sivillerde, sosyal, ekonomik ve kültürel 
tedbirlerin alınmasında" demelerinden 
kısa bir süre sonra yine askerini büyük 
çaplı bir operasyona sokarak bütün bu 
sözlerini bir anda tekzip etmesidir. 

TC yetkilileri özellikle "siyasal çözüm" 
l afın ı kullanmamaya özel bir önem 
gösteriyorlar. 1990 yı lında Özal' ın 
"Federasyonu bile tartışırız" demesinin, 
1992 yı lında Demirel-Inönü ikilisinin 
Oiyarbakir'de halkın önünde "Türkiye 
Kürt realitcsini tanımıştır" demeçleri 
vermelerinin üzerinden 5 yı l geçtikten 
sonra yeni hiçbirşey söylenmedigi gibi, 
bütün eski söylenenler de unutuldu ve 
nerede ise hainlik sayılmaya başlandı. S 
yı l sonra ilk kez birisi, -üstel ik sorunun 
asıl muhatabı olan bir askeri yetkilinin 
/Org.Çevik Bir'ini böyle bir açıklama 
yapması bir çok çevrede iyimserlik 
havasının esmesine yetti. 

Gerçi Orgeneral yine "siyasal çözüm" 
lafını telaffuz etmemeye özel bir d ikkat 
gösteriyordu, ama "askeri açıdan 
herşeyin yapılmış oldugu ve herşeyin 
askerden beklenmemcsi gerektiği, sivil 
siyasetçiterin sosyo-ekonomik, kültürel 
tedbirler" almaları gerekt iğini söylemesi 
bile uzun zamandır "şiddet" ve "askeri 
çözüm" dışında dile getirilen bir 
yaklaşım olarak ciddiye alınmaya değer 
görülüyordu. 

Bu demecin artık tümüyle etkisiz, 
yetkisiz v_e ciddiyetsiz oldukları 
kanıtlanmış olan sivil siyasetçi ler yerine 
asker tarafından dile getirilmiş olmas ı 
acaba Türkiye'de, Rusya'nın 
Çeçenistan'daki lebed Fonnülüne 
benzer bir çözüm mü düşünülüyor 
sorusunu gündeme getirdi. 

Bu söylemlerin ardından Güney 
Kürdistan'a askeri bir sefer 
düzenlenmesini ise kimi çevreler 
"PKK'yi ezdikten sonra çözüm" olarak 
yorumluyorlar. Bu görüşe göre "TC Kürt 
sorununda bir takım açılımlar yapma 
ihtiyacı duymakta fakat si lahlı mücadele 
sonucunda bazı kazanımlar alındığı ve 
terörizme boyun eğ ildiği izlenimi 
vermemek için öncelikle PKK'yi ezmeyi 
zorunlu görmektedi r. Bu sonucu az-çok 
a ldığında ise -k i askeri yetkili ler artık 
bunu söylüyorlar!- bir takım çözüm ı ..... 
gidecektir''. 

Işin garibi bu görüşü, siyasi ge leceğini 
PKK' nin tasfiye edilmesine bağlayan lar 
kadar PKK yanlısı çevrelerin de akla 
uygun bir yak l aşım saymalarıdır. Bir 
farkla, "devlet henüz PKK ile görüşme ve 
anlaşmaya hazır olmadığı için, öncelikle 
terörizmi yokettiği görüntüsürıO 
sağlamak, daha sonra da PKK'nin de 
7ımn i desteğini alan çözümlere 
yönetmeyi düşünmektedir". 

O ldukça spekülatif bu yorumlara 
karşın bizim görüşümü7 
şudur. 

Birincisi; Kürdistan 
sorunun çözümünün 
önündeki en büyük 
engel militarist
bürokrasidir. Ülkenin 
askeri işgal altında 
oluşudur. Dolayısıyla, 
silahlı ulusal diren~ 
sonuna kadar temel bir 
öge o l acaktır, olmak 
zorundadır. 
Sömürgeciliğin şiddeti 
devrimci şiddetle 
geri leti lmedikçe, 
kırılmadıkça hiçbir 
"çözüm" şansı yoktur. 
Bu nedenle, gerilla 
mücadelesini temsil 
etme bağlamında 
"PKK'yi ezdiktcn sonra 
çöLü m" diye b ir ş_ey soz 
konusu olamaz. Ustelik 
bu çözümden 
kastedilen şey en ba~it 
ulusal kültürel hakların, 
kimliğinin tanınması 
noktasında bi le olsa ... 

Ikincisi; Politik 
radikalizmin dışlanarak, 
ulusaltemsil yok 
sayıl arak, ulusa 
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dayatılacak hiçbir "çözüm" de kalıcı ve 
adil olamaz, barışçı olamaz. Bu nedenle 
özellikle "PKK dışında muhatap arama" 
ya da "PKK' siz çözüm" gibi formüller de 
politik gerçeklikle bagdaşmamaktadır. 

PKK'nin kendi dışında atılacak 
adımları cesaretlendirrnek üzere geri 
adım atması ve mevcut statünün KUKM 
lehine değişmesi yönündeki açıl ımlara 
sıcak bakması ise taktik bir yaklaşımdır. 
Herkes için manevra yapma olanağı 
sağlamaktadır. Fakat unutulmamalı ki, 
eğer "Avrupa çözümü" ne gelinecekse 
bile Irianda ve Bask sorunlarında varılan 
ara çözüm, ancak IRA ve ETA'nın zımni 
desteği sayesinde mümkün olabilmiştir. 

Bundan dolayıdır ki, "si lahlı 
mücadelenin yenilgisi üzerine" çözüm 
geleceği beklentisi sağ-oportünist ve 
teslimiyeıçi bir anlayıştır, sömürgecilerin 
uydurduğu bir masa ldır. 
Unutulmamalıdır ki, PKK'nin yenilgisi 
veya tasfiyesi üzerine, silahlı 
mücadelenin yenilgisi üzerine inşa 
edilecek tek bir "çözüm" vardır. O da 
Kürdistan'ın 1925'1er, 1938'1erden 
sonra yaşadıgı gibi koyu bir gerici lik ve 
teslimiyet dönemidir ... 
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5ehitlerin maliyeti! 

"Çelik Harekatı" sırasında 2522 gerillanın 
öldürülmesi, burjuva basınında küçük başlıklarla 
istatiksel bir soğuklukla sı radan bir hab'er o larak 
geçiştirildi. Belki rakamın abartılı ve gerçek-dışı 
olmasından ötürü idi. Ama daha da çok sözde "TC 
vatandaş ı" sayılan Kürt gençlerinin kanı onlar için hiç 
birşey ifade etmediği için böyle davrandılar. Ikibin 
beşyüz genç, ikibin beşyüz bağrı yan ık anne demekti ... 
Fakat savaş çığırtkanları bu kitlesel kıyı mı değil, ancak 
üst-rütbeli subayların cenazelerinde duygu sömürüsü 
hamaset edebiyatı yapmayı yeğ ledi, hem de iki 
yüzlüce ... 

Ai lelerin içerisinden yükselen "Bu kan dursun artık !" 
feryatları yerine, savaşı kışkırtan yak ınmalar öne 
çıkarıldı. Beri yanda ateş düştüğü yeri yakar misali 
binlerce gerilla ailesinin tepkileri ise hiç hatıra bile 
geti rilmedi. Çünkü on lar, basına göre sadece askerin 
başarısını gösteren bir sayıdan ibarettiler. 
Aslında şehitlere nasıl maliyet hesabı ile bakıldığına 

bir örnek de Hürriyet Gazetesinde,şehit ai lelerine, 
mirasçılarına tanınan hak ve mali olanakların bir listesi 
veri lerek ortaya konulmaktaydı. 1 O milyon maaşla 
küçük bir iş, bir lokma ekmek için intihar eden 
gençlerin, işsiz i erin bulunduğu bir ülkede, insanları kirli 
bir savaşta ölmeyi cazip hale getiren bu liste aslında 
ibret veric idir. 

- Faizsiz toplu konut kredisi (1977 için 1 milyar 444 
milyon TL), 

- 1 O yıl süre ile kira yard ımı, 
-Bir yıldan üç yıla kadar 250/500 milyon arası Halk 

Bankası kredisi, 

Hezlran-Haziran/11rmeh-Temmuz 1997 

- Şehit yakınlarına iş temini, 
- Şehidin kendisinden sonraki kardeşinin isterse 

askerlikten muaf tutulması, 
- Şehit kardeşlerinin ikametgahiarına yakın bir yerde 

asker lik yapmas ı, 
-Hastanelerden yararlanma önceliği, 
-Askeri kimlik kartının verilmesi, 
- Orduevinden ve özel eğitim merkezlerinden 

yararlanma, 
-U laşım araçlarından ücretsiz yararlanma, 
-Paras ı z yatılı veya burslu öğrenci okutmakta 

kolaylıklar, 
-Askeri ve polis okullarına giriş l erde kolaylıklar, 
-Kara Kuvvetlerinden 35 mil yonluk destek yardımı, 
- Genelkurmay'dan 75 mil yon luk destek yardım ı , 
- Kara Kuvvetleri Sosyal ve Moral Yardım 

Sandığı'ndan 450 milyon TL destek, 
- En yüksek devlet memuru bürüt aylığ ı 
üzerinden, 30 yıl hizmet yapm ı ş gibi emekli 

ikramiyesi ödenmesi. (1997 yılı için 2 mi lyar 332 
milyon 227 bin TL), 

-En yüksek devlet memuru bürüt aylığı üzerinden 60 
katı tuta rı olan (1997) yıl ı için) 1 milyar 889 milyon 550 
bin TL nakdi tazminat, 

-Emekli maaşı, 
-Tütün ve alkol ürünlerinin satış bedellerinden pay 

(1997 y ılı içinde 76 milyon 245 bin TL), 
- likokula 24 milyon, ortaokula 36 milyon, liseye 48 

milyon, yüksek okula 72 milyon öğrenim yardım ı, 
-1 milyar 332 mi lyon 227 bin TL OYAK yardımı (1997 

yılı için), 
- Mehmetçik Vakfı katkıları ... 

Bu listeyi okuyan sefillerin "Gel de ölmel" demeleri 
beklenebilir .. Bir de şehit gerilla varisierine bakal ım . 
Bütün yurtsever ve devrimcilerin, Kürt halkının kalbinde 
nadide bir yere; özgür bir vatan, özgür bir toplum ideali 
uğruna veri lmiş bir ömrün onuru, kölece yaşamayı 
insanca ö lmeye yeğlemenin gururu d ışında şimdilik 
maddi hiçbir şey yok .. Ama özgürlüğün taş taş döşenen 
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görkemli yolu var. 
-Köylerinin ve evlerinin yakılması, 
-Varsa arazi ve taşınmaz ma l iarına korucular tarafından el konması, 
-Yüzlerce yıldır yaşadıkları köylerinden, kasabalarından, mahallelerinden sürgün edilmeleri 
- Göçettikleri şehirlerde ve metropollerde barınacak yer bulamayıp, naylon barakalarda yaşamaları ve 

belediyenin sürekli olarak buraları dagıtması, 
-Bir evde 6-7 aile ile birlikte kalmaları , 
- Iş bulamamaları, koruculuk ve ajanlıgı kabul etmedikçe kendilerine devlet nezdinde hiçbir yardımda 

bulunu lmaması , 
-Yardım ve yataklık suçundan işkenceye uğramaları , tutuklanmaları, yargılanma l arı, cezaevlerinde yatmaları, 
-Ailelerin parçalanması, çocukların hiçbir sosyal güvence olmadan, eğitimsiz ve sağlıksız bir yaşama, çoğu kez 

sokağa mahkum olmaları, 
-Kontr-gerillanın, korucu ve güvenlik kuvvetlerinin işkencelerine uğramaları, fırsatı bulunduğunda 

öldurulmeleri, 
- Devlet karşısında hiçbir haklarının olmaması ve hıçbir olanak sağlanmaması. .. 

Liste daha da uzatılabilir. Işte haksı7 ve eşitsiz bir sömürge savaşında "taraflar"ın maliyetleri. Kim ne için, nasıl 
savaşıyor, bu kimin savaşı? Bu tablo bile yeterince anlatmıyor mu? 

Kaynak Dolar $ % 
Ulusal Büıçcden Ayrılan Pay 9 milyar 847 milyon 7 yüzbin % 35.4 

Savunma Sanayii Destekleme Fonu 5 milyar 93 milyon 4 yüzbin % 18.3 

ABD Yard>m> 4 milyar 247 milyon 5 yüzbin % 15 

Türk Savunma Fonu 3 milyar % 1 O. 7 

NATO 2 milyar 727 milyon 8 yüzbin 

Devlet ve Firma Kredileri 

Özel Ödenek 

Almanya 

TSK Güçlendirme Vakf, 

1 milyar 602 milyon 

, 1 milyar 25 milyon 

' 153 milyon 

115 m!!Yon 6 yüzbin 

re• nin Son 1 O Yıl lçerisjndeld 
Silah Harcamaları 

Yıllar 
1988 

1989 

1990 

1991 

1992 
1993 

1994 
1995 

1996 

1997 
Toplam: 

Dolar$ 
1 milyar 656 milyon 

1 milyar 913 milyon 9 yüzbin 

2 milyar 392 milyon 2 yüzbin 

3 milyar 158 milyon 9 yüzbin 

3 milyar 149 milyon 

3 milyar 513 milyon 9 yüzbin 

2 milyar 599 milyon 

2 milyar 811 milyon 

3 milyar 359 mi lyon 

3 milyar 258 milyon 4 yüzbin 

27 milyar 811 milyon 9 yüzbin 
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Nirxen mlroviye carek din !!!!!II!!III[IIIIIJ••II!!!!!~ .... ~!!I!I•IIII!•••••II!I••••• xistlye derxin, plan O 

F di bin palelen tanqan de bernameycn nı) arnade 

ye. U! Mixabin hemi dinya kirin O xistin rojjevc. Civina 

bOyeker O lal; kes tiştek Dubline jl yek ji van planan 

nablne O nabihize. Dewleta bO. Di encama civine de 

Tirk a kolanyalist, li ber A E protokolek hat 'imzekirin. li 

çaven dinya şarezar (!) hemi BAŞ (J R w J 1 gor ve protokol e nakokiylln 

peymanen navnetewi di bin ku di navbcyna PDK O 

postalen leşgen~n xwe de kir YNK'e de hebOn, hatibOn 

paspas O bi arnıanca çareserkirin. Le ya rastindi 

dagirkirine, bi hezek mezin bingeha civina Dublinc de 

Crişe Kurdistana başur kir. DAG 1 R K E RA N tasfiyekirina PKK' e heba. 
Hemi dewlcten emperyalist, Biryaren ku li Dubline 

mezring O sazOmanen hatibOn standirı, li hingavti 

navnetewi ji çaven xwe berxwedana P~:K'c ket; PKK 

girtine; an ji hovitiya arteşa li du civina Dublinc F li 

Tirk re li çepikan didin an ji RE B 1 B E başar hez O baındora xwe 

bi bedengi temaşe di kin. li zedc kir. Li ser ve yeke, 

gor agahdariyen çapemeniye dewleta Tirk, bi arnıanca 

70.000 lcşger, 10.000 tekbirin O tasfi)'ekirina 

cerdewan, 300 ıanq, PKK'e kenıincnı bi xwin O 

balafiren şer, cobra O D 01 E H xayin amaele kir. IJublin ji 

peşmergeyen PDK'e beşdari aliye platformcn nawnctcwi 

ve Mşe dibin, ev hejmar F de gava yekem bO. Ev 

diyar dikin ku di diroka pevajo bi civinen Ankaraye 

komara Tirk de tcvgera berdewam kir. le icar bi 

leşgeri ya he ri mezin, ev awaycki din. Ro la dewleta 

tevger e. Rayedaren arteşa N. Barzan Tirk bi care ki ele veguhcri. 

Tirk, di şiroveyen xwe yen di Di civina Dubline de 

destpeka erişe de gotin, ku ev başdariya nuneren dewleta 

operasyon li ser vexwendina Tirk tcne bi statOya 

(daweta) PDK'e dcst pe kiriye O hct;:ı PDK beje bes, we çavdMye bO le icar ew bi xwe bO xwcdiyc siwanıe. 

bidome. Di civinen Ankaraye dewleta Tirk, Tirkmenan ji wek qertck 

Bel~ li Kurdistan~ dirok carek din ji dubare dibe. Hez~n xwe bi kar ani O li ser hezen başOr bandora xwe 1JE!şve bir. Bi 

sereke y~n KurdistanabaşOr-bi taybeti ji PDK- disa bi h~sani gotinck din, hevsarc bi yekcari bi desı xist. Helbest disa bi 

hatin listik~n kolonyallstan a li diji berjewendiyen gele Kurd plşkgiriya YOK o emperyalisten Awrupayc. kar lc;rail F be~dari 

ketin nav plan Q bemamey~n xaytn. Pewist e ku ev ravcja ve qoroye bOyc; ji aliye istihbarat 

(tavira) PDK'e ya iroyin ji nO ve be nirxandin O di nav tekoşina O leşgeriye ji rayedaren arteşa 

rizgariya netewi de ci O rola wc çi ye, be tesbit kirin. Beri Tirk ra aqi lmendiye dike. 

nirxandina ravcja PDK'e divc em li mebcsta dewleta Tik o li Tetc zanin ku dewleten 

mebesta piştgiren we yen emperyalist bineri n. Gelo dewleten emperyalist O hezcn dagirker, ji 

emperyalist çima bi awayekl ewqas vekiri dibin hevkar o destpcka "SazOmana Di ne ya 

piştgiren dewleta Tirk? NO" vir ve dixwazin li her çar 

Weki te zanln PDK O YNK nezikl du sal bere, di navbeyna aliye d ine hezen radikal O tekoşer 

9 O ll'e Gelaweja 1995'an di bin siwana (şemsiyeyal OYA bikşinin nav sistame. Bi ve 

(Dewleten YekbOyi yen Amerikayel li bajarekl irlandaye armance bernameyen kcdikirin O 

Dubline civiyan. NOneren dewleta Tirk ji, bi statOya çavderiye tasfiyekirine arnade d iki n. Yek ji 

beşdari civina Dubline bObOn. IJ i diline de, ji ve elvine arnıanca wan ji di kesaniya 

arnıane nakoki O dubendiyen ku di navbeyna PDK Cı YNK'e PKK' e de tckbirina tekoşina 
de hebOn, çareserkirin bO. Ji elernek direj ve li başOre rizgariya nctewi ye. le ev 

Kurdistanedi navbcyna herdu hezen screke; PDK O YNK'e de bernameycn wan li hingavti xcta 

nakoki Cı dubendlyen berjewendlyc heba. [v hcrclu hez bi scrxwebOntiyc ket. le carek 

hesani dihatin listiken dewleten kolonyalist o bi şe re birakuji biryar dabOn; "Bi çi awayc be ji, 

o xwekujiye qira hevdu dibirin. cv agire ku ji çiyayen Kurdistan<! 

Helbet bihcvketina PDK O YNK'c dihat hesabc bilind dibe, we be vcmirandin". 

kolonyalistan; wan ji bi vi fersendi bandora xwe li ser Bi ve armancc carek din li paş 
Kurdistana başOr zede dikirin. Disa bihevketinc hczen deriyen girti biryara dagirkirina 

Kurdistan! dibO sedema be ist'ikrariyc. l oma şere xwekuj, başar hat standin O re ji arteşa 

dcwleta federe ya Kurdistana başOr ber bi hilweşinc dibir. Ev Tirk re hat veki rin. 

rcwş ji dihat hesabC dewleten kolonyalist en hercmc. l e ji Hezen dagirker li du 

heleki de ji li başar di nav gel de girani o itiba ra PKK' e zede amadeyiyek direj di 14'c nıeha 
dibO. PKK Her diçO li başOr bi ci dibCı. BihezbOna PKK' e ji, Gulane de erişc Kurdistana başGr 

bernameyen emperyalistan ku ji bu istikrara rojhilata navin kirin. Weki tc zanin cv çend 

hatibOn amadekirin, ser O bin dikir. YOK Cı hcvka ren we yen salen dawin in, ku arteşa Tirk her 

hererne ji bo karibin li başar PKK'e ji mcwziyen ku bi clcst sal dikeve başar. Rayedaren 
artcşc, li du her crişe dibejin; 
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Bel~, art~şa 
dagirker bi mebesta 
t~kbirln O 
tasfiyekirina 
tekoş/na rlzgarfya 
netewl ket başOr. }i 
niha de hc.ıt 1/ankirin 
ku operaSJVOn 
biserketlye. 
Leşger~n Amerlkay~ 
li Wietnarne çawa 
ketin pengav~ t~ 
zan'in; di pevajoya 
vekişin~ de fersend 
neditibOn ku m iri O 
birmdaren xwe 
topkin. Be~ şi k 
dawlya arteşa Tirk 
fi we wekl wan be. 
Bi gotinek din, we 
başar ji art~şa Tirk 
re bibe dojeh. 
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tarttşma 

"Me pişta teroristan şikand, ~di PKK we nikaribe pişta xwe rast 
bike!" Ev gotin ji bo vekişandina wan dibO sedem. Xuya ye ku 
we icar demek direj li başOr bi cih bin. arteşa dagirker, bi 
hoviti tcvkuştinan çedike çi li welat çi li derveyi welat dengen 
rObar pir qcls in. Hemi çapamenlya Tirk bOye yck deng Q wek 
berdevkc art~şa Tirk şere psikolojik! didomine. Roj tu neye ku 
100,200 an ji 300 gerila nekujin Q li ser "lehengiya 
mehmetçik" çiroken derewin nekin mijara nOçeyan. Bilcsebe 
çapemaniya Tirk bi nave çapemeniya mehmetçik nehatiyc bi 
nav kirin. Bel@, art@şa dagirker bi mebesta t@kbirtn O 
tasfiyekirina tekoşina rizgartya netewi ket başOr. Ji niha de 
hat ilankirin ku operasyon biserketlye. Leşgeren Amertkaye li 
Wietnam@ çawa ketin pengav@ te zanin; di ~vajoya vekişine 
de fersend neditibOn ku min O binndaren xwe topkin. Be şik 
daWiya arteşa Tirk j1 we weki wan be. Bi gotinek din, we 
başar ji arteşa Tirk re bibe dojeh. Hclbel ne tenc ji arteşa , 
dagirker re, ji hevkaren wan re ji, Agire ve dojehe we ixancte 
F bişewitlne. 

Di bin maskeya welatparezlye de ixanet 
Hezen kolonyalist ji bo karibi n scrdestiyen xwe yen li ser 

Kurdistanebi hesani bidominin siyascta pirali bi kar linin. Yek 
metoden wan ji metoda "Parve bike G idare bike"ye. Ji 
dagirkirina Kurdistane heta iro hezen dagirker, dubendiye 
xistine navbeyna hezc welatparez O bi şere xwekuji wan bi 
hev dane kuştin. Dijminen gele Kurd di ve siyasete de pirkar 
biserketine O gihiştine armacen xwe. Ev rasti carek din ji di 
rojeve de ye. 

Rayedaren arteşa Tirk di dcstpeka operasyone de rave kirin 
ku, operasyon bi vexwendimı PDK'e dest pe kir O heta 
heremen ku PKK le li ci bOye, bikevin scrdestiya PDK'e we 
bidome. PDK di destpeka opcrasyone de bedeng ma, le bi 
çalakl O kiryaren xwe yen qirej ispat kir, ku ev gotin rast in. Ji 
crişe deh roj şu nda berpirsiyare PDK'e Sami Abdurrahman, di 
programa "32.GOn"e de bi awayeki şcrmok van idiayan 
pejirand. Ev ji diyar d ike ku, hezen başOr ji bOyeren diroki tu 
ders dernexistine. Bi qasi ku em dizani n, PDK O YNK ji 
damczrandina xwe heta iro bi dewleten kolonyalist re 
dikevin nav tekiliyen stratejiki O ji bo berjewendiyen wan 
tedikoşin. Maskeya ev rewşa malkambax ji amadeye; ji 
nakoki O dubendiyen kolonyalistan feydc kirin. Le di qada 
pratkike de rewş bcravaje ve idiaye dimeşe. Ji nakokiyen di 
navbeyna dewleten kolonyalist de hene, feydekirin li heleki, 
ev herdu hez ji bi hesani ten listiken wan O bi parti Q 
rexisıinen Kurd re şer di kin. Nemaze rOpelen diroka PDK'e di 
ve babete de bi kiryaren qirej tiji ne. Du minak tene ji bo 
tegihiştina ve rastiye bese. 

Li du hilweşina rejima Şah li Kurdistana rojhilal PDK-Iran 
O Komela di encama tekoşina li diji rejima Humeyni, 
heremen rizgarkiri bi dest xistibun. Di sala 1982'an de PDK 
bi kiryaren xwe yen qirej dcrket hole O bi rejima Humeyniye 
xwinxwar re teki liyen stratejiki damezrand. PDK bi pasdaren 
lrane re li diji PDK-frane şer kir. Kolonyalisten lrane bi alikarl 
u piştgiriya PDK'e heremen rizgarkiri bidest xistin. Disa 
arteşa Tirk di payiza 1992'an de bi mcbesta pekanina hercma 
tampon bi tanq o topan o bi hezaran lcşgeren xwe crişc 
qampen PKK'e kir. Di vi şeride pcyviren PDK u YNK'e li diji 
Mşa hezcn dagirker di xeta berxwcdane de ci girtin bO, 
mixabin herdu hl!z ji bi arteşa Tirk re hcvkari kirin O Crişe 
PKK' e kirin. Revebiren PDK u YNK'~ desten xwe yen qir~j bi 
xwina gerila şOştin. Peşmergen PDK'l! li ser tanqen arteşa Tirk 
işareta serkefıine dikirin. Ew dimen hi na ji ji ber çaven me 
ncçOne. Di wan ro jan de me ji vi şeri re gotibO; birakuji. Le 
bi ya min ev ne tesbitek rast c. Ger hezek di nav bemamayen 
kolonyalistan de bisekine u ji bo berjewendiyen wan Mşe 
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hezeke Kurdistan! bike, ev ne birakuji ye. Dive em nave ve 
raveje rast lebikin o tekileyen 
xwe bi ew hezen ku di nav 
bernameyen kolonyalistan de 
disekinin re li gor ve raveje 
sazbikin, bele navc ve raveje ya 
rastin ixanet e. 

Helbel rojhilata navin ji bo 
dewleten emperyalist Q 
kolonyalist wek sifra guran c. Li 
heremek wisa ajotina xetek 
rezaniya serbixwe ne hcsan c. 
Lewra li ve hererne desteki di 
berika kC! de ye ne aşikar e. Tifak 
o hevkariyl!n parti o rexisıinen 
hererne roj bi roj veduguherin . Ji 
ber ve yeke dibe ku di p~şeroje 
de hezen başar xwe ji çewtiyan 
rizgarkir O werin ser xetek 
Kurdistani. Daxwaz O heviya gele 
Kurcl ji ev e. Le divc iro hezen 
welatparez u şoreşgcr en her çar 
perçen Kurdistane ji, tekiliyen 
xwc bi hezen ku di nav ixaneıe 
de ne re bibirin Q wan bi awayeki 
vekir'i teşhir bi kin. lro Barzani O 
Talabani paytexten wek Ankara, 
Baxdat, Tahran O Şame ji xwe re 
kirine qible.Çaven wan kor bOyc 
rastiye nabinin. Fersenda ku li 
şere delavc ketibO deste Kurdan 
bi desten xwe revand in. Li du 
şe~ delav@ li ba~Or li ser xwina 
şehidan dewleteke federe -ku de 
facto serbixwe bO- hatibO 
avakirin. Barzani O Talabani, 
tekiliyen xwe yen siyasi, abor'i O 
diplomatikine ji bo jiyandina ve 
dewlete, li gor berjewend~n 
emperyalist O kolonyalistan 
ajotin O ji giyana ve dewlet@ re 
fatihe xwendin. lro j1 Barzani 
Kurdistana başar daniye ser 
temsika (tepsiya) zMn ~şkeşi 

Li du şer~ de/av~ 
li başOr li ser 
xwlna şehfdan 
dew/eteke federe -
ku de facto 
serbixwe bO
hatibO avakirin. 
Barzani O 
Talabani, tekiliy~n 
xwe yen sfyasf, 
abor/0 
dfplomatfkf ne ji 
bo jfyandina ve 
dewlete, li gor 
berjewendfy~n 
emperyalist O 
kolonya/fstan 
ajotin O ji giyana 
v~ dewlete re 
fat/he xwendin. 
iro jf Barzan f 
Kurdistana başOr 
daniye ser temsfka 
(tepsfya) zer/n 
peşkeşf dagirkeran 
d ike. 

dagirkeran dike. Le dive tu car neye ji bir kirin ku; "ri dibe 
bihost le dijmin na be dost". Di sa di ve neye ji bir ki ri n ku, b ira 

· gelan bihcz e; lxanct ji tu car naye ji bir kirin. 
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nu çe 
haberler 

\ 

ULUSAL KONGRE 
YINE GÜNDEMDE 

Sömergeci Türk devletinin KOP 
güçlerinin destegiyle Güney 
Kürdistan'ı işgal etmesi, Kürtler arası 
birlik faaliyetlerini hız landırdı. Bir 
süredir ara veri len Ulusal Kongre, 
Ulusal Birlik ve Ulusal Cephe 
tartışmaları yeniden Kürt 
hareketlerinin gündeminin ön 
sıralarına yerleşti. Avrupa'nın çeşit li 

ülkelerinde konuya ilişkin bir çok 
toplantı ve panel düzenlendi. 

Ulusal Birlik tarlışmalarına ilişkin 
ilk panel, 15 Mayıs'ta MED-TV'de 
canlı olarak yapıldı. Eyüp Burç ve 
Cahit Mervan'ın yönettiği panele 
konuşmacı olarak Kürdistanlı örgüt 
temsilcileri, PKK Genel Başkan ı 
Abdullah Öcalan, gazeteci ler ve 
PKDW adına Cabbar Kadir katıld ı. 
Güney'deki Türk işgalinin yeni 
olması nedeniyle en çok tartışılan 
mesele, Kürt örgütlerinin sömürgeci 
devletlerle yaptı kl arı " ittifaklar" ve 
KOP'nin tavrı oldu. 
Panelisıler konuşmalarında Türk 

işgalini sert bir şekilde kınayarak 
Güney'deki ulusal güçlere özellikle 
KOP'ye seslenerek, sömürgeci Türk 
devletiyle işbirligine son vermeye ve 
safını Kürt halkının meşru 
çıkarlarının yanında belirlemesini 
talep ettiler. Panelisılerden PRK
Rizgarl Temsilcisi Mahmt,ıt Yezdin 
konuşmasında; Kürt ulusal 
hareketinin tarihsel yenilgisinin 
nedenlerini, bugün yaşanan durumla 
karşılaştırarak başlad ı . Yezdin 
kısaca; "adına ne denilirse denilsin, 
ister taktik ister stratejik olsun 
geçmişten günümüze sömürgeci 
devletlerle süre gelen ilişki tarzının 
her zaman Kürtlerin aleyhine 

işledigini, Ulusal Birlik ve ortak bir 
direniş cephesinin oluşmasının 
önündeki en ciddi engelin mevcut 
bagımlılık ilişkileri oldugunu, bu 
durum aşılmadıgı sürece Kürtler 
arası çabşmaların devam edecegini " 
vurgulad ı. 

Mahmut Yezdin panelin ikinci 
bölümünde, PRK-rizgarl'nin temel 
stratejik tezlerinin her gün biraz 
daha dogrulandığını belirterek, tüm 
Kürdistan lı güçlere sömürgeci 
devletlerle ilişkilerini kesmelerini ve 
silahl arını birbirlerine değil, , 
düşmana çevirmeleri çağrısında 
bulundu. 

Ikinci panel ise Almanya'nın 
Köln kentinde 17 Mayıs'la 
gerçek l eşti rild i . 2000'e yakın kişinin 
izlediği paneli Kürd istan'l ı örgütler 
düzenledi. Panele Kürdistan'lı 
örgütler paltformunda yeralan PKK, 
PRK-rizgari, PYSK, PSK, KKP-PIK 
katıldı l ar. Paneli Kü rdistan' lı 

Hukukçu lar Birliği Başkanı Veysel 

temsilci, PKK'nin daha önce çeşitli 
vesilelerle dile getirdiği Türkiye
israif-ABD Blokuna karşı alternatif 
olarak Iran-Irak-Suriye ittifak ını 
savunmas ı diğer panelistler 
tarafından eleştirildi. Bu illifakın 
özünde KOP-TC ittifakından farkl ı 
olmadığı, bu tür ittifakların dört 
parçada Kürtler arası dayanışma ve 
işbirliğini yokeden önemli bir faktör 
olduğu vurgulandı. Daha sonra söz 
alan PRK-rizgarT temsilcisi Ferit 
Mirhaj ise, KOP'nin sömürgeci Türk 

• devleti ile ilişkilerini ve ihanetini 
el eştirerek, Kü rt siyasal 
hareketlerinin muhtevalarında 
varolan şiddet olgusuna değiııdi. 
Kürt örgüllerinin en küçük iç sorunu 
bile şiddetle çözmeye çalıştıkl arın ı, 
ellerinde büyük silahlı güçler 
bulunduran bütün Kürt 
hareketlerinin kendilerine ideolojik 
siyasal düzeylerde muhalefet eden 
örgütlere karş ı şiddet kullandık l arını 

Akay yönetti. Eli •ow11z• .... _ ......... _ f 
Panelin konusu "Nasıl Bir aurr.,. .... 

Cephe, Nasıl Bir Birlik"ti. 
Panelistler, genel olarak kendi 
örgütlerinin temel stratejilerine 
uygun birlik ve cephe 
anlayışlarını dile geti rdiler. 
Panclistlcrin konuşmalarındaki 

parçacı an l ayış bariz bir şekilde 
görülüyordu. O laylara ülke 
perspektifiyle yaklaşan sadece 
PRK-rizgarl ve PYSK o ldu.Bu 
panelde de Güney Kürd istan 
işgali ve KOP'nin i şbir~ikçi 
ihanetçi tutumu tüm örgütler 
tarafından protesto edi ldi. 

Panele PKK adına katı lan 
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ve kullanmaya devam ettiklerini 
belirterek, son olarak Güney 
Kürdistan'da KOP ve YNK'nin 
Tekoşi n ve Ri zgari örgütlerinin 
kad rola rına karş ı vahşi yöntemler 
uygulad ıkl arın ı ve bir çogunun 
işkencey l e öldü rü ldüğüne ta nık 
oldukların ı , PKK'ninde zaman 
zaman kendi d ı ş ındaki örgütlere 
karşı şiddet uyguladıgını vurguladı . 

Panelin ikinci bölümünde yeniden 
söz alan Ferit M irhaj, Ulusal Birlige 
değinerek; "Cllusal Birligin 
oluşabilmesi için, Kürtler arası bir 
hoşgörü ortamının oluşması, 
şiddetin dışlanması, parçacı bakışın 
terkedilmesi ve en önemlisi de Kürt 
hareketleri halkın çıkarlarını esas 
alan politik bakışasahip 
olmalıdırlar" dedi. Kürdistan'da 
yaşanan mevcut s ı kıntıl arın öneml i 
nedenlerinden birinin de, U lusa l 

Kurtuluş Mlicadelesinin DEVRiMCl
SOSYALIST bir önderl ikten yoksun 
olmasından kaynakland ığını 
aç ı k l ayan rerit Mirhaj, konuşmasının 
sonunda; " KDP ve YNK'nın sadece 
emperyalistlerle, sömürgeci ve 
işgalci güçlerle ilişkilerinden dolayı 
degil, esas olarak Körfez krizinden 
beri uyguladıkları pratik politikalar 
nedeniyle de gerici leşdikleri ni, bu 
iki gücün Kürdistan devriminin 
önünde gerici bir barikat 
oluşturduklarını, bu barikatın siyasal 
yöntemlerle tasviyesinin zorunlu 
oldugunu" vurguladı. 

Bir başka panel ise, Berl in 'de 
yapıldı. Kürt Enstitüsü tarafından 
organiLe edilen panele Kürdistanlı 
harektcler ve demokratik kitlE: 
örgütleri katıldı. Panele PRK-Rizgari 
adına katılan funay Yetkiner 
konuşmasında; Kürtlerin bugün 

nuçe 
haberler 

yaşadıgı sorunların ve sıkıntı l arın 
kaynagı nı yı llardır parti olarak 
gösterd ik lerini, ancak bu çabaların 
görmezden gel indigini belirtti. 
Kürtlerin tarih ine bir kara le olarak 
geçen ihanet ve işbirlikçiligin silinip 
atıiabilmesi için, Kürtleri n kendi 
siyasal düşünceleri ni ve ittifak 
an layış larını bir kez daha gözden 
geçirmeleri gerektigini söyledi. 
Panel, ulusal birlik çağrısıyla son 
buldu. 

Panelierin d ışında Avrupa 'nın bir 
çok ülkesinde Türk devletinin Güney 
Kürdistan'ı işgali ve KOP'nin tutumu 
yürüyüş ve mitinglerle protesto 
edildi. Bu arada Kürdistanlı örgütler 
Platformu yayınlad ıg ı bir bildiriyle 
işgal ve işbirlikçi f iğe karşı 
u l us lararası kamuoyunu Kürt 
ha lkıyla dayanışmaya çağı rd ı. 

Erdem Beyazf:ıhin/Aimanya 

IŞGAL VE TESLIMIYETE 
DUR DIYELIM 

Sömürgeci Türk devleti,· Kürdistan halkına karşı düşmanca tutumunu bir kez daha 
sergileyerek, 14 Mayıs 1997 tarihinde tank, top ve helikopter desteginde SO binden fazla 
asker ve korucusuyla Güney Kürdistan'a yönelik yeni bir işga l ha reketatı başlattı! 

Bu i şgal, bölge üzerinde egemenliğini geli ştirrnek isteyen emperyalist güçlerin bir planı 
dahilinde gelişmektedir. KOP'de bu bu pl anın parçası haline getirilmek istenmektedir. 

Bu saldırı iddia edildiğ i gibi yanlız bir örgjjtc ka rş ı değil , bir bütün olarak Kürdistan 
halkına karşı geliştirilmiştir ve özgürlük mücadelesini kanla bastırmayı hedeflemektedir. 
Bunun için bu i şgale ka rş ı o lmak, onu boşa çıkarmak her Kürdistanlının oldugu gibi, 
kendine ilericiyim, devrinıciyim diyen herkesinde görevidir. 
Ayrıca, işgale davet sunan siyasi güçler, halkımızın iradesine karşı davranışlardan ve 

binlerce şehidin kanı pahasına kazanılmış degerieri peşkeş çekmekten vazgeçmelidir. 
Tüm halkımızı nerede o lsursa olsun, bu işga l e ka rşı topyekün direnmeye, güçlerini 

birleştirmeye çagırıyoru z. 
Uluslararas ı kurum ve kurulu ş la r, dünya devletleri, demokrati k kitle örgütleri , siyasi 

güçleri ve dünya kamuoyunu, ulusla raras ı hukuku hiçe sayan, Kürt ha lkının yaşam ha kk ı 
ve özgrülük mücadelesine karş ı ge li ştirilen bu sa ldırıy ı kına rnaya ve Tü rk devletine bask ı 
uygulamaya çagırıyoruz. 

Tüm dünya devletlerini , i şgalci yüzünü saklama ge reği duymayan Türk devletiy le 
ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz. 

Kuzey Kürdistanli Örgütler Platformu 
PIK, PKK, PSK, PYSK, KKP, PRK-Rizgari, PDK-BakOr 
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11!!!1111!1111!1!11•••••••••• derinleşiyor gelir dağılımı vahim biçimde boLuluyor: 

IN DA 

"TERÖR" 

II.Böl!lm 

Görünmeyen Devlet ve Demokrasi 
Hayaleti 

"Hiçbir şey, gerçek kadar inanılmaz değildir" diyen 
Dostoyevski, çok haklı. .. Tıpkı gezegenimize "yeni" (!?) 

çehre veren "YDD"nin, inanılması güç bir karmaşa ve 
terörün ürünü olması gibi. .. 

"Dünya belki de kimsenin gözünun yaşına bakmadan 
tarihçileri 'Neden zamanında bir şeyler yapı lmadı ?' 
demek zorunda bırakan o trajik anlardan birine doğru yol 
almaktadır." (Ethan Kapstein, roreing Affairs, Mayıs
Haziran 1996) " Pusulayı şaşırmış toplumlarımızda çok 
sayıda işaret kaygı verici soruları yeniden gündeme 
getiriyor: Demokrasiler, bir küçük grubun egemenliği 
altına mı girmiş bulunmaktadır. ( ... ) Bir zamanlar 
Fransa'nın alın yazısı "iki yüz aile" elinde tutuluyordu. 
Bugün ise tüm gezegenin alın yazısının "iki yüz şirket 
yöneticisinin" elinde bulunduğunu söylemek mumkundür. 
(. .. ) Bugün demokrasi, devlet sektörünün parçalanması, 
özelleştirme, küçük bir ayrıcalıklar kastının 
zenginleşmesi anlamına gelmektedir. Başta sosyal 
kazanımlar olmak üzere, her şey finansal ekonominin 
gereklerine kurban edilmektedir." (lgnacio Ramonet, Le 
Monde Diplomatique, Ekim-1996) 

'Time'deki makalesinde, 'Demokrasi Romantikliğini 
Kaybediyor mu ?' sorusundan hareketle Michael Kinsley, 
"Dünya çapında bir hayal kırıklıgının baş gösterdiği" 

(Time, 17 Şubat 1994) sonucuna ulaşıyor. Ote yandan 
'Amsterdam Transnational Institute'den Fabrizio Sabelli 
ile Susan George, "YDD"nin neo-liberal saldırısıyla 

devreye giren küreselleşmenin, "Düşüncenin 

tekleşmesi"ni körükledigine dikkat çekiyor. (Le Monde 
Diplomatique) 

Demokrasinin bir hayalete dönüştüğü gidişatta, Persson 
ve Tabelli'nin 56 ülkedeki araştırmasına göre, 
"kazananlar"la "kaybedenler" arasınd;ıki uçurum 
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(American Ewnomic Review, HaLiran-1994) Dünyanın 
yaşadıgı "iktisadi koşullar"da suç oranları hı;la 
tırmanıyor. Zenginler, sıkı koruma ;ıltındaki sitelerine 
çekiliyorlar. Örnegin Sao Paulo'd;ı l('nginleri koruyan 
özel muhafızl;ııın sayısının, güvenlik güçlerinin üç 
kcıtına çıktıgı bildiriliyor. Ama yine de Latin Amerika'nın 

lüks mekanlcırında güvenligin sağlanamıyor.9 
(International Herald Tribune, 18 Eylül 1996) 
Denilebilir ki, insan psikolojisindeki hiçleşmeye varan 

(Gregor Samscı benLeri !) şizofrenik yarılma, hiçbir 
dönemde, "YDD"deki kadar tanımlayıc.ı olmanı. Bunun 
nedeni, dünya kapitaliLminin ve burjuva ideolojisinin 
küresel krizi ... Yani "Kuzey-Güney" çelişkisınin 
derinleşmesi ... Küreselle~en sefaletin kırılgan bir fay 
hattını oluşturması ... Ucretli kölelik sisteminin ürettiği 
çe li şki lerin derinleşmesi ... Bunlara birde, burjuva 
devletin asalaklaşarak terörist-dıştalayıcı özelliklerinin 
ek lenerek iktidarsızlık (yönetememe) hummasının 
eklenmesidir ... 
Ounycının efendilerinin terörist egemcnliğı, çevreden 
insanın ahlakına kadar herşeyi kirletiyor ve talan ediyor. 

Bu kesitte dünya çıldırırkenlO, '~\.eden?' veya 'Hayır!' 

diyenierin karşısına egemenicnn 'Raıson d'Dct;ıt'sı 
dikiliyor ... 'Raison d'Etat', "devletin yük~ek çıl\arları' 
için ycısa ve hukuk dışı yapt ırımlarını 
olağanlaştırmasının ifad<'si amacıyla kullanılır. 

Böylelikle devlet, egemenliginin "yubek çıkarları" 
gerektirdiğinde, kendi yasalarını da bir yana bır.ıkır. Yani 
"göreli" yasallıgını, şiddet orgütlenmesinin 'Rai~ı>n 
d'Etat'ına feda eder ... 

ABD =CIA, Gladio, Kontgerilla, vb'leri. 

Max Weber'c göre, devll't, "yasal fiziki sıddct tekelini" 
kontrolünde tutan bir aygıttır. Sınıflı sömürucu nevieti 
ayakta tutan asli işlevsellik illegaldir. l~iı ucu mafyaya, 
diger ucuda CIA'ya dayanan para-milıter örgüll<:'nmclcrle 
ayakta kalır. Tüm bunlara da 'Raison d'Etal dcr ! .. 

Örneğin, Türkiye'de "var mı yok ımı ?" tartışmalarının 
yıllardır sürdürüldügü Özel Harp Oaiıcsi, "yurt i\indc ve 
dışında devletin güvenlik güçlerince ycıpılması sakıncalı 
olan operasyonları karşı-gerilla yöntemleriyle yurüten" bir 
örgüttür ve öz be öz ABD patentlidir ... 1974'te [ccvit'in 
Ba~bakanlıgı dönemin Genel Kurmay Başkanı Orgeneral 
Semih Sancar "acil bir ihtiyaç için örtulu ödenekten par;ı" 
istiyor. Ecevit paranın nerede harcanacağını sordu~unda, 
aldıgı yanıt "ÖLel Harp Dairesi" için oluyor. Kendi .. 
ifadesiyle, "O zarnan;ı kadar adını bile duymanıı~tını 01cl 
Harp Daircsi'nin" dıyen [cC'vit, bu dairenin paralarının 
nerden karşılandığını sordugunda, "Amcrik;ı'dan" yanıtını 
al ı yordu ! .. Hiçbir resmi belgede izi görülmeyen bu 
dairenin nerede bulunduğunu sordugunda, [ccvit'in aldığı 
yanıt "Amerikan Askeri Yardım Heyeti ile aynı binada" 
oluyor. (Bü lent Ecevit, Karşı Anılar, s.36, 37) 

Polis örgütünün ilk Istihbarat Başkanı Mustafa Yiğit. 
Türkiye'yi sarsan olayların temelinde Özel Harp Dairesi 
oldugunu anımsatarak, şunu diyor: ':Gelişmeler beni 
şaşırtmıyor. Bu birlikteligin temeli, üzel Harp Dairesi'nde 
atıldı. ( ... ) Bitdıklerimiz sadece ortaya çıkan olaylar. Bir 
de bilmediklerimiz var. (. .. ) Türkiye'de polis, 'btihbarat' 
adı ;ıltında suç odcıklarıyla yüz göz oluyor, içlerine 
giriyor, ajan kullanıyor. (. .. ) Devlet kir;ılık katil 
kullanmaz. Oys;ı ortadaki o laylar, devletin, daha dogrcı 
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bır yaklaşımla, devletin kilit noktalarındaki kişilerin 
kırailk katil kullandığını gösteriyor. ( ... ) Türkiye'de 
NATO'nun uzantı'ı olarak Özel Hitrp D;ıiresi bünyesinde 
'Yıkın Işgalcilere Kar?• Mukavemet Orgütü' kuruldu. O 
~lönemde Ulkı:.ı Oca~ı mensupları da, bu örgüt 
görevlil(•rine yak la ~tı. ( ... ) Ilişkiler zaman içinde sürekli 
beraberligc dönüştü, iç içe girdi... (Mustafa Yigit, 
Hürriyet, 11 Ka~ım 1996, s.30) 

Rurada parantez açıp asli soruyu 'ormak gerek: "20. 
yüzyılın sonunda dünyanın gerçek efendileri kimlerdir 
? .. " (Le Monde, 29 Mart 19!J4l Yanıt, ABD = CIA + 
PENTAGON', diye formi.ıle edi lebilir ... 'Walt-Whitmann 
Merketi' Başkanı Henjamin Barber'l' göre, küreselleşme, 
yo.daşmış ABD kultürunu dünyay;ı aşılarken, yurtta~lık 
haklarının ve demokrasinin içini boşaltarak tüketici 
y.ıratan bir aygıttır. (Le t-.ouvel Observateur, 1 O Nisan 
19961 ARO, CIA+ PENTAGON ile küresel ölçekli şiddet 
ı.:gemenli~i y;ırattı .. ABD egemenl iğini CIA'ya eşitlemek 
'abartı' degil· ~unkü, "C IA başkanlığı dışında 'Merkezi 
Bilgi'nın (DU) de başkanlı~ını yürüten John Deutche, 
Amerika'nın tum bilgi toplam;ı tckelini kontrolünde 
tutuyor. Oyle ki '.\.1erkf'z Bilgi' !<ua Hava ve Deniz 
Kuvv<:tlcrinin bilgi toplama servislerı dışında, NSA 
(Ulusal GOvenlik Ajan ... ı\'nı, DlA (Askeri Danışma 
Ajansı)'nı, NRO ((a~u~ ~<lte litlerıni Gözetierne Ofisi)'ni, 
FHI'yı, dı~i~lerı bakanlı~ı'nın bilgi toplama servislerini 
vs. de içinele barındırıyor."ll (Laurent Zerchini, Le 
MoııdP) Kt!ndi "yasalar"ına bile aldırmayan CIA, ABD 
ı>gemcııliğinin yüregi \e beyni rolü nu oynuyor ... 

' liarvaııi Hukuk Fakülte~i'nclen Pıof. Abram Chayes, 
"Arneribn Başk;ını kendini yasanın yerine koyuyor" 
dıyorrlu. Bu nf•deııle d( NLG (Ulusal Hukukf,ular Birli~i) 
ve CCR (Anay,ısal Hakl;ıı Merkezi), karan lık ve keyfi 
davr.ınışları ncckniyle Re;ıg;ın yonctimine karşı dava 
açmıştı ... AyrKa Eski AHD büyükcl\il<'rinden Anthony 
Quınrcın, "Ni karagu;ı'da vaptığımız cliınyanın başka 
yerlerinde y.ıpııgımıl'dan ıarklı cieğıl" diyordu .. ABD'nin 
Nik;ıragu.ı'da, cliktatör Somoza ile ne yaptıgını bilmeyen 
'·'r mı ? .. 

ABD rlin ulusl.u<ıra~ı tertır eyl<'mlcrinin l(kar;ınlık CIA 
\e I'EN f AGON 12 kanalıyla! örglıtleyicisi-uygulayıcısı 
vey.ı do~rudan ~ur, ortağı oldugunun kanıtları ortada .. 
Suçların mimarı C lA ve dünyayı bir ahtapot gibi saran 
par;ılel örgüt lenmeleri .. Örnegin 'Anıerikan Ulusal 
C.Livenlik (al ı şmaları Merkezi' eski görevlilerinden John 
tvt;ırks, 30 Haziran 1977 tarihli 'lntcı national Herald 
Trıbune'd.ı, "Son 35 yı ldır ABD hükümt.ti terurizmden bir 
dı~ politika aı .tc ı olarak ola~an biç i md e yararl anmı~!ır" 
diyordu .. . A~D'de Arro.Amerikalı öncierlerckn Martin 
ı uther King ve Malrolm X'in ... Başkan Kennedy'in 
olduriılrncsi ... 1953'te Iran Başb~kaııı Musaddık'ın 
devrilmr.~i ... 1961'de Kongo lideri Lumunıba'nın ort;ıdan 
kaldırılma~ı .. 1 %7'de (he Guevera'nın katledilmesi ... 
1471'de Şıli'!>indeki k;ıra darbe ve seçimle i~başına gelen 
M;ırk~ist Başkan Ailende'nin öldürulm<'si ... 1960 ila 1981 
yılları c1 ı ;ısında Kübd Başkanı Ca~tro'ya düzenlenen (8 ila 
24 araqnda olduğu san ılan) ba~arısız suika~t girişimleri 
(Ru suika~tlerdcn birinde CIA, Castro'yu öldürtmek için 
buyük ınafya ba" John Ros ... ell i 'y ı kull;ınmıştı !) ... 
1 <:)81 'de Libya lideri Kadd;ıfi'ye kar~ ı suikast girişimi ... 
Y.ı cia ABD'nin kullanıp da, artık i~<.' yaramayınca ortadan 
kttldırdığı Vietnamlı dikt;ıtör Diem, kukla Trujillo ve 
Guney Kore'nin eski kasa bı Hee ... Veya 1 10.000 nüfuslu 
Crenad.ı nın 1900 ABD askeri ve 300 işbirlikç iyle işga l i 
ve ABD karşıtı Bi~hop iktid;ırının y ıkılması ... 
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CIA ve PENTAGON hakkında yoğun tartışmalar 
sürüyor13. CIA'nın (Merkezi Haberalma Örgütli) ve 
PENTAGON'un (ABD Savunma Bakanlığı) bir çok marifeti 
ortaya ç ı ktı ... Ama yine de bir kaçını sıralamadan 
geçmeye lim: Örnegin CIA, Afro-Amcrikalılar'a (siyahlara) 
kokain satarak, elde ettigi geliri Nikaragua'daki anti
komünist gerillalara aktard ıgı 
söylentileri, Amerikan 
istihbarat kuruluşunu n 
Başkanı john Deutch ile 
Kongre'deki Afro-Amerikalı 
üyeleri karşı karşıya getirdi. 
CIA Başkanı John Deutch, 
Afro-Amerika l ı üyelere, 
"Örgütte yaptırdıgı 
soruşturmanın bu iddiaları 
dogru layan nite likte 
olmadıgını, ancak CIA'nın 
bağımsız başmufettişinin, çok 
kapsamlı bir soruşturmayı 
sürdürdügümi" bi ldirdi. ABD 
Kongresi'ndeki Afro-Amerikalı 
grupun başkan ı konumundaki 
Temsilciler Meclisi üye!>i 
Don;ıld Payne ise, CIA 
konusunda güvensizligin 
hakim olduğunu belirtti. 
Konuya ilişkin olarak 'San 
Jose Mercury News' adlı 
gazete, 80'1i yıllarda, Los 
Angeles'in Afro
Amcrika l ıların yo~un olarak 
yaşadıgı kesimlerinde 
tonlarca kok;ıin satıldığını ve 
elde edilen paranın CIA 
tarafından Nikaragualı Anti
Komüni~t gerillalara 
ctktarıldıgını yazm ı ştı. Üç 
günlük dizi halinde 
yayımlanan haberde, kokain 
çetesi .ıe CIA'nın örgütlediği 
kontr-gerilla lar aras ında · 
bağlantı lar kurulmuştu ... 
Dünyanın dört yanındaki 

ABD işbirlikçilerinin 
c~itildiği ve çeşitli kontra 
taktiklerinin örgütlendiği 
PENTAGON'a bağlı bir askeri 
akademide, 1982-1991 
<uasında " istihbarat" 
cgitiminden geçirilen Latin 
Amerikalı subaylara işkence, 
;:ıclam ka~ırma, şantaj, baskı , 
sindirme ve> öldürme 
yöntem iNinin öğretildigi 
ortaya çıktı. 'U.S. Army 
School of Americas' ;ıdlı 
askeri akademide, 60 bin 
kad;ır Latin Amerikalı subayın 
istihbarat egitimi gördügü ve 
egitim konuları arasında 
muhbir (ajan) kazanmak ve 

Susurluk'taki /eşin 
kokusuna gelince, 
o da, Türkiye' deki 
kapitalist 
egemenlik ve 
C/A'nm 
marifetlerinden 
ayn ele 
almamaz ... 
Susurluk, 
görünmeyen 
devlet gerçeğinin 
kamttdır. Susurluk 
olay1 ve gerisinde 
yatan pislik/er, 
kapitalizmi 
kurtarma harekatı 
12 Eylül'den 
ç1kamamJZm bir 
ürünüdür. Çünkü 
Türkiye'deki 
kokuşmuş 
kapitalist sistem, 
CIA bağlantı li 
yeraltma teslim 
olmuş ve gayrı 
meşru/aşmiştir. 
Karş1m1zdaki 
durum "kirli 
ilişkiler"/e değil; 
ancak, kirin-pasm 
kapitalist 
işlerfiğiyle 

aÇikianabilir ... 
iktidarı tehdit eden güçlerle mücadelede terör, şantaj, 
işkence, ve para gibi "araçlar" ı n nasıl kullanılacagı yer 
al ıyordu. Egitim metinlerinde sık sık geçen, "hedefleri 
nötralize etmek" ifadesi, ise imha etmek anlamında 
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kullanılıyor. Karşı-istihbarat subaylarının " nötralizasyon" 
hedeflerinin de, muhalif kişilikler, örgütler ve tesisler 
olduğunun altı çiziliyor. Latin Amerika ülkelerinden 
gelen subaylara " istihbarat" eğitimi veren akademi, 
1984' te Panama' dan ABD'nin Georgia eyaJetine 
taşınmıştı. Eğitim görerek diJJIOma alanlar arasında El 
Salvador'daki faşist ölüm mangalarının lideri Roberto 
D ' Abussion ile şu anda yine ABD' de haJJiste olan 
Panama'nın eski "guçlu adamı" ve uyuşturucu k.açakçısı 
General Manuel Antonio Noriega da bulunuyordu ... 

SUSURLUK'TAKI LEŞIN KOKUSU 
Susurluk'taki leş in kokusuna gel ince, o da, 

Türkiye' deki kapitalist egemenlik ve C IA'nın 
marifetlerinden ayrı ele alınamaz ... Susurluk, 
görünmeyen devlet gerçeğinin kanıtıdır. Susurluk olayı 
ve gerisinde yatan pislikler, kapitali zmi kurtarma 
harekatı 12 Eylül'den çıkamamızın bir ürünüdür. Çünkü 
Türkiye'deki kokuşmuş kapitalist sistem, CIA bağlantılı 
yeraltına teslim olmuş ve gayrı meşrulaşmıştır. 
Karşımızdaki durum " kirli iliş kiler"le değil; anc;ık, kirin
pasın kapitalist işlerliğiyle açıklanabilir ... 

Görünmeyen devlet Susurluk'ta kamyona çapmadan 
önceki 7 ayda tam 5 çete s kandalı ortaya çıktı 
Türkiye'de ... Hem de tesadüfcr ... "As ıl çete mensupları 
özel tim mensupları ve koruculardır. Mehmet Ağar ve 
Bucak'ın adamları gerçek çetedir" diyen Faysal 
Söylerrez'in çetesi ... Iki polis, ı emekli yüzbaşıdan 
oluşan 27 kişilik Kocaeli çetesi. .. Bir emniyet müdurü , bir 
başkomser, iki bekçi, dört polis iki astsubay, bir 
asteğmen ve bir uzman çavuşla oluşan 33 kişilik Ankara 
çetesi. .. Aralarında beş polis, bir subayın bulunduğu 31 
kişilik Adana çetesi ... Hakkari çevresinde bir çok faili 
meçhul siyasi cinayete karı şmış özel tim mensupları ve 
PKK itirafçısı Kahraman 13ilgiç'in yer aldığı Yüksekova 

.· çetesi. .. Bunlar kazara ortaya çıktı. .. Bir de Yalı çetesi 
var ! .. O da, şimdilik ayakta !.. 

Susurluk konusunda "esrar dolu iliş kiler"den 
bahsediyor. Ortada meçhul olan hiçbir şey yok ! .. Onlar, 
otomobilin içinde rastgele yanyana gelmediler ... Alaaltin 
Çakıcı, Tevfik Ağansoy .. (öldü), Mehmet Şener, Oral Çelik, 
Abdullah Çatlı (öldü), Omer ve Lütfü TopaJ'dan 
("kumarhaneler kralı"-öldü) hareketle Senıra Özal, Tansu 
Çiller, Mehmet Ağar, Zeynep Özal, Sedat Bucak'a veya 
Deniz Gökçetin (Istanbul Emniyet Müdür Yardımcısı), 
Mustafa Söylemez, Halim Apaydın (Ahlilk Masası eski 
amiri), Sedat Demir {Asayiş Şubesi eski Müdürü), Hüseyin 
Kocadağ'a (öldü) kadar ulaşa bilirsiniz ... 
Buzdağının altında daha çok şey var. Buzdağının 

görünen kısmı , hemen hemen hiç bir şey ... Türkiye, 
görünmeyen devlet ilc yeraltından yönetili yor ... 
Görünmeyen dev let, toplumu mahkum ettiği acıların 
tümünü sahte düşmaniara malediyor. Acılarını ve 
haksızlıklarını böylelikle örtbas etmeye ça lış ı yo r; tabii, 
sr.;tematik terörüy lc ... Oysa görünmeyen devletin mızrağı 
artık çuvala s ığmıyor ... Uniformalı çetelerden geçilmiyor. 
Ama kapitalizmin ne olduğu ve nas ıl iş l ed iği konusunda 
fikir sahibiysck, bunda şaşırılacak bir şey olmadığını 
görurüz ... 

Ama bunlar birşey değ il ; sadece aysbergin suyun üstüne 
çıkan kısmı. Altında da "görünmeyen devlet" var ! .. 
"Terörle mucadele ederek hata mı ettik ?" diye soran 
Ağar istifa etti de ne oldu, ya da n<' olacağ ı zannediliyor 
? .. Görünmeyen, gerçek devlet yerli y<'ı inde duruyor ... 
Kaza telafi edifJ olayı ört bas edilir ... Kimsenin kuşkusu 
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o lmasın ! ... Görünmeyen devletin çuvala sığmayan 
mızrağına ya da üniformalı çeıelerıne, hükümet bır şey 
yapamaz ... 'Neden' mi ? .. 
Çünkü görünmeyen devletin 
ç ıkardığı yangın ı 
söndüreceğini iddia eden 
hükümet, yangın ı 
söndüremediği için yangın 
damındaki kediyi "kurtararak" 
ayıbını örtmeye gayret eden 
temsili {sözde) bir 
kifayctsizliktir ... lçi_şlcri 
Bakanlıgı Müsteşarı Teoman 
Ünüsan, MIT Mü steşarı 
Sönmez Köksal, Emniyet 
Genel Müdürü Alaadt!in 
Yüksel'e sorun bunun böyle 
o lufJ olmayacağını ! .. Ne 
yaptıklarını en iyi onlar 
bilir ... 
As lında karşımıLda 

sergilenen, "yükse len 
değer(sizl ik)ler"in fi lmidir. 
filmin aktörleri polis i müdürü 
+ aşiret reisi DYP'li "Kürt'· 
milletvekil i + Enterpot'ün 
"aradığı" (?!) ülkücü mafya 
lideri + eski manken bir 
kadındır ... Ancak senaryonun 
yaı:a rı , görünmeyen devletle 
ayakta duran kapitalizmdir ... 
Örneğin Mafyacı Drej Al i, 
Bucak'ı hastahaneele z iyaret 
ettikten sonra Çatlı ı çin 
"Analar onun gibi evlat 
doğuramaz ... O suçsuzdu" 
dedi ... Ayrı ca, bir koruc..u 
ordusuna sahip olan ve 
(dikka t edin !) gücünu koıucu 
or_ı.i usundan değil; görü nmeyen 
devletten alan Scdat Bucak'ın 
kardeşi Ahınct Bucak 'da 
ekledi: "Ağabeyimi n yan ı nda 
ölen kişiler kim olursa obun, 
değer l i o lduklarına 
inan ıyorum ... " 

Papa suikasti dava~ının 
!talyan savc ı s ı Anton io 
Marini, "lnanam ı yorum ... Bak 
şu i şe ! IliLde bile bu kadarı 
olmuyor'' demiş, ne olacak 
ya ni ? ... Burası kirli savaşın 
TOrkiye 'si !.. Egcnenler 
"sınıfs ı z, imtiyazs ız, 
kaynaşmış ve teqnüd 
halindeki bir kitlcdir" ler ... 
Susurluk'daki otomobi lden 
çıkan gerçek bu iddiayı 
doğru 1 uyo rd u .. . 

Sedat 13ucak'ı tanıyor~unuL. 
Bucak aşiretin in reisi. DYP 
milletve kili . Uyuşturucu ve 
silah tica retiyle iş tiga l eden 

"Devlet halk1 
kontrol ediyor', iyi 
de halk devleti 
nasil kontrol 
edecek? ... Bu 
sorunun yamt1 
yok ... Tam bu 
noktada Anayasa 
Mahkemesi 
Başkani, Kemalist 
laikligin agtr topu 
'(ekta Güngör 
Ozden, ''Devlet 
küçülmeyecek 
kadar büyüktür. 
Elde bir delil 
yoktur; o yüzden 
devleti 
suçlayamam" 
diyor. Oysa 
devlet-mafya-aşiret, 
bir Bermuda Şeytan 
üçgen i 
oluşturuldu. 
"Bayrak, kuran, 
ezan, bölünmez 
bütünlük" 
nutuklanyla 
görünmeyen 
devletin gerçegini 
manipüle ettiler. 
Ama Susurluk'taki 
"kaza"ya kadar. 
Asimda Susurluk, 
Türkiye'deki 
otoriter rejimin 
alarm ÇlgftgJdlf ... 
Tam bu kesitte 
Fransa 'nm eski 
Ankara Büyükelçisi 
Eric Rouleau, 
"Türkiye'de sistem 
dagtllyor. Siyasi 
partiler ve devlet 
oldukça zayif 
durumda" diyor. 

bir za t-ı muhteremdi. .. (Otomobi lde ikisi makıneli 7 
tab;ınca bu lundu. B un l;ır seyyar cephanelik mı ? .. 13iı de 
kaybolan beyaz çanta var ! .. ) 
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Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ, Necdet 
Menzir'in gözdesiydi. Hakkari ve Diyarbakır'da Özel 
Harekat Müdürlügü ve Diyarbakır Emniyet Müdür 
Yardımcılığı yapmıştı. Menzir'in Istanbul Emniyet 
Mudurlügü'n<' getirilmesiyle lstanbul'a Emniyet Müdür 
Yardımcılıgı'na tayin edildi. Engın Civan olaylarından 
öturü Alaattin Çakıcı tarafından ölunıle tehdit edildi. 
Daha sonra Istanbul Polis Okulu Müdürlügü'ne 
atanmıştı. . 

