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Dergimizin 3S'inci saYlsml 1 MaYls'tan önce sizlere ula§tlrmaYI hedeflemi~tik. Ancak araya giren
Kurban Bayraml ve 1MaYls nedeniyle i~yükü artan matbaalar, bu hedefimizde birkag günlük gecik
meye yolagtl. Yine de periyodumuzda glklyoruz.

Gelecek.saYllarda bulu§mak dilegiyle.

* • *

ilk sayfalanmizda PSK Genel Sekreteri Say," Kemal Burkay ile dergimiz adma yapilan bir röpor
tajl yayirnhyoruz. Yurt drsmda yaymlanan bazi yaymlarda yeralan ve daha yok lideri .oldugu Kürdis
tan Sosyalis~ Partisi (PSK)'ne yönelen suclarnalan yarutlayan Burkay'm röportajrrun, okurlanrmz
tarafmdan ilgiyle okunacaöma inaniyoruz. lcinde ya~adlglmlz süreci yorumlayan diger yazi ise yaza
nrruz Fuat Onural tarafmdan kaleme almdi. Demokrasi ve Bart~ Partlsi Genel Ba~ka", savm Re
fik Karako~ ise, ge9tigimiz Mart aymda Anayasa Mahkemesi tarafmdan kapatilan Demokrasi ve
Degi~im Partisi'nin !?an~ve demokrasi mücadelesi igindeki yerini ve olusurnunda DDP'nin büyük ca
batantun oldugu EBOB sürecine yönelik düsüncelerini dillendirdi.

1 MaYls'ln tarihsel geli~imini ve Türkiye'de yasanan 1 Mayrslan özetleyen yazi ise, yazanmiz Ser
hat YJlmaz tarafmdan kaleme almdr. Yrlmaz. ayru zamanda emek mücadelesinin Kürt sorunu ile illn
tisine de krsaca deginiyor. Kürt basrrurun ve diger muhalif basttun Türkiye'deki öznel durumunu ise
yazanrruz All C;Jharyorurnladr. Bir diger yazanrruz Mazhar Kara ise, insan haklan mücadelesindeki
bazi olmazsaolrnazlan irdeledigi yazismda, ayru zamanda insan haklan mücadelesinin tarihsel bazi
boyutlanna da dikkat yekiyor. '

Brosür dizimizin sonuncusu olan "Glm~lik Sorunu"nu bu saYlmlzda yaYlnllyoruz. Haien önümüz
de ciddi bir görev olarak duran gengligin örgütlenmesi ve onun mücadele iyindeki misyonunun belir
lenmesinde önemli bir kaynak olacagma inandlglmlz genglikle ilgili gall~manm, okur kitlemizin ihti
yaylannt kar~llayacagma, özellikle gen9 okurlanmlz iyin yol gösterici bir rehber olaca~:'jmainanlyoruz.

Bu saYlmlzdan ba~layarak Ara~tlrma-inceleme-Belge bölümünd~ bazI belge;lerever ver~cegiz.
Ara~tlrmacl·Yazar Mehmet Bayrak'm yayma haztrlanan "Kürtler'de Islam DI~llnan~lar ve Ogreti
lerl" adlt henüz yaytnlanmaml~ galt§masmdanaldlglmlz bu belgeleri önümüzdeki saYllardada yaym
lamaya devam edecegiz. '

.. ....

Rejimin giderek kendini tükettigi bir ortamda, siyasal cahsmarun ürünlerini ne yazrk ki ayrn oranda
toplayarrnyoruz. Türkiye'nin sorunlan her geyen gün bir ylg gibi büyürken, egemenler kendi yarattik
lan bu sorunlara cözüm üretemez duruma düsrnüsler, Bu yagdl~1yönetime alternatif olmasi gereken
ler de, haien sagltklt birllktelikleri yakalayamamanm, ortak projeler üretememenin sikmtrstm yasiyor.

Henüz ortak projeler üretememenin en büyük sorumlusu, kuskusuz bizzat bu sisteme alternatif 01-
duklanru iddia edenler. yani, "degi~iminmotor gücü" olduklanru söyleyenlerdir.

A91ktlr ki, sorunun yaratrcrlan cözürnün üreticisi olamazlar. Türkiye'de de bu böyledir. Basta Kürt
sorunu olmak üzere diger tüm sorunlann yarancrsi olan egemen kesim sürekli kendi ylkarlannl kolla
ml~, cözürnden cok, "kitleleri daha nasil uyuturuz" politikasrrun hesaplanru qütrnüstür. Egemen kesi
min uzun yillardrr sürdürdügü bu politika, özellikle son üc-bes yrlda daha da ayyuka crkrnrsnr. Ve bu
politikanm üstü, hiy de kapah degiL..

Politika bu kadar aylk yürütülürken, ya da kartlar bu kadar aylk oynarurksn; rejim muhaliflerinin gö
zü kapalt ve daha yok kendi dar grupsal91karlannl ön plana alan politikalar üretmesinin sonuclanrnn
aglr olacaörru geymi~ deneyimlerden 90k iyi arurnsryoruz. Ayru yanhslara bir daha düsmernek, gey-
rnis deneyimlerden dersler crkarrnak, günümi.jzgeryekliginde bir ihtiyac olmaktan öte, zorunluluktur.

Türkiye'deki siyasal mücadelenin bir birliktelige, daha acik bir deyimle bir Barl~'ve Demokrasi
Cephesi'ne lhtiyac: vardrr. Her kesimin kendi mecrasmda yürüttügü dagmlk politik calrsrnalann rejimi
ciddi anlamda zorlamayacaöi acrktir. Oysa giderek cözülen bu ucube rejimin degi~mesinde kitlelerin,
ernekcilerin, köylülerin, özcesi bir avuc azmhk drsmdaki geni~ bir kesimin büyük bir ylkan vardir ve
bu kesimlerin temsilcilerinin birlikte politika üretecekleri organizasyonlan yaratrnasi arttk kacrrulmaz
dir.

Aksi durumda, cürüyen rejim, giderek yokolmaya yüz tutan sistem, demokrasi gÜylerinin sagllklt
birlikteliklerden yoksun olmasmdan da yararlanarak "alternatifini" kendi iyinden Ylkarabilir. Ve 0 gün,
tüm herkes iyin gey olabilir. .'

Kitlelerin daha uzun yillar bu baskrlar karsrsrndadiren.emeyecegiaciknr.
Kitleler bir urnut 1~lglanyor.
Onlar, demokrasi gÜylerinin, degi§imden yana olan her kesimin birliginden yanadirlar ve her trrsat

ta da bunu bel!rtlJ1ektencekinrnemlslerdlr. Alelacele olustarulan ve daha cok secirn politikalanna en
dekslenen EBOB bile kitleler iyin umut olmusken, daha derfi-toplu, ilkeli ve dar grup cikarlanndan 50-
yutlanrrus bir Bart~ ve Demokrasi Cephesi'nin nelere kadir olacaörm varm siz hesap edin...
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sunuyoruz. DENG

ma §ansl vardir, sürgünde olustu
rursunuz. Kamrmzca, bugünkü
durumda Kuzey Kürdistan bakr
rrundan bu iki kosul da yoktur.
Öyle oJunca da böyle bir giri§imi
zamansiz bulduk ve kanlmadik,

Aynca, böyle bir parlamento
.olusturulacaksa, Kuiey paryasm
-dakipolitik partilerin biraraya ge
'lerek konuyu tarnsmälan ve bir
likte adim atmalan gerekirdi. O'}
sa bu da olmadi, '

Bu nedenle yer almadtk. Ama
tartI§ma konusu da yapmadik.

Ne var ki belli cevreler ikide
bir bu konuyu gündeme getirip
tartismayi .taz~liyorlar. Son dö-

DENG: Saytn Burkay, Yurt
.distnda olusturulan Sürgünd»
Kurdistan Parlamentosu'na par
tinizin kattlmadiguu biliyoruz,
Bu konu hala zaman zaman gün
deme getiyor ve tarttstliyor. Ne
denini aciklar mtstmz?

BURKA Y: Evet, partimiz bu
olusuma kanlrnadr. Bunun gerek
celerini daha önce kamuoyuna
aciklamisnk. Bize göre, bir ulusal
kurtulus hareketi icin, hükümet
veya parlamento gibi önemli bir
ulusal organ iki durumda kurula
bilir: Birincisi, I(urtanlml§ bölge
niz vardir, orada olusturursunuz;
ikincisi, uluslararasi planda tamn-

Federal ALmanya' da
Kürtlerle ilgili son
gelismeler ve
yurtsever
kamuoyunda
süregelen bazi
tarttsmalarla igili
olarak PSK Genel
Sekreteri Kemal
Burkay' la yapttgtmiz
söyle§iyi
okurlanmiza

.... . ,eger zaman zaman ,.
'PSK·daba da

. . . . ,\

tehlikeli' diyorlarsa bu
nedensiz degil.

Biz gercekte, zorbalar ve
baris düsmanlarr i~il1'bir
tehlikeyiz, .Kürt halkr ve
onun dostlari icin degil,
Emekci, 'barl~sever I .,

Türk halki ·i~ln'.)d~d'~git'"

"Sömürg~ci reji~~,~
gedikli bazr kalemleri .ve

'. .
hatta bazl.MIT'~iler, .

\ '. I'

KEMAL BURKAY'LAs,Ön:.E~i
f '
"
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muoyubilir.Bunun sorumlusubiz
degiliz. Sorumlu,ne getirip ne gö
türecegini düsünmeden, Avru
pa'da, Türkiye'yi protesto adina,
bir dizi sidder eylemleri yapanlar
ve bunda israr edenlerdir.

Biz ilk kez 1993 Hazira
m'nda, bircok ülkede birden yapi
lan bu türden eylemlerin (bomba
lama, taslama, yaralama, yakma
vb..) yanhs oldugunu, bunun Tür
kiye'ye zarar ,vermektenyok hal
ktmlZmulusal mücadelesine, yurt
dl§mdaki Kürtlere ve bizzat bu
eylemi yapanlara zarar verecegi
ni, Kürt hareketinin prestij yitire
cegini, sözkonusu devletleri, Tür
kiye'nin i~ine gelen tedbirler al
maya itecegini, yurt dl§mdaki ba
n~91eylem ve yah§malan da zor
hl§tlraca~m lsrarla yazdlk. söyle
dik; görü~ümüzütüm Kürt örgüt-

yasakladi ve "PKK yandasi" diye
niteledigi bau dernekleri kapadt.
Bunun yaratngi bir gerilim var.
Son dönemde Almanya' nin Kürt
lere karsi tavn sertlesti. Bundan
dolayt, PKK cevresinden partini
ze yönelik olarak .da elestiriler
geltyor. Almanya PKK'yi yasak
larken PSK'nin ve KOMKAR'm
calismalanna birsey demiyor, di
yorlar. PSK ve KOMKAR'l isbir
likcilikle sucluyorlar. Alman
ya' mn PKK'ye karsi senlesen tu
tumunu nastl acikliyor ve bu iddi
alara ne diyorsunuz?

- Bu tutumun nedenlerini ka-

3

veririz.
- Dört parcadan ulusal gÜfle- .

ri biraraya getirmesi dü§ünülen
ulusal,kongre fa/I§malarlyla ilgi
li olarak da partinize yönelik
. elestiriler var, Baztlan PSK' tun.
ulusal kongreyi istemedigini, er
ken buldugu,:!u, ~'al,§malaraka- ,
nlmadigm; söyJüyorlar.

- Su d.a,doim ~egil. Partimiz, .
kuruldugu günden beri ulusal ..
güclerin birligine önem verdi ve
16yddan bendir ki, dört pa~adan'
yurtsever örgütler arasmda uyum
ve dayamsma saglamak, ulusal ömegidir, Birincisi, partimiz ulu
kongre veya benzeri ortak ulusal sal kongreyi erken bulrnuyor; ak
kurumlar olusturmak i~in '~ba sine gecikmissayiyor,Onun olus
gösteriyor. Örnegin, merkezi masi icin i,ytenlikleyaba gösteri
Bonn'da olän U\~lararaSl Kür- yor. Bunun icin diger örgütlerle
distan InsanHaJdanDernegi böy- görüsüyor ve onlan biraraya ge-
lesi ~ah§malann ürünüdür, tirmeye ~ah~lYoruZ.

Ancak ulusalkongre, aylk ki, Ama elbette ulusal kongre de
yalmzca bir ya da az sayida parti- bir olup bitti gibisunulamaz.0, §u
nin yabalanyla olusmaz. Bunun ya da bu örgütün güdümünde,
i~in öncelikle her parcadan önde onun kendine özgü ve bazi du
gelen, politik ve kitJesel aglrhgl rumlarrla da ulusal hareketif) ge
olan partilerin birarayagelmesi ve nel ylkarlanyla ye1i~enpolitikala
evet demesi gerekir. Oysa bu tür- . nntn bir araci degi1, geryekten
den partiler !lrasmda·gc~mj§ten, ulusal kongTeolmahdlr, en geni§
beri ciddi sorunlar, zaman z.aman birligi saglamahdu ve ortak ses
da ~atl§malarvar. Kürdistan:lbö- olmahdlt:
lü§mü§ olan devletlerle varolan Partimiz, böylesine geryek
ili§kilerde biTKürt ulusal kongre- anlamdabir ulusal kongre iyinya
sinin olu§maslOtn önüne ciddi . ba gösteriyor.
gÜylükler ylkartyor; sözkonusu' - Bilindigi gibi Federal AI-
devletler bunu engelliyor. manya PKK' nin ~:alr§malanm

nernde, yurt dismda ~Ikan Özgür Dolayisiyla, böyle bir kongre
Politika gazetesinde ve MED yi olusturmak icin, öncelikle söz
TV'de yine bu konuda bize yöne- konusu partilerin, hem kardes
lik haksiz, uluorta suelamalar ya- kavgasmdanuzak durmalan, ken
prld). Bu kesim, bizim 'Sürgün di aralannda güven verici dernok
Parlamentosu'nda yer almayisr- ratik iliskiler olusturmalan; hem
rmzdan rahatsiz. Sözde 'uhrslara- de bagunsiz bir politika izlemeleri
rasi iliskilerde onu kötülüyormu- gerekir,
§UZ.. . , . ' Bir yandan baska örgütlere fi-

Oysa biz p()yle§cylerleugra§- , ilen veya sözle saldmrken, hak
maytz. KSP'nin (Sürgünde Kür- . SlZ, temelsiz, uluorta suclamalar

. distan Parlamentosu) yapacagt . yaparken, diger yandan ulusal
olumlu ~ah§malardan ise ancak kongre.icin ~agn yapmakciddi bir
memnun oluruz. Diger yandan ~eli§kidir.
kendi politikarmzr belirlemek de Bu konuda partimize yönelik
bizim hakkirmz. Nerede yer ahp haksiz suclamalar bunun somut
almayacagrrmza kendimiz karar

Ulusal kongre icin öncelikle her parc;adan önde
gelen, politik ve kitlesel aglrh~h olan partilerin

biraraya gelmesi ve evet demesi gerekir.
Oysa bu türden partiler arasmda gec;mi§ten

beri ciddi sorunlar, zaman zaman da c;atl§malar
.var. Kürdistan'l bölü§mü§ olan devletlerle

varolan ili§kiler de bir Kürt ulusa1 kongresinin
olu§maslmn önüne ciddi güc;lükler cIkanyor;

sözkonusu devletler bunu engelliyor.'

KEMAL BURKAY'LA SÖYLE$i DENGOlaylar va Görü,ler
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mayimeslek haline getirenlerin
ve önyargih bazi cevrelerin.dtsm
da. kirnse bize böyle bir suclama
yapamaz. ~ünkü partimizin, bazi
lan gibi sömürgeci devletlerle,
politikasim ipotek altina sokabile
cek, elini kolunu b.~gl~acak hic
bir iliskisi yoktur. Orgütsel ve po
litik bagimsizhk, basmdan beri
PSK'nm ternel ilkelerinden biri
dir, 22 yilhk ilkeli, kararh, onurlu
politikamiz bunun somut karuti
dir. Bize isbirlikcilik suclamasi
yapanlara ancak.güleriz. Böylele
rini kirnse ciddiye almaz.

Bize bu suclamayi yapanlar
oturup önce kendi hazin durumla
nnr degerl~n4im1~'ile~. Merkez
leri nerededir, hangi iliskiler icin-

. dedirler? Kirnse kamuoyunu kör
ve alemi sersem sanmasm. Biz,
eger fazla §ey söylemiyorsak, bu,
sörnürgeci rejimin eline malzeme
vermemek icin duydugumuz so
rumluluk I)edeniyledir.

- PKK ve yakm r;evresi, son
zamanlarda Almanya' mn ve di
ger Baull ülkelerin KiM sorunu
na Pf\K dl$zndar;özümaradlkla
rmz, PSK ile Türk hüküme.tiara-

Gerek ulusaJ kongre ile ilgili,
gerekse Avrupa' da simdi ortaya
cikan durumla ilgili olarak parti
mizi suclamak, isbirlikci gibi gös
termek ise gülünc düsüyor, Bunu
yapanlann bile söylediklerine
inandrklanrn sanrnaym.
. Baskalanna uluorta k.ara yal-

kcndi yanhslunm sorgulamiyor
lar? Onlara bakarak baskalan da
rm Newroz'u banscr bicimde kut
lamaktan vazgecmeli veya sidde
te yönelmeli, kmp dökmeli?.,

Biz, PSK olarak, sözkonusu
siddet eylemlerinin yanlishgim
actk bir dille söylerken -cünkü bu
bizim hem Kürt halkina, hem de
demokratik kamuoyuna kars; gö
revimizdir- diger yandan da, AI
man hükümetinin, sorunu cözme
ye hiy de hizmet etmeyen sert tu
tumunu elestiriyoruz. ßan§yi gös
terilerin engellenmesini, dernek
lerin kapanmasmi yanhs buluyo
ruz. Almanya'yi ve öteki Avrupa
ülkelerini Türkiye 'ye askeri ve
ekonornik yardimlan durdurma
ya, Türkiye'nin yanmda ve Kürt
lere karsi taraf olmamaya, 'ban§~1
ve adil bir yözüm i~in caba göster
meye s:agmyoruz. KOMKAR da
aym seyi yapiyor.

PSK ve KOMKAR'm bu ca
balan Kürt davasma, otoban j§gal
edenlerin, §uraya buraya molotof
kokteyli atanlann ve Almanya'da'
polis dövenlerin eyleminden bin
kat daha yararhdlf.

lerde ve bizzat MED TV'de, tür
küyle, oyonla bugün de yapmaya
devam etmekteler. Ama, ayru ke
sim, yanhs tutumuyla Alman
ya'yi ve baska ü1keleri karsisma
aldiysa, Almanya'da Newroz,
Hollanda'da festival yaparnaz ha
Ie geldiyse su~ bizde mi? Neden

! PSK ve
KOMKAR'm c;abalan
Kürt davasma, otoban
i~gal edenlerin, suraya.
buraya rnolotof
kokteyli atanlann ve
Alrnanya'da polis
dövenlerin eylerninden
bin kat daha yararhdlr.

KEMAL BURKAV'LA SÖYLE~i

lerine ve bizzat eylem sahiplerine
de yazih ve sözlü ilettik.

Ne yazik ki bu uyan ve caba
lann bir yaran olmadi, Eylem sa
hipleri yanhsta israr ettiler ve du
rum gelip buraya dayandi.

Kürt yurtsever örgütleri uzun
yillardir Avrupa kamuoyuna yö
nelik olarak, basin-yaym yoluyla,
kültürel cahsmalarla, diplomatik
iliskilerle, ban§~l protesto göste
rileriyle, toplann ve konferanslar
la yogun 9ah§malar yapiyor, Kürt
davasuu anlatiyor, dayarusma ve
destek kazanmaya, Türk rejimini
ise teshire ve soyutlamaya cahsi
yorlar. Bu cahsmalar yillar icinde
iyi ürünler verdi, birhayli mesafe
ahndi, Yapilmasi gereken buydu.

Siddet eylemleri ise tarn tersi
sonuc verdi. Bu eylemler ses ~I

kardi ama, bu ses hi~ de puan geti
ren bir ses degildi, Bu eylemler
Kürt hareketini kamuoyunda hak
SIZ duruma düsürdü, Kürtlerin
prestijini sarsti, bansei eylem si
mrlanrn daraltn, Türkiye'deki
baski rejuninin ekmegine yag sür-
dü. J

Avrupa'daki siddet eylemle
ri, Kürtier bakirnmdan baltayi
kendi ayagma vurmakn.

~imdi bunu yapanlar, bu so
nuca yol acanlar, bir yandan yan
hslannda israr ediyor, öte yandan
bizi sucluyorlar, Bu §a§1rtlCl,akil
almaz birseydir.

Sözkonusu cevre, PSK taraf
tarlanrnn ve KOMKAR'm New
roz'u banscr sekilde kutlamis 01-
masma bile öfkeleniyor. Bunu i§
birlikcilik sayiyor! Peki Newrozu
neseyle kutlamak suc mu? Bunlar
gülünc suclamalardir, sacmadir.
KOMKAR yillardrr Newroz'u
Kürt halk türküleriyle, govendler
le, bunun yamsira siyasal mesaj
larla ve konu§malarla kutluyor;
böylece, aym zamanda kitlelere
siyasi biljn~ ve ulusal co§ku veri
yor. Bunu §imdiye kadar, bu su~
lamalan yöneltenler de yapmak
taydl. Hatta, yasakJanmayan yer-

DENG.Olaylar ve Görü,ler

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



bul etmeye, hosgörüye ahsarnadi- .
lar birtürlü. Ortadogu' da bu isler
kolay degil!

Bu yüzden de, söylediklerine
inanmasalar bile, baskalanm "ha
in, isbirlikci" diye suclamaya de
vam ediyorlar,

Diger yandan, PKK'li arka
daslar, kendi durumlanyla ilgili
olarak cok övünmelerine, "bizden
baska gÜ9 yok" dernelerine rag
men, neden PSK'den bu denlira
hatslzlar? "Olrnayan" ya da
"önemsiz" bir gÜ9ten bu kadar
kaygl duyulur mu?, '

Gercrek §u ki, PKK, tüm ola
naklanna ve gürültü patlrtlSma
ragmen partimizle ilgili oLarak
adeta bir fobi iC;:,indedir.Kendisi
nin' kavu§rnaya can attigl §eyi
PSK'nin kaplp götürecegi endi§e
sindedir. Bu nasll olacak, dogrusu
biz de merak ediyoruzt

- Türkiye bansei bir rözüm
irin Partinizle oturmak istese
oturmaz mtstntz?

- Neden oturmayahrn. Kusku
suz, biz de bu sorunda bir tarafiz,
Ve Kürt halkunn ~tkarlat:Im en iyi
temsil ettigimiz kantsmdayiz, Po
litikanuzm dogru olduguna inam
yoruz. Biz de PKK gibi diyälog ve
adil bir cözüm istiyoruz; görüs- .
mekten neden kacmahm? Karst
taraf isterse görüsür ve önerileri
rnizi yapanz. Bu önerileri zaten
kamuoyu önünde hergiin yap
maktaYlz. Biz bagimslz bir örgü
tiiz ve politikalanrmzl belirlernek
ic;:inPKK'den veya bir ba§kasm
dan onay'alacak degiliz,

biger yandan'gergekcriyiz deo
Kürt halkml yalmZca biz ternsil
ederiz, demiyoruz, Sahnedeki
herkesi, tüm örgütleri, tüm gücr1eri
hesaba kauyoruz ve ban§ sürecin-

,Diäer yandan ger\,ekc;iyiz deoKürt hallo.ill
yalmzca biz temsil ederiz, demiyoruz.
Sahiledeki herkesi, tüm örgütleri,

tüm güc;leri hesaba katlYoruz ve ban§ sürecinqe,
PKK.de dahil, hiC;kimsenin dl§lanmamasl
gerektigini söylüyoruz. Dogrusu da budur.

Gelecegin Kürdistam da
demokratik olmahdrr, cak partili olmah4lf;
ic;inde bize de ba§kalanna da ver olmahdir.

de, PKK de dahil, hic kimsenin
dtslanmamast gerektigini söylü
yoruz. Dogrusu da budur. Gelece-
, gin Kürdistarn da demokratik 01-
mahdir, cok partili olmahdir; icin
de bize de baskalanna da yer 01-
mahdir.

PKK'li arkadaslar neden bunu
anlamak istemiyorlar? Cünkü on
lar, geernisten bu yana, Kurdistan
sahnesinde kendilerinin disinda
hicbir örgüt, hicbir parti isterni- .
yorlar. Bu anlayislan bugün de
degi§mi§ degil. Demokratik ilis
kilere, baskalanrun varhgrm ka-

adil bicimde cözsün de, bans ve
dernokrasinin yolu acilsm da bu
kimlean eliyle olursa olsun.

Bizim, PKK 'nin ve kimi kisi
lerin duydugu endiseler türünden
bir endiserniz yok. Biz kendimiz
icin birseylerin pesinde degiliz,
Kürt sorununun cözümünü, Kürt
halkmin özgürlügünü, Türkiye ve
Kürdistan'da demokrasi ve bansi
istiyoruz. Tutkumuz, bugünün ve
gelecegin postlan, makamlan de
gil, i§te budur. Ortada fol yok yu
murta yokken böyle seylerin tasa
sma düsmek ne kadar komik,

KEMAL BURKAY'LA SÖYLE$i.

sinda arabulucu rolü oynadtkla
rzm ileri siirüyorlar. Böyle birsey
var mi?

- PKK ve cevresi son zarnan
larda bu konuda adeta bir telas
icindedir. Israrla, Türk hükümeti
ninPSK ile ve onun genel sekrete
n olarak benimle oturacagmdan,
Almanya'mn da bu 'i§te arabulu
culuga soyundugundan söz edi
yorlar. PKK'nin dislanmrshgt
üzerine bir korku var. Sanki Kürt
sorunu cözülmek üzere, sanki bi
rileri birseyleri alrms götürüyor..