27 yaşındaki Gonc-a Us, 1991 yılıncia sinema güzeli 
seçilmi~ti ... 

Ahmet'ten olma ~<'mziye'yc oğlu Abdullah Çrıtlı 1956 
Nevşehir do~unılu. 1977'dc Ulkü O<<ıkları Derneği 
Ankara Şubesi Başkanı. 1978'cl<' Ü lkü Ocakları Ikinci 
Başkanı oldu. 1978'rle Ank;:ıra dahn•lievlcr'dc 7 TIP'linin 
öldurulmc~indcn, 1979'da Abdi lpckç.i 'nin k;:ıtili Mehmet 
Ali A~<a'nın Karta! Ma ltepe Askeri Cezaevinrlen 
kaçınlmasına yardımdan, 1982'de cinayeıı. n, 19fl4'te 
eroin ve silah ticareti, Paııa suikaqini ıılanlanıakı.,ıı 
'kırm11ı liste'ye kaydedilen:k aranan bir ül"ucu -nvıfya ... 
'lnterpol Uyuşturucu M,ıddc Böllimli· uzman dedektii P. 
Bu" hauc, Çatlı'nın Oral Çelik ilc ilişkisi konusuncia 
şunl<ırı diyor: "Yaptığımı/ tahkik;ıılar sonucuncia eroin 
tic-aret ~ebekesinin Turk kökenli sağ siyasi görüşlü ve 
Islam elinine mensup "işilerden olduğunu anlaşılm ı ştır. 
Uluslararası sahada aranan terörisıler Çatlı, Çelik ve 
Mehmet Şener esas eylenıc il erdir." Mehmet Ozbay adına 
tanzim edi lmiş s;ıhte bir kimlik taşıyordı. Ayrıca polis 
kimliği ve yeşil pasaporlu vardı. 1994 yılında verilen E 
508909 nolu yeşi l pasaporlun başvuru formunda Çatl ı , 
maliye mufettişi s ıfatıyla birinci dereceden devlet 
görevlisi görü lü yordu .. llani yalan da değil. .. Çat lı bu 
devletin birinci dere eden görevlileri arasındadır. Bu 
ilişki devlete de Çatlıya'da ~·ok yakışıyor ... 

Engin Civan, Selim Edes, Uğur Çakıcı, Alaadin Çakıcı, 
Senıra Özal, [rgun Köknel'leri üreten kokuşma ortanıında 
ipin uc-unun kaçtıgı Türkiye'de, sorular soruları izliyor ... 
Ancak nafile, görünmeyen devletin duvarlarına çarpan 
sorular yanıtsız kalmakta ve bırakılmaktadır ... Cehalet, 
fana tiznı, ihtiras, şöveniznıin "köşeyi dönün" çığl ık larıyla 
yaratı lan bu ort;ınıda, görünmeyen devlet + aşiret + nıafya 
elele "milli cephe"dedir ... Hayır, "çete devlet" tezi artık 
spekulatif o larak yorumlanamaz ... Susurluk'ta gözler 
önüne serilen bir gerçektir artık ... Şimdi sormak gerek: 
MIT, JITEM, Özel Kuvvetler Komut ·1 lığı, Özel Harekat 
Timi bu ülkede ne yapar 7 .. ŞIT (Şcria tçi Intikam Tugayı), 
TIT (Türk Intikam Tugayı) gibi para-militer örgütler neyin 
nesidir ? .. Ayrıca ABD'nin CIA's ı ve lsr;ıil'in 
MOSSAD'ıyla neclen bu denli içli rlışlıdır ? .. 

12 Eylül 1980 önc-esinde katleriilen Cavi t Orhan 
Tütengi l, Abdi lpekçi, Kemal Türkler, Ümit Doğanay, 
Bedretlin Cömert, Doğan Öz, Cevat Yurdakul ve 
diğerleri. .. Bu katliamlarda Oral Çelik'in, Abdullah 
Çatlı'nın, Mehmet Ali Ağca'nın, lbr.ıhim Çiftçi'nin 
imzaları var. Onların ardında da MHP ve en önemlisi 
görünmeyen devlet... Özetle ülkucu çete ler, katliamların 
içinden geldiler, devlet d<'stekli cinayetieric 
örgütlcndiler ... IiLiyuk Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı 
Muhsin Y;ız ı c: ıoglu, Abdullah Çatlı'y ı "devlet aleyhine bir 
şey yapmamış müslüman Türk çocuğu" olarak niteleyip 
"Eğer devlet oııera~yon l arı için kendi güçlerini değil sivil 
güçlerini kullanmışsa delikanlıca ortaya ç ıkıp, sahip 
çıksın, ortada bırakmasın" demesi bo~una değildir. Çünkü 
Yaşar Okuyan bile, "Uikücü ler himaye görüyor" (Yeni 
Yüzyıl, 11 Kasını 1996, s.7) diyor ... MHP davası 
sanıklarından ANAP'lı Avni Çarsancaklı da ekliyor: 
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"Devlet Abdullah Çatlı'yı aramıyordu, kendi işler i için 
kullan ı yordu." 

Sü leyman Demirel, ülkücü cinayetieri n tırmandığı 
günlerde, "Bana milliyetçiler cinayet işliyor 

dedirtemezsiniz" demişti. Demirel'in "cinayet i ş liyor 
dedirtemezsiniz" dediklerinden biri de, Abdullah Çatlı idi 
!.. Çatlı kirndi ? .. Neyin görevlisiydi ? .. Türkiye'de 
cinayetleri s ır olmayan Ça tlı , Avrupa'daki bir uyuşturucu 
taeiri yani narko-terörist... ı sv i ç re'deki Zug Cezaevi' nden 
kaçabilecek kadar hatırlı, geniş ve etkin ilişkilere sa hip 
biri ... Sonra Çatlı bir darbeci, yani Azerbaycan 
darbesinde parmağı olan biri ... Ama eklemeden 
geçmeyelim: 12 Eylül duru şma larında MHP ve 
Ulkücü lerin davalarını savunmayı üstlenen avukat Can 
Özbay, "Çatlı inanmış bir ülkücüydü. Kaza gününe kadar 
da ülkücü camiadan uzak kalmadı. ( ... ) Firarda bulunduğu 
dönemde birileriyle bağlantı kurduğu ve bazı hareketlere 
karıştığı açık . ( ... ) Çatlı ' nın ajan olması mümkün. (...) 
\\HP'nin içi ajan doluydu", (Radikal, 11 Ka~ım 1996, ~.8) 
diyoı . 
Ac:!ıl'cla r.wc"nın "Te~kil at-ı Mahsusa"dan Topla! 
Osm;ın ' ;:ı veya MIT'den Çatlı 'ya uzanan gelenekleri var ... 
MAH'ın Parnıako;ı z Harndi'si nasıl unutulabilir 7.. JITEM' Ii 
Cem [r~tver ya rla [şrel Bitlb olayı ?.. "Ya devlet başa ya 
kuzgun leşe" diyen bu gelenek, özünde modern bir 
Gladio'dan başka bir şey değildir ... Ayrıca görünmeyen 
devletin, a~li unsuru mafyay;ı da diyet borcu vardır ... 

Bir an Çiller' in "A Takımı"nı <ınımsayın; Necdet Menzir, 
Mehmet Ağar, Ünal Erkan, Yc:ılım Erez, Ayvaz Gökdf'mir, 
Hayri Kozakçıoğlu, Saffet Arıkan Bedük, Dogan Güreş'ten 
olu şuyordu ... Bu tablo yeterince açık ve c:ıçıkl ayıcı degil 
mi ? .. Nasıl mı 7.. Örneğin lnterpol' ün a raclığ ı Çatlı 'ya 
görkemli bir cenaze töreni ... Şaibeli polis Kocadag·a 
devlet töreni duzenlenirken ... Aşiret reisi Bucak'ın 
güvenliğ ini , hastahaneyi abluka altına alan korucular 
sağlıyo r ... 

Türkiye yangın yeri ; kapitalizm yakıyo r ... 'Deri kokarsa 
tuzlanırmış, ama ya tuz kokarsa" ne olur ? .. Ya da 
haksızlık yapa n kadı ise, kadıyı kime şikayet edecek~i n 
? .. Tuz. koktu ve kadıyı şikayet edecek biri de yok a rtık ... 
Bu noktada görünmeyen devletin maşas ı Çi ller "e Ağar 
benzerleri, "bi linmeyen çok şeyi biliyor" ! .. Ama ya 
susuyorlar ya da saçma lıyorl a r ... Tıpkı Çiller'in haykı rış ı 
gibi : "Çeteler varsa, o çeteler nerdedir ? .. ( ... ) Ortada 
münferit o laylar va rsa, devlet üzerine gider. Münferil 
o laylar varsa, herkesten önce üzerine biz gideriz. ( ... ) Biz 
PKK'den korknıamışız, dünya çapında örgütlenmeye 
kalkan terör örgütünden korkmamışız, iki ba ldırı ç ıplak 
mafyadan mı korkacağız 7.."14 (Tansu Çiller, Yeni Yüzyıl, 
14 Kasım 1996, s.l) 

"Devlet halkı kontrol ediyor", iyi de halk devleti nas ıl 
kontrol edecek ?... Bu sorunun yanı tı yok ... Tam bu 
noktada Anayasa Mahkemesi Başkanı, Kemalist l aik liğin 
ağı r topu Yekta Güngör Özden, "Devlet küçülmeyecek 
kadar buyüktür. Elde bir delil yoktur; o yüzden devleti 
suçlayamam" diyor. (Yekta Güngör Özden, Yeni Yüzyıl , 6 
Kasını 1996, s.3) Oysa devlet mafya-aşiret, bir Sermuda 
Şeytan üçgeni oluşturuldu . "Bayrak, kuran, ezan, 
bölünmez bütünlük" nutuklarıyla görünmeyen devletin 
gerçeğini manipüle ettiler. Ama Susurluk'taki "kaza"ya 
kadar. Aslında Susurluk, Türkiye'deki otoriter rejimin 
alarm çığlığıdır ... Tam bu kesitte Fransa'nın eski Ankara 
Büyükelçisi Eric Rouleau, "Türkiye'de sistem dağılıyor. 
Siyasi partiler ve devlet o ldukça zayıf durumda" diyor. 
(Eric Rouleau, Yeni Yüzyıl , ı s Kasım 1996, s.l) 

Özetle Susurluk' taki kokuşmuşluk, insa n( lık)a yeninin 
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eşiğinde olduğunu anlatıyor. Çünkü çürüyen sistemin 
restorasyonu mümkün değild i r ... 

DIPNOTLAR 
1- Yagınur Atsız, "Terörizmi onun isteklerine boyun egerek .. 

gideremezsiniz. Sadece edepsizlig i artar" diyor ve ekliyor: "Oııurı ıçm 
KAHROLSUN TÜRK-KÜRT KARDfŞLI~I !!! YAŞASlN KARDEŞLIK !!r 
(Yagmur Atsız, Yeni Yüzyıl, 21 Ekim 1996) Işte egemPrıiPrin •terör" 
çöy/encclcriyle beslenen bir "çözümleme"! .. 

2- "Ingilizce' de Copet-Rougier'nin getirdigi karşıtlık belki de en temel 
olarak, violeııce (Şiddet) ve 'violaıion' (tecavüz/ihlal) arasındaki 
aymmda açıktır. Bu bakundan keodi başına 'şiddet', a) fiziksel /Or 
yoluyla sm1rlama veya tahrip, b) bu fiziksel zorun hukuk ötesi olarak 
degeriendirilmesi birincil anlamlarına .sahiptir. Bazen şiddet kullanımi, 
otorite salıipleri tarafından muhalefete zorunlu bir cevap olarak 
lıak/ılaştmlır, fakat böylesi nitelemeler enderdir ve daha nonnal olarak 
kabul edilebilen sıfatlarla (yani 'o/aganüstü hal', 'ulusal güvenlik yararına 
alınmış 6nleınler, 'tutukeviPri' vs.) ifade edilir. Şiddetin bu anlamı 
açıkça, kurumlaştmlmış meşruluk <;Orunlarını öngerektirir; oy/c ki _ 
diyelim görevlerini sergi/pyen g.ırdiyanlar tarafindan uygulanan fi/ıhd 
zoru yöneten kural, yasa önundee şiddf!t olarak adlandmlm.ız, fakat f!/1f!r 
gardiyanlar bu şekildf! belirli id;ıre standartlannın ötf!~ine g1~mi;. 
bulımur/ar;a, şiddellıaline gf!lir. ( .. .) lngili/cl''de, 'violatc' (tecavliz 
etmek, i/ıla/ elmek) fiili, 'violencc' (şiddet)' m il~inç bir sl'mantik 
tamam/avıc/Sidlr. Kelimenin lıerlıalde en uygun cşanlamlısı 'desacrare' 
(kutsal bir şeye saygısızlık l'lmck, kir/etmek) fiilidir ve öme{;in kili~c eski 
e<.erlerinin veya bir sanat galeri~indeki büyük uir eserin kir/etilmesini 
alırsak, bu açıkça yasanın smmnm ötesindeki yıkıcı bir eylf'mkm, burada 
asli olan şey, gerçek fiziksel zarar nosyonundarı çok, estetik degerierin 
ve inanç/ann uç noktada kirfetilmesi nosyonudur. (David Parkirı, Şiddet 
ve Irade, s. 250) 

3- Omegin ABD'deki Atlanta Olimpiyatları'ndaki sa/dm gibi ... Tabii 
ABD'deki neo-faşist/erin Oklahoma'daki bomba/,11Jıa/annı ya da 
Japonya'daki 'Yüce Gerçek' tarikatının insanları saringazı kullanarak 
zehir/emesi ltiründen eylemlerini, "egemen terör/özgürlük savaşçıları" 
denklemiyle açıklayamayız... • 

4- ABD'nin "demokrasi" söylevleriyle bezenmiş "INürist" gerçegini 
kavramak gerek. Ömegin, bu konuda 'The \V aslıington Post' şunlan _ 
diyor: "ABD, john r. Kennedy'in başkanlıiJmdan bu yana G~ncy Arnenka 
ülkelerinde komünist gerilla ayak/anmalarına müdahale edıyor. Bu 
ülkelerdeki komünist asilerin peşine düşmek amacıyla 1\BD ordusu bir 'X 
projesi' başlattı. Ceorgia eya/etinin (ort Bcnning kentinde egitim veren 
askeri 'Amerika Kıtası Okulu'nda, anti-kcmlinist Latin /\merika/ı 
askerlere şantaj, işkence ve adam öldünnek, 'oyunun kuralı' olarak 
ögretiliyor. Bu tür kirli savaş oyunlarının ögreıilmesinin Soguk Savaş .. . 
döneminin sona erdigi 90'/ı yıllarda bittiitin i dtişi.menler yanılıyor. Tab11 kı 
resmi kanallar böyle bir uygulamayı yalanlıyor, ancak ordu gizli 
servisinin bu konuda hazırladılti raporlar açıklanmadıkça ve orclunun bu 
tarz bir egitim i yabancı askerlere vermed il! i delillerle kamtlanmadıkça 
bunun tersine inanmamız bcklenmerııeli. ABD politikalannın Latin 
Amerika 'yıhal/i kanştırmaya devam euigi iddia edilirken, Pentagon'un, 
söz konusu okulu masum bir •Soguk Savaş hatırası H olarak niteliyor 
olması kendini ele vemıekten başka bir şey degil. " (Yeni Yüzyıl'dan 
naklen 23 Ekim 1996) 

5- "(Devletin-b. n) ikinci ayırdedici ö/elligi, artık kendini silahlı bir gliç 
olarak örgütleyen topluluga dogrudan denk dıi<mf!yen bir kamu gücü'nün 
olu;.turulmasıdır. Bu özel kamu güc il, smıflar.ı i.Jölimmeden sonra 
kendinden f!lkiyen silahlı bir topluluk örgütünun mümkün o/ .ı maması 
ncdCtJiyle gereklidir. Köleler de topluluiJa dahildir; Atina'nın 90 000 
yurttaşı, 365 000 köle karşısında yalnızca ayncalıklı bir smıftan ibaretti. 
Atina deınokrasisinin halk ordusu, denetim altmda ltlttugu kölelere karşı 
aristokrat ik bir kamu glicilydü; ancak yukarıda da alllauıgımız gibi, 
yurttaşlan denelim altmda tutabilm~k için bir jandarma kuweti de_ 
gerekli lıa/e gelmişti. Bu kamu gücü her devletle v.udır; yalmzca sılah/ı 
adamlardan degil, gens (k/an) toplumununhiç bilmedil!i maddi 
gereçlerden, cezaevleri ve her tiırlil zorlayıcı kunımdan oluşur. Smlf 
karşıtlıklarmın henüz gelişmemiş oldugu toplum/arcla, ya da ABD' nin_ 
bazı bölge ve döneın/erinde oldugu ilzre istisnai yerlerde çok önemsız, 
halla dikkate alınmayacak ölçilde küçük olabilir. Ancak df'vlı'l içindeki 
sınıf karşıtliklan keskinleştikçe, ve komşu devletler genişleyip nüfusları 
arttıkça o (kamu gilcil) da güçlen ir. Bunu görmek için sınıf milcade/esi ve 
fetih rekabetin in, kamu gücünü, toplumun tıimünü, halla devleti dahi 
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yutacak noktaya eriştiiJi Avrupa'ya bakmamız yeterli olacaktır." ~F. 
Engels, Origin of the Family, Private ProPf'rty and The Sta~e/Aılenm, 
Devletin, Ozel Mülkiyerin Kökmi, K,ır/ Marx and Frederıck [ngels, 
Selected Works in three volumes, c. 3, ss. 327-8, Moskova, Progress 
Publishcrs, Dördüncü Basım, 1977) 

6- Ancak 'Uluslararasi Af Örgütü'nün 17 [ylül 1991 'de kaleıne aldıgı 
'Yokohoma Bildirgesi', böylesi bir yanılgıya düşmektedir: "'Biz 
hilktlmetleri direkt olarak u/us/.1rarası hukuk çerçevesinde insan 
hak/armm korunması konusufl(/a sorumlu tutmaya devam edeceğiz ve 
hüktlmetlerre yapılan insanhakları ihiJ/Ieri çalışmamilin odagı ~lacaktır. 
/\ncak, Sri Lanka'da 'Tamil Tigcrs' ya da Peru'daki 'Sendero Lummoso 
gibi gruplarm gerçekleşlirdilJi faaliyetleri de gözardı cdeıneriz. ~i~/er bı1 
gruplardan gelen ihlalierin kurbaniarına da yardmı etmelıyız. Bı/ım tek 
kayg1m1z insanidir, bizler kurbanlar! .ı ilgileniyoruz. ( .. .) Bu odak/ar, 
Filipinler, Sri lanka, Peru ve TOrkiye ile Orta Dogu ül~c!erigibi ülkelerde 
bulunan silahlı muhalif gruplar tarafından yapıları keyfi oldumıeler H' 

re/ıinc alma gibi ihlalleri de içerecek. Bu odaklar muhaliflerini de 
susturmak için dava veya ithanı olmadan, idari olarak gözalıma almayı 
kullanan Çin, Hindistan, Cana ve diger u/kc/erin hükü':'et~erini~ _de 
üzerinde olacak. Ul\0, lsrai/'deki gibi zorla sürgün cdılmış polıtık 
muhalitleri o/,ın ülkelere de baskı uygulayacaktır. " 

7- (;pnf'lliklc 'meşru' şiddetin, 'gayrımc~ru' ;.iddete göre daha sınırları 
bel/ı, formC'I olarak daha organize• ve dtizenlenmiş oldugu süylmir 
Böylesı bir dıiJcrlendirme karşısındaki problem elbette ki şudur: lmanlar 
araç ve amaçlar hakkında, meşıu/u/.; hakkında, kullanma yetkisine sahip 
olanlarm f..ull.ındıgı zorun clogn.ı df'rffı'Ci<' ve çeşitlerı olup olmadıgı 
hakkmd,ı fikir l:ıirligi içinde olmayabilir/er. 

8- Omegin, 'Le Nouvel Obı;ervatı>ururı 5 O::a~ _1995tari~li 
araştınnası, dtlnya azerindeki en rıtıfuzlu 50 kış1 ıçınde ne bır devl~t 
başkanı, ne• bır bakan. ne de bir milletvekili o/madıgmı dik~~~ fe~ı>:Dr. 

9- Ye•i gelmişk{'f) anımsatalmı: Tarihte vahşi semıaye bınkım mm, 
zengını abad etmesinden başka bir rolü daha var; o da, derinleşcn v~ 
genişleyen aclaletsizligin, sömtıru/enler nezlınde başkaldmya meşruıyet 
ka7andmp toplumsal pratik açı<mdan 'olmazsa olmaz' kılmasıdır ... 

1 O -Nasıl mı ? ... Harvard Universitf'si Sosyal Tıp Okulu Başkanı Arthur 
Klcinman, şunları diyor: NDaşok gelir grubundaki ülkelerde ala/, ruh, 
davranı,«al V(' sosyal saglık sorunlan giderek sinsice krize dönüşüyor. ( .. .) 
Bu tur sorunlar, ciddi ve maliyeti ytık<ck, birçok kişinin ölumiine sebep 
oldugu gibi, sosyal ekonomik gelişmeyi engelleyip, toplumların istikrarılll 
tehdit ediyorlar. Ikinci Dünya Savaşı <;Onrasmd.ın bu yana yoksul 
ülkelerrlc akıl ve ruh hastalıgı ile depresyon (çöküntü), şizofreni, kişilik 
bölünmesi, had safhada bunaklik, a/kolizm, kadın ve çocuklara yönelik 
şiddet gibi sorunlar çok arli ı. ( ... ) Ay nca yoksul tilkelerdcki intihar/ar, en 
yaygın on ölüm sebebinden birini oluşturuyor. ( ... ) ~ohul_ u/~ e/erdi' gen 
zf'kfilılık ve sara (epilepsi) hastalarmlll sayısı, san;ıyıleşmış Kuzey 
alkelerinin beş misli fazla ... " (Pazar Post ası, 28 Temmuz 1996, No: 136, 
s.5) 

11- 'frimdly Spiesl Arkadaş Ca<ouslar' adlı kitabın yazan Pele~ 
Sdıweizerin ortaya koydugu gibi, CIA ajanları ile Çok Ulus/u Şırketler 
(ÇUŞJ arasındaki ilişkiler çok sıkı ftkı ... 'Tiıe New York Times'ten Tim 
Weinere göre, NCIA gazetecileri seviyor· ve pis işlerinde yogun olarak 
kullandıgı ajanlar, kendilerini gazet('(;i olarak tanltlyor. . . 

12 . N Pentagon güvenilir mi" sonısuna 'The New York Tımes'~n yanıtı, 

"Pentagon, gittikçe giıvenilirligini Vf' itibanm yitiriyor" dir. (Yenı . _ 
Yüzyıl'dan naklen, 14 Kasım 1996, s.7) Ya Cil\ mı l. Bu konuda da dgınç 
bir olay var, o da şu: CIA'ya 30 yıl lıaşkanlık edeıı William Co/by, 27 
Nisan 1996'da/1otomac nchrinde boHttldu. 79 yaşmda ölen, "ı;ert ve 
inatçıN olarak tanımlanan ve bir çok pis işi orgıilleyf!n Colby'in ölüınıine 
•kaza" dendi ... 

13- 'Le Monde', "Siyasilerin casuslugu devlet sırrı olamazN, (Le Monde, 
1 Kasım 1996) deyip DST (Fransız Karşıl<tilıbarat Orgutü/ Diffflion de la 
Surveillance du Territoire) ve ~ki Savunma Bakanı Charles Hemu'ntın 
pisliklerini ortaya düküyor. Ama hJ/J, Ulrike Meinhoff ve yoldaşlannı 
mahpust.ı katleden ve daha bir çok vukkuat1 olan BND (/\ lmanya Federal 
Istihbarat Servisi /Bwıdcsnachriclıtendiemt) lıakkmda 'çıt' çıkmwor ... 

14- 12 Ka~mı 1996'da Necmettin frlıakan başkanligında toplanan 
NTerör Kuru/u"na sunulan raporda, ~erörle mticadelcdc bugüne kadar 
harcanan para/ann büyük bir kismının, ortada bulunan kısır döngti 
nedeniyle' boşa gitlig i• ifade edilip ·oHAL bölgesind~ teiörle 
mtlcadeleninlıer safirası için her yıl ortalama 8-1 O mılyar dolar, ~n 6 yıl 
içindf' 48 milyar dolar harcand1" ck~ni/di. (Yeni Yitzyı/, 16 Kilsım 1996. 
s.15) • 
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ISLAMI HAREK ET, 
LAISIZM, KEMAl:.IZM 

ve ULUSAL KURTULUŞ 
MÜCADELESI 

Kemalistler, özellikle Refah Partisi'ni n hüküme ti 
kurmasından sonra giderek şiddctlenen bir biçimde, "şeriat", 
"radikal siyasal islam" ve "faik dü7cnin yıktiması tehfikesi"ni 
işlemekteler. Bu yakın tehlike, doğrudan doğruya bir askeri 

yönetimin gerekçesi olarak 
dahi gösterilmekte. 

Türkiye'de "Radikal lsffım".v~. "şe~ia~: 
Cumhurivet'in ge.rçekten de bır .t~fllı~e 

r • mı( Yoksa mılıtarıst 
yaptlaşmasmda Kemalist burokrasinin topl um ve 

laisizm, dinin devlet siyaset üzerinde varolan 
işlerinden aynimasi denetim ve vesayeti ne 

l k d '/ b .. .. yeni bir politik argüman o ara egl ' utun olarak m ı kullanıl ı yor 
kurum ve felsefesiyle sadece? 

devletin denetiminde ve "Tclılike" olup o l madığı 
'kt'd bo / kl veya "neye karş1 tehlike" onun 1 1 ar 'Ş u artnt o lduğu tartışması bir yana, 

doldurmasi tarzmda Iran Islam Devrimi'nden 
düzenlenmiştir. Bu b~ yan~. nman zaman 

nedenle radikal Islam, yon: . . yontem ~e. ~ ı z 
v 

1. l . . . . değı~ t ırse de ısianı ın "ema lSt a1s1zm IÇin sadece bir din olarak 
gerçek bir tehlike değil, bir ideoloji ve 

arzeder. siyaset yapma tarz ı olarak 
.. .. d " ·. / özellikle muhalif sınıf ve Oz un e 'S1yasa tabakalar için önem li bir 

Islam" ya da 11 Radikal çekim merkezi o lmaya 
Islam" olarak siy.aset başlcıdıgı biliniyor. 

• . "Siyasal Islam" ve "Radikal planmda akt1V1teye Islam" diye tanımlanan bu 
geçen şey; Siniflar durum asl ında lslamiyetin, 
savaşiminm belli bir egemen sınıflar için bir 

tezahüründen başka bir hegemonya arac ı .. olm~ nın 
• • dış ı ncı t aş ı p, oze llı k l e 

şey deg1ld1r. dü;cn karş ı tı m u ha 1 if 
s ı nıflar ve s o sya 1 
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kategori ler tarafından politik mücadeleye aktarılmasıdır. 
Çünkü, islami kurum l arın ve dinsel düşüncen i n bir iktidar 
aracı olarak ku llanı lmas ı Isiyasallaşmasıl yeni bir şey degildir; 
bı,ı, yüzyı llard ı r yapı lan ve halen de yapılmakta olan bir 
siyaset biçimidir. Bugün degişen şey, bu kurum ve felsefenin 
kendini yeniden üreterek muhalif bir kimlige bürünmesidir. 

Bu olgu, d in i/islarniyeti siyasal otoritesinin ayrılmaz bir 
parçası olarak gören ve kullanan egemen iktidar blokunu 
" tehdit eden" bir gelişmedir. Tekellerine karşı bir alternatif 
olması baglamında da ciddi bir "tehlike" arzetmektedir. 
Türkiye'de Cumhuriyet'in yapılaşmasında Kemalist laisizm, 
dinin dev let işlerinden ayrılmas ı değil, bütün kurum ve 
fe lsefesiyle devletin denetiminde ve onun iktidar boşluklarını 
doldurmas ı tarzı nda düzenlenmiştir. Bu nedenle radikal 
Islam, Kemalist laisizm için gerçek bir tehlike arzeder. 

Özünde "Siyasa l Is lam" ya da "Radikal Islam" olarak 
siyaset planında aktiviteye geçen şey; sınıflar savaşımının belli 
bir tezahüründen başka bir şey degildir. Osmanlı tarihi ve 
Cumhuriyet süreci bir bütün olarak incelendiğinde 
görülecektir ki, Türkiye'deki Islami hareket hem homojen 
değildir, hem de "muhalif' karekteri, yani sistem dış ı kalmış 
sınıflarla olan ilişkisi Iran, Afganistan, Filistin vb. ülkelerden 
çok farklı, özgün niteliklere sahiptir. 

Laiklik Nedir? 

Engizisyon mahkemelerinin, koyu bir Hrıstiyan taasubunun 
hüküm s ü rdüğü Ortaçağ karanlığındaki Avrupa'da bütün bir 
feodal dönem boyunca, dinsel ve siyasal otorite tek bir iktidar 
odağında toplanmıştı. Feodal sınıflar, aristokrasi ve Kilise 
ruhhanları arasındaki bu gerici ittifak toplumsal gelişme 
dinamiklerini kıran, balıalayan bir engeldi. 

Ku?kusuz üretim süreçlerinin doğal gelişim seyri ve birbiri 
ardına gelişen sanayi devrimleri, i lk elde bu gerici baraja 
takıldılarsa da çok geçmeden onları aşarak gelişimlerinin 

QtA!§IMI 20 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



dosya mehf 
aym dosyasi 

önünü de açtılar. Sanayi devrimlerinin genç 
sınıfı burjuvazi bu süreçte, y::ı lnı z feod;:ıl 
aristokrasiyle degil, kilise ile de mlicadele 
etmek zorundaydı. Felsefik, ideoloj ik ve siyas;:ı l 
boyuHaki bu mücadelede, toplumsa l 
gelişmelerin önünde duramay;:ın feodal sınıfl;:ır 

egemenliklerini anc;:ık dinsel 
otoritenin/kilisenin yardımıyla ayakta tutmayı 
ummuşlardı . 

Fakat sınıflar mücadelesi ve toplumd;:ıki 
gelişim öylesine derin ;:ı lı-üst oluştarla 

gelişmekteydi ki, bu mücadelenin şiddeti 

kilbenin de otoritesini alt-üst etti . Dinde reform 
tartışmaları, yeni mezhepler ortaya çıktı. Yeni 
bir devrin mujdecisi olan rönesans ve reform 
hareketleri Avrupa'da burjuva demokratik 
devrimlerle ıaçlandığında; kilise zorunlu olarak 
devlet üzerindeki yüzlerce yıllık otoritesinden 
vazgeçmek durumunda kaldı. Çunkü artık 
toplumsa l geli~menin bu evresinde, hem 
ideolojik hem de hukuksal olarak yeni bir 
ıuıum almak, toplumda kendine yeni bir rol 
belirlemek zorundaydı. Yalnız toplumsal 
üretim süreçlerinde degil, siyasal iktidarda da 
biric ik güç haline gelen burjuvazi ve 
müttefiklerinin programına uyum sağlaması, 
yeni bir işbirliği geliştirmeleri zaman alacaktı. 

Avrupa/da burjuva 
demokratik 

devrimlerle birlikte 
gelişen bu devlet 
yapısı ve yönetim 

anlay1şına, dinsel ve 
siyasal otoritenin 

birbirinden aynl1şına 
laiklik denmektedir. 

Fakat ''laisizm// 
aym zamanda 
kilisenin özgün 
örgütlenme ve 

hukuk düzeni ile 
modern devlet 

düzeni arasında bir 
tür yeni denge ve 
uzlaşma olarak 
çeşitli biçimler 

almlŞlif 

13a~tan sona katı bir ruhhan hiycrar~ısine , büyük 
mLilkiyet gucünc, kitleler ü.zerinde halen 
etkinliğini s Lirdutc• rı bır saygınlığa sahip olan 
kilise; bu konumunu korumak üz~re devletten 
ve kamu alanını duzeıılcycn hukuk sisteminden 
onemli ölçilde .ıynldı ve o.zerkle~li ... Avruı.ıa'd,l 
burjuva demokratik devrimlerle hiılikte gcli~en 
bu devlet yapısı ve yönelim anlayış ın.ı. dimel w 
siyasal otoritenin birbirinden ayrılışına laiklik 
denmektedir, 
rakat " laisizm" aynı zamanda kilisenin o.zgun 
örgütlenme ve hukuk düzeni ik· modern dPvlt'l 
düzeni arasında bir tür yeni denge ve uzlaşma 
olarak çeşitli biçimler almı~lır . Huna karşılık 

burjuva demokraıik dı·\ lcıin temel bir ögl'si 
olarak laiklik ilkcsı, ~adece dın ve devletin 
birbirleri k;w~ısında özcrklr~nıc~i değil; lıLitliıı 
bir toplumsal dokucl.ı "dın, viLdt~ıı ve ibadc·t 
ötgürlüğil", "ıüm dinler, meLiıeplı•r, fel~('iik 
inanışlar, inançs11 lıkların bireylerin ve· 
cemaatterin kendi yaşam alanları olarak bir 
özgürlük ve ozerldiğe sahip olması," k,ınıu 

alanında ise billlin bunlar knr~ıc.ınd.ı c~iı dur.ın 
bir ortak hukuk ve yönetim erk inin varolmasıdır. 

Bu vurgulamayı yapmamızııı gcıd;~esi, din ve 
devlet ilişkilerinın laiklik pıcn~ibirıin bu 
tasavvuru dııında sürekli ol;-ııilk yı'ni ve özgün 

Radikal islamcı Haretin Anatomisi Üzerine 
Ortado .. u'da eni bir ol u: Iran Islam Devrimi 

1979 yılında Şahlık monarşisi, artık yönetilnıez hale gelmiş, iflas eden ekonomi; kitlesEl sefalet, siya~aı 

iktidarı da tepe-teklak etmiştir. iran Şahlıgı, Orta-Doğu'da, ABD işbirlikçisi olan ve bu baglarılı içerisinde 
işbirlikçi tekelci burjuvazinin totaliter diktatörlügünü temsil etınekteydi. Iran ordusu y.1pısal olarak, 
emperyalist-militarizmin en güvendigi güçlü ordulardan biriydi. Şahlık diktatörlüğüne karşı yı.ikselen kitlesel 
muhalefet, kaçınılmaz olarak bir iktidar degişikligini de gündeme getirmekiP gecikmedi. Iran Şahlık 
diktatörlügüne karşı verilen mücadelede; Iran işçi sınıfı, sosyalist hareketi ve Kürt ulusunun ulusal demokratik 

hareketi, devrimci güçler olarak konumlanmıştır. Ancak, Iran'daki iktidar değişikliği gösterdi ki, Şahlık 

monarşisine karşı mücadele eden diger önemli bir güç, tekel-dişı kalmış gerici burjuva sınıfları ile -ticaret 

burjuvazisi, çarşı esnafı- küçük burjuvazinin değişik k.ıınıan ları (köylülük, mülksüzlr•şen toprak sahibı ya <.la 

köylü yığınları, istihdam edilmeyen proleterler), Iran'daki sıyasi iktiuar değişikliğini gerçekleştiren liçtincü bir 

boyutu temsil eımekteydiler. Bu sınıfların bileşkeni ise, i n ideolojisi; kadrolarını da Mollalar, t\yetullahlar, 
din adamlarının oluşturdukları bir önderliktir. Hemen r. rıen hiç kimse, sosyalist siyas-al akımlar ve iran'ın 

nefes alışlarını bile takip eden ABD bile, bu uçüncü bo> u u; radikal Islamcı hareketi teşhis edo.ınedilı>r. Ya da 
en azından iktidara bu gerici sınıfların bileşkenine oturabilt"cegini tahmin edemedi ler. 

Halk kitlelerinin gösterileri artar ve Şah, ülkeden kaçrn.ıyı planlarken, "faşi st Şah'ın" yerine, sosyalist ya d.-1 
en azından demokrat bir yönetimin gelecegi görüşü egcrııeııdi. Şah devrildiktcn sonra da "lrr:ln'd.ı bir devrım 

yaşandı", teşhisinde birleşilmekteydi. Gerçekten Iran' d<~ bir devrim süreci yaşanrnakt.ıydı. 1 akat, devrim 
sürecinin, teorik öngörülerin dışında bir gelişim gösterdiği ve iktidara tekel-dışı gerici sınıil,uııı oturduğu 
görüldü. Böylece, "devrim" kadük oldu. Siyasi iktidar, iki temel sınıf arasında değil , burjuva c.ııı ıflar arasında 

el değiştirmiş oldu.lran'daki durumun gösterdiği en önemli verilerden biri de, "işsiz prolett>rln" kitiP.scl değil, 
mülk sahibi orta tabakayı da içermektedir. Bu kesimlerin en aktif ve radikal bölümü nu ·'çarşı E :-rı.ıfı" olarak 

adlandırabilecegimiz, küçük el tezgahları na, iş yerine sahip esnaf ve :zanaatkarlarla, toprak y.ı d.ı emlak sahibi 

ve rantiye ile geçinen mülk sahibi sınıflarıdır. Bunların hemen üzerinde, tic.ıret IJurıuvaLısı yer 

almaktadır.Sınıfsal konumlannıadan da kolayca görülebileceği gibi, iilas eden Iran ekonomisi, bu tabakaları 
olağanüstü boyutlarda ezmiş ve yok olma sürecine sokınuştur.Bu sınıfların tekelci burjuv,ı ı.likt.ıtorhiğum. 

OI\Un emperyalizme bağlantılı sistemaliğine karşı oldukları, bu düzenden rahatsız oldukları ve degişnıesıni 
istedikleri açıktır. Bu sınıflar düzene karşı çıkarlarken, "pınperyali~t sistemin ülkedeki varlığının kc•ııdilerinı 

mülksuzleştirdiği ve toplumsal sefalete ittiği nin" bilincinded irler. Bu sınıflar için talı•p, kaybolan nıülklerinı ve 

umsal statülerini i isternek temelindedir. • 
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Türkiye 
Cumhuriyeti~ nin 

Kemalist Laisizmi ise, 
Bat1 toplumlarmda 

oldugu gibi toplumsal 
dinamiklerin 

gelişmesiyle yaşanan 
çat1şmal1 ve uzlaşma/1 
bir sürecin doğal bir 
siyasal sonucu olarak 

degili tamamen 
Kemalist asker
bürokrasirıin 

TanzimalÇI ve lttihatÇI 
öncüllerinin de izini 
sürerek, daha çok bir 

"battfllaşma 
öykünmesi · olarak 

modellenip yukartdan 
aşagt dogru inşa edilen 

bir yönetim ögest olarak 
varolmuştur. 

bi<: imlcr almasından 
dol.ıyıdır. Çünkü bat ı 
topluml.ırında 20 . yy'lın 
bütün modern -burjuva 
dPvıeı(erincic bir çok 
kereler kili~e tekrar 
~ıy.ıselin aııcı ortağı 
durumuna gc l mi~, veya 
fKiitikacılar t;ır.ıfınci.ın 
kullanılMak tersten bir 
ilişki biçimi geli~ebilmiştir. 
L.~ikli~in 
.ı te izm/tanrıtaııımcızlı kla 
.ıynı anlamda kullan ılması 
i~e kuşkusuz hiçbir bilimsel 
eleger taşımaz. 
Geçerken, dini n devlet 
duzeni ve kamu 
hukukundan çıka rılı r ve 
özcrklcştiril i rken, 
burjuvazinin aynı zamanda 
•·u ı u s" olarak da 
örgutlcnciigini , laik 
devletle, ıılus devletin ıç 
iç·c dogduğunu d.ı üzeilikle 
lıatırlaım.ıkta ycırar var. Bu 
yeriıden yapılanma 
~urecinde devrimci 
burjuvazinin "adalet, 
l'Şitlik, özgurıük" şiaılarının 
b .ı y r ;ı k t .ı r ı o ı a ra k 

demokrasi prensibini de devletin örgütlendirılmcsinc sokmuş 
olma~ı laiklik ve demokrasi arası nda dogrudan bir ilişk i 
kuru lmasına neden olmaktadır. Oysa, feodal sınıflarla 
mücadelesinde ve kili~e otoritesinin kırılma~ında , geniş 
emekçi yıgınların deste~inc ihtiyaç duyan burjuvazinin 
demokrat lı~ı. bu gücü yanında tutmakla sın ırlı ydı. Hu nedenle 
halkın yonctime katılımı, mc c l i ~ler l e millet irade~ının 
kullan ımı prcn~ipleri her zaman ne laikliğin, ne de ulu> 
devletin nedeni olm;ım ı ştır. Tersine, burjuva diktatörlüğü hem 
ulu!>-devlet o larak, hem de laik kalarak kendini demokr;ısi 
dışında da ikame edcbilmiştir. 

Kemalist laisizm ... 

Türkiye Cumhuri yeti'nin Kemalisı Laısizmı ise. Bat ı 
toplumlarında olduğu gibi toplumsal dinamiklerin geli şmesiyle 
yaşanan ça lışma lı ve uzıaşma l ı bir sürecin doğal bir siyasal 
sonucu olar.ık deği l ; lamamen Kcma l i~l asker-bürokrasinin 
Tanzimalçı ve lttihatçı öncüllerinin de izini sürerek, daha çok 
bir "batı lılaşma öykünmesi" olarak modcllenip yukarıdan aşagı 
doğru i nşa edilen bir yönetım ögesi olarak varolmuştur. 

Herşeyden önce Osmanl ı Imparatorluğu'ndan Türkiye 
Cumhuriyeti ' ne geç i şte, üretim tarzına ve üretici güçleri n 
gcli~mesine dayalı, bir burjuva demokratik devrım 
yaşamamıştır. Usı .yapıdaki reform hareketlerı olarak varolan 
değişim ise, merkeziyetçi-bürokratik bir tarzda yukarıda n 
aşağıya dikte edilen uygulamalar olarak kalmıştır. 

Kuşkusuz bu olgu asker burokrasinin !..eyfi bir tcıı ilıi 
olmaktan ziyade, devletin ve ordunun tarih~el süreç içindeki 

Bu i~l.' elb<'ltt>ki, gerici bir taleptir. Bu konumlanmadan d.ı anlaşılacagı gibi tekelci burjuvaziye muhaleiet 
etmek, b.ışlı baş ı na ileri bir fonk~ivon içermemektedir. t\ncak, anti-kapitalist olduğu sürece bu sınıfların 
i!t-rk ı bir yôrlingeye sahip olacakları c~çıktır. Bu yörüngeye ise. karekter itibariyle sadece işçi sınıfı s.ıhiptir. 
KöyWit.ı~un durumuna gelince, Marks'ın ''Komunist Manifesto'da" belirttiği gibi; köylülük bugunkü değil, 
gclr·c.~ktf' çık..ırları açısından proletary.1ya tabidir. Proletarya dışındaki sınıfların toplumsal uretim tarzına 
!<arşı ')l.ırı ınııhalefctlerinin temelinefe kuçük mülkiyetini {ve-Ed.) toplumsal statülerini koruma ya da geri 
ı<-lell t yc~tm.ıktadır.f3u yü7d<'n tutucu ve hatta gericidirler. 

l~te Iran ddki Islamcı h.ıreket. bu gericı ve tutucu sınıfların (ün~rinde yükselmekle beraber.Ed.) anti
emperyalist, antı-faşbt mi.ıcadelenin "lran'a demokrasi" sloganının sınıi içerigi bakımından, anti-kapilalist bir 
rnucadı:>lcyi hcdı>fleırıeyişıııin v;ırdı~ı boyutu da göstermektedir. Diger önemli bir olgu da; Iran 'daki devrimci 
muhdlel<'t grupl;:ırının, (t.tb.ıııı-Ed.l oluşturan lr.ı11 köylulüğü ile son derece zayıi baglarasahip olduklarının 
orı,ıya çıknncıdır. Bu da, gc•çti~irniz bolümlcrdC' belirttigirniz gibi, faşizmin kavranm,ıması, başka yerlerde 
ır.ınmtısı ve iArıti-ernpf'r}alist, ant i -faş ist mücadelenin yanlış ekseninin ortaya çıkardığı durumu da 

ru-:tprrnektedir. Kcndiliginden gelme kitlesel muhalefetin doruğa ulaştığı bir noktada, kitleleri kucaklamayan 
orgıtlPrın ve grupların siya!>i iktid.ıra "otonıatikrnan" gelemeyeceklcri de bir kez daha anlaşılmış oldu. Iran 
koyllıluğunün ve kuçiık burjuva yığınlarının düzene oları kendiliğinden gelme muhalefetleri; işçi sınıfı 
tarafından degıl. tekel-dışı burjuva katmanlar tarafından ele geçirilıniştir. Tarihsel koşullar ve iç dinamikleri 
ıtib.ırı}•le Iran koylülüğu gerçek bir toplumsal sefalet çekmektedir. Hızla toplağından kopmakta, kapitalizmin 
yıkıcı etkileri, onun tüm yaşarıı düzenini alt-üst etmektedir. Dağılan köylülük yığınları proleterleşme sürecine 
ıorunlu olarak girmiş dunımcl<~dır. Fakeli Iran ekonomisinin, emperyalizme bağınılı karekteri; bu yıgınların 
f;:ıbrıkalarda io;tifıdcı ediinırlerini önlerliği gibi; sınırlı sayıdaki sanayi iş<;·ileri de, hen geçen gün işsizlikte karşı
k,ırşıya k.llrnakl<ıdır. Böylece kırs.ıl kesimide ve kentlerde oluşan işsizlik, dogu toplumlarına has aile 
d.:~yaııışnıac;ı içerisinde, sefaletin boyutlarını dahi\ da yaygınlaştırnııştır. 

lran'da, sisternden r.ıh.ıtsız olan ve muhalefet eden yığınlar, sadece yoksul köylülük ve köyiLilük 
dE>gtrleriyle iç-ic,:t> uir nıulksi.ızler kitlesi dı!ğildir. Tekel dışı gerici burjuva sınıfları da (buna dahildir. "Islam 
f>l'vriıni" bu sınıfların,\ dinsel ruhbaııın-Ed.) önderliginde köylülüğun kitlesel muhalefetini de kendi şahsında 
~entezlcştirmiş olarak iktidaı.ı el koyınasıdır. Bu hareketin ideolojik kapsamı, Islamcı düşüncenin yeniden 
boyutlandırılması noktasındadır. Hareketin kadrolarını ise, bu sınıflar adına, din adaml.m kastı 
tıluşturrnaktadı r. .. 
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özgün yeri ve TC'nin oluşumunda göreec 
özcrklcşmi~ yapısından kaynaklanmaktadır. 
Asker burokrasinin devleti belirlemesine ve 
Kemalist devletin toplumsal alt-yapıdaki 
sınıfiara karşı görece ozerkleşmesine verili 
olan koşullar, bugünkü laiklik uygulanıası ve 
anlayışının da ozgün niteliklerini 
belirlenıektedir. 

Bir diger ozgün nitelik de Islam'ın toplum 
ve devlet karşısındaki tutumunun farklılıgıdır. 
Hristiyanlıgın yalnız bir inanç sistemi olarak 
değil, kurumlaşmaları ile de ayrılan Isiilm hep 
sanayileşmemiş toplumlarda üretici güçlerin, 
teknolojinin değişimleri karşısında dolaysız 
olarak yer almamış oluşu ile de ayrılmaktadır. 

Bu nedenledir ki, iktidarın bürokratik 
vesayeııen kurtularak toplumsal sınıfların 
/tekelci burjuvazi ve mü Lt efi k leri ni n/ 
dogrudan eline geçmesi; ordu ve sivil yaşam 
arasındaki sancılı ve çat ı şmalı süreç; din ve 
iktidar ilişkisi ba~lamında da ayn ı biçimde 
çatışmal ı ve sancılı bir tarzda yeni yeni 
yaşanmaktadır. Ve tıpkı digerlerinde oldugu 
gibi çarpık, gerilimli ve kendi dogasına ters 
biçimde ya~anıyor. 

Kemalist laisizm toplumsal arka planındaki 
bu zaafiyete karşın, Batı'ya öykünlildugü gibi 
"din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması", 
"dinin özerklcşmesi" olarak dcgil, tam tersine 
bütün dinsel kurumların devlet denetimi ve 
vesayeti altına alınması tarzında ge rçek leşti. 

Bat1 laisizminde Kilise 
aristokrasisinin ruhban 

hiyerarşisine, iç 
örgütlenmesine, hiç bir 

kurumuna dokunulmamtş 
veya dokunulamamtştt. 
Kemalizm ise, lslamm o 

gün en üst temsil 
kurumlan ve dinsel 

otoritenin merkezinde 
duran Halife/tk ve 
Şeyhü 1/s/amltgt 
kaldtrarak, iç 

örgüt/enmeyi tamamen 
dagttt1. Oysa 

Cumhuriyet'in i/am ve 
Saltanatm ka/dm/masi, 
Osman/i Hanedanmm 
saltanat yetkilerinin 

almmast ile zaten dinsel 
ve siyasal otorite 

birbirinden aynlmtş 
bulunmaktaydi. 

Batı laisizminde Ki lise aristokra~isinin 
ruhban hiyerarşisine, iç orgütlcnmesine, 
hiç bir kurumuna dokunulmamı~ veya 
dokunulamamı;.tı. Kemalizm ise, Islamın o 
gün en list temsil kurumları ve dinse l 
otoritenin merkelinde dur;ın Halifelik ve 
ŞeyhOIIslamlrgı kaldır;ırak, iç orgutlcnnıeyi 
tamamen dagıııı. Oysa Cumhuriyet'in ilanı 
ve Sa ltanatın ka l dırılması, Osmanlı 
Hanedanının saltanat yetki lerinin alınmas ı 
i 1" zaten d i n sel ve siyasa 1 otorite 
bırbirinden ayrılm ış bulunmaktaydı. fakat, 
siyasal otorite dışında kalsa bile dinsel 
otoritenin iç örgütlulu~ünü koruyarak, 
ö7erk biçimde ayakta kalması, askeri 
bürokrasi bakımından gelecek için onemlı 
bir tehl ike teşkil edebilirdi. Bu nedenle de, 
yönetici kurum ve merkez i otoriteden 
yoksun kılınan Islamın temel birimi olan 
Cami ler, basit bir devlet memuriyeti olarak 
örgütlenen Diyanet I ş l eri Başkanlıgı'na 

kolayca baglanabildi. MOftOIOk ve 
imamlık, bir devlet memurlugu haline 
geldi. Vesayet altına alınamayacağı .ve 
denetlencmeyeccği düşünülen pek çok 
Islami kurum /tekke, dergah, medrese, 
türbcdarlık/ ise kapatıldı. 
Halbu ki bu tarz bir laikligi Avnıp;ı'da 
görmek, devlet memuru olan bir kardinal, 
devlet tarafından m;ıaşı veri lip, kilisdere 

Gerçekten de, bu sınıfların içinde bulundukları duruma, ekonomik ve sosyal sefaletierine en uyarlı ideoloji 
"Islam Felsefesi" olmuştur. Ancak, geleneksel Islamcılık noktasında degil. islam ideolojisinin ve ft•lsefesinin 
diger bütün dinlerden ve ideolojilerden üstün oldugu; Islam hayat nizarnının (şeriatın')da butün toplumsal 
sistemlerden (Kapitalizm, Sosyalizm, Emperyalizm, Komünizm, Faşizm) öteye, biricik toplurmal dü1en 
oldugunu öne sürmektedirler. Bu sınıfların Islam felsefesine ve şeriat sistemine yeni ve radikal bir yonınıl<t 
sahip çıkmalarının da tesadüfi olmadığı açıktır. Çünkü bu sınıilar bileşeninin ortak taleplerini, muhalcfetlcrini, 
en iyi şekilde "islam" ifade etmektedir. Bu sınıflar, "emperyalizme ve faşizme" karşıdırlar. Çünkü, toplumsal 
sefaletierinin (düzenden-Ed) kaynaklandıgını görmekte ve bu sistemi değiştirmek isternektedirler. Bu hedefle 
de, sosyalist devrimci hareketin; Amerikan emperyalizmini ve Iran şah lığı temel alın.uak f.ışiznıe karşı 
yaptıkları propaganda ve ajitasyonun belirleyici etkilerine de dikkat çekmek gerekir. Çünku, yrıpıl;ın 
propaganda ve ajitasyon, sistemin ABD emperyalizmine bağlı i.ışist bir diktatörlük olduğudur. Bu faşist 
diktatörlük de, ülkede işbirlikçi tekelci burjuvaziye, feodal toprak beylerine ve militarist bürokrasiye 
dayanmaktadar. Bu sistem, değiştirilmesi gereken bir sistem olduguna göre, hangi sistem onun yerini alacaktır? 
Gerici sınıflar, mülklerini koruma ve eski toplumsal statülerini elde etme düzeyinde oldukları için, sosy.ılitme 
de aynı derecede düşmandırlar. Toplumsal sistem anlayışı olarak, ideolojik ve kültürel olarak anti
komünisttirler. 

Işte, bu nedenlerdendir ki, yeni Islam düzeni her iki sistemin de dışında ve bu sınıfların ekonomik, sosya l
kültürel ve ideolojik ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir model olarak sunulmaktadır. Bu yeni umut; hem bu 
dünyada hem "öteki dünya"da yerlerini sağlama bağl ayan bu çözüm; hem Iran köylülüğünc, hem de gerici 
sınıfiara oldukça cazip gelen bir fıedef oluşturmuştur. 

Kapitalist sistemle sosyalizm arasında, üçüncü bir yolu bulma gayretleri, sadece Iran Islam Devrimi ile 
ortaya çıkmış degildir. Daha öneki bölümlerde de belirlediğimiz gibi faşist hareketler, hem anti-kapitalist, hem 
de anti-komünist bir toplumsal düzen yaratma iddiasıyla hareket etmişlerdir. Üçüncü bir yol bulma iddiası, 
sadece tekel-dışı burjuva gruplarına ve küçük-burjuvaziye de ait değildir. Tekelci burjuvazi de, sosyalist 
sisteme karşı alternatif olarak; kapitalist sistemin bazı yönlerinin düzeltilmesi yoluyla; reformlar ve 
rasyonelleştirmeler şeklinde yeni bir düzen oluşturabileceği iddiasındadır. Bilinçli bir çarpıtma olarak öne 
sürülen ve tekelci burjuvazinin, Sosyal-demokrat siyasal sözcüleri tarafından öne sürülen bu "Yeni Uluslararası 
Ekonomik Düzen", henüz örneklenınediği gibi; Avrupa Sosyal-Demokrasisinin burjuvazinin proletarya ile, 
burjuva demokrasilerinde yaptıkları ya da yapabilecekleri "uzlaşma"yı lanse etmek anlamındadır. Diğer .. 
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tayin edilen bir rahip görmek hayal bi le ed ilemez. 
Kemalist laisizm, din ve devlet işlerinin ayırmamış; dinsel 

kurumların yönetimini ve dinin ruhani otoritesini asker-sivil 
bürokrasinin tekeline bırakmıştır. Dini özerkleştirmemiş 
vesayel ve denetim altına almıştır. 

Şu halde rahatça söyleyebilirit ki, günlimüzde "elinin 
siyasete alet edilip edilmemesi bağlamında" surdürulen 
tartışmada, Kemalist laisi.:m dini siyasete alet eden biricik gllç 
olarak devlet bürokrasisinin kalmasını istemekle diğerlerinden 
ayrılmaktadır. Din in başka sınıf ve tabakalarca siyasal bir güç 
aracı, iktidar argümanı olarak kullanılmasına pr<>nsipte değil, 
devlet tekelinin kırılması noktasında karşı çıkılmakta, "tehdit, 
ve tehlike" olarak görülmektedir. 

Kemalist Hareket Dini Siyasete Nasıl 
Alet Etti ? 

Işin gerçeğine bakılırsa "dinin siyasete alet edi lmesi" 
babında en çok sabıkası olanlar K<'malistlerdir. Özel likle, 
Cumhuriyet öncesi dönemde, Kemalist hareket, dini söylemi, 
dinsel kurumları ve din adamla rını etkin bir siyasal öge olarak 
kullanmıştır. Ötei likle Kürt ulusal hareketinin kırılması ve 
kendilerinin desteklenmesi için manipüle edilmesinde bu 
kullanırnın rolü büyüktür. Kemalist hareketin özellikle Kürt 
feodallerinin desteğini almak için Kürdistan'daki birçok şeyh 
ve din adamına bizzat yaklaştığı bi linmektedir. Erzurum ve 
Sivas Kongrelerinin ana teması lsldm kardeş l iği söylemidir. 
"Saltanat ve Hilafetin kurtarılması, Ermeni ve Rumiara karşı 

illifak, Hristiyanlığın 
egemen olmas ı an lamında 
Ermenilerin ge ri dönmesi 
ve bir Ermeni devleti 
kurulması tehlikesi" gibi 
dinsel duyguları örgütleyen 
Islami söyltm ağırl ıktadı r. 

Aslında Kemalistler bu 
yöntemi kendiliklerinden 
bulmuş değillerdi. Gayri 
muslim etnik toplulukların, 
ulusların Osman lı 'dan 
kopacağın ı n, kopmasının 
gündemleşmesiy l e Osmanlı 
unsurlarını artık 
Osmanlıcılık ' la değil, lslllm 
Ümmeti o lma üst 
kimliğiyle bir arada tutma 
gayretleri Sultan ll. 
Abdülhamit'ten Vf' daha 
sonra da lıtııı . ·. 
Terakki den al ınan siyaset 
manevralarıci ır. 

Tanzimat, "Satıcı " idi, 
hem Avrupa'dan ithal 
edi len değerleri yapay 
ola rak algılamakta ve 
uygulamaktaydı; hem de 
çok dinli, çok uluslu, çok 
kü ltürlü heterojen bir 
toplumsal yapıya sah ip 

Kemalist hareketin 
özellikle Kürt 

feodallerinin destegini 
almak için 

Kürdistan'daki birçok 
şeyh ve din adarnma 

bizzat yaklaşt1gt 
bilinmektedir. Erzurum 
ve Sivas Kongrelerinin 

ana temast Islam 
kardeşligi söylemidir. 
usa/tanat ve Hilafetin 

kurtartlmast, Ermeni ve 
Rumiara karşt ittifak, 
Hristiyan!Jgm egemen 

olmasi anlammda 
Ermeni/erin geri 

dönmesi ve bir Ermeni 
devleti kunılmast 

tehlikesin gibi dinsel 
duygu/art örgütleyen 

Islami söylem 
agtr!Jktadtr. 

üçüncu bir yolda, sosyalizm inşa sürecinde oluşan güçlükler ve yine eski mülk sahibi sınıfların, küçük meta 
üretimi temelinde yaralıimalarını temel alan "kapitalist olmavan yol''( "halk demokrasileri" de bu arayışların 
ürünleridir. 

Kapitalist sistemle. sosyalist sistem arasında üçüncü bir yol olabilir mi? Toplumlar tarihinin gösterdigr gibi, 
geçiş dönemlerinde ve siyasi iktidarların degişim noktaları!:da oluşan olgular, ara durumlar bir gerçektir. Ancak, 
bunlar asla kalıcı d~gil ve degişnıeye uygun öururnlardır. üzeilikle de tekelci burjuvazinin, siyasi iktidarı elinde 
bulundurmasına rağmen: küçük mülk sahibi sınıflar ve küçük meta üretimi, hangi biçimde biçimlenirse 
biçimlcnsinler, k.1piıalizmin reorganizasyonu ve temelde ise, emperyalist-kapitalist sistemin güçlendirilmesi 
noktasına varacagı açıktır. ll.emperyalist paylaşım savaşından öncıı, Avrupa'da oluşan ''faşist iktidarlaı;..- bu 
olguyu kanıtlamışlardır. Yeni bir umut gibi ortaya sürülen, Islam felsefesine dayalı "Islamcı Hayat Nizanıı"da, 
lran'd<lki yaşayan örnegiyle yukarıda açıkladığmız örnekteki öngörüyü doğrulamaktadır. 

F . t H k t ·1 1 la . H k f 
Karekteristik Benzerlikleri ve A rımlan 

Iran'da ortaya çıkan ve siyasi iktidarı ele g<.•çiren islamcı hareket, yalnız lran'a bzgü bir gelişim olmayıp, 
bütün Orta-Dogu'da kendini ağırlıklı biçimde hissettirmektedir. Çünkü, bütün Ortadoğu toplumları, Iran'daki 
sınıfsal yapıya benzer özellikler göstE>rmekte ve hemen hemen aynı çelişkiler ve muhtevayı tartışmaktadırlar. 
Onun içindir ki Islamcı hareket, Afganistan'da radikal bir silahlı muhalefetle boy gösterirken; Mısır, Suriye, Irak, 
Suudi Arabistan, Lübnan ve Türkiye gibi pek çok ülkede aynı sınıfsal,tabanın muhalefetini sisternalize veren ve 
iktidardaki sınıfiara karşı mücadele eden bir hareket olarak yer alınış bulunmaktadır. Bu hareketlerin tekelcu 
burjuvazinin rasyonelleri dışında durdukları ve işbirlikçi burjuva gericilikleri tarafından nötralize edilmeye 
çalışılan, düzen dışı olarak belirginleşen hareketler olarak ortaya çıktıkları açıktır. Bu yapıları ile, faşist 
harektelere benzemektedirler. 

Ancak, Islamcı hareketin faşist hareketle ayrıldıgı bazı noktalar bulunmakta ve her iki hareketi birbirleriyle 
özdeşleştirmemize engel olmaktadır. Bunlardan birincisi: Orta-dogu toplumlarında, yarı sömürge, sömürge ya 
da ba~ırnlı ekonomiler, toplumlar içerisinde köylülük kareklerine ve reaksiyonuna dayalı olarak, gerici burjuva 
sınıflarıyla köylülügün ittifakının oluşmasıdır, ikincisi: siyasi kadrolarını din adamları oluşturmakta ve ideoloji, -
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dosya mehi -oo 
~----~--------~----------~--aym dosyası 
olan Imparatorlukta "Osmanlılık" 

kimligini birleştirici öge ola rak 
kullanıyordu. 

Meclis-i Mebusan'ı dağıtarak 

I.Meşrutiyet'e so n veren Sultan 
Abdülhamit ise " Satıcı " ve "Osmanlıcı" 
yaklaşımın gayri-muslim unsurları 
memnun etmek bir ya na, on l <ırın bir 
yandan imparatorlu k içındeki 
etkinliklerini artırmalarına, bir yandan da 
birer birer kopmalarına yol açtığını 
görerek; geleneksel feodal yapının ve 
müslüman un s url a rın diktalörlüge 
dönüşen bir karşı atagı olan Islami 
kurumları ve Islam kimliğini etkin bir öge 
olarak öne çıkardı. Türk, Kürt, Arap, 
Çerkes, Arnavut, Boşnak gibi mü~lüman 
unsurları Osmanlı bünyesinde bir arada 
tutabilmenin bu s iyase ıte n geç ti ği 
düşünülmekteydi. Bu politi ka Anadolu, 
Ermenistan ve Kürdistan'da gayri-muslim 
unsurların özellikle de [rmenilcrin 
sistemli olarak büyük kıyımlara ugratılarak 
tasfiye edilmesi ni de. beraberinde 
getirmiştir. 

II.Meş ruti yet ve Ittihat-Terakki yeniden 
"Satıcı " ve "Osmanlıc ı " bir söylemi 
ancak çok kı sa bir süre (daha önce 
muhalefetteyken) sü rdürebilm işti. Çünkü, 
gelişen ve güçlenen ulusa l c ılık ve gayri
mosJim ulu sların imparatorluktan 

Çöken Osmanli 
lmparatorlugu'nu 

kurtarma çabasmdaki 
asker-bürokrasi ise, 

politikanm ve iktidarm 
biricik sahibi olduğunda 

toplumsal stmf ve 
tabakaları, kendi 
ekseninde /çekim 

alanmda tutabiirnek için 
halkçtipopülist 

söylem/erden; Kürtleri 
kullanabilmek için de 
Islami söylemlerden 

a/abildigine yararlandt. Bu 
taktik de başart lt olmuştur 
ki, Kürt feodalleri özerklik 

vaadlerine ve Hilafetin 
kurtartlacağina olan 

inançlartyla Kemalistlerin 
Lozan sürecine aktif 

destek sunmuş/ar, Misak-i 
Milli'nin tesciline 

kattlmtşlardtr. 

kopmaları, özellikle Balkan'ların tümüyle 
yilirilmesi Osmanl ı bürokrasisinde büyük bir 
korku ve telaş yarattı. Balkanlardan akın akın 
gelen Türk-Müsluman göçmcnleri, mi lliyetçi 
örgütlenme ve ideolojinin öne çıkması nı da 
ivme lcndircn bir neden oldu. Türk 
Milliyetçiliği geli şmekte olan bir burjuva 
sınıfına, en aLından ticaret burjuvazisine 
değil, büyük bir imparatorlugu elinde tutan 
Osman lı a~ker-sivil burokrasisi ve 
Tanzimalçı aydın lara dayanarak geliştiği için 
hemen ırkçı bir karekler kazandı. 1. 
Emperyal ist PaylaŞım Savaşında ltıihat· 
Terakki'nin Alman emperyalizmi ile i~birl igi 
içinde Irkçı-Turancı yöneliminin kökeninde 
de bu siyasal alt·yapı durmaktadır. 

Çöken Osmanlı Imparatorluğu'nu kurtarma 
çabasındaki a~ker-bürokrasi ise, politikanın 
ve iktidarın biricik sahibi o lduğunuda 

toplumsal sınıf ve tabakaları, kendi 
ekseninde /çekim alanında tutabiirnek için 
halkçı/popülist söylemlerden; Kürt leri 
kullanabilmek için de Islami söylemlerden 
alabi ldiğine yararland ı. Bu t<ıktik de ba~arılı 

olmuştu r ki, Kurt feodalleri özerklik 
vaadlerine ve Hilafetin kurtarılacağına olan 
inançlarıyl;:ı Kemalistlerin Lozan sürecine 
aktif destck sunmuşlar, Misak-i Milli'nin 
tesciline katı lmışlardır. 
Kemalist devletin ulusçu /hatta ırkçı/ hır 

temelde örgı..it lend irilme~ i ve dinin devletin 

slamcı hareketin iktidara gelişi, kitle eylemi ve silahlı mücadele, devletin düzPnli ordularının dağıtılması, 

devlet cihaziarının parçalanması ve ele geçirilmesi biçiminde oluşmuştur. 
Kuşkusuz, Islamcı hareket mutlaka degeriendirilmesi gereken ve üzerine ciddiyetic eğilinmesi gereken bir 

olgudur. Faşist hareketin Avrupa'da ortaya çıkışı, proletaryanın iktidarı ele geçireıneyişinden kaynaklanan bir 

durumdu. Islamcı hareket de, Orta-dogu'da sosyalist hareketin kitlelerden kopması ve iktidara altcrn<ltif 

olamayışı ile içinde bulundugu buhranların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Koylüli.igu, iktidcır 

mücadelesinde proletaryanın yandaşı olarak örgütlemenin ve anti,kapitalist olmayan, "anti-emperyalist ve anti

faşist" mücadele yöntemlerinin ortaya çıkardıgı bir sonuçtur. Dolayısıyl a, toplumsal devrim olgusu gündeme 

geldignide, büyük halk kitlelerini, proletarya degil, gerici sınıflar yönedirebilmekteclirlcr. Bu da köylülüğün 

durup durdugu yerde, proletaryanın yandaşı olamayacağır.ı; ancak, onu proletaryanın hedefleri doğrultusunda 

ikna edebilme ve devrimci programları benimsetebilmekle mümkün olacağını da göstermiştir. 

islamcı Hareket" A a ları 

Iran Islam devrimi , yukarıda açıklamaya çalıştıgımız, sınıfsal muhalefet bileşcni i.iLeriııe ortaya çıktı. 

Iktidardaki işbirlikçi tekelci burjuvazi, bu devrim dalgası karşısında gE>riled i, siyasal iktidarı kaybetti. Fakat, 

iktidara oturan gerici sınıfların bu durumu, niteliği itibariyle, yakın bir gelecekte kaçınılmaz olarak tekelci 

burjuvazinin yeniden gündeme gelecegi bir ara dönem olarak görüldü. Buna baglı olarak, Iran ordusunu 

dagılması, savaşın çözülmesi vb ... gibi olguların, Amerika emperyalizminin Orta-dogu'daki gücünü sarstığı ve 

bir boşluk dogurduğu da ortadadır. 1979-80 yıllarında lranlı ögrencilerin ABD büyükelçiliğini işgal etmeleri ve 

ABD'ye karşı yogun protesto eylemleri, bu olgunun bir parçasıdır. Bu anti-emperyalist gösteri iran'daki iktidarın 

niteligi hakkında sosyalist akımlar arasında yanlış değerlendirmelerin devamına ve derinleşmesine yol açmıştır. 

Anti-kapitalist olmadan, anti-emperyalist olunamayacagı gerçegini kavramayan ve Iran ' la ilgili teorik hayaller 

besleyenler; Humeyni irticasının sosyalist harekete karşı giriştigi katliam ve sindirme hareketi ile şaşırdılar. 

Oysa, Humeyni gericiligi, ABD elçiligi baskınlarıyla anti-emperyalist gösteriler yaptığı anda, Kürdistan ulusal 

demokratik hareketine karşı kanlı saldırılar yaparak bu muhalefeti ezmeye çalışmaktaydı. Isianı ideolojisine 

göre, milliyetçifiği reddetiğini söyleyen Humeyni gericiliği, Kürt halkının ulusal istemlerine karşı uyguladıgı 

şiddetle şövenizmi ve Şah'lık monarşisinin mirasını terketmediğini kanıtladı. -
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vesayet ve denelimine alınarak dinsel kurumların tasfiye 
cdilnıt·..,i bu nedenledir ki, Kürt egemen ~ınıflarında çifte bir 

Gelenekselislami 
degerlerin, din 

kültürünün /egitiminin/ 
taşly1c1ligmt yapan bu 
kesim, politik olarak 
muhalif olma/anna 
karşm son derece 

temkinli ve uzlaşmaci 
bir çizgi izler. 

Tarikat önderleri ve 
din ulemast, dogrudan 
dogruya iktidari almay1 
amaçlayan bir siyasal 

mücadeleden çok; 
topluma derinlemesine 

nüfuz etmeyi, siyasi 
partiler ve devletin tüm 
kurum/anna yerleşerek 
evrimleşen bir süreçle 

devletin Islamiaşmasim 
düşünmektedirler. 

şok yaratmıştır. Hem 
birleştirici bir öge olarak 
görülen Hilafet ve din 
kurumlarının kaldırılmı~ 
olması, hem de Kürtlere 
ulusal özerklik bir yana 
Türk ç u bir 
merkeziyetçiliğin 
dayatılm;ısı geniş ve güçlü 
bir di renişle karşıla~mıştır. 
1925 Şeyh Said ve 1938 
Seyit Rıza önderliğindeki 
ulusal direnişlerde aynı 
zamanda dinsel ögelerin 
'de bulunması rastlantı 
değildir. Bu Islam söylemi 
üzerine kurulmuş bir aktin 
Türk milliyetçiliği ile 
parçalanma~ına duyulan 
politik bir tepkiyi de 
yansıtır. 

Islami 
Muhalefetten, 
Radikal Siyasal 
Islami Harekete ... 

Gunümuzde "Siyasa l l~/am", "Islami Hareket' denilen 
siya~al aktivite homojen bir yapı laşmayı; tek bir ideolojik 
febefi Islam yorumunu, tek bir program ve örgütlenmeyi ifade 
etmez. Ayrıca, bu muhalefetin geleneksel ve aktüel iki 
kaynağı oldugunu da görmek gerekir. 

Geleneksel Islami muhalefet, bütün bir kemalisı iktidar {fek 
Parti, tek Şef CHF/CHP/ döneminde tasfiyeye u~rayan dinsel 
otorite i le, bu otoritenin etrafında kendini ifade etmiş olan 
Anadolu e~rafı, tüccar ve çar~ı esnafının tutucu direnişini ifade 
eder. Kemalizmin kılık kıyafet, harf, tevhidi tedrisat (eğilim 
birliği) gibi biçimsel yenilikleri; arka planda asker-burokrasinin 
iktidarına karşı direnen gelenekçi sınıfları sindirmenin bir aracı 
olarak kullanılıyordu. 

Çeşitli baskı ve komplolarla batı'da uygulamaya konulan 
''kemalist tasfiye hareketi" nin başlıca üç hedefinin; Türk 
Sosyalistleri, "Radikal " lslamcılar, Turk-Yunan savaşında 
M. Kemal'le birlikte hareket eden ancak, Kemalizme ters düşen 
lttihatçı ve ltilafçı kadrolar ... Kürdistan'da ise bir tasfiye 
hareketinden çok, dogrudan imha ve soykırım politikası 
gündemleşmiştir. 

Öte yandan Kemalizm, Batı'da siyasal Islamı kendi iktidarı 
için bir tehtit unsuru görürken, Kürdistan'da Islamı 
siyasallaştırarak sürekli biçimde öne çıkarmış; ümmetçiliği 
Kürt Ulusal bilincin kırılmasında temel bir unsur olarak 
kullanmıştır. Geçmişten bu yana MSP'nin ve onun bir uzantısı 
olan RP'nin Kürdistan 'da gelişmesine bunca toleransın 
göstcrilmesinin, hatta devletçe teşvik edilmesinin temel 
nedenlerinden biri budur. Bir diğer neden de, Kürtlerın 
fundamentalizme (kökten dincilik) açık olduğu kanıtlanarak, 
diplomatik destekierin kesilmesi amaçlanmıştır. 

Hem bu makalemizdc, hem Denge Stcrka Rizgarl 
Dergisinin 1. sayısında yayınlanan "Devlet" tezlerinde işlendigi 

Iran'daki iktid.ır değişikliği, Ortadoğu'daki dengeleri değiştirmiştir. Fakat özellikle, ABD'nin Iran'daki iktidar 
değişikliğine -kendi çıkarlarının da zedelenmesine rağmen- askeri müdahalede bulunmayışının esas nedeni, 
iktidarın sosya listler tarafından değil, gericiler tarafından ele geçirilmiş olmasıdır. 

Islamcılık olarak belirlenmektedir. Yine, bunun gibi anti-emperyalist sloganiara sahip çıkılınası ve 
milliyetçilik yerine ümmctçiliğin esas alınması da bu kareklerler arasında sayılabilir. 

· lran'daki kitlesel hareketin, sosyalist bir· iktidarla sonuçlanması yerine; tekelci burjuvaziye olduğu kadar 
sosyalist üretim tarzına da düşman bir kadronun yönetimi ele geçirmesi ehveni-şer sayılmıştır. SSCB ise, anti
komünist ve anti-Sovyet olmasına rağmen, eskiden ABD'nin jandarmalığını yapan bir ordunun dağılması, anti
amerikan bir yönetimin oluşması karşısında durumdan memnun gözükmüştür. Elbette, Iran'daki siyasal 
kargaşa, Şah'ın devrilmesiyle son bulmamış ve dahada artmıştır. Sınıf mücadelesinin en keskin biçimine, bu 
dönemdeki siyasi katliamlar ve suikastiara tanık olmaktayız. Devlet Başkanı seçilmiş olan Beni Sadr'ın Halkın 
Mücahitlere örgütü lideri Mesut Racavi ile birlikte ülkeyi terketmek zorunda kalması, Dışişleri Bakanının idamı 
ve bazı t\yetullahların öldürülmeleri, bu mücadelelerin bazı görüntüleridir. Ancak sonuçta köylü kitlelerini 
arkasına almış olan grubun kaz,mdığı ortaya çıkmıştır. 

Zaten iflas halindeki Iran ekonomisi yeni siyasi iktidar tarafından düzeltilebilir miydi? Islam ekonomik 
düzeninin inşası nasıl gerçekletirilcekti? Daha öne, Islamcı hayat nizamıyla "devrimci" önermelerde bulunan 
Islamcı hareket; iktidara geldikten sonra Islam düzeni n gerçekleştirilmesi yerine köylü yıgınlarına "vadedilen 
cennetin bu dünyada değil, ahirette olacağını işaret ederek" kitlelere "allah yoluna savaşarak, şehit olarak ve 
Islam dışı egilimleri devirerek bu cennete layık olmaları" yolunu işaret etti. Böylece, mülksüzleşen işsiz 
yığınlar, birdenbire dinsel ipnotizma ile birlikte askerileştirildi. Yapılan propagandayla; yıkılan şahlık yerine, 
kitlelerin öç alma duygularını uzunca bir süre tatmin etme alanı açtı. Islam düzeni dogrultusunda,biçime 
yönelik radikal uygulamalardan sonra, Islam devriminin diğer ülkelere ihraç edilmesi stratejisiyle, gerici sınıflar 
kitlelere yeni hedefler göstermekte geçikmediler. Bu arada Japon emperyalistleriyle kurulan baglantılara ve 
Avrupa sermayesiyle girişilen ilişkilerede dikkat çekmek yerinde olur. ... 
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gibi, Kemal ıst ıktidarın sınıflar karşı~ında göreec özerkleşmc~i 
ve Turk burjuvazi~inin y;ıratılıp geliştirilmesi başta olmak 
uzerc onun vesayctini elinde tutan bu aydın-asker-bürokral 
kastın, muhaf;uakar sınıflar kilrşısındaki tutumu da buradan 
kaynaklanı r. 

Islami muhalefet /ki Cumhuriyetin, Kemalist tarihı,:ileri bunu 
gerici ayaklanmalar olarak nitelendirnıektedir/ bu sınıfların 
yeni iktidar biçimine kar~ı umutsuzca direnmeleri ve daha 
sonra çözülmeleri ile kareklerize olmaktadır. 

Direniş kırılmış, fakat pasif biçimler içinde Islami muhalefet 
bu sınıfınlara felsefik hatta örgütsel- korunağı olmaya devam 
etmiştir. Günümüzün Islami hareketinin daha çok tarikatlarda 
ö rgütl ennıi~ mülk sahibi, özellikle ticarete ve ki.ıçtik 
işletmelere dayalı Anadolu'nun orta sermaye gruplarından 
oluşan kesimidir bunlar ... Geleneksel Islami muhalefet aktüel 
olanlar karşısında daha statükocu, durgun ve uzlaşmacı bir 
egilimi ifade ederler. Ge lenekse l Islamı dcgcrlerin, din 
kültürunun /egitiminin/ taşıyıcı l ığın ı yapan bu kesim, politik 
olarak muhalif o lma l arına ka rşın son derece temkinli ve 
uzlaşmacı bir çizgi izler. 

Tarikat önderleri ve din uleması , dogrudan doğruya iktidarı 
almayı amaçlayan bir siyasa l mücadeleden çok; topluma 
derinlemesine nüfuz etmeyi, siyasi parti ler ve devletin tüm 
ku rumları na yerleşerek evrimleşen bit süreçle devletin 
Islamiaşmasını düşünmektedirler. 

Bir bakıma RP' nin temel çizgisini de bu eğilim oluşturduğu 
söylenebi l ir. Çünkü, bu politik çizginin temsil ettiği sınıflar, 
mevcut egemen iktidar b lokundan kopuşmak ve onları 
dışlamak degil; bu b loka dahil olmak, piyasa ve yönelimde 
etkin bir pay istcnıcktcdirlcr. 

Islami hareketin aktüel kaynagı ise, h ı zla yoksul l aşan ve 
metropo l lere göçetmek zorunda kalan köylülük ile, yine 

kapitaliq piyasa karsışında 
durmadan ufc1lanan biitun 
mülki ilc beraber 
g<• lcnek~cl dcgcrlcrinin de 
pilrçalilnmasından rahatsız 

olan kuçük·mülk sahibi 
sınıflardır . Özellikle 
sosyalist veya " sol " 
progranıların 
örgütleyenıediği , ya da 
pr~;;stijini önemli ölçüde 
yitirdiği süıeçlerdc Islam, 
bu tabakalar için hem 
kaybulmakta ol;ın 
degerierini ve mülklerini 
koruyan, hem de bütün bu 
yıkımdan sorumlu 
gördükleri sistemin 
içerdeki ve dı~ardaki 
efendi lerine karşı radikal 
tepkilerini iiadc eden bir 
siyasal akım haline geldi. 

Bu bulu~ma ilk önce 
geniş bir köylüluk 
değerleri ve diri bir Islam 
ülemasının Şahlık 
repmıne, Amerikan 
emperyalizmine (v e 
bunların şahsında 
muslüman olmayan tüm 
değerlere karşı) ortak bir 
siyasal atmosft•rdc 

12 Eylül Cuntas1/bir 
yandan Atatürkçülük, 

Kemalizm şampiyon/uğu 
yaparken, bir yandan da 

ufslaml söylemden en 
kaba biçimiyle 

yararlanma yoluna 
gitmekten, Islam 

konferansi üyeliği, Islam 
dünyasi önderliği" gibi 
d1ş politika çtktşlan 
yapmaktan da geri 

durmuyorlard1. Konya 
Mitinginin darbenin 
gerekçelerinden biri 

saymalartna ve MSP/yi 
sadece kapatmakla 

ka/maytp S1ktyönetim 
Mahkemesinde 

yargılamakla birlikte 
sonradan bu 

yönelimlerinden 
vazgeçti ler. 

Iran-Irak savaş ı neden ve nası l başlad ı ? Yine Iran'da olup bitenleri kavramay<ın görüşler, s,ıv,ışı ABD'ıHrı 
Irak' ı kullanarak lranı tesl im alma gayreti olarak göstcrdilt•r. I ranın savundugu şey de budur: 'kapitali'>! V(' 

komünist emperyalistlerin, Islam devrimini bağmak için lrana salclırdıkları" ve iran'ın "meşru n i.ıdatc~a, vat-1n 
savunmas ı " içinde oldugunu öne sürrnektediler. · 

lran~lrak savaşının haksız bir savaş olduğu, gerici s ı nıiların yı.irüttügiı, ı:>mperyaliıme karşı olmay.ırı hılkl.ırı 
birbirine kırdıran geçici bir savaş oldugu açıktı r. lik saldıranın kim olduğu, bu savaşın niteliginin belırlenmesi 
için önemli degildir. Bilindigi gibi Kuzey Irak'taki (Güney Kürdıstan'daki) ulusal derııoratik lıdrekoin ımlıa 
edilmesi i le ilgili (olarak-ed.) Iran ve ırak arasında (yapılan-Ed.) 1974 Cezayir antlaşılMSı Irak içiıı yükim'luklcr 
gctirmekteydi, Irak petrollerin in mill ileştiri lrnesinde yapılan de~işikler ile, Korfezde Iran ldıine yapılan 
düzenlemeler, bu antlaşmanın en önemli yanlarıdır. I rak'ın verPcegi bu tavızlere karşılık, lr,ın da B.:ıu.ıni 
hareketine yaptıgı siyasi ve lojistik destegi kesecektir. 

Irandaki iktidar değ işi kliği ; Iran' ın zc.ıyıilaması, büyük Şii kitlesi bulunan Irak'ta yunclinıi tclıdit eden islnnıtı 
hareketin gen iş lemesi, A~D e lç i l i ğ i baskın ı i le siyasi talepleri de uzerine çek mı~ oları i ran' a k,uşı, bir 1aşla bir 
kaç kuş birden vurrn<lk isteyen Saddam yönetimini, 1974 y ıl ında kaybettiği alanl;ırı grri ,ıJnı,ık i~ in bir \'rnıı
vaki yapmaya itti. 

Iran'daki yönetimin mevcut statüler dışındaki niteliği, kuşkusuz bu savaşın her yoni.ıylo crııpcrycılızmiıı 
ç ıkarlarına, (oluşu-Ed.) en azından si lah tekellerinin çıkarlarına hizmet edeceği nedeniyle (ernpN}'.ılistler 
tarafından-Ed. ) cesaretlendirilmiş o lduğu da açı ktır. Zc1ten, Iran yönetiminin s· idam rejimini dC'vriıııe ve kın 
Islam devrimini ihraç etme hedefleri ile, Iran halkın ı savaşan toplum haline getirmeye ç:.ıl ı ştıgını d,ı bilıyoruı. 

Iran-Irak savaş ı .... I şte bu çok boyutlu ve amaç lı bir savaştır. Iran'ın vatan savunnıası içilıde olduğu -.~ 
savaşın Iran yönünde haklı görülmesi de yan lı ş bir değerlendirmedir. Kaldı ki, dört yıldır süren sava~ın nitt>ligi 
bugün artık daha iyi kavranmaktad ı r. 

Bu savaş, bölge halkla rını seialete i ttiği gibi, gerici iktidarl.ırın dev.mıı nı da sağlamaya yönelık bır -;av,ı~tır. 
Bu n iteliği gayet aç ıktır . Gerek lran'da, gerekse Irak'taki devrimci hareketin, gerci iktidarl<1ra yonelrneyıp, Iran~ 
Irak arasında ki savaşın "devrimci iç savaşa" dönüşti.irülmemesi ve devlet siyasetlerine sahip çıkrncısı d,ı 
Ortado$tu'da ki devrimci hareketlerin siyasal bunalımları ve ıcazetli konumlarını da gö!>termektcdir. Aynı 
şeyl eri, lran-lrak ve Suriye Kürt ulusal hareketi önderliklerinin konumları ile ilgili de belirtrnek rniirnkundur . .. 
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buluşması ile gerçekleşti. Bu gelışnıe, Iran Islam Devrimi 
süreci ile doruğa ulaştı ve hemen bütün Ortadogu 
ülkelerindeki yoksul köylülük ve çarş ı esnafı, orta burjuva7i 
<ırasında yandaş buldu. 

Islami hareke>tin bu kaynagı, onu olu~turan sınıfların taşıdığı 
yuksck gerilime uygun tarzda radikal bir politik söyleme ve 
Islamın mevcut sistemler kar~ısında alternatif yorumuna 
dayanıyordu. Sistenıle uzlaşmayı değil, onu tümüyle 
değiştirmeyi , lslamlaştırmayı öngörüyordu Yöntem olarak 
yığınsal hareketler ve silahlı mücadele /ci had/ esas 
alınıyordu ... Geleneksel Islamcılardan farklı olarak devletin 
ele geçirilmesi degil, bütün ciha7ın parçalanması ve yuıi bir 
iktidar örgütlenmesi öngörülüyordu. 

Işte bu iki kaynak, Iran ve Afganiqan'da başhyan "Islami 
Silahlı Mücadele" ve < ih,ıdın co~kusuyla Türkiye'dl de 
birlcşnıcyc başlildı. Ne var 1 

:, bu birlc~nıe Türkiye'deki Islami 
hareketin gelişmesi kadar b.ı~ll\ -, /aafını da oluşturdu. 
Geleneksel muhafa7akar sınıfların tıHuculugu, -tatükoculugu 
ve gerçekte sistemde yer edinme istekleriyle, küçük-burjuvazi, 
çarşı esnilfı, kent yoksulları ve An;ıclolu köyli.ı luğunün bir 
yanıy l a radikal, bir yanıyla da bunalımlı kareideri kolayca 
birinciler tar.ıfından cmilcrek yeni bir kinılige bünindıl. 

Üstelik Islamın siyasetle ilişkisi sadece bu nıecrada 
aknııyordu. Örnegin; 12 Eylül Cunlası, bir yandan 
Atatürkçülük, KemaliLm ~ampiyonluğu yaparken, bir yandan 
da "Islamı söylemden en kab;ı biçimiyle yararlanma yoluna 
gitmekten, Islam konferansı üyclijı,i, Islam dünyası ôndeılijı,i" 
gibi dış politika çıkışları yapmaktan da geri durnıuyorlardı. 
Kony,ı Mitinginin darbenin gerekçelerinden biri saynıal<ırına 

ve MSP'yi sadece kapalnıakla ka l mayıp S ıkı yönetim 
Mahkemesinde y;ırgı l amalarına rağmen sonradan bu 
yönelimlerinden va7geçtiler. 

Bu tavır değişikliğinin ABD gi.ıdüm l ü olduğuna ve Islam 
kimliğini Ortadoğu'da ki radikal I slamc ı canlanışa karşı bir 
alternatif oluşturma isteğine, Iran-Irak savaşındaki dengelere 
bağlı olarak geliştirild iğ ine kuşku yok_ 

1980 sonrası çok parçalı politika ortamında, Islami 
kavramlarla hareket etmi ş olan MHPde yeni bir parçalanma 
geçirdi_ 80 öncesi "Türkçü-Tu rancı " kiml ik; 80 sonrası 
"Türk-Islam Sentez i" arayı şlarında formüle edilen yeni bir 
politik kimlik arayışı içinde; Devlet karşıs ı nda tutum 
değişikliği, iç hesaplaşma sonucu, bir ucu nıilliyetçiliğe diğer 
ucu Islamcılığa doğru kayan iki kutup yarattı. Daha çok 
Anadolu yoksu 1 taşra gençlerini n, muhafazakar değerlere 
daha çok eğilim göstererek asıl kimlik olarak Islamı 
seçmeleri, Türklüğü ise, bunun bir alt ögesi o larak 
tanımlama l arı günümüzün BBP'sinin ana çizgisini oluşturdu. 

MÇP-MHP ise, üst kimlik olarak Türk milliyetçiliğini temel 
al.=ın, lslamiye.ti de bu kimliğin temel bir unsuru sayan yeni bir 
iç-denge yarattı; devletle, sistemle daha barı ş ı k ve popülist 
/ rnodcrnist bir tarz oluştu rmaya çal ıştı. 

12 Eylül'den sonra siyaset sahnesinin baş aktörü durumuna 
gelen At-.JAP ise, tlört eğilim i /sağ, sol, Islam ve milliyetçilik/ 
birleştirme iddiasıyla ve özell ikle tarikatlada girdigi yakın 
ilişkilcrle, Islami hareketin önemli kadro ve tabanını 
bünyesine kalmayı başarmıştı. 

RP ise, kadrolarının önemli ölçüde tırpan yemesi ne, iç 
parçalanmaya rağmen geleneksel Islami muhalefetin 

1 l"m F 1 fes· "lsl"m. t So l'zm" 
Islami Hareket ve Kürdistan . 

Islam felsefesi ve "yeni Islamcılık akımı" hem Orta-Doğu toplumlarında, köylülogon ve çökmekte olan orta 
sınıfların umutla tutundukları bir akım oldugu gibi; bu yeni açılımıY.Ia bunalım içerisindeki batılı ~ydınların da 
daha çok fantezi olarak sarıldıkları bir akım haline geldi. üzeilikle Fransa'da Komiloisi" Parti"-e.Şki 
yöneticilerden GAraudy ve ünlü kaptan (!) Caustau'un lslamiyeti seçmeleri bu duruma sembol olarak 
gösterilebi lir. Sosyalist hareketin bunalımları ve kapitalist sistemin çürümüşlüğü ile, ''yeryüzü cennetininN 
oluşmasına ilişkin öngörülerin gerçekleşmeyişi karşısında bunalan aydınların yeni arayışlarını lslamda 
bulmaları rasiantı sayılmamalıdı r. Daha çok da, "maddeci düşüncelerin insanların ruhsal ve kültOrel 
gelişmelerini bozduğu, onları sevgisiz, bencil, amaçsız varlıklar haline getirdiği'' eleştirisinden yola çıkarak, 
lslaınlığın, insanlık için, ruhsal gelişimi E'n list düzyede tatmin eden bir sistem, hem de toplum düzeni 
bakımından kapitalizm dışı ve komunist olmayan, eşitlikçi , soyal adaletçi, sömürüsüz bir düzen önerdigini ve 
böylece, dünyada bugün "boşluğu duyulan fikir ve s iste ın'' arayışına cevap verdigi düşünülmektedir. 

lslamiyetle sosyalizm arasında bir özdeşlik oldugu düşüncesi yeni değildir. Öteden beri savunulan ve daha 
çok küçük-burjuva sosyalizmi olarak şckillendirilı>n bir düşünce sistemidir. Arap Baas Partileri bünyelerinde 
"lslamiyet-sosyalizm-milliyetçilik" karışımlarını temsil ettikleri savında olmuşlardır. Keza Nasır, Cezayir ulusal 
Kurtuluş hareketi ve şimdilerde Libya, lslamiyetle sosyal izmin bağdaşabileceği sistemler önermektedirler. 
Türkiye'de de özellikle Dr.Hikmet Kıvılcımlı ''lslamiyetin ilkel sosyalizm" olduğu görüşündeydi ve bu nedenle 
Yakın Doğu toplumlarının felsefi olarak yaşam tarzı olarak sosyalizme, batı toplumlardan daha yakın olduklan 
inancıııdadtr. 

Arap filozoflarından ilmi Haldun da, "sosyalizm ve lslamiyet arasındaki ilişki için" bir ~ayna 
sayılmaktadır. Yunus Emre ve Mevlana gibi ''tavavvufçu" düşünürler de, Islam hümanizma~na ğ(~ek 
gösterilmektedir.Hemen hemen bütün tek tanrılı dinler gibi Islamiyelin doguşuda, köleci toplurnlara kar~rbi 
düşünce ve sistemi ifade etmektedir. Hıristiy.mlıgın köleci Roma'ya egemen olmasıyla birlikte" feodal 
dönemin başladıgı bir o lgudur. Islamiyel de Orta ve Yakın Dogu'da Kuzey Afrika'da kölelige kar~ı bir akım 
olarak konurolanmış ve bu nedenle de büyük bir yayılına alanı bulmuştur. 
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temsilcisi olarak yerini aldı. 
Tüm bunlar ın dışında bağı msi/ olarak gelişen radikalislami 

gruplar ise, yogun bir düşünsel tartı~ma, programatik sorunlar 
ve söylemieric i.ızerinde gelişinılerini sürdürmekle beraber 
açık fakat, mevcut politik normların dışındaki faaliyetlerini 
derinleştirnıeye çalıştılar. 

konumuL bu örgütlerin analemisini tartışmak değilse bile, 

bu arada Islami örgütlenmciNin, mevcut siyai partiler ve 
örgutlennıeler gibi algılanmamaları gerektigini iuelli klc 
vurgulamak gerekir. 

Buna karşılık bu dinler, belirli bir dönem toplumlar için ilerici işlevler görmelerine ragınen, daha sonra 
feodalizmi ayakta tutan en onemli güç olarak konumlanmışlardır. Bu hem hıristıyanlık için hem de lslanıiyet 
(ve di~er dinler) için böyledir. Her iki dinsel kurumun da feodal sömürli sistemlerini nasıl ayakta tutukları ve 
toplumları nasıl geri bırakan bir yapıya sahip olduklarına d.ıir çokça bilinen örnekleri yinelernPk istenııyoruz. 
Şu varki, Islam felsefesinin dejenerasyona ugramamış ve do~uşundaki biçimiyle kölelik karşısındaki 
konumuna bakarak yeni umutlar aramak çok fazla bir zorlama olur. Bu dinsel ideolojill•rin ikibin yıldır 
toplumları korelten, somurge boyundurugu altında ve mistik bir teslimiyetle konumlandırmalarındaki rolleri 
gözardı edilemez 
Islam hayat nizarnı olan ''şeriat duzeni", yeni keşfedilen bir olgu olmadığ gibi, geçmişte feodal ve yan

sbmürge toplumları korumuş olan bugun emperyalizme b.,~ınılı gerici burjuva dikt,ıtbrluklerini koruv.ıbilen 
sistemler oldukları kolayca görülebilir. 

Islamiyelin sosyal-adaletçi ve eşitlikçi yanları ve toplumsal sistem içerisinde "faiz müt'ssesesine" karşı 
olu~uyla sosyalizm arasındaki baglar, ancak sosyal-demokrasi (tanımı içinde -Ed) ol.ıbilir. Ne varki, sbınLırgeci 
kapitalist diktatörlüklerin ortadan kaldırılmasına hiznıet etnıeırıektedir. faize k.ırşı olmak, guniJımizde banka 
sermayesine, tefecilige "parayla para kazanılmasın.t'' karşı olmak olarcık s.wunulmaktadır. 

Oysa, kapitalist sistemin esasını oluşturan "artı-deger" ve "k.1r" iaiz olarak nitelendirilnıemekle, böylece 
Islamiyede kapitalizmin çelişmeyecegi savunulmaktadır .. 

Diger yandan lslamda "ruhban sınıiı" olmadıgı, din adamları otokrasisinin olmadıgı söylenmesine ragmen, 
ikibin yıllık lslamiyet tarih, din adamlarının keyfi saltanat ve egemenlikleri tarihidir. Hatta, Islamiyelin yeniden 
doguşu olarak sunulan "Iran Islam devrimi''yiE> Mollaların, ayetullahlt1rın bütün organlar üzerinde yönetici bir 
kast, egemen bir blok oluşturdukları da ort.1dadır. 

Islamcı düşüncenin çaglar boyunca geçirdigi tlşamalar ve bugünkü sunuluşu itibariyle >eni bir mesaj 
taşımadıgı konusunda sistemli eleştirisi yapılacaktır. Kuşkusuz, dinsel inançlar ve gorüşler konusund.l 
hoşgörulu ve ayrım yapmayan bir anlayış içinde olmak gereklidir. Ancak, Marksizm için "ça~ı geçmiş, (•sk imiş" 
belirlerneleri yapanların, binlerce yıllık ve feodal sistemle özdeşleşmiş yapıları yeni bir kaynak olarak sunınaları 
ve dahası siyasal bir aksiyon halinde gündeme getirmeleri, bu konuda yanılgı yaratmamal ıdır. 

Dinsel ideolojilerin kapitalist sisteme nasıl uydunıldukları ve hizmet ettikleri ortadadır. islam 
konferanslarıyla, Ortadogu Lılkelerinin yaptıkları şey de yeni bir olgu degildir. Islamiyel bu kez de, kü~·ük 
burjuvazi, orta sınıflar için uygun bir ideoloji haline getirili}'Or. Bunalım içindeki aydınlar açısından kurtcmcı 
bir formül olarak görülüyorsa da, bu olgu ayrıca degerlcndirmeye cleger. 

Sosyalist siyasal hareketin zaaflarından, çalışma, örgütlenme noksanlıklarından güç alan ve dinsel ideoloji 
olmaktan çıkıp siyasal bir aksiyon haline gelen Islamcı hareket; Kürdistan'da da taban bulmak ve kendini 
boyutlandırmak egilımindedir. Özellikle, ticaret burjuvazisi ve kas.lba esnafı arasında gelişen bu siyasal 
aksiyon; Kurt h.ılkının ulusal istemlerine de sahip çıkarak, Kürt halkının anti-sbmürgeci ulusal demokratik 
mt.icadelesinde, yeni bir akım olarak kendini ortaya koyabilır. Kurdistan köylülügünün gel(:neksel kültürel 
yapısıyla da uygunluk gösterecek bu akım; ulusal hakları da savundugu sürece, proletaryanın müttefiki olan 
köylülügi.ı, gerici sınıfların gl.idüınünc sokma da önemli mesafe (tanımı içinde-Ed.)ler <ılabilir. 

Iran devletinin propagadası ''bütün Taguti Isianı dışı'' rejimierin devrilmesi için ''Islami cıhad" yolundadır. 
Kurt ulusal demokratik hareketine de Islamcı bir karekter vererek sahip çıkm,ı eğiliminde olduğu da 
ıbılinmektedir. Fakat, Hemuyni lrticasının Iran'da Kürdistan Ulusal Demokratik Hareketine karşı giriştiği 
katliam ve sindirme henüz hatıriarda olduğu için, bu girişimlerin inandırıcı bir özellik taşınıayacağı, faydacı bir 
ilişki duzeyinde kalacagı da açıktır. Ancak, hareketin ideolojik ve siyasal etkinliği ile uygun bir sınıfsal temele 
sahip olduğunu da unutmamak gerekir. 

Islamcı hareket, furkiye içinde de geleneksel-dinsel-şeriatçı, muhalefete yeni bir canlılık ve aktivite 
kazandırmış bulunmaktadır. Yıkılınası gereken Islam dışı rejimlerden biri olarak görülen TC'ye karşı da çeşitli 
yollardan mücadele etmektedir. 

Recep Maraş/ı;"Diyarbekir Rizgari Davasmda SIYASI SAVUNMA 
Kurt Ulusunun Kendi Kadermi Tayin Hakkt ", Kornal Yay. 5.171-181, lst. 1987 
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''kemalist sag, kemalist sol, kemalist 
liberallerden sonra, son y1llarda 

Kemalist Müslüman Tipi" 
Bir <ıın-dir liırkiyl' ~ıırulcmine d.ımr,asrm vurdır 

l.ıisuim->crral 1 cJIJ}Ill•l5' 1</amcr .ı1 dırı/.ımı ~ol ,ıydrnlar.ı, 
kema/i,ilı:w, sosy.ıli w Kurt u/ır<.ıl piçleruw l.uJ..r,, 
.ıçr/,ırr kor.ul.ımrr dNgimiz i{ in rlt[;r•rlı:nı/ircn Ya ur 

Altan Tan'm g8rüşlı·ri11l olııyucıri,ırrmr/.ı 5urıuyorırz. 

geliyor. Türk Sol~'nun 
KemaliLmin rahminde 
gelişmesi, son tahlilde 
onla rı resmi ideolojinin 

Birincisi; Teoride Lınırnet fikrini 
savunmaları ve bu bağlamda Kürt, 
Arap, Boşnak vs. diger halkiara çok· 
daha toleransi ı bakmaları 
gerekirken, tam tersi bir yaklaşım 
sergilemeleri, egemen ulus 
psikolojisiyle açıklanabi lir.Ayrıca, 
çok uzun yıllar Kemalist söylemin 
etkisi a llında kalmış olmaları, bilinç 
altlarını etkilemiş olabilir. Kemalist 
Sağ, Kemalist Sol, Kemalist 
Liberallerden sonra, son yıllarda 
Kemalist Müslüman tipi ele 
yaygın la şt ırılmaya çalışılmakta. 

• Son dönemdeki Laisizm-Şeriat 
çattşmastm nasıl 
degerlendiriyorsunuz? Maddi 
temelleri var m1? 

• Türkiye'de son günlerdeki 
Laisizim-Şeriat gerilimini iyi tahlil 
etmek gçrı:>kiyor Üçüncü 
Selim'd(.>n bu yana iktidarı direkt 
veya cndirekt olar<ık <:>linde 
bulunduran Batı yanlısı asker ve 
sivil bürokrallar ile bunların 
uzantıları -.ıyın zamanda 
destekçileri-olan çevreler bilinçli 
bir ;.ekiiJe bu gerilimi 
tırmandırıyorlar. 

Ittihat vr> Terakki ile beraber çok 
uzun yıllar ülkenin siyasi, 
ekonomik ve kültürel hayatından 
tasfiye Pdilen Islami hassasiyeti i 
geniş halk yıgınları büyük 
ugraşılardan sonra siyasi, 
ekonomik ve kültürel hayalla 
agırlıklarını hissettirmeye 
Lıaşladılar.Ozellikle sermayenin el 
değiştirmeye başlaması yaklaşık iki 
yüzyıldır ülkeyi bir çiftlik gibi 
idare etmeye çalışmış rantiyeyi 
ciddi bir şekilde rahatsız etmekte, 
Anadolu sermayesınin emek ve 
özkavnaga daya l ı atagı mevcut 
kartelleri bir hayli zorlamaktadır. 

• Aydmlartn -sol da dahil- şeriat 
söylemi karştsmda gösterdikleri 
panik ya da tepkiyi nastl 
degerlendiriyorsunuz? 

Türkiye'nin en önemli 
sorunlarının başında Laik K e ma list 
sol ayclınlarında; Müslüman 
aydınlarında çok önemli bir 
kısmının demokrat olmamaları 

bir uzantısı olmaktan 
kurtaramıyor. Kendi leri açısından 
durumu "vahim" gördüklerinde çok 
kolayca orduyla bütünleşebiliyorlar. 
Içinde yaşadığım ız günlerdeki 
tavırları ile 1960'ki tavırları 
birbirine çok bcnzemekte. Aynı 
davran ı ş tarzı, Suriye ve Irak'taki 
Baas Diktatörlükleri ile Cezayir'deki 
diklayı destekleyen laikperest 
ayrlınların yaklaşımları 
hemen hemen aynı. 

Islama karşı büyük bir 
düşmanlık ve öfke, 
herşeyi "mübah" kılıyor. 

Halbuki Ortadoğu, 
Balkan lar ve Kafkasların 
etnik dini ve mezhebi 
yapısını çok iyi tahlil 
elmek gerekiyor; 

Çö7üm birbirinden çok 
fark l ı dini, etnisite ve 
mezhepleri birbirleriyle 
çatışmadan bi rli kte 
yaşatabi lmeklc yatıyor. 
Kendi halkı, dini ve 
kültürüyle kavgalı 
sömürgeci artığı 

yöneticiler, halklarına ac ı 
ve yoksulluktan başka bir 
şey veremiyorlar. 

• "Siyasallsl~m11la, 
Kürt ulusal kurtuluş 
mücadelesi arasmdaki 
ilişki nastl tammlanabilir? 

• Is l amcı ların, Kürt 

Türk Solu'nun 
Kemalizmin 
rahminde 

gelişmesi, son 
tahli/de on/an 

resmi ideolojinin 
bir uzantlSI 
olmaktan 

kurtaramiyor. 
Kendileri 

aç1smdan durumu 
"vahim" 

gördüklerinde çok 
kolayca orduyla 

bütün/eşebiliyorlar ------

ikincisi; Özellikle 
1960 sonrası Kürt 
hareketlerinin 
yönetici ve 
aydınlarının çok 
büyük bir kısmının 
Marksist-Sol 
ideolojiyi 
benimsemiş olma l arı, 
dine karşı Türk Solu 
gibi yaklaşmaları , 
müslüman aydınlarla 
ara larına büyük 
mesafe koymuştur. 
Ancak, son y ıll arda 
Kürt hareketlerinin, 
Türk Solundan 
ayrışması, müslüman 
aydınların önemli bir 
kısmının gerçek 
ürnmet anlayışına 
yönelmeleri, aradaki 
soğukluğu 
gidermektedir. 

hareketlerine mesafeli du ;ııalarının 
başlıca iki nedeni o ldugunu 
düşünüyorum (detaya iniirliğinde 
bir çok neden sayılabi linir.) 

• T eşekkur ederiz 
sayın Altan Tan. 
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dosya mehl ~ 

~--------------------------u--aym dosyas1 
resmi devlet 
i s lamını 
korumak, 
gerekse militarisı 
bir güç o lmaya 

ORDU RP 
çabalayan polis 
güçlerinin 
tasfiyes i n i 
saglamaya 
ça lışma ktır . PKK 
hareketini 

ILIŞKILERI 
marjinal kıla rak 
terörist o larak 
yaftalamak, 
diplomatik 
kazanımlarını 

T.Çeleng 

97' Ocak ayından bu yana 
yaşanılanları gözlemlediğimizde 
karşımıza ilginç bir tablo çıkıyo r. 
Kimsenin ilk baş larda adını koyamadığı 
yoğun gündem ırafiğinin birbirleriyle 
olan bağlantılarının açığa çıkmasıyla 
beraber uzun eri m li o larak düşünülmüş 
bir po li t ikanın fotoğrafı iyice netleşmeye 
başlamıştır. Çok sayıda kahramanı da 
olan bu senaryonun içinde bir yığın 
öykü vard ı . Modern zamanlara uygun 
medya gösterileriyle de o lgunlaştırılan 
bu senaryonun kahramanların ı n 
çokluğu epey kafa la rı karıştırdı ; 
Susurlukzedeler, AClmendiler, 
F .Şahin" lerden tarikati ara, çetelerden 
itirafçı M urat' lara varan çarpıcı bir 
yolculuk ... 

13 y ıld ı r ara lıks ız devam eden 
savaşda, salt askeri güçle 
kazanabi leceğinden umudunu kesen 
ordu, Düşük Yoğunluklu Çatışma (DYÇ) 
dakırini altında "tüm milli gücünü 
ça tışmayı yaratan kaynaklar üzerine" 
yönel terek, yeni po litikalarla süreci 
kendi lehine çevi rmeye çabalamaktadır. 
Yürüteceği mücadeleyi " kabul edilebilir 
şiddet düzeyi ile birlikte yaşama" 
mantığ ıyla uzun zamana yayarak ve bir 
yığın araçlarla (ekonomik yatırımlar
diplomatik ataklar, psiko loj ik harp ... ) 
başanya taşımayı düşünüyor. Bunları 
yaparken de bir yandan vitrinini 
düzenliyor, bir yandan da yü rüttüğü 
mücadeleye yeni araçlar katarak yol 
almaya çalış ıyor . 

DYÇ'yi hayatın her ala nına taşımak 
isteyen ordunun ana hedefi, Kürt U lusal 
Mücadelesini çökertmeklir. Diğer 
yandan ise, ideolojik yapısını ve aktif 
gücünü sağlamlaştırmak için gerek 

tüketmek ve kitle 
desıeg ini 
kesmek, RP'nc 
yönelik olarak 
da, Refah ' ı resmi 
devlet i s lamı 
sınırla rında 
lutmak ve oy 
ma rjını gerilere 

çekerek iktidars ız kılma ktadır. 
Susurlukzedelere de bu devletin gerçek 
gücünün ordunun elinde oldugunu, 
iktidar paylaşımının olamayacağını , 
s ınırlarını bilmeyenierin tasfiyesinin ise 
yapılacağını göstermektir. Genelkurmay 
sistemin tekrar daha i ş lev li hale 
geçirilene kadar müdahalelerde 
bulunmayı , eğer kısa vadede çözümü 
göremezse ülkeyi başkanlık ya da yarı 
başkanlık sistemine haz ırlaya rak 
bundan sonraki süreçte 
Genelkurmay'dan icazeıli bir başkanla 
ülkeyi yönetmeyi amaçlamaktadır . 

Iktidar payl aşımında n öte farklı bir 
yanı olmayan bu çatışma la rın nedeni, 
ekonomideki güç birikiminin siyasete 
taşınmasıdır da diyebiliriz. 
Genelkurmay' la, tekelci burjuvazinin 
birlikıeliğine, RP'nin MÜSIAD 
beraberliği ve hayali ihracatlarla 
palazlanan savaşla zenginleşen 
uyuşıurucuyla da kazaneını pekiştire n 
susurlukzedelerin ara l arındaki iktidar 
çatışmalarıdır. Birinciler; gücünü 
ordu'dan, ikinciler; örgütledikleri 
geleneksel tabandan, üçüncüler de; 
g!lcünü özel tirnin içinden almaktadır. 

Kriz derinleşmiş, çatışma hızla nmıştır. 
RP' nin Kürt siyasetinde i ş levs iz o luşu, 
Tansu'yu aklama gayretleri, Susurluğu 
fasa fiso o larak değe rlendirmesi , " laik 
düzene" müdahalelerde bulunmak 
istemesi, Genelkurmay Partileri 
diyebileceğimiz ANAP-CHP-DSP'nin 
muhalefeti örgütleyememesi, ordunun 
sesini yükseltmesine ve müdahalelerini 
hızlandırmasına neden olmuştur. 
Görünen kı sa vadede kazançlı o l anın 
ordu o lacağıdı r. Toplum içerisinde, hala 

Heziran-Haziran/nrmeh-Temmuz 1997 

"güvenirliğini '' yit i rmem iş bir kurum 
olarak kalması ve etkin bir sol 
muhalefetin olmamas ı da işin i daha da 
kolaylaştırmaktad ı r. 

Bir yığın figür ve figüranla yapıl an 
kavganın genel tablosu böyle oluşurken, 
geri limin kaynağı olduğu söylenen 
ordu-RP i l işk i lerini ve yapılmak 
istenilenleri daha da aça l ı m. 
Osman lı 'dan günümüze kadar ki 

sürece baktığımızda, ordunun s iyaseııe 
etkin bir ro l oynad ığın ı görebiliriz . 
Özellikle, 17.yy'dan itibaren ye ni leşme 
hareketleriyle baş l ayan ordunun 
aktifleşmesi, Ittihat ve Terakki (IT) 
döneminde iyice perçi n lenmiş ve 
sonraki dönemde de ister tek parti 
dönemi o lsun, isterse 1960-1971-1980 
Darbeleriyle olsun sürece damgası nı 
vuran kurum olmuştur. 1960 darbesiyle 
olu şturul an MGK, tasfiye kararla rı y la 
hükümete önermelerde bulunmuş ve 
her ne hikmetse bunlar mutlaka hayata 
geçirilerek uygu lanm ı ştır. Her ne kadar 
MGK'n ın ku rum olarak 37 yıll ı k bir 
pratiğ i varsa da, çoğu zaman bu ro lünü 
utangaçca sergi l emişti r. Ama bunca 
yıllık pratiğinde ilk kez bu kadar açık bir 
şeki lde, politik arenaya müdaha lede 
bulunmuş, toplum nezdinde de 

DYÇ'yi hayatm her 
alanma taş1mak isteyen 

ordunun ana hedefi, 
Kürt Ulusal 

Mücadelesini 
çökertmektir. Diğer 
yandan ise, ideolojik 

yap1s1nt ve aktif gücünü 
sağlamlaştirmak için 
gerek resmi devlet 
islamm1 korumak, 

gerekse militari st bir güç 
olmaya çaba/ayan polis 
güçlerinin tasfiyesini 
sağlamaya çahşmakt1r. 
PKK hareketini marjinal 
kiiarak terörist olarak 

yaftalamak, diplomatik 
kazantmlannt tüketmek 

ve kitle desteğini 
kesmek, RP'ne yönelik 

olarak da, Refah'1 resmi 
devlet islami Sintr/armda 

tutmak ve oy marjlnt 
gerilere çekerek 

iktidarsiZ k1lmaktadlf. 
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meşruiyet görmüştür. pratik hayata geçirilmek istenmesi 
Dogu Bloku'nun yıkılması SB'nin modern yaşam tarzın ı , " laik" 

çökü~ü ve ge l işen Kürt Ulusal Cumhuriyeti iyice sıkmaya başlıyor. Işi n 
Mücadelesi merkez siyasi parti lerin oy sınıfsa l yanı ise daha da ilginç, devlet 
oranlarını büyük bir kaosa sokmuş, eliyle büyütülen tekelci sermayenin 
böylece ortaya güçlü bir RP' nin pastasından pay almak isteyen, 
çıkmasını saglamıştır. Merkez Parti lerin dev leıten yeterl i destegi alamayan ama 
zayıflamasıyla iktidar uç kutuplara açık kendi içlerindeki güçlü dayanışma 
hale gelmiştir. Bundan rahatsız olan güdüleriyle gel işen Anadolu'nun eşraf 
ordu ise daha yüksek sesle konuşmaya, ve Lüccarlannın, Anadolu kaplanlan 
bir siyasal parti gibi hareket etmeye olarak ortaya çıkış ı ve gücünü de 
başlamıştır. Ordunun partileşmesi siyaseue RP aracılıg ı yla yansıtmak 
diyebi lecegimiz bu süreç siyasellen istemesi olarak degerlendireb iliriz. 
ekonomiye kadar -enerji kaynaklannın Böyle bakııgımızda, sorunun hiç de 
durumu, dış politika, e~ilim politikası- ideolojik olmadıgını, sorunun tamamen 
bir bütün halinde projeler üretmeye ve pastanın paylaşımından kaynaklı çıkan 
bunları da hayata geçirmeye başlamıştır. iktidarlaşma gürültüleri olarak 
Genelkurmayın partileşmesiyle, algılayabiliriz. 

iktidara aday olan RP arasında da Genelkurmay partisinin "irticaya" 
sorunlc:ır iyice günyüzüne çıkarak, karşı mücadele de kullandıgı söylemiere 
gerilimin ilk nüveleri oluşmuştur. baktığımıLda ise, karş ı mıza sürekl i 
Kendisini ülkenin garantisi ol<ırak gören olarak laiklik kavramına ve siyasal 
ordunun sadece "demokrasinin" gereği islami yap ılanma l ara yapı lan vurgu ile 
olarak düşündüğü bir partinin iktidara karşılaşıyoruz. Laikliği, siyasal ve 
)'ükselişinden rahatsız olmasında toplumsa l sistemin din ve devlet 
şaşılacak bir yan yoktur. TC' nin kuruluş ayrı lığına göre biçimlenmesi, daha 
ideolojisi olan üçlü saç ayağından genel tan ı mıyla d inin devlet iş lerinden 
birinin -anti-Kürt, anti-şeriat, anti - mesafede ve hoşgörülü davranması, din 
komünist- toplumsaltabanı üzerinde ve vicdan özgürlüğü nlin korunması 
ylikselen RP'nin önünün kesilmesi, olarak anlamalı y ız. Oysa, ordunun 
kesi lirken modern zamanlara uygun laiklikten an ladıgı ise kavramın 
metodlarla hareket edilmesi ve kuruluş anlamından çok fark lıl aşm ış, isim 
ideolojisinin baş düşmanlanndan biri benzerliginin ötesinde hiçbir ortaklığı 
olan anti-Kürtçülüğe karşı da olmayan içi boşaltılmış bir la ikliklir. 
kullanılarak iyice yıpratılması Laiklik, TC'nin kuruluşundan bu yana 
düşünülmüştür. devletin di ne sahip çıkma, onu kontrol 

Gerçekten de RP, rejimi tehdit eden altında tutma, özünden uzaklaşıırarak 
bir örgütlenme mi? Yoksa altında başka devletin kendi dinini yaratması olarak 
nedenlerin yall ığ ı bir manipülasyondan kullanagelmiştir. Resmi •deolojinin 
mı ibaret? Aslında rejimin ideolojiksel sın ı r larını bel irled i~ i bir inanç hürriyeti 
ve askersel bekçisi olan Genelkurmay, ile ha l k ı denetim altında tutmak, resmi 
RP'nin sahip olduğu ikiyüzü çok rahat ideo lojinin tekeline alma çerçevesinde 
görebiliyor. ÖnceUkle RP'nin tamamen dine yakl aşmıştır. Bu yüzden dönemsel 
anayasal bir örgütleniş o lduğu, ye raltı ipleri sıkmış, dönemsel olarak ipleri 
ilintisinin o lmad ığı ve yönetici erkini n serbest bırakmıştır. Ama tek kaide 
duzene bağl ı insan lar olduğunun çizilen sın ı rların içinde davranmak 
farkında, ama ayn ı zamanda üzerinde siyasal islamdan öte, kemalist bir is l am ı 
yeşerdiği tabanın ise öyle çok yaşaımaktır. Öyleyse, bu laiklik 
güvenilebilecek bir kitle o lmad ığ ı nın da gürültüsünün altında yatan daha çok 
bil incinde ... Çünkü, bu kitlenin içinde "devletin islami'yla "siyasal islamm" 
siyasal is lamcısından, Kürdüne kadar çatışmasıdır. Ve kendi lerine taraftarlar 
yoksulluk sınırlarında gezinen bir yıgın bulma kavgasıdı r. 
geniş sınıfsal katmanlar var. Hal böyle Bir diğer vurgu da siyasal 
olunca da RP' ne yaklaşımda bir bütün is lamcılardır; gerçekten bu kadar büyük 
olarak daha dikkatli, daha uzun erimli bir tehdit midi rler yoksa abartılmış bir 
davranmak zorunda kalıyor. RP' nin olgumudurlar? Islamın Türk sosyal 
toplumsal yaşam alanında yaşamındaki yeri ve etkisi köklüdür, 
gelenekselden yana oluşu, geleneksel özell ikle Türk kim liği nin temel 
kurum l arı canlandırmak istemesi unsurl arından birisidir. Fakat yaşayan 
ordunun yaşam anlayış ı na da ters islam daha çok gelenek ve görenekieric 
geliyor. Buna RP' nin geleneksel deforme olmuş, yaşayışa göre uyum 
toplumsal kurumlar üzerinde göstermiş ve yazılandan uzaklaşmış-
örgütlenmesini de eklersek (cami ler, bozu lmuş bir islamdır. Tarihten bu yana 
kuran kursları, vakıflar) bu durum daha devletle büyümüş, onun fideliğinde 
can s ı kıcı hale geliyor. Bir yand;ın dini n yetişmiş, devlete göre biçimlenmişdir. 
ideolojik ku llan ım ı bir yandan bunun Orduyu "peygamber ocagı" olarak 

Genelkurmayın 
partileşmesiyle, iktidara 

aday olan RP arasmda da 
sorunlar iyice günyüzüne 

Çikarak, gerilimin ilk 
nüveleri oluşmuştur. 

Kendisini ülkenin garantisi 
olarak gören ordunun 

sadece udemokrasinin" 
geregi olarak düşündügü 

bir partinin iktidara 
yükselişinden rahatsiz 

olmasında şaş1/acak bir yan 
yoktur. TC'nin kuruluş 
ideolojisi olan üçlü saç 
ayagmdan birinin -anti-
Kürt, anti-şeriat, anti

komünist- toplumsal tabam 
üzerinde yükselen RP'nin 

önünün kesilmesi, 
kesilirken modern 
zamanlara uygun 

metodlarla hareket edilmesi 
ve kuruluş ideolojisinin baş 
düşmanlanndan biri olan 
anti-Kürtçülüge karş1 da 

kullanilarak iyice 
y1prat1lmas1 

düşünülmüştür. 
Genelkurmay partisinin 

"irticaya" karş1 mücadele 
de kulland1g1 söylemiere 

bakt1g1m1zda ise, karştmtza 
sürekli olarak laiklik 

kavramına ve siyasal islami 
yaptianma/ara yaptlan 

vurgu ile karştlaştyoruz. 

görmek yaygındır. Tarihsel bilincinde 
kavmiyetçilik esastır. Söyleminde kolu 
kanadı kırık bir ümmetçilik varken, 
kavmiyetçiliği ise utangaçca beyninde 
taşır. Dini inançları ve ibadetleri 
devletinin ardılından gelmiş, her zaman 
onun bek;ısına göre biçim lenmişlir. 
Devlete ka rş ı haklarını koruyabilecek, 
mazlumla rın safında yer alabilecek 
dinamiklerini yitirmiş, devletçi bir 
yapıya bürünmüştür. Iktidarın 
olanaklarından yararlanma adına 
ideolojik deformasyona göz yumulmuş 
öte yandan, pratikte yaşanan her türlü 
pisliği de görmemiştir. Böylece, 
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tamamen devletin bi r ideolojik aygıtı 
gibi hareket ederek, iyice gericileşmiştir. 
Mezhepsel olarak da hanefi kökenden 
gelinmesi, yöneticiye mutlak itaatı, 
devleti koruyup kollamayı getirmesiyle 
de ayaklanmacı yan larını budamıştır. 
Hal böyle olunca da devletin kucagında 
yetişen islamın, onun ideolojik yapısını 
beyninde taşıyarak, bagımsız bir 
örgütlenme yaratmasını beklemek, 
bunuda kıyıma dönüştüreceklerini 
ummak biraz saflık o lacaktır. 

Bir toplum olarak RP' ni böyle ele 
alınca acaba ordu'nun neden bu kadar 
irtica olayın ı büyütmek istedigini 
çözümiemek gerekiyor. Kısacası, 
anlamını yitiren merkez partilerin 
işlevsizligini oluşturduğu boşluğu RP'ne 
kapltrmamak, devlet diniyle ideoloji 
örgütlenmesini saglam laştırmak ve 
siyasal islamcıların gelişme 
dinamiklerini köreltmek ve en önemlisi 
" irtica sorunuyla" PKK'yi ilintileyerek 
asıl derdine derman bulmaktır. 
Meseleye RP'nin 24 Aralık 1995 
seçimlerinde birinci parti olarak 
çıkmasıyl a başlayabi liriz . Öze llikle 
ordunun bu sonuçlardan rahatsız olması 
ve hükümete RP' ni ortak etmek 
istememesi, 6 aylık ölü b ir Anayol 
koalisyonu dogurdu. Fakat koalisyonun 
bozulmasıyla ordu, RP'siz bir 
hükümetin olamayacağın ı kabul etmek 
zorunda kaldı. Aslında hayata 
geçirebilecegi başka bir seçenekte 
yoktu. Dünya ikliminin açık bir askersel 
yönetime uygun olmamas ı Türkiye'ye, 
hiç benzemese de bir Cezayir örneğinin 
gözler önünde olması O rdu 'yu çaresiz 
bı rakmıştı . O zaman, yapılacak olan bu 
koalisyon la bir yandan RP' ni 
zayıflatmak, bir yanda da Kürt 
siyasetinde RP'ni kullanabi lmekti. 
Ordunun bu politikalarındaki 
beklentilerini ise şöyle sıralayabiliriz. 

7- RP' nin islam kardeşlig i söylemiyle 
devlet politika/arım incefeterek b61ge 
insanınt kazanmaya çaltşmast .. 

2-- RP'nin islam danyast dayamşmast 
ile komşu ülkelerle ilişkileri düzelterek, 
ellerindeki PKK karttm alarak, PKK'nin 
tecritini saglamak, 

3- RP'ne oy veren kitleye, RP'nin 
pratikte denenmesi yoluyla söylemi
ideolojisi- ile icraatt arasındaki uçuruma 
dikkat çekmek istemesi -OHAL 'i 
kaldtramamtş /ordudan altlan 
islametiara çare bulamamtş/ /srail 
ilişkilerini kesmeyip dahada 
geliştirmişlir-. 

4 - Devletin kontrolünden çtkabilecek 
islami yaptianma/ara karşt uygulanacak 
politikalan bizzalihi RP' nin eliyle 
yap/trmak istemesi (163. maddenin geri 
getirilmek istenmesi, Kuran kurs/artnın 

Genelkurmaym son 
brinfinglerini de dikkatli 
okudugumuzda asimda 

irticanm o kadar da 
büyütü/ecek bir tehlike 

o/mad11Jm1, asti 
tehlikenin h3/3 bölücük 
oldugu ve brifingin de, 

biJiücülük etrafmda 
6rüldügünü g6rebiliriz. 
Genelkurmaym irtica ile 

PKWyi yanyana 
g6stermesi altmda ciddi 

ve uzun vadeli politik 
hesaplarm oldugunu 

g6steriyor. 
Yillardir sürdürdügü 
Htopyekün savaşla" 

geriletemedigi ulusal 
mücadeleye karş1 . 
yürütülen bu yeni 

stratejide de asimda 
y1prat1lmak istenen 

KUKM 'sidir. 
Bu yeni politikalarla 

hedeflenen d1ş dünya 
destegini daha da 

aktif/eştirrnek ve PKK'nin 
diplomatik başanlarmm 

6nünnü kesmektir. 

kapattlmast ve Imam Hatiplerin 
smtrlandmlmak istenmesi). 
Yukarıdaki beklentilere baktığımızda 

ilk iki maddenin tamamen başarısızlığa 
uğrad ığ ı , diğerlerinin ise günbegün 
uygulatılmaya ça lışı l dıgın ı görebiliriz. 
Her ne kadar RP ortamı germeye ça lışsa 
da, çok büyük yaygaralar koparmaya 
çabalasa da sonuç o larak bunları adım 
adım hayata geçirecektir. Ortamı 
gererek hayata geçirmeye ça lışmasının 
asıl nedeni de daha çok tabanına mesaj 
yollayarak "zor altında yapmak 
durumunda kaldım" diyerek oyla rını 
kemiklcştirmeye çabal amasıdı r. 
Genelkurmayın son brinfinglerini de 

dikkatli okudugumuzda aslında irticanın 
o kadar da büyülü lecek bir tehlike 
olmad ığını, ası l tehlikenin hala bölücük 
o ldugu ve brifingin de, bölücülük 
etrafında örü ldüğünü görebiliriz. 
Genelkurmayın irtica ile PKK'yi 
yanyana göstermesi altında ciddi ve 
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uzun vadel i pol itik hesapların olduğunu 
gösteriyor. Yıllardır sürdürdüğü 
" topyekün savaşla " geriletemedigi 
ulusal mücadeleye karşı yürütülen bu 
yeni stratej ide de aslında yıpratılmak 
istenen KUKM'sidir. Bu yeni 
politikalarla hedeflenen dış dünya 
destegini daha da aktifleştirmek ve 
PKK'nin diplomatik başarılannın 
önünnü kesmektir. 

PKK'yi irtica ile beraber göstermeye 
çalışarak bir yandan Iran' ı hedef 
tahtasına koyarak, onun siyasal islamı 
ve teröriLmi örgütlediğine dem vurarak 
Iran'ın tecritini sağlama yoluyla 
Amerika ve lsrail'e şirin görünerek, 
PKK'ye karşı mucadele desteklerini 
süreklileştirmek ve Türkiye-lsrail 
arasındaki stratej ik d iya logu 
pekiştirmektir. 
Diğer yandan da Avrupa Birliğini 

uyararak, PKK'nin irtica yakınlaşmasının 
altını çizerek, bir şeriat fobisi yaratarak, 
ulusal mücadelenin diplomatik 
başanlarının önünü almaya 
çabalamaktır. 

Özcesi, yaşananlar on küsür yıldı r 
amansızca süren savaşın delik-deşik 
ettigi resmi ideolojinin ve siyaset 
arenasının tamiratıdır. Bu re
organizasyonla ordu, bir yandan savaşı 
daha sistemli ve daha uzun bir zaman 
dilimine yayarak sonuç almak isteyecek, 
bir yanda da siyasetteki güçlü 
konumunu sürdümıek için ülkeyi 
pa rlcnıantcrizmdcn yarı-başkanl ığa 
taşımak istcyccektir. 