Bu telasm gerekcesi ne? Bazi
lan dü§ filan rnt görüyorlar? Dog
rusu biz anlamakta güclük ceki
yoruz, Bir kere, Türkiye henüz
Kürt politikasuu degi§tirmi§ de
'gil. 0,ne PKK ile, ne bizimle, ne
de'baska bir Kürt örgütüyle otur
maya hazrr ve ~ylk degil. Türk
devleti, bugün de hala, dünyanm
ve kamuoyunun gözünün icine
baka baka, gereeklen yok sayarak
ya da carprtarak, Kürt sorununu '
bir PKK olayi gibi göstermeye 9a
hsryor. PKK'yi ise terörist sayi
y~r ve onunla oturulmaz, ancak
savasrlir, diyor. Kisacasi, Türk
devletinin niyeti Kürtlere hak ta
myarak bu sorunu bansei bicimde
cözmek degil. Bu yüzden'de TC,
büyük ihtimalle, böyle savasip
gitmeye fit oldugu PKK'den yok,
baska secenekler de '~ar:diyen,
Kürt sorununun bir terör o1aYI01-
madignu kamtlayan, böylece pro
pagandasmi yürüge ylkanp isleri
ni zorlasnran PSK 'ye ve ötekilere
kizrnaktadir ..

Türkiye politikasun degi~tir
digi, yani .Kürt gercegini kabul
edip Kürtlere haklanm tammaya
raz.1 oldugu zaman ise kiminle na
sll oturacagt ayn bir konudur.
Belki de 0 zaman PSK ile degil,
PKK ile oturacaktnt <;ünkü ban§,
iyin ikna edilmesi gereken', zaten
ban§cr1bir örgüt olan PSK degil,
silahl elinde tutan PK~'dir.

Bunun ise bizim igin higbir
önemi yok, Türkiye bu sorunu
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kendilerinin isidir. Neyi yanhs
yapnlar ki özellikle uluslararasi
karnuoyu PKK'yi kabul etmiyor?
Acaba herkes kötü niyetli mi?

Üy yrl önce, PKK tek yanh
ates kestiginde ve PSK-PKKpro
tokolü irnzalandigmda ortaya
hem bans umudu cikrms, hem de
PKK'nin kendi üzerindeki terörist
imajrm atarak bir siyasi parti ola
rak kabul görme sans: dogmustu.
Ne yazik ki PKK, bunu iki neden
le kullanarnadr. Birincisi, Türk
devletinin bir oyunu oldugu konu
sunda ciddi kuskular bulunan
Bingöl olaylanydr; sahip cikn.
lkincisi de Haziran 1993'de Av
rupa'da sahnelenen siddet eylem
leri idi. Her ikisi de bu degerli frr
sah heder etti ve PKK'nin duru
munu daha da kötülestirdi, Ve
PKK, 0 günden bu yana yanhsta
israr ederck varolan dostlan da
düsman etmektedir.

Sunu bunu uluorta suclamak
tansa, bu politika üzerinde artrk
ciddi §ekilde düsünmenin zamaru
degi! mi? .

Cünkü PSK'yi suclamak ya
da yipratrnak kendi sikmulanru
gidermez. Varsayaltm ki PSK
yok, meydan kendilerine acilacak
rrn? PSK olmaymca pek mi kabul
görecekler? Bugün karsilasnklan
bazi önemli sikmularm nedeni,
baskalan cleg,il,kendi yanhs poli
tikalandir. PSK 'ye ise, yogu du
rumda, bu yanhslann aytlgl ge
dikleri onarma i§i düsüyor. Ve
bunca -yanhs yapildigma göre
PSK'ye daha da cok gerek var,
Unutmamah ki bu sahnede dogru
yapan örgütlere ve liderlere hal
km daha cok ihtiyaci var.

Sömürgeci rejimin gedikli ba
ZI kalemleri ve hatta bazi MiT'yi
ler, eger zaman zaman "PSK daha
da tehlikeli" diyorlarsa bu neden
siz degil. Biz gereckte, zorbalar
ve bans düsmanlan icin bir tehli
keyiz, Kürt halki ve onun dostlan
icin degil. Emekci, banssever
Türk halki icin de degil.
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nin bile inanmadigi ucuz sucla
malar yapiyorlar?
., Öyle.anlasihyor ki, PSK'nin

ulusal ve uluslararasi kamuoyun
daki prestiji, ciddiye almmasr, cö
züm icin bir muhatap olarak düsü-

• nülmesi hoslannagitmiyor. Oysa,
eger Kürt sorununun adil yÖZÜ
müne katkr olacaksa, bu durum
dan tedirgin olmak icin de bir ne
den yoktur. Bu kendilerinin i§ini
de kolaylastirf r. Aynca, soruna
örgüt ve kisi crkarlan degil, ulusal
crkarlar acismdan bakmak gere
kir.

Diger yandan, PKK'nin tüm
gücüne, eylemliligine ve olanak
lanna ragmen, ona karsi ulusal ve
uluslararasi kamuoyunda varolan
kuskular üzerinde düsünmek de

hkh susar, bir genel af ylkar, Kürt
siyasi partileri serbest birakilirsa,
icerdekiler cikar, yurt dismda
olanlar da döner, legal planda
yanyana cahsmz. (Herhalde siya
si cahsmayi bize ve baskalanna
yasaklarnayi düsünmüyorlar
dir?!.) Eger basin, radyo-televiz
yon ve egitim haklan verilirse on
lar gibi biz de kullamnz (herhalde
bu hakIan kendilerinden baskasi
na yasaklamayi düsünmüyorlar
dIr?!.) Eger, kazara otonomi veya
federasyon verilirse, bunlar bize
degil Kürt halkma verilmis olacak
ve yöneticileri halk sececektir.
Türkiye'nin bagimsiz Kürt devle
tine evet dedigini farzedelim:
Eger demokratik cark; isletebilir
sek, yani ellerinde top-tüfek olan
lar bunu engellemezse, 0 zarnan

PSK'yi suclamak ya da Ylpratmak kendi
sikmtilanru gidermez. Varsayahm ki PSK yok,
meydan kendilerine acIlacak ml?
PSK olmaymca pek mi kabul görecekler? '
Bugün kar§lla§tUdan baZI önemli slkmtIlann
nedeni, ba§kalan degil,. kendi yanlt§
politikalandrr. PSK 'ye ise, \,ogu durumda,
bu yanhslann a\,tIgl ,gedikleri onarma i§i
dü§üyor. Ve bupca yanh§ yaplldlgma göre "
PSKi'ye daha da \,ok gerek var. .
UhUlmatnah kibu sahnede dogru yapan
örgütlere ve liderlere halkm daha
90k ihtiyaci var.

da yöneticileri yine halk secer.
Demek ki, hiy bir durumda,
PKK'li arkadaslar icin endiseye
mahal yoktur. ..

Öyle olunca da PSK'yc veya
bir baskasma yönelik olarak bu
denli kuskulu, kaygih olmarun
hicbir hakh nedeni yoktur. Kaldi
ki, iki grgüt arasmda iliskiler ko
puk degildir: bu konulan oturup
birlikte degerlendirmek her za
man mümkündür. Neden öncelik
le bunu denemiyor da, kendileri-

KEMAL BURKAY'LA SÖYLE$i

PKK'li. dostlar bu kadar telas
lanmak icin ciddi bir neden olma
digmdan emin olsunlar! ~u anda,
ne PSK, ne de baskasi eliyle Kürt
lere birsey verilmis degil. Keske
verilseydi! Bazilan federasyonu,
ya da otonomiyi basit hediyeler,
ya da cantada keklik mi samyor?
Bunlar baskasma verildi de kendi
leri drslandi rm? Dogrusu, bu kay
'gI ve tela§ bizi §ll§lrtIYOT!

Bizim istemlerimiz PKK icin
de biTsir degil. Eger silahlar karsi-
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Fuat Onural I
kiye'nin genelinde gü~lü bir
sistem karsrn gücOn varllglnt
ortaya koydu .

Secirnlerln Ozerinden dört
ayhk bir zaman 999tigi halde,
hala gergekten Türkiye'de
oturmus bir iktidann varllgm
dan söz etmek mümkün degil.
BugOnkO Anayol iktidanrun
ciddi bir icraat yeteneöinden
yoksun oldugunu, siyasi öm
rünün de Ecevit ve Erbakan
gibi iki ezeti hrrcm düsmarun
dudaklan arasmda bulundu
gunu unutmamak gerekir.

Türkiye'deki ekonomik
sosyal ve siyasal bütün gös
tergelerin gösterdigi bir ger
csk var; yasanan sorunlarm
temelinde. ~u veya bu iktida-

24 Arahk'ta toplumu bir er
ken secirn oldu bittisiyle kars:
.ka~lYa birakan sistemin efen
dileri, bunu imaj tazelemek ve
taze kan alabilmek i~in bir nr
sat olarak görüyorlardl. Her
~ey umduklanmn tam tersi bir
bieirnde geli~ti. Egemenler ss-
9im öncesine göre yönetrne
yeteneklerini biraz daha kay
bettiler, merkez partileri zayrt
ladr, iktidar etmek i9in 0910ko
alisyontar dönemi basladi,
sistemin toplum i9in öcü gös
termeye 9all~tlgl Refah Partisi
büyOk blr gÜ9 toplayarak ikti
darlar üzerindeki aglrllgml art
trrdi. Se~im i9birligi olarak or
taya 91kan Emek Bans OzgOr
lOkBloku Kürdistan'da ve TOr-

Demokrasi gügleri
bütün renkliligi ve
canhhqiyla düzene
kars: ortak bir cephe
olusturrnak ve bu .
cepheden düzeni
zorlamak zorundadir.
Bu zorba cepheye
karst Barl' ve
Demokrasi Cephesi
gecikmeden
olusrnahdrr.
Bu olanaksrz
bir sey degil.

Rejimin tükeni,i
ve·

Türkiye1de
geli,melerin yö~ü
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nereden, hang i kaynaktan ve
kimin cebinden eide edilmi§tir?
Drsanya yapilan devasa ihra
cat rm söz konusu? Ku§kusui
buntarm hig biri. Borsa §irketle
rinin kanrn yOzde 1035 katla
yan, emekcilerin, cahsanlann
cebinden cikan, ahnten karsth-'
~I paralardan baska bir ,§ey de
git..Savas ve enflasyonist poli
tikalarla ülkede tarn bir tefeci
ve tatan sistemi kurulmustur.
1996 YIII i«;:indeyatmrn igin ay- '
nlan kaynaöm koca bir smr 01-
duöunu' unutrnarnalr. Bu YII
icinde ekonomlye arn bir civl bi
le cakrlmayacak,

Ülke ekonomisini bir avuc
rantiyeci asalaöa sunan siyasi
iktidarlar, caüsanlann ekono
mik ve demokratik hak ve ta
leplerine polis copu Y,epanzer
lerle cevap veriyor. Ogrencile
!in en slradan talepleri hunhar
ca bastlnllyor, kamu kesimin
de s;all§an yüzbinlerce insanln
grevli toplu sözle§meli sendi
kai haklar mücadelesi, varolan
kamu sendikalannm kapatll
maSI, sürgünler, i~ten atllma
tar ve kovu9turmalarla kar§lllk
buluyor. 9all§anlann emeklilik
primi olarak ödedikleri tri Iyon-

8

Bu tabloda yakm zamanda
, bir degi§im i§areti görülmüyor.
'1995'te 316 trilyon olan bütce
aC;:lgmmt9g6'da 1.3 katrilyonu '
bulmas: beklenfyor. Bunun,
TOrkiye'nin toplam 3.450 katril
yon olarak düsünülen toptarn
bütcesine oram 113'tÜr. Yani
bütcentn ücte bir] acrkta de
mektir. Diger yandan 1996 YIII
i9in öngörOlen bütcenln yüzde
38'inin ig ve dl~ borc faizlerine
gidecegi hesaplanryor. Baska .
bir hesaba göre faiz ödemele
rine giden kaynak 1996YI" ic;:in
öngörülen 1.8 katrilyonluk ver-.
gi gelirlerinin yüzde 50'sini
olusturuyor, Yani cebimizden
vergi olarak ödedigimiz her
yüz lirarun elli lirast tefeciye,
spekülatöre gidiyor. Reel faiz,
ig borc stokunun her YII durdu
gu yerde yüzde 33-35 büyü
mesine yol aglyor. Ekonominin
bu genel gidi~ine kar§ln, yerin
de, elini slcaktan soguga vur
madan bire on katanlar da var.
1995 Yllrnda borsa ~irketlerinin
bir önceki Ylla göre karJanrida
ki artl~ oranl yüzde ,1035'dir.
t;.vet Türkiye'de kim!erin kay
naklan emdigi ve ülkeyi sömü-

Ülkenin kaynaklannt rantiyerlere ve sava§
tacirlerine ,pe§ke§Qeken iktidarlar, üretici

gÜQleriYlkarak Türkiye'nin üretim ve
geli§me potansiyelini tahrip ediyor.
Kaynak bulamayan üretim sektärleri

durmu§, üretmeyen ekonomi ise git gide
kÜQülmekdurumunda kalml§tlr.

rüp sQgana c;:evirdigiaC;:lkc;:aor
tayacikrmyor rnu? Bu yüzde
binleri asan kazanc nereden
geliyor? Gerceklestirllen yatr
nmlardan eide edllen katma
dagerden mi? Son bes yrlda or
talama surr kalkmrnanm ya
§andlgl, ekonominin arn bir
deger yaratrnadiö: bir ortamda
100 liraya ekledikleri 935 lira

oraru nda kücülmüstür, 1996
yihnda ise, <;il§ ticaretteki 12
milyar dolar aC;:lgakarsm an
cak yüzde 2'Iik g!bi bir kalkin
ma bektenmektedir. Kürdis-.
tan'da süren kirli savasin ya
rattlgl tahribatlar sonunda hay
vancihk c;:ökmü~ve ilk kez Tür
kiye disardan et ithal eder du
ruma gelmi§tir.

nn becerikslzhöinden öte (Bu
iktidarlan üreten de sistemin
kendisi), bir bütün olarak reji
min tükenmi~ligi yatmaktadrr.
Azgeli§mi~ ve dernokrasi ile
yönetilemeyen Türkiye gibi ül
kelerde ise rejimin krizi sürekll
dir. Bu durum ise Türkiye'yi
gün gegtikge kemirmekte,
onun yasarnsal gÜQIi:lrinitüket
mektedir. Ylllar y'lh Türkiye'yi
yönetrnls bell i anlayistakl dü
zen fraksiyonlannrn gözettigi
kesimler, bir avuc crkar grubu
ve onlann degi~ik alanlardaki
uzantilan olrnustur. Türkiye
toplumunun bütünlüklü cikar-.
lan, bu toplumun yanna dönük
beklentileri, c;:agrndegi~ifl1i ve
öne crkan degerleri iktidar poli
tikalannda hic;:bir zaman göze·
tllmemlsttr. 0 nedenle iktidar
olanaklarrna slkl slkl sanlan
bu ihtiras kurnpanyasr, Türki
ye'n'in maddi, insan, rnoral ve
bütün urnut kaynaklanrn so
rumsuzca heder etmekten c;:e
kinmemektedir.

Rant ,Ekonomisinin
Kü~ülttügü Türkiye '
Ülkehin kaynaklanru ranti-

yerlere ,ve 'sava~ taclrlerine
pe§ke§ geken iktidarlar, üretici
güc;:leriytkarak Türkiye'nin üre
tim ve geli§me potansiyelini
tahrip ediyor, Kaynak bulama
yan üretim sektörleri durmus,
üretmeyen ekonomi ise git gi
de kügulmek durumunda kal
rrusnr, lürkiye'nin 1990 yilmda
2682 dolar olan milli gelirinin
aradan gegen bes yildan son
ra, 1995'te hala 2685 dolarla
yerin'de' saymasi ekonomideki
Ylklmrn boyutun(I yeteriilce or
taya koymuyor mu? 1992 Yllln-'
da sanayi kesiminde ve imalat
sanayiinde yüzde 100 olan is
tihäam, 1995 Yllrnda yüzde
95.2'e dü§mü§, yani dört Yllda
sanayide gall§anlann saYlsl
artmaml§ azalml§tlr.' Türkiye
ekonomisi 1994 Ylhnda 6,1

Rejimin tükenisl ve.Türkiye'de geli~melerin yönü DENG'Olaylar ve Görü~ler
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nizmin batakliömda tepinip du
ruyor, "terörün yakrnlasan so
nundan" dem vuruyor.

DI~Polltlkade lablo
<;ok mu farkh?
igerdeki sorunlan cözrnek-

ten aciz, hatta kendisi sorun
üreten egemen tayfa, drsanda
da tam bir krskac iginde. Türki
,ye'nin sorunlu 9'madlQI tek bir
ülke yok gibi. lceride tam bir
baski cenderesi kuran sistem,
dl§ politikasrru korku ve düs
man psikolojisi ile motive et
meye cahsrnakta, bu politika-

larla Türkiye'nin tecrit sürecini
luzlandrrmaktadtr.

Batrrun, Türkiye'yi radikal
islam i dalgaya kars: bir cephe,
O'nu Orta Asya'ya uzanmada
bir köprü ba91 olarak görmesi
ne bakrnarnalr. Zaten Türkiye
eger hala uluslararasi arenada
bir parca yer buluyor ise nedeni
budur. Buna ragmen Türkiye
disanda rahat degil ve ulusla
rarasi bütün platformlarda so
runlarla bogu§mak durumun
da.

De'gi~ik hükOmetlerin .bü
yük bir tantana ile sahiplenme
ye gal19tlklan Avrupa Birligi, bir
hayal gibi görünüyor, Milli gelir
ortalarnast 25 bin dolar olan
Avrupa Topluluöu ülkelerinin
Milli geliri 2685 dolar dolayinda
olan Türkiye'yi topluluöa alrna
lan mümkün degil. Bu~en azm
dan 201O'lu yrllara havale edil
mi§ durumda.

Kibns sorunu ve Ege Ada
lan, Türkiye ile Yunanistan
arasrnda birer sorun olrnarun
ötesinde Türkiye'nin bütün ba
tih devletler)e olan ili9kilerinde
ana gündem durumundadir,
igerde, yönetimin eline, sove
nizmi körüklemek icln iyi bir
olanak sunsa bile, Türkiye'nin
Kuzey Kibns'taki i§g<;llcikonu
mu ve Ege gerginligi, dl§ politi
kada önemli bir nkarukhk yara
nyor. Bu iki sorun nedeni ile
Türkiye'nin Avrupa ile enteg
rasyon yönündeki bir atagl Yu
nanjstan tarafmdan engellen
mekte, .Avrupa'run .Gürnrük
Birllgi ile uyum yergevesinde
Türklye'ye.vermeyi dÜ9ündügü
kredi ve benzeri yardrrnlar Yu
nanistan taratindan kilitlen
mektedir.

Türkiye, 100q'e yakm bas
vuru ile Avrupa Insan Haklan
Mahkemesi'nde en cok dava
edilen ülkelerin basmda gel
mektedir. Bu Türkiye'deki sis
temin anti demokratik niteligi-

lar harvurup harman savurulu
yor. Ankara Sanayi Odasrrun
yaymladlgl 1994 Agustos ta
rihli bir arasnrmaya göre devlet
son on yilda Sosyal Sigortalar
Kurumu'nda c;all§anlann verdi
gi primierden birikmi9 fonlar
dan 20 milyar dolan talan edip
savurrnustur. Bugün Ernekli
Sandlgl, Bag Kur ve Sosyal Si
gortalar gibi sosyal güvenlik
kuruluslan, bu soygun cark:
sonucu tamamen cökmüs du
rumda. Her gün ilgisizlikten
hastane kapilarmda ölen' on
larca insanm dramiyla toplu
mun iQjkaranyor.

Demokratlklesrne adma
yaplldlgl söylenenlerin tam bir
aldatmaca oldugu bugün biraz
daha aylga cikryor. Sözde,
TMY'nin 8/1 maddesi degi9mi§
ve düsünce önündeki bütün
engeller kaldmlrrustr. Ne ge
zer. Aydmlar, ilerici sendikaci
lar, yazarlar, polltlkacitar pes
pese düsünce sucundan yar
.Qllanarak ceza ahyor. Hergün
muhalif gazeteler toplatrhyor,
yaym hayatlanna son veriliyor,
yazarlan, okurlan, dagltlcllan
yarqilanarak baski altmda tu
tuluyor. Bugün 5 bin dolaymda
insan "düsünce sucu" adt altm
da yarqtlamyor, bunlardan
180'den fazla ki§i lcerde tutuk
lu ya da hükümlüdür. Eski DEP
milletvekilleri, DDP eski Genel
Baskaru lbrahlrn Aksoy hala
iceride ve her gün yeni bir da
vadan yarqnaruyortar. Evren
sei gazetesi muhabiri Metin
Göktepe'den sonra, pespese
verilen kapatma kararlanyla
gazetenin kendisi de katledili
yor. Türk halkrrun onuru Yasar
Kemal, Ahmet Altan, Orhan
Pamuk gibi aydmlar düsünce
sucundan cezalara carptrrih
yor. Demokrasi ve Degi§im
Partisi uzun bir sürüncemeden
sonra kapatrhyor.

BOtün bunlar yetrniyormus
gibi eski polis sef Adaleti daglt-

mekla görevIi bakanllga görev
Ii ataruyor, Mehmet Agar göre- I
ve gelir gel mez cezaevlerinde
ki tutuklulara yönelik terör bir
anda hrzla artmaya basladr.
Agar'm terörü mahkeme kori
dorlanna kadar uzanarak, bu
ralarda hala hüküm giymemi§
tutuklulara bile ölüm kusturulu
yor.

Kürt sorunu, her zaman 01-
dugu gibi yine generallere
emanet. Onlar ise zavalh siya
sst taytasmm yizdigi daha
doörusu Qizemedigi rotarun dr
§lnda bir ufuk yizemiyor, ~ove-

Demokratikle§me
adlna yaplldlgl '

söylenenlerin tam bir
'aldatmaca oldugu
bugün biraz daha

aC;lgaC;lklyor. Sözde,
TMY'nin 8/1 maddesi
degi§mi§ ve dü§ünce

önündeki bütün
engeller kaldmlml§tl.
Ne gezer. Aydlnlar,
ilerici sendikacllar,
yazarlar, politikacllar

yargllanarak
ceza allyor.
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biber ekti. Türkiye'nin Arap ül
keleri ile olan ili§kilerinin bun
dan böyle daha da bozulacaöt
söylenebilir.

Bütün yaranmalanna rag
men, Saddam'm Körfez sava
sindakl tutumundan dolayr
Türkiye'ye pek sicak bakrnadr
gl bilinen bir §ey. Saddarn'm
nrsanm kolladlgl ve TOrkiye'ye
karst bir ÖC;duygusu iginde 01-
dugu TOrk resmi c;evrelerince
sikca tekrarlamyor.

TOrkiye'nin iran'la bir türlü
kerhen süren ili§kileri ise, bu
günlerde tümden bozulmus
durumda. Asimda Türkiye ile
iran islam rejimi arasmdaqec
misten beri üstü örtülü bir
c;:eki§meve savas vardr, lran'tn
Türkiye'ye kar§1 sOrdürdügü
ideolojik mücadele ve bununla
baglantlll yürüttOgO terör faali
yetleri bilinmiyor degildi. Türki
ye bugüne kadar ideolojik
alandaki saldmlan gec;i§tirme,
iran'ln Türkiye'de yürOttOgü ci-

------------------~~~------~-----------

tlh kurumlarca sürekli elestiril
mekte ve Türkiye hakkmda
pe§ pese raporlar hazirlan
maktadir. Igerden yükselen
seslerin ve Banh kamuoyunun
basknan karsrsmda Türkiye'ye
verilen ekonomik ve askeri
desteöln her geC;en gün biraz
klsllacagl ve bu despot rejimin
giderek tOmden teerit edileeegi
aC;lktlr. •

Batl devletlerinin ve bu ül
kelerdeki hümaniter güc;lerin
dernokratiklesme yönündeki
baskt ve telkinlerine kars: her
detasmda bir §antaj olarak kul
larulan ve gerc;ekte iyi ili§kiler
ic;inde bulunulmayan Arap ül
keleri de, nihayet Türkiye'ye
kar§1blok halinde tavlr almaya
b8§ladl. 21 Mart'ta tamamla
nan Arap Birligi Konseyi top
lantlsl sonuc; bildirisinde Suri
ye ve Irak'a getirecegi tarar
dan dolaYI TOrkiye'nin GAP
projesini durdurmasl istenmi§
tir. bu Türkiye ic;in büyOk bir

nayetleri·ise onursuz bir sekll
de benimseme polifikasi güttü.
iranla ekonomik iIi§kileri bu
alandaki onurlu ve klsilikli bir
politikaya tercih etti.

Ancak ABO'nin iran'a dö
nük tecrit politikalanna kar§1
Türkiye uzun süre dayanama
dl ve bu ülkeye dönük politika
smdan cark etmek zorunda
kaldr.

Ortada ABO etkisinde
iran'a yönelik geli§en yeni bir
tavir sözkonusu. Yrllar YIII
IKOP liderlerinden $erefkendi
ve arkadaslanrun katillerini ya
kalamayan ve bu davayt sü
rümcemede birakan Alman
mahkemelerinin son dönem
de, bir anda bu olayla ilgisin
den ootayi bir lranü bakaru
mahkum etmesi ve hakkrnda
tutuklama karan cikartmasi AI
manya'nm da bu karnpanyaya
katlldlglm göstermektedir.