Kendi dışındakilere demokrasiyi 
mubah görmeyen ordunun yapmak 
istedikleri ortadadır. Türkiye'nin üniter 
yapıs ını , bayrağını ve dilini tartışmadan, 
demokrasiden hiç sözctmeden, laik 
söylemieric muhalefet örgütteyerek 
taban ı nı genişletmek ve yapt ı klarını 
meşrula?lırmak ve küçük 
"reform"culuklarla da göz boyayarak, 
Kürt insanını yeniden düzene 
baglamaya çalışmaktadır. 
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DÖRT 
üzerinde hareket etmeyi 

gerektirir. Tarihsel ve toplumsal 
koşullar, mücadelenin degişik 
parçalarda, farklı süreçler içinde 
gelişmesine neden olabi lir ve bu 

PARÇA DA öngörüyle hareket eden bir siyasi 
guç de, mücadeleyi belli bir 
parçadan yükseltebilir. Ancak, 

1 
Bagımsız, Birleşik, Demokratik 
Kürdistan hedefi, salt içinden M ER K EZ çıkıl an parçayı degil, Kürdistan'ın 
bütününü örgütlemeyi, böylesi bir 

O.· RG u·· T VE program ve strateji temelinde_ 
anti-emperyalist ve. ~~ti~sömürgeci 
mücadele perspektıfı ıçınde 
sömürgeci i şga l ordu ların ın 

PK K u lkeden çıkartılması, ülkenin 

M.Xalid 

Sterka Rizgari'nin 12-13. sayı sında 
yayın l anan "Aşiliya Kurda; Kürt Barışının 
Temelleri" ve "Dublin An l aşması; 
Düğüm mü, Çözüm mü?" başlıklı iki 
yazıda , Güney Kürdistan 'a ilişkin, bir 
kısmına bizim de katıldıgımız önemli 
saptama lar bulunulmakta. Ancak, 
PKK'ye ilişkin, öLellikle de "PKK'nin, 
Rizgari'nin dört parçada merkezi örgüt 
öngörüsune örnek teşkil eıı iği" ile 
Dublin görüşmeleri ve sonrasındaki 
tavrına ilişkin, bir kısmı Sterka Rizgari 
okurları içinde "yeni" sayı labilecek bazı 
teL ve degerlendirmeler, üzerinde 
durulması tartışılması gereken ciddi 
yanlı şlıkla r da içermektedir. 

Sözkonusu yazıların tartış ılması 
gereken degerlendirmelerinden biri 
özet le; "PKK' nin eli ayağ ı her iki 
parçadaki silahlı mücadelede olan, salt 
Kuzey Kürdistan'lı degil, ayn ı zamanda 
Güneyli, haııa Kürd i stan'ın tüm 
parçalarında da örgütlü ve etkin 
olabilen bir örgüt olduğu, bu niteliğiyle 
de, Rizgari'nin ıemellendirdiği dört 
parçada merkezi örgüt öngörüsünü 
doğrulayarı bir örnek olduğu" 

belirlemesidir. 

Dört Parçada Merkezi Örgüt 
Bilindiği gibi, Rizgarl'de "dört parçada 

merkezi örgüt", soyut bir tez o larak 
değil, bir öngörü olarak 
tanımlanmaktadır ve esas o larak bu 
öngörü, Bağımsız, Birleşik, Demokratik 
Kürdistan önermesiyle zorunlu olarak 
içiçedir. Bu önerme, yine zorun lu o larak 
Kürdistan'ın yapay sınırlada 
bölünmüşlogünü meşrulaştıran değil, 
Kürdistan'ın bütünün kurtuluşuna 
yönelik bir an l ayış ve siyasi program 

* askeri işgalden arınd ırılması, tüm 
sömürgeci ilişkilere son verilmesi, 
demokratik bir Kürdistan'ın inşası 
vb. anlamında- bir görev olarak 
önüne koymak, bunun araçl a rını 

oluşturmak zorundadır. 
"Aşitiya Kurda" ve "Dublin" 

yazı larında PKK'nin (başlangıçta böyle 
bir öngörüyle yola çıkmamış olsa bi le) 
"dört parçada merkezi örgüt" öngörünü 
dogruladıgı tezi, yine metinlerde açıkça 
belirtilmesc de, PKK geri llalarının 
Kürdistan'ın dört parçasında da yerleşik 
oldugu, dört parçada da siyasal 
ça lışmalarının bulundugu yönündeki bir 
ön kabule dayandırılmaktadır. Bugün 
PKK'nin, başta Kuzey Kürdistan o lmak 
üzere Kürdistan'ın Irak, Suriye ve Iran 
parçalarında çeşit l i kamplarının oldugu, 
gerillalarının bul u nd uğu bilinen bir 
gerçektir. Ancak, PKK'nin Kuzey 
Kürdistan dışındaki siyasi ve askeri 
varl ıgının niteliği ve konumu dogru 
ıanımlanmalıdır. Bunun içinde, PKK'nin 
Kuzey Kürdistan dışındaki durumuna 
kısaca bakmak gerekir. 

PKK'nin Diger Parçalardaki 
Durumu 

PKK'nin Suriye'deki varlıgı, başından 
beri tartışılmakla olan bir durumdur. 
PKK, Suriye devletinin deneliminde 
olduğu , "Muhaberat"la ilişkilerinin 
olduğu iddialarını şiddetle 
reddetmektedir. Ancak diğer yandan, 
başta resmi yayın ları olmak üzere 
Suriye'ye karşı herhangi bir belirlemede 
bulunmamakıa, zaman zaman 
Suriye'nin niteliği ni ve Kürdistan 
politikasını rasyonelleştirmekte ve haua 
kendi içinde, "Suriye'nin aslında kendi 
parçasındaki Kürt sorununu çözmek 
istediği , uzun vadede bağımsız bir 
Kurdistan' ı desteklediği" vb. bir söylemi 
yaygınlaştırmaktadır. Ne varki, PKK'nin 
Suriye'deki varlığının, bu devletin yapıs ı 
ve niteliği de gözönünde 
bu lundurulduğunda, Suriye Devletinin 
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ilgisine mazhar olmayacagın ı , aralarında 
herhangi bir ilişki olmadığ ını düşünmek 
de mümkün degildir. Suriye'de 
sömürgeci bir güçtür ve PKK'nin 
Suriye'ye karş ı ulusal bir mücadele 
yürüııüğünden, Kürdistan 'ın Suriye 
parçasındaki Kürtleri -ki yurtsever Kürt 
kesimleri PKK'ye sempati i le baktıkları, 
kadro ve lojistik olarak destekledikleri 
halde- Suriye sömürgeci lerine karşı 
mücadele vermek üzere 
örgütlecliginden, en azından buradaki 
ulusal mücadeleyi desteklediğinden 
sözedilemez. Tam tersine PKK'nin, 
Suriye devleti ile ilişk ileri , "düşmanımın 
düşmanı" ya da "Suriye devleti ile TC 
arasındaki çel işki lerden yararlanma" gibi 
söylem ieric üstü örtü lerneyecek kadar, 
KU KM' nin TC tepesinde " Demoklesin 
kılıcı" gibi sa llanan ciddi ve tehlikelidir. 
PKK'nin Ortadoğu'nun en etkili 
diktatörlüklerinden biri o lan Suriye 
devletiyle, kendisinin de bir Kürdistan 
sorunu varken ve bundan vazgeçmeyi 
de pek düşünmezken, üstelik onun 
denetimi altında bulunan yerlerde 
üstlenilmiş bir durumdayken, güçlü 
pazarlıklar yapabilecegini, insiyatifi 
elinde tutabileceğini düşünmek, büyuk 
bir po litik safdill ik olacaktır. 

Son bir kaç yıldır PKK' nin, Doğu 
Kürdistan'da da belli bir gerilla gücü ve 
kampları vardır. Ancak, uzun yıllardan 
bu yana Iran sömürgecilerine karşı 
sila hlı bir direni~in yürütüldüğü Doğu 
Kürdistan'da da PKK' nin sömürgcci Iran 
güçleriyle karşı karş ı ya gelmesi, 
buradaki ulusal kurtuluş mücadelesine 
program açması sözkonusu değildir . 
Hatta, yine son yıl l ardaki PKK 
yayın larında, lran'a karşı "temkinli" bir 
dil kullanıldığı gözlerden 
kaçmamaktadır. Bu bölgedeki ulusal 
harekete, PDK Iran ve Komela'ya karşı 
dönem dönem amansız imha 
harekatiarına girişen Iran 
sömürgecilerinin PKK'ye yönelik 
herhangi bir harekatta bulunmadığı da 
bilinmektedir. Iran-Su riye i lişkilerindeki 
yakınlık göLönünde bulunduruldu~unda, 
bunun "anlaş ılabilir" bir durum 
olduğuda söylenebi li r. 

PKK' nin Güney Kürdistan'daki 
durumu, bunlardan biraz daha farklıd ı r. 

PKK Güney Kürdistan'a, bizzat 
Güneydeki güçlerin, PDK ve YNK' nin 
açtığı olanaklarla yerleşmiştir. PKK' nin 
geçmişte PDK ve YNK ile yaptığı 
anlaşmalar, ittifaklar büyük ölçüde 
kamuoyunun bilgisi içindedir. 80'Ii 
yılların başında kendisini Güney 
Kürdistan'a sokmayan PDK ve YNK'yi 
sert bir şekilde eleşiiren PKK, zaman 
zaman biriyle, zaman zamanda diğeriyle 
kurduğu ittifaklada Güney'de kamp 
olanaklarına vb. kavuşmuştur. Ancak, 
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PKK'nin Güney Kürdistan'daki varlıgı da, 
hiç bir zaman Irak sömürgecileriyle karşı 
karşıya gelmemiştir. 80'1i yılların 
sonunda, yükselen .geri lla mücadelesiyle 
birlikte kadrosal olarak geniş leyen PKK 
için bu kadroların eğitimi, barınması , 
korunması ve l oj istiği bakımından 
Güney Kürdistan, g iderek önem 
kazanan, stratej ik bir yer halini almı ştır. 
Geri liaya yeni katılanların eğitim 
kamplarına gönderilmesinde, hazırlanan 
gerilla birliklerinin Kuzey Kürdistan'a 
geçiş lerinde, birliklerin lojistik 
ihtiyaç l arının karşı lanması nda, eylem 
öncesi ve sonras ında üstlenilmesinde 
Güney Kürdistan, son derece elverişli bir 
kavşak durumunda olmuştur. 
Dolayısıyla, Güney Kürdistan, PKK için 
yaşamsal bir öneme sahiptir. Buna 
karşın, Körfez savaşı sonrasında bölgede 
de facto bir otorite kurmaya başlayan 
Kürdistani Cephe, gerek PKK'yi kendi 
denetimlerine alamamaları, gerekse TC 
ve bazı emperyalist güçlerle girdikleri 
ilişkiler nedeniyle, PKK' nin bölgedeki 
varlığından iyice rahatsız olmaya 
başlamış, 93'de de ortak bir harekatla 
PKK etkis iz leşti ri Imiş, bulunduğu 
alanlardan büyük ö lçüde çıkarılmıştı. 

Burada bir noktaya kısaca değinmek 
gerekir. Güney Kürdistan' lı güçler, 
bulundukları yerleri salt kendi egemenlik 
ala nı olarak gören ve diğer Kürdistan'lı 
örgütleri burada adeta bir "misafir" gibi 
niteleyen bir an layışa sahiptirler. Bu, 
birbi rlerine karş ı da böyledir. Güneyli 
güçlerin, PKK'yi denetim a ltında tutma 
ya da bölgede barınmasına izin 
vermeme tavrı, kuşkusuz son dcreec 
yanlıştır ve ka rş ı olunması gerekir. 
PKK'nin ve diğer tüm Kürdistan' lı 
örgütlerin, en az Güneyli güçler kadar 
bu bö lgede buluma hakları vard ır. 
Kürdistan ' ın parçalanmış lığ ı , yapay 
s ınırlada bölünmüşlüğü, Kürdistan ' ın tek 
bir ülke olduğu gerçekliğini ortadan 
kaldırmaz. Yapay s ın ırla r, bu 
bölgelerdeki ulusal kurtuluş 
hareketlerinin fiili olarak farklı nitelikler 
taşımas ına, fa rklı süreçler geçirmesi ne, 
farkl ı talep ve programlar içi nde hareket 
etmelerine neden olmuştur. Ancak, 
hangi parçada örgütlü olursa olsun, 
ulusal Kurtuluş mücadelesi veren 
güçlerden her birinin, Kürdistan' ın her 
parçasında, siyasal ve örgütsel ça lışma 
yapma hakkın a sahip olması gerekir. Bu 
çal ışmaları ölçüsünde, bu lundu kla rı 
alanlarla ilgili kararların oluşumun;ı 
katılma hakları da vardır. Bir ulusal 
kurtuluşçu güç, belli bir alanda örgütlü 
ve etkin olabilir. Fakat bu a l anı diğer 
ulusal kurtuluşçu güçlere kapatma gibi 
bir hakkı kendisinde göremez. 
Görmemelidir. Ne varki, geçmişten bu 
yana Kürdistan'lı güçler, bu yapay 

sınırları adeta meşru gören bir an layış la 
hareket etmiş, kendilerini diğer 

TC dışındaki bir sömürgec.:i guçle karşı 
karşıya gelmem i ~, Kuzey Kürdistan 

dı~ındaki parçalarda, parçalardan soyutlamış, 
diğer parçlarda geli şen 
ulus;ı l hareketlere çoğu 
zaman kayıtsız kalmış ya 
da karşısında yer almış, 
hatta bulundukları 
alanlarda bir başka 
siyasal gücün varl ığın ı 
dahi kabul edcmcdiklcri 
gibi, zaman zaman 
"çelişkilerden 
yararlanma" adına diğer 
parçalardaki sömürgeci 
güçlerle i lişkiler 

----------- Iran, Irak ve Suriye 
Güney Kürdistan'li 

güçler, bulunduk/art 
yerleri salt kendi 

egemenlik a/am olarak 
gören ve diger 

Kürdistan'li örgütleri 
burada adeta bir 

sömürgeci güçlerine 

gel i ştirmiş l erdi r. 
Yukarıda da bel irttiğim 

gibi Güney Kürdistan, 
PKK'nin Kuzey 
Kürdistan'da yürüttüğü 
silahlı mücadele için 
önemli bi r nefes 
borusudur ve PKK' nin 
Güney Kürdistan'a ilgisi 
de, Kürdistan 'da 
ihtiyaçlarıy l a sınırlı 
olmuştur. Ancak, 92'den 
bu yana Güney 
Kü rdistan'da PDK ve 
YNK'nin mevcut 
kazanımları yok 
ederccsine çatışma 
halinde olma ları ve buna 
bağlı olarak bölgede 
yaşanan istikrars ız lığın 

nmisafir" gibi niteleyen 
bir anlaytşa sahiptirler. 
Güneyfi güçlerin, PKK'yi 

diğer sömürgeci güçlere 
karşı "tek bir kurşun 
dahi sıkmamıştı r". PKK, 
Güney Kürdistan'da, TC 
sömürgeci leri d ışında 
hiç bir sörnlırgeci gü<,'le 
karşı karşıya 
gelmemiştir. Gerek re, 
gerekse diger sömürgcci 
güçler, kendileri için 
.tehdit oluşturan ulusal 
kurtuluşçu güçlere karşı , 
yapay sınırları hiçe 
sayarak zaman zaman 
"sın ır ötesi harekat''lar 
düzenlemektcdirler. 
Geçmişte, Irak 
sömürgcci güçleri, lraıı 
sömürged güçleri, 
kendilerıne kar?ı 
mücadele veren 
güçlerin diğer PKK 
kamplarına kar~ı giderek 
yoğunlaşan imha 
harekati Mı 
dlizcnlcmektcdir. PKK 
geri ll alarının bu 
salcf ırılar karşısında 
k;ıhramanca cfirenmesi, 
sald ırıları önemli 
ölçüde boşa çıkartması, 

denetim altmda tutma 
ya da bölgede 

barmmasma izin 
vermeme tavrt, 

kuşkusuz son derece 
yanllŞtir ve karş1 
olunmasi gerekir. 

PKK'nin ve diğer tüm 
Kürdistan'li örgütlerin, 
en az Güney/i güçler 

kadar bu bölgede 
buluma haklan vard1r. 

getirdiğ i kriz, Güney Kürdistanlıların bu 
iki güce karşı güvenini öneml i ö lçüde 
sa rsmış ve s ınırlı ö lçü lerde de PKK'ye bir 
yönelim başlatmıştır. Ni tekim PKK'de, 
zaman zaman bu kesimlere de hitap 
eden bir söylem ku llanmaktad ı r. Ne 
varki , PKK'nin bu kesimlere s iy;ısi bir 
program açma, örgütlerneye dönük, 
geçm işteki k ı sa süreli Partiya Azadiya 
Kürdistan (PAK) deneyimi dışında etkin 
bir ça lışması o l mamıştır. Zaten PAK 
süreci de, Güney'deki o lanak ve 
potansiyeli Kuzey'deki mücadeleye tabi 
kılma gibi, kısa vadeli ve pragmatik bir 
amaca yönelik olduğu içindir ki 
başarıs ızl ı ğa uğram ı ştır. 
Amac ı ne o lursa olsun, PKK'nin 

Güney Kürdistan'da bulunması elbette 
meşrudur. Burada tartışılmas ı gereken 
o lgu, PKK'nin Güney'de ya da diğer 
pa rça larda o lup olmadığı, ya da bunun 
meşruluğu değil, bu durumdan yola 
çıkılarak PKK' nin "dört parçada merkez i 
örgüt" öngörüsünc örnek teşkil edip 
etmed iğid i r.PKK güçleri, Kü rdistan' ın her 
parçasında da vardır. Ancak, PKK'nin 
Kuzey Kürdistan dışındaki varlığ ı , bu 
alanla rı Kuzey'deki si lahlı mücadele için 
bir üs olarak kullanmaktan öteye 
gitmemiştir. PKK, bu lunduğu alanlarda, 

"Güneyi i bir güç olma~ıyla " değil, 
PKK' nin Kuzey Kurdistan'da yürütulen 
silahlı mucadcle için Guney 
Kürdistan'da önemli bir askeri güç 
bulundurmasıyl a açıklanabilir. PKK, hiç 
bir zam;ın "dört parçacia merkezi örgüt" 
gibi bir anlayışa sahip olmamı ş, mevcut 
koşull;ırda onu bu yönde 
zorlamamıştır. Mevcut koşullar sadece 
PKK'yi, güçlerini diğer parçalarda da 
konumlandırmak durumunda 
bıra km ıştır. PKK'nin ya da başka bir 
örgütün "cfört parçada merkezi bir 
yapı lanma" içinde olması elbetteki 
ulusal kurtuluş mücadelesi bakımından 
oldukça olumlu bir gelişme 
olacaktır.Ancak, bugün için PKK'yi bu 
~~ki lde n ite lenıek, 'döı1 parçad.ı 
merkezi örgut" öngörümüzü tCf.!Ctaklar 
etmek ve i çeriğini boşa ltmaktan başka 
bir anlam ifade etmemektedir. Böybi 
bir niteleme, mantık olarak PIJK'yi, çok 
daha fazla " merkezi bir örgut" o l;ııak 
tanımlamak durumundadır. 

Yeniden Dört ParçadaMerkezi 
Örgüt 

PKK'nin silahlı mücadelesiyle, kadro 
ve örgüt yap ı sıyla bugün ulaştığı düzey; 
onun "dört parçacia merkezi bir öıgut" 
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olduğunu değil ama, bu durum 
değerlendirilerek, Kürdistan Ulusal ve 
Toplumsal Kurtuluş Hareketlerinin, 
dönem~el olarak ko~ulların olgunlaştığı 
herhangi bir parçada öne çıksalar bile, 
salt burayla sınırlanmayıp, tüm 
parçalarda örgütlü olmayı, mücadele 
vermeyi, varolmayı temel alan bir 
anlayışla hareket edilmesinin ne denli 
gerekli ve zorunlu oldugunu, mücadele 
geliştike onun mutlak olarak kendini 
dayatacağını bite gö~termektedir. Böyle 
bir tesbit ise, herşeyden önce PKK'nin bu 
temelde bir eleştirisini gerekli ve zorunlu 
kılmaktadır. Zir.a, mücadelenin gelişim 
seyri PKK'yi, güçlerini diğer parçalara 
da yayma, konomiandırma zorunda 
bıraktığı halde, PKK "Kuzey Kürdistanlı 
bir örgüt" olmada ısrarlı olmuştur. 

Başta da belirttigim gibi, "dört paıçada 
merkezi örgüt" öngörüsü, temelde 
"Bağımsız-Birleşik-Demokratik 
Kürdistan" önermesine apriori olarak 
bağlıdır. Kürdistan'daki mevcut sömürge 
ilişkilerine son verilmesi, Kürdistan'daki 
yapay sınırların kaldırılması ve 
demokratik bir Kürdistan'ın inşası gibi, 
Kürdistan'ın bütününe ilişkin olan ve 
aynı zamanda toplumsal kurtuluşun da 
asgari hedefi olarak Bağımsız, Birleşik, 
Demokratik Kürdio;tan'a kararlı bir 
şekilde sahip çıkan/çıkması gereken 
Kürdistanlı marksi~tlerin, elbetteki buna 
eliğer kesim ve tabakalardan daha fazla 
duyarlılık göstermeleri gerekir. Ancak 
bugün, ne bu üngörünün sahibi ve 
savunucusu olarak bizler, ne böyle bir 
öngörü taşımamasımı ve Kürdistan'ın 
dört parçasında da güçleri bulunmasına 
rağmen PKK, ne de daha başka bir gü~·, 
Kürdistan'da dört parçada da 
sömürgecilere karşı mi.ıcadcle veren 
merkezi bir örgütlülüğe sahip 
değillerdir. Bu, biraz da Kürdistan 'daki 
nesnel koşullardan dolayı , bizzat 
empcryalist-sömürgeci siyasetlerin 
ülkemi7de, bilinçli olarak yaraıtığı 
tahribatlardan dolayı oluşaınamışıır. 
Kürdisıan'da, parçaların özgül 
koşullarına ve iç dinamiklerin 
oluşumuna göre ulusal kurtuluş 
mücadelesi, her parçada aynı anda ve 
aynı etkinlikle gelişememiştir. Ancak, 
farklı siyasal/toplumsal özellikler ta?ısa 
da, Kürdistan'ın değişik parçalarında 
yürütülen mücadeleler, zorunlu olarak 
birbirini etkilemiştir. Kürdistan'da, ulusal 
bir hareket, koşulların olgunlaştığı 
herhangi bir parçada öne çıksa bile, salt 
burayla sınırlannıayıp, mücadelenin 
Kürdistan'ın geneline yayılmasını ve 
ülkenin bir bütün olarak kurtarılmasını 
öne koyan bir stratejiyle hareket etmek 
zorundadır. Teorik olarak, böylesi bir 
üngörüye sahip olma ve bunu hayata 
geçirmedc, marksistlerin önemli bir 

avantajı bulunmaktadır. Zira, burjuvati 
ya da diğer sın ıf ve tabakalar, 
sömürgeciliğin yarattığı tah ı ibatlar, 
statükolar içinde yapay sınırların, 
bölünmüşlüğüıı/parçalanmışlığın 
getirdiği bir yabancılaşmanın etkisiyle, 
yerel, otoııom çıkarları öne çıkartabilir 
ve bunu kendisi için yeterli görebilir. 
Ancak, kendi sınıfsal kurtuluşunun 
zeminini ulusun ve ülkenin topyekün 
kurtuluşunda tanımlayan i~çi sınıfı ve 
onun marksist öncüleri, bu 
yabancılaşmayı kırma ve parça farkı 
gözetnıeksizin, sınıf çıkarları etrafında 
biraraya gelme yeteneğini içsel olarak 
taşırlar. Ne varki, bunun pratiğe 
yansıması, hayat bulması asgari 
ölçülerde de olsa Kürdistan 
proletaryanın -;ınıfsal dinamiklerinin 
gelişmesine baglıdır. Bugün Kürdistan'da 
eksikligi hissedilen önemli bir olgu da, 
son yriiardaki alt-üst oluşl;ır içinele 
değişime uğram;ıkla birlikte, mevcut 
yapısıyl;ı Kürdist;ın proletaryasının 
sınıfsal bir güç olma potansiyeliyle 
ulusal kurtuluş mücadelesi içinde 
ağırlığını hissettirememesi, marksist 
hareketi besleyecek, içinde 
gelişebileceği dinamiklerin tayrf ve cılız 
kalmasıdır. Ki.ırdistanlı marksistlerin 
genel bir dağınıkirk ve kafa karışıklığı 
içinde tutarlı bir alternatif 
oluşturamamaları da, ulusal ve 
toplumsal kurtuluş mücadelesi için 
önemli bir eksiklik teşkil etmektedir. 
Ancak, bugün ulusal ve toplumsal 
kurtuluş mücadelesinin geldiği yer, 
ulusal kurtuluşçu güçleri her 
tanıankinden daha çok, ortak program 
ve platformlar içinde birlikte hareket 
etmeye zorlamaktadır. Ulusal Kongre ya 
da başk;ı biçimler al tr nda, Kürdistan'ın 
tümünü kapsayacak böylesi bir düzeyler, 
değişik parçalarda benLer programlar ve 
sınıfsal talepler içinde hareket eden 
ulusal kurtuluşçu güçleri birbirine 
yakrnlaşıırıp kaynaştrrdrğı, 
yabaneriaşmayı kırdığı ölçüde, "dört 
parçada merkezi örgütlenme"ye hayat 
kazandırabi leceklir. 

Dublin Görüşmeleri ve 
PKK'nin Tavrı 

"Aşitlya Kurda" ve "Dublin" 
yazılarında, "Dublin görü~meleri ve 
PKK' nin tavrı"na ilişkin tesbitlerde de 
bulunulmaktadır. Dublin görüşmelerinin 
muhtevasıyla ilgili tesbitler, esas 
itibariyle yerinde olmakla birlikte, 
varılan sonuç, oldukça zorlama ve 
yanlıştır. Ayrıca, Dublin toplantrlarının, 
PKK'nın son anda katılması dışında, 
aşağı yukarı aynı muhtevada olan ve 
metinde kısaca değinilen Norveç 
toplantısıyla birlikte değerlendirilmesi de 
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yaralı olacaktır. 

Dublin görüşmelerinin, Kürdistan 
sorununun artık uluslararası bir sorun 
olarak çötülmesine doğru bir adını 
oluşturduğu, PI)K ve YNK'yi 
"emperyalist çözümlere" daha fazla 
yaklaştırdrğı doğrudur. Dublin'deki her 
iki görüşmede de emperyalistler, 
insiyatifleri doğrultusunda kendi 
çözümlerini dayatmr~lardrr. TC ise, 
kendisine rağmen gelişen bu sürecin 
dışında kalmamak, en azından kendi 
aleyhine bir sonuca gidilmemesini 
s;ıglamak için, istemeye istemeye de olsa 
bu toplantılarda yer almıştır. Diger 
yandan, Norveç'teki seminer/konferans 
da, en az Dublin görüşmeleri kadar 
önem taşımaktadır. Gayri resmi bir 
toplantı olarak nitelense bile, hem 
düzenleyen ler, hem de geri planda bu 
tür toplantılara aktif destek verenler 
bakımından- bu tür toplantılar, 
emperyalist çevrelerin ileriye dönük 
politikalarının olgunlaştrrıldığı 
zeminlerdir. Tartışılan konular ve 
"çözüm önerileri", aşağı yukarı Du bl in 
görüşmeleri ile aynı muhtcvada olmuş 
ve PKK tarafından da kabul görmüştür. 
Buradan çıkan sonuç, PKK'nin Dublin 
görüşmelerine ve bu görüşmelerde 
masaya konan "çözümlerin siyasal 
muntevasryla" değil, bu "çö7C:;ııler"in 
kendisi aleyhine sonuçlar doğurmasına 
karşı olduğudur. Başka bir deyişle PKK, 
Dublin görüşmelerinde Güney Kürdistan 
için öngörülen "çözümler"lc fa1la ilgili 
değildir. Nilekim PKK yetkililerinin bir 
çok açıklamal;ırında Dublin'de 
öngörülen çerçevenin drşınd;ı 
"çötümler"önermedikleri, Dublin 
görüşmesinde yer alan emperyalist ve 
sömürgeci çevrelere, hemen hemen aynı 
koşullarla, hatta kimi zaman daha d;ı 
geri koşullarla görüşme önerdikleri 
bilinmektedir. O halde, Dublin 
görüşmeleri, bu görüşmelere katılan 
taraflar olarak PDK ve YNK'yi ne kadar 
emperyalist "çözümler''e yaklaştırmışsa, 
PKK'de o kadar bu "çözümler" e 
yaklaşmış demektir. Nitekim PKK' de, bu 
dönemde giderek emperyalist 
"çözümler" içinde kendine bir yer arama 
çabasında olduğunun ipuçlarını 
vermektedir. Emperyalist güçlere ve 
TC'ye yaptığı çağrıların , görüşme için 
öne sürdüğü taleplerin muhtevasında bu 
yönelim belirleyicidir. Ancak, PKK' nin, 
bu görüşmelerden , kendisinin Güney 
Kürdistan'dan tecritini öngören bir 
sonucun çıkmasına karşı olduğu 
söylenebilir. Kuşkusuz böylesi bir 
durum, yani PKK' nin Güney 
Kürdistan'dan tecrit edilmesi, PKK'ye ve 
Kutey Kürdistan'daki silahlı h;ırekete 
büyük bir darbe olacaktır. Bu 
bakımdan , PKK'nin Kuzeyde yürütülen 
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silahlı mücadelenin en önemli nefes 
borusunun kesilmeye çalışılmasına karşı 
çıkmrısı son derece olağandır ve 
haklıdır. Tüm ulusal kurtuluşçu güçlerin 
de bir ulusal kurtuluşçu gücün, 
cmpcryrılistlerin ve sömürgeci güçlerin 
istcgi doğrultusunda Kürdistan'ın 
herhangi bir yerinden atılmaya 
çalışılmasının karşısında olması gerekir. 
Buradaki sorun, PKK' nin PDK'ye yönelik 
saldırıdaki amacını daha farklı bir 
şekilde ifrıde etmesi ve ondan da öte, 
PKK-PDK çatışmalarında farklı güçlerin 
de olrıyın tarafı durumunda bulundugu 
gerçeğidir. PKK, PDK'ye yönelik 
sa ldırısını "yeni bir 84 atılımı" olarak ve 
"Irak' la demokratik federasyon" talebiyle 
adlandırmaktadır. Bundan çıkan ilk 
sonuç, PKK'nin TC ile PDK (veya 
herhangi bir sömürgeci güç) arasında 
herhangi bir ayırım gözetmediği, tersine 
aynı şeki lde nitelendirdiğidir. Diğer bir 
sonuç ise, "dört parçada merkeLi örgüt" 
öngörüsüne örnek teşkil ettiği ileri 
sürülen PKK' nin kendisinin de, " lrak' la 
demokratik federasyon" talebiyle, 
Ku7ey-Güney ayırım ı nı 

meşrulaştırdığıdır. Öte yand;ın PKK'nin 
aynı tepkiyi, Dublin görüşmelerinde 
PDK ile birlikte yer alan TC ve 
emperyalist güç lerle ilişkilerinde 
PDK'den hiç de aşağı kalır yanı olmayan 
YNK'ye gösterınemesi dikkat çekicidir. 

PKK-PDK Çatışması Üzerinden 
Hesaplaşma Planları 
Bölgedeki dengeler ve ilişkiler 

gözönünde bulundurulduğunda, 
PKK'nin PDK'ya yönelik harekatı 
öncesindeki durum şu şeki l de 
tanımlanabilir. Dublin sürecinin dışında 
bırakılan Iran ve Su riye'nin, PDK ilc 
çatışmalarında kayıplara uğrayan ve 
böylesi koşullar altında PDK ile 
anlaşmak durumunda kalan YNK'nin ve 
nihayet Güney Kürdistan'dan tecrit 
edi lme ve en önemli nefes borusunun 
kesilmesi tehditiyle karşı karşıya olan 
PKK'nin çıkarları üsüstc düşmüştür. Iran 
ve Suriye, doğrudan bu işe karışmak 
yerine, bölgedeki güçler (YNK) ve PKK 
üzerine hesaplar yaparak, süreçte 
sözsahibi olmak amacındadırlar. Bu 
güçlerle yakın ilişkiler içinde olan YNK, 
PDK'nin böylesi bir çatışma ile 
kaybedecekleri üzerine hesaplar 
yapmaktadır. Sonuçta tüm bu 
programların icra safhası, PKK'ye ihale 
edi lmiştir. PKK, geçmişte de bölgede 
PDK ile zaman zaman çatışmalara 
girmiştir. Fakat, dikkat edi li rse ilk defa 
PKK, "saldıran" bir güç olarak öne 
çıkmıştır. Kuzey'de silahlı hareketin 
kritik bir aşamadan geçtiği, k;ıdro ve 
lojistik olarak geçmişe oranla daha 

sıkıntı lı günbin yaşand ığ ı bir dönemde 
PKK'nin arkasında bu güçler o lmadan 
tek başına böyle bir harekatı 
başlatabilcceğini düşünmek pek 
mümkün değildir .• 

ve PKK şahsındil KUKM'nin emperyali~t 
ve sömürgeciler tarafından muhatap 
a lınması bile, mücadelenin me~ruiyeti 
açı sından önemli bir kazanım olacaktır. 
Ayrıca, yıl lardır süren böylesi bir 
mücadele içinde zaman Laman " nefes 
alıcı" belli mevziler elde etmeye dönuk 
alt düzeyde t;ılcpler, taktik olarak öne 
sürülebilir ve kuşkusuz, yine KUKM'nin 
kazanımı olacak böylesi dü?eyleri de 
önemseyip sahiplenmek gerekir. Bu 
bakımdan, PKK'nin de bir takım 
mevziler elde etmek için taktik bazda 

Çözüm Önerileri ve Siyasal 

Insiyatif 
Son olarak, "PKK şahsında politik 

radikaliLmin tasfiyesi" konusuna da 
kısaca değinmektc yarar vardı r. PKK, 
yıllardır zorlu bir si l ahlı mücadele içinde 
olan, önemli bir kitle 
tabanı ü7erinde 
hareket eden büyük 
bir siyasi güçtür. 
Kadroları, gerilla ları 
ve üzerinde hareket 
ettiği taban, esas 
olarak ulusal kurtuluş 
mücadelesinin 
bağımsızlıkçı kanadını 
oluşturmaktadır. 
PKK'nin radikalizmi, 
(ve gerçekte 
KUKM'nin radikal 
hattı) Kürdistan'ın 

bağımsıL iığı talebi 
üzerine kurulmuştur. 
Kürt kitleleri, bu 
talebin 
programiaşması 

çerçevesinde, 
siyasal/ideolojik 
söylemin ve si lahl ı 
gerilla hareketinin bu 
talebi somut bir hale 
getirmesi 

PKKşahsmda 
KUKM'nin 

emperyalist ve 
sömürgeci/er 

taratmdan muhatap 
almmas1 bile, 
milcadeleni n 

meşruiyeti aÇJsmdan 
önemli bir kazanım 
olacakttr. Ayrtca, 

y11/ard1r süren 
böylesi bir 

mücadele içinde/ 
zamanzaman 

//nefes allc1// belli 
mevziler elde 

etmeye dönük alt 
düzeyde talep/e~ 
taktik olarak öne 

"ara çözüm" leri öne 
çıkarması, hatta uluslarar<ıs ı 

alanlarda kendisini taraf o larak 
kabul ettirccek, 
meşru l a~tıracak duzeylcrc 
yönelme~i, siyasi bir k;ı?anım 
olarak olumlu olacaktır. 
Ancak, burada en önemli 
kriter, tüm bunlarda siyasi 
insiyatifin elde tutulmasıdır. 
Oysa, görülduğü kadarıyla 
PKK, gündemleştirdiği bu 
"talep"lerde, giderek insiyatifi 
yitirme tehlikesiyle karşı 
karş ıy;ıd ı r. InsiyatifsiL bir 
şekilde emperyalist 
"çö7üm"lerin yörüngesine 
girmektedir. Hiç bir ön koşul 
ileri sürmeden "ateşkes" 
yapılmas ı , içerigi muğlak bir 
tarzda ve bunca yaşananlardan 
sonra adeta bunların hepsinin 
üstünü bir ka lemde örtecek 
tarzda "barış" çağrı l arında 
bulunulması, kendis i dışındaki 
iradelerin akıl vermeleriyle 
hareket edilmesi ve tüm 
bunların, u7un vadeli 
hedeflere değil, günübirlik, 
pragmatik ihtiyaçlara 
endckslcnmesi, insiyatifi 
yitirmenin somut 
göstergeleridir. Bu bakımdrın, 
"PKK şahsında siyasi 
r.ıdlkaliLmin tasfiyesi" ne 
kadar büyük bir tehlike ise, 

çerçevesinde PKK'ye 
geniş bir destck 
vermişlerdir. BiLim 
PKK'ye verdiğimiz 
desteğin özünü de bu 
olgu oluşturmaktadır. 
Zaten bu desteğin 
başka bir anlrımı 
bulunsaydı, ayrı bir 
programlar içinde 
durmaya gerek 
yoktu. Ancak, 

sürülebilir ve 
kuşkusuz, yine 

KUKM'nin kazanımi 
olacak böylesi 
düzeyleri de 
önemseyip 

sahipfenrnek 
gerekir. PKK' nin kendi kendine 

radikali7minden tasfiye 
olması da o kadar tehlikeli olacaktır. 
PKK'yi, "anti-PKK" bir mantıkla ele 
almak ne kadar yanlış olacaksa, onun 
her durumunu rasyonelleştirme çabası 
da aynı derecede yanlıştır. 

PKK'nin son 
zamanlardaki resmi söyleminde, 
Kürdistan "bağımsızlı kçılık" 

anlayışından uzaklaşan, emperyalist 
çöLümlere yakınlaşan, Kürdistan 
sorununu "Kürt Sorunu" derekesine 
indiren bir düLey öne çıkmaktad ır. 
Gerek emperyalist çevrelere, gerek 
TC'ye, gerekse uluslararası kamuoyuna, 
"siyasi çözüm talebi" olarak, içeriği 
muğlak, mevcut sömürge ilişkilerinin 
biçimini değiştirebilecck, ancak 
muhtevasını pek etkilemeyecek 
" talepler" sunulmaktadır. Kuşkusuz 
bun lar da küçüksenecek şeyler değildir 

• Bu yuı yaklaşık 1,5 yıl önce, Ekim 1995'dc 
sözkonusu dergi yazıl,ırının ıaslak meıinlcri esas 
alınarak hazırlanan bir t.ırtı~ıh.ı/t>leşıiri metninden, 
içerigi aynı olmak ılzerc Dergi için yerıiden 
duzerılerımişıir Derginin uzunca bir süre 
yayırılarnaması , ya71nın okuyucuya ulaşımsını dd 
geçikiirdi Geçen sııre içindeki yeni gelişmelerin 
meıinde yer almaması. metin rnuhteva"na önt>ınl i 
bir etkilerinin sözkonusu olmamalarındarıdır.IM.X) 
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!~~~•••••••••••••••••••••• Merxwasi naye in kare 

A A 

DI DIROKE DE 

TekncdiçOn di şere yeke yek de 
ji hczar salan vir de lawen ve dere 
Ka cm nOçe ji ku bidin 
Ne refen qulingane 
Ne birca sterkan e li ezman 
Dile bi sih G se gulan 
Sih O se kaniyen xwine 
Na herike 
BOye gol li vi çiyayi 
Niviskare van rezen jorin, şaire heja O bijarte Alımed 

M E H~ 
Arif di 2'ye pOşpera 1991'an de li Ankaraye çO ser 
dilovaniya xwe. Ahmed Arif her çiqas helbesten xwe 
bizimane Tirkl nivlsandibe F ew bi xwe Kurd c G ji 
hclbesten wl binek xweş a kurdiliye bil i nd dibe. 

PÜŞPERE 2PÜŞPER1994 
Seroke DEP'~ ye bajare Rihaye o endame medisa 
partiye Muhsin Me lik li rihayc j i aliye hczen tari ve 
hate qetilkirin. 

W eki te zanln dirnka ge/an bi bayeren 
giring a diroki tijl ne. Ev bOyeren diroki 
carna bi şadl a coş te plrozkirin, carna jl 
bi xemglnl biblrten. Bi ve hejmara Sterka 

Rizgari, em bi rapeleke na derdikevin 
rewitlya nav bayeren dfrokl. Rew'itlya me 

bi bOyeren ku di meha pOşpere 
(Hezlrane) de pek hatine,dest pe dike. 

1 .PÜŞPER 1960 

ji bo kurdan dlsa mişext. 
Li du ıevkuştina Derslme li Kurdistana bakOr bi du 

bedenglyek direj bervi salen 1960'an di Kurdan de hcdi hedl 
dengen rObar (nı i xe lif) bilind dibO, le sebata dcwlcta 
qolonya list ji dengen rO bar re qet tunebO. Di sa la 19S9'an de 
SO rewşenbiren Kurd halin gi rtin, ku ev bOyer bi navc doza 
49'an te zanin. Li du doza 49'an giregir O serokeşiren Kurdan 
ji ji zorbariya dewlete bepar neman. 

li du cunteya 1960'an di 1'e POşpere de 485 gi regir O 
serokeşiren Kurd bi biryara mişexte ji cih O waren xwe hatin 
berhevkirin O li Sewaze di qampek leşgeri de halin girtin. 
Mişexten Sewaze li qanıpa leşge ri 4 meh man. Ji van 
mişextan SS kes bi zore ji bo du salan li bajaren Tirkiyeye 
halin belavkirin, yen din ji vegerlyan welaten xwe. Ev 48S 
giregiren Kurd ji aliye cunteya 1960'an bi idiaya "Kurdçiti"ye 
hatibOn tawanbar kirin. 

2 PÜŞPER 1991 
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6 PÜŞPER 1913 

Di qada rojnanıegeriya KOrd de gavek nO: ROJT KURD 
Kovara Rojl Kurd li Stenbole di sa la 1913'an de, bi awaycke 

nıehane dest weşane kiriye. Roji 
Kurd, wek, weşana Cemiyeıa 
Telebeyen Kurd (Hcvi) 
derketiye. Ev cemiyel ji li 
Stenbole di 1912'an de hatibO 
damenandin. Di kova re de 
nivis bi Kurdi O Tirkl hatine 
nivisin. Nivisaren Kurdi bi du 
zaraveyen kurdi; kurmanci O 
sorani ne. 

Xwedi O berpirsiyare kovare 
Evdilkerime Si leymaniyeyi ye. 
H in ji niviskaren kovare ev in: 
Dr.Abdullah Cevdet, 
Necmcddinc KcrkOki, Fuad 
Temo, Necdete Diyarbekiri G 
hwd. 3 hejmaren kovare ji aliye 
Cema Xezncdar, li Bexdade, ji 
nO ve hatine çapkirin. Li gor 
Cemal Xeznedar Rojl Kurd tene 
3 hejmar hatiye weşandin. le 
Kema l Mazhar Ahmed behsa 
hejmara 4'an F d ike. 

8 PÜŞPER 1992 

NCıçevane rojnameya "Özgür 
Gündem"e Hafiz Akdemir li 
Amede ji allyen qontrayan ve 
hate qetilkirin. 

11 PÜŞPER 1930 
Serhildana Çiyaye Agiri tekçO. 

ptf9!1t! 38 

Kurdistan 
kolonlyek 

navnetewf ye. 
Hezen kolonyallst, 

di pevajoya 
koloniki ri ne de ji 

bo tekiliyen 
perçen Kurd/stane 
ji hev bibirin her 

dem bi hev re 
xebitfne; pirlcar li 

diji tevgeren 
rizgarfya netewf 
hezen xwe kirine 
yek a bi hevkari 
slyaseta rOxfn 

bikaranlne. Di vf 
babeti de mlnakek 
balkej jf serhi/dana 

Çlyaye Agirf ye. 
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Ku~istan koloniyek navnetewi ye. Hl!z~n kolonyalist, di 

pevaıoya kolonikirine de ji bo t~kiliyen perçen Kurdistane ji 

~ev b ibi ri n her dem bi hev re xebitine; pir'icar li diji tevge~n 

r ızgariya neteWi hezen xwe ki rine yek O bi hevkaı'i siyaseta 

rOxin bikaranlne. Di Yı babeti de minakek balkej jT serhildana 

Çiyaye Agiri ye. 
Ji bo tckbirina ~~·rhi ldana 5iyaye Agiri, eli destpeka pGşpera 

1930' a n ~de dew leıa Tirk ji lrane allkarl dixwaze.Berdela 

~likariya lr~~e ji h~r:mAeke ba~Gre çiyayc Agi ri ye. pewleta 

~rkye~çe~ ı ı nav tıx~b~n Kurd ıstana bakar peşkeşi Ira ne d ike 
u bı alı kanya l eşgeren lrane serh ildane tck dibe. 

15-16 PÜŞPER 1947 

Meşa direj a Mele Mistefa Barzani. 
Li du hilweşina komara Mehabad a Kurd, Melc Mistefa 

Bar~a.ni teslim nebG ~ bi hinek şervanen xwe re ber bi Sovyete 

v~.d ı kı şe paş .. Me l~ Mıste_f~ O şervanen wi bi meşek pir direj a 
dııwar xwe dısperın Yekıtıya Sovyete. Lewra Mele Mistefa O 

~ervanen pe re di bin gulebarana leşge ren 3 dewlete; leşgeren 

Iran, Irak O Tirkiyeye re şer di kin O ved i k işi n . 

20 PÜŞPER 1930 

Serhildana Zilane. 
Li d~ tekçOna hi n serhildane dorhela çiyaye Agiri, bi 

beşda rıya eşiren dorhela Wan, Erciş O Agi riye, nemaze ji bi 

bcşdariya eşiren Zilan O eelaliyan serhi ldana Geliye Zilan 

dest pe kir. He.zen van eşira n bi 1500 peyayi roja 20'e 

P~W~ra 1 ?30'~~ ~rişe s.e r Ereişe dikin, 2 serbaz a 16 leşgeran 

dıkuı ın . B ı ve erışe serhı ldan dcst ı-ıe di kc. Bersiva dewleta 

Tirk bi awayeki pi r hov dibe. Li ser bOyera Ereişe dewleta 

Tirk, alayen 28 O 29'an O alaya siwariyan a 11 'an şand ser 

eşiren ku sertı i ldane. Di nav çend mehi de arteşa Tirk Geliya 

Zilan~ veguhurand gola xWin~. Nave Zilan bO nave kuştina 

zar O zeçan, bO nave kuştina kal O plran, bO nave şewitandin 

O kavikirina gundan. Bi kurtasl, Zilan bO nave hovhlti O 

barbariyen art~şa Tirk. 

28 PÜŞPER 1925 

Şeh Seid O 47 hevalen wi li Amede hatin dardekirin. 

Di pevajoya damezrandina komara Tirk de Kemalistan bi 

derewen wek "biratiya Kurd O Ti rkan" piştgi riya hin eşiren 

Kurd bi dest xistibGn. Le li du, peymana Lozan~ O 
damezrandina komare hebuna Kurdan bi tcvayi hal inkarkiri n. 

dil O mejiye Kurdistane hat perçeki ri n. Zima ne kureli hat 

q;~e~ekirin . R;wşcnbir O ronakbTren Kurd, di peşengTya 
rexıstına Azadı de dest bi amedeyiya serhildane kirin. rejima 

kemalist, zO bi arnadeyiyen serh ildane hesiya n O seroken 

rexisıine Xalid Bege CibrT O mebCıse Bedlise Yusuf Ziya bi dek 

Cı d~laban şirt . li du ve bOyere Şex Seid bo seroke Azadiye. 

serhıldan bı provakasyona serbazek arteşa Tirk be wext dest 

pC kir. Li gor plane serhildan we 
di 21 ' e Ad ara 1925'an de 
destpebikira. serbazek Ti rk, di 
B' e meha Sibate de provakasyon 
çekir. lJ i ve bOyere de çend 
leşgert~n Tirk ji aliye şervanen 
Şex Seid ve halin ku şlin . Bi vT 
awayT serhildan dest pe kir O di 
demek kurt de hemi hererne gi rt 
bin ba ndora xwe. 

Mixabin Txane ıa rCırq carek 
din ji derket hole. H in eşiren 
xwefiro~ bi rejima kemalist re 
hevkari kirin. Dewleta Ti rk, bi 
alikariya 9ewleten emperyalist 
yen wek Ingiltere o Fransaye O bi 
hevkariya eşiren cehş di demek 
kurt de serhildanc tekbir. Seroke 
serhi ldane Şex Seid tevi çend 
hevalen xwe li nezike Muşebi 
ixaneta Qasim Bege Cibri hat 
girtin. Şeh Seid O 47 hevalen wi 
ji aliye mehkema Tstiklall! bi 
cezaya darvekirine hatin 
cezakirin. 

Di berbanga 28'e pOşpera 

1925' an de 48 sterk ji ezmanl!n 
Amede xuricin. Şex Seid bi 
hevalen xwe re ji bo welatek 
a.zad O serbixwe tevi şehiden 
Kurdistane bO. Golinen dawin 
yen Şex Seid ev in: 

"Min ji bo standina mafe gele 
Kurd dest avet çek. Ez ji ber ve 
yeke lu cari ne poşman im. 
Serketina min ji sedema tekçOna 
min e. le bele ez mirine ji xwe re 

Li ser bOyera 

Ereişe dewleta 

Tirk, alayen 28 O 

29'an a alaya 

siwariyan a 11 'an 

şand ser eşiren ku 

serhildane. Di nav 

çend mehfde 

arteşa Tirk Geliya 
Zilane veguhurand 

gola xwfne. Nave 

Zflan bO na ve 
kuştina zar o 

zeçan, bO nave 
kuştina kal a 

pfran, bO nave 

şewitandin o 

kavikirina gundan. 

Bi kurtas~ Zflan bO 

navehovhmo 

barbariyen arteşa 
Tirk. 

şe ref dibin im. Bi dileki pak O hesa derim nav şehiden 

Kurdisıane .... " 

30 PÜŞPER 1996 

Navc lehengi O canfedeyTya ji na Kurd: Zilan 
Erişa çalakiya intixari ya yekcmin a PKK' e ji aliye Zeynep 

Kinaci (Zilan) li Dersime haıc lidarxistin. 
Di 30'ye meha pOşpere de çlyayen Dersimebi ıeqina 

bedena keça leheng hejiya. Bele, Zilan bedena xwe kir bombe 

Cı di dil Cı mejiye kolonyalistan de teqiya. Ev çalakiya intixare, 

di tekoşina rizgarlya netcwi de bO destpeka pevajoyck nO. 

Keça leheng Zilan, bi ev çalakiya xwe bO kclem O ket nave 

çaven kolonyalistan. Divc wateya ve çalakiyc baş be 

fehmkirin. Ji ber ku di ware tckoşina rizgariya neıcwi de 

çalakiyek pir gi ring e. Bi ya me heza tu penuse nikare wateya 

ve çalakiye bine ziman. 
Li jor me be lısa qetliama Geliye Zilane kiribu O me golibG: 

di diroka Kurd de nave Zilan, kuştina zar Cı zcçan, kuşlina pir 

O kalan O şewitand in O werankirina gundan bibirdiani. Le iro 

nave Zilan; lehengi, canfedayi O serbi lindiya jina Kurd 

bibirtine o ev nav tirs a xofe dixe dil o mcjiye kolonyalistan ... 

Rizgari'yi e oku ol<ut e bixwine bide 
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"giJ/iJşilniJ yayma liyle çocuksu 
akşamllstil yOzilme 
mevsimsiz kmllrken daltrndan 
silrgiln veriyor santr/ar 
oysaki IŞiksız kalmış 

olamaz.Pofesyonel kadrodan 
anlaşı lmas ı gereken şudu r: Birinci 
olarak, günün yirmi dört saatini 
siyasi ça lışmaya adamak ve ikinci 
o larak da, siyasi pol ise karşı 
mücadelede o lsun, örgütü 
iş letmektc olsun uzmanlaşmadır. 

barut basılmış yarasma bu şehrin 
duvarlar lifilm tarihleriyle dolu 
gill bahçesi kıyam yurdu 
sesim yok solugum yok 
çlip/ak/ere dayanmiŞ açllgım 
giJ/iJşüniJ yayma öyle çocuksu 
akşamiJsUJ yilzilme 

kadro tipi 
Bilinçsiz, deneyimsiz, amatör 
nitcliklerle kadro 
sorumlulukla rını n yerine 
getiri lemeyeceği gün gibi 
açı ktır. Yine düzenle bağ l a rı 
koparmadan, günün b ilmem kaç 

giln aAanntş sanırlar 
yol yol olmuş almma" 

saati ni, i ş, aş, ev kiras ı vb. 
ekonomik sorunları nedeni i le 

' Kadro politikası , hemen her 
sosyalist örgütün tartışmak zorunda 
olduğu konula rın başında 
gelmektedir. Ya nlız iş lerin kJtü gittiği 

S.Cibran-B. Hazar 
şurada burada yedi sekiz saat 
çalışarak tüketen biri profesyonel 
kadrodan beklenen görevleri 
başa ramaz. Hele ki, örgütün üst 

dönemlerde değil , başarının 
yaka l andığına ina nıldığı zamanlarda 
da kadro niteliklerini ve düzenien iş ini gözden geçirmekte 
sayı s ız yarar vardır. Kendini aşmanın yolu, bı k ıp usanmadan 
kendini sorgulamaktan geçtiği ne göre, kadro düzleminde 
ka lite~i _yükseltmek de doğru bir bakış aç ı sını ve uygul amayı 
gerektın r. 

Kadro denilince neyi anlıyoruz, önce bu sorunun yanıtını 
verelim. 

Kadro denilince öncelikle ça lışma alanına yatkın sorumlu 
ögeyi anlı~~ruz. San~yi_de ça lışan usta ve kalifiye eleman gibi 
kadro da, ı şınde beli ı bır yere gelmiş kişidir. Politik kadro 
politikay ı yalnız algılayan değil , aynı zamanda onu 
o!uştur~bi~en ve uygulayandır da. Politik bir kadroyu herhangi 
bır kapı fa lıst teknokrat ve bürokraltan ayıran şey ya lnızca 
amaçsal farklılı k lar değil , ayn ı zamanda nitelikse l ve iş leyişsel 
yanlard ır. Ayn ı k ıyaslamayı burjuva po l i tikacıları ilc devrimci 
po l i ti kacı l ar arasında da yapabiliriz. 

Kadroya yaklaşım veya genel o larak politikaya yakl aşımımız 
bir yanıyla sosyalizme yakl aşımımı1 ı ortaya koyar. Veya 
ondan ayrı düşunüleme7. Yeni bir toplumsal düzen yolunda 
be l irlediğimiz amaç, araç ve yöntem bir bütünsell ik 
oluştu rurla r. Zaten asıl olanda bu d iya lekt iğ i ya ka lamaktır. 

Insana, işe, kadroya, politikaya yaklaşımımız nas ıl bir 
toplumsal ilişk i le r isted iğimizi n ip uçla rı n ı az çok ele verir. 
Böylece kadro n iteliğ inin doğru tanımlanmas ı oldukça önem 
taşır. 

Sosyalist kadroyu, yeni insan diye ta nımlamak hiç de abartı 
sayı!~ma7. Sosy~list kadro; kapitalist toplum b ireyine göre 
marJinal, sosyalıst ölçülere göre ise orjinaldir. Ya da en 
azından onunla uyumdaştı r. Kapitalizm şartlarında oluşturulan 
örgüt ve örgütü hareket ettiren kadrolar, esas o larak sosyalist 
yaşam ve onun ilişki biçimlerinin ilk hücrelerini 
oluştu rmaktadırlar. Sömürgeci burjuva diktatörlüğüne karşı 
~ü~.a~~le _veren örgüt eğer ki, esaretin o rtasında dikilmiş bir 
t?.zgurluk fıdan ı o l am ıyo rsa amacınd;ın sapmış demektir. 
Orgütü, sosyalist kuruluşun dar bir örneği , kadroyu da bunun 
kanıtı olarak gösteremeyeceksek kendimizi kandırıyoruz 
demektir. Kitleleri buna ikna etmeden önce kadrola rın ikna 
olmala rı gerekmektcdir.l3urjuva di ktatörlüğüne karşı mücadele 
veren bir örgüt, kendini zorunlu olarak iliegalite temelinde 
yap.ıl andı ~ı~. Poli~i k .iktidar fethi nin, sömürgeci siyasa l yapın ın 
tasfı ye edıl ıp yenı bır toplumsal düzenin kuruluşunun 
güvencesi proletarya ve halka dayanmakla ya tar. Bu illcgal 
öncü örgüt ise profesyonel kadro lar olmaksızın var 
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ve ara kadroları böyle bir 
durumdaysalar örgütün ça lışma 
temposu da, ka li tesi de, 

illegalitesi de sorunlu olur. Kadroların yeteneklerinin ve 
g(icünün örgüte mal edilmesi için, kadroların asgari geçim 
koş~ Ilan sağla nn:ıak zorundad ır. Eğer ki, kadrolar günlük 
geçım ve benzerı _kaygılarla politik görevleri arasında sık ış ıp 
kalırlarsa yalnız vı cdanen ve ruhen sorun lu kiş i ler olmakla 
~al~az, bu kişilik bölünmesini veya parçalanmas ı nı aynen 
orgutse l çalı şma la ra da yansı tarak ora larda da yeni sorunlara 
yol açarlar.Bu kaçınılmaz bi r şeydir . 

Militan bir kadro, her zaman deyim yerindeyse ke lle 
ko ltukta bir insan olduğunu n bili ncinde olmak zorundad ır. 
Bilinmelidir ki , sömürgeci güçlerin eline dü şmek, her 
kadronun başına gelebilecek bir olaydı r. Bu nedenle, 
kadroların ideolojik-teorik donan ımları kadar önemli olan bir 
diğer olguda, ye raltı ça lışmalarında yetki nleşmeleridir. Yera ltı 
ça lışmasında uzmanlaşmamış, devletin istihbarat kaynaklarına 
s ı~mayı , poli s. takibini vs. iyi bi lmeyen bir kadro düşünülemez. 
Yıne aynı şek ılde soruşturma, işkence tczgahları, zindanlar 
kadro l ~rın ~utlak süreıle b ilgi sahibi olma la rı gereken 
yerlerdır. Bır kadro daha buralara düşmeden bura ları bi lmek 
ve b~rala_r~a nasıl tavır ta kınılacağını öğrenmek zorundad ır. 
Bu bır eğıtım sorunudur. Kadrolarını sistemli ve tutarl ı bir 
eğit i_m_den geçirmeyen, çeşit l i alanlarda deneyip sınamayan bir 
partının kadrola rından bekleneni alabilmesi mümkün deği ldir. 

Kadrolar, kızgın mücadele pra t iğinde bel irli bir yetkinl iğe 
ka~uştu _kt~n sonra en az bir alanda uzmaniaşmaya teşv i k 
edılme lıdırler . Kadrola rın hangi alanda veya alanlarda 
uzmanlaşacaklarını ise onla rın özgür iradelerine bı rakmak en 
doğru yöntemdir. Onla rın mevcut eğili m ve potansiye llerini 
hesaba katmaks ız ı~ u z~anlaşacakla rı ala nı örgütün ihtiyaçla rı 
doğrultus~nda be lırleyıp dayatmak sağl ı kl ı bir yöntem 
değild ir. Orneğin ; Basın-Yayın alanında oldukça verimli 
olabilecek bir kadroyu tutup kırsal alanda çalışmaya zorlamak 
bu kadronun uzmanlaşabileceği alandaki yeteneklerini 
köre lieceğ i gibi, bu kadronun kı rsa l alanda bekleneni 
ve~meside ~ümkün değildir. Ancak burada gözardı 
edılmemesı gereken hassas bir nokta da var. Belirli bir alanda 
uzmaniaşma adına diğer alanlara olan ilgi ve a laka nı n 
kesilmemesi gerekiyor. Zira kadroları n ihtiyaç duyulduğunda 
pek çok alanda ça lışa bilecek formasyonda olmaları ve bu 
yanlarını sürekli gel iştirmeleri gerekmektedir. 

Bir kadro sadece bir alanda deği l , birden çok alanda 
yetkinleşebilir, ama yinede unutmamak gerekir ki, hiç bir 
kadro tam ve eksiksiz deği ldir. Her kadronun ayn ı zamanda 
zayıf ve geri kalmı ş ya nları da vard ır. Bu gerçeklikten ötürüdür 
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ki, örgütsel mücadelede esas o lan ko llektif çalışmadır. Siyasal 
mocadelenin çok yönlü sorunları ancak kollektif ekip 
çalışmasıyla aşılabilir. Bu nedenle yeri geld iğinde bireysel 
ça lışma a l anlarının olabilecegini kabul etmekle birlikte, i lkesel 
olarak temel alınmas ı gereken çalı şma biçimi ekip 
çalışmasıdır. Ekip ça lışması farklı yetenekierin bir araya 
gelmesi ve tartışma zemininin yaratacag ı zenginlik 
bakımından her zaman daha d inamik ögeler taş ı r. 

Ö rgütse l mücadelede dinarn izmin motoru eleşt i ri-ö~el~~tiri 
mekan izmasıdı r. Partiyi savunmak kadar dogal olan bır dığer 

şey de eleşt i rmekti r. Çünkü parti ca nlı bir organ izmadır. 
Do lay ıs ı y l a hata l arı , eksiklikleri olacaktır . Hata ve yanlış ları 
e leştirmemek, iyi bir kadro olmanın degil, o lsa olsa kötü bir 
kadro olmanın göstergesi olabilir. E Ibelle e leşti riyi farklı 
amaçlar için kullananlar olacaktır, fakat bu kötü örneklerden 
ötürü hiç bir zaman parti içi e leştiri özgürlugonu rafa kald ı rı c ı 
tavırlar içine gi rmernek gerekiyor. Eleşti ri, yapıcı ve yöntemli 
bir şeki lde yapıldıgında partiyi ge lişt i ri p ilerielen son derece 
etkin bir silah haline gelir. O nedenle dogru yöntem, 
e leştiriden rahats ız olmak ya da bunun yolunu kapatmak 
clegil, tersine bunun yolunu açmaktır. Diger yandan e leştiren 
aynı zamanda yeri geldiginde özeleştiri vermesini bilmiyor ya 

da özeleştiriyi bir günah çıkarma olayı olarak algılıyorsa, bir 
tutarsızlık içindedir. Eleştiride tutarlılık kadar özeleştiride de 
tutarlılık şarttır. 

ö rgütsel çalışma için kadrolar yetiştirmek kadar, bu 
kad rol arı n nerede ve nasıl ça lışacakl arı da son derece 
önemlidir. Örgüt sa natçı lı ğ ı da bi r bakıma bunu ustal!kla 
ge rçek leştirebilme beceris1dir. Inşaalta n anlamayan bı r 
"mühendis"e i stediğini z kadar tuğla, çimento, kum, duva rcı , 

betoncu vs. verin, ortalama bir yapıy ı projelend iri p 
sonuçland ıramaz. Ö rgüt i nşa etmek ve i ş letmek de biraz buna 
benzer. Amatör bi r örgüt yöneticisi de örgüt e lemanları nı 
gerektigi gibi mevzi lend iremez; aj itatörü yayınc ı , yayıncıyı 
köylü komitesine yönlendirerek iş leri birbirine katar. Işe göre 
adam koşturma ilkelligi içinde yetenekleri bi le köreltir. Oysa 
ki, ilke olarak yetenek temelinde adama göre i ş 
(görevlendirme) esas olma lıdır. " Herkesten yetenegine göre" 
sosyalist i lkesi sosyalist b ir toplum sonrasına erteleı ıemeyecek 

kadar hayatidir. Adama göre i ş degil de, işe göre adam 
koşturma ilkesi burjuvazinin üretim süreci içinde uyguladıgı 
bir yöntemdir. Bu ndand ı r ki, bu i l iş k i içinde işçi kendi emek 
sürecine yaba nc ıdır ve i şinden memnun o lmak bi r tara.~a, 
ondan nefret eder. Çünkü o işi değil, i ş onu seçmiştir. Uretim 
sürecindeki bu yabancılaşma ( i şin sık ı c ı l ıgı, insanın nesne, 
nesnenin insan yerine geçmes i l nın kaynağı aslında kapitalist 
meta üretiminin temeli o lan deği ş im değeri tarafından 

yönlendirilmektedir. Kulla nım değerinin yerine d.e~ i şim 

değerinin geçirilmesi ekonomik.aland·a· ol?u~u .g ıbı s~sya l , 
siyasal ve kültürel a la nl ~rda da ınsan ılışk ı le rının alt-ust . . 
olmasını getirmekted ir. O rgüt içinde kad ro l arın yeteneklerını 

kullanım değeri olarak ele alı r değerlend irirsek, hem taşları 
yerli yerine koymuş, hem de azami düzeyde enerj i 
yoğunlaştırmış oluruz. Hangi kadro hangi alan(iar) da 
yararl ıysa orada konumladırılma lıd ır. Başarıyı yakalamak 
ancak böylelikle mümkün olur. 

Hep söylenegelmiştir "kadrolar serada yelişmez" ler . Bu çok 
doğru olsa da, pratikte her nedense çoğu kez buna uygun 
davranılmad ığı görülür. Somut konuşacak olursak; 20-30 yıllık 
örgütlerin çoğunda yana yak ıla kadro yokluğundan ya da 
darlıgından yakınılı r. Ama bunun nedeni pek sorgulanmaz. 
Oysa ki nedeni çok basittir. Kollektif kurulsal çalı şma, kurullar 
adına bireylerin s ı rtına yıkılm ı ştır da ondan. Bu kuru llar, 
kurum adına yap ı yı götüren ieri n baş ı na bir kaza-bela 
geldiği nde de örgütün o bölümü bakıyoruz ki fe lç 
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oluyor.Tabii ki 
önde rliğin yerine 
tek bir bireyi, 
kurumları n yerine 
de organ 
sorumlusunu 
geçirirseniz, sonuç 
tükeniş olur. 
Örgütsel, siyasal 
çalışmanın 
süreklilik 
ge rektirdiğin i , bu 
sürekl i liğin ise 
üretici bir faal iyet 
ve kollektifleşme 
olursa ancak 
mümkün olacağını 
herkes bil ir. Sizin 
kurull arı nı z ın 
kollektif bir 
yönetimi yoksa, 
kurul üyelerinizi n 
yedekleri ve hatta 
yedeklerin yedekleri 
yoksa örgütsel 
sürekl il iği nası l 
sağlayabil irsiniL7 
Adı var kendi yok 

Bir kadro sadece bir alanda 
degil, birden çok alanda 
yetkinleşebilir. örgütsel 
mücadelede esas olan 

kollektif çaltşmad1r. Siyasal 
mücadelenin çok yönlü 

sorunlan ancak kollektif ekip 
ça!Jşmastyla aştlabilir. Bu 
nedenle yeri geldiğinde 

bireysel çalişma a/anlarmm 
olabilecej!ini kabul etmekle 
birlikte, iTkesel olarak temel 

almmast gereken çaltşma 
biçimi ekip ça!JşmasJdtr. Ekip 
çaltşmas1 farklt ..,yetenek/erin 

· bir araya gelmesi ve tartişma 
zemininin yaratacag1 

zenginlik bak1mmdan her 
zaman daha dinamik öğeler 

taş tr. 

kurullarla, yığ ınla ra . 
önderlik iddiasında olup ama yığınlarla da kayda değer bır 
ilişkis i olmayan örgütlenmeler ancak tekleyen, tıka nan, 
yerinde sayan ve zamanla da kendi~i n i tüketen bir 
gerçeklikten kurtulamazl.ar. Kitle iç~nde çalı?ma 
yapmıyorsa nı L, kitleler s ıze sempcıt ı bcs lemıyo rsa, saflarınız 
tabii ki sık laşmayacaktır. Tabii ki yeni kadrolarınız . 
olmayacaktı r. Çü nkü kadroyu besleyen kaynaktan-kıtleden-
yoksunsunuz. . . 

Burjuvazinin degeri, tanrısı, vicda nı , ahlakı nasıl kı k:lr ıse; 

bizim degerimiz, üzerinde yükselecegimiz temel de insan ve 
onun onurlu yaşamıdır. Ahlak ı da, felsefeyi de, kü ltürü de, 
ekonomi yi de buna baglı olarak yükseltmek ve oluştu rmak 

zorundayı z. . . . . 
Feodal, burjuva ve kozmopoli t anlayış ve k ışı lı k lerle değıl 

ulus ve s ı nıf için, kendimiz için bi le umut olamayız. 
Kendimizi parça lanmış, bölünmü~, yabancı laşmış kiş~likten 
ku rta ramayız. Çünkü i nsanın varl ıgı gibi özgü rleşmes ı d~ 
bireysel bir edi m değil , toplumsal ö lçeklidir. Sömürge .bır ulus 
koşulla rında ve burjuva bir dünya da örgütten ve devrımden 
başka sığınacağımız bir özgürlük a l cı.n ı varmıd ır? Ha~ır! 
Öyleyse politikaya ve onun ge reklerı ne daha fazla d ı kkat 
göstermek, daha fazla yogunlaşmak g~rekrr,ıez mi? Am.~ . 
unutmayalım ki, çok büyük ve zorlu bır mucadele yurutmemıL 
gerekiyor. Çünkü her türlü araç-gereç ve si lah la donanmış, 
kökü yiızy ı llara day~nan b ir miras üstlinde oturan duşma.nla 
(la rla) savaşı yoruz. O nce bu düşmanı tan ımamız gerekmıyo r 
mu? Düşmanı tanımak ne demektir? Düşman ı tan ımak onun 
merkezine inmektir. Nasıl yaşar, nas ıl düşünür, nası l .savaşı r; 
a hlak ı , töresi, değerle ri nelerd ir? Bütün bunlarla bi~likte onun 
bize bul ast ırd ığı, bizde i çse lleştird iği yanlar ne lerdır? 
" lçimizd~ki" burjuvazi ne kadar etkil id ir, vb, vb .. Bütün 
bunları bilince çı karmak zorundayız. Doğruyu bulmak, ana 
doğru ltuyu yakalamak için yeni şeylere kafa yorr~ıa~ !?erekse 
de, bazen burjuvazinin yaşamına bakarak da yerımızı 
yönümüzü bulabi liriz. Nasıl mı? O nun du~Lindugu gibi 
düşünmeyerek, onun yaptığı gibi yapmayarakl Bunu .. 
söylemekle tabii ki, burjuvazinin yaptığ ı n ı yapmamakla henuz 
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ilke olarak yetenek temelinde 
adama göre iş 

(görevlendirme) esas 
olmaltd1r. NHerkesten 

yetenegine göre" sosyalist 
ilkesi sosyalist bir toplum 

sonrasma ertelenemeyecek 
kadar hayatidir. Adama göre 

iş degil de, işe göre adam 
koşturma ilkesi burjuvazinin 

üretim süreci içinde 
uygulad1g1 bir yöntemdir. 

Bundandir ki, bu ilişki içinde 
işçi kendi emek silrecine 

yabanc1d1r ve işinden 
memnun olmak bir tarafa, 

ondan nefret eder. Çünkü o 
işi degil, iş onu seçmiştir. . 

sosyaliLmi 
yakaladıgımızı 
söylemiyoruL. 
Fakat bu bir 
kopuştur. Bu kopuş 
saglandıgı ölçüde 
sosyalizme 
yaklaşabiliriz. 
Ö rgOtO birleşik 
emek hareketi 
olarak 
düşünmezsek, 
halkımızın kurtuluş 
mücadelesine 
yürekten bagl ı 
olmazsak, siyasi 
mücadele için 
gösterdigirniz 
faaliyetleri, canla 
başla ugraşlarımızı 
bir misyanun ve 
insan olmanın bir 
geregi olarak 
degerlendirmezsek 
birnebze bi le 

olsun kendimizi özgür hissedip, rahat edebilirmiyizlAma 
burjuva ve aga ahl3kından, ideolojisinden kendimizi 
kurtaramamışsak, niyetimiz ne o lursa o lsun örgüte de, 
devrime de hizmet etmiş sayılmayız. Küçük agalıgımızı ve 
burjuvalıgımızı örgüte de taş ıyıp onu da felç ederiz. 

O rgüt kadrosu o lmak büyük bir yüreklilik ve çalışma 
gerektirir. Çogumuz bunun farkında değilizdir. O rgütsel 
hiyerarşi içinde kadememiz yükselince yetki lerimiLi alı 
birimlere karşı acımasızca kullanarak bundan bir tatmin elde 
etmenin ötesinde, onun gereklerine sırt çeviririz . Kapitalist bir 
değer olan mevki düzeyini hemencecik i şieti riz. Sanki örgütü 
degil cie, kenciimizi yükseltmek için oradayıL. Yoldaşlarını ız la 
kapitalistçe rekabete girip, on ların ayağını kaydırmaya ve 
kolıuğumuzu ne pahasına olursa olsun elde tutup 
sağ lamlaştırmaya çal ışırız. Yalan, iftira, şantaj , dedikodu, 
bencillik, konformist uyuşu~luk, aklımıza ne gelirse 
ku llanmaktan sakınmayız . Orgül içinde sanki düşmanla 
düşman ahilikını kullanarak savaşı rız. Bir yoldaşın yıpratılarak 
düşürülmesiyle kendimizi "yükse l ımek"ten bile geri kalmay ız. 
Ailemizden, okuldan , sokaktan, kahveden edindiğimiz 
al ışkan lı k ve değerleri aynen örgüte taş ı yıp yaşam tarz ı haline 
getiririz. Bun l arı yaparken çoğu kez yetkilerimizin arkasına 
s ığın ı rız. Kişi l iğimiz i dayatı p, sen-ben, ben-o çatışmaianna 
gireriz. Neleri kırıp döktüğümüzün , ne yo lda olduğumuzun 
çoğu kez fa rkında bi le deği l izdir. Bu ve benzeri örnekleri 
gerek kendi günllik yaşanıı l a rı mızdan, gerekse de ko llektifin 
deneylerine bakarak yüzlerce kez çoğa l tab il i riz. Bütün bunlar 
burjuva ki şilik özellikleridi r. Bir çok yönüyle düzenin 
egemenliği ve tasallulu alıındayızd ı r. Yeme-içmemizden 
tutalım da, beğeni ve zevkleri m ize kadar her düzeyde 
bu rjuvazinin rasyonelleşt i rdiği al ışkanl ık ve değerlerle uyum 
içindeyizdir. Yerine göre düzenin moda sektörlerine de, spor 
kulüplerine de, sanatına da kolayca angaje o luruz. Kendimize 
yakışt ı rd ığımız ı , kullanım değeri olan bir giysiyi değil de, daha 
çok fiyat o larak pahalı ve gösteriş l i olanı seçmemiz in nedeni 
tam da düzenin üzerimizdeki etkisi değil midir? 
Zamanın boşa kul lanımı, emeğe kayı ts ız lık, kendine hayran 

kariyerist ki ş i l ik, staıokoculuk, önderleri putlaştırma, örgütü 
gizeml i leştirme, a raçla rı amaç haline getirme, alt kadro la rı 
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küçümseme, insanlara mevkisine ve ekonomik gücüne göre 
değe r biçme, bütün bunlar ciüzen kişi liğidi r. Demek ki, 
burjuva değerlere ve ahlaka sahip olmak, bir burjuva gibi 
davranmak için insanın illedesermaye sahibi o lma~ı 
gerekmiyor. 

Hastalıkla rım ı zı daha fazla uzatmaya gerek yok; sosyalist 
isek emeğe değer biçeceğiz . Kadroları seçerken ve 
degerlendirirken, laf ebesi, uyuşu k, insiyatifsiz, konfo rmisı 
öğele rin değerlerimiz üstüne oturmasına izin ve rmeyeceğiz. 
Bilgisiy le, enerjisiyle, inanc ı y la, bütün bir yaşam ıyla kendini 
devrime adamış kara rl ı öğe l eri s ıçratıp kadrolaştıracağıL. Yetki 
ve önderlik, ancak pratik yaşam ıyla kendini kanıt layan 
eleman l ;ırın hak kı o laca ktır. Kendini bile yönetemeyen, 
üretimde bulunamayan, sorumluluklarını taşıyamayan 
nitelikteki öğeler hiç bir biçimde yetkili kadro durumuna 
yükseltilmemel i. Kadro yoklugu ve benzeri şeyler gerekçe 
gösterilerek örgüt bu nitelikteki i nsan ların ellerine terk 
edilmemelidir. Sırf kılavuLa ihtiyaç var diye, ya da bizim de 
kı lavuzumuz olsun d iye "kargaları" kılavuL yaparsak 
gideceğimiz yer bellidir. 

Sosyalist bir örgütün kadrosu kitlelerin önderidir. Ö nder 
olmak ise maddi bir şeydir. Kitleni n politik seviyesini 
yükseltmeyen, bir adım ilerisini göremeyen, üretici ve 
sorunları çözücü olmayan, yaşamıyla örnek, ~özüyle güvenilir 
olmayan biri, neyin ve kimin önderi olabili r? Dluen kişil iği ni 
yaşayan biri sosyali sı pol iti kayı yığınl ;ır;ı nasıl taş ı yabil ir, 
onla rın güven ve sempatisini nası l kazanabi li r? Başta da 
söylediğimiz gibi, kadro olmak sorumluluk a ltı n a girmek 
demektir. Hizmet yüklenmek ise, cesaret ve dü rü~tlük ister, 
yoğun çalı şma ve bilinç ister. Adına hareket eıtiğ i n gücü 
ilerleıemeyeceksen, yük l endiğin sorumluluğu yerine 
getiremeyeceksen böyle bir istemde bulunmak yerine, adsıL 
ve ünva n s ı z bir nefer gibi davranırsan bu örgü tü n de senin de 
yararın a olmaz mı ? Ama maale~ef kadrolar sık lık la acın;ıs ı 
durumlara duşmektedirler. Halbu ki, bir kadro bu konuda 
hassas o lma lıd ı r. En azından kendi çapıyla üsıleneceği işin 
ağırlı ğ ı n ı kıyasl ayabilmel id i r. Gücü neyi kaldırıyorsa onu 
s ırtlama l ıd ır. Görevini başaramadıgı ve yetersil kaldığı 
durumlarda ise yine bunu durü~tlük ve açıkl ıkla belirtebilmeli, 
görev deği şim i isteyebi lmelidir. Yine örgütün kendisi boyle'si 
bir durunıla karşı la ştığında yöntem koyabilmelidir. Yolda~ça 
uya rıyla görevden alma hiçte kadroyu yıpratma, moral ini 
bozma o larak değerlend iri lemez. Hayır, kim nerede fa lso 
yapıyorsa örgüt oraya müdahale edecekti r ve etmelidir de. 
Ça l ışmanın aksayan yanını düzeltmek yerine, es geçerseni7 bu 
ya lnızca o organı ve üniteyi değil , bütün yapıyı olumsuz 
eıkiler.S iyasa l parti ler genellikle dar bir kadro hareketiyle 
siyaset sahnesine ç ıkarlar. Bu öncü kadronun bi linç, birikim 
ve yetenekleri son derece önemli olmaktadı r. Çunkü, ç ıkışla 
parti programından, iş leyiş ve hukuku bel irleyen llizüğüne, 
önüne koyduğu mücadele biçimlerinden, kadro po litikas ına 
kadar her şey bu öncü kadro tarafından bel irlenmektedir. Bu 
bir realitedir. Pek çok örgüt işe böyle başlamakla ve süreç 
içinde kadro birikimi sağlayıp daha sonra taban bu lmaktadı r. 
lllegal partiler açısından bu türden bir çı k ışı anlamak 
mumkündur. Anlaş ı lması guç o lan, bu öncü kadronun parti 
aygıtının kaderin i süreç i çinde"eşit haklar;ı s;ıhip" olma~ı 
gereken üyelerin iradesine tesl im etmeyip tekel inde tu tmaya 
devam etmesidir. Başka bir deyişle, bütün tüzükleri n 
neredeyse demirbaşı olan "bütün parti üyeleri eşit haklara 
sahiptirler" ilkesinin ete kemiğe bü rünmeyip askıda 
kalmas ıd ır. 

Herşeyin denetimsiz bir şekilde tepedeki yönetici organın 
be lirleyici liğ i a ltınd a o lduğu , demokrasi ve kollektif üretimin 
olmadığı böyle bir örgüt düşünelim. Böyle bir yapılanma 
içinde memur zihniyetli , herşeyi yukarıdan bekleyen, pasif, 
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edilgen kadronun çı kması şaşırtıc ı 

olabilir mi? Herşeyi sadece ve sadece 
yukarısı düşünüyor ve de kendi bildiğini 
kaygısızca uyguluyor/ uygulatıyorsa, 
kadronun ne düşündüğü hiç bir anlam 
taşımıyorsa, süreç içinde uyuşuk, 
tembel, sorgulamayan bir kadro tipi 
ortaya çıkmaz da ne çıkar? Aşağıdan 
yukarıya ve yukarıdan aşağıya doğru 
demokratik bir iş leyiş ve denetim 
mekanizması yoksa, kendisini örgütün 
sahibi gören ve örgütün gidişatına, 
sorunlarına vs. aynı yakıcılıkta kafa 
yoran kadro gelişebilir mi? Dahası böyle 
bir yapılanmada örgütün yaşadığı 
sorunlardan, yanlış ve sakat yanlarından 
ve bir bütün olarak kitlelere karşı taşıdığı 
vebalden bu kadrolar ne kadar sorumlu 
ıutulabi lir? .... 

Bizim nas1l kadrolara 
sağlamaya çalışan kadrolar hiç de az değil. 

Işte ara ve alt kadroların bu 
edilgenlik leriyle ust kadroların 

ihtiyac1m1z var? iktidarsızlığı ortaya hiç de hoş olmayan bir 
tablo çıkarmaktadı r. Ara ve alt kadrolar 
basit uygulayıcılar (pratisyenler) olarak, 

Bizim nasıl kadrolara ihtiyacımız var? 
Herşeyden önce bizim eleştirel düşünüş 

biçimine sahip kadrolara ihtiyacımıL 
var. Eleştirel düşünen kadrolar; gelişen , 

özgurleşen ve kendileriyle birlikte 
geliştirip özgürleştiren kadrolardır. 

Eleştirel düşünüş biçimine sahip 
olmayan, yani herhangi bir savı, 
geçerli liğini ve doğruluğunu 
sorgulamadan benim~cycn kadrolar 
hiçbir zaman geliştirici olamazlar. 

Herşeyden önce bizim 
eleştirel düşünüş biçimine 
sahip kadrolara ihtiyac1m1z 

var. Eleştirel düşünen 
kadrolar; gelişen, 

özgürleşen ve kendileriyle 
birlikte geliştirip 

özgürleştiren kadrolardtr. 
Eleştirel düşünüş biçimine 

sahip olmayan, yani 
herhangi bir savt, 

geçerliligini ve dogruluğunu 
sorgulamadan benimseyen 

kadrolar hiçbir zaman 
geliştirici olamazlar. 

üst kadrolar ise düşünenler (entellektüellcr) 
o larak biçimlendiği için, tabanla tavanın 
uyumsuzluğu ortaya çıkmaktadır. Belki uç 
ve tekil bir örnek olarak değerlendirilebilir 
fakat herhangi bir ı.empatizanın yönetici 
organ kararını tanımıyorum demesi, bunu 
gönül rahatlığıyla dile getirmesi hiç de 
sıradan bir tepki olarak ele a lınamaz. 

Duygusallıktan uzak olarak üzerinde 
mutlaka durup düşünmcliyiz. Örgüt 
yönetimi ve sorumluluğu belirli sayıda 
kadro ilc sın ırlı kaldığı, ara ve alt 
kadroların siyasete katılımları sın ırland ığı 

sürece, bu kadro ların örgütü .sahiplenme 
dereceleri istenen düzeyde olmayacaktır. 

Siyasal coşku ve çabaları da buna göre 
olacaktır. Bu noktada yapılması gereken 
şey, sorunu bütünsellik içinde ele alıp 
dcğerlendirmcktir. Her düzeyi kendi öLgül 
koşulları içinde daha sonra da öteki 
düLeylerlc ilişkileri bağlamında ele alıp 
değerlendirmek gerekiyor. Sağlıklı bir 
tartışma, eleştiri ve özeleştiri süreci 

Bu yanıyla yaygın kadro Lipimizi ele alıp baktığımızda çok 

iyimser bir tabioyla karşılaşamıyoruz. Eleştircl/bilimsel 

düşünüş biçimi değil, dogmatik düşünme biçimi egemen 

düşünüş biçimi haline gelmiş. Hep üslten bekleyen, üstten 

gelen herşeyi ne olursa olsun sorgulamadan benimsemeye 

yatkın bir kadroyla karşı karşıyayı z. dogmatiklik bu kadarlıkla 

kalsa yine iyi, gerçekliğimizden kaçarak sorunlarımıL ı görmek 

istemeyen, örgütsel yapıyı gizemli havalar içinde olmadı k 

yerlere koyan kadrolarımız da az değil. Ve maalesef bu tür 

kadrolar örgütü kafalarında o kadar doğmalaştırıp idealize 

etmektedirler ki, örgüt onlar için kendilerinin de bir parça~ı 

oldukları insan unsurunun yarattığı bir aygıt değil de, sanki 

ilahi güç ve kudrete sahip, doğa üstü yaratı klardan meydana 

gelmiştir. Böyle düşündükleri içindir ki, örgütu canlı bir 

organizma olarak yer yer yanlış da yapabi lecek bir aygıt 
olarak görmezler. Onlara göre, örgüt herşeyi bi liyordu r ve 

dolayısı ilc yeri ve zamanı geldiğinde herşeyi yapacaktır. 

Onlar için herşey bu kadar kuru ve basittir. Yine böyle 
düşündükleri içindir ki , eleştiriyi hiç bir zaman yapıcı, 

değiştirici-dönüştürücü bir si lah olarak görmezler. Onlara göre 

eleştiri sadece ve sadece inançsızlıktır. Hatta inançsızlıktan 

öte saygısıLiıktır. Çevrenizde bulunan bu tür insanlara dikkat 

edin, tepeleri attığında bunu bu kadar keskin ve yalın bir 

şekilde dile getirmekten asla geri durmazlar. Bu dogmatik 

düşünüş biçiminin mutlaka değişmesi gerekiyor. Bizim 

özgürce düşünebilen, soran-sorgulayan ve önce birey, sonra 

kollektifın parçası olan sosyalist kadrolara ihtiyacımız var. 

Yine bizde biçimlcnen kadroya baktığımızda ara ve orta 

kadroların kendilerini örgütün sorunlarından sorumlu 

görmeyen, dolayısı ilc üretici ve ge l iştirici olmak yerine, 

yerinde sayan ve herşeyi yukarıdan bekleyen bu yapılarına 

karşılık, üst kadrolarda da farklı bir tabioyla karşı laşamıyoruz. 

Üst kadrolarda ise, yine bir butun olarak kendini örgüt 

yönetiminden değil de, ünitesinden sorumlu gören, ara ve alt 

kadrolara güvensizlik içinde bulunan, doğal otoritesini 

yiti rdiğini sczdiğinde ise bunu daha çok yetkilerine sığınarak 
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işlctilmeksiLin bunu çözüme kavuşturmak 

mümkün göLllkmcmektedir. Kadrolar arasındaki 
uyum~uzluklar olsun, otorite zayıflığı olsun, demokratik 

merkeziyetçi işleyişieki aksaklık l ar olsun, gundclik sorunlar 

olsun bize eleştiri özeleştiri ve disiplinin kadrolar neLdindc 

henüz içsellcştirilmediğini ve kurumlaştırılmadığını 

göstermektedir. Her kadro önce kendi vicdanının sesini 

dinlenıclidir. Kendi vicdanın ı konuşturmayan ve onunla 

hesaplaşmayan kadro hiç kuşku yok ki ahlak olarak bir zayıflık 

içindedir. Evet, sosyalist ahlak güçlü ise başka l arının si..:i 
c lcştirmesi ni ve uyarmasını bcklemeLsiniz bile. Nasıl ki, halk 

sizi dürtmcdcn devrimci olduysanıL, yine toplumun ve 

örgütün yargısını beklemeden kendi kendinizi vicdanın ızda 

yargı layabilmel isiniz. Eğer bunu yapacak iradeyi 

göstermiyorsa nı z gerçektende siz de birşeylerin değerini 

yitirdiğini ve aşınd ığını söyleyebi liriz. 

Son olarak; dava adamlarına bir kaç söz daha söylemek 

istiyoruz: 
-Düş kur, ama fantezilerinle yaşama, 
-Sabah uyanırken bugün neler yapacağım diye düşün. 

Uyurken de bütün bir günü gözden geçir. Nerede neler 

yaptığını ve yarın daha iyi neler yapacağını sapta, 
- Çalışmanda ve veriminde ne kadar başarı lı olursan o l, hiç 

bir zaman elindekiyle yetinmc. Daima daha büyük, daha ileri 

ve daha güzel hedeflere ulaşmayı önüne koy, 
- Kendini daima gözden geçirve denetle. Başkalarının seni 

elcştirmes ini bekleme. Hata ve eksikliklerin üstüne yöntemiice 

git. E leştirmekten ve eleşti rilnıektcn çekinme, 
-Araştırıcı ve üretici o l. Yeteneğin i, bilincini ve iradeni 

sürekli güçlendir, 
- Kendini ne abart ne de küçümse, 
- Emeğc saygılı ol ve emek hırsıziarına asla göz yumma, 

- Özgürlük ve eşitlik uğruna mücadele ettiğini unutma: 

Insanlara ekonomik güçlerine ve mevkilerine göre dC'ğer 

verme. Dünyanın en varl ı klı insanı çok malı mülku o lan değil, 

çok yönlü mcziyetlcri olan insandır. Ufkunu ve dünyanı daha 

fazla bi lgi ve deneyimle zenginleştir.Yitmeyen ve eskimeyen 
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tek şey ruh güzelligidir, 
- Yoldaşlarına ve halkına asla yalan söyleme. Yerine 

getireceginden emin olmadığın hiç bir şey ıçin vaatle 
bulunma. Verdiğin sözü ise yerine getir, 

-Dostluk ve yoldaşlık soyut bir laf o lmaktan öte ı-ıratik maddi 
bir ilişkidir.Yoldaşlığı pratikte sına ve kalınlaştır, 

-Gücüne ve yeteneğine göre görev al. Enerjini ve çalışma 
melekelerini devrimin hizmetine sunmakta asla tereddüt etme, 

- Bilgi ve tecrubelerini kendine saklama. Başka yaşamlardan 
da mutlaka öğrenmeye çalış, 

- U kala o lma ve mutevaziliği bir an olsun elden bırakma, 
-Toplumsal bir idealin insanı olduğunu unutma. Bu 

bakınıdan kişisel hırs, yükselme ve rekabetten uzak dur, 
- Koltuk sevdal ısı değil, hi1met adamı ol, 
- Üstlerine kölece boyun eğme ve asılarını da ezme, 
- Bilimsel kuşkuculuğu her zaman ıaşı.Tek yarıl ı duşüneeden 

uzak dur, 
- Kitlelere güven ve onların ne çok uzağında ne de gerisinde 

dı.işün, 
-Örgütü bürokratik bir işletme kendini de bir memur gibi 

görme, 
-Yetki lerini yoldaşlarına ve kitlelere karşı bir baskı ve 

ayrıcalık aracı olarak kullanma. Ünvanını o lur olmaz yerlerde 
açıklayarak ve onun ardına s ığınarak kendini kabul ellirmeye 
çalı~nıa. Öncü ve saygın biri olmak nitelik sorunudur. 
Sorunları çözen, olanak yaratan, yol gösteren ve yaşamıyla 
örnek olan kişi doğal önderdir. Ünvanını söylemesc bile ... 

- Yoldaşlarına şantaj yapma, dedikoducu olma. Hile ve 
ikiyüzlülükten uzak dur, 
-Yasakçı ve dayatmacı olmak yerine açıklayıcı ve eğitici ol, 
- Dogru bildiğini söylemekten çekinnıe. Duşüncelerinden 

emin~en sonuna kadar ısrarcı ol. Bunu yapnrken tek 
kalmaktan korkma. Güce asla tapınma. lradeni ortaya 
koyarken yöntem ve kurallara bağlı hareket etmen gerektiğini 
de hiç unutma, 

- Başı boş demokrasinin libNaliznıe, sın ırsız yetkiciliğin ise 
despotiznıe yol açacağını unutma. f ler iki sapmaya karşı da 
uyanık ol, 

- Örgüt içinde bireyi yok sayan anlayış da, bireyi 
bireycileştiren anlayış da sakattır . Ne burjuvazinin körükledigi 
sahte birey özgürlüğüne, ne de bireyi un ufak eden Stalin'ci 
"kollektivizinı"e pirim verme. Sosyal bt örgüt bireyi gerçek 
anlamda yukselten ve tamamlayan bir oluşunıdur. Gönü llük 
temelinde örgüte katılan birey hem kendini kollektife katar 
hem de kollektiviteden güç alır. Örgüt disiplini, üyelerin 
mNkezileşmiş iradesinden başka bir şey değildir, 

-Geçici ve zorunlu olanla, temel ve kalıc ı olan ı iyi özumle, 
- Yaplığın bir hatanın farkına vardıktan sonra onu bir kez 

daha tekrarlama. Bellegi zayıf olanın yarınıda gölgeli olur. Her 
deneyim bir eğitim unsurudur. Deneylerden öğrenmeyi çok 
önemse, 

- Şikayetlerinin takipçisi ol. Hiç bir ilişki de vurdumduynıa1 
davranma.Yaşanıı ciddiye al. I şleri oluruna bırakır..an, eleştiri 
ve dü1eltme olanağın ı da yitirmiş o lursun, 

- Başarısız durumlarda buna neyin, nelerin sebep oldugunu 
saptamaya çalışma lısın.Yeni yollar ve yöntemler bulmaktan 
va1geçme. Amaca varıncaya dek sabırla çalış, 

- Hantal olmak da aceleci olmak da zararlıdır. Her ikisi de 
kaybettirir. Denge durumuna ise an'a uygun düşen haraket 
tarzıyla ulaşabilirsin, 

- Koşullar ne denli olumsuz olursa o lsun asla ümitsizligeve 
hayal kırıklığına düşme. Kış ortasında güneşli baharların 
düşünü kurmaktan vazgeçme, 

- Çalışnıanla, davranışlarıola yapıcı ve yol açıcı ol, 
- Politikanın bir sanat olduğunun bilincinde olarak bu sanata 

olan ilgini sanatçı düzeyine çıkarnıaya çal ı ş, 
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Kullandığın aracı mutlak ve degişmez görme. Özellikle 
<:ır~ç ve amacı biribirine karıştırma . Araçlar gibi politika da 
yaşam ihtiyaçlarına bağlı olarak değişime uğrar, bu bakımdan 
esnek olunması gereken durumlar da gerekli duzenlenıelerc 
girecek tarzda mevzilenmelisin, 

-Amaca ters düşen araç ve yöntemlerden uzak dur. 
Kalanmak için her yol mübah degildir.Toplumsal hareketimiz 
ahlaki ve ilkeseldir. Pragmatizm ve nıakyavclizmin devrimci 
felsefe, politika ve ahiakla uzaktan yakından ilişkisi yoktur. 
Politika ve örgüt biçimlerindeki esneklik, taktik adına devrimci 
ilkelerden ve ahlaktan u1aklaşmak değildir. Bu burjuva 
savrulmalarına izin verme, 

- Kendine, ezilenlereve örgüte guven. Gelecegi 
kazanacagına inan. 

Sekter ve bağnaz olma. Yoldaşlarını farklı düşüncelerinden 
ötürü karşına alma. Diyalogu ve iknayı esas al. Kesin hı.ikı.imlü 
olma. Önce karşındakini dinle ve anla ondan sonra görüşlerini 
yaı-ııcı bir temelde anlat, 

- Hiç bir alanda çifte standarti ı o lma. Kendine haksızlık 
olarak degerlendirdiğin bir davranışı yoldaşma nıubah görme, 
-Alacağın her adımı inceden ineeye hesapla. Fakat risk 

almaktan da asla korkma. Yüzde yü1 garantili iş olmadığını 
kabul et. Mükemmelliyeıçi anlayış ve bekleyiş her zaman 
kaybellirir. Çünkü yaşam can lı ve ıkıp giden bir ~ureçtir. 5<'ni 
durup beklenıez. Senin dolduramadıgın boşlukları başkaları 
mutlaka doldurur. Bu, toplumsal ilişki alanının boşluk kabul 
etmediği yasasıdır, 

- Yaşanıında sade ol. Ne gösterişli yaşanı biçimine özen, ne 
de aç, sefil perişan yaşamayı bir meziyet say. Yaşamı pratik ve 
ekonomik kıl, 
-Yaşamın hiç bir alan ında haksızlığa, adaletsizliğe prim 

verme. Hep haklı ve doğru olanın yanında ol, 
- Devrimciligi başkaları içın yapılmış bir fedakarl ı~ olarak 

a lgı lama ; bir özgürlük eylemi, bir yaşanı biçimi o larak görerek 
herşeyden önce kendin için devrimci olduğunu unutma, 

Devrimci mücadelenin sarp, çetin bir yol olduğunu, bu 
yolda nice ihanet ve döneki ikierin yaşanabileceğini bilere~ 
hazırlıklı o l, 

-Polis te, işkence tezgahlarında , ser verip sır vermenıeyi tck 
şiar edin, 

Bu yolda vurulup düşmekte var, sakatlık da, kör kuyu 
zindan karanlığıda; her mücadelenin bir bedel gerektirdigini 
unutma ve her an, her türlü 1orluga karşı hazırlıklı ol, 

-Çok konuşup az çalışmak yerine, çok çalışıp az konu ş. 
·çeneni çalıştırıp kendini çal ışıırmamak yerine, eylemi sözün 
önı.ine geçir, 

- Duygularını bilincinin denelimi altına al. Zorluklar 
karşısında panik gösterme, soğuk kanlılığını koruduğu n gibi, 
başarılar karşısında da sevindirik olma. Zafer sarho~lugu 
gevşemeyi getirir; korku ise çözulmeyi, 

- Parti yaşamında aç ı klık, sanıimiyel ve yoldaşça güven 
ilişkilerini esas al ve bulunduğu n her alanda bu ilişki biçinıinı 
geçerli kılmaya çalış. 

Sonuç yerine geçmek üzere 
Sosyalizm eğer ki bir yaşam biçimi ise, ona ancak düzen 

kişiliklerimizi yok ederek ve örgütlenerek varabilirız. Örgutlı.i 
davranma~ atom si lahlarının bile alt ederneyeceği bir 
varoluştur. Örgütü ne kadar güçlendirirsek ve kendimizi ne 
kadar dönüştürürsek o kadar govenli ve insanca ilışkiler içinde 
oluruz. Özgürlüğün ve eşitliğin var olduğu, zorbalık ve 
sönıurı.inün olmaciığı, yetenekierin geliştirildiği bir birliktelik, 
barbar bir dünya da en değerli varlıktır. Bunu önemseyelim ve 
bı.itün saminıiyetimizle ona ka tıla l ım. 
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Bu çalışma, kadın sorununa ilişkin analitik bir incelemeden çok, sosyalizm anlayışı baglamında kadın 

sorununa mevcut yaklaşımların kısa bir degerlendirmesini içeriyor. Diger bir yanıyla da klasik sol'un 

sosyalizm anlayışıyla kadın sorunu alanında bir hesaplaşma amacını taşıyor. Yazı içinde ileri sürülen 

görüşlerden anlaşılacağı gibi, kadın sorununda mevcut anlayışlarla hesaptaşılmadan ne sosyalizm 

anlayışında ne de örgütlenme ve siyaset yapış tarzında yenilenmek mümkün değil. Denilebilir ki kadın 

sorunu; tıpkı'Ulusal Sorunda olduğu gibi, nitelikleri tayın etmede bir turnosol işlevi görüyor .. 

Yazı, beş ana bölüm halinde yayınlanacaktır. Konular; "Genel Olarak Kadın Sorunu ve Sosyalizm, Nasıl 

Bir Sosyalizm, Kadın Sorununun Türkiye ve Kürdistan Solu'nun Gündemine Girişi, Kadm Sorununa Kısa 

Tarihsel Bir Bakış, Kadın Hareketinin Ortaya Çıkışı ve Sosyalistlerin Tutumu, Feminizm, Marksizm ve 
Kadın Sorunu, Marks-Engels-Lenin ve Kadın Sorunu, Kadın Sorunu ve Sosyalistlerin Yanılgı/arı, Sınıf 

Mücadelesi ve Kadın Sorunu, Sosyalist Örgütler ve Kadm Sorunu, Ulusal Sorun ve Kadm Sorunu, Kadın 

Sorununun Çözüm Dinamikleri'' temel başlıkları ile bunlara bağlı alt başlıklar altında tartışmaya açılacaktır. 

Ilk bölümde, feminizme kadarki başlıklar tartışmaya sunulacaktır. Metin gerek dil ve biçim açısından, gerek 

muhteva açısından henüz son şeklini almamıştır. Gelecek eleştiri ve öneriler ışığında, metne yeni başlıklar 

ya da alt başlıklar ekleyebiliriz .. 
Metinde sadece vurgulanarak geçilen, ancak üzerinde enine boyuna durulması ve açılması gereken daha 

bir çok nokta var. Bunların başında sosyalizme ilişkin açılımlar gelmektedir. Metnin kapsamı düşünülerek 

başlıbaşına bir sosyalizm tartışmasına girilmedi. Sosyalizm ve marksızme ilişkin tartışmalara, daha çok 

kadın sorunu bağlamında ve yeri geldikçe değinildi .. Kadın ve cinsellik, bağımsız kadın hareketlerinin 

programatik ve örgütsel yapıları, örgütlerde kadın komiteleri ve bu komiteterin kadın kitleleri ve bağımsız 

kadın hareketleriyle ilişki biçimleri, "bilim" tarihinde kadın, III.Enternasyonal, Troçki ve Stalin'in soruna 

yaklaşımları ile sosyalizm deneylerinin yaşandığı ülkelerde kadının durumu eleştiri ve tartışma dışı 
tutulmuştur. Ancak, metinde açılan perspektif ile alternatif olarak önerilen görüşler kendiliginden bunların 

da eleştiris i anlamına geliyor. Komünizmin muhteva olarak reddettiği egemenlikle, ana-babanın çocuklar 

üzerindeki c:gernenliginin sınıf ve pederşahi egemenlikle ilişkileri; kadın ile erkek arasındaki ilişkinin özel 

niteligi ile, ilişkiden dogan çocukların toplumsal karekterinin yarattığı çelişkinin çözümü de tartışma dışı 

tutulmuştur. Başlıbaşına incelenmesi gereken Kürdistan'da kadın sorunu da, soyut genellemeler düzeyinde 

kalmamak için bu yazıda ele alınmadı .. Ancak genel olarak Ulusal Sorun ve kadın sorunu bölümünde 

tartışılan görüşlerin Kürdistanlı kadınları da kapsadıgını belirtelim. Bu başlık altında öne sürülen görüşler, 

daha çok sömürge toplumlardaki kadınlara ilişkin genel bir değerlendirme ve giriş niteliği taşıyor. 

Kürdistan'daki kadının sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik açıdan ayrıca ele alınması, Kürt kadınının 

özgün yanlarıyla bakıldıgında Kürd istan'da kadının durumu, bilimsel araştırma konusu olarak bilim 

kadınlarının ve marksist-feminist Kürt kadınların önünde bir görev olarak duruyor. 
Metinde ele alınmayan bir diger önnıeli nokta da "Kadın sorunu açısından yöntembilim, epistomoloji, etik 

ve ayrı bir bilim disiplini olarak kadın" konularıdır. Kadın sorununa ilişkin tartışmaya öncelikle yöntem 

sorunlarından başlamak isabetli bir seçim olacaktı. Bu eksikliğimizi, devam ettirmeyi düşündüğümüz 

tartışma süreci içinde gidermeye çalışacagız. 
Metin yazarının bir erkek olduğu ve cinsel kimligiyle egemenler kategorisinde yer aldıgı unutulmamalıdır. 

Ezilen bir cin olarak baskı ve sömürüyü doğrudan yaşayan kadınların, gerek sorunun derinliğine bilince 

çıkarılması ve tanımlanmasında, gerek çözüm dinamiklerini ortaya koymada çok daha ibasetli sonuçlar 

çıkaracağı muhakkaktır. Bin yıllardır içine kapatılmış ve kendine yabancılaştırılmış bir cinsin paramparça 

edilmiş kimliğini onaracak ve iç dünyasını en iyi şekilde aralayabilecek olan kuşkusuz yine bizzat 

kadınların kendisi olacaktır ... Bu açıdan bakıldıgında, metinde ileri sürülen görüşlerle ilgili çözümün 

öncüleri olması gereken kadınlardan gelecek görüş, öneri ve eleştiriler son derece önemlidir ... 

Bir ara söz; Emekçileri, onlara vekaleten aydınlar kurtarmaya kalktı, sonuç oldukça kötü bir hüzranla bitti. 

Eğer kadınları da onların iradelerine rağmen erkekler "kurtarmaya" kalkışırsa, sonuç bundan pek de farklı 

olmayacaktır ... Son sözü kuşkusuz kadınlar söyleyecektir. 
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Emekçileri, onlara vekaleten 
ayd1nlar kurtarmaya kalkt1, sonuç 

oldukça kötü bir hüzranla bitti. Eger 
kad1nlan da on/ann iradelerine 
rağmen erkekler //kurtarmaya" 
kalkiŞifSa, sonuç bundan pek de 

farkli olmayacaktlf ... 
Son sözü kuşkusuz kad1nlar 

söyleyecektir. 

Her yıl 8 Mart'ta gazete ve dergi sayfalarında kadınlarla 
il gil ı bir çok makale çıkar; te levizyon ve radyo 
programlarında, panellerde, kadın sorununun ne olup 
olmadıgı ve çözüm yolları üze rinde hare reı li tartışmalar 
yapılır. Fabrika, atölye ve işyerlerinde çalışan kadınlar, 
özellik le de "cv kadınları " bu tartışmaların dışında kalırken,· 
dünyanın dört bir yanında sürüp giden savaş l arda milyonlarca 
kadın aç ve uykusuz girer dünya kadınlar günü'ne .. Bir çok 
genç kız ve kadın ise 8 Mart'ta sevgilisi ya da eşi tarafından 
"kadın" olarak hatırlanmayı (!) bekler ... Ardından dogum günü 
anmalarında oldugu gibi yeni bir 8 Mart'a kadar "kadın 
sorunu" toplumun tartışma gündeminden düşer. Tabi yılın geri 
kalan bölümünde, kadın-erkek ilişkileri yine eskisi gibi sürüp 
gider; " ... Kadın yine sokaga çıkmaktan çekinir, laf atıldıgında 
utanıp tersleyemez, dayak yedigindc 'yine ne yaptım?' deyip 
kendini koruyamaz. Bogaz tok luguna dünyayı doyurmaya, 
silip-süpürmekten, her gün ne pişirccegini düşünmekten başka 
şey düşünemez hale gelir ..... Günde yi rmidört saat "hizmet" 
verdigi halde 'ça lışıyor musun?' sorusuna 'hayır, ev kadınıyım' 

Heziran-Haziran/11nneh-Temmuz 1997 

diye cevap vermeye devam eder. Canını dişine takıp bir 
meslek edindiginde yine bütü n cv işlerinden sorumlu tutulur 
( ... ) Dogurdugu çocuğuna adını veremez, erkek çocuk 
dogurana kadar doğurur, doguramadıgında ise horlanır. 
Erkeklerden yüzelli yıl sonra oy verebildiğinde de oyunu 
kendisi için kullanamaL Bedeninden utanmaya, erkeklere 
haz ve çocuk vermek için yaratıldıgına inanmaya devam eder 
(. .. )" 

Kadınlar üzerinde gündelik yaşamın her karesinde çıplak 
göz le görülebilen böy lc~i katı bir baskı ve sömürü 
yaşanmasına rağmen, cinsel sömürü ve baskının genellikle 
ta rtışma dışı kalması, ortadçok ciddi bir bilinç sakatlıgın ın 
var oldugunu gösteriyor. Feministterin çaba larını dışta 
tutarsak, erkek egemen liğine karşı dişe dokunur ciddi bir 
mücadelenin varlıgından bile söz edilemez. 11Marksistler'' de 
bu genel duyarsızilgın dışınd<ı değiller .. Hatta denilebilir kı, 
"sosyalist" ve "demokrat"ların kadın-erkek ilişkileri , geleneksel 
patriyarkal ilişkileri neredeyse olduğu gibi yansıtıyor. Biraz 
yakından bakıldığında , devrimci erkeklerin de, erkek egemen 
düzenin kendilerine sağladıgı "avantajları" hiç rahatsızlık 
duymadan kullandığı görülür; onlar da, kimi zaman açıkça, 
kimi zaman utana-sıkıla, kimi zaman da "devrimci" biçimlerle 
kamuOe ederek patriyarkal sisternın üretimine katkıda bulunur. 

Öte yandan, kendi ilişki sini n gündelik yaşamda gorülen 
geleneksel k ad ın-erkek i 1 iş ki leri nden farklı olduğu nu 
düşünerek avunan, ya da durumunu " toplumsul koşullar" ve 
"zorunluluklar"la açıklayarak rasyonelleştirmcye çalışan 
"sosyalistlerin" sayısı da az değil.. Aynı kişileri , fabrika ve i~ 
yerindeki ça lışma koşulları ve sömürü biçimleri üzerine 
iktisadi analizler yaparken, ya da işçi sınıf ı n ın nasıl 
sömürüldüğünü, burjuvazinin artık-değeri nasıl elde cttil(in i 
hararetli biçimde tartışırken görebili rsiniz. Ama bu kişiler, 
kadınların çalışma koşullarını, nasıl sömürü ldüklerini, yaşam ı 
yeniden üretmedeki merkezi rollerini, ev içinde yarattıkları 
kullanım-degerlerini görmezler, görmek istemezler. Çünkü 
on l arı ilgilendiren "sınıf baskısı, sın ıf sömürüsü" dür; nasıl olsa 
tüm sorunlar gibi kadın sorunu da sosyalizmde kendiliğinden 
çözülecektir .. 

Evet, gelinen noktada bu " klasik sol" mantıkla artık bir yere 
gidilemeyeceği iyice ortaya çıktı. Çözülen bürokratik 
diktatörlüklerin enkazı altında can çekişen teorilerle bir yere 
varılamayacagı anlaşıldı. Klasik sosyalizmin, insanların ilişki 
ve yaşam biçimlerinde köklü bir dönüşümü ifade etmcdigi, 
tersine insan ı değil, metalaşan nesneleri merkez alan burjuva 
ilişki biçimlerini yeniden ürettiği, siyasal pratik tarafından da 
acı biçimde dogrulandı. 

Bilindiği gibi sosyalist teoride uzun süredir devam eden 
tıkanıklık krize dönuşmuş durumda.. Devrimci 
örgütlenmelerde y~şanan bunalımların temelinde de bu 
örgütlerin eski anlayışlarında inatla direnmeleri yatmaktadı r .. 
Marksizm bu krizden kendini yenileyerek ve güçlenerek 
çıkmak, önünü tıkayan ve artık hayatın gerçekligine cevap 
vermeyen ölü teorileri eleştirerek aşmak zorunda .. Sosyalisı 
teoriye egemen kılınan dogmatizm'i ve fanatizm' i 
parça lamadan, gelenekçi, statükocu ka tıpları kırmadan 
YEN ILENMEK, sosyalizm' i bilimsel yörüngesine yeniden 
oturtmak mümkün değil.. Bunun yapılmadığı , yapılmadıgı her 
yerde kaçını lmaz olarak dagılma ve çürüme yaşanıyor. 
Hayatın akış hızı karşısında, yanlışlığı defalarca kanıtlanmı~ 
eski anlayışlarda direnmek, zerre-zerre ölmek demek. Tarih 
bunun sayısıL örnekleriyle doludur. 

Hiç kuşkusuz bu hesaplaşmanın odak nokta la rından birini 
kadın sorunu oluşturuyor. Sosya lizm an l ayış l arındaki 
çarpıklığın en çıplak biçimde görülebi ldigi alanlardan biridir 
kadın sorunu. Sosyalizm'in bir bütun olarak ~orgulandığı ve 
yeniden tanımlanmaya çalışıldıgı bu süreçte, kadın sorunu bu 
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çabaya son derece zengin veriler sunmaktadır. Sosyalist 
feminist yazar Frigga HAUG'un belirttigi gibi "kadın/ann baktş 
apsınt dahil ederek varolan marksizm'e daha fazla diyalektik 
taşınabilir'. 

Asıl iş, tam da bu noktada, yani marksizme kadınların bakış 
açı larının nasıl dahil ed ileceğ i (!) noktasında başlıyor. Erkek 
merkezci bakışın resmi marksizmde ve bilim dü nyasında şu 
ya da bu ölçüde etkin o lması, gerek bilim yöntemini gerek 
sosyal bilimlerin veri toplama tekniklerini kadın düşünürler 
açı s ından tartışmalı hale getirmişti r ... Ağırlı klı o larak 
feministlerin sürdürdüğü bu tartışmaları , haksız ve yersiz 
kuşkular olarak değerlendirmek ve küçüm~emek son derece 
yanlı ş bir yaklaşımd ır. Araştırmanın nasıl yapıl acağ ı ve nasıl 
yürütülmesi gerektiğine i lişkin teori ve çözümlemeleri içeren 
yöntembilim ilc; "bilen" ve "bilinen" arasındaki ili şkide, 
bilginin kökenini ve niteliğini a raştı ran epistomolojinin 
küçümsenemez oranda erkeksi etkiler taşıdığı , kadın 
deneyimlerini içermediği yadsınamaz bir gerçektir .. Kuşkusuz 
bu, b ilim ve marksizmin içeriğinden çok uygu layıcı ve 
taşıyıcılarının erkekler ya da erkek ideolojisiyle şeki ll enen 
kadınlar olmasından kaynaklanıyor. Ancak ister teorinin 
içeriğinden, ister uygulayıcıların niteliklerinden kaynak lansın, 
sonuçta yol açtığı tartışmalar marksist kuramı ge li ştirici ve 
zenginleştirici bir ,içeriğe sahiptir. 

Bilim tarihine kabaca göz a tıldığında, bu alanda bilgi 
birikiminin erkeksi olduğu görülecektir. Politikada olduğu gibi 
bilim dünyasında da yer edinmek için, kadınlcır cinsel 
kimliklerinden s ıyrılmak, erkekleşrnek zorundadırlar . Bilim 
tarihinde yer alan az sayıda kadının başına gelenler, bilimin 

- sıfatını n dahi erkek olması bu gerçeği yeterince açıklıyor .. 
Aynı ölçüde olmazsa bile, sosyalizm de, bir dünya görüşü 

olarak ortaya çık ışından günümüze kadar erkek egemen 
ideolojinin tasallulu altında kalmıştır.. "Sosyalist" pratige 
tarihsel açıdan kabaca bakıldığında görülen manzara şudu r: 

Kuru lan komünist partilerin ve devrimci-demokratik 
oluşumların neredeyse tamamı , sın ıf mücadelesi adına kadın 
sor!Jnunu ya küçümsemiş l er ya da çözümünü bili nmeyen bir 
geleceğe havale etmişlerdir .. Bu durum karşısında kadın l ar ya 
erkek yo ldaşlarıyl a(!) aynılaşmış lar ya da "mücade lenin 
gücünü bölmenıek" adın a, kendileri için bir özne haline 
gelemenıişlerdir. 

"Sosyalist birey" lerin ve "örgü tlerin" kadın · sorunu 
karşısındaki bu tutumları, tarihsel olarak devraldıkları miras 
kadar, sosyalizmden ne an ladıklanyl a da yakından ilgilidir. Bu 
nedenle, kadın sorunu üzerine yürütülen her tartışmanın , 
sosya lizm ve örgüt lenme üzerine yürütülen tartışmalarla 
kopmaz bir içsel bağa sahip olduğu unutulmamalıdır.. Kadın 
sorunu bu tartı şmalarda, sosyal izmi yeniden tarif etmeye 
ça l ışan nıarksistlere, başka hiç b ir olgunun sunanıayacagı 
kadar zengin veri ler sunmaktadır ... 

I.KADIN VE SOSYALIZM 

Açıktır ki, sosyalizme ilişkin bunalımın kaynagını, öneml i 
oranda tanımındaki yan lış lar ve belirsizlikler oluşturuyor. 

Sosyalizm, esasta sömürü ve bask ı üzerine kurulmuş 
insanlar arasındaki ilişki biçimlerinde köklü bir dönüşümün, 
gu ilişkilerin eşitlikçi özgürlük temelinde yen iden kuruluşunun 
ifadesidir. Bu yeniden kuruluş, sınıflar arası ilişki biçimlerinde 
oldugu kadar, cinsler arası ilişki biçimlerinde de köklü bir 
dönüşümü ifade eder. 

Ezilen bir sı nıf ya da cins, yanlızca kendi üzerindeki baskı 
ve sömürüye başkaldırmakla sosyalist ö.Jmaz .. Baskı ve 
sömürüye maruz kalanların bundan rahatsızlık duyması, tepki 
göstermesi, bu ilişki biçimini değiştirmek istemesi eşyanın 
tab iatı gereği, olağandır. N iteliğ i gereği bu tepki devrimci, 
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demokratik bir öze 
sahip~ir ... B~ nu.n kendi ilişkisinin gündelik 
sosyal ı st b.ır ıçerık y.a.camda uörülen 
kazanması ıse daha r o 
far k lı k o ş u ll ar ı geleneksel kadm-erkek 
gerektirmektedir. ilişkilerinden farklı 
Kendisine yapılan oldulfunu dücünerek 
haksızlıklara 6 r 
başkaldıran bir çok avunan, ya da durumunu 
kişi ya da kesimin, utoplumsul koşullar" ve 
başkalarına yapılan ''zorunluluklar"la 
benLer haksızlıklara k/. k 
seyirci kaldığın ı hatta aÇI ayara 
fırsat bulduğunda aynı rasyonelleştirmeye çalişan 
baskıları" baş~~ l arına 11SOsyalistlerinH say/S/ da az 
uyguladıgını b~lıy?ruz. delfi/.. Aym kici/eri 
Sıyasal ve orgutsel 6 . . r . ' . 
yaşamın değişik fabnka ve ış yermdekı 
alanlarında da bu çalışma koşullafi ve 
d ur u m ı a s ı k ç a sömürü biçimleri üzerine 
karşılaşılmaktadır.. "kt:" d" /" 1 ·'~ 
Ancak işin ucu 1 ISa 1 ana IZter yaparl{.en, 
kendisine ya da işçi smıftnm nasıl 
dokundugunda sömürüldü8ünü, 
harekete geçen b · · · rt:k· ...ı ,If • 
"sosyalistlerimizin" uquvazmm .a. '. -ueoefl . 
sayısı az degil. Sadece nasıl elde ettigmı hararetli 
? ~ re .Y 1 e r ara s ı biçimde tartiŞirken 
ılı şkılerde değ ıl; uörebilirsiniz. Ama bu 
sınıflar, uluslar ve o . . 
cin'sler arasındaki kıştler, kadınlarm çalişma 
ilişkilerde de bu koşullarmt, nastl 
durumu yaygın olarak sömürüldük/erini yaşamt 
görmek mümkündür. ·...ı .• a' k" 

Bunun nedenine yemuen uretme e 1 
ge l ince; Ezi lenlerin merkezi ro/lerini, ev 
bilinç ve kü ltürü, içinde yaratttklart 
ezen ler tarafından k //. ...ı ,If .1 • • 
belirlenir. Bu yüzden lf. amm-ueo_erıermı 
ezilenler her zaman gormezler, görmek 
karşıtla~ıyla. benzeşme istemezler. Çünkü on/an 
potans ı yel ı 1.aşı~l~r. ilgilendiren "stmf basktsJ, 
Bır çok ışçının f .. . ... .. ,d.. . / 
gön lünde fabrika smt somurusu ur, nas1 
sahibi olmak, yine bir olsa tam sorunlar gibi 
çok yoksu l köylünün kadm sorunu da 
gönlünde büyük /" md k d"/ilf" d 
toprak sahibi olmak sosya IZ e en tl6 tn en 
vardır. Ezilen ler çözülecektir .. 
ka te go ri s i nde yer 
alanların, baskı ve 
sömürüden kurtulur kurtulmaz ezenler gibi davranmaya, kimi 
zaman onlardan daha vahşi bask ıl ar uygulanıaya 
kalkışmalarına bu yüzden şaşmamak gerekir. Sınıfsal kökeni 
emekçi o l atı erkeklerin, evinde eşi ve çocuklarıyla ilişkilerinde 
ezen ve sömüren olmas ını n bir nedenini de burada aramak 
gerekir. 

Demek ki ezilen-sömürülen sın ıfa ya da cinse mensup 
olmak, o s ı nıf veya cinsi kendiliğ inden sosyalist yapmad ığı 
gibi, karşılaştıgı bask ı ve sömürüye başkaldırdığı için de, o 
sınıf ya da cins sosyalist s ı fatı kazanmaz. Kendisine oldugu 
kadar, başkalarına uygulanan baskı ve sömürüye de aynı 

kararlılıkla karşı durmayan birinin sosyalist niteliginden 
sözedilemez. Insana yönelmiş her türlü haksızlıgı bizzat 
kendine yapı l mış kabul etmek, kendi dış ındaki sınıfa, cinse 
ve ulusa uygulanan bask ı ve sömürüye de aynı duyarlılıkla 
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kar~ı çıkmak, sosyalist olmanın olmazsa 
olmaz ko~uludur; bu da yetmez, özgürlük 
ve eşitlik talebini içs~lleştirmek ve gündelik 
yaşamın bir parçası haline getirmek gerek. 

içinde meydana gelen gelişmelerin ı şığında 
Sosyalizm, bir hayat yeniden değerlendirilerek tartışmalara dahi l 

tarzi, sosyalizme giden edilmelidir. Yöntemin de, bilim ve felsefen in 

Kuşkusuz sömürü ve baskı üzerine 
kurulmu~ bir toplumsal düzende özgürlük 
ve eşitlik talebine, en başta, toplumsal 
piramirlin altında bulunan kesimlerin sahip 
çıkmas ı beklenir .. Bu kesimler sırasıyla; 
kadınlar, erkek ve kadınlardan oluşan 
proleterler, yoksul köylüler ve kent küçük 
burjuvalarıdır. Şayet bir ülke 
sömürge leştiri lmi şse, en altakiler 
kategorisinde ezi len ulus bulunur. Bunların 
her birinin, sadece kendilerini kurtarmak 
için kavgada yer alması, salt sınıfsal ya da 
cinsel sömürüye karşı çıkmaları bir anlam 
ifade etmez. Elbette kadınlık bilinci, ulusal 
bilinç, sın ıf bilinci şart; ancak ne kadınların 
ne de, proletaryanın da tek ba~ına 
kurtulamayacağı bilinmelidir. Egemen hale 
gelmek de kölelikten kurtuluş değildir. 
Tersine bu, özgürlüğün tersten yeniden 
prangaya vurulmasıdır. Öyleyse sosyalist 
o lmak için nihai o larak her türlü 
egemen liğe karşı olmak, sın ıfsal, ulusal ya 
da cinsel kurtuluş bilincini, t<;plumsal 
kurtuluş bilinciyle, yani sosyalist bilinçle 
taçlandırılmak zorunludur. 

süreç de toplumsal sunduğu yeni bulgular ışığında geliştirilmeye-

/ k 1 d b zengin l eştirilmeye ihtiyacı var. Söz gelimi, 
i iş herin tümün e ir düşünce ve eylem, madde ve bilinç il i ~k isinde 
dönüşilm, bir yeniden genell ik le üzerinden atianarak geçilmi ~ olan 

kuru/uştur. Bu, iktidar ele duygu 'nun insan tutum ve davranışı 

1 ed üzerindeki etkin ro lü, önemli bir fe lsefi 
·geçiri m en önce tartışma ögesi olarak karşımızda duruyor. 
kapitalist toplumsal Daha çok aşk ve sanattaki yaratıcılığa olumlu 

düzen içinde içsel olarak etkileriyle tartı şılan duygu, genellikle "Sol" 

b l 1 tarafından olumsuz bir öge olarak mahkum 
aş atlımaSI ve edilmişt ir . Epistomolojinin de algılanan 

uygulanmasi gereken bir dünyaya üzüntüleriyle, sevinçleriyle, korku ve 
silreçtir. Siyaset, bu kaygılarıyla tepki veren, sosyal ve tarihsel bir 

sürecin biçimi, devrim ise varlık olduğu kadar, psikolojik bir va rlık olan 
insanın duygularını yeterince hesaba 

özüdür. Devrim, katmadığı rahatlı kla söyleyebiliriz. Oysa 
toplumsal kfJrtelerin insanın tutumunu belirleyen, onu sadece 

birinde-siyasal düzeyde- a l g ıl ayan edi lgen bir varlık olmaktan 
'kt"d 1 • ·1 , ç ıkararak, tepki veren etken bir varl ık olmaya 
1 1 ann e,egeÇ/fllme an 1 yöneiten şey, salt bilginin yorumlayıcı bilince 

degil, bireyden dönüşmesi değil, algı l anan gerçeğin bilince 
başlayarak bütlin toplum dönüşürken du ygu üzerinde ya ptığı 

sathma y.c:ıyllan hareketlendirici etkidir. 19. yüzyı lda bir bilim 
disiplini haline gelen ve marksisliere zengin 

dönilşümü içeren bir veri ler sunan psikolojinin ortaya koyduğu 

Kadı n so ru nu açısı nda n üzerinde 
durulması, tartışılması gereken bir diğer olgu da 

süreçtir. sonuçlari a; b i 1 i nç-va rlı k, teori-pratik, 
düşün ce-eylem iliş ki lerine ; üretim ve 

şudu r : Marks, ağırlıklı olarak s ın ai devrimiyle dünyaya 
egemen olan kapitalizmi tahlil ederek ge leceğe yönelik 
toplum projesinin teorik temellerini oluşturmaya ça lıştı. 

Yaklaşık 150 yı l önce Heg!'!l 'den ve Fuerbah'tan yola çıkarak 
ge liştirdiği mateı;yalist-diyalektik yöntemi, ekonomi-politika 
a lanına uygulayarak ge li şti rdiğ i iktisadi kuram ve bunun 
üzerinde yükselen sınıf tahlilleri, o günden bugüne, ekonomik 
ve toplumsal yaşamda meydene gelen bazı köklü 
değişikliklerle belli yan l arıyla aşınmıştır. 

Bu bakımdan sosyalizmin kimi temel kavramlarının 
(özgü rlük, eşitlik, devrim, iktidar, sınıf, bilinç-varlık ilişkisi , 
yapı-üst yap ı, emek) ikinci sanayi devriminin sunduğu yeni 
imkanlar ı ş ığında gerek içerikleri gerek biribirileriyle ilişki 
biçimleri açısından yeniden tanımlanması gerekir .. Sürecin 
ortaya çıkardığ ı yeni dinamiklerin mücadeleye etki ve 
katkıları değerlendirilerek son uçla r ı mutlaka marksizme 
ek lem lenmelidir.Sosyalizmin kuruluşunun meşru güç 
kaynakları ve sınıflar tahli li, buna bağlı olarak emek tanımı , 
iktidar ve devrim teorileri kadın sorunu bağlamında yeniden 
tanımlanmal ıdır. 

Özellikle Marks'ın iktisat teorisi, kendisinden sonraki 
"sosyalist" kuşak tarafından marksizmin bütünsel özünden 
kopartılarak yorumlanmış, daha sonra, sola egemen olan 
ekonomisı zihniyete belli ölçülerde kaynaklık etmiştir. . 

Yine en çok çarp ıan kavramlardan biri de emektir. Emek 
türlerini şimdilik tartışma dışı tutacak olursak; Proletaryanın 
üretici güçler içindeki konumu sanki çok iyi bir yerdeymiş gibi 
bu emeğine hatta, yaşadığı gecekondulara uvriyerist-popülist 
övgüler dizilmektedir. Aslında insanın zihinsel ve sanatsal 
yeteneklerini köreiten kısır ve tekdüze emeğin bugünkü içler 
acıs ı durumunu yüceltmekten ve böylece mevcut durumunu 
rasY.onelleştirmekten ba~ka bir anlama gelmiyor. 

Ö te yandan Marks'ın ge liştirerek sistemleştirdiği felsefe 
bugün, temel ilkeleriyle can lı biçimde geçerlili ği ni 
sürdürmekle birlikte, doğa ve toplum bilimlerinde son yüz yıl 
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yeniden-üretim tanımlarına yeni boyu tlar 
getirilebilir. Bu merkezde yürütü lecek bir tartışma kad ı n 
sorununun daha derinliğine kavramlmasına da önemli katkı l ar 
sunabi lir. 

Ancak bu veri lerden yararlanılı rken, bir bilim disiplini olarak 
psikolojiyi, bi limin kendisi yerine koymamaya özen 
gösterilmelidir.. Kapitalizmle birlikte daha da derinleşen 
yabanc ıl aşma sürecinin kendini arayan insan ı , içinde 
bulunduğu durumun tarihsel toplumsal nedenlerini bir yana 
bırakarak psikolojiye yöneltmesi, insanın kendini ve 
başkalarını anlamada psikolojiyi neredeyse tek yol olarak 
görmesi, giderek yaygın l aşan bir hastalık halini almaktadır. Ne 
ki, ekonomik, sosyal ve siyasal nedenler bir yana bırakılarak, 
salt psikolojinin ön gördüğü yöntemlerle insanı anlamak 
mümkün değildir .. Insanı , özellikle iç dünyasına hapsedi l miş 
kadını anlamada psikolojinin son derece önemli bir işieve 
sahip olduğu açık. Yine kimi durumlarda psikoloji merkezli 
bireysel rehabilitasyonların gerekli, hatta zorunlu olduğu da 
bir gerçek; fakat neyin norm, neyin norm dışı olduğunu 
göstereren kriterlerin göreli olduğunu, bu kriterlerin her 
dönemin egemen d~~ünceleri ve değerlerince be li rlendiğini 
unutmamak gerekir. Ozetle; Kent yaşamı içinde her geçen gün 
daha da yanlızlaşan insanın, kendini bulmak ad ına içine 
kapanarak çıktığı iç yolculuklarda abartılı biçimde psikolojinin 
verilerine s ığınması, açmazlarını bununla gidermeye ça l ışması 
tesadüf değildir. Pratik yaşamdan, kavgadan, dış dünyadan 
koparak ç ıkılan bu iç yolculuklacda pek de iyi bir yere 
gidilmediğini , bunun yabancılaşma sürecini psikologlara 
ihtiyaç duyacak ölçüde derinleştirdiğini belirterek, şimd ilik 
geçe lim. 