Türkiye'nin tavnndaki bu iI
ging ve ani degi§imin temelin
dede bu yatrnaktadu. Gec;mi§
te de, Bahriye Ucok, Ugur
Mumcu, Turan Oursun ve «e
tin Ernec gibi bir cok aydrrun
katledilmesinde Iran destekli
islami güc;lerin parrnaqrrun 01.
dugu bilindigi halde, bir türlü bu
konunun üzerine gidilmemi§
ve bu olaylar bilinc;1iolarak ka
ranhkta brrakurrustr. Ancak bir
anda, lrtan «agnci admda b!ri
sinin «etin ErT!~C;cinayetini 15-
lami Hareket Orgütü adma i§
ledigi ve bu konuda Türki
ye'deki dört lranh diplomattan
yardrrn gördügü haberleri pes
pese bütün televizyon ekranla
nrn kapladr. Bir anda yepyeni
bir kampanya aglldl ve iran ile
terör örgütleri arasmdaki iIi§ki
ler te§hir edilmeye ba§landl.
Bu geli§melerden sonra adl
gegen iran diplomatlan isten
meyen personel ilan edildi ve
Türkiye'yi te~ etmeleri istendi.
Bur'la kar§llIk Irao hemen misil
lemede bulundu ve Tahran,

Kimi desteklerine ragmen, Türkiye'nin
Avrupa ülkeleri ve ABD ile de siyasi

baklmdan iIi§kileri pek rahat degil. Türkiye,
insan haklart ihlalleri ve Kürt sorununda
sürdürdügü inkarci ve baskici tavrtndan

dolaYI bati" kurumlarca sürekli
ele§tirilmekte ve Türkiye hakktnda
pe§ pe§e raporlar hazrrtanmaktadrr.

diplomatik darbedlr, Suriye'nin
su ve Hatay sorunu ite ilgili ta
lepleri, diger Arap Olkelerinin
TOrkiye ile olan ilisklterini de
§ekillendirmekte; bu alanda da
TOrkiye bakmundan ciddi 50-
runlar yasanmaktadir. Bu ge
lisrnelerin yarusrra, Türk haya
sahasmm egitlm amaci i1e 15-
rail ucaklannca kullarurruru da
igeren TOrkiye-israii askeri i§
birligi, Arap ü1kelei'i ile zaten
kötü olan iIi§kilere tümden tuz

nin yarnsira, igeride sistem ve
toplum arasmdaki kopusu da
gOn yüzüne glkarmakta, insan
Iann Türk adaletine olan gO
venlerinin tOkendigini göster
mektedir.

Kimi desteklerine raörnen,
TOrkiye'nin Avrupa ülkeleri ve
~[j i1ede siyasi bakrrndan iIi§
kileri pek rahat .degil. Türkiye,
insan haklan ihlalleri ve Kürt
sorununda sürdürdügü lnkarci
ve baskrct tavnndan dolaYI ba-

•
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ile ilgili olarak söyledikleri ileri
adtmlardrr. Türk basmma pek
yansimayan bu aciklarnalarda
Kürt sorununa askeri yöntem
ler disrnda cözürn bulunmasi
gerektigi belirtiliyor. Yine
Basbakan Mesut Yrlmaz'in
böige milletvekillerine Kürt so
runuyla ilg]li rapor hazlrlattlQI
biliniyor. Onemli kararlar al
mak üzere hükümetin ileri bir
tarihte Diyarbakrr'da toplana
cagl belirtiliyor.

Oaha önce iKV'nin basmda
bulunanve Kürt sorunu ile ilgili
kimi aciklarnalan ile tarunan,
son secirnde OYP listeierinden
parlamentoya giren Sedat

Yeni hükümet, bilesirni ve ar
kastndaki parlamento tablosu
yönünden tümden umut kmci
dir.

Kürdistan'da yakrlip Ylkllan
köy enkazlan üzerindepoz ve-
. ren Ünal Erkan ~imdi konut
yaprmindan sorurnlu devlet
bakanhqma getirilmi~tir.Yerin
de intazci Mehmet Agar ~imdi
yerinde infat edemediklerini
cezaevlerinäe infaz etmek igin
Adalet Bakanhjir'na oturtul
mustut. Ünlü tasist Agah Ok
tay Güner ~imdi mevcut yasa
yan kültürel degerleri yoket
mek igin Kültür Bakanhärrun
basinda bulunmaktadir. Ana-

Yeni hükümet, bile~imive arkastndaki
parlamento tablosu yönünden tümden

umut klrlcldlr. Kürdistan'da yaklltp Ylkltan
köy enkazlan üzerinde poz verenÜnal
Erkan ~imdi konut yaplmtndan sorumlu
devlet bakanltglna getirilmi~tir. Yerinde
infazcl Mehmet Agar ~imdi yerinde infaz

,edemediklerini cezaevlerinde infaz etmek
iQinAdalet Bakanllgl'na oturtulmu~tur
Unlü fa~ist Agah Oktay Güner ~'lmdi
mevcut ya~ayan kültürel degerleri
yoketmek iQinKültür Bakanltgl'ntn

ba~tnda bulunmaktadir.

yol hükümetiucube insan Hak
lan Bakanllgl'nabile tahammül
edememis ve onu tümden kal
drrrrustrr. Böyle bir bileslmi
olan, arkasmda ciddi bir siyasi
desteöi bulunrnayan bir hükü
met, toplumun ytllarca hakkm
da soven yargllarla ~ekillendi
gi, bilerek yok saythp carpmlan
Kürt sorunu gibi aglr ve kang
renlesrnis blr konuda clddl ve
cesaretfi adrmlar atabillr mi?

Gercl yeni ve farklt yaj<la
, srmlar da yok degi!. Basbakan
Mesut Yilrnaz'm 21 Mart New
roz gOnü Igdlr'da Kürt sorunu

• program bakimmdan gegmi§
hükümetlerden daha geri bir
noktada bulunuyor. Oemirel
inönü dönemindeKürt realitesi
kabul edilmi~, 9i11erortaklan
döneminde "büyük" demokra
tiklesrne paketlerinin propa
gandasl yapilrrustr. Üstelik bu
dönemde Insan Haklan Ba
kanllgl kurulmustul Yeni Ana
yol hükümet programmda ne
.Kürt sorunu ne de demokratik
lesme ile ilgili herhangi bir he
def konulmamrstrr. Tek bir ye
nilik olarak Olaqanüstü Hal'in
kaldrnlmasi bulunrnaktadrr.

Urmiye ve Tebriz'deki Türk
temsilciliklerinde bulunan dört
Türk görevliyi casuslukla suc
layarak karsrhk verdi.

.ABO Baskaru Bill Clinton,
gegenlerde Kongre'de yaptlgl
bir acrklamada, 15 Mart
1995'te Amerikan hükOmetinin
lran'a yönelik ilan ettigi "Acil
Durum'un 15 Mart 1996'dan
sonra da devam edecegini be
lirtrnlstl. Gerekge olarak iran
hükümetinin Ortadoqu bans
sOrecini baltalama giri~imleri
ni, kitlesel imha silahlan edin
me cabalanru, uluslararasi te
rörizme desteöini siraladr. Ay
ru dönemde sürpriz bir kararla
Palermo'daki toplantida lran'i
gündeme alan Avrupa Birligi
bu ülkeye kars: bir anti terör
kampanyasi baslatti.

Ermenistan ile Azerbaycan
yüzünden iliskllerl iyi olmayan
Türkiye'ninRusya ile gegen ve
Abhazya sorunundan dolayi
bas: dertte. Kürt sorununda ta
rihtengelen bir aymazlik iginde
olan ve büyük devlet politika
smda Kürtlerin sesine kulak
vermeyen Rusya ne olduysa
bir anda Kürtlerle ilgili olmadik
yaklasimlar sergiledi. Sanki
baska yer yokrnus gibi Rusya,
Sürgünde Kürt Parlamento
su'nun toplanttst icln Husya
Durnasi'ru acn. Rus Ol~ lIi~ki
leri Bakaru, gegen sorununda
Türkiye'nin takmdlgl tavra kar
sm Kürt sorunu ile daha cok
oynayacaklan yönünde basi
na beyanatlarda bulundu.

Özetle Türkiye izledigi yan
It~ ve soven politikalardan QO
laYIdl§arda tam bir yalmzhk ici
ne düsrnüstür,

Yeni Hükümet
Kürt Sorununu
Cözebilir mi?
Egemenlerin istegi ve zor-

lamalan dogrultusunda kurul
rnusAnayol Hükümeti, bir kere
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rarstank ve hükümet krizi gel
mektedir. Bu slyasal taolo i<;in
de hükümet krizinin asrlmasi
mümkün degil. Egemenlerin
bütün eabalarina ragmen ku
rulan Anayol hükümeti son YII
lann en zayit ve pamuk ipligi
ile bagll hükümettir. DYP ve
ANAP arasmda merkez sagl
toparlayaeak birinei parti olma
yönündeki rekabet, bu hükü
metin en zaYlf noktasrdrr. Ayrn
tabana dayarian ve cikar pay
lasuru drsrnda aralannda hic;:
bir fark bulunmayan bu iki parti
nin -drsardaki tarklt görüntüle
rine raörnen- blr arada kalma
lan cok güc;:görünmektedir. BU
hükümetin varllgmda DSP kilit
rölü oynarnakta ve Anayol'un
kaderi DSP liderinin iki dudagl
arasrnda bulunmaktadrr. DI- .
sarda kalmasma ragmen DSP ,
hükümetin en büyük ortaö:
edasmdadrr ve ger<;ekte de
durum budur.

Secimlerden birinei parti
olarak C;:lktlglhalde zorla hükü
met drsmda brrakrlrms RE
FAH'rn durumu yeni dönem sl-
, yasal ya§amm en büyük han
dikaprdrr. En büyük sandalye
sayrsi ve sistem dl§1 söylemle
rinin yarattlgl olanaklarla, yol
suzluk ve tursrzuklarta yipran
ml§ iktidar partilerine ytiklenen
REFAH, iki iktidar partisinln
uykulanrn kacirrnaktadrr. Da
ha-stmdlden gündeme getirilen
TEDA$ ve TOFA$ dosyalarr
ile hükürnet ortagl bayan <;il
ler'e ecel terleri döktürülmekte
dir. ANAP'rn tabanindan büyük
bir grup DYPVi yipratacak bu
tür Meclis sorusturrnalanna
destek vermeyi uzun vadeli re
kabet baklmlndan uygun görü
vor. Ba§bakan Mesut Yllma~
bile ortagrnrn ba~lnI ezmeye
yarayacak bu tür giri§imlere
ye§ill§lk yaklyor. Aynca §unu
belirtmek gefekir, iki merkez
sag partinin rekabetinin ieraa
trnl kilitledigi böyle bir hükümet

inanan satlann gün gec;:tikc;:e
artmasi, drsandan artan baski
lar karsrsmda devletin daha
uzun süre direnmesini bekle
memek gerekir. Devlet Kürt
c;:e'nin radyo ve televizyonda
kullarurruna, Kürtee isimlerin
tasmrnasrna, kimi kültürel ku-

. rumlann taaliyetine ,olanak
saglayabilir, bu yönde klrnl
adrrnlan ileriki sürec;:teatabilir.
Ania genel tablodan görünen 0
kl, bu karekteririi korudugu sü
rece, devlet, yakUl ve orta va
dede Kürt sorununda adil ve
kallet adlmlar atmaktan c;:ok
uzaktlr ve böyle bir devletteri'
de bunu bekl~memek gerekir.
Bu Hükümet Gidicidir
24 Aralrk Erken Sec;:imle

ri'nin sonucu ortaya ylkan ge
li§m~lerin ba!;)lnda piyasi istik-

sesler giderek artmaktadir, En
basta da i§ cevrelerinden gel
mektedir bu sesler. Basmda
iseartan bir §ekilde resmi ideo
loji sorgulanmakta, ..degi§imin
geregi vurgulanmaktadrr. An
eak uygulamada bu elestirel ve
farklr seslerin hic;:bir yansimast
görülmemektedir.

ic;:erde, Kürt sorunundaki
devlet politikasmda degi§ime

AQlkQagörülen
~udur; egemenler
cephesinde Kürt

sorununda geQmi§te
'oldugu gibi blok bir
politika sözkOnusu
degil. Devletin inkar

ve yoket
politikalannda büyÜk
Qatlaklar belirme,kte
a~ktrl sesler giderek

artmaktadrr.

Aloglu, 6 Nisan 1996 tarihinde
istanbullda DYP iI örgütünün
organlze ettigi bir toptantrda
yaptigl bir konusrnada, Kürtee
isim yasaömm kaldmlrrrasrru,
GAP televizyonundan bölgeye
yönelik Kürtee yaym yaprlma
smi, özel e,gitim kurumlannda
Kürtee egitim hakkmrn saqlan-
,mastru savundu ve Kürdoloji
gibi enstitülerin kurulabileeegi
ni söyledl.

Uygulamada ise Kürt SOfU- ,
nunda bir politika degi§imini
i§aret'edebilecek herhangi bir
adrrn görülmemektedir.
PKK'nrn ilan ettigi ateskese ya
on vermek bir yana, dagda ba
yrrda sakh gerillalara yönelik
büyük caph operasyonlar dü
zenlenmektedir.(5-10 Mart ta
rihlerinde Liee-Kulp-Genc;: üc
gel1iinde yapilan ve 30 askerin
ölümü ile sonuclanan bu tür bir
operasyoh ciddi tartrsmalar
yaratrms ve askeri yöntemler
dl§mdaki cözürn arayrslanna
yapilarr vurou daha c;:okses
lendirllmistir.) Köylerinden zor
la göc;:ettirilen milyonlarea Kürt
insarurun dranu artrk basrnm
da gündemine oturrnustur. Fa
ili mec;:hul cinayetler azalarak
da olsa sürmekte, Kürdis
tan'daki keyfi baski ve uygula
rnalar .cevam etmektedir. Bu
güwbile giri§-ylkl§1 kontrollü,
yiyeeegin karneyle dagltlldlgl
bir cok yerJe§im yeri sözkonu
sudur. Kürt sorunu ile ilgili dü
sünoe ve acrklamalar ic;:in
DGM'ler hanl hanl ceza yag
dirmaktadrr.

Bütün bunlara bakarak
devletin Kürt,sonmu ile ilgili po
Utikasmdan ,nasll bir sonuc;:C;:I~
kartllabilir? AC;:lkya,görülen §u
dl,lr; egemenler cephesinde
Kürt sorununda gec;:mi§teoldu
gu gibi blok bir politika sözko
nusu 'degil. Devletin inkar ve
Y0ket politikalannda büyük
c;:aUaklar belirmekte, aykm
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gl kaderi degi~tirmek i9in alan
lara dökülüyor. Ülkenin degi~ik
merkezterinde mitingler dü
zenliyor. Genis halk Ylgmlan,
i~yiler, kücük ve orta boy üreti
oller, gün gegtikge aglik ve se
falete itillyor.

Ganclik hareketi her za
man oldugu gibi canlrdir ve bu
hareketi daha sagllkll yönlen
dirmek olanakhdrr. Yüzlerce
aydm, .yazar, sanatcr, Türki
ye'deki yasaklarnalan proteste
etmek, baski carkrru i~levsiz
kurnak iyin gönüllü olarak suc
lslemektedir, Bu umut verieidir.
Kürt halkt bunca baski kiyrrna
raömenhala ayaktadir ve yan
na dönük umudunu yitirme
mistir, Tersine 0, her geyen
gün bilenmekte, dostu düsrna
ru daha kolay ayirmaktadrr. 24
Arahk seclrnlerinde ESÖB'ün
aldlgl destek ve oylar bile Kürt
harknun yasarna ve direnme
karar""glm ve özgürlük istemi
ni cok canh olarak bir kez daha
ortaya koyrnustur. Bugün Tür
kiye'de, bu sistemin besledigi
bir avuc azrnhk drsmda, toplu
mun her kesiminde gelecege
yönelik bir arayis yasaruyor.
Barts inisiyatifleri giderek yay
gmla~Iyor ve toplumda ilgi gö
rüyor.

ilerici yurtsever partiler;
sistem dl~I gÜyleri, bu yagdl~l
rejimi degi~tirmek igin hareke
te geyirmelidir. Demokrasi
gügleri bütün renkliligi ve canh
liglyla düzene kars: ortak bir
cephe olusturrnak ve bu cep
heden düzeni zorlamak zorun
dadrr.

Bu zorba cepheye kar~l
Bans ve Demokrasi Cephesi
gecikmeden olusmahdrr. Bu
olanaksrz bir sey degil. Rejlm
kendi kendini bitiriyor zaten,
önemli otanrejrnin bu tükeni~i
ni htzlandumak ve kendi gele
cegimizi kortarmaktlr. Bunun
iyin bütün olanak,lar mevcuttur.

kendisidir. Düzenin bütün kirli
camasrrtanru, yönetenlerin bü
tün suclanrn ortaya cikaracak,
bütün haksrzhklann ve yol
suzluklann hesabirn soraeak
yepyeni bir dönemi baslatrnah.
Türk insaruna onurunu iade et
mek, Kürt halkmm özqürce ya
~ayabilecegi bir ortarm sagla
mak, demokratik, özqürlükcü,
kanhmci, insan hak ve özgür
lüklerini güvenee altina alan
köklü bir degi~im ile mürnkün
dür. Demokrasi gü91erinin to
parlarup ülkenin yasarrunda
ciddi bir aglrltk olusturmasi ya
da demokrasi güglerinin bizzat
iktidarda yeralmasi ile bu dö
nüsüm saötanaolur.

Milyonlarea kamu yali~anl,
düzenin kendilerine hazlrladl-

tikrarsiziiga sürüklenmesine
kars) duydugu hassasiyet!

iktidar ortagl iki parti safla
nrida bile saklanmayan erken
bir sectrn beklentisi önümüz
deki geli~melerin yönünü belir
lemektedir. Türkiye.bütün gös
tergeleri ile baglra I)aglra bir
Erken Genel Se~iin'e dogru
hrzla yol alrnaktadrr.

Türkiye~nin Aydmhk
Gelecegi Demokrasi
GÜ91erinin Elindedir
Türkiye'de, bu günlerde zar

zor tasman rejim gergek an
lamda bir tükeni~i yasryor. Dü
zen partileri, yaptiklan yolsuz
luklar, i~ledikleri sU9lar, iginde
her g~gen gün daha da batl
yor. Ulkeyi yönetet:llerin kirli

ilerici yurtsever partiler~sistem dl~1gü~leri,
bu ~agdl~1rejimi degi~tirmek i~in harekete

ge~irmelidir. Demokrasi gügleri bütün
renkliligi ve canlillglyla düzene kar~1ortak
.bir cephe olu~turmak ve bu cepheden
düzeni iörfamak zorundadlr. Bu zorba

cepheye .kar§1Ban~ ve Demokrasi Cephesi
'gecikmeden' o'lu~mahdlr.Bu olanakslz bir
~ey·degil. Rejim kendi kendini bitiriyor
zaten, önemli olan rejimin bu tükeni~ini

tuzlandrrrnak ve kendi
gelecegimizi kurtarmaktlr.

'. Bunun ig'inbütün olanaklar mevcuttur.

camasntanrun ardi arkasi gel
miyor. Kürt sorunu Tükiye'nin
gelecegini kilitlemi~tir ve 0 cö
zülmedikge, gelecege yönelik
umutlar beslemek olanakh de
gil. Bugün Türkiye toplumu ha
ketmedigi bir darboöaz iginde
bunahyor. iktidar tepesinde ise
igreny bir cikar paylasmu ya
saruyor.

Türkiye'yi bu bataktan kur
taraeak, demokrasi gÜylerinin

formülü, hükümet ortagl her iki
parti acismdan da cok eazip
görünmüyor.

Böyle zayif bir hükümet
Ecevit'in de umutlanna pek ya
mt vermeyecek ve DSP her an
bu hükümetten destegini yeke
billr. Bu gün iyin DSP'yi bu hü
kümete destek vermeye zorla
yan tek faktör, denebilir ki, RE
FAH tehdididir. Tabi bir de Ece
vit'in ülkenin dahacok siyasi is-

Olaylar ve Görü~ler . Rejimin tükenisi ve Türkiye'de geli§melerin yönü DENG
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zaln: 122 ölü
<;atl§mada ölenler: 3894 ölü
Sivillere yönelik eylernler:

230 ölü
. Gözaltmda kaytp savi: 231
i§kence görenler ve iskence

iddialan: 251 , '
Gözaltma ahnanlar: 14473
Tutuklamalar: 2101
Bosalnlan köy ve mezra: 243

/3500-4000 toplam .
Kapatilan dernek, sendika,

. yaym: 173 .
Gözaltma ahnan basm emek-

yileri: 461 .
. Toplanlan yaym: 304
Verilen hapis ve para cezala

n: 172 YII 8 ay hapis, 17 milyar
688 rnilyon 911 bin TL.

(05.03.1996 Milüyet).
insan Haklan Vakfi'mn ya-

. ymladigr sonuclar demokrasi He
yönetilen bir ülkede olarnaz. Ya
ni "Türkiye'de demokrasi vardir"
diyenler, deyim yerindeyse tarn
bir yalanctdirlar, Böyle demokra
si olurmu?

da var olan bütün cre1i.§.kilerve za
aflar kullaruldi. Olmast gereken
ler, plan ve program; özcesi top
lumun gelecegi bir kenara bira
ktldi. Her §ey egemen kesimlerin
crkanna göre §ekillendirildi.

Egemen kesimin bu yanh§ ve
yanh politikalan bu ülkede yasa
yan herkese agrr bedellere mal 01-
du. Türkiye'de, basta Kürtler 01-
rnak üzere genis bir kesim, yöne
tim erkinin bu yanhs ve yanh uy
gulamalan nedeniyle a~r bedel
ler ödediler ve halen de öderneye
devem ediyorlar,

Türkiye'nin 70 yildan fazla
bir zamandir demokrasi He idare
edildigi iddia edilmektedir. Oysa
yasamlan gerceklik tarn aksi yön
dedir. Örnegin, insan Haklan
Vakft'run 1995yih raporu, yöne
timin bicimi ve karekterini göste
ren verilerle doludur. Bir YIUtk
temel insan hak ve özgürlükleri
He ilgili uygulamalar ve sonucla- .
nna göz gezdirdigimizde, ger
crekligin iddia edilenin tarn aksine
oldugunu görmek mümkün:

Faili mechul cinayetler - sal-

Türkiye Cumhuriyeti kurulu
~undan günümüze degin gösteri
len bütün cabalara ragmen, ne ya
zik ki demokratik bir ülke olama
dr, Geernisten bu yana iktidara
gelerek ülkeyi yönetenlerin de
gi§meyen bir boyutlan vardi ve
bu boyut iktidara hangi isimle ge
lirse gelsinler, onlannsimfsal ka
rakterlerini yansrtiyordu. 'Tek
parti iktidart veya koalisyonlu ik
tidarlar döneminde de bu degi§
memistir.

Yasanan bu gelisrnelerin do
gal sonucu olarak; bugün dahil
geymi§ bütün hükümetler, asker
ve sivil bürokrasisi ile kaynasan
burjuvazi ve feodal kurumlann
temsilcileri olan aga, §eyh ve
beylerden olusmustur, Bu ege
men kesim, devamh kendi cikar
lanna göre ü1keyi yönetti. Emek
cilere dünyayi zindan etti. Vur
gun, talan düzeni kurarak sürekli
bir avuc azmhga hizmet etti. Mo
dem bir devletin stradan yapmasi
gereken asli i§levlerini bile se
cimlerde oya tahvil etmeden yap
madi, Oy ve ylkar ugruna toplum-

Barts ve
demokrasi.
mücadelesinde

I

Demokr'asr ve
Degi§im Partisi süreci
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rnüstür.
4- Yerel yönetirnlerin islevsiz

ve yetkisiz duruma düsürülmüs
olmasi sistem nkanmasmm bir di
ger sebebidir. En kücük bir alt ya
pi hizmetinin bile karar ve tasarru
fu Ankara'da yapilrnäktadrr. Yet
kisizlik vemali sikmttlar yerel yö
netimleri islevsiz duruma getir
mistir.

Yanhs politikalar sonucu ken
di sistemini ttkayan bu egemen
kesimin iktidan, halk yigmlan ba
krrmndan iki §ey anlanr: Ekono
mik sörnürü ve bu sömürünün de-
varmru saglayacak baskt.

Bu sömürü ve buna eslik eden
baski beraberinde özgürlüklerin
kisulanmasrru getirdi ve militariz
min güclenmesine yol a~t1.

KJSaCaSlyönetici kcsim, izle
digi yanh§ politika ile ülkeyi bir
yangm yerine gevirdi; ülkenin
kaynaklarl gereksiz yere sarf edil
di; halkm ekmegi kur§una ve
bombaya dönü§türüldü; ülke yok
sulla§tJ; ekonomik bunahm gide
rek büyüdü.

Agtr ekonomik bunahmm

.
2- Siyasi partilerin yaprsi sis

tem tlkanmasmda önemli rol oy
naml~tIr. Bugünkü düzen partile
rinde demokratik j§leyi§ yoktur.
Partilerde lider sultasl vardlr. Li
der ve etrafmdakiler tek belirleyi
cidir. istismarcl politikalan terk
ettikleri an gü~ kaybtna ugraya
caklan i~in, ülkenin gelecegi, hal
km ~Ikarlan onlan ilgilendirmez.

kina reva görülen bu uygulama
yalmz Kürtlere eza cektirmiyor.
Toplumun genis bir kesimi uygu
lamaIardan rahatstzdir ve toplum
adeta nkanrmsnr. Bu tikanmanm
bashca sebepleri de sunlardrr:

1- Türkiye'de demokrasi hic
.bir zaman olusamadigt icin, yöne
time kitieIer kanlamadi. Yani ka
tihmcihk Türkiye idare sistemine
oturmarmsnr. Kürt illerinde ise
yakm zamana kadar bütün oylar
feodal kurum temsilcilerinin teke
linde idi. Asiretlerin gücü, kendi
lerine dayanan partinin gücünü
belirliyordu. Ya da seyh, aga ve
beylerin temsilcileri, icinde yer al
diklan partinin gücünü belirliyor
du.

kaldtrmak zorundaydi. Demokra- Bütün yogunluklan koltuk kavga
tik bir ülkede jenosid, asimilasyon sina yöneliktir, Cünkü beslendik
politikasi uygulanamazdi; bugün leri yer koltuktur ve ancak onun
de uygulanmiyor. Bunun icin bu- sayesinde ayakta kalabiliyorlar,
gün de Türkiye'de demokrank bir 3- Devletin yüklenmesi gere
idare yoktur; demokrasi yoktur. ken islev hayatm her alamna tasm
Vurgun-talan düzeni vardir. 01a- di. Devletin her alanda ve i§te öne
ganüstü Hai idaresi vardir. cikanlmasi, rum yetkilennmerke
DOM'ler vardir ve bu uygulama- zi idarede ' toplanmasi devletin
lar kahci haie getiriJmek isteniyor, kendisinin islevsiz kalmasma se
Bunun ieindir ki, Türkiye Curnhu- bep olmustur, Bu nedenledir ki
riyeti bir sistem ukarllkItgl ile kar- Türkiye'de devlet, vatandasina
§1kar§lyadlr. Ku§kusuz Kürt hal- ka~l kendini koruma tela§ma dü§-

" .'Demokrasi ve DeiUsim,Partisi, ger\,ek
anlamda demoki-atik bir toplum ve devlei.

yaplsJ.ql yaiatmanm ihtiyacmdan dogdu. GeJ'li§
halle Ylgmlarma dayanan ve sivil toplum ~

örgüderinin destegine sahip demokratik bir kitle
:' partisi olmaYl hedeflemi§ti.· Sistemirt daha
kurulur kurulmaz iki ayhk bir parti iken DDPyi
kapatmaya yönelmesi ne anlama geliyordu?

Peki Türkiye neden demokra
tiklesememektedir? Elbette ki bu
nun önemJi sosyal, ekonomik ve
siyasal nedenleri var ve bana göre
bunun en önemli nedeni Kürt So
runu'dur.

Türkiye Cumhuriyeti Osman-
h Imparatorlugu'nun yikmnlan
üzerine kuruldu. Osmanh Impara
torlugu, cok dilli, ~ok kültürlü,
~ok dinliydi ve bir cok halki bün
yesinde banndmyordu. Zaren
Cumhuriyetin kurulus sürecinde
de, yönetirnin vaat ve mesajlan bu
gercekligi gözönüne ahyordu.
Cumhuriyeti kuranlar bile baslan
gl~ta, "Cumhuriyet, Türklerin ve
Kürtlerin ortak cumhuriyeti ola
caktir" diyorlardi. Bu söyleme uy
gun maddeler Amasya Tamimi'n- ,;:.
de de1fer:~ly~rdq:' ts~rt lnönü, ":.
Lozän'da, herri Türkh~rln hem de
K\!~f(rj~J~m~ilctstoldugunu söy
lüyordu. ~slmda Kurtulus Sava
;~I'ndai',TÜ'rKler ka~ar Kürtlet de
bedel ödediler. '

Ancak Cumhuriyetin kurulu
sundan sonra Cumhuriyet birden
bire Türklerin Cumhuriyeti oldu.
Azmhkhaklan ancak Lozan'da
azmhk olarak kabul edilen Hiristi
yan, Rum ve Yahudi'lere tamndt.
Sözde Cumhuriyetin asli unsuru
olacak olan Kürtler yok sayildr.
Kürt ve Kürdistan sözcükleri ya
sakländr, Kürtler, azmlrk hakla
rmdan bile yararlanamadilar, Bit
zamanlar- sokakta Kürtee. konu
sanlardan bile para cezasi ahndr
~m herkes biliyor, 2932 sayih ya
sa ile Kürtee resmen yasaklandi.
Bir diger deyimle.Kürt sorununda
red, inkar ve §iddet politikasi uy
gulandi ve bu politika ne yazik ki
haien de egemendir.
. Y3.§andan hakslzhgl kendile

rine reva gormeyen Künler, defa
larca ayaklanddar, 'yüzbinlerce ki
§inil'ly3§3l1llannt 'yitinnesine rag
men, Özgürlük ugruna aglr bedel
ler ödediler ve haIen de bedel öde
meye devam ediyorlar.

Bu red, inkar ve §iddet politi
kasl elbette demokrasiyi de rafa

Bans ve Demokrasi mücadelesinde DDP süreci DENGOlaylar ve Görü,ler
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cercevede eIe alryor, bansc: ve si
yasal yöntemJer öneriyordu. DDP
"Türkiye'ye domokrasi, Kürtlere
özgürlük" sianm da seslendirdi ve
Türkiye'nin acil olan üc temel so
rununu: Kürt sorunu, demokrasi
sorunu ve ekonomik sorununu
prograrmmn ana ekseni olarak be
lirledi. Bu üy soruna yönelik yÖ
züm projeleri PDP programmda
mevcuttu. Öyleyse sistemin daha
kurulur kurulmaz iki ayhk bir par
ti iken DDP'yi kapatmaya yönel
mesi ne anlama geliyordu?

Bu tesebbüsün arkasindaki
mantik gayet aciktrr. 70 yildan
fazladir Kürtler, Kürt dili ve tarihi
yok sayilrnaktadir. Son zamanlar
da iki yüzlü politikalan sonucu
Kürt varhgrm kabul edenler ise,
öyle anlasihyor ki bundan bile pis
man olrnus, Sistem ne siyasal, ne
yönetsel ve ne de kültürel alanda
Kürtlere hiy bir hak tarumaya ya
nasrmyor. Sistem yine cözümü,
baskr, siddet ve demogoji politi
kalan ile Kürtleri ezmede anyor.
Diger bir deyimle Kürtler, yok
edilmek isteniyor; Kürt adma bile
tahammül edilmiyor. Bu nedenle
hic bir partinin ve yaymm Kürtlet
icin hak ve özgürlük istemesine,
rejim razi degil. HeJe bunu isteyen
Kürtlere ise hic aman verilmiyor.

Sisternin bu tutumu onun, söz
de "teröre" karsi savasug: derna
gojisini de a91ga cikanyor. Cünkü
herkes biliyor ki, DDP gibi de
mokratik, banseil yol ve yöntem
lerle cözüm isteyen bir parti, §id
deti cözüm olarak görmernekte
dir. DDP'nin sözde terör icin 9Jka
nlan yasalarla yargllanmasl, dev
letin maskesini de dü§ürrnektedir.

Sonunda DDP de HEP ve DEP
gib i 19 Mart 1996 tarihinde kapa
tJldl. Ancak karar hemen a91klan
madI. <;ünkü iki gün sonraSl ege
menler iyin riskli bir tarihti. Yani
iki gün soma Kürtier Newroz
Bayraml'm kutlayacaktI. Bir parti
nin programmda Kürtlerden bah
settigi iyin kapatllml§ olmasmm
yaratacagl ?lumsuz etkiyi azalt-

. gectigini bilmek gerekir. Ancak
böyle bir parti tüm devrimci, de
mokrat ve yurtseverler icin bir pa
yanda olabilir. Cifte standart poli
tikacrlar vepartilerin sebep oldu
gu güven bunahrrurn asrnarun yo
Iu da böyle bir partinin yaranlrna
sina ve secenek haline getirilmesi
ne baghdir. DDP de bu amacla 3
Nisan 1995 tarihinde kuruldu ve
prograrmna almgl can ahci ve ive
di sorunlann cözümünde rol ala
bilmek icin luzh bir örgütlenme
dönernine girdi.

Düzene karsi bir kulvarda si
yaset yapmamn zorluklan herkes
ye biliniyor. Türkiye'de siyasetin
varhkh kesimlere endekslendigi
de ortada iken, bu zorluklan göze
almak, siyaset yapmak icin yeterli
degil. Daha da ötesi, karsimza an
ti-demokratik yasalar ve kurumlar
her an crkabilir. Nitekim DDP de
bu dururnla karsi karsiya kaldi.
Türkiye'nin ihtiyaclanna göre, ge
ni§ bir tartisma zemininden geye
rek bir yilhk bir tartisma sürecin
den sonra olusturulan prograrmna,
Cumhuriyet Bassavihgr, Anayasa
Mahkemesi nezdinde kapatma da
vasiacn.

6 Haziran 1995 tarihinde DDP
daha iki ayhk bir part i iken,
C.Ba§savcllIgl, partinin progra
rmmn; "Türk Devleti'nin ülkesi ve
milletiyle bölünrnez bütünlügüne
ve diline dair hükümleri degistir
me amaciru gütmek", "Devletin
tekligini degistirrne arnacim güt
mek" ve "Türkiye Cumhuriyeti
üzerinde milli kültür veya irk veya
dil farkllhgma dayanan azmbklar
bulundugunu ileri sürmek, Türk
dilinden baika dil ve kültürleri ko
rumak amäclOl gütmek i9in tesbit
ve iddialar ta§ldlgml" ileri sürerek
kapatlJma davasl !!yllmaSml talep
eUi. Delil olarak partinin progta
mmm tamaml gösteriliyordu.

DDP programmm ana ekseni,
Türkiye'nin demokratikle§mesi,
ülkeye barJ§lOgelmesi ve ekono
mik sorunlann yözümüdür. DDP,
Kürt sorununun yözümünü de bu

asrlmasi; issizlige, yoksulluga cö
zürn bulunmasi: böigeIer arasi
esitsizlik durumunun giderilmesi;
vurgun ve talan düzenine son ve
rilmesi, rüsvet ve yolsuzluk carki
na dur diyen yeni bir politikayi
egemen kilmaya baghdir. Bu so
runlann cözümünü, yarancilann
dan bekleyemeyiz.

Bu sorunlan ancak bir bütün
olarak Kürtler, i§yi, köylü ve
emekciler elele cözebilirler. Bii
diger deyisle bu bir iktidar sorunu
dur. Ülkenin idaresini bu egemen
kesimin elinden almak gerekir.

Demokrasi ve Degi.§imPar
tisi~DDP,bu amacla kuruldu. ÜI- ,
kenin bütün sorunlanna banseil.
demokratik yol ve yöntemlerle cö
züm önerilerini programma koy
du.

Demokrasi ve Degi§im Parti
si, gercek anlamda demokratik bir
topium ve devlet yapisuu yarat
mamn ihtiyacmdan dogdu. Geni~
halk ylgmlanna dayanan ve sivil
toplum örgütlerinin destegine sa
hip demokratik bir kitle partisi 01-
mayi hedeflemisti.

Demokratik bir Türkiye ancak
degi§im ye dönüsürn politikalau
mn ortaya cikmasi, bu politikala
nn benimsenmesi ve bunun sonu
cu Türkiye idari yaprsmm yeniden
sekillenmesi ile olusur, Iste bunun
icin önce kendi icinde demokratik
isleyisi mutlak olarak uygulamak
gerektigine inanan bir parti idi,
DDP ve bünyesinde her türlü dü
sünceye tahammül eden her dü
§üocenin kendini ifade etmesine
imkan veren, kol1ektif cahsmayi
önemseyen bir parti olmaYl hedef
lemi§ti.

iyinde demokratik i§leyi§ 01-
mayan, degi§ime kapah, kollektif
ve kadro 9ah§m'aSma yönelmeyen
bir siyasi partinin gelecegi yoktur.
Aksi halde var olan diger düzen
partilerinin konumuna dü§mesi
ka~mllmazdlI_ Öte yandan kitle
lerle kucakla§manm yolunun da
böyle, güven verici, sabrrh, kararh
ve uzun soluklu yah§malardan
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mokrasi mücadelesinin mevzi ka
zanmasi icin bir 'Bans ve Dernok
rasi Platforrnu'nun olusturulma
stna caba sarf edilecektir" karan
almrrusn. Bu karar daha sonra
DDP'nin 15 Ekim 1995 tarihinde
yaptlgl 1. Olagan Kurultay'mda
kurultay karan haline getirildi.

Karar kurultay sonuc bildirisi
ile kamuoyuna duyuruldu. Olasi
bir erken genel secimde demokra
si güclerinin bir platform olustur
rnasi oldukca önem kazannusn.
Bu konuda daha hazirhk cahsmasi
yapihrken, 24 Arahk 1995 Erken
Genel Secim karan almdi.

Birlik konusunda DDP, daha
sonra EBÖB'unu olusturan ve
EBÖB'de yer almayan bir cok par
ti ve kurulus ile ikili görüsmeler
yapmayi programladi ve gerekli
adimlan atn. DDP bu cabalar ice
risinde iken, HADEP'in eHP ve
RP ile secim i§birligi araYl§1icine
girdigini, ancak secim sonrasi ya
pilan bazr degerlendirmelerin so-,
nucunda ögrendik. Bu arada se
cim öncesi, HADEP Genel Ba§
kan Yardnncrsi Osman Özcelik
basm yoIuyla YDH'ne secimde i§
birligi önerisini yapn,

Ancak DDP'nin cabalanyla ve
sürdürülen ikili görüsmelerden
sonra dört siyasi partiyi DDP'nin
Genel Merkezi'nde bir araya geti
rerek secimi tamsmayi basardik,
Bu dört partinin biraraya gelmesi
kuskusuz kolay olmadi ve
DDP'nin bu anlamda cabalan bü
yüktü. Sonucta secimlere bir bJok
olarak girme'karan ahndi. Gah§
ma programi ve protokoller imza-
landi. .

Gok özet olarak §unu beHrt
meden bu konuyu geymek istemi
yorum: EBÖB'nun yannlara ta§l
nabilmesi ve dem okras i gÜyleri
arasmda olu§an subjektif olum ..
suzluklann ortadan kalkmasl
önemli bir dUTI,Jmdu.Kar§lhkh
ili§kilerde buna dikkat edilmesi
gerekiyordu: Üzülerek belirtmcli
yim ki, özellikle HADEP bu konu
da iyi bir smav vermedi. Üzerinde

Türkiye'de yasayan dernok
rat-yurtsever türn kisi, ku rum ve
siyasi organizasyonlann önünde
ciddi bir birlik sorunu halen de
vardrr, Bugüne kadar demokrasi
gücleri bu sorunu cözmede, ne ya
zik ki önemii bir mesafe alrms de
giller. Bu yüzden demokratik ve
ban§yl mücadele de kittesellese
miyor.

DDP'nin kurulu§ sonrasl yah§
ma sürecinde, yogu subjektif olan
bu olumsuz engellerin üzerine gi
derek, biriiklerin örülmesi iyin ak
tif yaba gösterilmesi tespiti vard ..
Bu dü§ünce He DDP'nin 13Hazi
ran 1995 tarihinde Diyarbaklr'da
yaptlgJ geni§letilmi§ Parti Meclisi /
toplanusmda, "Türkiye'deki de-

Kürtler bir bütün
olarak, her türlü

antidemokratik yasa
ve kurumlara, bütün

aclk baslo ve
, tehditlere ragmen

BARI~';I
POLiTiKADAN

yana tavlf alml~lardrr.
Demokrasi ve ban~
istemlerini yüksek bir
oy oraru ile ifade

etmi§lerdir.

en güzel mesajdir,
Öte yandan, bugün DDP'nin

kapanlmis olmasi, kapattlma da
vasi acilmadan önce, DDP'nin
devlet eliyle kuruldugu söylemini
yayanlara da verilen en carpicr ce
vapnr, DDP politik arenada mu
halif kesimin birligini sürekli sa
vunmus ve bunun icin büyük ca
balar da harcarmsnr. Bu anlamda
EBÖB (Emek Bans ve Özgürlük '
Bloku) en anlamh örnektir ve bu
Blok'un olusturulmasmda DDP
ciddi bir yaba göstermistir. Yeri
gelmisken EBÖB sürecine degin
mekte de yarar var.

mak icin 19 Mart 1996 tarihinde
ahnan kapatma karan, Newroz
sonrasmda, yani 25 Mart 1996 ta
rihinde kamuoyuna acrklandi.
DDP devletin kapatngr lO'uncu
partidir ve bu karar devletin zaten
bozuk olan siciline yeni bir sayfa
daha eklemekten öteye gitmeye
cektir. Bu karann, demokrasi güc
lerine geri adrm atnramayacagi
a~lktlr. '

llginctir: DDP'nin Kürt soru
nunun cözümü icin dillendirdigi
politikalan baska partiler de söy
lüyor. Hatta bazilannm program
lannda ya da hazrrladiklan "cö
zum raporlan"nda benzer ifadeler
var. Ancak onlar hakkmda her
hangi bir yaptmma gidilmiyor ve
bana göre bu nedensiz bir durum
degildir. DDP'nin kapanlmasuun
asil sebebi salt Kürtlerden ve onla
nn haklanndan bahsetmesi degil
dir. DDP Kürt sorununun ban§yll;
demokratik bir zeminde yözümü
nün mümkün olduguna inaruyor
du. Aym zamanda yözümün anah
tann~ programinda isaret ediyor
du. Bu tesbite kitlelerin güven
duyduklan biliniyordu ve bu tes
pitin giderek güclü bir dalgaya dö
nüsebilecegi kaygrsi egemenleri
korkuttu. DDP, bunun icin alala
cele kapatildr.

Politikacilar degi§im ve dönü
§üme acrk olmak zorundadir. Bu
gün dünyada ve özellikle Türki
ye'de, cesaretli, güvenilir ve uzak
görüslü politikacilara gerek var
dir. Ne yazik ki,geernisten bugü
ne kadar, iktidarlanyla, rnuhalefe
tiyle Türkiye'de düzen partiler i
hala deve kusu politikasi yapmak
tadirlar, <;özümsüzlük siyasetin
de Israr etmektedirler.

Kürt sorununun ban§yl ve de
mokratik yollardan, §iddet ve ge
rilimden annml§ bir ortamda yö
zümü mümkündür. <;özümde hak
e§itligi esas a1lOmahdlr. Bu dü
§tince ve ban§yll yözüm yöntemi
kitlelerde derin 'bir iz bmikml§tll
ve bu anlamda 24 AraItk 1995 Ge
nel Seyimleri'nde ahnan sonuy d~
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demokrasiden yana olan part i ve
örgütlere düsen görev bu mesaji
dogru algilamak, parti ve grup C;:I
karlanm asarak, genis halk Ylgm
lanmn istemleri dogrultusunda
davranmaknr.

Biz DDP deneyini yannlara
tasimak, tespit ettigi bans ve de
mokrasi platformu önerisini haya
ta gecirmek konusunda kendimizi
görevli ve sorumlu sayiyoruz.
Saflannda yer aldigim Demokrasi
ve Bans Partisi'nin bu sorumlulu
gu laikiyle yerine getirecegini be-
, lirtmek istiyorurn.

Düzenin degismesi emekci YI
gmlarla, demokrasiden yana ke
simlerin ve yurtsever güc;:lerinele
le vermesine baghdir.

Biz Demokrasi ve Barl~ Par
tisi-DBP olarak bu i§birligi ve da
yanl§ma isteminin takipc;:isiolaca
glz.

leceginizi düsündük ve kaytt 01-
mayt bu yüzden önemsemedik ..."

Ban§C;:1yol ve yöntemlerle de
mokrasi mücadelesi sabrr ister,
kararhlik ister: cok yönlü hazirhk
ister. Kitle gücü ile siyasi mevzi
kazanmarun baska yolu yoktur.
insanlara güven vermek ve onlan
ikna etmek zorundasiruz. Degisim
politikalau ve Türkiye'nin yeni
den yaprlanmasi icin bansei poli
tikalar kacrrulmazdrr. Bu politika
larla sonuc almak icin de birlik
§arthr. Bu yüzden EBÖB veya
benzeri bir birlik modeli her za
man gözetilmelidir. Onun icin
EBÖB genisletilerek devam etme
lidir. Bir progranll olmah ve mut
laka ilkelere dayandmlmahdlr.

Unutulmamah ki. birlik c;:aba
Iarl özen ve özveri ister.

Egemenlerin sistemli c;:abaIa
n, demokrat. ilerici, sosyalist ve

335.900 %30.32
168.100 %14.94
173.913 %15.45
257.147; %22.84
230.904 % ,2.12
48.480 % 4.80
45.181.. % 4.01

1.470.877
1.107.676 .....%75.32

10 ildeki toplam oy
10 ildeki toplam gecerli oy:
1- EBÖB(HADEP)'ün
oy toplami
'2- DYP'nin aldigr oy
3- ANAP'm aldigi oy
4- RP'nin aldigr oy
5- DSP'nin' aldigi oy
6- CHP'nin aldigi oy
7- MHP'nin aldigi oy

yurtsever cevrelerin eksik ve hata
II yaklasrmlanyla birlesince, za
man icinde birligi engelleyici ön
yargilar olustu. Bunlann bir anda
giderilmesi beklenmemeli. Karst
hkh ve kararh cabalarla önyargi
lar giderilmeli, güven ortarm olus-
turulmahdrr, .

EBÖB biraz da baskin bir ge
nel secimin dayatmasi ile kisa sü
rede olustu, Belki istenen ölcüde
güven verici olarnadr. Ama genis
kesimlerin onay ve destegini göre
rek, birlik ihtiyacim ve önemini
bir kez daha ortaya koydu.

Basta EBÖB katrhmcrsi parti
ler olmak üzere, degi§imden ve

uzlasilan Jistelerde bile son anda
tek tarafli tasarrufla degisiklik
yapti. Bir cok yeni sorun yaratu,
Bu yüzden secim c;:ah§malan ak
sadi ve gecikti.

Her §eye ragrnen Demokrasi
ve Degisim Partisi (DDP), Halkin
Demokrasi Partisi (HADEP), Bir
lesik Sosyalist Parti (BSP), Sos
yalist lktidar Partisi (SiP)'in olus
turdugu EBÖB, bir bütün olarak
Türkiye'nin her tarafinda destek
gördü. Özellikle OHAL kapsa
rmndaki Kürt illerinde yüksek
oranda ve beklenenin üstünde oy
aldr.

Her seye ragmen BLOK adina
HADEP'in aldigr %4.1Tlik oy
oram kücürnsenecek bir rakam de
gildir. EBÖB Türkiye'nin her tara
findan oy alrmsnr. Bu önemlidir.
Kürt illerinde yüksek oy alrmstir.
OHAL idaresi alnndaki illerin bii
yogunda birinci parti olrnustur, 24
Kürt ilinde aldlgl 585 bin 255 oy
(%14.67) yogun anti-demokratik
kosullara ve baskilara ragmen iyi
bir sonuctur.

Olaganüstü HaI Bölgesi ve
mücavir on ilde ise (Agn, Bingöl,
Bitlis, Mardin, Sunak, Siirt, Bat
man, Diyarbakir, Tunceli, Hakka
ri) EBÖB en yüksek oyu alrmstir.
Bu on ildeki sonuclar tablodaki gi
bidir:

Secirrt sonuclan tablosunda
görüldügü gibi, HADEP (EBÖB)
% 30.32'lik oy oraru ile arulan böl
gede birinci parti olmustur. So
nuclardan §u mesaji cikarmak
mümkündür. KürtIer bir bütürr
olarak, her türIü antidemokratik
yasa ve kurumlara, bütün ac;:Ikbas
kt ve tehditlere ragmen BARI~<;]
POLiTiKADAN yana tavir al-
, rruslardrr, Demokrasi ve bans is
temierini yüksek bir oy oram ile
c;:arplClbir §ekilde ifade etmi§ler
dir.

Eger EBÖB son ana btraktl~
masaydl. Blok birimleri oIu§turu
lur ve Blok politikasI öne C;:lkanl
saydl, göc;:eden, yer degi§tiren ve
18 ya§mdakilerin oy hakkl kazan-

masr ile kütüklere yazilmak icin
verilen bir haftahk zaman iyi kul
lamlsaydi, ben inamyorum ki %
4.1Tden cok daha yüksek oranda
bir oy ahnabilinirdi.

Aynca Demokrasi Partisi'nin
(DEP) 1994 Genel Yerel secirnle
rinden cekilmesimn de genel se
cimlere yönelik olumsuz bir etkisi
olmustur. <;ünkü secirn cahsmasi
srrasmda özellikle kirsal kesimde,
kütüklere kayit yaptirmayan cok
genc ile karsilastim: "Kendinizi
niye kayit ettirmediniz" diye sor
dugumda aldigim cevap cok il
gincti: "Biz yine sizlerin secime
bir kac gün kaJa secimlerden ceki-
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saatlik isgünü hakki icin verilen
mücadeleyi yükseltmek amaciy
la, gösteri ve eylem günü olarak
kabul edildi, 1891'de toplanan II.
Enternasyonel'in 2. Kongresi'nde
ahnan bir kararla ise, 1 Mayis, i§
ci srrufimn ·birlik,mücadele ve
dayamsma günü olarak ilan
edildi. 1 Mayis, 0 tarihten beri
tüm dünyada büyük bir coskuyla
kutlamyor. Dünya i§~i smtfimn
yüz yih askm bir süredir kam ve
cam pahasina verdigi mücadele,
bircok ülkede 1 Mayis'm mesru
lugunu, yasal ve hukuki bir ~er~e
veye oturturken, baskici rejimle-

Serhat Ydmaz I
1886 1 Mayisr'nda 8 saatlik

isgücü talebini kabul ettirmek
icin alanlara dökülen Amerikali
isciler, egemenlerin polisleri ve
provakatörleri tarafmdan bir sal
dmya maruz kaldilar. Yüzlerce
i~c;:itutuklandi, yüzlercesi yara
landi ve cok sayida i§~i öldürül
dü. Tutuklananlann bircogu mü
ebbet hapse mahkum edilirken, 4
i§~i lideri de idama mahkum edil
di ve 11 Kasim 1887'de infazlan
gerceklestirildi. 21 Temmuz
1889'da toplanan H. Enternasyo
nel'de ahnan bir kararla, 1Mayis,
katliamlan protesto etmek ve 8

i~~i'simfunn ve emekci halk
yigmlannm birlik, dayamsma ve
mücadele günü olan 1 Mayis,
egemen siruflann korkulu rüyasi
olmayi sürdürüyor, Bugüne geli
ninceye dek gecen 110 yilhk süre .
icinde, 1 Mayis, egemen güclerce
tüm dünyada engellenmeye cah
sildi, hatta kana bulandi. Ne var
ki, 1886 1 Mayisi'ndan beri 1Ma
yis'larda emekcilerin karuru dö
ken egernenler, bu günün, tüm
dünyadaki ernekcilerin birlik,
mücadele ve dayanisma günü
olarak kutJanagelmesini önleye
mediler.