Nasıl Bir Sosyalizm 

Sosyalizm, bir hayat tarz ı , sosya l izme giden sü reç de 
toplumsal ilişkilerin tümünde bir dönüşüm, bir yeniden 
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kuruluştur. Bu, 
iktidar ele 
geçirilmeden önce 
kapitalist 
toplumsal düzen 
içinde içsel olarak 
başlatılması ve 
uygulanması 
gereken bir 
süreçtir. Siyaset, 
bu sürecin biçimi, 
devrim ise özOdOr. 
Devrim, toplumsal 
kertelerin birinde
siyasal düzeyde
iktidarın 

elegeçirilme an' ı 
degil, bireyden 
başlayarak bütOn 
toplum sathına 
yayılan dönOşümü 
içeren bir sOreçtir. 
Adından da 
anlaşılaca~ı gibi, 
toplumsal devrim 
yaşamın 

bütün ünde köklü 
bir değişiklig i ifade 
eder. Iktidar gibi 
somut bir güç 
odagının ele 
geçirilmesi ve bu 
aracın belirlenen 
amaçları 

Burjuvaziyi ayrıcallk/ı ktfan, 
sermayeye ve üretim 

araçlarına sahip olmas1dtr. 
Varflgm1 sürdürmesi, geniş 

y1gmlarm bunlardan yoksun 
olmasma bagftdtr. Bu yüzden 

kitlelerin sürekli yoksul 
kalmasm1, emeginden başka 

hiç bir Şf!ye sahip o/mamasm1 
ister. Oncüyü, smtfm geniş 

katman/armdan aytran başlica 
6zellik ise bilinç ve yetenektir. 

Bu yetenek bir sosyalisti 
ayrıcaltk/ı ktlmaz, ona, bu 

yetenegini toplumsaliaştirma 
sorumlulugu yükler. Bu 

yüzden o, smtft ve toplumu 
kendi düzeyine stçratmakla 
yükümliidür. Temel g6revi 
budur. Bundan vazgeçmesi, 

bilinç ve yetenegini 
yaygmlaşt1rma g6revini bir 
yana b1rakmast, tekelinde 
tutmasi onu sosyalist 6ncü 

olmaktan ÇJkartr. 

gerçekleştirmek üzere yeniden düzenlenmesini devrim olarak 
tanımlamak, yaygın bir yanı lsamadır..Bir diğer yanıyla da, 
proletarya diktatörlüğünü sosyalizm yerine ikame etmektir. 
Iktidar merkezli bir degişim ancak "politik devrim" olarak 
tanımlanabi lir. 

Kelimenin gerçek anlamın·da devrim; toplumsal ilişki 
biçimlerinde, üretim ve yeniden üretim süreçlerinde, değerler 
sisteminde, zihinsel ve kültürel üretim ve tüketim biçimlerinde 
köklü bir dönüşüm; kurulu yapıların çökertilmesi, eskisinden 
nitelik olarak farklı yepyeni ilişki normlarının yaratılmasıdı r ... 
Sıçrama ve kırılma noktaları olmakla birlikte özünde bir 
süreçtir devrim. Iktidar bu süreçlerin önemli araçlarından 
biridir. Ancak muhalefet olmanın saglad ıgı kendiliğinden 
devrimci olma, değişirnci olma avantajları , iktidarla birlikte 
sona erer.. Bu noktadan sonra devrimcilik, artık nesnel olarak 
karşıtın tarafından zorlandığın bir süreç değil, amaç larına sıkı 
sıkıya bağlı kalarak bilinçle sü rdürmen gereken bir etkinliktir. 
Savaştığın güçlerin sahip oldugu ve kullandıgı araçlar bir kez 
ele geçirildikten sonra, bu aracı asar-i antika müzesine 
gönderineeye kadar, onun yozlaştırıcı-çürütücü etki lerine 
karşı son derece uyanık olmak gerekir. Asıl tarihi sınav da bu 
noktadan sonra başlar: Çünkü elde edi len siyasal güç ve 
konum, araç olmaktan çıkarak her an amacı belirleyebilir. 
Iktidar bir güç odagı olarak varl ıgını sürdürdü~çe, bu her 
zaman muhtemel bir tehlike olarak varolur .. 

Iktidarın ele geçirilmesiyle birlikte ikili bir görev süreci başlar. 
Birincisi; ezilen lerin iktidarını evrensel boyuta yükseltmek .. 
Ikincisi; iktidardan, toplumu ve insa nlıg ı sosyalize ederek 
adım adım kurtulmak; bir yandan ülke dışındaki burjuva 
diktatörlüğüne karşı güçlenmek, diğer yandan emekçi leri ve 
toplumun diğer katmanlarını öhcü düzeyine taşıyarak iktidar 
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ve egemenliğin maddi şartlarını zayıflatmak.. Kuşkusuz bu, 
aşılması gereken bir paradokstur. Ancak bu ikili görev, bir 
süre belli bir dengede, yan yana yürütölmek zorundadır. Bu 
dengenin uzun süre devam etmesi yaziaşmayı kaçınılmaz hale 
getirir. Sosyalizm evrenselleşemezse, ikinci görevin 
tamamlanma şansı yoktur. 

Özetle; iktidarla birlikte geriye sayma işlem i yeni bir 
aşamaya varır.. Güçleri tek bir karargahta toplama ve 
merkezileştirme görevi, artık tersine işlemeye başlar. Bilinçte 
buna hazır olması gereken sosyalistler, praktikte de bu göreve 
uyarlanmak; iktidarı toplumsallaştırarak tedricen söndürmek, 
merkeziyetçifiği zayıflatarak yok etmek ve kavgayla kazanılan 
araçlardan hızla kurtulmak zorundadırlar. 

Ne var ki, sosya listler bunu yapamadılar. Sosyalizmi 
tanımlarken, abartı lı biçimde öne çıkard ıkl arı siyaset ve iktidar 
araçlarını kullanmada oldukça kötü bir sınav verdiler. Sovyet 
deneyimi bu bakımdan sayısız derslerle doludur. Emekçiler, 
gerçekte sosyalizmi kurmak için iktidarı almaya hazır 
mıydı lar? sorusunu şimdilik bir kenara bırakacak olursak, Ekim 
"devrim" inin özelikle ilk bir kaç yılı, "parti-devlet-iktidar
üretici güçler-üretim ilişkileri" kavramlarının yerli yerine 
oturlu lmasında son derece zengin verilere sahiptir .. 

Bilindigi gibi Ekim öncesi büyüyen, yaygınlaşan sosyalist 
bilincin ivmesi Ekim'de ele geçirilen siyasal iktidarla birlikte 
düşmeye başladı... Sosyalizmin " inşaasında" iktidarın 
sağlayacağı varsayılan olanaklar beklenenin tersine, sosyal ist 
ilişki ve yaşam tarzını çü rüten araçlar haline gelmeye başladı. 
Bu sonun başlangıcıydı. Burjuvaziyi, iç inde ağırlıkl ı olarak 
emekçi kitlelerin bulunduğu ezilen toplumsal güçler alaşağı 
etmişti ama iktidar emekçilerin değil, ona vekalet eden 
"öncülerinin" eline geçti.. Anti -kapitalist mücadelede 
proletaryanın devrimci enerjisini harekete geçiren öncü parti, 
emekçi "yıgınların" kendi kaderlerini ellerine almalarını; kendi 
kurtuluşlarının etkin özneleri, sosyalist inşanın kurucuları 
olmalarını sağlayamad ı. Devrim ve sosya l izm, b i rey 
ilişkilerinden ezilen s ınıflara, oradan toplum(lar)a doğru 
genişlemedi. Muhalifken uyanık o l a:ı bilinç ve duyarlılıklar 
körcimeye başladı. 
Aynı şekilde iktidar da, toplum katmaniarına doğru 

yaygınlaşarak erime sürecine girmedi: Daha çok 
merkezileştirildi, güçlendirildi.. Başka bir anlatımla, siyaset 
el iller elinde özelleştirilirken, iktidar da aynı zemin üzerinde 
merkezi bürokratik kastın elinde olabildigince daraltıldı ve bu 
kastın tüm toplum üzerindeki mutlak hakimiyetine dönüştü. 
Yetki ve sorumluluğu alt kadrolara, oradan da kitlelere doğru 
genişletme ve onlarla paylaşma, bu kast ";in adeta intihar 
olarak görülmeye başlandı. Tüm toplumsal ilişkiler siyasetin 
bu tarzına uyarlandı. 

Kuşkusuz geriye sayımın kronometresi iktidarın 
alınmasıyla birlikte çalışmaya başlamadı .. Iktidar öncesi 
örgütlenme ve siyaset yapış tarzının büyük ölçüde Rusyanın 
özgül tarihsel koşulları tarafından belirlenmiş olmas ı 
sosyalizmin geleceğini ipotek altına alıyordu .. Buna bir de 
sosyalizm ve örgütlenme anlayışındaki çarpıklık l ar eklenince 
sosyalizmden kopuş kaçınılmaz hale geldi. 

Partinin ilk dönem tarihi üzerine Troçki şunları söyler: 
"Siyasal bir rnekanizmaya ilişkin altşkanflklar şimdiden yer 
altmda biçimleniyordu. Genç devrimci, bürokral bir tip 
olarak şimdiden doguyordu. Gizlilik koşulları, gerçekten 
demokrasinin seçimler, sorumluluk ve denetim gibi 
formaliteleri için oldukça yetersiz bir alan sunuyordu. 
Ancak, kuşku yok ki, komitedeki adamlar bu sıntrlamaları 
zorunlulugun dayalt/gmdan epeyce fazla daraltılar. 
Zorunlulukla kitlelerin sesine dikkatle kulak verilmesini 
gerektiren durumlarda dahi, hiJkmetmeyi tercih edip 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



A 

gengeş1 

tart1şma 

kendilerinden çok, devrimci işçilere karş1 uzlaşmaL ve sert 
davrandiiar. ( ... ) 'Komitcdeki adam' diye yaz1yor Krupskaya, 
'genellikle kendine tamamen güvenen bir kişiydi .. Kural 
olarak parti içi demokrasiyi hiç kabul etmezdi .. Herhangi bir 

devletin korunmasını temel politika haline getirdiler. 
Ekonomiye gelince: Üretim araçla rı top l u msa llaştı rı l madı, 

dcv l et l eştirildi.. Oysa, zenginii kierin üreti lmesi sürecinde 
i nsa nl a rı n biribirileriyle kurdukla rı i lişki ler (üretim i l ş i ki l cri) 

yenilik istemezdi. . Kendini h1z la dcgişen 
koşullara uydurmay1 arz ulamaz ve ------------
bunu nasil yapacagm, da bilmezdi." Kadm sorunu Türkiye ve 

devri mci leşlirilmeksizinde ti retim araçl arı cl 
değ i şti rebi li rd i .. Üretimin, yönetiminin 
sermaye sahibi patrondan devlet bl.irokratına 
geçmesiyle sadeec efendi degişmiş 

oluyordu .. 
(Maurike Brmton; "Bolşevikler ve Kürdistan Sol Hareketi'nin 
Işçi Denetimi", Sayfa 18 ) •• d · ks 1· /'' d 
Özetle Bo lşevik Parti nin örgütsel gun emme se en 1 Yl•an a Mül kiye t i li şk il eri ndek i bu biçimse l 

değişikli k, üretim il işkilerinin devrimci 
dönüşümünü yans ı tmıyo rdu ... Üretimi, 

yapıs ı , iç i ş le rliğ i (yönetim ve önderlik girdi ve seksenli y1llarm ikinci 
a nlayış ı , kadro po li t i kası l ve s ınıfl a yaflsmdan sonra da yogun 
ilişki biçimi; baskı , zulüm ve iliegalite tartişma konularmdan biri 
koşulla rında temell cndi. Fakat esas h / l'-1 

emekçilerden ayrı , özgü l bir ulmanlar 
grubunun yö nelmesi , üstüne üstlük 
emekçi lerc üreti m a raçl a rını denetleme 
i mkanının bile verilmemesi, açıkça sömürü 
toplumuna doğru gid i şi n göstergeleriydi. 

olarak sorgulanmas ı gereken yan, a ine ge ui. Bu dönemin agtr 
ki tlelerle devrimci ler arasındaki i lişki irtica koşullafi altmda solun 
biçimini beli rleyen anlayıştır. Yani, tartişma gündemi; sanat, 
yöneten-yönetilen, önderlik edenler- · edebivat, müzikgibi vazi/ip Eğe r, l.iretimi ve siyaseti ki min yönettiği ve 

kimin de ne t ied iğ i so ru sunun yanıtı, 
'emekçiler' ola rak verilemiyorsa, orada 
sosya l izmden söz edi lemez. Çünkü 
sosyalizmde üretim, üreticiler adına ama 
o nl a r ı n denet im i dı ş ı nda "vekaleten" 
yönctilcmcz. Ama olan buydu .. Bu durum 

önderli k ed i lenler ili şk i s ini r r 
süreklileşteren anlayış ın sorgulanması tartiŞilmasi nispeten daha 
gerekir. Yine buna baglı o larak parti kolay konulara kayarken; 
iktidarını, emekçi iktidarı yerine ikame Avrupa'da çoktan siyasal ve 
eden "öncü parti" anlayış ı da etraflı ca /b 
tartışılma lıdır. toplurnsa ir hareket haline 

Burada bir parantez açarak öncü gelmiş olan Çevreci/ik ve sömurü ve çıkar üzerine kurul u i n ~an 
ili şki leri n i n yeniden güçlenmesine zemin 
ha7ırlad ı. Eski üretim i lişki leri ve toplumsal 
ilişki tarz ı degişen biçimler altında yeniden 
üretildi.. 

parti-sosyalizm ta rt ışma i anna il işki n Kadm Hareketi, Türkiye'de de 
bir noktanın altın ı çizmek istiyoruL: bac/ica tartlema konularmdan 

Burjuvaz iy i ayrıc alı k lı kı l a n , r r 
sermayeye ve üretim a raç l a rın a sahip biri haline geldi. Bunlar 
olmas ıdı r. Varlıg ını sürdürmesi, geniş arasmda ''kadm sorunun, ÇOk 
yığınların bunlardan yoksun olmas ına d h J k/ b· h· 
ba~lıdır. Bu yüzden kitlelerin sürekli a a ayf/ca 1 1 If yere sa ip 

Bu nasıl bi r süreç iLiedi; 
HBurjuvazi, işçi yönetimi ile karş1 karş1ya 
geldigindc, sadece ureeim araçlannm 
sahipligini değil, aym zamanda, 
uzmanilkta ve karar alma otoritesinin 
uygu/anmasmda kanni/an ayncalik ll 
konumlannm imkanm1 da kaybctmeye 

yoksul kalmasını , emegindcn başka hiç oldu ve neredeyse uzun bir 
bir şeye :.ahip olmamasın ı ister. süre, bir çok siyasal örgütün 
Öncüyü, sın ı fın gen iş katmanlarından ve çevrenin başlica tartişma 
ayıran baş lıca özell ik ise bilinç ve konularmm biri olarak kaldi. 
yetenektir. Bu yetenek bir sosya lisl i 
ayrıcalı klı kılmaz, ona, bu yeteneğin i 
toplumsa liaştırma sorumlulugu yuklcr. Bu yüzden o, sın ıfı ve 
toplumu kendi düzeyine s ı çratmakla yükümlüdür. Temel 
görevi budur. Bundan vazgeçmesi, bil inç ve yetenegini 
yaygınl aştırma görevini bi r yana bırakması , tekelinde tutması 
onu sosyalist öncü o lmaktan çıka rır . Burjuvazinin sahip 
olduğu sermaye nası l ki onun ayrı cal ı k l ı konumunun baş lıca 

nedeni ise; "öncü" içi n de "yetenekleri" bir ayrıcalık ögesi, bu 
yetenekten yoksun p lanlar üzerinde bi r tahakküm aracı olur. 
Burjuvazinin ayrıcalıkları i le yönetici lerin (öncü lcrin dcgill 
ayrı ca lı k la rı arası ndaki niteli k fa rkının ortada n ka l kt ı ğ ı , 
"öncünün" muhıeva o larak burjuva l aşt ı ğ ı nokta buras ıdır . 

Rusya'da öncünün s ınıftan koparak elitl cşmesi ve giderek 
kasılaşmasını bu çerçevede değerlend irmek gerekir. 

Kötü olan bu tip örgütlenmenin ve s ınıfl a bu tip i l işkin i n 
partinin sonraki tarihi üzerinde bel irleyici olmasıd ır .. Bu 
durum, Bolşev ik önderler tarafından görülmedi değil .. Fakat 
bunu giderici ciddi pol itikalar oluşıurulamadı. Siyaset ve 
örgütlenme ta rzını değiştirmeye yönel ik muhali f sesler de 
zamanla etkisiz leştirildi .. 

Her şeye ragmen muhalefetteyken s ınıfla canl ı bağ l ar 
kurulabilmişti , ancak bu da iktidarla birlikte kopuşma sürecine 
girdi .. Iktidar öncesi siyasetin toplumsa ll aşması, toplumun 
dcvrimcileşmesi süreci ne kadar hı z lı yaşandıysa; iktidar 
sonras ı siyasetin e lilleşmes i - ıutuculaşmas ı da o ölçüde hı z lı 

oldu .. Sovyet partiyle, parti de devletle özdeş leşti.. S ınıf adına 

vekaleten iktida rı elinde tutan bürokral iaşmış "sosyal istler", 
emperyalist kuşatma allınd a olabild iğince merkezi leştirile n 
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adayd1. Tabi b urju vazi, dev rim 
önderlerinin 'ulu.sallaşt~rmadan daha öteye gitmeyeceklerini' 
ve sanayi ilc diğer alanlardaki emir verici-emir alio 
ilişkisini cl değmeden bırakmaya i~tekli olduklanm görünce 
rahat bir nefes ald1.. Dogru; burjuvazinin geniş kesimleri, 
kaybettikleri mülkiyetlerini yeniden kazanmak için 
umutsuzca savaştiiar. Iç savaş uzun ve kanl1 bir olaydı 
Ancak, mulksüzlcştirilmiş burjuvaziye gelenek ve kultur 
baglanyla a7 ya da çok bağli olanlarm binlercesine pek 
kolayca 'devrimci kaleye' -deyiş yerindeyse arka kapidan
yeniden girme ve 'işçi devleti'ndeki emek sürecinin 
yöneticileri rolünü yeniden üstlenme f~rsat1 sunuldu. Bu 
beklenmedik f~rsata şiddetli bir arzuyla sarıldiiar. Kitleler 
halinde ya partiye katılarak ya da onunla işbirligine girmeyi 
kararlaşt~rarak, Lenin'in ve ya Troçki'nin 'çal1şma disiplini' 
ya da 'tek adam yönetimi' yanl1s1 her sözünü sini/.; bir 
memnuniyetle karşllad1lar. Çok geçmeden bir çoğu 
ekonomideki yönlendirici konumlara (yukarıdan) atanacakt1. 
Partinin kendisinin çekirdcgini oluşturdugu yeni siyasal 
idari 'e /it' ile birleşen, mü lksüzleştirilmiş s1nıfm da ha 
'ayd1nlanm1ş ' ve teknolojik bak1mda n vasıf/1 kesimleri 
üretim ilişkilerinde egemen konumları geri aldiiar. " 
(Y.a.g.e.S. 16) 

Böylece e li t l eşm iş "öncülcr" ilc mülksüzleşt i ri lm iş sın ıfı n 

aydın ve tcknokratla rının ittifakı i le sosyal izm henüz doğum 
sancıları çekerken, katiedi lm iş oluyordu. 

Sosyalizm adına korunan yapı nın kabukları içinde adım 
adım burjuva il işki biçimleri gelişti , serpildi ve giderek bütün 
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bir toplumu kemirmcyc, çü rütmeye başladı. Bu süreç 
bürokratik diktaıorlüklerin sosyalist jargonları açıkça 
terkederek hızla kapitalize oluncaya karlar surdü. 

Uretim araçlarıyla ili~ki biçiminde gerçekleşt i rilecek bir 
de~işikli~i n, toplumsal değişmeye yol açacağını öngören 
ekonomist mantıi-., böylece iflas etmi~ oldu. 

Öt:etle; üretim a raçlarıyla ilişki biçiminde gerçekleşecek 
değişimin tüm siyasal ve ıoplum~al sorunlar ı çözeceği 
yanılsaması ekonomist bir sapmaydı. Bu ekonomist 
"sosyalizm" anlayışının ceremesini, kuşkusuz ki en fazla 
kadınlar çekti. Ne yazık ki, kadın erkek ilişkilerinde yaşanan 
baskı ve sömürüyli mücadelenin odağına yerleşti rmeden 
sosyalist olunamayacağı, bugün bile hala yeterince bilince 
çıkarılm ı ~ değil.. 

ILKADlN SORUNU'NUN TÜRKIYE VE 
KÜRDISTAN SOLU'NUN GÜNDEMINE 
GIRIŞI 

Kadın sorunu Türkiye ve Kürdistan Sol Hareketi'nin 
gündemine seksenli yıllarda girdi ve seksenli yılların ikinci 
yarısından sonra da yoğun tartışma konularından biri haline 
geldi. 13u dönemin ağır irtica koşulları altında solun tartışma 
gündemi; sanal, edebiyat, müzik gibi yazılıp larıış ılmas ı 
nispeten daha kolay konulara kayarkcn; Avrupa'da çoktan 
siyasal ve toplumsal bir hareket haline gelmiş olan Çevrecilik 
ve Kad ın Hareketi, Türkiye'de ele başlıca tartışma 
konu l arı ndan biri ha line geldi. Bunlar arasında "kadın 
sorunu", çok daha ayrıcalıklı bir yere sahip oldu ve neredeyse 
uzun bir süre, bir çok siyas;ıl örgütün ve çevrenin başlıca 
larıışma konularının biri olarak kaldı. 

Bilindiği gibi 1 2 Eylül'le biri ikte, siyasal ve toplumsal 
muhalefete karşı topyekun bir imha harekatı başlatıldı. 
Devrimci örgüt ve kadroların buyuk bölümü acımasız bir 
devlet terörüne hedef oldu. Yuzbinlerce insan işkencelerden 
geçirildi ... Onbinlercesi zındanlara dolduruldu. Devrimci
demokrat basın sustu ruldu . Kitleler ağır bir ideolojik 
bombardıman altında sersenıletildi; clcpolitit:e olmuş itaatkar 
bir toplum yaratmak hedeflendi. Piyasaya sürülen renkli lüks 
sanat-cdebiyat d<>rgilcriylc örgütlü yaşanı atonıizC' edilmeye, 
örgütsüzlük bir bayat anlayı~ı olarak benimsetilmeye 
ça l ı~ılırken, bu siyasal atmosfer içinde ~ol potansiyelin önemli 
bir bölumü düzen sını rl arı içine çekild i; "sol" sadece fit:iki 
olarak değil, ideolojik olarak da ağı r bir yeni lgi yaşad ı . 

Siyasal ve örgütsel dağın ıklığın yaşandığı, l iberalizm' in ve 
bi reycil iğin "yeni" yaşanı felsefesi olarak büyük prim yaptığı , 
"birey" ve "kişi" olmak adına anti örgüt teorilerinin göklere 
çıkarıldığı bu süreçte, "kadın sorunu"nun tartışma çerçevesi 
de, büyük ölçüde liberal "sol" tarafından belirlendi. Yine bu 
tartışmalarda fcnıiniznıin de zamanla belli bir c:ığırlık 
oluşturmaya başladığı görüldü. 

"Marksist so l" , bu atmosfer içinde alevlenen "kadın 
sorunu" tartışnıalarına, kısa dalgalı zigzaglar çizerek katıldı. 
Dogmatik ideoloik anlay ı şların, fanatik ve pragmatik örgüt 
yapı larının hayat tarafından tektip edi ldiğ i ; örgü tsüz ve 
dağınık durumdaki sol kadroların "sağ"a "sol"a ya lpalayarak 
yönünü bulmaya çal ıştığı bu dönemde, kitap satış listelerinin 
başına oturan Erich FROM'un, Willhclnı REICH'in, FREUD'un, 
kadın ve cinsellik üzerine yat:ılmış kitapları, devrimci 
kadrola rın da başlıca "teorik" beslenme kaynağı haline geldi .. 

Bununla birlikte kadın sorunu, cinsel sor!!nla özdcş leştirildi 
ve dönemin ba~lı<.a tartışma konularından biri haline geldi . 
"Cinsel özgürlük" adına, kokuşmuş burjuva liberalizm'i, 
"solculuk" olarak sunuldu .. Kadın erkek ilişki l erinin temei 
insani boyutunu olu~turan duygu ve bi linç yarisınarak cinsler 
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a ras ı ilişki kaba fizyolojik ilişkiye indirgendi. Sosyal istler 
arasında bi le bir tabu olarak göru len ve neredeyse bütünüyle 
tartışma dışı tutulan cinsellik birdenbire "keş(edil miş", ama bu 
kez diğer bütün sorunları arka plana iterek neredeyse birinci 
tartışma konularından biri haline gelmişti. Bunda, ifade 
edilmem i ş, bastırılmış cinsel ihtiyaçların da oldukça önemli 
bir payı vardı. 

Burjuva anlamda "cinsel özgürlük" ta lebi ilc libcralizmin eş 
zama nlı ve doğru ora ntılı ge li şmesi bir tesadüf değildi. 
Tartışma noktala rı , kadın sorununda sağlam bakış açısı 
olmayanr derli-toplu ve bütünsel-teorik görüşlerden yoksun 
örgütsüz "marksist sol"un da katkı ları ilc cinsellik alanına 
hapsedi ldL Bol bol "cinsel özgürlüğün" erdemleri üzerine 
yazılıp-çizi ld i.. Bunalım ve şizofrenik eği l imler is-eren içi boş 

Burjuva anlamda 
Ncinsel özgürlükN talebi 

"aşk" ve "cinse llik" 
ıemaları, bir çok roman 
ve filmin başlıca konusu 
haline geldi. Tüm 
ene rji sini c inse lli k ile /iberalizmin eş 
ta rtı şm a ları yla ~cba zaman/i ve doğru orantt/i 
eden; çevres ı nde 1. . b' d ''f 
yaşanan ve kendisinin ge tşmest tr tesa U 
de parçası o ldu ğu değildi. Tarttşma 
siyasal ve toplumsal nokta/art, kadm 
olaylara duyarlılığı her d l b k 
geçen gün biraz daha sorunun a sağ am a IŞ 
aza ı an, amaçsız, açtst olmayan, derli-toplu 
bunalıml ı bir gençlik ve bütünsel-teorik 
yaratı lnıay~ çalışı l~ı. uörüc/erden voksun 
Devletın ş ıdo c ı t?. f . 

11 
r . N 

a raçla r ı; düşünen, orgutsüz markstst sol un 
tartışan, so rgu layan da katktlart ile cinsellik 
beyinleri tırpanlarken, alanma hapsedildi. Bol 
meydan ı boş bulan pek bo/" . / .. .. f ·~ ı!f ·· N 
çok li beral yazar-çizer, cmse ozgu~ u6un 
bir çok sorunu o lduğu erdemleri üzerine yaztltp
gibi, kadın sorunu~u da çizildi.. Buna/im ve 
gerçek temel lerınden • ~ 'k ,If'/ ' l 
sapt ırdı l ar; yapay ~IZ01Te~t. e0 t ~e~ 
tartışmalarla ortalığ ı IÇeren IÇI boş aşk Ve 
ıoza-dumana boğdular, Ncinsellik" tema/art bir 
bilinç leri kararttı lar .. çok roman ve filmi~ 
"Varolmanın . 
Dayan ılmaz Hafifliği", başitea konusu ha/me 
:cc ce Ders.~cr_i ·: geldi. Tüm enerjisini 
~adının Ad ı Yok gıbı cinsellik tarttşmalartyla 

kıtaplar, bu atmosfer h b ed . . _, 
içinde, medyanın da e a en, çevresmue 
gayreıkeş liği ile en çok yaşanan ve kendisinin de 
okunan, ü~erinde en çok parçast olduğu siyasal ve 
tartışılan kıtaplar a rasın a ~ / / l l 
girdi. ,op umsa o ay ara .. 

Yine bu dönemde ard duyarftftğt her geçen gun 
arda yeni erotik ve biraz daha azalan 
porno dergiler amaçstz bunaltmltbir 
yay ınl a ndı. Bunl ar • ' 
önemli bir kitle tabanı genç/tk yarattimaya 
da bu ldular. "Pieyboy", çaftştfdt. 

NPieymen", NPenthause" ----------gibi ulu s l a ra rası 
te k e ll e ri n dergi Ic ri 
doğrudan Türkiye'de de yayın l anmaya başladı. .. Kadının 
cinselliğini metalaştıran ve onu lüks tüketim toplumunun 
reklam a racı haline geti ren bu "erkek" dergi lerinin yazar
çizerleri arasında eski "sol" cu l arı n yer alması ise yozlaşmanın 
boyutlarını göstermesi bakımından önemlidir. 

51 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



gengeşi 

tart1şma 

"Klasik sol"un bu konuya yakl aşım ı ise geleneksel çizgis ini temelleri olan özgül bi r çel işki olmasına karş ın, kurtuluşun 

eski kalıplar içinde sürdürmek b içiminde oldu. Feminizm' c fitilini ateş ieyecek çelişkin in çözümünü saglayacak dinamikler 

de bu kalıplar iç inde yaklaşıldı. Kad ın -----------• harekete geçirilmemi ş; c inse llik 
so rununun k av ranm as ınd a ve • • • • • temelinde tek birtoplumsal başka ldırı 

gündemleşmesinde ta rtı şmas ı z bi rinc i Bm/erce y1/ltk taflhl geçm1şme dahi olmamıştır .. Her ne kadar aile içi 

derecede p ay ı bulunan femin izm, ragmen kadm sorununun ça tışmalar b içi mi nde var l ı~ ın ı 

burjuvazin i n bilinç li olarak yara ttıgı çözümü yönünde ciddi bir hissetiren b i r kavgada n (!) söz 

"bölücü" bir akım olarak değe rlendirildi ; / /h k . edilebi lse de, bu mücadele hi çbir 

"e rkek düşmanlıg ı " i l e özdeş tutuldu. top umsa are etm ortaya za man genel toplumsal bir karekler 

Feminist Harckct' i ortaya ç ı karan tarihsel- çtkmamiŞ o/maSI, kadm ka7anmamıştı r; kadın genellikle ezilen 

toplumsal koşulla r değerlend i r i lmede n hareketleri'nin ömrünün bir sınıfa mensup kocasının, kardeşi nin, 

ucuz suçlamalara g iri ş ildi .. "Bölücülük" ve k .. 1 . babasının yanında, onların çıkarla rını 

"erkek düşmanlığ ı " suç l ama ları , feminizm'in aç yuzy!. 1 .~eç~~~~S!. savunan ve koruyan bir pozisyonda 

"karş ı -dcvri~ci" bir hareket olarak "klasik oldukça duşundurucudur. du rmuş, bir türlü kendi çeliş ki lerin i 
sol" tabanda mahkum olması için yeterli Ortada nesnel temelleri olan ta nımlam a ve çöz me bi linc ine 

oldu. . özoül bir çeli,.ki olmasma ul aşamamıştır. . . 
Seksenlı yıllarda yoğunlaşan ta rtı şmaların o r . . . . Marks, tarih in gündemine giren her 

" klask sol"a tek olumlu etkisi ise, kadın karşm, kurtuluşun f1t1lm1 sorunun, çözümünün koşull a r ı n ı da 

sorununa daha çok ağırlı k vermek, dergi ve ateşieyecek çelişkinin kendi i ç inde taş ı d ığ ını vurgular. 

gazetelerinde özel kadın sayfala rı açmak çözümünü saglayacak "Çelişki ve çözüm" bağlamında tarihin 

oldu (!). d' 'k/ h k t itici güç lerini aç ıkl amaya ça lı ştı ğı 
Zamanla sisler dağılma ya, taş l ar yerli l~a.mt e~ a~e e e. yaz ılarınd a, sorun ve çözUmOn eş 

yerine oturmaya baş lad ı , konuya bell i başlı geçmlmemtş; cmselllk zamanlı ortaya çıktığına işaret eder. 

temel yaklaşımlar netleşti. temelinde tek bir toplumsal "Ekonomi Pol itigin Eleştiris in e Katkı" 

Tutucu ve ka rş ı -devrimc i yaklaşımları b k Id d h· l t adl ı eserini n önsözünde ise tarih 
saymazsak, bugün kadın sorununda üç aş a If/ a 1 0 m_aTTJ_IŞ_ If.. anlayış ını şöy le formüle eder: 

temel anlayıştan SÖZ edilebilir: Feminist ve Her ne kadar at/e IÇI "Varllklannm toplumsal üretiminde 

radikal feminist yaklaşım (her iki a nlayış da, çatişmaiar biçiminde varftgmt insanlar, aralannda, zorunlu kendi 

kap itali z min to plumsal temel lerin i hissetiren bir kavgadan(!) s(Jz iradelerine bag/i olmayan belirli 

degiştirmey i hedeflemed i ğ i iç in, 'Burj uva ed't b 'l d b .. d f, ilişkilere girerler; bu O retim ilişkileri, 

Feminist Hareketi ' o larak degerlendiriliyor), • l; l se e, U muca e e onla rın maddi üre tici güçlerinin 

"klasik sol " yaklaşım, sosyalist feminist htçblf zaman genel toplumsal gelişme derecesi ile uyumlu olur. Bu 

yaklaşım. bir karekter kazanmamışttr; üretim ilişkilerinin tümu, toplumun 

Bunların degerlendirmesine geçmeden kadm oenellikle ezilen Smlfa iktisadi yapıS ini, belirli toplumsal 
önce kadın sorununa tarihsel açıdan kısaca ok k rJ, • • bilinç şekillerine tekabül eden bir 
bakmaktayarar Vdr. menSUp OCaSmm, ali eşmtn, hukuki ve siyasal üstyapının üzerinde 

babasmm yanmda, onlartn yükseldigi somut temeli oluşturur. 

llLKADlN SORUNU'NA 
TARIHSEL BIR BAKlŞ 

Çlkarfartnl savunan ve Maddi hayatın üretim tarzı genel 

k d 
ol.ırak toplumsa l, siyasal ve 

oruyan bir pozisyon a ente llektüe l ha ya t sürecini 
durmuş, bir türlü kendi koşul/and mr. Insanlarm va rlığını 

Tarihsel kökleri bakımından sömürü 
üzerine kurulu mülkiyet ilişkileriyle birlikte 
tarihin gündemine giren kadın so runu, 
bugüne kadar gerçekleşe n pek ço k 
toplumsal devrime ragmen va rlıg ını 

günümüze kadar sürdürmüştür: Köle i le efendi, 

çelişkilerini tantmlama ve belirleyen şey bilinçleri değildir; tam 

b '/' . tersine onla rın bilincini belirleyen, 
çözme 1 meme toplumsal varllklarıdır. Gelişmelerinin 
ulaşamam1şttr.. belli bir aşamasında, toplumun maddi 

üretici güçleri o zamana kadar içinde 

pleb ile patrisyen, seri ile derebeyi, lonca ustası i lc kalfa ve 
son olarak da modern burjuvaz i i le proletarya a ras ında kimi 
zaman örtük, kimi zaman açık biçimde sürüp gelen toplumsal 
mücadeleler içinde kadın sorununu yarat ım çelişki ler bil ince 
çıkarılmamış, siyasal ve toplumsa l b ir mücadele biçimi 
almamıştır. 

Erkek egemenligine dayalı Asya Tipi, köleci, feodal ve 
kapitalist toplumun ezilen s ınıfl a rı , kendileri de erkek 
oldukla rı ölçüde toplumsal piramidin en a lt ı nda bulunan 
kadınlardan üstün bir konumda olmuşla r ve kadın üzerindeki 
egemenl iklerinin rehavetini sü rdürmü ş l e rd ir . Kadın ın 

konumu , si yasal-ekonomik durumuna ve üretimdeki yerine 
bag lı olarak görece deg i ş kenlikle r gösterse de, s ınıflı 

toplumların hiç birinde bu konumunda önemli bir degişik! ik 
olmamıştır. 

Binlerce yıllık tarihi geçmişine ragmen kadın sorununun 
çözümü yönünde c idd i bir toplumsa l hareketin ortaya 
çıkmamış olmas ı, kadın hareketleri'nin ömrünün bi r kaç 
yüzyılı geçmemesi oldukça düşündürücüdü r. Ortada nesnel 
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hareket ettikleri mevcut üretim ilişkilerine 

ya da, bunların hukuki i fadesinden başka bir şey olmayan 
mülkiyet ilişkilerine ters düşerler. Üretici güçlerinin 
gelişmesinin biçimi olan bu ilişkiler onların engelleri haline 
gelirler böylece bir toplumsa l devrim dönemi açılır. 

Ekonomik temeldeki bu degişim, az yada çok hızlı biçimde 
kocaman üstyapının büti.Jnünü alt üst eder. Bu gibi alt üst 
oluş ların in celenmesinde, daima, e konomik aretim 
koşullarının maddi alt üst oluşu ilc, hukuki, siyasal, dini, 
artislik ya da felsefi biçimleri, kısaca, insanların bu 
ça tışmaların bilincine vardıkları ve onu sonuna kadar 
gölOrdük/eri ideo lojik şekilleri ayırd etmek gerekir. 
( .... J/çerebildigi bOWn Oretici güçler gelişmeden iJnce bir 
toplumsal oluşum asla yok olmaz; yeni ve daha yüksek 
üretim ilişkileri, bu üretim ilişkilerinin maddi varlık 
koşullan eski toplumun bagrmda çiçek açmadan asla 
eskinin yerini alamaz. Onun içindir ki, insan/tk kendi 

iJnOne ancak çözOme baglayabilecegi sorun/art koyar, 
çOnkO daha yakından baktldtgmda, giJriJ/ecektirki, sorunun 
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kendisi daima onu çiJzüme bag/ayacak olan maddi 
koşullarm mevcut oldugu ya da gelişmekte oldugu yerde 
ortaya çıkar. " 
Marks, uzun araştırmaları sonucunda ulaştıgı ve bil' kez 

ulaşlıktan sonra bütün incelemelerine klavuzluk ettigini 
söyled iği tarih anlayışına ilişkin formüla~yonu, bir kaç açıdan 
önemli tartışmalara yol açmıştır. 

Bunlardan ilki, Marks'ın, tarihin gelişme yasalarını 
açıklarken ideolojik ve siyasal faktörleri önemsemedigi, alt
yapının üst-yapı üzerindeki belirleyici rolüne sık sı .k atıfta 
bulunurken, üst-yapının ekonomik temel üzerindeki etkilerini 
göremediği; bu nedenle Marks'ın tarih ve 

reformizme, Lenin'i uç noktalarda yorumlayan ların ise nesnel 
yasaları hiçe sayan iradeciliğe sapmış o lmalarının faturasının 
bütünüyle bu 1 ideriere çıkarılması haksız ve insafsız bir 
değerlendirmedir.. Ayrı kutupları birl i k içerisinde 
kavrayamayan klasik sol'un "metafizik sosyalizm" anlayışının 
varacağı yer doğal olarak nesnelci ekonomist-determini~t 
sapma olacaktı , o ldu da .. Ge leneksel "sol"aa var olan, 
ekonomik ve toplumsal gelişme yasalarını hiçe sayan 
iradecilik sapmas ı da yine bu evrimci mantığın ters yüz 
edilmiş halinden başka bir şey değil. Elbette bu aniaş ı yın 
sahipleri, Marks ve Lenin'in teorik çözümlemelerin i ve siyasal 

pratiklerini cımbız layarak kendilerine her 

sosyalizm anlayışına ekonomist bakışın ------------ zaman bir takım dayanaklar bulacaklard ır. 
Burada marksisliere düşen görev, Marks ya 
da Lenin'in söylediklerini ve yaptıklarını 
harfi harfine doğrulayarak marksizmi bir 
din haline ge tirmek değil ters ine, 
marksizmi eleştirici ve devrimci tarzda ele 
alarak sahiplenmek ve geliştirmektir. 

egemen olduğu iddialarıdır .. Marks'ın, 
siyaset ve ideolojinin kendine özgü 
etkileriyle net biçimde özerkleştiği 
Bonapartizm ve Bismarkçılığa ili şkin 
saptamaları ile yine Engels'in, Marks'ın 
ölümünden sonraki açıklama ve 
düzeltmeleri de bu eleştiri ve yorum ları 

yumuşatmadı. 
Bir şeyi berirlemenin, onun işleyişini, 

dogrultusunu, kendini' yeniden üretme 
mekanizmasını değiştirerek, ona yeni bir 
nitelik kazandırmak anlamına geldiğini 
savunan Althuserci okul ise, yapı üst
yapı ilişkisinde karşılık lı bir 
belirlemenin söz sözkonusu oldugunu 
ve bunun da her birinin karşılıklı üst 
belirlenmeler agı içerisinde 
gerçekleştigini savunarak, tek yanit 
belirleme-be 1 i ri en me kavramlarını 
bütünüyle reddetmektedir. 

Yine buna bağlı olarak yapılan 
e l eşti ril erde n biri de Marks'ın 
görü ş lerine evrimci ve kendiliğindenci 
biryaklaşımının egemen olduğudur. 

Ote yandan Marks' ın , s ın ıflar 
mücadelesinin toplumsal değişimin itici 
gücü o lduğu saptaması da oldukça 
ciddi itirazlarla karşılaşmaktadır ... 

Marks, tespitinde; ''Onun 
içindir ki, insan/tk kendi 
önüne, ancak çözüme 

bag/ayabileceği sorun/art 
koyar, çünkü daha yakmdan 
bakıldtgmda, görülecektir ki, 
sorunun kendisi daima onu 

çözüme bag/ayacak olan 
maddi koşullarm mevcut 
oldugu ya da gelişmekte 

oldugu yerde ortaya çtkar. n . 

diye yazar. 
Marksm bu tespitini iki 

açtdan yorumlamak mümkün: 
Birincisi; Marks, sorunun 

kendisi ile çözüm koşullarmm 
eş zamanit olarak ortaya 

çtkacagmt söylerken, 'sorun' 
kavrammt, nesnel bir olgu 
olaraf ele almtş olabilir. 
Ikincisi; 'sorun' kavramtm, 

bilincine varıldt/!mda çözüm 
sürecinin başladtgt öznel bir 

olgu ele almtş olabilir. 

Bizce Marks' ın tarih formülasyonunda 
tartışılması ve geliştirilmesi gereken önemli 
nokta lardan biri de; "içerebildiiJi bütün 
üretici güçler gelişmeden önce, bir 
toplumsal oluşum asla yok olmaz; yeni ve 
daha yüksek üretim ilişkileri, bu üretim 
ilişkilerinin maddi varlik koşulları eski 
toplumun bagrında çiçek açmadan asla 
eskinin yerini alamaz" saptamasıdır. 
Şubat ve Ekim devrimleri ile sonrasındaki 
gelişmeleri dogru kavramak ve yerli yerine 
oturtmak için bu saptama merkezi bir 
öneme sahiptir. 
Marks'ın tari h formülasyonuna ilişkin 
görüş l erimizi, sosyalizm ve marksizme 
ilişkin tartışmaları içeren ayrı bir metinde 
ele almak üzere, şimdi lik ası l konumuza 
dönelim. 
Kadın sorununun çözümünde ve sorunun 
tarihsel temelinin kavranmas ınd a, 
Marks'tan alıntı yaptığımız formülasyanun 
so n cümlesi kadın sorunu açısından 
bakıldığında değişik yorumlara oldukça 
açıktır. Marks, buradaki tespitinde; "Onun . 
içindir ki, insanirk kendi önüne, ancak 
çözüme bağ/ayabileceği sorunlan koyar, 

Burada bir olgunun altını kalınca 
çizmek gerekir. Evet, Marks hemen 
hemen bütün eserlerinde "bi linci 
belirleyen yaşamdır" diyordu; ama aynı 
Marks, "koşu Ila rı değiştiren i n i nsanlar 
olduğunu" da belirtiyordu. Fuerbach' ın mekanik 
materyalizmini eleşiiren tezlerinde de, "insan ın dünyayı 
değiştirme eylemindeki" belirleyici rolüne işaret ediyor ve 
"tarihi insan lar yapar" diyordu. Yine özgürlük ve zorunlu luk 
ilişkisini tart ışııgı felsefi ya71 1arında da, insanın kendi kaderini 
belirleme olanagına sahip olduğunu belirterek özgürleşme 
eyleminde bilinç ve iradenin belirleyici önemine işare t 
ediyordu. Marks'ın değiştirme eyleminde bir özne olarak 
insanın rolüne ili şkin yaptığı bu saptamalar görmezden 
gelinemez. Marks'ın daha sonraki yaşamında agı rlıklı olarak 
iktisad i analizler üzerinde yoğun laşması , ekonominin 
belirleyici önemine s ık sık atıfta bulunmas ı , yine dünyayı 
dönüştürme ve ö7gürleşme sürecinde örgütlenme araçları 
üzerinde yeterince durmayışı ve pratikte bu araç lar ın 
oluşumunda etkin rol almamasının bu tür e l eştiril erin 
yapılmasada belli bir payı var. Ancak örgütlenmeye ilişkin bu 
eks ikli ği daha sonra önemli oranda Lenin'in giderdiğini 

çünkü daha yakından bakıldığında, 
görülecektir ki, sorunun kendisi daima onu çözüme 
bağlayacak olan maddi koşul/ann mevcut oldugu ya da 
gelişmekte olduğu yerde ortaya çıkar." diye yazar. 

söyleyebili riz. 
Marks'ı uç noktalarda yorumlcıyanların ekonomizme ve 
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Marksın bu tespitini iki açıdan yorumlamak mümkün: 
Birincisi; Marks, sorunun kendisi ilc çözüm koşullarının eş 

zamanlı olarak ortaya çıkacagın ı söylerken, 'sorun' kavramını , 

nesnel bir olgu olarak ele almış olabilir. 
Ikincisi ; 'sorun' kavramını, bilincine varıld ıg ında çözüm 

sürecinin başladığı öznel bir olgu ele almış olabilir. 
Eğer ilk yorum doğruysa, yani sorunun kendisi i le 

çözümü nün maddi koşulları eş zaman lı olarak ortaya 
çıkı yorsa, bu durumda akla gelen ilk soru şudur: Kadın sorunu 
binlerce yıldır var olmasına rağmen çözüm koşulları bu süre 
içinde niçin o lgunlaşmad ı , niçin çözüm yönünde cidd i hiç bir 
toplumsal hareket ortaya çı kmadı? 

Yapılan bütün tarihsel ve antropolojik araştırmalar, 
toplumlar tarihinin yabanıll ık aşamasından sonra kadının 
ikinci cins o larak sömürü ve baskının nesnesi haline geldiğini 
ortaya koyuyor. Ilkel toplumdan bu yana üretim tarzları bir 
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çok kez degişmi ş ama erkek egemenliği bi r miras gibi yeni 
toplurnlara eklemlenerek varlığın ı günümüze kadar 
sürdürmüştür. Bu toplumların egemen s ı n ıflarıyl a (köle 
sahipleri, derebeyleri, burjuvazi) ezilen sınıfların erkeklerinin 
(köle, serf, proleter) ç ı karları , ortak köleleri o lan kadınlar 
düzeyinde çakı şmış tır . Ez il en s ını f lar acımas ı zca 
sömürülü rken kendileri de başka insanla rı (kadınları ) 
sömürerek nesnel o larak ezenler kategorisinde yer almışlardır. 
Böylece kadın tarihsel o larak kölelerin kölesi, proJeterierin 
proJeteri olmuştur. 

Tarih kadınların durumunu böyle kaydediyor. 
Ne var ki , kadın sorunu tarihin gündemine çok eski 

çaglardan beri girmesine ragmen, nedense çözüm koşulları 
bir türlü o lgunlaşamamış; "yaşam uğraşıla rını·n çatı şmas ı " 
biçiminde kendini ortaya koyan ve tüm toplumu içine alarak 
genelleşen sınıf mücadelelerinin yanında kadının çelişki s i ev 
s ınırl a rını aşa rak toplumsal bir mücadele karekieri 
kazanamamıştır. Ve yine sorunun ası l sahibi o lan kadınla r, 
içinde bulundukları durumu siyasal bi lince ç ıka rarak kurtuluş 
amaç lı ortak mücadelelere girmemişlerd ir. Kuşku suz tarilli 
insanlar yapar .. Ama bunu kendi iradelerine isteklerine göre 
yapmazlar. Insanla rın istek ve iradeleri, başka bir deyi ş le 
ideolojik, siyasal ve entellektüel hayat süreçleri maddi hayatın 
ili ş kile ri ta rafından koşullandırılı r. Insanla rın kendi 
iradelerinden bağıms ız olarak girdikleri bu i lişki ler, o nları 
kaçmamayacakları bir kavganın , s ınıf kavgala rının öznesi 
haline getirir. Üretici güçlerle mevcut ilişki tarzı arasındaki bu 
çelişki, ezilenleri kendi konumlarını değiştirmek için üretim 
tarz ını değiştirmeye, bu yönde örgütlenmeye zorlar. Tarih bu 
yüzden ezenle ezilenin, sömürenle sömürülenin, mazlumla 
zalimin kavga larıyla şekillenmiştir .. 

Tarihe baktıgımızda, kadınlar dışında tüm ezilen s ın ıfların 
az ya da çok kendi tarihlerini yaptıkları görülür .. Peki, kadınlar 
niç in kendi tarihlerini yapamadılar; ezilen cins o larak 
toplumun yarısını oluşturma la rına karşın, siyasal ve toplumsal 
bir hareket o larak niç in kendilerin i ortaya koyamad ıla r .. ? 
Bunu engelleyen tarihsel ve toplumsal etmenler nelerdi. .? Bu 
sorular üzerinde enine boyuna durulmalıdır. 

Konu başlıgımız bakımından yeri gelmiş ken burada belli 
başlı nedenleri açmaktayarar var. 

Kadınl arın toplumsa l bir hareket o larak o rtaya 
çıkamayışlarının ve cinsel kimlikleriyle s iyasa llaşamama larının 

nedenlerinin başında; (arihsel o larak ortak ekonomik ve 
toplumsal çıkaria ra sahip olmakla b irlikte, bunu net şekilde 
o rtaya koyabilecek i s tikrar lı bir toplumsa l s ını f 
olu şturmama l a rı gelmektedi r. Kadınların , yaşam ve 
gelecekleri daha çok, birlikte aynı çatı a ltında yaşadıkları 
baba l a rına ya da koca la rına bağ l anmıştır. Onların 
durumlarına göre eğilimle ri , özlem ve talepleri değişmektedir. 
Kadın, bir cins olarak kendisi olamadığı gibi, ki~ i l iğ i ve kimliği 
içinde olduğu ili şkilerin, içinde yaşamını ~ -~dürdüğü ev' in 
deği şken yap ı sına göre fa rklılaşmaktad ır .. Kadın için, diğer 
kadınla r ise daha çok el kızı ya da henüz ev lenmemişse 
potansiyel rakiptir. O na göre " biz", içinde bir köle gibi 
yaşadığı ailesi, "onlar" ise ailesi dışındaki herkesti r. 

Antik Çağ'da ve Feodal-Asyalik toplumlarda kadının tek 
başına ekonomik ve toplumsal yaşamını sürdürebilme 
koşulla rının olm amas ı , kadın hareketini n o rtaya 
çıkamamasının ikinci öneml i nedeni o larak kabul edilebi lir. 
Içinde yaşadığı maddi koşull a r ve başka hiç bir alternati finin 
olmaması kadının kendi durumunu değiştirmek yö nünde 
başkaldırı ve mücadele bilincinin gel işmesini engellemiştir. 

Kölelik ve serfliğ in ağı r baskı ve sömürü koşullarının , 
kadında, kan bağının da etkisiyle, eşi ni , kardeşini ya da 
babasını sahiplenme ve ortak hareket etme güdüsünü 
ge liştirmiş olmas ı üçü ncü neden olarak sayılabili r .. Genelde 
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hane dışından gelen baskı ve teh likelerin, ai le içi çelişkile ri 
ikinci plana düşürdüğü bi li niyor. Baskının ş iddet i , "biz" 
o larak kabu l edilen ai le iç inde örtük biçimde var o lan iç 
çe li ş kil e ri yumuşatırken , aile bireylerini yakın laştırı r .. 
Sömürge l e r~e bu olguyu daha ç ı plak biçimde görmek 

mümkün: U lkesi i şga l ------------
edilen uluslar, s ı n ıf ve A t'k Ç ,X'd c:-~..J / 
cins farklılı k l a rını bi r n 1 a6 a ve rt::UUa-
yana bıraka rak "dış Asyatik toplumlarda 
g?çlere" ~arşı daha kolay kadmm tek başma 
bı ~leşebılmekte, o.rtak ekonomik ve ton/umsal 
mu cadele cephe l e rınde .. •. r . 
yer alabilmektedirler. yaşammt surdurebi/me 

Erke k egeme nli ğin i koşul/armm olmamasi, 
kuts~yan .egem~~ ~ü ltü r kadm hareketinin ortaya 
ve dınsel ıdeo loıılerın de k · · · 
kadınlar a ras ı birl ik ve ÇI amamasmm lktnCI 
dayanışmanın önemli nedeni olarak 
o lu şmamasınd a önemli kabul edilebilir. /çinde 
bir etkis i va rd ır. Erkeğe d rX d'..J' k fl 
itiat in dinsel bir inanç ve yaşa 161 m~ u~ oşu ar 
tabu haline getiril mesi, ve başka hiÇ blf 
ka d ı n ı n bağ ı m s ız alternatifinin olmamasi 
düşünebil~e. .. kadmm kendi durumunu 
yetenekl e rını koreiten en • • .. .. 
etkili fak törlerden biri deg1şttrmek yonunde 
olmu ş tur; kadın ıar ı n başka/dm ve mücadele 
yaşa~ ıkl a.rı bas kıl ... r ı bilincinin gelişmesini 
hemcıns lerı y le /' • • 
payl aşmaları bile günah eng~ ter.mşttr. . . 
kabul edilmiştir .. Kadınlar Kolelik ve serfligm ag/f 
bu çok yönlü kuşatma baski ve sömürü 
~~;~~~ecinsel kimliklerine koşul/armm, k~~mda, ~a'! 
yaba nc ıl aşm ı ş l a rdı r ki, bagmm da etklsty/e, eşml, 
e rk~k. egemen kü ltü~ün kardeşini ya da babasm1 
en ıy ı. taş ıy ı ~ ıl a rı h a lıne sahiplenme ve ortak 
ge lmı ş l e rdır. A n ne .. .. .... 
olma laı-ınd a n do l ay ı bir hareket etme gudusunu 
anlamda çocu~l a rın il~ geliştirmiş olmasi üçüncü 
d oğa l eğ ıtme n!e.rı neden olarak sayiiabilir .. 
olma ları da kadınl ar ıçın 
b ir avantaj o lm amış, ----------
te rsine erkek ten ço k 
erkekçi bir kafayla çocu klarını büyütmüşlerdir. 

En az bunlar kada r önemli bir diğe r neden de, ev yaşamın ı n 
kadını lokalize eden özell ikleridir. Bu durum, kadınların cins 
o larak aral arındaki ilişk i ve dayan ışmanın zayıf o lmas ı n ı n 
belkide en temel nedenlerinden biri o lmuştur. 
Ay rı ca bi rço k geleneksel i l işki biçimleriyle beslenen 

kadınla r arası rekabet de, ortak hareket etme bilincin i 
kı rmaktadır. Tüm ezi len kesimlerde görü len, kendi üzerinde 
egemenli k ku rmuş olana öykünme, onunla özdeş leşme 
psikolojisi bu durumu daha da pekişt i rmekted i r. 
Ku ş ku s u z ka d ı n soru n u n un ta r ih içinde 

s iyasa·ll aşamamas ının neden leri bunlarla s ı nı r lı deği l. . Bu 
nedenleri çok daha etrafl ı biçimde irdelemek gerekiyor. 

Nedenler ne olu rsa o lsun, açı k olan şu ki, kadmlar tarih 
boyunca üzerlerindeki has k ılara karş ı ortak mücadele 
bilincine ulaşamamış l ardır. Soru n la rı genel ve toplumsal bir 
karekler taşımas ına karş ın , ancak modern kapitalist top lumda 
ortak örgütlenme yönünde adım l a r atab il mişler, bir siyasal 
hareket olarak kitlesel ka rşı duruş lar gösterebi lmişlerdir. 

Şimdi bu hareketlerin ilk ortaya ç ı ktığı dönem ile yine aynı 
süreçte ortaya çıkan sosya list siyasa l güç lerin kad ı n 
harek.etlerine karş ı tutumları nı kısaca irdeleyelim. 
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IV.KADIN HAREKETLERININ ORTAYA 
ÇIKIŞI VE "SOSYALISTLERIN" TUTUMU 

Kadın hareketi, siyasal bir egilim olarak 18. yüzyılın ikinci 
yarısında ortaya çıktı. Fransız Burjuva Demokratik Devrimi'ne 
öngelen süreçte gelişen "özgür yurttaş", "eşitlik", "insan 
hakları" gibi kavramlar tebaadan kişi olmaya yönelen insan 
bilincini geliştirirken, diğer yandan kadınların cinsel kimlik 
bilincinin gelişimini hızlandırdı. Böylece insan hakları, kadın 

hakları ve ulus bilinci aynı dönemin ve koşulların ürünü 
olarak ortaya çıktı. 

Kadınlar Fransız Devrimi'ne kitlesel olarak katıldılar, bir çok 
kadın ku lübü kurdular, dergiler yayınladılar, erkeklerle eşit 
haklara sahip olmaları talebinde bulundular. Bu taleplerin 
öncü lügünü daha çok orta sınıf ve burjuva sınıfına mensup 
kadınlar yaptılar. Yoksul emekçi sınıfa mensup kadınlar ise 
claha çok ekmek ve iş gibi ekonomik taleplere sahiptiler. 
Ekmek kıtlığının yaşandığı devrim yıllarınd;ı emekçi kadınlar 
"ekmek ta lebi " içeren kitle gösterilerine yıgınsal olarak 
katıldılar, sadece kadınlardan oluşan büyük gösteriler 
yaptılar. 

Fransız Devrimi' nin özgürlükçu ortamında geli~en kadın 
hareketleri Jakobenler'in iktidarı ele geçirmesinden sonra agır 
baskı altına alınarak gelişimi kırıldı; "Kadın Hakları 

Deklerasyonu"nu kaleme alan, hareketin önderlerinden 
O.GOUPES ise giyotine gönderildi ... Kadın kulüpleri 
yasak l andı ... Daha sonraki yıllarda 1830 devrimine kadar 
etkin bir kadın hareketi örgütlendirilmedi. 

Kadınlar 1830-1848 devrimlerine de aktif olarak katıldılar. 
Kitlesel gösteri ler yaptılar, barikatların arkasında erkeklerle 
birlikte savaştılar. 
Aydınlanma çağı ile birlikte filizlenen ve burjuva 

demokratik devrimler ile boyutlanan "özgürlük" ve " insan 
hakları " bilinci, ataerkil yaşamın binlerce yıllık etkilerinin 
kırılma sürecı açısından önemli bir adım olduysa da, kadının 
konumunda köklü değişikliklere yol açmadı. Kadın yine "aile 
emekçisi" olarak kalmaya devam etti. Ücretli çalıştığında da 
emek pazarının yedek ve ucuz iş gücu olarak kullanıldı. Süreç 
içinde daha sık telafuz edilmeye başlanan kad ın hakları, 

cinsel haklara indirgenirken , kadm cinselliği modanın ve 
modern tüketimin reklam aracı haline getirilerek içi boşaltıldı. 

Kadın Hareketleri'nin geli ştiği ilk dönemlerde bir düşünce 
akımı olarak, henüz marksizm yoktu. Aynı süreçte Fransa'da 
giderek belli bir siyasal ağırlık kazanmaya başlayan ütopik 
~~syalistler ise kadın sorununa oldukça sıcak yaklaştılar. 

Utopik Sosyalizm' in kurucularından S.SIMON ve FEURER' in 
kadın sorununa eşitlik temelinele yaklaşmaları, sosyalistlerle 
kadın hareketlerini yakınlaştırdı. Teorik temellerini rEURER'in 
geliştirdigi "Yeni Toplum Projesi" nde, kadınlarla erkeklerin 
siyasal ve toplumsal yaşamda e~it haklara sahip olacağı 
öngörülmüştü. FEURER'e göre " kadınların ezilmişliği ya da 
özgürlüğü bir toplumun ge lişme düzeyinin göstergesi"ydi. 

Kadın sorunu açısından burada önemle üzerinde durulması 
gereken bir isim de rtora TRISTAN'dır. Isteği dışında ailesi 
tarafından sevmediği bir erkekle evlendirilen, bir kadın olarak 
hemcinslerinin yaşadığı sorunları ve acıları derinden yaşayan 
TRISTAN, ilk sosyalist feminist olarak değerlendirilebilir. 
TRISTAN aynı zamanda işçiydi ; profeterlerin ve proleter 
kadınların içinde bulunduğu durumu yakından gözleme ve 
yaşama olanağına sahip olmuştu. Kadın sorununa içtenlikle 
eğilen SIMON VE FEURER'e yakınlık duyan TRISTAN, tarihsel 
olarak ütopik sosyalistler arasında kabul edilmekle beraber, 
düşünce ve önerileriyle bilimsel sosyalizme oldukça yaklaşmış 
bir düşünürdyr. TRISTAN ' ın tarihsel önemi ilk kez 
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proleterterin birliğini savunması ve yine kurtuluşlarının ancak 
kendi mücadeleleriyle mümkün olacağını söylemiş bir 
düşünür olmasıydı. Yine kadınları ilk kez profeterlerin 

proleteri olarak değerlendiren TRIST AN, "ezilen proleter/erin 
ve ezilen kadınların kurtuluşlarınin ancak kendi 
m{Jcadeleleriyle ve birikte saiJianaca/Jtnt" belirterek, hem 
kadınların bağımsız örgütlenmelerinin gereğine hem de, 
proleterlerle mücadele birliklerinin önemine işaret etmişti. 
Böylece ·TRISTAN, 
sınıfın kendi gücüyle 
kurtuluşuna ve birliğine v d h k / 
işaret ederek, MARKS ve "a m are eti/ siyasa 
ENGELS'in daha sonra biregilim olarak 18. 
bu yönde yapacakl arı yüzyi/m ikinci yariSinda 
saptarnalara da esin ortava Çikti. FranSIZ 
kaynağı oluyordu. ~ · 

Fransa'dıı durum bu Burjuva Demokratik 
iken aynı dönemlerde Devrimi'ne öngelen 
~~i~e:e~d~k~ ve süreçte gelişen uözgür 

Yurttaş". ue,~t't/I'k//. u,·nsan 
"sosyalistlerin" ve işçi , r , 
sınıfı hareketlerinin haklari// gibi kavramlar 
ka d ı n s o r u n u n a tebaadan kişi olmaya 
yaklaşımları son derece .. 1 • b ·1· · · 
geri ve ataerkil yon_e1~f! msan. 1 mcm1 
nitelikteydi. geliştmrken/ diger yandan 

Ingiltere'nin en büyük kadmlarin cinsel kimlik 
işçi hareketi olan Çarlist b ·1· · · /' · · · 
Hareket'in önderlerinin l InCinin ge IŞimini 
1838'de parlementoya htzlandlfdi. Böylece insan 
s u n u ıma k üz e re haklafl/ kadm haklafi ve 
hazırla~ığı ve altı ulus bilinci aym dönemin 
maddejık talepten .. 
o ı u şan , Ha ı k ve koşullarm urünü olarak 
Fermanı"'nda sadece ortaya Çikti. Kadm/ar 
"yetişkin erke_kler için oy FransiZ Devrimi'ne kitlesel 
hakkı " ıstenmesı, 1 k k 1..ı /. b' 
dönemin en ileri Otara at11ul ar, If çok 
muhalefet akımlarının kadm kulübü kurdular, 
ka d ı n s or u n u na dergiler yaymladtlar/ 
ya~laşımları nı net erkeklerle e~it h k/. 
şekılde ortaya koyuyor. • r a a~a 

Aynı ataerkil tutumu sah1p olmalafi ta/ebmde 
ilk komünist partisi olan bulundular. 
"Komünist Lig" in 
örgütsel mirasçısı o lduğu 
"Horlananlar Birliği" ile "Haklı lar Birliği" örgütlerinde de bariz 
şekilde görmek mümkün. 1834 yılında kurulan "Horlanan lar 
13irliği"nin kabul elliği tüzügün birinci maddesinde ?öyle 
y~za~: ':At_man Horlananlar Birligi Alman erkeklerinden oluşan 
bır bırlıktır". 1836'da kurulan Haklılar Birliği"nin tüzüğünün 
ilk maddesi de aynı içeriktedir. 
1840' Iı yıllardan sonra PRODHON ve ardından da 

LASALLE'nin Kadın Kurtuluş Hareketleri'ne ve taleplerine 
şiddetle karşı çıkma l arı, SIMON ve FEURER'in o lumlu 
yaklaşımları sonucu yakınlaşan sosyalistlerle kadın hareketleri 
arasındaki dayanışmayı olumsuz yönde etkiledi. PRODHON 
açıkça kad ın ların iyi bir eş, anne ve cv kadını olması 

gerektiğini savunurken, Alman I şçi Sın ıfı üzerinde derin bir 
nüfuzu olan LASELLE'cılar ise "ücretlerin düşüşüne yol açar" 
gerekçesiyle kadınların ı.iretimde yer almasına karşı 

~ı~ıyorlardı. LAS~LLE'~ılar kadınların durumunun sermayenin 
ıktıdarına son verılmesıyle zaten çözüleceğini savunuyorlardı. 