Barts yoksa
ekmek de yokl

!.'
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51 ytl sonra 1 Mayis:
Iki yIlbk ara dönem
'51 yil boyunca yasal olarak

kutlanmasi engellenen 1 Mayis,
nihayet 1976 yilmda i§yi simfmm
birlik, dayarnsma ve mücadele ru
huna uygun bir sekilde kutlandi.
1977 1 Mayisi ise daha görkem
Iiydi. Yüzbinlerce emekci, 0 gün
Taksim Meydam'm doldurmus,
hakh taleplerini tüm dünyanm
gözleri önünde haykmyordu.
Böylesi bir sahlamsa ahskm olma
yan ve emekci halk YlglOlanm hep
uyuyup sabrederken görmek iste
yen egemenler, bu hazrmsizhkla
nm, gerceklestirdikleri bir katli
amla gözler önüne serdiler, ]977 1
Mayisi'na saldtran devlet destekli
sivil-fasist provakatörler, Taksim
Meydanl'Ol kana boyadllar. 34
emekgi katledildi, 126'S1ist: yara
lanm. Katliamm failleri ise hala
adil bir yargmm kar§lslOa glkanl-
ml§ degiller. .

tek parti iktidan döneminde, Tür
kiye'deki ernekcilerin örgütlen
mesi engellendi. Bu arnacla kuru
lan cok sayida i§gi birligi, sendika
ve parti, devlet tarafmdan kapaal
dt. Bunlarm yönetici ve üyeleri tu
tuuklanarak hapse tikrldi.

Yani, Kürtlere karsr uygula
nan her katliam, kanla bastmlan
her isyan, Türkiye'deki demokrasi
mücadelesinin de durmadan sek
teye ugranlmasmi beraberinde ge
tirdi.

Emekciler 51 yrl
boyunca disln! SIkh
1 Mayrs kutlamalannin yasak

landigi 1926 yrhndan 1976 yrhna
kadar gegen 51 yilhk süre, Kürt
halki icin katliamlarla dolu bir sü
recti. Türk halki ve Türkiye'deki
diger halklann emekyi kesimleri
igin ise bu 51 ytl, kaybedilmi§ bir
51 Ylldl. Kürtlere kar§l sürdülülen
amanSlZ sava§ ve bUljuva iktidan
nm saglamla§tmlmasl miicadele-

Bu 1MaYIs'taKürt ve Türk emek<ri
kesimlerinin hayknlnasl gereken sloganlardan
biri de, "Yasasm halklann kardesliäi" olmahdrr.
Evet, devletin tüm kirli oyunlanna ve ülkedeki

halklar arasmda yükseltilmeye <rah~Ilan
~ovenizmdalgasma kar~l,Türkiye'deki tüm
emek<rihalklarin hep hir aglzdan yanlt

vermesi gerekiyor.

si, kendi kurallanm yaratrms ve
ülkeye egemen haie gelen bu ku
rallar, ülkedeki diger emekci halk
lann i§, ekmek ve demokrasi ta- .
Ieplerinin ertelenmesini berabe
rinde getirmisti.

Bosa gegen bu 51 YIl, ashnda
Türkiye'deki ernekel Ylgmlar ayl
sindan ibret vericidir. Cünkü dün
yamn hicbir ülkesinde, bu kadar
.büyük bir emekci potansiyeli bu
kadar uzunca bir süre uyutulup
avutulamarms, dizginlenememis
ti.

list insa süreci yasamyordu ve bu
sürecte kesinlikle emekcilerin ek
mek ve demokrasi gib i taleplerine
yer yoktu; cünkü, ülkenin "esenli
gi" icin herkesin disini sikmasi ge
rekiyordu(!) ..

Kürtlerin baslatng: isyanlan
kan ve katliamla basnran devlet,
aym zamanda ülke icinde gelise
bilecek emekci yigmllann muha
lefetinin ve kendisine ayak bag:
olabilecek örgütlenmelerin üzeri
ne de ayrn sertlikle gitti.

Cumhuriyetin Bk yrllanndaki

rin hakim oldugu Türkiye gibi ül
kelerde, 1Mayis hala baski ve ya
saklarla engellenmeye gall~lhyor.

Türkiye'de 1 Mayis'Iar
Türkiye'deki 1 Mayis kutla

malannm gecmisi, 1909 sonrasi
yillara rasthyor. Ancak bu dönem
de gerceklestirilen 1 Mayis kutla
rnalan, cok cihz ve cok dar bir cev
rede gerceklesiyor, Araya savas-:
lann ginnesiyle uzun yrllar ger
~ekle§tirilemeyen 1 Mayis kutla
malan, ilk defa 1921 yilrnda kitte
seI ve yaygm bir sekilde gercek
lestirildi, Ancak bu dönemdeki 1
Mayis kutlamalan, isgal kuveetle
rine yönelik protesto gösterileri
niteligi ta§ldlgl icin engellemeler
le karsilasti. Cumhuriyet'in ilamn
dan sonra i§gi srmfmm talepleri
dogrultusunda §ekillenmeye bas
layan I Mayis kutlamalan, bu kez
de Kemalist yönetim tarafmdan~ ,
engellendi,

Kemalist ideolojinin hakim
krhnmasi ve bu cercevede bir dev
let yapismm olusturulmasi igin bir
seferberlik baslatan egemenler, bu
deli gömlegini giymek istemeyen
kesimleri, bir bir safdis: ederken,
bu sürecte kendilerine ayak bagl
olup kafalanm agntabilecek bir
i§gi hareketinin gelismesini de en
gellediler. 1923'ten sonraki yillar
da kendilerine verilen sözlerin tu
tulmasmi isteyen Kürtler'e kars:
bir savas ve soykmm baslatan Ke
malist yönetim, bu sirada ernekel
lere yönelik saldmlan ve hak
gasplanm da ihmal etmedi. 0 dö
nemde ernekel kesimler arasmda
basgösteren kipirnlar, Takrir-i Sü
kun gibi kanunlann ilanmdan son
ra uzunca bir süre duruldu.
1926'ya kadar ge§iili saldmlara
ragmen C111Z da olsa gerceklestiril
meye cahsilan ] Mayis kutlarnala
n, 1926'dan itibaren 51 Y11 boyun
ca yasaklandi. Bu süre icinde,
'emekgi kesimlerin ekmek istem
leri gibi, demokrasi istemleri de
askJya ahnd!. C;ünkü, ülkede Han
edilmemi§ bir ig sava§, bir Kema-

DENGBans yoksa, ekmek de yakOlaylar ve Görü~ler
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Evet, devletin türn kirli oyun
lanna ve ülkedeki hai klar arasinda
yükseltilmeye cahsilan §ovenizm
dalgasma karsi, Türkiye'deki türn
ernekel halklann hep bir agizdan
yarnt vermesi gerekiyor.

1 Mayis'ta da, ~onrastnda da
bans, demokrasi, ekmek ve özgür
lük istemlerimizi alanlara tasiya
ilrn!

Cünkü; bans yoksa, ekmek de
yok. ...

seslerini yükseltmelidirler. Cün
kü, emekcilerin hak alma mücade
lesi artrk Kürt sorununun r.özü
münden bagimsiz degildir, Ulke
de tüm sorunlann acrtkya tartisrla
cagibir bans ortarm hakim olrna
dan, silahlar susrnadan, silahlara
aynlan harcamalar ülkenin kal
kmmasi ve yeniden yapilanmasr
icin harcanmadan; emekcilerin i~,
ekrnek, özgürlük ve demokrasi is
ternlerinin cok fazla ileriye gide
meyecegi aciknr.

Bu 1 Mayis'ta Kürt ve Türk
ernekel kesimlerinin hayktrmasi
gereken sloganlardan biri de, "Ya
sasm halklann kardesligi" olmalt
dIr.

yrsi'nda ise Gülay Beceren, poli
sin saldmsi sonucu sakatlandi.

Egemenler, hala 1MaYtS'1en
gellemenin ve emekcilerin hak al
ma mücadelesini baltalamamn
yollanm aramaktan vazgecmis
degiller. Ancak her 1Mayis'ta da
ha kitleselleserek alanlan doldu
ran ernekciler, egemenlerin uyku
lanrn kacirmaya devam ediyorlar,

Barts yoksa
ekmek de yok!
Ernekciler, bu 1 Mayis'ta da

hakh .srrufsal taleplerini haykrr
rnak icin alanlan dolduracaklar;
özellestirme, sendikasizlasnrma,
isten atma ve taseronlasnrma uy
gulamalanna karsi tepkilerini dile
getirecekler. .

Aynca bu yil kutlanacak olan
1 Mayis, kamu emekcilerinin
uzun zamandir süren grevli toplu

. sözlesmeli sendika hakkt yönün
deki taleplerini daha gür haykira
. caklan bir yil olacak gegen yillara
'oranla.

Ancak bu sürecte Türkiye'de
ki ernekci ytgmJann önünde duran
görev, smifsal talepleri, demokra-

Bu 1 MaYIs'ta, emeks-iler, hakh smIfsal
taleplerinin yamslra, ülkedeki kirli sava§m sona
erdirilmesi ve demokrasinm bütün kurumlanyla

hakim kihnmasi is-inde seslerini
YÜkseltmelldirler. <;ünkü, emekcileriri

hak ruma mücadelesi artIk Kürt sorununun
cözümünden bagrmslz degildir.

1 MaYIs'ta, barl§, demokrasi; ekmek ve
özgürlük istemlerimizi alanlara ta§wahm!-

si ve bans talepleriyle bütünlestir
mektir.

Bu 1 Mayis'ta, ernekciler, hak
h smifsal taleplerinin yarusira öl
kedeki kirli savasm sona erdiril
rnesi ve dernokrasinin bütün ku
rurnlanyla hakim kilmmasi icin de

lerne kapatildr ve bu yasak hala
sürüyor.

Saldmlar sonraki yillarda da
sürdü, 1989'da gerceklestirilen 1
Mayis kutlamalannda gereekles
tirilen saldrnlar sonucunda M.
Akif Dalci katledildi; 1990 1 Ma-

Ban!?yoksa, ekmek de yak

Katliamtn samklan bu yil da
yargilanamazsa, 20 yilhk zaman
a~lml süresi dolacak ...

Evet,. 51 yil boyunca taslan
eritebilecek bir sabirla bekleyen
emekci halk kesimleri, sonunda
alanlara dökülerek taleplerini hay
kirrms ve devletin gercek yüzünü
bir kez daha tamma imkam bul
muslardi.

1978 1 Mayisi'nda tekrar alan
lan dolduran yüzbinler, devlete
"katliamlarla bizi yrldiramazsi
ruz, arnk uyandrk ve ayaktayrz"
mesajmi verdiler. Devletin etekle
ri tutusmustu. Yanrn yüzyil bo
yunca dizginlenen dev uyanrms ve
ayaga kalkmak üzereydi. Bir §e)

_[er yapilmahydi artik ...
1979 1 Maytsi gelip catmadan

önce önlem almrmsn, Basta istan
but olmak üzere, diger bÜYÜk
kentlerde ilan edilen sokaga cr1k
ma yasagt ve srkiyönetim uygula
mast, yüzbinlerin alanlara dökül
mesini engelledi. Ancak tüm bas
ki ve yasaklamalara ragrnen, on
binler Kürdistan'da alanlardaydt.

DHKD ve DDKD'nin öncülü-
. günde Bitlis'te gerceklestirilen
Kürdistan'daki 1 Mayis kutlama
lan, i§9i srmfnun. birlik, dayarus
ma ve mücadele günü olmaktan
öte anlamlar da tasryordu ...

7 yll ara
1926'dan itibaren 51 yil bo

yunca resmen yasaktanan 1 Mayis
kutlarnalan, 1976'da tekrar ger
ceklestirilmeye baslanmts, ancak
bu sadece iki ytl sürmüstü. 12 Ey
liil1980 Askeri Darbesi ile birlik
te, bircok demokrank hak tekrar
gaspedilmis, ülkeye yeni bir deli
gömlegi giydirilmisti, 12 Eylül
darbesinden sonra 7 yil daha bos
kaJan alanlar, 1987'den sonra tek
rar dolmaya basladi. Ancak ege
menlerin saldmsi durmadi, Bir
cok yerde yine engellerne girisim
Jeri yasandi. Türkiye'deki emekci
kesimlerin birlik, mücadele ve da
yarusma mücadelesinin sembolü
haline gelen Taksim Meydam ey-
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tim erki, bu halkm varhgiru kabul
edecek cesaretten yoksundur, Bu
nedenledir ki, simdiye kadar tüm
yasa ve uygulamalar, bir halki
zorla sindirmeye, yoketmeye yö
nelik olarak hazrrlandi ve uygu
landi, Uluslararasi anlasmalara
konulan gekinceler veya amlan
anlasma ve belgelerin Türkiye
Cumhuriyeti'nde uygularnrhgi
nm olmamasi da bu nedenledir.

Türkiye'de acik olan birsey
var: Cumhuriyet'in kurulusundan
bu yana, ~ogunlugun iradesine
dayah, demokratik bir yönetim
isbasma gelmedi. Yönetim erkini
elinde bulunduran kesim ise, sa
dece kendine özgürlük tamdi ve
tüm uygulamalanm kendi politi
-kalan ekseninde olusturdu.

Düsünce ve basm
özgürlügü önündeki
engeller #

Türkiye'de örgütlenme basta
olmak üzere, basm ve ifade öz
gürlügü alamnda da ciddi engel
ler var ve bu engeller haJen de sü-

Ali C;:lnar I
anlmak icin hazrrlandrgi kusku
sunu bircok insan tasryor, insan
haklanmn, düsünce özgürlügü-
nün, kendini ifade etme hakkuun
ayakJar altma almdigt bu üJkeler
de, deyim yerindeyse, altina imza
anlan bu belgelerin hicbir geger
liligi yoktur. Hatta öyle ki, bira
km bu belgeleri, bizzat Türkiye
ve benzeri devletlerin hasbel ka-

. der de olsa yasalannda yer alan
bircok hakkin bile bu ü1kelerde
uygulanma sansi yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti, bu ve
benzeri bircok belgenin gerekle
rini yerine getirmekten kacirnyor.
0, akla gelebi lecek bircok hakkm
yasama gecirilmesinde, uygulan
masmda hala gerceklikten uzak
ur ve kendi bildigini okumaya de
vam ediyor.

Cumhuriyetin kurulusu ile
.birlikte, nüfusu milyonlarla ifade
edilen bir halkm varhgt, Türki
ye'de, yasal ve fiili uygulamaJarla
reddedildi. Türkiye'derejimi zor
layan en önemli etken Kürt halki
nin varhgrdir ve haien de, yöne-

insan Haklan Evrensel Bil
dirgesi, günümüzden 48 yil önce
Paris'te imzalanmisn, Bu beyan
nameden önce de, 1789 yilmda
kabul edilen ve topJam 17madde
den olusan bir baska beyannarne
vardi; ki bu beyannamenin bircok
maddesi, In san HaklanEvrensel
Bildirgesi'ne de kaynaklrk etti.
Fransiz Burjuva Devrimi'nden
hemen sonra, Devrim Meclisi ta
rafindan kabul edilen 1789 Bil
dirgesi ve insan haklanmh korun
masmda en önemli beIge olma
özelligini haien koruyan insan
Haklan Evrensel Bildirgesi, kus
kusuz bir ihtiyacm ürünüydüler.
Kimse, haklanmn gaspedilmesi
ne olanak tanmrnasnu; özellikle
de Ikinci Dünya Savasi'nda yasa
nanlann bir daha yasanmasiru is
temiyordu,

Ne yazik ki bu belgelerin uy
gulamhrhgi, özellikle geri kalmis
bircok ülke acismdan tarnsma
götürür. Örnegin Türkiye gibi bu
belgelerin bircoguna imza atnus
ülkelerde, belgelerin sadece irnza

MuhalifBaszn ve
Türkiye'deki••
Oznel Durum ...
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maddelerde, kuskusuz Kürt soru
nunu tarnsmayi ve Kürtlerin varh
gmt kabullenmeyi yasaklayan bir
cok bend de vardi, Ancak onun or
taya cikismm ana temasr, "Sov
yetler Birligi'nden gelecek komü
nizm tehlikesine karsi tedbir"di.
Türkiye de ise bu tedbir, bir baska
korku ile bezenerek, 141 _ve
142'nci maddelerde ifadesini bul
mustu, 0 da, deyim yerindeyse
"Kürt korkusu"ydu.

1991'Jj yillara gelindiginde
Türkiye artik bu korkulardan biri
ni yasamryordut l). Dagilan Sov
yetler Birligi, komünizrn tehlike
sini iliklerinde hissedenleri bir
nebze de olsa rahatlatmis, rejimin
sözlerine kanarak ülkeye geri dö
nen TBKP'Jj önderler kendileri ile
birlikte, partilerini de bitirmisler
di. Komünizm tehlikesini bertaraf
ettiklerine inanan diger ülkeier,
eger Türkiye gibi kendilerine so
run yaratacak ikincil bir nedenleri
yoksa, zaten amlan yasaklan ko
ruyan maddeleri ceza yasalann
dan erlkarml§lardl. Ancak aym ku
ral Türkiye icin gecerli degildi.
Onun haIen ciddi bir korkusu var
d!.

Türkiye'de kimligi uzun yillar
yok sayilan, bir sürü ucube teoriy
le Türklestirilmeye yaIt§dan bir
halk; tüm asimilasyon ve baski

_ cenderesine, §ovenist dalgalara
ragmen kimligini sahiplenmekten
vazgecmemisti. Üstelik son yillar
da sürdürülen korkunc baskt ve
katliam düzeyine varan ölümlere
ragmen, bu halk kimligini sahip
lenmeye devam ediyordu.

14] ve 142'nci maddelerin
kaldmlmasimn hemen akabinde
yürürlüge konan 3713 sayih Te
rörle Mücadele Yasasi'run ternel
gerekcesi de, arnlan Kürt gercekli
gidir. Kürt "gererekligi Türkiye
Cumhuriyeti'ni zorluyordu ve bu
nedenle, yasalannda bosluk olma
rnahydn l).

Oysa Türkiye'deki mevcut ya
salann icinde terör suclanna yö
nelik hicbir bosluk yoktu. Bu yeni

ve örgütlenme özgürlügüne yöne
lik daha ciddi engellemeier getir
di. Bu yeni yasanrn getirdigi uygu
lamaIarla, düsünen ve düsüncele
rini ifade eden aydin, gazeteci, ya
zar ve sanatcrlar bir bütün olarak
terör suclusu kapsarnmda yargila
myorlar aruk. Son dönemlerde,
3713 sayih yasamn 8'nci madde
sinne yapilan "degisiklik" bile bu
gercegi degi§tirmedi.

Basma baskmm
mihenk ta§l:
Kürt Sorunu
Özellikle 141 ve.142'nci mad

delerin kaldmhp yerine 3713 sa
yih Terörle Mücadele Yasasi'nm
konmasindan sonra, rnuhalif basm
üzerindeki baskilann ana nedeni,
Kürt sorunu üzerine dillendirilen
düsünceler oldu. 141 ve 142'nci
rnaddeler, agrrhkla komünizm
korkusunu icinde banndmyordu,
Mussolini Italyasmm fasist yasa
lan esas almarak düzenlenen bu

Ozellikle muhalif basm üze
rindeki ciddi baski ve yasal engel
lerin kaldmlmasi icin hierbir eralt§
ma yürütülmüyor. Tarn aksine,
her gecen gün bu kesim üzerinde
ki baskilar ve cezai müeyyideler
giderek daha da sertlestiriliyor.
Zaman zaman devletin kolluk
gücleri, kendi mevcut yasalanm
bile tammayarak, bu kesim üze
rindeki baskilanm arttmyor ve
keyfi uygulamalara yöneliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasi, Basm Kanunu ve Terörle
Mücadele Kanunu basta olmak

, üzere.. bircok yasa ve uygulama
Türkiye'de basmm özgürlesmesi,
düsüncenin özgürce ifade edilme
si önünde engeldir. Yasalar baski
Clbir zihniyetle hazirlanrms ve bu
yasalann degistirilmesi i~in hic
bir adim anlrmyor. Zaman zaman
yapilan bazi degisiklikler ise bn
aldatmacadan öteye gidemedi.

Örnegin 1991 yrhrnn Nisan
aymda Özal hükümeti tarafindan

Kürt gazetecili!H,bir ge\,mi§edayamr·ve
denilebilir ki,Kürt tarihinin, özellikle son

yüzyll ivinde ver alan en önemli ögelerinden
biridir. Kürt gazetelerinin yaymlanmaya

ba§lamaslYlabirlikte, Kürt sorunu da giderek
degi§ik bir seyir izlemi§,Kürt dü~ünce,
bilim ve kültüfÜnüngeli~mesiönemli
bir ivme kazanml§tm Aym §ekilde, ilk
Kürtörgütlenmelerinin olu§masl da, ilk

Kürt gazetesinin yaymlandI~ dönemlere rastlar.

yürürlükten kaldmlan TCK'mn
141, 142 ve 163'üncü maddelerin-,
den sonra, örgütlenme ve düsünce
özgürlügü önünde engel kalmaya-
cagt iddia ediliyordu. Aradan ge
erenkisa zaman, söylenenin büyük
bir yalan oldugunu aer1gacikardi.
Tam aksine, düsünce ve örgütlen
me özgürlügü önüne daha ciddi
engeller getirildi. 'Amlan madde
lerin yürürlükten kaldmldigr gün
kabul edilen 3713 sayih Terörle
Mücadele Yasasi, düsünce, basin

Muhalif Basm ve Türkiye'deki Öznel Dururn

rüyor, Bu engellerin uygulamadan
kaldmlmast icin de, görünen 0 ki,
ciddi bir cahsrna yok.

Kuskusuz zaman zaman dü
§ünce ve ifade özgürlügü önünde
ki engellerin kaldmlmast icin ca
hsmalann yürütüldügü, hatta bu
engellerin Türkiye'de olmadigi
bizzat yönetim erki tarafindan ifa
de edildi. Ne yazik ki bu söylemlei
gereregi yansltmtyor. Egemen ke
sim her zaman bir aldatmaca icin
de oldu.
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maddeyle, adeta yeni terör suclan
yaratildr, Hem de dünyamn hicbir
yerinde görülmeyen einsten terör

, suclan. Öyleki, sadece «Kürt hal
ki" deyimini kullandigi icin, bir
cok kimse bu yen i yasa nedeniyle
terör suclusu olup zindanlara tikrl
dr. Türkiye'de Türk halkmdan
baska etnik ve ulusal kesimlerin
yasadignu yazmak da terör sucu
kapsarruna girdi.

~imdiye kadarki uygulamala
nn sonuclanndan da a~tk~a gÖTÜI
dü ki, 3713 sayih TMY, özellikle
yazih ve görsel basm yoluyla veya
siyasal amaclarla yapilan toplann
ve gösteriler yoluyla devletin res
mi ideolojisinin karsismda dillen
dirileeek düsünceleri engellemek
icin, yasaya konulan ek hir uygu
lamaydi. Bu yasa ile, terör sucu
kapsamma alman "düsünce SU9U",
aynca DGM gibi, olagan olmayan
mahkemelerde de yargilanmayi
beraberinde g'etiriyordu.

Kuskusuz basm özgürlügünü
ayaklar altina alan, TCK'rim 311
ve 312 gibi bircok yasa maddesi,
daha 3713 sayih yasa kanonlas
madan önce yürürlükteydi. Ancak
bu yasalar ile, muhalif basma cid
di bir yaptmm uygulayamadrgma
inanan devlet erki, hilkat garibesi
yeni suclar yaratmanm pesine
düstü ve ne yazik ki basardi da ...
3713 sayih yasa, bu hilkai garibesi
suclan yaratan yasalarm basmda
gelmektedir.

Bu yasa nedeniyle, haien bir
~ok gazeteci, yaymcl, aydm ve ya
zar Türkiye'de uzun ytllara varan
hapis ve milyonlarca lira para ce·
zast alarak zindanlarda yatmaya
devam ediyor. Tümü de'3713 sa-.
y!b yasamn özellikle 8'inci mad
des inden yargllanarak ceza]andl
nlml§tlr. Cezalarm tümündeki or
tak tema, Kürt sorunu Uzenne dü
§üncelerin dillendirilmesidir.

ilgjn~tir, bu süre~ i~inde baZI
islamc! yaym organlanmn, ya da
gazetelerinde Kürt sorununa rö
portaj veya haber düzeyinde yeI
veren ve devlete yakmh~ ile bili-

nen bazt gazetelerin sahip, sorum
lu müdür ve yazarlanna da cezalar
verildi. Bir-iki kücük istisna ha
ric, bu cezalann tümünde yargila
rup ceza almamn ana nedeni de
Kürt sorunudur; bu sorunu devle
tin resmi ideolojisinin disinda dil
lendinnektir.

Muhalif basma yönelik
uygulamalar
Türkiye'de halen zor. kosullar

altmda da olsa yasarmrn devam et
tirmeye cahsan, tüm yasal ve fiili
engellere karsm yasammi sürdü
ren yayin organlan kuskusuz var.
Ancak bu yaym organlannm yasa
rrnm devam ettirmesinin bedeli
agirdir. Bu bedel, sürekli gözaltt
ve tehditlere maruz kahnarak, ce
zaevlerinde uzun yillar yatilarak,
hatta zaman zaman yasarmn yiti
rilmesiyle ödeniyor; yaym organ
Ianmn sahipleri acismdan ise, mu
halif olmamn bedeli devlet tara
findan para ile ölcülüyor, Deyim
yerindeyse, herkes muhalifliginin
bedelini, para ve hapis oezasr, ya
da ölümle ödüyor.

Devletin yasal engellerinin
drsinda, bizzat devlet güclerinin,
ya da devlet organizasyonu icinde
yer alan legal/illegal kurum ve ku
ruluslann ftili ve keyfi uygulama
lan da muhalif basma zor anlar ya
satiyor. Her an gözalti, yakalan
ma, tutuklanma ve hatta öldürül
me riski tasiyan muhalif basm ca
hsanlanna yönelik uygulamalann
bircogunun yasal dayanagi yok-

. tur. Ömegin, muhalif basm ~ah
§anlan hi((bir haberi özgürce izle
yel1\ez. Devletin denetimindeki
hi~bir kurulu§, bu kesimdeki basm
~ah§anlanm gazeteci olarak kabul
etmez, ~ah~anlarlßa bilgi vennez.
Devletin basm kurulu§lan, muha
lif basm ~ah~anlanna basm kam
vermeyi adeta yasak etmi§tir.
Yüzlerce, binlerce muhalif basm
~ah§am i~inde devletin basm ku
rulu§unun verdigi san basm kam
m alabilenlerin saYIsl, bir elin par
maklanmn saYlSlndan fazla degil
dir ..

Öte yandan, özel daginm §ir
ketleri, devletin onlara sundugu
olanaklan kaybetmemek icm, rnu
halif basimn dagmmim üstlen
rnez, ya da cok fahis fiyatlar karsr
hgmda üstlenir. Ilginctir, ~o~u za
man bir yaym orgam, dagiumim
yaptrrabilmek iein, dagltlm §irket
lerine verdigi her yaym i~in aynca
üste para verir.

Bu baski ve terör 'nedenjyle,
simdiye dek onlarca yaym orgaru
mn faaliyetleri, fasizan uygulama
ve yöntemler nedeniyle, ya durdu
ya da bizzat devletin mahkemeleri
tarafindan, anti demokratik karar
larla durduruldu. Bircok yaym or
garu ise, a~r maliyet ve para ceza
lannm getirdigi yük nedeniyle ge
rekli finansmam saglayamadigi
j~in yaymuu sürdüremedi. Haien
yayuuru zor kosullar altinda sür
dürenler ise, deyim yerindeyse,
tarn bir mali kriz ieindedirler.

Kürt basimmn
ger~ekligi
Kürt gazeteciligi, bir ge~mi§e

dayarur ve demlebihr ki, Kürt tari
hinin, özellikle son yüzyil icinde
yeralan en önemli ögelerinden bi
ridir. Kürt gazetelerinin yayinlan
maya baslarnasiyla birlikte, Kürt
sorunu da giderek gegi§ik bir seyir
izlemis, Kürt düsünce, bilim ve
kültürünün gelismesi önemli bir

. ivme kazanrmsnr. Aym §ekilde,
ilk Kürt örgütlenmelerinin 01U§
masi da, ilk Kürt gazetesinin ya
yinlandigi dönemlere rast
lar.(Bknz. LI Kurdtstana BakOr il
h Ttrkiye Rojnamegeriya Kurdi,
Malmtsamj ve Mal1mud Lewendi,
1992-Ankara, Özge Yaymlarl.)

Bil!nen Hk .Kürt gazetesi.
"Kürdistan" 22 Nisan 1898'te MI
str'm Kahire kentinde yaymlandl.
Bu tarih, aym zamanda Kürt Ga
zeteciligi Günü olarak da ~t1anlr.
Irak Kürdistam'nda, 22 Nisan
Kürt Gazetecilik Günü olarak res
mile§tirilmi§tir.

Ku§kusuz Kürtlerin gazeteci
lik serilveni Bedirxan ailesinin bu
~abalaruidan soma da devam et-
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gazete ve yaym orgam kendi ger - '
~ekligi icinde sürece birseyler kat
rmstir. Ancak bu gazetelerin so-
.runlan alabildigine vardir ve basta
cahsanlan olrnak üzere, okurlan
na kadar genis bir kesim ceza teh
didi ve baski altindadrr, Varolan
yasalann tümü adeta bu kesimin
sesini kesmek icin yürürlüktedir.
Ki zaten somut uygulamlardan da
görüldü ki, bircok Kürt gazetesi,
dergisi ya da Kürt sorununu ces ur
ca dillendiren gazete veya dergi .
bu sürec icinde kapanldr. Arala
rmda Azadi, Denge Azadi, Yeni
Ülke, Özgür Ülke, Medya Günesi,
Newroz, Newroz Atesi gibi yaym
organlannm bulundugu Kürt kim
likli bircok yaym orgam DGM'ler
tarafmdan kapanldr. Korkune bas
kt cenderesinin yol a~tlgl ekono
mik ve cezai baskilar nedeniyle
de, Roj, Serketm, Jiyana Nu, Öz
gür Gelecek gibi yayin organlan
yaymlanm durdurmak zorunda
kaldilar, Öte yandan halen yaym
yasamun devam ettiren Ronahi,
Deng, Govend, Özgür Halk,
Sterka Rizgari gibi yaym organla
nmn türnü de kapanlma tehditiyle
kaf§l karsiyadir ya da bircogu hak
kmda DGM'lerce verilmis kapa-
111makarantun Yargrtay'da onay
lanmasi bekleniyor.: Örnegin
Deng dergisi ve Ronahi gazetesi
bu durumda olan yaym organlau
dtr ve önümüzdeki klsa sürede bu
yaylO organlannin kapattlmasl
i9in, Yargltay'm da onay verecegi
kesindir. '

Satt sorundan bahsetmek ku§
kusuz ger~ekyi bir yakl!l§lnl degil.
Türkiye'de muhalif olan her kesim
ciddi bir cendere altma ahnmak is
teniyor ve bunlarm bir90gunun
sorunlan ortak11r. Bu basm-yaym
alanmda da böyledir. Bu kesimler,
en azmdan ortak sorunlan nokta
smda'bir araya gelmeyi ciddi bir

. §ekilde tartl§mak ve sorunlarma.
ortak 9QZümier üretmek Zorunda
dlrlar.

Baskl cenderesini a§manm
yollanndan biri de budur.

lanan Rizgari, Devrimci Demok
rat Genclik gibi gazete ve dergile
rin katktlarl da yadsmamaz. Bu
yaym organJan iyinde Roja Welat,
bugün bile bir~ok Kürt kimlikli
gazetenin uJa§amadlgl satl~ raka
rillna. 30 bin-40 bin rakamma
uJa§ml§t1ve bu durpm, iyinde ya-.
§aOllan zor ko§ullar dü§ünüldü
günde oiddi bir b,a§andlr. Aynca
bu yaym organlaq, Kürt sorunu
nun belli bir perspektife, ideolojik
bir zemine oturtnaslIia da ciddi
katkllar saglaml§tlr.

Günümüz Türkiyesi'nde de
Kürt sorununun tartl~llmasma kat
kt sunan gazete ve dergil~rin varlt
gl yadsmamaz. Tüm zorluguna ve
ya§anan onca basklya mgmen, her..

. ve zoru her zaman Kürtler icin en
gel teskil etti. ~ bu engeJler haien
de Türkiye'de en acimasiz bici
miyle devam ediyor.

12 Eylül'den önce de Türki
ye'de bircok Kürt kimlikli gazete,
kitap ve dergi yaymlandi. Türki
ye'de Kürt aydmlanrnasmm
önemli mihenk taslanndan biri
olan bu yaym organlanmn yaratu
gl etkiler, kuskusuz bugün bile sü
rüyor, Kimse Özgürlük Yolu der
gisi veya Roja Welat gazetesinin
Kürdistan ulusal mücadelesine
sundugu katkiyr inkar edemez.
AY,Ol§ekilde, yasal olarak yaym-

TÜTkiye'demuhalif
basm ciddi. bir cendere
alUna almmak isteniyor
.ve bunlaim bir~ogunun

sorunlan ortaktU.
Bünlar, en azmdan
ortak sorunlan

noktasmda 'bit araya
gelmeyi ciddi bir '
§ekilrle tartl§mak

ve sorunlarma ortak
vözümler üretmek
zorundadrrlar. '

mistir .. Yalmz Türkiye Kürtleri
arasmda degil, aym zarnanda,
Iran, Irak, Suriye basta olmak üze
re 'dünyamn degi§ik bircok yerin
de de Kürder §u veya bu sekilde
kendilerini ifade edebilecekleri
yaym organJanm yaratmak, yasat
mak icin caba harcarms ve zor ko-

• '§ullara ragmen bunu '{:ogu zaman
basarrmslardir da. Däha fazla ta-

I rihsel aynnnya girrnenin gerek
sizligine Inandigmuz 'icin, yakm
tarih Kürt gazeteciligine bir 'gÖ2
atmak ve degerlendirmemizi daha
'yok günümüz Türkiye'sindeki
Kürt gazeteciligi üzerine yogun
lasnrmak istiyoruz.

Türkiye'de cumhuriyet sonra-
, SI dönemde de Kürtier legal veya
iI1egal yollarla kendilerini ifade
edebilecekleri bircok yaym orga
rum kurrnus, tüm baski ve engelle
melere ragmen Kürt sorununu,
Kürt halkmm iyinde:ya§adlgl ger
yekligi tarnsrnaktan, bu ger~ekligi .
ve sorunu karnuoyunä maletmek
ten cekinmemierir. Kuskusuz
Kürtlerin bu cabalannda zaman
zaman gerilerneler de olrnustur.
Örnegin 1938 Dersim Isyaru'ndan
sonra, Kürt halkma uygulanan
agu baski ve terör nedeniyle,
Kürtler uzun dönem seslerini du
yurarnarms, Kürt halkuun adeta
hayat damarlanndan biri egernen
kesim tarafindan kesilmek isten
mi§tir. Ku§kusuz bu duraklamala
nn tümU; KUrt hareketinin 0 g~n
kU ko§uUanyla ilintmydi ve bu
ko§ullar,degi§tigi an, onun basln
ve yaym alamndaki, gazetecilik
alanmdaki ko§ullarl da degi§mi§
tir ...

Kitlelere ula§mada; sornnu
tartl§mada en önemli etken gorse]
ya da yazth basm ve yaym or.gan
landlf. Bu olanagl Kürtler §imdi
ye kadar özgürce kullanamadllar,
Kürtler, bu ve benzeri olanag. he.l
kullanmak istediklerinde, onlarc3
sorunla da kal'§t1!l§tllar.H<Onomik
olanakslzhklarm getirdigi teknik
sorunlar, yeterli kadro He ~ah§a
mama, egemen kesirnlerin basla

Muhalif Basm ve Türkiye'deki Öznel Durum DENGOlaylar ve GörÜfler
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rekliliginin alnrn rsrarla c;:izmi§
lerdir. Zira, insanhk tarihi, in
sanoölunun, bu bilinen gör
kemli basanlannm yanrsira, 0
büyük aCI ve kryimlann mucidi
olan insantn da' tarihidir. "in
san, insanrn kurduour" özdeyi
§i, bu tarihsel gerc;:egin yaltn
bir anlatrrrudrr.

insan haklan mücadelesi
nin tarihsel geli§imine bir göz
atlldlgrnda, onun, yakm zarna
na degin kimi hümaniter filo
zoflarrn, sanarenarm ve düsün
adamlarrnrn imgesel bir aras
tirrnasr, sanatsal bir ugra§1 01-

Mazhar Kara I
yazt kaleme alrndrqmda, ön
celikle insan haklan kavrami
run tarihsel kaynaklarrna in
mek gerekir.

insan haklan
kavramuun
tarihsel kaynaklan
insanltgrn yazglsl, dünya-

mn ve bir bütün olarak evrenin
ge9mi§i ve gelecegi düsünül
meye ba~lanlldlgrndan bu ya
na; c;:e§itlitoplumlann, ulusla
nn en seckln beyinleri, lnsaru,
onun hak ve özgürlükleriyle
birlikte eie almanrn mutlak ge-

insan haklan mücadelesi
1arihinin, insanhöm birikimi ve
onun toplurnsallasrnasmm ta
rihi kadar eski oldugunu biliyo
ruz. Ancak günümüzde insan
haklan kavrarnr, tüm insanh
gIn; en kÜ9Üksosyal örgütlen
meierden büyük ölgekli siya
sal, kültürel örgütlenmelere,
devlet yaprlanrnalanna ve
uluslararast örgütlere kadar,
herkesln ve kesimin temel da
yanagl, vazqecllrnez bir nor
mudur.

Bunun ic;:in, insan haklan
mücadelesine iIi~kin böyle bir

insan haklan mücadelesi,
perspektifler ve
paradokslar
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, dünya ölveginde geni$ bir ka
bul ve yaygmlik kazanan ev
rensei hukuk kuratlan, .ternel
insan hak ve özgOrlükleri ve ev
rensei demokrasi normlan, alt
srruftann, geni~ ernekel halk YI
grnlannln ve ezilen uluslann
emek, bans, e§ittik ve özqürlük
mücadeleslne yeni güvlO daya
naklar, normlar ve degerler ta-
$Idl.. .

Insan haklan, bati burjuva
ideolojisinin kendi siyasal oda
gma oturttuöu ve onu Marksist
dogu ideolojisine karst bir sa
vunma ve hatta saldlrl silahl
olarak se9t[gi bir kavram olma
sma ragmen, Marksistlerin bu
gOn bu kavraml temel almasl
paradoksal bir olgu olarak gö
zükmeinelidir. Zira, marksist
ideolojinin öznesi, insan ve
onun haklan, özgürlOkleridir.
.Ancak, bugüfi Marksist öngö
rüler dogrultusunda evrilen in-

ru korurna adrna yaprlrnasrdrr,
Özellikle de Bati'run bu konu
daki tutumu paradoksal bir 01-
gu olarak ortaya crkiyor. '.

insanilgi, galibi olmayacak
bir savasa sOrOkleyen gelii)me
leri kavrayan, dar ideolojik ka
hplara ve srrufsal cikarlara in
dirgenen siyaset tarzrndan
uzaklasmarun geregini alqtla
yan, smrtsal ve toplumsal ca
nsrnalan ve karsrflrklan, karsr-
.hkh uzlas: ve hO$görü cerceve
sinde uluslararasi hukukun ön-

dugu görülmektedir.
Ancak, 20'nci yüzyilm bas

lanndan itibaren, dünyarruzm
karsrt iki ideolojik sistsm, karsn

., iki kutup biciminde ~ekillenme
si süreci, insanhk tarihinin geli
nen noktasrnda yeni bir asa
rnadrr. Bu iki ideolojik sistemin
dOnyaya egemen olma yansi,

. lier iki sistemi de, siyasal, eko
nomik ve askeri alanlarda ölcü
süz bir yapilanrnaya, bir örgüt·
lenmeye ve hukuksal yaprlanru
da bu dururna uygun bir bivim-,
de yapilandrrmaya itrnlstir. Su
durum, ayru zamanda insanli
gin önüne yepy.eni sorunlar da
koymustur,

Dünyanm bu iki kutuplulu-
'gu igerisinde, Dogu Blo
ku'nun, Marksist demokrasiyi
ve proleterya enternasyonaliz
mini kendi sisteminin odaöma
oturtrnasi ve yayilma faaliyet
lerini bu tem~l'deg~rlere dayah
olarak sürdürrnesi cabasma
karsm, basrru ABO'nin vektigi
. Batl Bloku, insan haklan ve
klasik burjuva demokrasisi
kavramlanru kendi siteminin gördügü kurattat dizgesine

"odaglna oturtmus ve kars: sal- baölayan ve giderek geni§leyip
dirlYI bu temel degerler ekse- y\=lygmla$an yeni politik anla
ninde baslatrrustr. Insan hak- YI§, ne yazrk ki SSCB'nin,dagl
tan kavrarm böylelikle, burjuva 11$sürecine denk geld i. Bu du
demokratik bir kavram olarak rum ise, etnik, dinsel vekültürel

: dünyarun siyasal literatürüne farkhllga dayah yeni catrsma
. etkin bir bictrnde girmi$tir. alanlan yaratti. Bundan ötürü-

Dünyada geli§en bu iki uz- dür ki -geri kalrms ülkelerde da
lasmaz kar§lthhgln, 90k kutup- ha katmerli olmak üzere- insan
lulugun've kutoplar arasi süren haklan ihlalleri haien de tüm
öl9üSÜZ rekabetin dogal bir so- dünyada sürüp giden bir 0191:1,
nucu olarakqeltsen soguksa- acrmasizca bir sürectir.
vas, silahlanma yan~lnl.'akilla- Srrutlar kar$lthgi temelinde

., ra durgunluk verecek ött;ülere geli~en ve aSlrlar boyu sürege
vardlrml$tl. Bu yan§ 'i9inde ge- len sosyal, siyasal niücadele
Ii§tirilen nükle'er silahlanh ve ler, yatl$ma ve geli$kiler süre
onlan kullanma ara91annln hel cinde; emekgi halk YIgrnlannrn
türlü öl9ünün ve mantlks'al de- , ödedigi aglr hedellerle ve bü-·
gerlerin ötesinde geli§titilmesi yi.ik mücadelelerle bivimlendir
've stoklanmasl sonucunda in- digi ve insanhga ciddi bir I<ültü
sanlik, teknik olarak da kendi rel miras olarak blraktlgl evren
kökünO kurutabilecek geli§tni$- sei Qemokrasinin ki(fli normla-

, lik düzeyinEl eri§ti. ilgin9 olanr, nnl da igeren ve 10 Arallk '1948
t~m bu ~balann insan haklan- Yllinda BirIß$mi§ Milletler'ce

Insan haklarl, batl burjuva ideolojisinin
kendi siyasal odagma oturttugu ve onu

Marksist dogu ideolojisine kar§I,bir savunma
ve hatta saldm silahl olarak seQtigibir
kavram olrnasma ragrnen, Marksistlerin

bugün bu kavrarnl ternel almasl paradoksal
bir olgu oiarak.gözükmenlelidir.

Zira, 'rnarksist ideblojinin öznesi, insan ve
onun haklan, özgürlükleridir.

, )

,Olaylar ve Görü~ler insan haklan mücadelesi, perspektifler ve paradokslar DENG

kabul edilen insan Haklan Ev
rensei Bildirgesi ve' kimi eksik-

, lerine ve tarathhöina ragmen
uluslararasi hukuk normlau.
vaglmlz slyasetlnin genel ge
ver degerleri olarak bivimlendi.

Asrrlardrr vah$i kapitalizmi
ideolojik anlamda besleyen li
beralizrn ve dolayisryla ulusla
nn ötesindeki örgütlü sermaye
ve emperyallzm, insan haklan
kavrarrnm yrllarca, komünizm
le 'mücadelede etkin bir arac
olarak kullandr, Ancak bugün,
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runda olan sistemdir. Bu yüz-:
den, özel ya da genei, klsa ya
da uzun vadeli, ufusal veya Sl
rutsal mücadele .süreclerinl bu
gibi temel degerlere motivs et
mek, günümüz iyin tarlhsel bir .
zorunluluktur.

Sundan ötürü, yasanan ta
rihsel sürecin odaöma oturmus
, kimi dönemsel sorunlann cö
zümünü gündemine alrnayan,
onlan genel ve uzak vadeti he
deflere ve kimi zarnan ütopya
larrna kilitleyen; strut indirge
meci, köktenci siyaset, devrim- ,;
ci olamaz. Kürt ulusal güc;:teri
nin bans istemlerini reformist
lik, devrimci yizgiden ve sosya
lizm idealinden uzaklasrnaola
rak degerlendirenlerin siyasal
durusu, bunun somut bir ifade
sidir. Bugün hala, lnsan haklan
mücadelesinin "srruftar üstü
mü, ya da alt 1 rru?" old~guna
i1i§kinklslr bir'tart~§mantn i«(eri
sinde olanlann, onu böylesi bir
tartl§manm ic;:erisinetutanlann
durumu, Türkiye~deki sol siya
setin i'finde bulLtndugu zaafiye
te saglam bir örnektir. Türki
·ye'd~ sivil aydrn insiyatiflerinin,
siyasal kOltür itibariyle aynl si-

, yasal,damardan beslendigi dO~

delelerin ve cansmalann ana
eksenini olusturmasr, onun
'odaglna oturrnus olmasi, ola
ym sosyal ve srrutsal yönlerini
gölgelediginden, i§in taturasi
yine emekcti halk Ylgtnlanna
cikrnaktadrr.

Türkiye kosullannda,
suuf mücadelesi, ,
Kiirtlerin özgürlük
mücadelesi, demokrasi
ve"insan haklart
mücadelesi ifife
gefmi~tir
insan Haklan Evrensel Bil

dirgesi'nin temel hükümlerini
ic;:ermeyen,ie;:hukukunu ulusla
rarasi hukuk normtanna uygun
bir düzenlemeye tabi tutmayan
ve mevcut normlarm insanilgin
lehine geli§mesi ic;:inbir caba
ic;:erisindeolmayarr, onlan ikir-

, oiksiz savunup, uygulaYlp gü
venceye almayan hig bir sitem
demokratik olamaz; e§itlikgi ve ,
, özgür olamaz.

Toplumäa, Oretim ve btilü
§ülJl ili§kilerini adilane bir bi
c;:imdedüzenleme sorunu, bu
gün de. insanilgin en temel so
runudur ve getin bir mücadele
sonrasl olariaklr olabileeek,bir

insan Haklan Evrensel Bildirgesi'nin temel
hükümlerini iQermeyen, iQhukukunu

uluslararasl hukuk'normlanna uygl,m bir
düzenlemeye tabi tutmayan ve mevcut

, normJann insanllQln lehine geli§mesi iQin
bir caba icerisinde olmayan, onlan ikirciksiz
savunup, uygulaYlp güvenceye almayan

hi<;bir sitem demokratik olarnaz, '

durumdur. Üretim vebölüsürn
ili§kilerini adil, demokratik ve
hukuksal c;:eryeveye oturtrnus
olan sistsrn, aymzarnanda te
mel insan hak ve özgürlüklerf

, sorununu da c;:özmü§olan $is
temdir. Ya da, temel insan hak
ve özgOrlüklerini ic;:ermek zoo,

Öte yandan, bugün ic;:inaCI
masizca i§leyen bu catismalar
sürecinde, emperyalist cevre
lerin C;:lkarsaglamaya yönelik

, bir politika izlemeye c;:all§tlklan
da arnk srr degildir.

Diger yandan, etnik, din ve
kültür farklrltklanmn, bu rnüca-

san haklan kavrarmrun yarnsr
ra, birlesrneve srmrlan ortadan
kaldirrna yönündeki geli~me
ler, kapitalist Oretim iIi§kilerinin
ve tarzrrun ilk ye§erdigi, ulus
culuk ve kapitalist devlet kav
rarnlanrun ortaya ~;:lktlgl kapl
talist Avrupa acisiridan, para
doksal bir sOreei ifade eder. '

Zira, Bat: dünyasmrn insan ' '
haklan ve uluslarasi hukuk ku
rallanrun i§lemesi konusunda
alabildiqine subjektif davran
rnasi, bu konuda cifte.standart-
I1 bir tutum sergilemesi bun
dandir.

Etnik kiiken, din ve
kültür farklthklanna
dayanan böigesei
eausmatann panzehiri,
temel insan hak v'e
özgürlüklerinin
ikirciksiz ve eksiksiz
savunulmast ve
uygulanmastdir
9ift kutuplulugun ve ytllarca

kryasiya sürdürülen soguk sa
vasm basklladlgl, gerdigi ve
cözümünü erteledigi etnik, dini
va kOltürel farkhhklann kaynak-
Ilk ettigi sorunlar, Sovyetler Sir
ligi'nin dagllmaslyla birlikte
patlak veren etnik, dini ve kültü-
rel tarkhhklara dayanan böige-
.sel catrsmalar, emperyalisl
cevrelenn "yeni dünya düzeni"
diye adlandrrdiklan tek kutuplu
yeni dünya düzerislzllölnln
baslica "yeni" sorunlan olarak
belirdiler.

Ancak bu catrsmalara ya
krndan baklldlgtnda, bu gatl§
malarrn altrnda, yüzyrlmuzm
baslarinda cözümlenrnesi ola
SI olan; ancak yine yOzYlltmlzrn
ba(?layan soguk sava§ Ylliarr
boyunca c;:özOmOdondurulan
ve sava§tn dogal bir geregi' ola
räk kar§lltkll olarak alttan alta
beslenen ve canll tutulan so
runlarm yaulglnl ae;:lk9a gör
mek ve anlainak mümkündür.

Olaylar ~e GörÜfler insan haklan mücadelesi, per~pektifier ve paradokslar. _DENG
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Ilgm binyillardan bu yana yü-.
rüttüäü mücadelelerin, verdigi
aglf bedellerin, harcadlgl o.bü
yük emegin, ahnterinin, sürdür
dOgO düsünsel etklnliqin ve
bizlere emanet ettigi bu önemli
degerler dizgesinin farkmda 01-
mak ve onu layrkiyla degerlen
dir'mek gerekir. O.laya bu a~l
dan baklldlgtnda, Insan Hakla
n Evrensel Bildirgesi'nde ifade
sinl bulan degerlerin, burjuva
zinin ve uluslararast emperya
lizmin insanliga bir bagl§1 01-
madlgl ~olayltkla görülecektir.

Bütün bu.billnenlere karsm,
insan haklan rnücadelesi adi
na yOla C;:lk~mlartn,ihsan hakla
n kavramJnI kendi dar siyasal
ve örgütsel91karlannl baz ala
rak yorumlamalan ve onu dar
perspektife hapsetmeleri, bin
Ylliara varan UZUI"I bir m~cade
lenin ürünü olan bu temel de
gerlerin a§lnmasma yol ac;:ar;ki
bu da gok tehlikelidir. .

------------~------~~~--------------------

Türkiye'de egemen gügle-,
rin derinle§tirdigi, dar ve kisrr
politik tutumlann motive ettigi
kanh kaos ortarm durulursa:
öncelikli acil sorunlann bir an
.önce cözüms kavusturulrnasi,
Kürt haikmin acil ulusal istem
lerinin karstlanmasr, bu alanda
bir rahatlamantn saölanmasr
ve siyasi gündemin bu gibi so
runlardan annmasr: srrufsal,
toplumsal mücadelenin yeni
degerlerlle beslenmesi ve de
rinlesrnesi de daha otanakh
olur.

Blzce, türn bu öncelikli ve
acil sorunlann cözürnüne ili§
kin politikalan oldugu gibi, in
san haklan mücadelesini de
kesintisiz devrim projesine
baglayan siyasal yakla§lmlar,
daraltici ve klslrla§ttrlcldlrlar.