Asıl düşündürücü olan Marksist önderler arasında kabul 
edilen A.BEBEL ve W.LIEBNECHT'in öncülügünde 1869'da 
Eisenach' ta kurulan Alman Sosyal Demokrat Işçi Partisi'nin 
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programında da erkekçe yaklaşımın egemen oluşudur. 
Programın üçüncü bölümünün birinci maddesinde "20 
yaşından itibaren bütün erkeklere parlemento, eyalet 
meclisleri, il ve ilçe meclisleri, diger butun temsil i organlar 
için yapılan seçimlerde, genel, eşit dogrudan ve gizli oy hakkı 
verilmeli, seçilmiş temsilcilere yeterli ödenek tahsis 
edilmelidir" diye yazıyordu. 

Bu tutum kadın haklarına karşı olumsuz tutumlarıyla bilinen 
LASELLE'c ıl arla 1875'de Gotha'da gerçekleştirilen Birlik 
Kongresi'ne de yans ıdı. Gotha'da kabul edilen parti programı 
o dönem bir çok ülkede kadınlara yasak olan oy verme, 
seçme ve seç ilme hakk ına yi ne yer vermemişti. Böylece 
Sosyalizm mücadelesinde i şçi sınıfını n öncülügünü esas alan 
"sosyalistlerin " kadın so rununa yak l aşım ı kendilerinden 
önceki TRISTAN ve FEURER gibi ütopik sosyalistlerin 
oldukça gerisine duşmüş oluyordu. ASDIP'nin (Alman Sosyal 
Demokrat Işçi Partisi) kuru luş programının · 

diğeri için yanlış o l amayacağnı vurgulayarak soruna gerçekçi 
bir yorum getiriyordu. Ancak Bebel'de sonuçta kurtuluşu 
sosyalizme havale ederek, kadınların bağımsız 
örgütlenmeleriyle bugünden yapacaklarına kayıtsız kalıyor, 
kadınların mücadele yöntemlerine bakışıyla klasik anlayışı 
aşm ı yordu. 

Sonraki süreçlerde W.Lf[BNECHET, Clara ZETKIN ve A. 
B[BEL'in kadın sorununa olumlu yaklaşımları , 
II.Enternasyonalin kadın politikalarında etkili oldu; bunun 
sonucunda kadınlarla ilgili bir dizi olumlu kar-arlar alındı. 
"Sosyalist" Kadın Hareketi ilc diğer kadın hareketleri arc=ısında 
net bir çizgi çekme gayretine karşın, Clara ZETKIN'in 
çabala rıyla II.Enternasyonal'a bağlı Kadın [nternasyonali'nin 
kuru lması, Sosyalist Kadın Gazetesi'nin çıkarılınası ve yine 
1857'dc New York' lu kadın işçilerin greve gittiği gün olan 8 
Mart'ın ll. Enternasyonal'de alınan bir kararla "Dünya Emekçi 

Kadınlar Günü" ilan edilmesi, marksist siyasal 
sadece "erkeklere seçme ve seçilme ------------ hareketlerde erkek egemen ideolojinin 

kırı l ması yönünde ileriye doğru atılmı~ 
olumlu adımlar olarak görülebilir. 

hakkı" isteyen maddesin i MARKS'ın 
niçin eleş t irmediği, yine Gotha 
programını eleşiiren yaz ılarında bu 
soruna niçin yer vermediği de bir soru 
olarak karşımızda duruyor. 

I.Enternasyal de bir erkek örgütüydü 
ve kurulduğu dönemin i şçi sınıfı 
hareketlerine egemen o lan erkek 
egemen ideolojinin çizgi lerin i 
taşıyordu. I şçi sınıfı hareketlerine 
yönelik kurulan ve dünya işçi sınıfının 
merkezi örgütü o larak tanımlanan 
!.Enternasyonal, ne yaz ık ki kadın 
sorununda patriarkal bir' karekıere 
sahipti. Aslında 19. yüzyı l boyunca 
oluşan işçi hareketleri ve örgütlerinin 
neredeyse tamamı, kad ının ücretli 
çalışmasına ve kadının işçi örgütlerine 
girmesine karşı çık tığını söylemek, 
abartma değildir. Ancak Marks ve 
Engels'in böyle bir düşüneeye sahip 
olduğu söylenemez. Kugelmann'a 
yazdığ ı mektuplardan anlaşıldığı 
kadarıyla Marks, özellik le kadın lı
erkekli örgüt l enmelerin 
oluşturulmasından yanaydı. Bununla 
birlikte Marks'ın, bağıms ı z kadın 

örgütlenmeleri ne s ıcak baktığı da 
söylenemez .. 

1.17nternasyonal, ne yaz1k ki 
kadm sorununda patriarkal bir 
karektere sahipti. Asimda 19. 

yüzyil boyunca oluşan işçi 
hareketleri ve örgütlerinin 
neredeyse tamamt, kadmm 

ücretli çalişmasma ve kadmm 
işçi örgütlerine girmesine 
karş1 ÇJktigml s6ylemek, 
abartma degildir. Ancak 

Marks ve Engels'in b6yle bir 
düşüneeye sahip oldugu 

s6ylenemez. Kugelmann'a 
yazdtgl mektuplardan 

anlaşildtgl kadanyla Marks, 
6zellikle kadmli-erkekli 

6rgütlenmelerin 
oluşturulmasmdan yanaydt. 
Bununla birlikte Marks'm, 

bag1mstz kadm 
6rgütlenmelerine s1cak bakttgt 

da s6ylenemez .. 

Bu olumlu kararlarına rağmen 
II.Enternasyonal de, bağ ımsız kc:ıdın 
örgütlenmelerine sıcak bakmadı; 
kendinden önce kurulan örgütler gibi 
II.Enternasyonaldeki egemen tema da 
"kadının kurtuluşunun devrim sonrasında 
mümkün olacağı" yönündeydi. 
Zamanla komünist olmayan kadın 
hareketlerine de sıcak bakmaya başlayan 
Clara ZETKIN, 1920'1i yılların başında tüm 
kadın hareketlerinin temsi l edilebi l eceği 
uluslararası bir kadın kongresi toplamayı 
tasarlamıştı. Kadınların özgül durumundan 
hareket eden C.ZETKIN bu projesin i 
LENIN'e de açmış ve L[NIN tarafından 
desteklenmişti. Ancak dönemin Avrupa 
Komünist Partilerinin "eşitlik" adına buna 
karşı çıkmaları nedeniyle bu projesinden 
vazgeçmişti. '"Sosyalistlerin" bu yaklaşımı, 
erkek egemenligine karşı ancak özerk 
kadın örgütlenmeleriyle yurutülebilecek 
bir mücadeleyi, sınıf mücc=ıdelesi içinde 
eriterek etkisizleştirme anlamına geliyordu. 
Sonuçta olan da buydu. 
19. Yüzyılda kurulan "sosyalistM örgütll.'rin 
içine düştOkleri bir diğer önemli sapma da, 
emekçi kadın kavramını, ücret karşılıgında 
çalışan kadınlarla özdeş leştirmelerı, Öte yandan kadın sorununda çok net 

görüşl cre sa hip olmayan Marks'ın, bir özgül 
çel iş ki olarak bu sorunun çÇzümü yönünde ısrarcı ve 
mücadeleci bir çizgi izlemediğini de belirtelim. Marks' ın 
görüş lerini daha sonraki bölümde incelemek üzere, şimdilik 
geç.elim. 

Uzcrinde durulması gereken bir diğer nokta da, ı şçı 
kavramına cinsiyet an lamının yüklenmesiydi. . PRODHON ve 
LASELLE'cılar açıkça işçi s ını fı kavramını erkekleştir i yo r ve 
kadınları bu kavramın dışına itiyorlardı. Ne yazık ki bu 
yaklaşım "marksist sol'a da bu l aşacak ve etj(isini günümüze 
kadar sürdürecektir. "Sosyalist" sanat yapıt i arına (şiir, roman, 
resim) egemen olan proleter tipiemelerinin genell ikle eli 
çekiçli, kalın pazu lu, iri-kıyım erkekler olması boşuna degil. 

neredeyse kadınların yüzde seksenini 
oluştu ran ev emekçisi kadınları siyasal çal ışmanın hedef ki tlesi 
görmemeleriydi .. Bu anlayış bugün de devam ediyor. 
"Sosyalistlerin" örgütlenme çalışmalarında ihmal ettikleri bu 
kesim bir süre sonra faşizm tarafından örgütfendirilecek ve 
Musoloni iktidarının en büyük destekçiferi haline getirilecekti. 
Bugün de "sosyalistlerin" ulaşamadıkları ev emekçisi kadın lar, 
radikal islam ideoloj isiyle örgütlendiri lerck, Islami Hareket'in 
etkin siyasal öğelerinden biri haline geliyorlar. 

MARKS ,ENGELS ve LENIN'in kadın sorununa 
yaklaşımiarına geçmeden önce kadın hareketl-erine damgasını 
vurmuş olan feminizm'in ve sosyalist feminizm'in nitelikleri 
üzerinde genel hatlarıyla kısaca duralım. 

Bu dönemde sosyalist önderlerden A.BEBEL'in "Kadın ve 
Sosyalizm" adl ı yap ıtını , kadın sorunuyla ilgili önemli bir 
çal ışma olarak burada zikretmek gerekiyor. BEB[L yapıtında 
işçi s ınıfı ile kadınları siyasa l ınlicadeleye yöneiten 
gerekçelerin aynı olduğunu, dolayısıyla biri için doğru o l anın 
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kürt müziğinin billur sesi; Şiwan Perwer 

DDKO ve Rizga 
dergisinin ç1k1ş1 beni 
etkiledi, destekledi, 

Atina Dergi Temsilcimizin 
Yunanistan'da Şiwan PeNer ile 
yaptt~t riJoortait sunuyoruz. 

• Sayın Şivan Perwer, bize hayat 
hik~yenizi anlattrmtsıntzl 

• Annemin söyledigine göre "kızıl 
kar"ın yağdığı yıl 1955'te, 

• Ne demek oluyor "klZII kar"? 

• Bizde "Berxa Sor" diyorlar. Bazen 
kırmızı kar yagar. Uzun bir zamanda 
yağmazmış. Onun için insanların 
halıralarında kalırmış. "K111I kar'ın 
1955 yılının Aralık ayının son 
hafta l arında Kürdistan'ın Su ri köyü, şu 
anda Urfa-Siverck'c bağlıdır. Suri 
köyünde doğmuşum. Köy, dik ve 
yüksek bir tepeye sahip. Tepenin 
başında köy meza~!ıgı var. Orası çok 
mukaddes sayılır. Olülerin dışında 
kimseye çıkmaz. Orası ölülere aittir. 
kutsal sayılır. Urfa Viranşehir'i 
geçerken Suri köyü ve tepe gözükür. 

Işte Aralık ayının son haftasında 
doğmuşum. Babamda 23 Aralık 1955 
yılı olarak beni nüfusa kaydetmiş. Tam 
lsa'n ı n doğduğu gün. Onun için 
Hıristiyanlar bazen bana, "lsa son 
nefesini vermiş, senin isa olman 
gerekirdi" derler 

• Ne zaman türkü söylemeye 
başladtmzl Bize biraz o dönemle ilgili 
bilgi veriniz? 

• Kürdistan'da turku her tarafla 
söylenir. Küı1 halkı mücadcleci bir 
geleneğe sahiptir. Bu mücadele kendi 
içinde müthiş fırtınalar yaratmıştır. Bu 
fırtınalar, olaylar türkülere konu olmuş. 
Yani, Kürdistan'ın türküsü çoktur. Öte 
yandan egemenlik alıında olmanın 
Kürtlere verdiği his ve duyguda Kürtleri 
hassaslaştırmıştır. Bunlar kendini yer yer 
türkülerde ifade etmiştir. BiLim 
çevremizde, yöremizde herkes türkü 
söyler. Türkü söylemeyenin bir yanı 
eksik gibidir. Herkes Wrkü söylemeyi 
sever. Her makamda türkü vardır. 
Hicaz, Kürdili Hicaz, Beyat, Rast 
makamı vd. Bazen halk hangi türkünün, 
hangi makamda olduğunu bilmiyor. 
Ama bakıyorsun söyleyiş biçimi ve 
tarzında ayrım ortaya çıkıyor. Mesela 
bir rası makamı doğru ve yarım tonları 
üzerine kurulurken, hicaz çeyrek tonlar 
üzerine kuruluyor. Urfa yöresi daha çok 
Kürdili Hicazkar kullanm ı ş. Bizim o 
karakeçelinin delalları, Siverek'in 
delalları meşhurdur. Işte bu ortamda 
türkü söylemeye başladım. 

• KUrdistan'da Kürtçenin yasak 
oldugu dönemlerde kasetleriniz elden 
ele ve gizlice do/aştyordu. Degindiginiz 
gibi Kürtçe müzik dinlemek yasaktt. 
Bize o dönemi biraz anlatırmtsınal 
Kürdistan'da bir isim olarak birden bire 
ortaya çtktmtz. Hem de gizli kaset/er/e. 
Basın-yayının, radyo, televizyonunda 
yardtmt olmadan. 

• Müsaade ederseniz ilk soruyu 
bitireceğim. Diğer soruya da geleceğim. 
Dediğim gibi yöremiL türkülerle, 
müzikle dolu bir yôredir. Benim bütün 
ailem de türkü söylerdi. Hatta akşamları 
köy halkı cemaat olarak bir araya gelir, 
bazen dervişler gel irdi. Herkeses 
öyletirlerdi. Çünkü, turku söylemeyenin 
bir tarafı eksi km iş, sakatmış gibi 
görülüyordu. Ben de bu ortamda 
yelişlim. Meme Alanlarla, Siyabende, 
Neceler, bizim delallada Kürdistan'ın 
diğer yörelerinde bizim yöremize 
sıçrayan h.irkülerle büyüdüm. Bu sosyal 
ortam içinde yetiştim. Müzik ruhu, 
müzik duygusu buradan beslendi. Bu 
beslenmeden ben ayrı bir müzik 
yaratıım. Ben sanatçı olmak 
istemiyordum. Çünkü, sanatçılık 
aşağılık bir meslek olarak görülürdü 
bizde. Ya şeyhin kapısında mürid, ya 
ağanın kapısında dengbej, ya mı.ieZLin, 
ya da birinin dengbeji olacaktım. Bu 
da, insanın şahsiyetini biliriyordu. 
Ekonomik durumumuz çok kötüydü. 
Tanındıgın Lamanda seni türkü 
söyleyen biri olarak görürlerdi, bir 
sanatçı olarak değil. Bu anlamda Kürt 
sanatçısı olmak aşağı bir şeydi benim 
için. Ya Türkçe söylemek gerekiyordu. 
Türkçe söylediğin zaman da kendi 
halkına zulmeder, onun kültürünü 
sömürüyor, sömürtüyordun, 
sömürgecilere hizmet ediyordun. Bence 
bu da bir insan için aredersiniz 
şerefsizliktir. Bunu da yapamazdım. 
fakat bir olay oldu ve bende 
karşılaştım. Bir anlamda yılların 

Heziran-Haziran{Jirmeh-Temmuz 1997 PtMtl! s7 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



llllll!!he~v;~p ... e._vi_vi_An ____________ w• 
röportaj 

birikiminin ya rattıg ı son volkandım. 
Kürt halkının yarattıgı bir volkan, bu 
patlama benimle oldu. Çünkü, Kürt 
halkı dopdoluydu bununla. Ki ben, bu 
noktayı yakaladıktan sonra uben bunu 
yapabilirim" dedim. Çünkü, Kürt 
sanatına el atıp ona bir şahsiyet 
vermek gerekiyordu. Şahsiyet 
kazand ırmak, alternatif yaratmak, Kürt 
sanatçısına şahsiyet 
kazandırmak, onu 
utanmadan, korkmadan 
söyletmek. Ikincisi de; bu 
güzel sanatı, onun yılların 
birikiminden dogan ürünü, 
onun nizmetne sunmak. Bu 
oldu. Çok duygulandım, 
etkilendi m ve severek 
katıldım bu işe. Söylemeye 
devam ettim, Kürt halkı beni 
dinled i. Severek dinledi, 
teşvik etti. Ben buna layık 

olmaya çalı ştım. Bundan 
sonra bir çok Kürt sanatçısı 
yetişti , bu süreci devam 
ettirdi. 

e Kuzey KOrdistan'da 
KOttçe tarkil söyleyerek Tilk 
devletinin şimşeklerini 
azerinize çektiniz. Bu 
boyük bir cesaretti. KiJtt 
halkmm size olan bu 
sevgisini neye 
bagltyorsunuz? 

• Aslında ben çok 
cesareti i bir gençtim. Çok 
atılgandım . Halka yardım 
etmeyi seven, görev gören 
biriydim. Bizi en çok 
etkileyen Irak, Suriye ve Iran 
Kürtleri oldu . Onlardan 
Ankara'da okuyan gruplar 
vardı. Biz geceler boyu 
oturup görüşür, tartışırdık 
Kürt gençleri olarak. onlar bizi çok 
etkilediler.Ratımetli Barzani'nin bize 
gerçekten çok büyük etkisi oldu. 
Barzani hareketi bizi çok etkiledi 
derken, onun dışında Kürdistan'da 
başka bir hareket yoktu demek 
istemiyorum. Tam tersini, o zaman 
güçlü b!r ögrenci derneği olan 
Devrimci Dogu Kültür Ocakları 

(DDKO) veya DDKD dediğimiz 
hareketimiz vardı. O nlar da beni 
gerçekten çok etkiledi, destekledi ve 
teşvik etti. Sonra Rizgari doğuşu . 

Rizgari dergisinin ortaya çıkması 
bizde büyük bir sevinç yarattı . Ben 
kendim çuvallara doldurarak, götürüp 
Kürdistan'da dagıtıyordum ... Irak 
Kürdistan'ında 1975 yenilgisinin bizde 
daha bir etkisi oldu, patlama yarattı. 
Ayrıca ben kendime güveniyordum. 

Büyük cesaretim vardı. Acılarla da 
karşı laştım . Ben Kürdistan'da agalık, 
şeyhlik kurumlarının iki yüzlülüğünü, 
sömürüsünü, halka zulmünü, Türk 
devleti ile ilişkilerini biliyordum. Bunu 
işledim, bunlar orijinald ır. O günkü 
koşullarda türkülerimde dile getird im. 
Halkın bunları sevmesi nde bu 
orijinalit<'yi v;ın~ ıtm<ım v<~fıvoı. BPn 

yaşadıklarımı anlatmışım, ya~adıklarımı 

olduğu gibi aktarmışım. 
Devletin yaptıklarını, jandarmanın, 

polisin Kürt halkını nasıl tıorladığını, 

nasıl aşağılad ığını , nasıl yok etmeye 
çalıştığını, Kürtlüğün nasıl 
aşağı landığını, şahsiyetsiz bir duruma 
getirildiğini gördük. Bunların hepsi 
bi Lde yaralar aç ıyordu. Bu türküler o 
yara l arın yansıma l arıdır. Onun için 
cesaretle bu işi yapmak gerekiyordu. Bu 
cesaret, halka da cesaret veriyordu. 
Halk, yı llardır özgürlüğe susamışt ı . 
Özgürlük için arayı ş içerisindeydi. 
Hatta halkın a rasından ç ı kıpta yılla rca 

bu meseleyi savunup hapisiere düşen, 
ölen insanlarımı7 vardı. Onlar seslerini 
halka duyuramadıkları için tek tek ya 
dışarı çıkıp ölüyorl ard ı , ya hapiste 
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çürüyorl ardı . Bazı şairler şıirlerin i yazıp, 

sonradan korkudan yakıyorlardı . 
Kürditan'da olan şeyler, dünyanın 
hiçbir yerinde olmamıştır. Biz bunların 
farkına vardık. Ve şunu dedik, birileri 
başlatmal ı , yapmal ı bu işi. Işte öyle 
başladık. Dedigim gibi yıl ların 

birikiminden kaynaklandı. kürt halkının 
yaşacl ıkları hunu yar;ııtı. Ri/O(' o halkın 

değeriyiz. O halkın içinden çıkmış, tum 
acıla rını çekmiş, onun bir eviadı olarak 
bunları gördüğümüzde duramadık. 

Söylemek istedik. 

e TOrkO/erinizi söylerken, kasetleriniz 
gizlice elden ele dolaşırken Torlc 
devletinin baskısıyla karşılaştımz. 
Ondan sonra uzun bir dönem 
mOitecilik hayatı başlıyor dtşarda. 
ÇOnkiJ tiJrlciJ/erinizle bir çok insan, 
kendi kimligi ile milcade/eye kattlma ile 
ilgili karar venne dunımuna geldi. Bu 
baskılardan biraz bahsedermisiniz? 

• Az önce söylediğim Kürt, Kürdistan 
olayını Kürt demokratik haklarını dile 
getirmek kolay değildi. Bunu dile 
getiren her insan ya sürgün, ya hapis ya 
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da ölümle karşılaşırdı. Kürt ycuarlar, 
şairleri, politikacıları bu durumla çok 
karşılaştı . Siz de biliyorsunuz. Ben 
Kürdü, Kürdistan'ı anlauıgımda Türk 
devleti için bu çok rahatsız edici bir 
durumdu. Kürdü-Kürdistan'ı anlatmak 
ateşten gömlekti. Bunu söylemek 
Türkiye'de hayat hakkını kaybelrnek 
demekti. Ben o zaman Kürdistan'ın 
bazı şehirlerini dolaşıp konserler 
veriyordum. Gözümün önünde 
insanlar tutuklanıp hapishaneye 
gönderiliyordu. Polis halka ateş 
ediyordu. Halk "tek biz ölelim, yeterki 
devlet seni ele geçirmesi n" diye 
duvarları delip, beni dışarı çıkarıp 
kurtarıyorlardı . Önemli görüyorlardı. 
Ben de bundan hareketle dedim, ben 
yaşamalıyım. Beni şimdi 
hapsederlerse bir kaç türküden sonra 
ben biterim, öldürürler. Bir kaç 
turküde kalır giderim. Bu devlet 
böyledir. Ben de akıllı davranmalıyım, 
ben bunu sürdürmeliyim ki, o gün 
yüzlerce türkü söylemişim 
bi liyorsunuz. Mecburen dışarı kaçtım. 
Bugüne kadar gurbettik, mahkumiyet 
olarak sürdürdüm. Ben her gün, her 
an geri dönme hayali içerisindeyim. 
Sen halkın tarafından bu kadar sevil, 
sayıl, fakat onun arasına gitme! bu çok 
acı bir durumdur. Ben günden güne 
yaşlandıkça daha çok hissediyorum, 
daha çok rahatsız oluyorum. Daha 
çok geri dönmeyi istiyorum, 
arzuluyorum. Yani bu genç, dinamik 
yaşta bu halkın karşısına çıkmayacak 
mıyım? diyorum. Onu etkileyen, 
sarhoş eden türküleri onların 
huzurunda söylemeyecek miyim? 
Zaman geçtikçe bu beni daha fazla 
rahatsız ediyor. Fakat sömürgeci 
devletlerde bir şey degişmedi. 
Devletler h~l~ faşizane sistemleriyle 
duruyor. demokratik gelişme henüz 

yok. Kürt halkının mücadelesi 
elbette durmaz, bizde kurmayacağız. 
Buna bunun dogruluguna inanıyoruz. 
Ama biraz daha çekeceğiz. 

• Saddam HakOmelinin SOO bin 
Karda daglara sardaga d6nemde 
yantlmtyorsam 91'de Ingiltere'de bir 
konser oldu. Dünyanm ünliJ 
sanatçtlanyla biraraya geldiniz Kilit 
halktyla dayantşma için. Bize bu 
konser ile ilgili bilgi verirmisinizi 

• O konser benim önerimle oldu. 
Kürtlerin o zaman içinde bulundugu 

durum bizi çok derinden etkilemişti. 
Günlerce biz ekmek sudan kesilmiştik. 
Bir kaç yıl önce yapılan Afrika konserini 
hatırladım. Mahmut Baksi ve Elin 
Klason ile oturup konuştuk. Onlara, biz 
böyle bir konser yapamazmıyız? dedim. 
lsveçli yazar Elin Klason, "Şivan senin 
şu şu sanatçılada ilişkilerin var. Niye 
anialmıyorsun onlara, böyle bir konser 
yapabilirsiniz" dedi.O sırada Peter 
Gabriyel'e telefon açtım. Ve telefonda 
ister istemez ağladı m. Kendisine, Peter 
siz sadece Afrikalıla ra, Ingilizierin 
sömürgeleştirdigi ülkelere sahip 
ç ı kıyorsunuz, niye Kürdistan' ı 
görmüyorsunuz dedim. Oda, "Şivan 
ben gerçekten şu anda çok üzgünüm. 
Bir şeyler yapmak isterim. Şu anda 
Şitting ve Şido Komirla birlikte 
turnedeyiz. Ben onalar aniatırım 
durumu eger kabul edererse ben, sen ve 
onların ikisi dort kişi BBC için bir 
program yaparız. Bunun kananıyla her 
tarafa yayın yayılır. Veya Cefi Acır ile 
konuşayım. Eski Ingiliz Dışişleri Bakanı, 
aynı zamanda yazar. Eger kabul ederse 
daha geniş bir şey yaparız" dedi. 
P.Gabriyel, o zaman Iriandalı sanatçıya 
da gidiyor. Bana, "iki gün sonra ya sen 
bana ta lefon aç, ya ben açarım, tekrar 
konuşuruz" dedi. Gene edin Klason'un 
evindeyiz. Telefon çaldı,açınca 
şaşırdım. Arayan P. Gabriycl'di. 
lsveç' te Piter Gabriyel'i çok severler. 
Telefon görüşmemizde "şiwan, biz dört 
kişi BBC'ye konser verecegiz, kabul 
ettiler" dedi. Bende o zaman Paris' e 
gittim. Madam Mitterand Kürdistan'a 
gitmeye hazırlanıyordu. Bana "şiwan 
sende gelmiyor musun?" dedi, ben 
hazırım, ama hangi yolla gideceğim 
dedim. Madam Mitterand, "benim 
gittiğim yoldan" diye anlaştık. Iran üzeri 
gittik. Ben onun gazetecisi olarak 
gittim. Boynurnda kameralar, bilmem 
neler. Iran yetkilileri beni öyle 
sanıyorlardı. Bilenler de sesini 
çıkaramıyorlardı. Çünkü, Madam 
Mittirand'la birlikteydim. Gitmeden 
önce Piter'le görüştüm. Döndüğümde 
baktım, ekranda bütün sanatçıların ismi 
geçiyor.Dünyanın her yerinden bir çok 
sanatçı kendilerini önermişlerdi. Ancak 
herkesi almamışlar. Hatta Michael 
Jackson, Madonna gibiler katılmak 
istemişler.O ara hastaymış bazıları bu 
yüzden mesaj göndermişler. Dünyanın 
sayılı sanatçıları, Peter Gabriel, Sting, 
Mc Hammer, Paul Simon, Tom Jones, 
Jipsy King gibi bir çokları katılmıştı. 

Harvey Gold Smith Production (Kraliyet 
Prodüksiyonu) üstlenmişti. jonh 
Major'da bütün devlet yetkilileri 
tarafından desteklenmişti. Onların hepsi 
geldi. O zaman Prenses Diana ile 
birlikte bir resmimiz dünya basınında 
çıkmıştı. Oradan alınmadır. Bütün Kürt 
guruplarını arkama aldım. Onlarla 
birlikte çıktık. 

• Başanit bir konserdi. Bize son 
olarak söylemek istediginiz bir şey var 
mtl Yunan halkma vermek istediginiz 
bir mesaj? 

• Aslında Yunan halkı dünyanın bütün 
u luslarından önce Kürt halkına dostluk 
ve dayanışma göstermesi gereken bir 
hal ktır. Çünkü, ezilmeyi, işgal i görmüş 
bir halktır. Üzerimizde katliam yaratan 
devletin katliamını görmüş, yaşamış bir 
halktır. Hangi Yunanlıya sorarsanız 
sorun ya dedesi, ya dedesinin dedesi 
Osmanlılar ve Türkler tarafından 
öldürülmüştür. Biz insanca bir yaşam 
istiyoruz. Biz, bütün halkların insanca , 
demokratça yaşamına saygılıyız. Bütun 
halkları seviyoruz. Ama bunların bu 
faşizano sistemlerine karşıyız. Biz 
yunan halkına şunu diyoruz. Madem ki, 
katl iam ı, sürgünü görmüş, yaşamış ve 
ayrıca milyonlarca Kürdün Türkiye'deki 
dramını görüyorlarsa biz onlardan bu 
dostluğu, yaşamış, arkadaşlığı 
bekliyoruz. Bu ayrıca onların da 
yararınadır. Çünkü, Türk devleti 
saldırgandır. Bu saldırgan lıgı durdurmak 
için bazı halkların birleşip, buna karşı 
direnmeleri gerekiyor. Ben de bir 
sanatçı olarak Yunanir.tan'da konser 
vermek istiyorum. Kürt halkının 
dileklerini, müziklerini, arzularını o 
güzelliklerini onlara dinletmek 
istiyorum. Benim türkülerim her 
konudadır. Insan hakları konusundadır, 
kadın hakları konusundadır, felsefi 
konulardır, halkların hakları 
konusundadır, enternasyonal konulardı. 
Sevgi ve aşk kon uludur. Umut ederim 
ki, biz bu güzelim türküleri 
Yunanistan'da da, Kürdistan'da da 
söyle riz. 

e Teşekkür ederiz. 
• Ben teşekkür ederim. 

Sterka Rizgari'yi e oku-okut e bixwine bide xwendin 
~ ~ 
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gengeşf --tartişma 

~-111!••••• ... 1111••••••••••••• zon~ ma wo. Ma neşikime wert~ n~ zarava de cudatiyi! 

KIROKI (ZAZAK1-
RDK1-DIMILK1) 

ıs.;;~~~r; ... :~ 

WANEMA 
woı 

JO/yew milet eke azad niyo, eke wayire jO dcwlcte niyo, 
avcşiycna zon/ziwan O kulturc e mileti zaf zor a. Milete Kurd 
hona bincdcste kolcdara da ro. Ho na azad O serxwcbün 
nebiyo. Co ka ewro zonc kurda zc e milete kc az.ıd O wayire 
devieta ye, ze zom'! dina standa rda liza nebiyo. Çar 
zar;ıvC/fehçe kurdi este: Kurmanci (kirdaski), zazaki 
(kirmancki-kirdki-dimilki), sor;ıni O goranl. Hcto bin ra, ne 
zaravi zere xo de ki standardalize niye. Her jO zarav;ı de çcnd 
şiwc estl!. 

Se ke eno zanayene, Kurdist;ın;ı Bakur de ne zarava ra 
kurmanci O zazaki e no qesekerdene. Ewro Kurdistana Bakur 
de, ma caverdi me çiqa mordemi kurmanci, çiqa ki zazaki 
qesekene, ma hona ila ç iqa nufise ma kurda csto e rind 
neza neme. Çiyo ke ilno zanayene, Kurdistana R;ıkur rlc 
zarava Kurmanci e zazaki ra zaf e na qesekerde nc. Taye 
roşna biri va ne no ponc de ju esto. Ma vajime na vatane zaf a, 
wa ponc de ju ne, qase des de ju bibo, wunciya şen ik niyo. 
Ewro dinya de nufise xo ju milyon ra şen ik daviste devleti 
este.Ewro xele mordem Kurmanci mOso O waneno. Hcto bin 
ra xcle niviskare Kurmanci cste. No' çiye zaf rindo. la belc, 
h;ıle zazaki hini niyo. Ne honde niviskare zazaki estc, ne ki 
ye ke zazaki mOse O wanene. Zaz;ıki na de rheqte zaf peyde 
nıendo. Roşnabir O şoreşge rc ma zazaki ser ro zaf nevinde ne. 
Mesela ma na derhele qaytc rojnama "Azadiya Welat" O 
kova ra "Rewşen" ke me. Hurdmina ki çend ser yo vejine. Her 
jO hejmara kovar ya ki rojname de, ya jO ya e n zaf di nivise 
zazaki este. Tayine de tewr nivise zazaki çine. Nivisi ku li ebi 
zarava kurmanci ame nivisandine. Yane raştiye a wa ke, ne 
kovar O rojnaman de nivise zazaki zc çiyc de sus (sOs) 
ma ne ne. 

Kovar G roj na namane binan ra tewr çiye mevajimc. Ne 
hem wcrte şa re ma de ninan ra şenik ene wendene, hemiki 
hale ninan ki zaf cOda niyo. Mesela hatani ewro na kovara 
(Sterka Rizgari) de kes zazaki ser ro nevi neto. Hama hama he r 
he jmara na kovare de kurmanci nivisi este, la bele kesidi sa tir 
zazaki ncnivisno. Na kemasiye de girs a. Gere zere niviskar O 
wendokare na kovara de ye ke zazaki zane na kemasiye 
bidine O teyna tirki O kurma nci ne, tayeki zazaki binivisne. 
Ya ne, ma çiqa qedr dame za rava kurnı;ınci gere ho nde ki 
bidime zazaki. Çimke, her çi ra ver qase kurmanci, zazaki ki 
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bikemi!, ya ki jukek ra jukeki biceme. No çiy~ de raşt 
n~beno. Standardaliza zoni ki niya n~bena! Na derhete 
berpirsiyar'i'ya rexistin O roşnabiran~ ma zaf a. Rexistin O 
roşnabir~ ma gere zarava zazaki ra çiman~ xo mecer@. 
Herkes zano ke, teyna şar~ ma wo ke kurmanci qesekeno 
asimile n~ biyo/n~ beno, ~ ke zazaki qesekene ki asimile 
biy~n~. Ewro ma şikime vajime miyani! kurmanci taye 
biyo raşti, la bele ma n~ seba zazaki ni!şikime vajime. 
Probleme zarava zazaki zaf ~. 
Her çi ra raver, hona sere name na zarava ma ser ro kes jO 

fikir niyo. Name na zarava ma ra teyna "zazaki" neno vatene, 
na zarava ma, ebi name dimilki, kirmancki, kirdki ki cno 
naskerdcnc. Ya ne, her mintiqa de name na zarava ma ra Çye 
vane. Na mesele serro hona niviskar O roşnabire ma ki jO f kir 
niye. Na derheqte munaqaşa zaferi zere ne nameyan de 
"zazaki" ser ro vejina. Tayc roşnabiri va ne ke no name 
"zazaki" kesane şaran no zone ma ra, manc xo ki xirab o, ıo 
sebeb ra ma name zone xo ra zazaki mevajime. Tayc kes<ın 
va ne name zone ma "kirmançki" yo, taye vane "kirdki" ... rıa 
munaqaş;ı hona nexelesiya. la bele, gere na munaqaşa jO 
name ser ro bcro giradyayiş, niya nebeno. 
Heto bin ra, sc kc eno zanayenc her minliqa de jô şiwe 

zazaki eno qesekerdcnc. Ma vnjimc zazaki yo ke hete 
Dersim de cno qesekerdenc ze zazaki yo ke Siwerek de eno 

qesekerdene niyo. Ya ki ma ne çiy scb;ı zanki ye Gimgimi Cı 
paloy ser rakişikime vajime, ne misali zaf c. Na cudateye 
zonc niviskarilne ma de ki esta. 1\.iviskare ma kamji şiw;ı 
zazaki zanc a şiw;ı de nivisnene. Yane jutiya (standardaliza) 
gramere zazaki çina. 

Ta ye roşnabiri cwro gramere zazaki ser ro xebetinc O ncı 
derhetetayc maqale O pirtCıki ame nivisandine. la belc, ne 
xebati bes niye, na derhele hona kcmasiye de girse esta. Par 
aşma tebaxe de, Stockholm de zazaki ser ro jO kombiyayişe 
dest pekerd. No kombiyayişe Stockhlom de desoponc 
roşnabir O niviskar top bibi. Ne kcsan raştnusnena zazaki ser 
ro munaqaşa kerd bi O meyle xo ;ırdi bi orte. Netica na 
kombiyayişi çend kovara de ame ç;ıp kcrdcne. Beguman no 
kombiyayiş, zarava zazaki ser ro gamc de mOhimc biyc. 
Waştena ma awa ke, roşnabir O niviskare ma peyniya na 

gama ver~ne biyar@. Ewro her çi ra raver, gere n~ probleme 
grameri halbibe. Eger no problem hal nebo, hem niviskar@ 
zazaki kamji şiwi! zazaki zan~ ~ şiwi! de nivisnene, he mi ki 
wendiş~ zazaki zaf zor be no. Çimke, teyna niviskar@ ma n~, 
wendokan! zazaki ki zaferi teyna jO şiwe zan~, e şiwa ne birıa 
zaf ri nd fam nekene. Kemasiya nıa tcyna grameri de niya. Hc!to 
bin ra, mesela ferhengok;ı zazaki ki tam halnebiya. Hatani 
ewro di ferhengoki çap biye, la bele ne hurdmina de ki 
kemasiye zaf a, nemjet e. Wunciya ki cwro ebi zazaki -kase 
kurmanci ne bo ki- xele çiy amc nivisnayenc. PirtOkeser 
folklori, pirtOke şiiri, hikayey, xatiray estc. Wunciya, sc ke ma 
corde ki nivisna ferhengoki, xebate grameri, xele babetan se• 
ro maqaley Oeb este. Na derheq de kovara Zend de (Hejmar 1) 
]. Aspari ju maqala nivisna. ].Aspari na maqala xo de, hat;ıni 
nika ebi z;ızaki çi amo nivisnaycnc mOhime ninan ku li 
nivisnc. Wendokari ekc mcraq kent\ hatani nika, kanji pirtOı<i, 
maqale Ocb amc nivisnaycnc, b i k ilmiye mcteryale z;ızaki çi 
ke nina itara şikine bOmOsc. 

Bawar'i'ya mi awa ke, şa~ ma wo ke zazaki qesekeno inan 
ra kam ki biwazo O ne meteryala ser ro bixebetiyo, zaf rehet 
şikino zazaki bOmOso, buwano O binivisno. Ma niviskar O 
wendokar@ na kova!'@ ra naye wazeme. Gere niviskar O 
wendokar@ na kovare, teyna kurmanci O tirki ne, zazaki ki 
binivisne. Xo vira me keme: Zazaki kizone ma wo 1 
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haberler 

15 y1ldlf TC zmdanlarmda bulunan özgürlük savaşçisi Nesimi Yaman 
bu kez düşüncelerinden ötürü yargiiantyor 

~~hiçbir güç bilimi, insanl1g1, onuru ve 
özgürlügü yargJiayamamiŞtlr. 

Istanbul DGM'de yarg1la -acakt1r'' 

1996 yılında Kornal Yayınevi 
tarafından çıkarı lan Nesimi 
Yaman' ın "GAP, KOrdistan'da 
Sosyo-Ekonomik ve Siyasal 
Etkileri" adlı kitabı, 
yayın landıktan kısa bi r süre 
sonra Istanbul 6 NO'Iu DGM 
tarafından toplatılarak 
hakkında dava açtı. Istanbul 
DGM toplalmaya gerekçe 
olarak kitapta yer alan Kür.t, 
Kürdistan kavramlarını 
"bölücülük Propagandası 
yapıld ıgı " iddiasıyla toplatt ı. 

15 yı ld ı r çeşitl i 
cezaevlerinde bu lrınan 
özgürl ük mahkumu Nesimi 
Yaman, bu kez de 
düşünceleri n i dile getird iği için 
ya rgı lanıyor. Nisan ayı içinde 
ilk duruşmaya çı karılan 
N.Yaman, savunmas ını yaptıgı 

sırada Bursa 2. Agır ceza 
Mahkemesi ta rafından 
engellendi. Bunun üzerine 
Yaman, "savunma benim en 
dogal hakkımdır, beni 
susturamazsınrz " dedi. "Uzun" 
gerekçesiyle savunma hakkını 
gaspeden mahkeme heyeti 
N. Yaman' ın hazırlamış oldugu 15 
sahifelik savunması nı Istanbul DGM'ye 
gönderd i. Duruşma tekrar göri.llmek 
üzere 30 temmuz 1997 gü nU, saat 9.5'e 
ertelendi. 

N. Yaman 'ın savunmasını özet olarak 
veriyo ruz; 

"Bu dava, Türkiye'de bilime ve 
bilimsel araştırma la ra biçilen değeri n 
sınırlarının görülmesi açısından 
önemlidir. Ayrıca, Türk Hukuk 
Sistemi ' nin içinde bulunduğu düzeyi 
göstermesi açısında n da bir göstergedir. 
lsnad edilen iddia lar, burjuva 
ideolojisinin kriterlerine göre ele 

al ınmış l ardı r. Resmi ideolojinin 
damgasını taşımaktadırlar. ( ..... ) 
Iddiana meye söz konusu olan 
çalışmamda (GAP), bazı kavramlardan 
yola ç ı kıl arak mahkum edilmem 
isteniyor. Çok kavram kullanmama 
karşın sadece iki tanesi rahats ızlı k 
yaratmış ve yargı lanmarnın bir ayağını 

oluşturmuştur. Nedir bu kavramlar? Bu 
kavramlar; Kürt ve Kürdistan 
kavramlarıdır. Bir ulusa Kürt demişim, 
bir cografyaya da Kürdistan demişim. 
Kürt, bi r ulusun adıdır. Ortadoğu'nun en 
eski yerleş ik halkl arından biridir. 
Asırla rdır bu topraklarda 
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yaşamaktadırlar. 
Kürdistan da, as ırla rdır 
bu halkın yaşad ıg ı 
cografyanın ad ıdır . 

Dünyanın en büyük on 
projesi arasında yer alan 
"GAP", üzerinde inşa 
edi ldiği topraklardan 
koparılarak irdelenebilir 
mi? Elbette hayır. 
Yine, bu "bölgesel 
kalkınma projesi" bütün 
sektörleriyle üretime 
geçmesi halinde 
milyonlada ifade 
edilebilecek bir emek 
gücüne ihtiyaç 
duyacaktır. Peki bu 
talebi kim karşılayacak, 
tabiki başta yöre halkı . 
Yani, emekçi Kürt 
halkı ... 
Aynı şekilde projenin, 
demografik yapıda, 
ekolojik dengedeve 
meteorolojik haritada 
ya ratacağı değişikiere de 
deginmiştim . 
Incelemernde ileri 
sürdüğüm savla rıının 
çoğu, bugün "GAP" 

pratiği nde doğrulandı diyebili rim. 
Gelinen bu aşamada resmi politika 

artık "Kürt var" diyor, ama "Kuzey 
Kürdistan" yok diyor. Fakat, "Güney 
Kürdistan" ı fiilen ve diplomatik 
düzlemde kabulleniyor. Hatta, siyasi 
örgütl iderlerini en üst düzeyde devlet 
protokoloyla ağırl ıyor. S ı k s ı k 

duyuyoruz, Kürdistan Demokratik Parti 
lide ri Mesut Barzani ve aynı şe kilde 
Kü rdistan Yurtseverler Birligi lideri Celal 
Ta labani bugün Ankara'dalar, yarın 
Başbakan veya Cumhurbaşka nı ile 
görüşmeler yapacaklar vs .. 

Devlet kendisi kullanınca suç 
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------------------------------~~-
olmuyor, ama bilimsel bir 
incelemede ku llandığımız için 
hemen hakkımızda dava 
açılıyor. Bu paradoks neden? ( .. .) 

Türkiye'de Yargı Bagımsız 
mıdır? 
TOrkiye'de (Türk-ulus-devleti) 
rejimin sorgu l anması veya ne 
oranda sorgulanacağı askeri 
politik gücün elindedir. Onun 
izinine bağlıdır. Devletin 
örgütlenmesinde ve 
Anayasa'larında tanziminde 
belirleyici ana faktör, hep si lahl ı 
kuvvetler olmuştu r. Politik 
davalar sözkonusu olduğunda 
hep aynı seyri iz lemiştir. Sivil 
Mahkemlerde de, askeri 
Mahkemelerde de, Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinde de bu 

kural değişmemiştir. Ilginçtir, 
bütün Anayasa'larda (Cumhuriyet 
dönemi) aynı kesimlerce 

• • nes1m1 yaman 

''GAP'' 
"Güneydoğu Anadolu Projesi" 

KÜRDiSTAN'DA 
SOSYO-EKONOMiK VE 

SiYASAL ETKiLERi 

hazırlanmıştır. TOrkiye'de tek 
belirleyici bir güç vardır o da, 
Politikleşmiş Türk Silhalı 
Kuwetleridir. ( ... ) 

Gaştırma dizisi 

DGM'lerin Türk Hukuk Sistemi 
içinde özel bir yerleri ve ağırlıkları 
vardır. Bu mahkemelerde (DGM) 
uluslararası hukuk normları geçerli 
değildir. TOrkiye'de kim Kürt ve 
Kürdistan hakkında olumlu bir şeyler 
yazmışsa, konuşmuşsa ikinci gün 
kendisini DGM'lerde bulmuştur. Kim, 
uluslararası savaş kura lla rı dışında 

Kürtlere pervasız bir kirli savaşın 
dayatılmasına değinmiş ve uygulanan 
ırkç ı , yasakçı ve sömürgeci politikalara 
karşı çıkmışsa kendisini hemen sanık 
sanda lyesinde bulmuştur . Tıpkı benim 
gibi.( ... ) 

"GAP" adlı incelemem, ön yargı ile ele 
alınmış ve öznel sonu ulaş ılmıştır. 

Bugün Kürtkültürüne, tarihine, dili'ne ve 
edebiyatma duyulan kin ve öfkenin 
altında yatan da bu ırkçı ve sömürgeci 
bakış ve önyargıdır. Halbuki, "dünya 
uygarlığı, her biri kendi özgÜnlüğünü 
koruyan kültürlerin, dünya çapında bir 
koal isyonundan başka bir şey değildir." 
(Ciaude Levi Strauss). Bu belirlemeden 
de an laşılacağı üzere, kü ltürel değerler 
başta olmak üzere, halkların bütün 
değerleri eşit , saygın ve kardeştirler. 

Devlet, ırkçı-sömürgeci kurum ve bu 
kurumların belirlenen sınırlar içinde 
kalarak üretebilecekleri karar ve 
uygulamalarla belki kitapları, yayınlan 
toplatabilir ama asla düşünceyi, 
özgürlükleri yasaklayamaz. ( ... ) 

Her konuda olduğu gibi, yargıda da 
(s iyasi davalara i lişk in) temel belirleyici 
güç, politikleşmiş askeri güçtür. 

DGM'Ier, hukuk kurumları değil, politik 
kurumlardır. Dolayısıyla yargı politiktir, 
hukuksal boyutu esasa ilişkin değildir. 
( ... ) 

DGM'ler resmi kurumlardır, ancak 
bizce, meşruiyetleri yoktur . Bu 
nedenlerden dolayı, yargı lamanın adil 
olacağına inanmıyorum. Hakkımda 
çoktan karar verild iğini ve hüküm 
kesildiğini düşünüyorum. 
Savunmamın, kararı olumlu yönde bir 

etkisinin olmayacağı kanaatindeyim. tabi 
o zaman,neden meşruiyetini kabul 
etmediğim bir kurum karşısında 
savunma yaptığım sorusu akıll ara 
gelebilir? Başta iddialara cevap vermem 
DGM'ye yönelik olarak algılanmama l ı. 

Bunun iki nedeni var. Birincisi; Savunma 
hakk1nın kutsallığı ve bu kutsallığa 
atfettiğim anlam. Bu hakka karşı 
üstlenilen yükümlü lükleri n (siyasi, 
ahlaki, bilimsel) pratik olarak muhatap 
ku rumlar karş ı sında yerine getirilmesini 
zorunlu gördüğüm için. Ikincisi; Tarihsel 
sorumluluk gereği. Bizden sonraki 
kuşaklara, geleceğe bir miras bırakmak 
için . Bizden sonraki kuşaklar, 
kazanımların öyle kolay elde 
edilmediğini bilme liler. Bi lmeliler ki, 
özgürlükleri kıskanç lıkl a korusunlar. ( ... ) 

"GAP" ça lışmam, bil imsel doneler esas 
al ınarak örüldü. Hareket noktası 
gerçekler olmuştur. Yasakçı mantığa 
karş ı bir duruşu içermektedir Hedeflenen 
Türkiye'yi bölmek değil tam tersi, 
Türkiye ve Kürdistan' ı kendi gerçeklikleri 
içinde tarihsel ayakları üzerine oturtmak 

Heziran-Haziran/lirmeh-Temmuz 1997 

haberler 
olmuştur. 
"GAP" çalışmam, halklarımız 

başta olmak üzere tüm insanlığ ı 

bilgilendirme sorumluluğu esas 
alınarak örüldü . 
"GAP" çalışmam, ceza 
maddeleri düşünlllerek değil, bu 
projenin ezen ve ezilen uluslar.ı 

ve sın ıfiara neler getirip, neler 
götürecekleri hesaplanarak 
örüldü. 
Neyin doğru, neyin yanlış, neyin 
suç, neyin suç olmadığına 
DGM'ler degil, tarih karar 
verecektir. 
"GAP" bilimsel bir incelemedir. 
Bilim yöntemi ile inşa edilmişti r. 
Bilim yasaları dinlemez, 
yasalarla kelepçelenemez, 
yasalara sığdırılamaz. Bilim 
önyargılarla hareket etmez, bilim 
önyarg ıları reddeder. O neden le 
eğer, bir bilimsel eser 
inceleniyorsa ırkçı, faşist ve 
sömürgeci önyargılardan arınmış 
olarak ele alınması gerekir. ( ... ) 
"GAP" incelemem, Istanbul 
Devlet Güvenlik Mahkemesi 
tarafından yukarıdaki 

önyargılarla ele alınmış ve 
iddianamedeki sonuçlara böylece 
ulaşılmıştır. 

"Yatzllanan" şahsım degil, 

bilimdir, düşüncelerdir. 

"Ceza/andm/mak" istenen ben 

degil, bilimsel bir incelemedir. 

"Tutuk/anan" ben degil, bir 

kilap'lır. 

"GAP" Kürdistan'da Sosyo-Ekonomik 
ve Siyasal Etkileri ad lı eserimden; 
politize yargı kurumlarından biri olan 
Istanbu l Devlet Güvenlik Mahkemsinir 
aksine onur duyuyorum. Bundan böyle 
de bu nitelikteki çalışma l a rıma daha da 
hız verecegim. Yani, bu "suçu" işlemeve 
devam edeceğim. Geleceğe, yasaks ız tı i r 
dünya bırakmak için üzerime düşen 
tarihi sorumluluğu her ne pahas ına 
olursa olusun yerine getireceğim. Gerek 
yerel ve gerekse evrensel bazda ... 

Son sözüm şudur; 

Hiç bir güç bilimi, insanlıgı, onu~ vı! 
özgOrlüAü yargılayamamıştır. Istanbul 
Devlet Güvenlik Mahkemesi de 
yargılayamacaktır." 

15 Nisan 1997 
Nesimi Yaman 
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:ZERINE BAZI NOTLAR 
Şeyh Sait aya klanması ile ilgili o larak 

bugüne kadar yapıl an inceleme ve 
araştırma larda bazı olguların ü7erinde, 
çeşitli nedenlerden ötürü yeterince 
durulmamaktadır.B iz bu kısa makalede, 
bunlardan ikisi üzerinde duracagız. 
Şeyh Sait Ayaklanması vesi lcsiyle 
kurulan lstiklal Mahkemeleri ve 
bunlardan biri o lan Şark lstiklal 
Mahkemesindeki yargılanmalar. 

lstiklal Mahkemelerinin 
Kuruluşu, Niteligi ve 
Uygulamaları 

8 Şubat 1925'te Piran'da patlayan 
silahlarla başlayan Şeyh Sait 
Ayaklanmasından yaklaşık yirmi gün 
sonra, 4 Mart 1925 tarihinde, Şark 

Şark lstiklal 
Mahkemesi, askeri 

tenkil harekatt 
eşliginde, Kiirt Ulusal 
direnişini terörize 
ederek basttrmak/a 

görevliydi. 
Ankara lstiklal 

Mahkemesi ise, esas 
olarak Türkiye'deki 

muhalefet odaklarm ı 
tasfiye ederek, 

Kemalist iktidarm -Tek 
Parti, Tek Şef, Tek 
Ideolojiye giden 

çizgide
perçinlenmesinde 

kullamlacaktt. Ankara 
ve Şark lstiklal 

Mahkemeleri en özlü 
ifadeyle bu amaçlar 

için kuruldu/ar. 

lstiklal Mahkemesi ve Ankara lstiklal 
Mahkemesi olarak bilinen iki mahkeme 
kuruldu. 

Şark lstiklal Mahke mesi, askeri tenkil 
harekatı eşl iginde, Kürt Ulusal direnişini 
terörize ederek bastırmakla görevliydi. 
Ankara lstiklal Mahkemesi ise, esas 
olarak Türkiye'deki muhalefet odaklarını 
tasfiye ederek, Kemalist iktidarın -Tek 
Parti, Tek Şef, Tck Ideolojiye giden 
çizgide- perçin lenmesinde 
kullanılacaktı. Ankara ve Şa rk lstiklal 
Mahkemeleri en özlü ifadeyle bu 
amaçlar için kuruldu lar. 

Bu mahkemeler, Cumhuriyet tarihinde 
görülmemiş ölçüde geniş yetkilerle 
donatılmışlardı. Herşeyden önce, bütün 
mülki ve askeri yetkililerin üstünde yer 
atı yorlardı. Herkes bu mahkemeterin 
verd ikleri kararlara uymak zorundaydı, 
Bakmakla yükümlü bulundukları 
davalarda herhangi bir s ınırlama yoktu. 
Siyasi, adli her türlü davaya 
bakab iliyorlardı . Bir üst mahkeme 
olmad ıgı için verdikleri kararlar da 
kes indi. 

Bu mahkemeler ilk kurulduklarında; 
Şark lstiklal Mahkemesi 'ne verecegi 
idam ceza ları nı anında infaz etme 
yetkisi tanınırken, Ankara lstiklal 
Mahkemesinin verccegi idam 
cezalarının TBMM tarafından 
onaylanmas ı şart ı getirilmişti . Zira esas 

hedef Kürt Ulusal hareketiydi. Ancak, 
sonradan gerek görOldugünde aynı yetki 
Ankara lstiklal Mahkemesine de 
ta nınacak! ı. 

lstiklal Mahkemeleri, kendilerine 
tanınan bu yetkiyi kullanarak, verdikleri 
idam cezalarının infazını çogunlukla 
aynı gece ya da bir gün sonra şehir 
meydanlarında, cami önlerinde yerine 
getiriyor ve bu vesi leyle tam bir terör 
havası estiriyorlardı . Bu astıgı astık, 
kestigi keslik mahkemelerde herhangi 
birini cezalandırmak için, bu kiş i 
hakkında suçlayıcı bir kanıt bulmak 
zorunlu dcgildi. Zira mahkemelere, 
vicdani kanaatlerine göre karar verme 

yetkisi tanınmışıı.l Dahası, hiçbir 
kanuna uymazorunlulukları da yoktu. 
Şark lstiklal Mahkemesinin üyelerinden 
Lütfi MOfit bir vesileyle, "bizim belli bir 
amac1m1z vardlf. Ona varmak için ara 

Slfa kanunun üstüne de pkanz"2 derken 
bu gerçegi dile getiriyord•J. 

Bu mahkemeler, direkt Kemalist 
iktidarıngüdümünde ve ona bagl ı olarak 
çalış ıyo rla rdı . Şark lstiklal · 
Mahkemesinde görülen Gazeteciler 
Davası'nda yaşananlar, lstiklal 

1 Bkz.E.Aybars, N Islik/al Malıkemelerr Ci lt 
1, ll (1920-1927), Dokuz Eylül üni.Yay. 
lzmir,1988.s.48 1 

2 E.Aybars, age.s.300 
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Mahkemelerinin bu niteligini gayet net 
bir şekilde gözler önüne seriyor. 
Şark lstiklal Mahkemesi, muhalif 

gazeteler Takrir-i SOkun Kanunu' na 
dayanılarak kapatıldıktan sonra, bazı 
gazetecileri tutuklamış ve bunları isya nı 
dolaylı olarak kışkırttıkları gerekçesiyle 
yargılamıştı . Bu davada savcı vekilligi 
yapan Avni Dogan, gazetecilerin 
cezalandırılması için Ankara'dan 
kendisine gelen emirleri anılarında 
şeyle dile getiriyor: 

"Beni cesaretlendirrnek için 
Ankara'dan ikinci derecedeki bazt 
zevattan (/smet Paşa'yt kastetmektedir) 

her gün şifreler altyordum. Bu şifre/erde, 
gazetecilerin Cumhuriyetin ilanmdan 
itibaren hükümete karşt aldtk/an menfi 
durum izah olunarak, haklarmda tatbik 
edilecek cezanm bana itibar saglayacağt 

ifade edilmekteydi. 113 
Avni Dogan'ın burada ifade ettigi şey 

gayet açıktır. Dönemin Başbakanılsmet 
Paşa, gazetecilerin gerekli cezalara 
çarptırılmalarını istemektedir. Ancak, 
mahkeme aldıgı bu emirlerin geregini 
yapmaya fırsat bulmadan M. Kemal 
devreye girer. Ve mahkemeye 
gönderdigi şifreli bir emirle, 
gazetecilerden beraatlerinden sonra 
Ankara'ya giderek kendisiyle Fırka 
lehine mülakat yapacaklarına dair söz 
alınması koşuluyla salıverilmelerini ister. 
Bunun üzerine mahkeme, lsmet Paşa'nın 
emirlerini yerine getirmekten 
vazgeçerek, gazetecilerle M.Kemal'in 
istediği doğrultuda anlaşıp beraatlerine 
karar verir. 

Avni Doğan, dönemin Dahiliye Vekili 
(Içişleri Bakanı) Cemil Bey'e yazdıgı 
mektupta M.Kemal'in Şark lstiklal 
Mahkemesine gönderdiği bu şifreli emri 
ile ilgili şunları yazıyor: 

"Gazi Paşa hazretlerinin gazetecilerin 
kurtulmalart şayan-1 arzu/art (?) 
tamndaki şifre/i emirleri gelinceye kadar 
muhakemenin tarz-1 cereyam da çok 
iyiydi. Bu emir geldikten sonra, 
hepimizden (içimizden!) bir arkadaş 
gazetecilere ve Gazi hazretlerinin ulüvv
ü cenaplanna mahzar olarak heraat 
edecekleri ve heraattan sonra Ftrka 
lehine sarf-1 mesai iç in Ankara'ya 
gidilerek Reisicumhur hazret/eriyle 
kendilerinin mülakatma delalet 

olunacagı ihsas olunmuştur."4 
Bu belge ya lnızca lstiklal 

Mahkemelerinin nasıl güdümlü 
çalıştıklarını degil, aynı zamanda bu 
mahkemelere seçilen insanların ne tür 
kişiliklere sahip olduklarını da sergiliyor. 

3 M.Tuncay, "TC'de Tek-Parti Y6netiminin 
Kurulması" (1923-1931 ), Yurt yay.Ankara 
1981 ,s.1 44 

4 145 

Avni Dogan, Dahiliye 
Vekiline yazdıgı bu 
mektubunu şu sözlerle 
bitiriyor: 

115emahat-t ruhiye ve 
tamayülat-t asilanesini 
çok iyi tamdıj!tm zat-1 
alilerinden bana 
yürüyecek dogru yolun 
iraesini hürmet/e rica 
ederim. lrae 
huyuracakları tariki bila 
kaydüşart kabul e ttigimi 
şimdiden arz ederim 
efendim.'' S 

Bu sözleri daha açık 
ifadeye çevirecek olursak; 
Avni Doğan, Dahiliye 
Vekili'nden kendisine 
dogru yolun 
gösterilmesini isteyerek, 
vereceği emirleri kayıtsız 
şarts ız yerine getireceğini 
bildiriyor düşkün bir 
tavırla .... 

Sonuç olarak, 
uzunluğundan ötürü 
tümünü veremediğimiz 
bu belge, sözkonusu 
mahkemeterin 
niteliklerini göstermeye yetiyor. Bu 
mahkemeler siyasal iktidarın birer 
yürütme organı gibi çalışmış ve sadece 
bazı biçimsel formaliteleri yerine 
getirmişlerdir. Bu yanıyla da meşru 
mahkemeler değildiler. Kaldı ki, bunları 
burjuva hukukunun biçimsel kuralları 
çerçevesinde "yasal" mahkemeler 
saymak bile zordur. Çünkü, bir yasayla 
kurulmuş olmalarına ragmen gerek 
tanınan keyfiyete açık yetkiler, gerek 
mahkemelerin işleyiş tarzı ve gerekse 
bileşimleri itibariyle çok aşırı ölçüde 
müdahale ve yönlendirmeye açık 
mahkemelerdir. Bu keyfilikleri onları 
"yasal" mahkemeler olarak görmeyi 
güçleştirmektedir. 

Bu sözde mahkemelerin, i ş başında 
kaldıkları yaklaşık i ki yıl boyunca 
gösterdikleri icraatları, hala tüm 
boyutlarıyla gün yüzüne çıkarılmamıştır. 
En basitinden, hala bu mahkemelerde 
kaç bin kişinin yargılandığı ve bunlardan 
ne kadarının idamla cezlandırıldığı dahi 
kesin rakamlarıyla bilinmemektedir. 

lstiklal Mahkemeleri üzerine nispeten 
kapsam lı bir çalışma yapan Aybars' ın 
verdiği rakamları geçerli sayacak 
olursak; Şark lstiklal Mahkemesi' nde 
göreve başladıgı 12 Nisan 1925'ten, 7 
Mart 1927'ye kadar toplam 501 O kişi 
yargılanmış ve 207'si vicahi, 213'ü 
gıyabi olmak üzere, toplam 420 idam 

5 

kararı verilmi ştir. 6 Ankara lstiklal 
Mahkemesinde ise, 2436 kişi 
yargılanmış ve bunlardan 150 'si vicahi, 
90' ı g ıyabi olmak üzere toplam 240 

idam verilmiştir? 
Burada bir parantez açarak Aybars' ıı' , 

lstiklal Mahkemeleri'nde asker kaçaklı~, ı 
nedeniyle verilen cezaları bu rakamların 
dışında tuttugunu belirtelim.Yazarın 
verdigi bilgiye göre, Şark lstiklal 
Mahkemesi' nde sadece altı ay içinde 
131 kişi askerden firar etme suçundan 

ötürü idama mahkum edilmişti r . B 
Ayrıca, aynı dönem içinde benzer 
suçlardan ötürü Sıkıyönetim 
Mahkemeleri' nde veri len cezaları da 
yine bu rakamların dışında tutuyoruz. 

Ancak Aybars' ın verdiği bu rakamlar n 
dogrulugu tart ışmal ıdır. Şark lstiklal 
Mahkemesi savcıs ı Süreyya Bey, 26 
Kanun evvel 1926 tarihli Cumhuriyet 
gazetesinde çıkan demecinde "Şark 
lstikla/ Mahkemesi şimdiye kadar (TS)bin 
eşhas-1 meznune hakkmda tahkikat ve 

muhakemat icra etmiştir'J9 diyor. Yani 
Aybars 'ın, Şark lstiklal Mahkemesinde 
yargılananlada ilgili verd iğ i rakamın üç 
misli bir rakam veriyor. Bunun gibi, 
idam cezaları ile ilgi li verilen 
rakamlarda çok düşük görünüyor. 

6 Bkz.E.Aybars,age.s.348 

7 Bkz.E.Aybars,age.s.474 
8 
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Özellikle, Şark 
lstiklal 
Mahkemesi' nin 
verdigi idamlar bu 
rakamların çok 
üstünde olsa gerek. 
Nuri Dersim'i, Şark 
lstiklal 
Mahkemesi'nin salt 
Elazıg'da NPalu ve 
Çabakçurlu 400 
Kürt gencini 

idam"lO ettiklerini 
yazıyor. 