Daha derinlemesine i§le
yen bir sürecin i§lemesi dilegiy
le, herkese kolay gelsin diyo
ruz ...

insan haklan mÜcadelesi adma yola
91kanlann, insan haklan kavramml kendi
dar siyasal ve örgütsel 91karlannr baz,

alarak yorumlamalan ve onu dar
perspektife hapsetmeleri, binYlliara varan
uzun bir mücadelenin ürünü olan bu temel

degerlerin a§inmasina yol a<;:ar;
ki bu da <;:oktehlikelidir.

Bunlan söylerken, kimse
nin insan haklan rnücadelesi
adma siyasal, örgütsel ve ideo-
10Jiktercihlerden vazgegmesini
talep etmiyoruz. Ancak tercih
leri saptarken, tarihsel-toplum
sal otaylan, olgulan hayatm dl
yalektik olarak igige geli§tirdigi
degerleri geregi gibi önemse
mek, atanlar arasmdaki ayrrac
baglartnt iyi tespit etmek ge
rektigini lsaret etmek zorunda
oldugumuzu söylüyor ve görü
yoruz.

dirgenin altinda imzast bulu
nan türk devleti tarahndan akr
lalmaz baski ve sindirme politi
kalanna maruz kalrnasr, bircok
yöneticisinin katledilmesi, i§
kenceden ge9irilmesi ve tutuk
lanrnast gergegi, insan haklan
mücadelesinin .slyasal ve top
lumsal karaktsrinln anlasrlma
siru kclaylastrrmaktadrr, I

. Neredeyse insanlrk tarihi
kadar eski olan ve lnsarun öz
gürle§me'Qabasmm önemli bir
a§amastntn ifade eden, insan- ,

§ünüldOgünde, insan haklan
mücadelesi alanmda, cidei bir
örgOtlülügün saglanamaml§
olrnasirun ve bunun sagllkll bir
etkinlik alaruna dönüstürüle
rnemls olrnasmm anlasilrnasi
nI kolaylastitmaktadrr. .

Bilindigi üzers, herulusun
kendi kaderini özgürce belirle
me hakki, insan Haklan Evren
sel Bildirgesi'nin i<;erdigi en te
mel etkenlerden blrisidir. Bu
bildirinin attmda irnzast butu
nan Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin, säzkonusu olan Kür1
sorunu olunca bu ilkeleri tarn
mazltktan gelmesi, ikiyüzlü ve
ikimikli bir tutum i<;erisine gir
mesi karsismda, insan haklan
savunuculan ve sivil aydm insi
yatiflerinin beklenen ylkl§lan
yapamamalan ve bu alana iIi§
kin uluslararasr kurum ve kuru
lü§lan geregi gibi harekete ge
<;irememi§ olmamalan ger<;egi,
bu dar siyasal Költür ile actkla
nabilir bir durumdur.

Bunlan söylerken, bugOne
kadar yapllaij olumlu i§leri gör
mezlikten gelmiyoruz. Ancak,
TOrkiye'nin mev cut potansiyeli
qözönüne ahndlgtnda, bu ko
nuda ahnan mesafenin cok kü
<;ükoldugu geryeginin altint bir
kei daha c;izmek istiyoruz.
. insan haklan '
mücadelesini, kendi
dar siyaset kauplan
iferisinde
degerlendiren, bu
konuda ikircikli ve
subjektif yakla~lmlar
iferisinde olanlar,
insan haklan
savunuculan
olamazlar
insan Haklarl Dernegi

iHD'nin TOrkiye'de kuruldugu
gündeh beri, insan Haklan Ev
rensei Bildirgesi'nin Birle§mi§
MilIetier taraftndan kabul edil
mesinden därt YII önce b'u bil-

Olaylar ve Görü~ler insan haklan mücadalasi, pßrspaktiflar va paradokslar DENG
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'mücadelesine kazanmak zorun
dadrrlar, Özgürlük ve yenilik ide
allerine büyük bir baghhk duyan
genclik, devrimci dönüsümlerin
t?n büyük dinamiklerindendir,
C?zgürl.ük, demokrasi ve sosya
hzm Iym mücadele veren bir poli
ti~ hareketin basan sansi, diger
~~rcok faktörün yarusira, gencli
gm konumunu gereekel bir §ekil
de belirleyip onu örgütlemesi ve
mücadeleye kazanmasi kosuluna
baghdrr.
. . Görülüyor ki, farkh amaclar
icm mücadele veren toplumsal
kesimlerin her biri, dogal olarak
i~~isin~?büyük bir krsrrurn genc
hge yoneltmekte, mücadelenin
sonucunu da genclik alamnda ya
prlan cahsmalar belirlemektedir.
. Genclige yönelik dogru poli
tikalar olusturrnak ve giderek
devrimci ve yigmsa] bir genclik
hareketi olusturmak, herseyden
önce, onun kimi karekteristik
özelliklerini tarumakla mümkün
dür.

Bir.yok bilimsel ve akademik

Celal Özgür I
.I.

KÜRDISTAN
GENCLIGI
Sorunlart ve
örgütlenmesi
Genclik deyince uzun bir ya

§.atnsürecinin baslangrci akla ge
hr hep. Ayrn zamanda, i§ ve mes
lek hayatma hazirhk niteligindeki
bu yillarda geriye kalan cok daha
uzun dönemin tohumlan atihr bir
bakrma gelecegin yönü ve ~fku
cizilrnis olur.

Toplumsal politik h~reketle
rin, gencligi bütün yannmlann
konusu olarak secmeleri bosuna
degil. Gelecegi kazanmamn
g~ncrligi kazanmaktan gectigini
bilen gerici cevre ve iktidarlar da,
gencligin devrimci özünü bosalt
mak, onu sömürü ve baski düzen
lerinin payandasi haline getirmek
isterler,

Özgür ve esitlikci bir toplum
kurmak isteyen gücler, zafer ka
zanmak icin gencrligi özgürlük

Özgürlük ve yenilik
ideallerine büYÜkbir
baghhk duyan
gen9lik, devrimci
dönü§ümlerin en
büyük
dinamiklerindendir .

Ozgürlük, demokrasi
ve sosyalizm idn
mücadele veren bir
politik hareketin ba§an
§ansl, diger bir 90k
faktörün yamsrra,
gen9ligin konumunu
gergek9i bir §ekilde
belirleyip onu
örgütlemesi ve
mücadeleye kazanmasl
ko§uluna baghdrr.
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lik gururunu hep yükseklerde tu
tar, Yasam kosullanmn kurtlas
hrdlgl yash .insanm yamnda, 0,
saf ve temiz bir kisiligi simgeler.

Bu -genel özelliklerine rag
men, gencligi, icinde ya~adtgl ül
kenin sosyal, siyasal, ekonomik
ve tarihsel kosullarmdan soyutla
yarak yerli yerine oturtmak ola
naksizdir. Zira genvligin ya~ ve
psikolojik yapismdan kaynakla
nan özellikleri, son tahlilde icinde
yasarulan ülkenin siyasal, sosyal
ve ekonomik e;evresi tarafmdan
§ekillendirilir. Dolayrsiyla, her
ülkenin (halkm) gencliginin so
runlan,o ülkenin sorunlan He ici
cedir ve biri ötekine neden-sonuc
iliskisiyle baghdir.

Bu perspektiften yola cikihr
sa, Kürt gencliginin sorunlannm
kaynagmdaki nedenleri, özetle
Kürdistan'm genel durumunu bir
parca aciklamakta yarar var.

Sorunlarm
Ana Nedeni
Sömürge Kürdistan
Uygarhgm sekillenmesinde

önemli bir roloynayan Kürtler,
Mezopotamya denilen cografya
da bircok devlet kurrnus, önemli
devlet ve kültür adamlan yetistir
mis, insanhgin maddi ve manevi
kültürüne bir hayli katkrsi olmus,
tarihin en köklü halklanndan biri
sidir.

Tarihsel ve cografik bircok
nedenden dolayi, Kürdistan, za
manla önce iran ve Osmanhlar
arasmda ve sonra da bugünkü
'§ekliyle parcalanarak, her bir par
e;asl ayn bir devlet tarafmdan sö
mürgelestirildi.

Sömürgeci devletler, ülkemi
zin ekonomik, sosyal ve kültürel
gelisirnini baltaladilar. Ülkerni
zin zenginlikleri talan edildi, rno
dem bir ekonominin olusumu en
gellendi. Asimilasyoncu politi
kalarla halkirruzm dili ve kültürü
yasaklanarak, ortadan kaldml
mak istendi.

Ülkemizde köy ve kasabalar

disini remantik ve yürekli eylem
lerde kamtlarnak ister.

Bu idealist ve remantik yapl
smdan dolayi, gencligin erken ve
gereekel olmayan hesaplarla pek
sik yamldrgt ve mücadelede ye-
.nik dü§tügü görülür.

4- Genetik, diger bir ifadeyle
sonsuz bir arayis, patlamaya hazir
enerji, zaptedilmez bir heyecan
ve coskudur. Bu yönüyle sürekli
eylemlilik ve kosusturmak iste
yen gene; insana, uygun bir görev
ve sorumluluk vermek son derece
önemlidir. Gencligin bu dinamik
ve coskulu yamm göremeyenler,
genclig! kaybetmeye mahkurn
durlar.

5- Genclik, özgürlük arayis
Ianmn SOflSUZ kurgulannm de
nendigi bir dönemdir. Bu arayrg
sonucu genclik, yurdunu özgür,
toplumunun ekonomik ve sosyal
hayanru canh, saghkli, halkim
mutlu ve gönenc icinde görmek
ister. Buna derin bir tutkuyla bag
hdir, Ve bu ugurda her §eyi yap
maya hazlrdlr.

6- Geny irJsan, ki§iligirJe müt
hi§ dü§kündür. Onurunu ve geny-

ki rolü, etkin ve istikrarh degildir.
Genetik dönerni, aktif ve etkin
üretirn yillanmn hazrrhgidir bir
yerde. Bu nedenle, bu toplum ka
tegorisine gereginden fazla rol
yüklemekten kacunlmahdir.

Kaldi ki, sosyal ve ekonomik
acidan genclik, homojen olmak
tan uzaktir ve onu toptanci bir
yaklasrmla degerlendirmek sa
kmcalrdir,

Diger yandan 0, bu yassal
özellikten dolayt, bugünden yan
na bu kimligini kaybeder durum
dadir. Bu da genyligin diger bir
özelligidir.

Bu özellikleriyle genclik,
toplumsal politik sürecte istikrar
sizhga egilimli, tek basma iktidar
.mücadeleslni omuzlamaktan
uzak, ancak buna istekli, savrul
ma egilirnine yatkm, her sosyal
siruf ve iktidar icin önernli bir re
zerv konumundadir.

2- Genetik, yash kusaklara
göre daha az beneil ve bireycidir.
Gene;lik ya§lan olarak bilinen ya§
grubu dönemi, insamn ileri
dü§ünceler, idealler aradlgl ve iy-

------------------------~31~------------------~----

Gen\,lik, diger bir ifadeyle sonsuz bir araYlS,
patlamaya hazrr enerji, zaptedihnez bir heyecan
ve co§kudur.Bu yönüyle sürekli eylemlilik ve
ko§u§turmakisteyen gen\, insana, uygun bir
görev ve sorumluluk vermek son derece

önemlidir. Gencligin bu dinamik ve co§kulu
ym göremeyenler, gen\,ligikaybetmeye

mahkumdurlar.

tenlikle buna uygun yasamak is
tedigi dönemlerdir.

3- Genetik, ögrenme ve kav
ramaya en yatkin yas grubudur.
Gene insan, yapisal özelliklerin
den dolayi degi§ikliklere, kahra-

. manca basanlara derin bir özlem
duyar. Inanclan icin hicbir riskten
kacmmaz ve inandigr davaya ya
samuu adamakta tereddüt etmez.
Besledigi ilerici özlernlerinin,
ideallerinin savunmasmda, ken-

Gen91ikSorunu

cahsmaya konu olabilecek geny-
lik gibi bir olguyu bütün boyutla
nyla bir yah§mada ele almak
mümkün degil, Ancak konuyla
baglanusi oramnda bazi yönlerin
islenmesinde yarar var.

Toplumsal Bir
Kategori Olarak
Gen~lik
1- Yas ve biyolojik özellikle

rinden dolayt genyligin üretimde-

DENGOlaylar ve Görü,ler
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tadrr. Bir parca rahat ve özgür ko
§ullara sahip oldugu bilinen ~ehir~
lerde umdugunu bulamayan
gencler, daha büyük metropol
kentlere akmetrnektedir,Eskiden
devletten kacanlar icin bir par~a
soluk ahnabilen sehirlerin de ar
uk baski ve devletin uygulamalan
acismdan kirsal alandan geri ka-
. lan bir yeri kalmadi. Öyle olunca,
kirsal alandan kopan yogunlugu
tasiyamayan Kürt sehlrleri, daha
farkh cazibeler olusturan Bati'da
ki metropol kentlere gö~vermek
tedir.

Soven ve asimilasyoncu egi
tim politikalanrun egernen oldu
gu egitim kururnlanrun her biri,
baslibasma bit sorun kaynagi, Bu
kurumlar, gen~ligin ruhunu ~a
lan, yaraucrlrgrrn, arasnrmacrh
g.m, duyarhhgim: öldüren birer
"robot üretim merkezi'' durumun
dadirlar, Kusku yok ki, bu gerici,
soven ve asimilasyoncu egitim
politikalanrun sivri ucu Kürt.
genclerinin bagpna dayandml
ml~ durumdadir. Farkh bir dil ve
kültüre sahip sosyal v,eekonomik
olanaksizhklarla.bogusan Kürt
gencleri, tamame!" farkh amaclar
la, Türk gen~leri i~jnhazlrlanml§ .
bir egitim programma tabi tutul
maktadtrlar. Devletin, bilin~1i bir
politika dogrultusunda buradakl
egitim kurumlannl altyapl, arac;
gere~ ve·kaliteli egitimden yok
sun btrakttrmasl ise egitim siste·
mini Kürt gen~leri i~in eehennem
azabina dönü~türmektedir. Tüm
e§itsizlik. ve oiimakstzhklara rag
men·üniversite smavlarJOt kaza
nan Kürt gen~lerjni bekleyen ise,
yözümü gÜy bir problemler yu
magldlr.

Genel hatlanyla böyle ifade
edilebilen Kürt genc;liginin duru~
munu ve sorunlanm biraz daha
kategorile§tirerek a~Jklamaya ya
h§alJm.

,Metropoldeki
Kürt Gen~ligi'
Kürdistan'da ya~anan aman-

Genclik, feodal kültür ve ge
leneklerden kaynaklanan bir~ok
olumsuzlukla kar§l kar§lyadlr.
Ba§bk parast, kan davalan, a§iret
kültürünün yaratugl teerit gibi
olaylar, gen~lerin köylerden hlzla
ka~masma neden olu)'or. .

Dev let, ge~mi§ten beri e§klya
amma adl altmda köylüleri, daha
\lok da köylü gen~leri i§kence ve
ktYlmdan geyiriyor. Bir 90k olay·
da oldugu gibi, devlet gü~leri; te~
rörist olarak niteledigi gen~leri
güpegündüz kUf§una diziyor. Ge
ri kalanlar ise i§birlik~ililc ve ko
ruculuga zorlamyor.

Askerlik görevinden ka~an
gen~ler ise, hergün köylerini terk
ederek büyük §ehirlere akm edi
yor. Bütün bu basla ve uygulama
lardan dolaYI yüzbinleree gen~
klfSal alant bo§altlyor. .

Bu yogun gö~ olayma maruz '
kalan Kürt §ehirleri ise, birer bü
yük köy gör~nümünü a§amamak-

jik ve sosyal sorunlara yol acar.
Bu yabanci ve zorlu egitime kat
lanamayanlar, egitimin belirli bir
asamasmda okulu terketmek zo
runda kahyor, Yeterli i§ ve istih
'dam olanaklanmn olmayismdan
dolayi: okulu terk eden veya lise
yi 'bitirdikten sonra bir yere .gire- .
meyen binlerce geny sokaklara
dökülür. Kürdistan, rriodem eko- ;
nomik iliskilerin gelismeye bas
Iamasiyla hizla kabuk degistiri
yor. Kapitalist üretim iliskileri
gelistikce, kirsal alanda sosyal ve
kültürel bir ~özülme yasaruyor.
Tanrrun makinalasmasryla dara
lan istihdamdan arta kalanlar, i§
sizler ordusuna "katlltyor. Bu ii
sizlerin ~ogunlugunu olusturan
gencler, i§ veözgürlükle özdesle- .
sen büyük sehir cazibesine hrzla
kosuyorlar.

ilkeJ yöntemlerle üretimin
yaprldigiyerlerde ise, toprak, ar
tan ve giderek büyüyen nüfusun
ihtiyaclanm karsilamaktan uzak
kaldigi lyin, bircok insan, ata top
raglDl terk etmek zorunda k~hyor.

Genglik Sorunu .

yakildi, milyonlarca insan sürgün
edildi. Kürtlerin ulusal ve demok
ratik hak ve istemleri hep kan He
basunldi ve her keresinde binler
ce insamrmz katledildi.

Bu özet tablo, bugün de ülke
mizde geeerlidir. Ülke tarn bir sa
va§ alamna dönmüstür, halkimi
zin ezici ~ogunlugu, bu kirli ve YI
kict savasm hedefi dururnundadir
ve herkes bu savastan derin yara
lar almaktadir,

Ülkemizi i§gal altmda tntan
Iar, insanhktan nasibini alama
mis, demokrasiye düsman, kan
emici bir azmhkur, Halkrmiz, ül
kemize ~ullanan bu soysuzlan
kovmadan, ulusu bir bütün olarak
özgürlestirmeden, diger alanlar
da gelisme saglayamaz, toplu-

. mun degi§ik kesimlerinin özgül
sorunlanm cözemez.

Kürt genyli-ginin sorunlan,
ülkemizin gene I sorunlanyla bir
likte degerlendirilmesi ve yÖZÜ
mü ülkenin kurtulusunda aranma
SI gereken sorunlardtr,

Kürdistan
Gen~liginii1
Sorunlan
Genel Duruin
Kürdistan'daki geny nüfus!.!n

tQplam nüfusa orant bir hayli yük
sektir. Deyim yerindeyse, Kür
distan, bir geny nüfus ülkesidir.
Ancak bu genylik. saghkh' ya§am
olanaklanndan yoksun, egitim
düzeyi dü§ük, okuma yazma bil
meyenlerin oraru yüksek ve ezici
yogunlugu i§siz olan bir genylik
tir.

Kürdistan'da ~oellklar, do
gumdan itibaren saghk ve ilgiden
uzak, binbir hastabkla bogu§arak '.
ya§am kavgasl verir. Dogum son
rast hastaltklardan ve bunlann ge
tirdigi ölümlerden payaYl kurta·
ranlardan ilkokula ba§layanlar,
bilmedikleri tanlmadlklan biTdil
le kar§lla§lrlar. Zora dayah, ya
banel bir dille yapllan egitim,
Kürt ~oeuklarmda derin psikolo-
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"ögrenci genclik" diye ifadelen
dirrnek mümkündür,

Ögrenci Kürt gencliginin ya
§adlgl celiski ve olumsuzluklar,
sayilamayacak kadar cok ve agrr
dir. Buraya gelen Kürt gencleri
nin ilk planda kar§lhl§ugl, aglr bir
kültürel bunahmdir. Ekonomik
ve sosyal acidan geri bir toplum
sal cevreden gelmis genc insanla
nn bir anda (görece de olsa) daha
ileri sosyal ve kültürel bir toplum
sal iliskiler agt karsismda bir hay
li bocaladiklan ve bu bocalama
mn getirdigi sosyo-psikolojik Sl
kmtrlara düstügü görülür.

Bannrna, beslenme, dinlen
me, sosyal ve kültürel faaliyetlere
kanlma konusuhda ögrenci gen9-
ligin kar~lla§hgl bir yigm sorun
sayilabilir.

Yeterli burs ve kredi olanak
lanndan yoksun gencler, part-ti
me bir iste cahsma yoluna git
mekte, ikide bir yurtlardan kovul
duklan icin, kalabalik gruplar ha
linde saghksiz yerlerde bannmak
zorunda kalmaktadrrlar. I§ ve
okul arasmda kosusturmaktan za
man bulamayan gencler, maddi
olanaksizhklann da eklenmesiy
le kendilerini sosyal ve kültürel
olarak gelistiremernektedirler.

Kürt genclerinin metropol
kentlerde karsilasnklan (ekono
mik-sosyal-siyasal-kültürel) top
'lumsal.yapi karsrsmda genel ola
rak takmdiklan iki tür tepki-dav
rarns bicimi vardir.
. Birinci gruptakiler, metropol
kent yasarmna entegre olmayi
amaclayip, Ban insanma benze
meye calisan ve bu sekilde ÖZ tat
min olma yolunu secen kesimdir.
KUrdistan gibi kendine has bir se
killenme ve sekillendirilme icin
den gelen bir insanm, daha gelis
mis bir toplumsal formasyona
benzemeye, onu taklit etmeye ~a
hsmasimn getirdigi ~atptkllgl dü
§ünmek bile korkunc olmah, Bas
kalan gibi giyinmeye, ba§kalan
gibi konu§up davranmaya, kendi
lerini' ba§kalarmm kaltplarma

Metropol kentlerde yasayan
en büyük gen~ Kürt kitlesi, oku
yan veya okumak icin gelip son
radan okullanm terk etmek zo
runda birakilan, ya da okulu bitir
dikten sonra bir i~ bulma umu
duyla buralarda kah:naya devam
eden gen~Jerdir. Bütün bunlan ise

Söniürgeci basla.
<;arkmlndegi~ik

sekilleriyle karsIla~an
Kürt gen<;leri,bir

<;lla.§olarak metropdl
kentlere ala.n
etmektedirler.

Dev let<;esuclu ilan
edilip aranan, askerlik
yapmaktan ka<;anya
da askerlik yaptIth
yerdeki aynmcl
uygulamalardan

dolaYl bulundugu yeri
terk eden, feodal

kültürel yapmm ÜTÜnü
bölünmü§lük ve kan

davalarmrlan
etlcilenen,i§,ekmek
ve umut bulamayan
binlerce gen<;,hergün
. dalgalar halinde
kendini metropol

kentlere atmaktadir.

tazr tut kovalamacasi yasarur.
Saglrksiz baraka ve bodrumlarda
yanp kalkan, asgari beslenme ve
saghk kosullanndan yoksun bu
Kürt genclerinin dis görünümleri
bile icler acisidir, Basta cahsnkla
n islerde olmak- üzere, yasamm
her alarunda bu insanlar hor gö
rülmekte ve degisik baskilara ma
ruz kalrnaktadirlar,

Genclik Sorunu

SlZ ulusal baskr ve sindirme politi
kalanmn bas hedefi, hi~ kuskusuz
genc insanlardir, Devletin gözün
de, bu yastaki insanlai, her an
devlet aleyhine cahsabilecek yi
kici ve tehlikeli unsurlardir. Bir
bütün olarak potansiyel tehlike
sayilan gencler, ulusal baskidan
en büyük payi alan kesimdir.

Sömürgeci baski carkmm de
gi~ik ~ekilleriyle karsilasan Kürt
gencleri, bir ~lkl~ olarak metropol
kentlere akm etmektedirler. Dev
letce su~iu ilan edilip aranan, as
kerlik yapmaktan kacan ya da as
kerlik yapngi yerdeki aynmci uy
gulamalardan dolayi bulundugu
yeri terk eden, feodal kültürel ya
pmm ürünü bölünrnüslük ve kan
davalanndan etkilenen, i~,ekmek
ve umut bulamayan binlerce
genc, hergün dalgalar halinde
kendini metropol kentlere atrnak
tadir,

Kürt gencleri, i~ ve umut icin
geldikleri metropol kentierde, ül
kedekileri aratrnayacak problem
lerle karsrlasirlar.

Büyük umutlarla metropol
. kentlere giden kimileri, hayal ki
nkhgl icinde bir süre sonra ülkede
kendini bekleyen riskIere aldir
madan geri dönerken, \=ogunluk,
bulundugu yerin bütün olurnsuz
luklanru gögüsleyerek burada
kalmayi tercih etmektedir. Degi
sik mafya gruplarmm pencesine
takilan gencler, bir daha kendile
rini bu kiskactan kurtararmyor,
Bu genclerin önemli bir kisrm, ki
s~ bir süre sonra ~tkar cetelerinin
elleriyle ya öldürülmekte, ya da
bu yolda tutuklanarak cürümeye
terk edilmektedir.

Genclerin ezici ~ogunlugu
ise, kann tokluguna en ilkel ve
güvencesiz kosullarda, kaba insa
at ve angarya islerde ~ah~makta
dir. Ticaret merkezlerinin bir iki
sokak gerisinde bir parca i~bekle
yen Ylgmla Kürt gencini her an
bulabilirsiniz. Sabahtan ak~ama
dek belediye zabltalanyla ~por
taci Kürt gen~lerinin tav~an ka~

--------------------------~33~-------------------------
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Kürdistan
Genc;likOrgütü
Kapsann, Niteligi,
i§leyi§i, Rolü .
Farkh ~e1i§kiler farkh

yöntemlerle cözülür noktasmdan
hareketle, farkh toplumsal (eko
nomik, kültürel, siyasal) sorunla
nn yözümüniin, farkh örgütlen
meleri gerektirdigini söyleyebili
riz. Kürt genyliginin karsr karsiya
bulundugu sorunlann niteligi ve
bunlara kaynakhk eden ekono
mik ve siyasal yevre, aym zaman
da Kürt genclik örgütlenmesinin
nasrl olmasi gerektigini de ortaya
koyar. Dolayrsiyla Kürt genyligi
ni banndrracak bir örgütsel yapi,
gencligin Yll§adlg1sorunlan yÖZ-
. meye muktedir, ya da en azmdan
genyligi bu yönde bilinclendirip
egitecek bir icerik, kapsam ve i§
leyiste olmahdir.