Şark lstiklal 
Mahkemesi'nde 

göreve başladt8t 12 
Nisan 1925'ten, 7 

Mart 1927'ye kadar 
toplam 5010 kişi 

yargtlanmtş ve 207'si 
vicahi, 213'ü gtyabi 
olmak üzere, toplam 

420 idam karart 

başlamaz, Şeyh Sait 
Ayaklanması ile ilgili Harp 
Divanlarında görülmekte olan 
davaların tümü bu mahkemeye 
devredilmiştir. Zira yukarıda da 
belimigimiz üzere, Şark lstiklal 
Mahkemesi bu amaçla 
kurulmuştu ; Şeyh Sait 
Ayaklanması ile ilgili tüm 
davalara bu mahkemede, bir 
diger ifadeyle bu özel yetkilerle 
donatılmış Harp Divanında 
bakılacaktı. 
Şark lstiklal Mahkemesi' nin, 
Şeyh Sait Ayaklanması ile ilgili 
olarak ele a ldıgı ilk önemli 
dava, Şeyh Eyüp ve Dr. Fuat'ın 
davasıdır. Mahkeme, Şeyh Eyüp 
ve Dr.Fuat' ı "KUrdistan'ın 

Ba~ımsızlıgı " için çalıştıkları 
gerekçesiyle yargılayıp idama 
mahkum etti. Sanıklar 17 Nisan 

lstiklal 
Mahkemeleri ile 
ilgili olarak 
yukarıda 
verdigirniz bu 
genel bilgilerden 
sonra, gelelim Şark 
lstiklal 
Mahkemesi' nde 
görülen Şeyh Sait 
Ayaklanması 
yargılamaları na. 
Elbette burada 

verilmiştir. Ankara 
lstiklal 

Mahkemesinde ise, 
2436 kişi yargtlanmtş 
ve bunlardan 150 'si 

vicahi, 90't gtyabi 
olmak ilzere toplam 1925' te de asıldılar.11 Bu 

davadan sonra, 14 Mayıs 
1925'te; Kemal Fevzi, Seyit 240 idam verilmiştir. 

amacımız bu yargı lamaları bütün 
boyutlarıyla incelemek degil. Bu çok 
kapsamlı bir çalışmanın işi olabilir 
ancak. Biz burada sadece Kürtlerin 
1925 ayaklanmasında Şa rk lstiklal 
Mahkemesi'nde nasıl bir tavır 
takındıklarıyla ilgili bazı belirlemelerde 
bulunarak, daha çok Kürt direnişçilerinin 
daragaçlarında sergiledikleri tavırlara 
ilişkin yazılıp çizilenleri irdelemeye 
çalışacagız. 

Şark lstiklal Mahkemesi ve 
Şeyh Sait Ayaklanması 
Yargılamaları 

Şark lstiklal Mahkemesinin 
kuruluşundaki resmi adı, Isyan Bölgesi 
lstiklal Mahkemesi' dir. Ancak, resmi 
yazışmalar da dahil olmak üzere 
genelde Şark lstiklal Mahkemesi adı 
kullanılmaktadır. Gerek bu 
mahkemenin, gerekse Ankara lstiklal 
Mahkemesinin başkan, üye ve savcıları 
TBMM tarafından milletvekilleri 
arasından seçilmişle rdir . Ve ilginçtir, 
Şark lstiklal Mahkemesi'ne seçilen bu 
milletvekillerinden bir tek mahkeme 
savcı sı hukuk mezunudur. Digerlerinin 
hiçbiri hukukçu degildir. 

TBMM'de 7.3.1925 tarihinde Şark 
lstiklal Mahkemesine seçilen bu bürokral 
ve asker kökenli milletvekillerinin 
Diyarbekir'e giderek fiilen göreve 
başlama tarihi 12 Nisan 1925'tir. Şark 
lstiklal Mahkemesi burada göreve başlar 

10 M.N.Dersimi , NKürdistan Tarihinde 
Dersim" Dilan 181 

Abdülkadir ve arkadaşları 
mahkemeye çıkarıldılar. 

Iddianın özü burada da aynıydı. 
Mahkeme savcısı Süreyya Bey'in 
iddiaları, bu konuda yeterince fikir 
vermektedir; 

"Seyit Abdu/kadir ogtu Mehmet, 
Hoşnev aşireti başkanlarından Na fiz ve 
Abdullah Sadi ile muhakemesi ewelce 
kısmen yapılmış olan Bitlis/i Kemal 
Fevzi, umumi heyeti Türk vatanının Şark 
kısımlarında son zamanlarda vukua 
gelen ve memleketin ikiye bölünmesini 
hedef tutan bir hareketin hazırlayıcı/arı 
ve kışkırtıcıları olmakla sanıktırlar. Bu 
haince hareketlerinin ana hatlarını şu 
basit sözlerle izah edecegim. Gizli 
gayelerine vası/olmak için sanıklar dört 
devre geçirmişlerdir. Birinci devre, hayal 
kurma, ikinci devre tertip, üçüncü karar 
ve d6rdüncü ve son devre olarak da 

icra!H12 
Yargılama, savcının Şeyh Sait 

Ayaklanmasının niteligine de ışık tutan 
bu iddia ve görüşleri dogrultusunda 
yapı ldı . Duruşmalarda itiraflarda 
bulunan Abdullah Sadi dışında, digerleri 
savcının bu iddialarını reddedip 
suçsuzluklarını kanıtlamaya çalıştılar. 

Ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı. Ve 
mahkeme sonucunda Seyit Abdulkadir, 
Seyit Mehmet, Abdullah Sadi, Kemal 
Fevzi ve Hacı Ahdi Mehmet Tevfik 
"yaşamlarını ve siyasi mücadelelerini 

müstakil Kürdistan Teki/ine'•13 

11 Bkz.E.Aybars , age.s,348 

12 B.Cemai/Şeyh Saiılsyanl', Sel 
yay.lsıanbul, 1955.s.78 

13 M.Bayrak , N Kürtler ve Ulusal 
Demokratik Mücadele/crr 
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adadıkları gerekçesiyle idama mahkum 
edildiler. Hükmün infazı ise, 27 Mayıs 
1925'de Diyarbekir'de Ulucami önünde 
gerçekleştirildi. 

Şark lstiklal Mahkemesinde görülen en 
önemli dava kuşkusuz Şeyh Sait ve 
cephe komutanlarınında içinde 
bulunduğu 80' i aşkın kişinin yargılandıgı 
toplu dava olmuştur. Bu davada ilk 
duruşma, 26 Mayıs 1925'te yapıldı. Şeyh 
Sait ve arkadaşları "güya dini ve şer-i 
fakat her halde müstakil bir Kürt 
hükümeti teşkil eylemek emel ve 

maksadiyle kıyam ve isyan"14 ettikleri 
iddiası ile yargılanıyorlardı. 

Bugüne kadar gün yüzüne çıkan belge 
ve dökümanlara ·bakıldığında gerek bu 
davada, gerekse diger davalarda, TC 
devletine açıktan tavır alan, Kürt ulusal 
gerçekligini dile getirerek, bu temelde 
ayaklanmanın haklı ve meşrulugunu 
savunan tek kişi çıkmamıştır. Başta Şeyh 

Sait ve cephe komutanlan olmak üzere, 
tüm yargılananlar (suçsuz olduğunu 
söyleyenler hariç) ayaklanmanın planlı 
ve örgütlü olmadıgını , kendiliğinden 

geliştiğini ve amaçlarının sadece dini bir 
takım haklar elde etmek oldugunu 
söylemişlerdir. 

Burada bUyük olasılıkla, eğer 
mahkemeyi ve dolayısıyla TC'yi 
ayaklanmanın önceden planlanmadığına 
ve amaçlarının ulusal degil, sadece dini 
bazı haklar elde etmek oldugu na 
ina ndırabilirlerse, kurtulabileceklerini 
veya en azından cezalarının 
hafifletilebileceğini düşünüyor olmalılar. 
Ancak, bu tavrı n bir yararı olmadı. Ne, 
bazılarının devlete baglılık beyanları, ne 
nedamet getirmeler, hiçbir şey kar 
etmedi. Sadece mahkeme üyelerinin 
ceplerini a ltınlarla doldurabilen az 

sayıdaki insanla 15 Şeyh Sait ve 
arkadaşlarını Varto girişindeki 
Abdurrahman Paşa Köprüsünde 
yakalatmış bulunan Binbaşı Kasım gibi 
hainler kurtulabildL Mahkeme, 28 
Haziran 1925 pazar günü açıkladıgı 
kararıyla Şeyh Sait ve 45 arkadaşına 
idam, pek çok kişiye de ağır hapis cezası 
verirken; mahkeme başkanı Mahzar 
Müfit, Şeyh Sait ve arkadaşlarına 

hitaben: 
NKiminiz hasis şahsi menfaatlerinize, 

bir zümreyi alet, kiminiz ecnebi 
kışkırlmasını ve siyasi hırsiarını rehber 
ederek, hepiniz bir noktaya yani 
müstakil Kürdistan teşkiline dogru 
yürüdünüz. Senelerden beri 
düşündügünüz ve tertiplediginiz umumi 
isyanı ve ayaklanmayı yaparak bu 
bölgeyi ateş içinde bıraktınız ... ( ... ) 

14 M. Bayrak, age.s,309 

1 S Bkz. Z.SIIopl (Kadri Cemel Paşa) • Doza 
Kürdistan• s.1 01 
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------------------------------------------------------------------------------------tarih 
Hayatm/Zia ödüyerek hesap 
vereceksiniz"16 diyordu. 
Şeyh Sait ve arkadaşları hakkında 

verilen bu idam hükmü, 28'i 29 
Haziran'a baglayarı gece yanyana 
diziimiş bulunan daragaçlarında topluca 
infaz edildi. Idam edilen bu Kürt 
direnişçilerinden bir tanesinin ki hariç, 
hiçbirinin cesedi ailelerine verilmedi. 
Hepsini götürüp topluca bir çukura 
gömecek kadar büyük bir gözü 
dönmüşlük ve barbarlık örneği 

sergilediler.17 

Daragaçlarındaki Son Sözler 

Şeyh Sait Ayaklanmasında, Şark 
lstiklal Mahkemesi tarafından idam 
edilen bu Kürt direnişç ilerinin 
vasiyetleri, infaz anındaki tavırları ve son 
sözleri hakkında muhtelif açıklama ve 
rivayetler vardır. Bu konuda pek saglıklı 
verilere ulaşmak mümkün olmamıştır. 

Resmi tarih yazıcı ları , olumluluk 
kabilinden bir tek Av.Hacı Abdi (Bave 
Tujo)'nin idam sehpasına çıkarken · 
"Yaşasın Kürtlük mefkuresi, Yaşasm 

Kürdistan"18 şeklinde slogan auıgını 
yazıyorla r. Bir de eger sözü edilecekse, 
Kemal Fevzi'nin idama giderken 
arkadaşlarına "metin olmalartnl' 
söylediğinden bahsetmektedirler. 

Diğer taraftan Kürt cephesinde bu 
konuda pek çok şey yazılmaktadır. Bu 
yazılanların temel kaynağı Garo 
Sasuni'dir. Daha çok onun kitabından 
yararlanılmaktadır. Ikinci planda Zınar 
Sılopi ve M.A.Hasretyan gelmektedir ki, 
bunların eserlerinde sadece bir kaç 
kiş i yle ilgi li belirlemeler vardır. 

Ancak bu kaynaklardaki bilgilerin 
birbirini doğruladığını söylemek 
mümkün değildir. Bir tek Garo Sasuni ile 
M.A.Hasretyan'ın Dr.Fuat ile ilgili 
yazdıkları çakışmaktadır. Ama bu 
konuda da, dönemin yaşayan 
tanıklarından olmasından ötürü, 
nisbeten daha güvenilir kaynak olması 
gereken Zınar Sılopi'nin yazdığı farklıdır. 

Garo Sasuni'nin " Kürt Ulusal 
Hareketleri ve 15.yy'dan Günümüze 
Ermeni-Kürt Ilişkileri" adlı eserinde 
aktardığı, kendi deyimiyle "önemli Kürt 
liderlerinin bu son vasiyetlerinden 
bazıları" şunlardır: 

Sait: 
"Dünya yaşant1mın sonu geldi. 

16 Bkz. E.Aybars, age. s.325-326 
17 Bkz. U.Mumcu, "Kün-ls/am 

Ayaklanmasi', Tekin yay. 3. Basım, s. 230-
231 

18 B.Cemal , age,s.92 

Ulusum için kurban edildigirnden dolay1 
pişmanlik duymuyorum. Yeter ki, 
torunlanmiz bizi düşmanlanm1zm 
önünde mahçup b~rakmasınlar." 

Hınus'lu 
Halid Cebri Be : 

"Karşın1zda yalmz değilim. Arkamda 
Iran, Mezopolamya ve Tükiye'de 
muazzam bir Kürt ulusu bulunmaktadir. 
Bugün beni as1yorsunuz, fakat hiç 
şüphemiz yoktur ki, yan n toruntartmiZ 
da sizleri yok edeceklerdir. " 

"Zaten sizler yakma ve harap etme 
konusunda büyük bir şöhrele sahipsiniz. 
Burasm1 da Kerbela'ya çevirdiniz. Şunu 
biliniz k1~ dehşet ve insafs1zca sömürü 
ile şan ve şeref kazamlmaz. Yok olsun 
Türkler! ... " 

"Bize mevki ve riitbe balışetmek 
suretiyle bizi aldatabilirsiniz endişesi 
içindeydim. Şükür allaha ki, bizi mermi 
ve ip/e karşil1yorsunuz ve bundan dolay1 
biz hiç pişman degiliz. Verdiğiniz ders 
sayesinde torun/artmiZ öcümüzü 
alacaklardir. 11 

~ 
Di arbekir'li 

"Vatamm için yiğitçekurban olmay1 
daima düşünürdüm. Şüphesiz ki 
asilmakla olduğumuz bu toprağa 
bağtmstzflk bayrağt dikilecektir. " 

A kat Tevfk Be 
Di arbekir'li 

"Cesedimi bütün dünyaya gösteriniz 
ve herkes bilsin ki kişisel haklar için 
değil, ulusal haklar için savaş1yorum. 
Yaşasın Kürdistan! .. " 

"E/imdeki silah1 ulusuma karşt 
kuflanmaytp düşmammtz Tiirk'e karşt 
yöneltmiş olduğumdan dolay1 
mutluyum. Işte şimdi hayat1m1 Kürtlük 
için kurban ediyorum. 11 

Heziran-Haziran/Tinneh-Temmuz 1997 

air Mola Abdurrahma 
iSlli1L 1 

"Sefil/er! ... Sizi ayağtm1zın altmda çok 
a/çak ve küçük görüyorum. B iliniz ki, 
Kürt bir ağaç değildir ölür, fakat 
ef!ilmez! ... " 

. d ı 

~ 
"Cennet Kürdistan bizimdir. Ev sahibi 

biziz ve kim ne derse desin biz yine içeri 
gireceğiz, buna hiç bir güç engel 

olamaz, çünkü o bizimdir." 19 

Garo Sasuni, eserinde bu bi lgileri 
nereden derlediği ne herhangi bir açıklık 
getirmemektedir. Ancak açık olan şu ki , 
Garo Sasuni'nin kaynağı dönemin Kürt 
aydın larıdır. Büyük olasılıkla da lsmail 
Hakkı' nın "Troşak" adl ı Ermeni 
Dergisinin Aralık 1925 tarihli sayısında 
yayımlanan Şeyh Sait Ayaklanmas ı ile 
ilgili raporudur. Zira, Caro Sasuni, 
eserinde yer alan Şeyh Sait Ayaklanması 
ile ilgili bölümü esas olarak bu rapora 
dayandırıyor. 

Bu bilgiler nereden derlenmiş olursa 
olsun esas olan şu ki, bu bilgilerin 
doğruluğu tartışmalıdır . 

Zınar S ı lopi (Kadri Cemil Paşa), 
bilindiği gibi Şeyh Sait Ayaklanmasında 
Şark lstiklal Mahkemesinde yargılanmış 
ve bu dönemde yaşanan olayların en 
yakın göz lemcilerinden biridir. 

Zınar Sı lopi'nin, anı ve gözlemlerine 
dayalı "Ooza Kürdistan" adl ı eserinde, 
Garo Sasuni'nin bu yazdıklarını teyit 
eder tek kelime bulunmamaktadır. 

Zınar Sılopi, eserinin Şeyh Sait 
Ayaklanmasına ayırd ıg ı bölümünde, bu 
konu ile ilgili olarak idam edilenlerden 
sadece iki kiş inin tavrından sözediyor. 
Bunlardan biri , Dr.Fuat, diğeri ise, Av. 
Mehmet Ahdi (Bave Tujo)'dır. 

Dr.Fuat'ın idam sehpasırıda (bir 
şiirden) şu kıtayı okudugunu 
yazmaktad ır Zına r S ılopi: 

"Şevek tari ya hebu ya /une bu niv, 
Deşt di xew da çi ya digri ne hi/ale 

hiv. ~~20 

Zınar Sılopi'nin, Dr.Fuat'ın tavrı ile 
ilgi li yazd ığı sadece budur. Av.Mehmet 
Ahdi (Bave Tujo)nin idamına ili şkin ise 
"as ılı rken darağacı a ltında yaşasın 
Kürdistan diye kahramanca haykıran 
Bave Tujo -Hacı Ahti-'yi insanlık 

19 Garo Sa sun i, "Kürt Ulusal Hareketleri ve 
15. YY'dan Günümüze Enneni-Kürt Ilişkiler!' 

20 Z.Sılopi, age.s.96 
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duygusundan mahrum Türk askerleri 

süngü ile yaraladılar. "21 şeklinde 
şeyler yazmaktadır. 

Görüldügü gibi, Zınar Sılopi'nin bu 
iki kişiye ilişkin yazdıkları Garo 
Sasuni'nin yazdıklarından daha farklı 
şeylerdir. Ve bu konuda Zınar 
Sılopi'nin özellikle Bave Tujn'ya i lişkin 
yazdıkl arın ın, resmi tarih yazıcı ları 

tarafından da itiraf ediliyor olması 22 
bir ölçüde verdigi bilgilerin daha 
saglıklı olduguna yorumlanabilir. Öte 
yandan, Zınar Sı lopi'nin başta Şeyh Sait 
olmak üzere, diger Kürt direnişçilerinin 
idamlarından sözederken, Garo 
Sasuni'nin onlara mal eıtigi bu tür "son 
sözler"den sözetmemiş olmas ı 
düşündürücüdür. 

Kaldı ki, Garo Sasuni' nin diger Kürt 
direnişçilerine i lişkin yazd ı klarına 
Zınar S ılopi gibi yakın gözlemedayalı 
kaynaklarda rastlanmamasının yanısıra, 
bu konuda farklı içerikle iddalarda 
vardır. Örnegin; Garo Sasuni'nin, Şeyh 
Sait'in uvasiyeti" olarak aktardıgı 

sözler, Şeyh Sait' in yakın ları ve 
islamcılar tarafından farklı bir içerikle 
aktarı lmaktadır. Şeyh Sait' in 
~orunlarından Kasım Fırat, Şeyh Sait'in 
ıdam edilmeden önce Kürtçe yaz ılı şu 

içerikle bir yazı bırakmış oldugunu 
yaz ıyor: 

"Tabii hayat sona erdi. Kendimi 
millelimin yolunda feda ettigime hiçbir 
şekilde pişman degilim. llerde 
torunlartmızm bizden dolayı düşman 
önünde utanç duymamaları bizim için 

yeterlidir. "23 

Görüldügü gibi bu yazının son 
cümlesiyle, Garo Sasuni'nin aktardıgı 

sözlerin son cümlesi çok farkl ı bir 
içe~ikted ir. Ve birbirini tutmamaktadır. 

Öte yandan bir başka iddia olarak 
is lamcı lar, Şeyh Sait' in daragacında son 
istegi soruldugunda, kagıt kalem 
isteyerek Arapça şöyle bir yazı yazd ıg ını 
söylerler: 

"We la ubali bi su/bi fi cuz'u-ir rada 
in kane mesre'i fi-Aifah'i we fi'ddin. 
(Mücadelem Alah için ve d in için 
olduktan sonra idam sehbalarında 

astimarnda korkum yoktur.J'24 

Bu iddia gerçegi yansıtmaktan ziyade 
M .. T<;>ker'in anlatımlarında yer alan Şeyh 
Sa ıt'ın asılmadan önce yazdıgı bir 

21 Z.Sılopi, age.s.97 

22 Bkz. B.Cemal, age. s,92 

23 Dava adlı dergiden aktaran U.Mumcu, 
age,s.232 

24 Hira 57 

Bugün Şeyh Sait 
ayak/anmasmm Ingilizierin 
k1şktrtmast irticai bir hareket 

olmad1gt çeşitli belge ve 
bulgularla son derece net bir 

şekilde ortaya Çlmtş 
durumdadlf. Ancak, bu 

ayak/anmanm temel niteliginin 
Ulusal direnme hareketi 

olmasi, Kürt direnişçilerinin 
Ingilizlerden destek almak 

amactyla çeşitli girişimlerde 
bulunmuş olduklarmt, veya bu 

hareketin dinsel 
motivasyonunu tümden 

gözardi etmemizi 
gerektinniyor. Bunun gibi, 
Şeyh Sait Ayaklanmasmm 

basttnnak için kurulan Şark 
lstik/al Mahkamesinin estirdigi 

devlet terörünü incelerken 
mutlaka bunun muhataplarmm 

taVIr ve davramşlartnt da 
incelemek gerekmektedir .. 

Arapça şiiri gazetecilere verdigi 

yolundaki bi lginin25 is lamcılar 
tarafından partizanca çarpıtılmasının bir 
ürünü de olabilir. 
Şeyh Sait'in aile yakınlarının ve 

islamcı dergilerin yi ne bir diger iddiası 
d~, ~~yh Sait ' in idam sehpasında Arapça 
bır şıır okudugu şekl indedir. Bu 
iddiadaki şiirin sözleri ise bir başka 
türlüdür: 

NBasit agaçlarm dallarmda 
astimaktan perva etmem 

Muhakkak ki yolu m Allah içindir 

ve din im yoludur. "26 

Tüm bunların yanısıra, Behçet 
Cemal'in iddiası ise çok daha farklıdır. 
Behçet Cemal, Şeyh Sait' in idam 
sehpasına giderken "Fena yaptı k, 

bundan ~Jnra iyi olur inşallah"27 
şeklinde pişmanlık belirten sözler 
sarfettigini yazmaktadır. 

Kuşkusuz gerek Behçet Cemal, 
gerekse diger resmi tarih yazıcıların ın 
Şeyh Sait Ayaklanmasına yaklaşımı 
bellidir. · 

25 M.Toker'dcn aktaran U.Mumcu 
agc.s.232 ' 

26 Bkz.23. Dipnot 
27 
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Onlar Şeyh Sait ayaklanmasını resmi 
ideoloji dogrultusunda baştan sona 
çarpılmış ve tahrif etmiş lerdir. Bu açıdan 

ne Şeyh Sait ile ilgil i, ne idam edilen 
diger Kürt direnişçilerine ilişkin 
yazdıklarına itibar etmek mümkün 
degildir. 

Bütün bunlar, sanık ların idama 
giderken ki son sözleri hakkında resmi 
tarihe ait anlatımların güvenilir 
olmadıgını göstermektedir. Ancak, resmi 
tarihçilerio yazdıgı herşeyin tam tersinin 
dogru olduğunu varsaymak da sakat bir 
anlayıştır. Diyalektik materyalist tarih 
anlayışı somut olguira dayanır. tarihin 
bir kesitinde hiçbir somut ver ve 
kaynağa dayandınlmadan yazılan 

şeylere mutlaka bilimsel bir 
kuşkuculukla yaklaşmak gerekiyor .. 

Bugün Şeyh Sait ayaklanmasının 

Ingilizierin kışkırıması irticai bir hareket 
olmad ığı çeşitli belge ve bulgularla son 
derece net bir şekilde ortaya çımış 
durumdadır. Ancak, bu ayaklanmanın 

temel niteliginin Ulusal di renme hareketi 
olması, Kürt direnişçilerinin Ingilizlerden 
destek almak amacıyla çeşitli 
girişimlerde bulunmuş olduklarını, veya 
bu hareketin dinsel motivasyonunu 
tümden gözardı etmemizi gerektirmiyor. 
Bunun gibi, Şeyh Sait Ayaklanmasının 
bastırmak için kurulan Şa rk lstiklal 
Mahkamesinin estirdigi devlet terörünü 
incelerken mutlaka bunun 
~uhataplarının tavır ve davranışlarını da 
ıncelemek gerekmektedir. Yani, tarihsel 
olayları incelerken sadece bazı olguları 
degil, bütün olguları ve bu olguların 

birbiriyle olan diyalektik baglantılarını 
incelemek ve buradan sonuçlara 
ulaşmak gerekiyor. 

Tarihsel olaylara bu perspektifle 
yaklaşııgımızda, bir o layın sadece pozitif 
yanların ı degil, negatif yanlarını ve keza 
gü nyüzüne çıkması henüz belge, bilgi ve 
bulgulara ihtiyaç duyan yanlarının 
olduğunu da görürüz. Işte Şeyh Sait 
ayaklanması vesilesiyle kurulan Şark 
lstiklal Mahkemesinin uygulamaları ve 
Kürt direnişçilerinin gerek 
mahkemelerdeki, gerekse 
darağaç l arındaki tavırları bu anlamda 
henüz tartışmaya ve araştırmaya muhtaç 
olgulardır. 
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KARŞI 

DEVRIMCI 
SAVAŞ 

KOMPLCX:U VE 
TASFIYECIDIR 

Medeni Ayhan 
ll . bölüm 

ı Bun l arın düşüncele ri de Özal'ın düşünce le rine yakındır. 
Bunlarda savaşla sonuca ulaşılamayacağını anlamış ve 
dillendirmiş kişilerdir. Bu açıdan, esneyerek ve gedik 
açarak karşı devrimci politikaya devam etmekten 
yanaydı lar. Kontrafaşist kanat tarafından bir komployla 
tasfiye edilen çok şey bilen binbaşı Cem Ersever ise, 
esneme ve gedik açma yanlıs ı değildir. Aslında 
kontrafaşist çizgiyi daha uç bir noktaya çekmek istiyordu. 
Irkçı-liberal karması kanaıla bir yakınlaşmasıda yoktu. 
Sonuna kadar savaş yanlısıydı, ancak kontrafaşist çizgiyi 
profesyonel bir kontrgerilla ordusu ge li ştirmek üzere 
aşmaya çalışan bir uç sapmaydı. Bu nedenden dolayı 
cezalandırıldı. Karşıdevrim cephesindeki kanatları 
bunların iç çel işki ve çat ı şmas ı sunucu gerçekleşen 
komplocu tasfiye leri bir açıklama ve değerlendirmeye 
kavuştururken , elbette bu konuda yazıl ı bir emiri veya 
bir sözleşmeyi belge olarak sunamayacağız. Çünkü, 
rüşvetin ve kompocu tasfiyeci liğin belgesi olmaz, olsa 
bile ortadan kaldı rılı r. Kald ı rılmazsa dahi savaş 
sonucunda ortaya çıka r. Biz, savaş süreçlerini olgu ve 
olay ları basındaki demeç ve haberleri esas alarak bu 
değerlendirme le ri yapıyoruz. 
Şimdi karşıdevrim cephesinde üst düzeyde gerçekleşen 

komplo ve tasfiyeleri sıral ayarak açıklayıp 
değerlendire lim; 

Kontrafaşist kanat, Kartal Demirağ' ı ANAP Kongresine 
gerekli araçlarla beraber gönderdi veya götürdü. Öldürme 
amaçlı veya ciddi bir ihtar olsun diye organize bir suikast 
yapıldı. Suikast sanki Kartal Demirağ' ın, Turgut Özal'a 
bireysel bir tepkisiymiş gibi ve özellikle bunalımda olan, 
kavgacı , sorunlu bir ki şili ğin popüler olmak amac ıyla 
yaptığı bir sayd ı rıym ı ş gibi yuuurulmaya ça l ı ş ıldı. Kartal 
Demirağ, kısa bir süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest 
bırakıldı. Özal, olayın üzerine gidemedi, gücü yetmedi. 
Kartal Demirağın kı sa süre cezaevinde ka lmas ı görüntüyü 
kurtarmak içindi. Kontrafaşist kanalın , geçmişten 
günümüze uzanan faaliyetleri içinde yer alanlar, bi lgi 
sahibi olanlar belli bir gücünde sahibidir. Savaş sürecinde 
bir sürü güç odağı yaratılmış, varolanlar 
güçlendirilmiştir. Mafya odaklarından tutalım, birbirine 
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eklemlenmiş bir sürü siyasi güç odağına kadar hepsi 
devlet içinde yer edinmiştir. Bu nedenle, bu odaklardan 
birinin unsuru olan herhangibir kişi çok bariz adli veya 
siyasi suçlar i ş led i ğ i nde bile, üzerine 
gidilmemekte/gidilememektedir. Sırf görüntOyü kurtarmak 
amaçlı üzerine gidi liyormuş gibi yapı ldığında bile, suçlu 
durumdaki kişi "biz bugüne kadar ne yapt ıysak devlet, 
millet için yaptık, üzerime gelinirse konuşurum, 
konuşmaya başlarsam, tahmin edilemeyecek kadar kötü 
sonuçlar dogar" diyerek tehdit etmeye baş l.ar. Işte herşey 
bu noktada durur. Çünkü, bu odaklar en üst ve en kilit 
noktalardaki bazı politikacı lar, bürokrallar !komutanlar ve 
emniyet güçleriyle i l işkili olarak çal ışmış lar ve 
çalışmaktadı rlar. Birileri konuşmaya başlad ığında topluma 
karşı işlenmiş bir sürü adli ve siyasi suç ortaya çıkacak, 
deşifre edilmiş olacaktır. Bu nedenle devlet gövdesine 
hakim olan kontrafaşist kanat, herşeye formül uydurarak 
bir çok şeyi istediği yönde saptı rmakıa veya örtbas 
etmektedir. Herkes herkesi görmezden gelip, saklayıp 
korurken, gerçek anlamda kendin i de saklayıp. korumuş 
olmaktadır. 
Özal, öldürme veya ciddi bir ihtar amacıyl a bir kez 

suikaste uğ ramas ına rağmen düşünce l erini olaha geniş, bir 
platformda konuştu ve tartışmaya devam etti. Bu noktada, 
Cumhurbaşkan ı Turgut Özal'ı kesin olarak bir komployla 
tasfiye etmek, kontrafaşist kanat .. için vazge·çilmez bir 
zorunluluk haline geldi. Ancak Ozal'ın, yeniden bir 
si lahlı sa ldırıyla tasfiye etmeye çalışmakla lhem devlet 
içindeki kanatların varlığ ı ve iç çatışma süreci kolayca 
ele verilecek, bütün şüphele r gerçekteki gibi bir suikastle 
öldürülmüş o l abileceğine çeki lecek, hem de çok uzun 
süre tartışma konusu olacaktı . Çünkü, ister istemez ikinci 
sil a hlı saldırının birinci silahlı saldırıyla ilişkisi gündeme 
gelecekti. Bu nedenle sessiz sedasız bir biçimde ve doğal 
bir ölümmüş gibi Öza l'ı zehirleY.erek tasfiye etmek bir 
zorunluluktu . Zehirlenmiş olan Ozal, odasında yere düşer, 
ancak geç olarak arabaya bindiri ldiği gibi, trafiği n 
s ıkışık lı ğı bahane edilerek geç olarak hastahaneye 
götürüldü. Sonuç olarak, Türk tarihinin önemli bir öze lliği 
hatta yönetenlerin önemli bir niteliğ i olan komplocu 
tasfiyeci lik bir daha sergi l enmiş oldu. Cumhurbaşkan ı 
Turgut Özal, bu şeki lde bir komployla tasfiye edi ldi. 
Senıra Özal, eşi Turgut Özal"ın tasfiye edi ldiğinden 

şüphe l endi. Bu nedenle saçından bir tomar keserek, 
ABD'ye götürdü. Çünkü, sadece ABD'Ierinde: CIA'ya bağl ı 
bir birimde yap ılacak inceleme sonucunda bir zehirierne 
olayının gerçekleşip, gerçekleşmediği ortaya 
çı karı labi lecekti. Sonuç olarak Özal' ın, kutsal kabul 
edilen devlete ve ideolojik politik an lay ı ş ın a kurban 
edildiği anlaşılab ilecekti. En azından Özal ai lesinin bunu 
anlad ıgın ı , bildiğin i düşünüyorum. Çünkü, kısa bir süre 

· sonra Ozal ai lesi ve başta da Senıra Özal, kontrafaşist 
kanalın unsurları tarafından tehdit edildi, kı :skaca alınd ı . 
Bu işle ilgilenmemeleri ve basına demeç vermemeleri 
gerektiği söylendi. Semra Özal, ai lesiyle beraber 
istemeye istemeye teslim olmak Lorunda kald ı. Basına 
verdiği bir demeçte sözkonusu olay için "all aha havale -
emanet- ediyorum" dedi. Bir işin gereklerin i yerine 
getirme gücünü kendinde bulamayanla r "alla.ha emanet" 
eder. Senı ra Özal, daha sonra ABD'lerinden Türkiye'ye 
döndüğünde basına ilginç bir demeç daha ve rdi. "Ben 
bundan sonra hayatıma bakacağım, bol bol eğleneceğim" 
dedi. Bu kon trafaşist kanala verilmi ş bir mesajdı. Senıra 
Özal, eşi Turgut Öza l 'ın tasfiye edilip edilmediğiyle 
ilgilenmeyeceğin i ve herşeyi kabu llendiğini ifade 
ediyordu. Kontrafaşist kanat, Turgut Özal' ı Sı~mra Özal'a 
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kolay unutturdu. Gerçekten de Semra Özal bol bol bar, 
gazina ve dügünlerde görünmeye başladı. Hatta kendine 
uygun bir eş arayışına bile girdi ve bu nedenle magazin 
sayfasına düştü. 

Semra Özal'ın politikaya atılma gibi bir istegi vardı. 
Ancak, kontrafaşist kanatın ilk yönelişiyle beraber bu 
isteginden vazgeçti veya uzun bir sü re için erteledi. 
Turgut Özal'ın büyük oğlu Ahmet Özal ise, politikaya 
atılma konusunda daha istekliydi. Turgut öza l 'ın 
düşüncelerini temsil elmek istiyordu. Politi kaya atı lmak 

için bir iki adımda attı. Ihrahim Tatlıses'le beraber 
Urfa'ya giderek burada halka hitap etti. Bu nedenle de 
Özal' ın imajıyla beraber düşüncelerini politikada temsil 
ed ilmesini tehlikeli bulan kontrafaşist kanat tarafından 
daha sıkı ve yoğun bir kıskaca a lındı. 

Ahmet Özal 'la ilgili epey yolsuzluk dosyası dava konusu 
edildi. Bunların bir kısmı dogrudur, bir kısmı ise dogru 
değildir. MIT tarafından üretilmiş ve Çölajan aracılıgıyla 

gündem leştirilmişti r. Gerçcge dayanan dosyalar için 
Ahmet Özal şaşırmı yor, üretilmiş olanlara şaşırıyor. 
Bunlarda nerden çıktı dereesine afalıyor. Bu noktada 
komplo geleneğinin de fa rkına varıyor, ancak yine de 
tamamıyla teslimiyet bayragını açmak dışında bir şey 
yapamadı. Yurtdışından dönüşünden sonra çıktıgı ilk 
televizyon programında hiç bir işle ilgilenmediğini, 
kesinlikle politikaya atılmayacağını beyan etti. Sonuç 
olarak kontrafaşist kanadın çizgisinden sapan ve ırkçı 

liberal karması kanadın sözcüsü durumuna gelen Turgut 
Özal, bir komployla tasfiye edildikten sonra bütün devlet 
kurumlarının bilgisi dahilinde bir tür ödüllendirme olarak 
verilen veya almasına gözyumulan ranıla bir santaj ve 
ceza landırma aracı haline getiri lerek ai le bireyleri 
Türkiye çapında teşhir ve tehdit edi ldi . Turgut Özal, 
kontrafaşist kanatın çizgisinden sapmasaydı yolsuzluk 
yapmakla suç lanmayacağı gibi, Özal'lara daha büyük 
ranılarda sun ulacaktı. 

MIT tarafından ulaştırılan kimi dogru, kimi uydurulmuş 
bilgi ve bP igeler üzerinden "araştırmacı gazeteci" sıfat ı 

takılan, yolsuzlu kla rın namuzsuzlukların peşine düşmüş 

ender gazeteci olarak programlara çıkartılan Çölajan 
üzerinde durmak gerekiyor. 
Birincisi, Çölajan siyasi sahnede kontrfaşist kanatın 

medyadaki en hamarat ve en belirgin adamıdı r. 

Özal' larla ilgili yazıları Rıdvan Özdenin eşi Tomris 
Özden'e karşı faaliyetleri ve diğer siyasal süreçlerdeki 
tutumları değerlendirildiği zaman bu sonuç açı kca ortaya 

çıkıyor. 
Ikincisi : Çölajan yolsuzluk yaptığını ileri sürdüğü 

kişilerden nitelik olarak değil, sadece niceligiyle 
farklıdır. Bu açıdan Çölajanın ça lı p çalmadığının 

üzerinde durmaya gereksinim yoktur. Çölajanın 
beslendiği, her türlü gıdas ını aldığ ı ve savunmanl ıgın ı 

yaptıgı düzenin niteligine bakmak gerekiyor. Çö lajan bol 
bol hırsız ve rüşvetçi üreten, kendi de rüşvete ve hırsız 

olan mafya odakları oluşturmaya olanak saglayan, kontra 
faa liyetleriyle kendini sürdüren ve ayakta tutan bir 
düzenin medyadaki en hararetli ve düzeysiz bir uslupla 
savunman l ıgını yapan kişidir. 

Ugur Mumcu devletin çocuguydu. Ancak, ugur 
Mumcu'nun kafas ı da devlet içi klik çatışmasının sonucu 
olarak verildi/alında. Ugur M umcu, kontrafaşist kanatın 

eliyle veya bilgisi dahilinde vuruldu. Özde bir ilgisi 
olmamakla beraber, biçimde Hizbullahı bir görüntüyle 
ortaya çıkmayı ve bunu kullanmayı politika haline getiren 
kontrafaşist kanattır. Kontrafaşist kanat, sivi l olarak 
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örgütlenmenin arac ı olarak 
Hizbullah ad ını 
kullanmaktadır. Gerçekte, 
TC'nin Hizbullah örgütü 
yoktur. Dini kullanan ve bu 
yolla bazı toplumsal kesimleri 
devrime karşı kullanmak 
amacıyla, sivil olarakda 
örgütlenebi lmek için 
Hizbullah adı ortalıkta 
dolaştı rı l dı. 
.Timsah kısmı yavrusu nu yer 

ve sonrada sahtek:ırca aglar. 
Üçüncüsü: Turgut Özalı'n 

ordudaki en güvenilir adamı 
ve düşüncedaşı Eşref Bitlis'ti. 
Eş ref Bitlis'te esneyerek 
ideoloji ve politikada 
taktiksel bir gedik açarak 
yola devam etme yanlısıydı. 
Bu nedenle Esref Bitlis'in 
bindiği uçaga sabotaj 
yapılarak düşürü ldü. ugur 
Mumcu, olayında bombanın 
patladığı ve parçaların 
dagıldıgı muhit hasıl 
çerçevelenip, korumaya 
alınmadıysa parçalar-doğru 
dürüst toparlanmadıysa ve 
deliller hasıraltı edil ip dosya 
rafa kaldırıldıysa ayn ı şey 

Eşref Bitlis olayında da 
sözkonusu oldu. Ki, uçağın 
bu lunduğu alana hiç kimsenin 

suçlu durumdaki 
kişi //biz bugüne 
kadar ne 
yapttysak devlet/ 
millet için yapttk. 
üzerime gelinirse 
konuşurum. 

Konuşmaya 

başlarsam/ tahmin 
edilemeyecek 
kadar kötü 
sonuçlar dogar' 
diyerek tehdit 
etmeye başlar. 
Işte herşey bu 
noktada durur. 
Çünkü/ bu odaklar 
en üst ve en kilit 
noktalardaki bazt 
po/itikactlar, 
bürokratlar 

girmemesi gerekirken nöbetçi komutanlar ve 
asker bir subayın parolayı 
söyleyerek alana girdiğini 
ifade etti. Bu araştırılmadı. 
Amerikan şi rketl erinin 

düzenledikleri raporda olayın 

sabotaj olduğunu be lgeledi. 
Eşref Bitlis olayında dogru 

dürüst bir soruşturma 
yapılmadı. Uçağın düşmesinin 

nedeni resmi açıklama larda 
oldugu gibi bir arıza olmadığı 
gibi bir buzlanmada değildi. 
Sıradan bir komutanın 
kalkacak uçağı bile en az bir 
iki kez kontrolden 
geçirildikten sonra havalanır. 
TV'de izlediğim Eşref 
Bitlislinin oğlunu da 
tereddütlü buldum. 
Tereddütlerine rağmen bir 
sabotaj sözkonu olup 
olmayacağını tartışmaktan 
çeki ndi. 

Dördüncüsü: üniversiteyi 

emniyet 
güçleriyle ilişkili 
olarak çaltşmtşlar 
ve 
çaltşmaktadtrlar. 
Birileri 
konuşmaya 

başladtgmda 
topluma karşt 
işlenmiş bir sürü 
adli ve siyasi suç 
ortaya çtkacak, 
deşifre edilmiş 

olacakttr. 

birineilikle bitiren, okuduğu bir sayfa lık yazıyı 

ezberleyen, adı kirli şey l ere karışmamış bir politikası 
olan Adnan Kahveci'de Özal' la düşündaş oldugu için bir 
trafik kazası süsüyle tasfiye edildi. Özal yakın 
arkadaşlarından olan Adnan Kahveci "Kürt Sorunu Nasil 
Çözü lmez" başlıklı yazısıyl a, kontrafaşist kanatın 
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ideolojik-politikasına bazı noktalarda ters düştü. Adnan 
Kahveci 'nin hazırladıgı rapor öldürülmesinin temel 
nedenidir. Resmi açıklamada da her ne kadar Adnan 

ERer gerçekten 
Susurluk olaymm 
bir kaza deRi/de, 
bir suikast olma 
o/as111ğ1 olsayd1, 
bunu 
emperyalizmin 
desteRiyle lfkÇI 
liberal karmasi 
kanadm 

Kahveci ve ailesi nin 
arabasının yanlış sapması 
sonucu gerçekleşen trafik 
kazası sonucu öldügü ifade 
edilmişse de gerçek olan bu 
yolla tasfiye edi ldigidir. 
Adnan Kahveci'nin 
ölümünden önce eşinin 
kendisine ihanet ettigi 
burjuva basında yer yer 
gündem leştirilerek manevi 
açıdan bunal ıma 
sürüklenmek istenmiştir. 
Beşincisi: Çok şey bilen 
binbaşı Cem Ersever de 
kontrafaşist kanat tarafından 
bir komployla tasfiye edildi. 

vönetimde Ersever'in ırkçı il~şkisi 
'· olmad ı . Kontrataşıst kanat 
dengeyi içinde etkili bir unsur olarak 

k 1 b'Jd'lf' . yer aldı. Daha sonra ya a aya 1 16mm uygulanan politikanın 
ve ilk kez başarısızlıgı nedeniyli 

, profesyonel bir kontrgerilla 
kontrafaŞISt ordusu kurmak isteyerek bu 
kanatm bazi çiz~de de ı~şan uç bir ~nsur 

halıne geldı. Kontrataşıst 
çizgiyi aşan düşüncelerini 
örgütlernek için, kısa f.:>ir 
süre çalışan Ersever'in 
çabaları hissedildikten sonra 
muhtemelen önce uyarıldı, 
sonra orduyla ilişkisi kesildi. 
Bu bi r tür 

unsurlarm m 
tasfiye etmeyi 
başard1Rm1 
deRedendirebi/e 
cektik. Bu s1cak 
savaşm bir yasas1 
gibidir. Devrim 
cephesinde bile 
karş1 devrimci bir 
eRi/im taş1yanlar 
komp/ocu 
tasfiyeye 
başvurur. 

Bu nedenle bu 
yaz1y1 şu 
saptamayla 
bitirebiliriz; 
karşidevrimci 
savaş komplocu 
ve tasfiyecidir. 

etkisiz leşti rmekteydi. 
Kontrafaşist kanat 
"taşkınlaşmış" düşüncelerine 
ragmen Cem Ersever'i fiziki 
olarak ortadan kaldırmak 
istemiyordu. Çünkü, Ersever 
PKK'nın broşür ve kitaplarını 
okuyup inceleyerek pratik 
mücadelenin yanısıra 
ideolojik, politik, teorik, 
mücadele yapan tek 
komutandı. Orduyla i lişki si 
kesilmesine ragmen PKK 
hakkında yaz ıdıgı tenkidci 
yazı ve kitaplar karşıdevrim 
cephesi açısından bir 
boşlugu dolduruyordu. Bu 
açıdan Ersever 
etkisiz l eştirildi, fakat 
öldürülmedi. Nitekim orduyla 
ilişkisi kesi ldikten sonra da 
yazama devam etti. PKK' nin 
kamplarına sivil elbiseyle 
girip gözlem yapabi lmi ş Cem 
ersever, Aydınlık 
gazetesinde Ahmet Soner ile 

yaptıgı röportajda devlet içi klikleri iç çelişki leri, 
çatışmaları kanun dışı faaliyetleri ve bazı ilişkileri azda 
olsa ele verdi. Bunu hem kendi dü üncelerini ö 

dogrulugunu ortaya koymak için yaptı, hem bazı 
kişilerden öçalmak ve kendisine karşı olanları freniemek 
için yaptı . Bu röportajla Cem Ersever çok daha gizil ve 
tehlikeli bilgileri de basına aktarabileceginin mesajını 
verdi. Işte bu noktadan sonra Cem Ersever' in pasif 
durmayacagını, düşüncelerini örgütlernek için çaba 
harcayacagının ve bunu yaparken devlet sırrıdurumundaki 
bir çok şeyi deşifre edecegi kesinleşti. Bu nedenlede 
kontrafaşist kanat hamarat ama, taşkınlaşmış öz eviadının 
infazına karar verdi. 
Cem Ersever, askeri terminolojiye uygun, PKK gerillaları 

gibi yaşanan, sü rekli dagda bulunan özel ve profesyonel 
bir kontragerilla ordusu oluşturarak PKK'ye karşı 
savaşmak istiyordu. Ersever, yol güzergahlarındaki arama 
taramalada halka baskı uygulamayla, köy boşaltmayla, 
adam kacırıp öldürmeyle bir sonuca ulaşılamayacagını 
düşünmeye başlamıştı. Ersever uzun süre adam kaçırma, 
işkence, köy boşaltma, yargısız infaz ve bir çok askeri 
operasyonda bulunmuş, organize etmişti. Bu şekilde 
PKK'nin mücadelesinin bitirilemeyecegini anlayan 
Ersever, devletin kendi kanuniarına bile aykırı düşecek 
şeki lde adam kaçırıp, öldürmeyi bir tarafa bırakıp düzenli 
ordudan özerk düzen dışı profesyonel bir kontrgerilla 
ordusu düzenleyerek düzen dışı bir savaşla sonuç 
alabi leceğini formüle edip, bu şekilde bir örgütleme 
yaratmak için çalışmaya başladı. ancak, Ersever'in bu 
düşünceleri kontrafaşist çizgide bir uç sapmaydı. Bir 
taşkınlıktı. Bu şeki lde bir kontrgerilla ordusu oluşturmakla 
devlet hem kendi kanuniarına aykırı faaliyetler içinde 
oldugunu kabullenmiş olacak, hem de Nato'da ikinci 
büyük ordu olan Türk ordusunun -bir milyonluk ordunun
"üç beş çapulcu" olarak adlandırdıkları PKK' nin askeri 
gücü -ARGK- ile baş edemedigi gibi bir sonuç çıkacak, bu 
da ordunun güç ve faaliyetlerine gölge düşürecekti. Cem 
Ersever'in arkadaş l arıyla ordudan kopartılmasının nedin 
bu düşünceleridi r. Aydınlık gazetesinde baz ı sı rları 
deşifre etmesi, başka önemli sır l arı da ifşa edebilecegi 
tehlikesi ve kendi düşüncelerini örgütlernek için 
çalışması bir komployla tasfiye edi lmesinin temel nedeni 
oldu . Aydınlık gazetesindeki röportajından sonra 
kontrafaşist kanat tarafından "dostça" yaklaşılarak tuzaga 
çekildi. Daha sonra, arkadaşlarıyla sorgulandıktan sonra 
öldürülüp Ankara çevresindeki yol kenarlarına attılar. 
Dostça yaklaşarak tuzaga düşürmeselerdi, Ersever gibi 
çok şey bilen kurnaz ve si l ahı ço iyi kullanan bir askeri 
kolay kolay kündeye getiremezlerdi. Kısacası kontrafaşist 
kanat hamarat ev i adını da infaz etti. Timsah kısmı 
yavrusunu bir daha yedi. Soruşturma dosyasıda açılır 
açılmaz rafa kaldırıldı. 
Altıncısı: Alay komutanı Albay Bahtiyar Aydın'da 

sadece si lahla sonuca ul aşı lamayacagını anlamıştı . 
Özal'la aynı noktaya gelmişti. Biraz da savaştan 
uzaklaşmıştı. Aktif olarak operasyanlara katiımamaya 
başlamıştı . Sıcak savaşım alanında olmasına ragmen, 
kontrafaşist kan atı n istemlerine uygun bir pratik içine 
girmiyordu, gi remiyordu. Bu da PKK ile "uzlaştı" -
anlamında yorumlandı, bu nedenle de askeri bir binanın 
kapıs ında bulunan Albay Bahtiyar Aydın, bir suikast 
si l ahıyla bir kaç ki lometre uzaklıktaki bir tepeden 
vurularak tasfiye edildi. PKK'nın açtıgı ateş sonucu şehit 
oldugu açıklandıysada PKK eylemi üstlenmedi. Aslında 
PKK, Bahtiyar aydını vurmuş olsaydı diger eylemlerinde 
oldugu gibi bu eylemide üstlenecek ve dogal olarak 
propaganda malzemesi yapacaktı. Kontrafaşist kanat 
eylemi PKK'ye mal etmekle kanat çatışmaların ı tasfiye ve 
ko arı izlemek istedi. 
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Yedincisi: Alay komutanı Albay KAzım Çilingirogtu da 
ırkçı-liberal karması kanalla parelel düşünceler 
savunacak noktaya gelmesi nedeniyle bir komployla 
tasfiye edilde. Ancak, PKK tarafından vuruldugu belirtildi 
ve şehit ilan edildi. PKK en sıradan askeri vururken bile 
haber ve propaganda malzemesi yaparken olayı 
üstlenmedi. Evrensel gazetesinde çıkan bir habere göre 
Albay Kazım Çilingiroğlu'nun cenaze töreninde taşınan 
pankart ve atılan sloganlarda "çilingiroğlunun katilleri 
ordu içinde (aramızda), katillerden hesap sorulsun, 
katillerden hesap soracağız" denilmiştir. 

Albay Kazım Çilingiroğlu'nun eşide "eşim şehit olmadı, 
işim öldürüldü, işin peşini bırakmayacagım" diyordu. 
Ancak, herhalde kadının üzerine gidilerek susturuldu. 
Çünkü, bir daha sesi solugu çıkmadı. Sonuç olarak albay 
Kazım Çilingiroğlu bir komployla tasfiye edildi. 

Sekizincisi:Aibay Rıdvan Özden'de çok samimi olduğu 
doktor arkadaşının ifadelerine göre, her zaman "şu savaş 
bitse, şu savaş olmasa, çocuklarımız ölmezse ne iyi olur, 
bu iş savaşla çözü!.mez, boşuboşuna kan dökülüyor" 
diyormuş. Rıdvan üzden'in eşi Tomris Özden' in 
~.ktardıkları daktorun aktardıklarıyla çakışıyor. Tomris 
üzden "eşim hümanist bir insandı , bazı uygulamalara 
karşıydı. Eşimin şehit olduğuna inanmıyorum. Eşim 

öldürülmüş olabilir, işin peşini bırakmayacağım" diyordu. 
PKK, Diyarbakır Lice'de vurulan albay Bahtiyar Aydın, 
Tunceli'de vurulan Albay K~zım Çilinğiroğlu gibi, 
Mardin'de vurulan Rıdvan Ozden'c ilişkin eylemi de 
üstlenmedi. Burjuva basını ise, Rıdvan Özden'in rayında 
yürümeyen evlilik birliği ve açılmış boşanma davası 
nedeniyle mutsuz olduğu, bunatırnda olduğu ve çatışma 
sırasında "öleyim de bu bunalımdan kurtulayım, şehit 
olarak ölmek her şeyden iyidir" dereesine yaylım ateşine 
rağmen ayağa kalkıp en öne fırlayarak kendini hedef 
haline getirdiğini ve bu yolla bir anlamda da intihar 
ettiğini işledi. Sözkonusu açıklamalardan çıkan ilk 
döşünce, Albay Rıdvan Özden'in bunalımda olması 
nedeniyle zaten intiharı düşündüğünü, ancak çatışmada 
kendini hedef tahtası haline getirerek ve şehitler payesini 
bu şekil~e alarak yaşamına son verdirmiş olabileceğidir. 
Rıdvan üzden'in kendisinin bu şekilde hedef haline 
getirmesi rasyonel değildir. Savaş karşıtı bir noktaya 
gelen bir askerden ise, bu hiç beklenmez. Yaşamı 
üzerinde böyle kolayca ve ucuzca tasarafta bulunmaz 
ayrıca, bir operasyonda albay rütbesindeki bir komutanın 
vurulabilmesi için kamutasında ki askerlerin büyük bir 
bölümünü{l veya en azından kendisini koruyan grubun 
vurulmuş olması gerekirdi. Oysa yapılan açıklamada 
kayıp son derece sınırlıdır. 
Gerçekte Rıdvan Özde~. savaştan uzaklaşmış ve 

kayıtsızlaşmıştı. Rıdvan üzden çizgiden sapmış ve 
ifadelerinin orduda moral bozukluğu cesaretsizlik 
yaratabileceği askeri savaştan uzaklaşırabileceği 

düşünüldü. Bu nedenle komployla tasfiye edilecekler 
listesine alındı. 

Kontrafaşist kanat Rıdvan Özden' in düşüncelerini eşine 

aktarmış olabileceğini düşünüyordu bunu biliyordu. 
Albay R~dvan Özden'in tasfiye edilmesi durumunda eşi 
Tomris Özden'in sahiplenebileceği, bir anlamda "gürültü 
koparabileceği" düşünülüyordu. Bu nedenle bir komplo 
tezgahlanarak Tomris Özden'e Rıdvan Özden'in başka 
kadınlarla kendisini aldattığı açıklandı. Tomris Özden, 
duygusal ve tepkisel davranarak bir anlamda da kendisine 

göre ezilmiş gururunu onar.r:nak isteyerek bir boşanma 
davası açtı, sonuç Tomris üzden bu noktada kontrafaşist 
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kanatın tuzağına düştü. Çünkü, kontrafaşist kanat bu 
yolla hem Rıdvan Özden'i tasfiye ettiklerinde eşinin 
sahiplenmesinin koşullarını ortadan kaldırmak istediler, 

hemde albayı bunalıma çekmek istediler veya 
bunalımdaymış gibi bir hava yaratmak istediler.Bunuda 
biraz başardılar bu nedenle de Rıdvan Özden'in tasfiyesi 
bir açıdan iyi yürümeyen evlilik nedeniyle sözde doğmuş 
bunalıma bağlandı, diğer açıdanda Tomris Özden'in eşini 
sahiplenmesi, öldürülmüş olabileceğini dile getirmesinin 
<?.nüne geçmek istediler. Fakat her şeye ragmen Tomris 
üzden komplocu tasfiyeyi anladı. Bu nedenle soruşturma 
yapılmasını istedi. Basına demeçler verdi. Kadın 
konuştukça da daha fazla üzerine gittiler. Ancak herşeye 
rağmen eşi tasfiye edilenler içinde en direngen tutumu 
olan kadın oldu. 

Özellikle Çölajan, boşanma davasını gündemleştirerek 
Tomris hanımın konuşma ve çocuklarının açıklamalarının 

önüne geçmek istedi. Kadınla çok uğraştı. Kişilik 

haklarına bile saldırdı. Şanar Yurdatapan'la özel bir 
ilişkisi varmış gibi imalarda bulundu. Amaç sadece 
susturmaktı, her yöntem mubahtı, nitekim Tomri6 Özden 
CHP kongresinde parti meclisinde en çok oyu alarak 
seçilmesine rağmen partiden de tasfiye edildi. Bu da 
kontrafaşist kanatın dayatması sonucu gerçekleşti. 

Gerçekte çok karmaşık olan siyasal süreç ve ilişkileri 

çok basitleştirerek ve çok açık bir biçimde alt alta 
sıraladık . Sol bir bilince sahip olmayan bir insan bu 
değerlendirmelerimiz nedeniyle "bu adam deli, yaptığı iş 

delilik uyduruyor" deyip ürperebilir. Bu bana bir hakarelle 
olmaz .. Tarihte yaptığı iş delilik ve kendisi de deli olarak 
adlandırılanlar doğru, önemli ve devrimci olanı 
dillendirmiştir.Kontrafaşist kanat yönetirnde bulunduğu 
sürece kendi içinden ve dışından tasfiyeye devam 
edecektir. Dile getirdiğimiz tasfiyeler dışında daha az 
önemli tasfiyeler ve emekli ederek etkisizleştirmelerde 
yoğunca yaşanmıştır. 

Koşullar değişir ve ırkçı-liberal karması kanat yönetimi 

ele geçirirse bu durumda kontrafaşist kanatta komplo ve 
tasfiyeyle karşı karşıya kalabi lecektir. 1990 yılından bu 
yana kontrafaşist kanat emperyalizm tarafından eskisi 
gibi destek ve yardım görmemektedir. 
Eğer gerçekten Susurluk olayının bir kaza değilde, bir 

suikast olma olasılığı olsaydı, bunu emperyalizmin 
desteğiyle ırkçı liberal karması kanadın yönetirnde 
dengeyi yakalayabildiğinin ve ilk kez kontrafaşist 

kanatın bazı unsurlarının tasfiye etmeyi başardığını 
değerlendirebilecektik. Bu sıcak savaşın bir yasası 
gibidir. Devrim cephesinde bile karşı devrimci bir eğilim 
taşıyanlar komplocu tasfiyeye başvurur. 

Bu nedenle bu yazıyı şu saptamayla bitirebiliriz; 

karşıdevrimci savaş komplocu ve tasfıyecidir. 

• 
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pirtuk 
1tap 

özlem 
Özlem, kimi zaman sevgil inin 

kollarında yaşamaya, ana kucagının 
s ı caklıgına; kimi zaman evine, yurduna 
ul aşmayaya da esaretten kurtulmaya 
karşı duyulur. Insanın her an mutlaka 
özlemini çektigi bir şey vardır . Yani 
özlem, insan ya_şamının olmazsa 
olmaz bir parçası. Ama kimi büyük 
özlemler vardır, onlara erişilmezse 
yaşam anlamsızlaşır. I ş te Hraçya Koçari 
- Kapriyelyan-' nın "Özlemff adlı 
kitabında iş lenen de böyle bir özlem. 
Arakel Eloyan' ın yaşadıgı memleket 
özlemi !. ... 

191 5 Ermeni Soykırımı, yalnız 1,5 
milyon insanın katledilmesiyle bitmedi . 
Ennenilere yaşatıla n göç, Urartu'dan 
çagımıza taşınan medeniyete karşı Başkanıdır. Memleketine duydugu 
i şlenen suç, insanları katietme kadar acı özlem ve Stalin'e yaptıgı sevgi dolu 
ve yürek parçalayıcı. Batı 'dan Dogu'ya sitem yüzünden çok sıkıntılar çeken 
can hav liyle kaçabilenler, Arakel, ogulla rının bile büyük 
öldürülmekten kurtuldu. Sonrası ise tepkisini alı r. Arakcl Eloyan 
kelimenin tanımlamaya yetmedigi, ra kamların yetersiz kald ıgı tavuklarla, koyunlada arkadaş olur. 
büyük özlem! Arakel Eloyan' ın dogdugu topraklara, her nefes Ancak bu uzun sürmez, bir gecenin zifiri karanlıgında yaşlı 
alışında yüregini hançerleyen Ararat ve Pertog'a duydugu bedenini Aras' ın soguk su ları na vurur. Batı-Ermenistan'a 
büyük hasret Kovuldugu topraklar Eloyan'a aslında yakın, geçer. Ararat'ın eteklerinde özgürlük ateşin i yakan Bro Heske 
Aras'ın hemencik öte yakası, ama erişilmez kadar da uzak; Teli i ve lhsan Nuri Paşa' lara konuk olur. Ve kıyamet kopar; 
çünkü yasak. SB-Türkiye hükümetleri arasında müthiş bir diplomasi trafigi 

Dogup büyüdügü topraklara yakıcı özlem duymanın bile yaşanır. Arakel, "aman devletlerin arası açılıp bir savaş 
hoş karşılanmadıgı bir ortamda, Arakel bir süre insanlardan olmasın, yeniden savaşın tozu dumanı arasında kahredici 
uzak dunnayı, içine kapanmayı yegler. Ülkesinin özlemler duyulmasın" diyerek, pek scvdigi Ara rat' ı ve 
parçalanmasını içine s indiremeyişi , onu bazen hoş isyancılarını batı'da bırakarak geri döner. 
karşılanmayan sitemlere iter. Kendini tutamaz ve mırıldanır; ogulları , "ajan oglu ajan" muamelesi görüp görevden 
"Stalin yoldaş ne diye memleketimizi Türklere bıraktı n?" diye uzaklaştırılmı ştır. Arakel'de döner dönmez Ermeni Devlet 
söylenir. Siyasi Idare Başkanı 'nın odasında sorguya al ın ır. !damla 

Arakcl'in bir oglu Komsomol, digeri ise Köy Meclisi y;ırgılanmasından söz edi lir. Arakcl'in özleminin 
~~~~~--~~~--.. ••••••••••••••••....._ büyüklogone akıl erdirilmez. Kimi için, 

11

0nun bir 
tahtas ı eksik"tir. Arakcl' in aç ıklaması ise çok basit: 

'.K<Slr€Al~'JNI.02:t.~~INI YASAKLAR DINDIRMEZ 
Ermenistan'da yayınlanır. "'Enneni TOri<:e intikam 

llilltn:aeş]fn"~~iiti N1915 'Vt! öncesi katliam ı yadsıdıgı" gerekçesiyle 

1994 yılında Türkiye'de Zel Yayınevi tarafından 
t;lvıını:ıınır .. Herhangi bir soruştunna açı lmaz. lik baskısı kısa sürede 

Okurun yoAun istemi üzerine 1996 yılında NOjen Yayınevi 
IP~ıtalıı_nd;m 2.;f)askısı yapılır. 

teşkil etmeyen kitap, aynı Istanbul DGM tarafından 
•ıı1ceıenır;, kardeşlig i ve dostluguna özel bir önem veren 
.a;zlern; bu kez 11ırl<çılık yaptıgı, kin ve nefret yaydıgı" gerekçesiyle 
•tc>plıiluıııp hakkında dava açılır. 

· ~·"'""'"• siridirilmek, susturulmak istenir, ama savcılar Özlem 
ve isyan yüklll oldugunu hesaplayacak kadar 
Arekel Eloyan'ın başına gelenlerin özleminden 

•ıc:avılla•tıaııdıı!!.ı da, sanırım çözecek düzeyde degiller. Eğer, o erdemi 
lyakııılasalaırdı, Arekcl Eloyan'ın başına getirilenler özlem (Garod)' in 
•t\;ıc""' getirilmezdi. Bu kadar özlemi n kar~ısında durulmazdı . 

nedir bilinnlsiniz!!!? 

Heziran-Haziran/Tinneh-Temmuz 1997 

• 

"Ben mektcp medrese yüzü görmedim. Bir tek 
yüregim varki, ögotten, sözden anlamaz. Özledim 
mi yoldan çıkar, çıktımı da hududu, kanunu unutur." 
Uzun sorgulardan sonra, kimseyle hiç bi r şey 
konuşmaması şartıy la Arakcl köyüne geri gönderi lir. 
Arakcl'i n agzını gerçekten bıçak açmaz. 
Hraçya Koçari -Kapriyelyan'nın özlem'i (Garod), 
halkların birbirine kı rdı rılmasının trajedisini, bir · 
Ermeni köylüsü şahsında yalın olarak gözler önüne 
seriyor. Sovyet bürokrasisine ince ve yerinde bir 
eleştiri var. Yurtscverligi "karşı devrimci" lik sayabilen 
Arşo Dzemeryan'a şu güzel yanıtı verir: "ne diyeyim 
ku rban, neden istemiyeyim ki Ermeni'yle Türk kardeş 
olsun, beraber yaşasın . Türk Ermeni'ye kıymasın, 
Ermeni'de inli kama ka lkışmasın, nefret degil, sevgi 
olsun. Alaşkert Ovası ' nda, Muş'ta , Van Gölü' nün 
etrafında ve Bingöl dolaylarında sosyalizm kurulsun. 
Dünyaya sulh gelsin. 
Neden olmasın ki? ... 
Hoş oralar sosyalizm 
için kötü yerler mi?" 

72 

Ahmetönal 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