Kürt genclik örgütünün nite
Iigini kavramak bakrrmndan,
Kürt gencliginin ya§adlgl sorun
lan yok özlü bir bicirnde ortaya
koymakta yarar vardir. Yukanda
yeterinee anlatJldlg. iein, bunlan
sadece bir iki bashk altmda kisaca
belirtmek yeterJidir. Bizce gencli
gin ya§adlg. sorunlara kaynakhk
eden ana iki faktör sayilabilir ve
KGÖ de bu iki ana faktöre göre
önemli ölcüde sekllleneceknr,
Bunlar:

1-Bir bütün olarak Kürt hal
kmm iyinde ya§adlg. sömürge ko-
§ullan, .

2- Türkiye'nin genelinde uy
gulanan anti demokratik sistem.

Öyleyse, Kürt gen~ligini der
leyip harekete geyirecek örgüt,
ulusal ve demokratik anlamdaki
istemleri ön plana ylkartan ve bu
nedenle de ulusal demokratik öz
Iü bir örgütlenme modeli olaeak
tu.

KGÖ'nün Niteligi
Kürt gen~lik örgütle,nmesj

nin ulusal özü ne demektir?
Kürt halkm~n tümü iyin ge-

ve geny yasta i§yi bulunmaktadir,
Bu genclerin hemen hemen ezici
yogunlugunun hic bir sosyal ve
yasal güvencesi bulunmamakta
dir, Bunlar genellikle ya günde
lik9i ya da kann tokluguna yah§an
ve aym zamanda baskalanna da
bakmakla yükümlü olan gencler
dir. Bu gencler, sigortasiz yall§t1-
nldlgl gibi, ~oeuk ve gencler icin
öngörülen yah~ma kosul ve SI01r
landirmalanndan da yoksundur
lar.

i§verenler, bu tür geny insan
lan smrr tammadan, Iier ise, kendi
özel ve ailevi islerine de kostura
bilmekte, gerektiginde bunlan
dövmekten ve azarlamaktan ye
kinmemektedirler.

<;ogu kirdan kopup gelen bu
gencler, egitim olanaklanndan
yoksun, kent yasammm ~eli§kile
riyle de yüzyüzedir. Son yillarda
kir-kent ayinrm yapmaksrzm,
TCnin estirdigi terör ve faili mec
hul einayetlerden, sebirlerde ya
sayan i§yi Kürt gencleri en fazla
nasiplenen kesimdir.

Köylü Genellk
Düne kadar daha yok okuyan

kesimlerde ve deyim yerindeyse
§ehirlerde cereyan eden yurtsever
duygular, son yillarda köylü kitte
sini ve özellikle de köylü genyligi
derinden etkilemektedir, Sömür
geci militarizmin her zainan tatbi
kat alamna dönüsmüs köylerde,
yüzlerce Kürt genei iskenceden
geyirilmi§ veya terörist adt altm
da katledilmi§tir. Geriye kalanlar
ise, devletle i§birligine zorlanlyor
ya da komeu yaplhyor. Genel o]a
rak köy]ü1erimizin en ba§ta da
köylü genyJerimizin Yll§adlgl en
büyük yeli§ki, sömürgeci gÜyler
ile ya§andandIT.

Giderek silinse bile, feodal
toprak sahiplerinin basktlan, feo
dal gelenek ve göreneklerden
kaynaklanan sosyal ku§anna, ta
nmm makinala§masly]a artan i§
sizlik, köyJü gen~lerimizi hlzla
yurtsever saflara innektedir.

Gen9lik Sorunu

sokmaya ~all§an bir insamn gire
eegi dumm traji-komiktir özcesi.

Bu gruptakiler, ~eli§kilerinin
~özümünü egemen yapiyla
bütünlesmekte bulan ve bu tu
tumlan sonueu, acayip arabesk
bir mahluka dönüsen, giderek
egemen gücleree her an kullamla
bilir ki~ilige, ki§i1iksizlige bürü
nen kesimdir.

Ekonomik sikmnlar yüzün
den, dinei ~vrelerin ag.na düsen
ler de az degil. Dinci gruplar, met
ropol kent yasammda bocalayan
~gunlukla yoksul geneleri iyi bir
av olarak degerlendirir. Kurduk
lan vakiflar kanahyla, yeme ve
yatma olanag: sagladrklan genc
leri krsla egitimine tabi tutarlar.
Bir ~ok Kürt genci, bu tuzak so
nueu geriei akimlann pencesine
düsmektedir. .

Metropo) kentlerde yasayan
genclerin icinde bulundugu bu
yabanct, sömürücü ve ll§a~laYlel
toplumsal yaprya kaql takmdig.
ilk taVJT,ll§lObir tepkidir. Kendi
ni ezen, sömüren, ll§agtlayan, hi
~ sayan, hatta bitirmeye yall§an
bir toplumsal fonnasyon karsism
da, insanlar, dogal bir öz savunnia
mekanizmasi icine girer, sistemin
tahribatlanna .kaql kin ve öfke
duyar, varhk mücadelesi icine gi
rerek kendini korumaya ~ah~lr.
Özetle burada yasanan ag.r yeli§
kiler yumagJ, Kürt genclerini
devrirncilestirir ve ulusal özüne
yakmla§tmr. ~u nesnel biT du
rumdur.

Yurtsever duygulann §iddetli
etkisiyle burada §ekilJenen Kürt
genci, ulusal kurtulu§ mücadelesi
i~in yok ciddi bir potansiyele dö
nÜ§mektedir.

i§~i Gen~lik
SaYlca az olmasma ragmen,

bugün Kürt §ehirlerinin kJYlsmda
kö§esinde küyük sanayi, organize
sanayi gibi orta büyüklükte, dog
ramaCl, marangozcu, kazancl, de
mirei, kaynakyl gibi küyük i§ atöl
yelerinde ~ah§an binlerce yoeuk
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mayacagi yüklerin altma girme
mesi ve bu sekilde program he
defleri konusunda bir bulamkhk
vetereddütü yasamamasidir. Za
ten onun bünyesi ve t~ldlgl kitle
buna müsait degildir. 0, bir siya
sal örgütün isleyisini de kaldira
maz. Zira böyle bir örgütte siyasal
düsünce birligi yoktur ve aramak
ta mümkün degildir.

KGÖ'nün i§leyi§i '
Böyle bir örgüt, kitlesel ve

kendi icinde demokratik bir isle
yi§e sahip olmahdlr.

Bir örgütün dl§a arrumas1, ge
ni§ kitlelerle bulu§masl, kendi
iyinde artarak rrogalmasl, her§ey-

kimlikIi bütün kanhmcilann de
mokratik bir yans ve etkilesimi
yasanmahdtr.

Baska düzeylerde oldugu gi
bi, genclik alaninda da, Kürtleri
ulusal ve uluslararasi planda tem
sil edebilecek bir örgütün yaranl
masi son derece önemlidir. Kürt
gencliginin tümünü bu bazda egi
tip örgütleyen bir örgüt, hem ulu
sal nitelikteki diger örgütlerle
muhatap olabilir, hem de Türki
ye'de ve uluslararasJ genylik plat
formlannda temsil gücü kazana
bilir.

Böyle bit yapl1anma, dl§an
.clan göze yarpan dagmlkhgl gide-

Kürt genc;Iigini derleyip harekete gec;irecek
örgüt, ulusal ve demokratik anlamdaki istemleri

ön plana C;lkartan ve bu nedenle de ulusal
demokratik özlü bir örgütlenme modeli

olacaktu. Kürt gendik örgütünün hedefmde
olan diger temel bir olay da, demokrasi ve
Türkiye'nin demokratikle§mesi sorunudur.

Türkiye genelinde ya§anacak köklü ve zengin
, bir demokratik dönü§ümün

Kürt genc;liginin önündeki birc;ok
engeli ortadan kaldiracaäi ac;tktrr.

rebilir ve gercekten de ta§ldlgl
.ulusal kimlikle önernli saygmhk
ve prestij kazanabilir.

KOÖ, örgüt olarak bagrmsrz
dir, ancak politik olarak, 0, ulusal
.mücadelenin bir parcasi sayilma
hdir. Cünkü 0, hem icerik, hem
program ve hem de irr i§leyi§ acr
sindan siyasal bir örgütten farkh
du ..Bir genclik örgütünün siyasi
nitelik tasryan taIepIerde bulun
masi, onun siyasal bir parti olarak
algilanrnasma neden olmamah
dir. Her siyasal talepte bulunan
örgütün mutlaka iktidara da talip
olmasi diye bir §ey sözkonusu
olamaz. Önemli olan, böyle bir
genclik örgütünün, ta§ldlgl fonk
siyonun bilincinde olup tasrya-

K~9lnün Kapsami -
KOO'nün yapisim belirleyen

diger bir hareket noktasi, onun, SI
ruf, mezhep, etnik ve diger sosyal
ve siyasal farkhhklan gözetmek
sizin, bütün Kürdistan gencligini
örgütlemeyi hedeflemis olmasi
dir. KOÖ sadece sahip rr1kt1glta
leplerle degil, aym zamanda ya
Ylldigl alan ve kapsadigi kitle yö
nündende ulusal bir örgüt olma
hdir. Herhangi bir ideolojik ve si
yasal birlik arayt§1 icine girmek
sizin, yurtsever ve demokrat bü
tün genclik kesimleri, bu örgüt
icinde yer alabilmeli ve bu yapl
nm birligine zarar vermeksizin en
aktif bir §ekilde faaliyet göstere
bilmelidir. Ulusal demokratik

Genglik Sorunu

~erli olan ulusal boyunduruk, en
basta Kürt genclerini ezmektedir,
Sömürgeci sistemin basta.gelen
boy hedefidir gencler, Öyleyse
Kürt gencliginin özgürlesmesi
nin önündeki en büyük engel,
ulusal boyunduruktur. KGÖ,
kendi özgürlesmesinin dayanak-.
lanm olusturan, köleci boyundu
rukla ge1i§en ulusal talepleri ön
plana ~lkariacaktrr. Kürt diliyle
basm yaym; Kürt dili, kültür, ta
rih, folklor, edebiyat ve benzeri
degerlerin günyüzüne S:lkarttlma
SI ve bunlar icin yasal zeminlerin
yaraulmasi icin mücadele; rrkcr,
§oven ve asimilasyoncu egitime
kar§l demokratik ve anadille egi
tim, ulusal özlü istemler arasmda
basta gelenlerdir. Ulusal degerle
ri tamtmak, gelistirmek ve yay
gmlasnrmak, genyligi bu deger
lerle donatip §ekillendirmek,
genclik mücadelesinin ana ekse
nini olusturmaktadir. KGÖ, sö
mürgeciligin, basta genclik 01-
mak üzere, Kürdistan'a yönelik
uygularna ve politikalanm teshir
ve mahkum etmelidir.

Kürt genclik örgütünün hede
finde olan digeftemel bir olay da,
demokrasi ve Türktye'nin de
mokratiklesmesi sorunudur.
Türkiye genelinde yasanacak
kökJü ve zengin bir demokratik
dönüsümün Kürt' gencliginin
önündeki bircok engel i ortadan
kaldtracagi aciktir, Bu tür talep
Ierden yogunun Türk gencliginin
talepleriyle rrakl§masl dogaldrr.
Ancak sadece Kürt gencligine öz
gü feodal yapidan ve geri biraku
nlrmshktan kaynaklanan sorun
lann yözümüyle ilgili demokratik
talepier sözkonusu olabilir. Tür
kiye'nin gene linde sözkonusu
olan gencligin i§, egitim, beslen
me, bannrna, sosyal ve kültürel
olanaklar, siyasal faaliyetlere ka
ttlma, demol9'atik bir üniversite
kavgasl gibi talepier, Kürt genrr1i
glnin de demokratik talepleri ara
stnda sayllabilir.
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törlerin belirleyici oldugu bir ör
gütün siyasetten ve meslegi siya
set olan yapilardan uzak kalmasi
düsünülemez.

KGÖ'nün Rolü
Bir halkin kurtulusu, hersey

den önce onun birlik halinde ama
cma sanlmasma baghdir. Bir ulu
sun siyasal birliginin ifadesi ise
cephedir. En üst birlik sayrlabile
eek bir siyasal eephenin kurulma
SI icin genclik, kadm, aydin, i~e;i,
sanatci, yaymci, kültürel düzeyde
ulusal kurumlann yaranlmasi ge
rekir ve bunlar yaranldigt oranda
da ulusal birlik saglanmis olur.
Kürt halkmm siyasal birligi (cep
hesi), bu tür kategorik katman ve
cevrelerin olusturdugu ulusal ku
rum ve örgütler üzerine oturtul
dugu oranda realize edilebilir ve
sonuca gider.

Böyle bir örgüt bir anda kUTU1-

labilir mi?
Elbette kolay degil, Böyle bir

amaca bir dizi asamaya yayilrms
irili ufakh cabalarla ulastlabilir.
Örnegin bazilan, böylesi ulusal
kapsamda bir örgüt kuruluncaya
kadar baska cabalan yasakhyor.
Oysa böylesi genis caph ulusal bir
yapimn olusmasma irili ufakh ve
homojen tek tek yaprlar önemli
ölcüde 'ortam ve zemin hazirlaya
bilir. Hatta simdiden merkezi bir
örgüt seklinde yoJa ~lkllmasa bi
le, bütün olanaklarla gencligi to
parlayaeak, genclik acisindan ör
gütlülük bilineini gelistirecek ör
gütlenme ve kurumlasma cabala
nna önemli ölcüde agirhk veril
melidir. Bugün icin böyle bir
merkezi yapllanmanm ko~ullart
DmOlu§tuTUlmaml~olmasl, yard
taca~mlz dar anlamdaki örgüt!ü
lüklerin önemini azaltmaz. Kendi
~aplßda yerle§tireeegimiz de
mokratik ahlak ve kültür üzerinde
yükselecek gÜ91ü yapllanmalar,
bu alandaki birlik sürecini hlzlan
dirabilir. Politik anlamdaki darh~
gma ragmen, yaratllacak geni~ ve
gÜylü örgütlenmelerin gözle gö-

kültürdür,
KGÖ'nün Konumu
Böyle bir örgütün ulusal de

mokratik mücadele yelpazesin
deki yeri, daha dar anlarmyla si
yasal örgütler karsismdaki konu
mu ne olmalidir?

KGÖ'nün gücü, onun kitlesel
demokratik ve zengin ideolojik
yapismdan gelir. Böyle bir örgü
tün yukanda sözedilen yapism
dan her ne sekilde olursa olsun
sapnnlmasi onu zayiflanr ve etki
sizlestirir. Bu örgütün herhangi
bir siyasal yapmm uzanusi olarak
görülrnesi veya böyle isletilmeye
cahsilmasi da örgütü etkisizlesti
reeek en büyük yanhslardan biri
sidir. Kisaca belirtmek gerekirse,
siyasal anlamda heterojen bir ya
pmm homojen bir yapryla orga
nik ve siyasal baglannsi olamaz.
Böyle bir baglannya ihtiyac 01-
madrgi gibi, böyle bir iliskinin
kurulmaya ~ah~llmasl, ~ogulcu
esaslara dayah bir yapmm bütün
lügünü tehlikeye sokar, ie;ahengi
ni bozar ve giderek onu amacla
nan büyüklük ve gücünden uzak
lastmr.

Diger yandan, KGÖ, aym
e;evre ve kosullarda müeadele
eden ve uzun vadeli amaclan ör
tüsen (bütün) siyasal partilerle
dosttur ve onJarla yakm iliskiler
icerisinde olmahdir, Aym cograf
yada mücadele eden, aym arnac
lan güden siyasal yapdardan uzak
durma egilimi, bir noktadan sonra
depolitizasyon ideolojik akmu
sma götürür bizi. Bu anlayism,
gec;mi§te askeri iktidarlarea geli§
tirildigini hatrrlamak gerekir. Si
yasal örgütlerden baglmslzhk,
bugünkü algdam§lyla ger~ekten
siyaseten bagJmslzhgl ifade edi
yor ki, bu da burjuvazinin istedigi
~eydir. SiyasaJ organik ba~mldl
g.n; dü§ündügümüz örgütsel ya
PlYIzaytflatacagml, onu amac;la
nan büyüklük ve yaptmmdan
uzakla§tuacagml söyledik. An
cak varhk nedeninde siyasal fak-

Gen~lik Sorunu

den önce onun kendi icinde de
mokratik bir isleyise kavusmasi
na baghdir. Demokratik i~leyi~ve
mekanizmalar bir yaptnm en bü
yük gücüdür. Bir örgütte, taban
daki gücü toparlamak ve onu ör
gütün politikasi yönünde kanalize
etmek, örgütteki farkh düsünce
ve egilimleri örgütün zenginligi
ne ve örgütsel gücüne dönüstür-
mek icin, en basta demokratik bir
isleyise ihtiyac var. Gelecegin,
daha cok da kuracagirruz demok
ratik bir toplumun belirleyiei ve
tasiyrci gücleri olan gencligin
egitimi acisrndan, en basta genc
lik örgütünde, böyle bir anlayis ve
kültürü örgütsel isleyisle pekistir
mek gerekir.

Bir yapidaki demokratik zen
ginligi ve kanhrm toparlayip onu
bir baski ve yapnnm güeüne dö
nüstürrnek ise örgütlenmenin
merkeziligine baghdrr. Kitle ör
gütlerinin merkezi yarum redde
den son dönem moda anlayislar,
bu örgütleri i§levsiz krlrnaktan
baska bir amac tasirnaz. Merkezi
davrams geregi olmasa örgüte ge
rek kahr rm? Bir örgütte herkes
her istedigini yaptigi zaman artik
örgüt olmamn bir anlarm kalmaz,
Zaten örgüt ihtiyaci, dagimk bo
yuttaki etki ve potansiyel gücleri
belirli bir hedef yönünde sonuc
ahci bir bicimde härekete gecir
me ihtiyacmdan dogrnaktadir.
Örgütün dogasmda entegrasyon
ve merkezilesme egilimi yatar.
Bu nedenle, böyle bir örgüt, de
mokratik-merkeziyetci bir isle
yiste olmalrdrr, Elbette bu ilke,
Leninist bir siyasal partideki i~le
yi§lc k!yaslanamaz.

Böyle bir i~leyi~, örgüt kille
sinin siyasal farkhhklan ve örgü
tün kiUesel karekteri gibi bünye
sei gerc;eklikler üzerine kurulu bir
demokratik-merkeziyete;i i§leyi~
tir. Böylesi bir merkezi yap!, to
parlaYlcl, dl~a yönelik yaptlflm
imajl olu~turan sürükleyici bir
sistemdir ve burada aS11ve belir
leyici olan, ku§kusuz demokratik
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olanaklanrun tarnsihp zenginles
mesine önemli katkilar sunuyor.
Bu tür yapilann gelismesi de, da
ha cok demokratik bir i~leyi~iger
ceklestirmekten ve legal demok
ratik bir yapi gibi cahsmaktan ge
ciyor,

Merkezi bir Kürt genclik ör
gütü, üniversitelerde, metropol
lerde, Kürdistan'm sehir, kasaba
ve köylerinde var olan bütün ör
gütsel birikim ve cabalan merke
zilestiren mekanizmalar olustu
rur. Tersine merkezi bir güc 01-
manm verdigi olanaklarla, örgüt
sei yogunluklann bulunmadigi
ülkenin her kösesine inisiyatif ta
§lf. KGÖ, ögrenci, i§~i, köylü ve
metropol gencliginin tümünü ulu
sal bir dalgaya dönüstürme ve her
.yerde örgütlülük cabalanm gelis
tirme anlayisi icinde olur. Böyle
bir örgüt, yurtdismdaki Kürt
genclik yogunluklanyla sicak da
yarnsma icerisinde olur. Uluslara
rast iliskileri arar ve gelistirir,

Siyasal Güclerin
KGÖ'ne Kar§l
Yaklasuni
Ne Olmahdir?
Siyasi parti ve cevrelerin ge

neIde demokratik kitle örgütleri
olmak üzere, yuItanda cercevesi
ni cizdigirniz bir genclik örgütüne
yaklasirm ne olmahdir? Bu yakla
sim olaymdan kaynaklanan kimi
sorunlar yasandi ve ileriei saflar
da hala yasamyor. Bu -yanhslar
dan dolayi, zaman zaman ciddi SI
kmular yasandi. Kimi kez de bu
tür yanlislardan dolayi dem okra
tik kitle örgütleri i§levsizlqti, bu
radaki birikimler heder oldu, Bu
alarilarda yasanan olumsuzluklar
legal demokratik ve kitlesel ör
gütlenmeler yaratrna yönündeki
hevesleri yikn.

Dogrusu ne olmahdir?
Siyasi örgütlerin demokratik

kitle örgütlerini kadro dev§iren
alan olarak görmeleri, sorunlann
kaynagml olu§turmaktadu. Bu
tümden reddedilecek bir yakla-

birikim ve olanaklanndan daböy
le bir yapiya sicramak mümkün
olabilir. Bu nedenle, bugün icin
büyük yapilan beklemeksizin ya
pilabilecek ne varsa yapilabilrne
lidir, Örgütlenebileeek bir olanak
ve kitle bulundugunda, harekete
gecirilmelidir. Böyle bir cahsma
aynlig: derinlestirrnez, aksine
gündeme geldigi gün, birlige veri
sunar. Kimi siyasal yapIiann daba
~ok havaSJOIsoluy'an gencrlik ör
gütleri ve demekler, geleeek ic;:in
önemli avantajlar saghyor. Bir
~ok sorunun yamslra Kürdistani
bir gen~lik örgütünün sorun ve

Ba~kaörgütlülük
s:abalanndaoldugu
gibi, Kürt gencliginin
örgütlendirilmesi

olaYlda, salt mevcut
legaliteye

ko~ullandmlamaz.
Ba~tada ifade edildjgi
gibi, Kürt gencliginin
örgütlendirilmesi

yasalhktan öte ba~ka
ihtiya91ardan

kaynaklanmaktadlr. Bu
nedenle legalitenin

elvermedigi ko~ullarda
gen91igidagmlkhktan
kurtarmak, onu ulusal,
ki§ilikli bir rotada

tutmak i9in,
özgün örgütlülükler

yaratllmahdlf.

masi gereken böyle bir görevi,
bugün icin dar anlamda gercek
lestirmek gerekiyorsa bundan ka
crrnlmamahdrr.

Mevcut yapilann bir araya
.gelisi veya yeniden harmanlan
masi ile böyle ulusal caph bir ör

e güt kurulabilecegi gibi, bunlann

Genc;lik Sorunu

rülür etkinlik ve yaptmmlan,
merkezi, güclü bir genclik örgü
tüne olan ihtiyaci daha cok gözler
önüne serecektir. Aynca sosyal
ve siyasaI pratigimizden de bili
yoruz ki, birlikler, güclü ve kahci
birlikler ancak güclü yapilarla ko
tanlabilir.

Sunu da belirtmek gerekir ki,
~ogu kez bir program dogrultu
sunda kotanlmaya ~ah§llan ör
gütlülük cabalan, ya kosullan
olusmadigmdan, ya da asin du
yarhhklardan dolayi, krsa sürede
'basanya ulasamiyor. Elbette uzun
vadede programatik davranmak
gerekir, Ancak programsaI sürec
ler, kimi kez kücük, dagiruk ve
kendiliginden gib i görünen caba
larla beslenir ve bir yerlere ulasrr.
Bu acidan bakrldigmda, spor ku
lüpleri, sosyal ve dayamsma
amach demekler, genclik ve kül
tür merkezleri, amatör tiyatro,
folklor ve müzik gruplan, halk
egitim merkezleri büyük önem ta
§If. Buralarda sabirla ve bilincle
yapilacak cahsmalar, uzun vade
de gencligin egitirni ve merkezi
bir örgüt cansi altmda toparlan
rnasi yönünde önemli basamaklar
olusturur.

Bäska örgütlülük cabalannda
oldugu gibi, Kürt gencliginin ör
gütlendirilrnesi olayi da, salt
mevcut legaliteye kosullandmla
maz. Basta da ifade edildigi gibi,
Kürt gencliginin örgütlendiril
mesi yasalhktan öte baska ihti
yaclardan kaynaklanmaktadir.
Bu nedenle legaIitenin elverrne
digi kosullarda genclig! daguuk
hktan kurtarmak, onu ulusal, kisi
likli bir rotada tutmak icin, özgün
örgütlillükler yaranlrnahdir. Ko
miteier hiyerarsisinde ifadesini
bulaeak böyle bir örgütlenme,
gencligi geriei ve fasizan saldm
lardan korumaYI ba§arabilir.
Meveut ko§ullann legal örgütlü
lüge elvennedigi kimi kü~ük ve
klrsal kesimlerde, böyle bir örgüt
lülüge bugün de gidilebiIir. Nor
malde merkezi bir örgütün yap-
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Ii§tigi ve bu yasalann i1eriden ve
yeniden yana dönüstügünü bilen
biri, insanhgin özgürlük ve daha
ileri bir yasam ugrundaki müca
delesinin basansmdan kuskuya
kapilmaz ve bu bilincle bu müca
delede üzerine düseni yapar. Bu,
topiumsal dönüsüm yasalan ve
insanhgm hem maddi hem de dü
sünsel birikimleriyle donanmak,
ondan yeni bir bilinc üretm~kten
ge~er.

Maddi üretim gibi, düsünce
üretiminin de bir tarihi vardir ve
bugünkü modern düsünceler
uzun bir tarihsel sürecin ürünü
olarak ortaya ~lknu§t1r.

"Modern sosyalizm ... teorik
bicimi bakimindan, baslangicta,
18. yüzYll Fransa'stndaki büyük
aydinltklar {'agl filozoflart tara
ftndan konulan ilkelerindaha ge
li~mi~ve daha tutarlz olmak iste
yen bir uzanttst olarak ortaya ~I

kar. Her yeni teori gibi, kokleri
ekonomik olgulann derinlikleri
ne daldtg: ölqüde, ilkin daha ön
ce var olan düsiinceler temeline
baglanmak zorunda kalmisur."
(F. Engels, Anti-Dühring, s: 65,
Sol Yaymlan.)

Gencligin icinde, Lenin'in
birkac eserini okumakla devrimci
egitimin tamamlandigrrn sanan
lann sayrsi az degildir. Oysa kla
sik Rus Iiteratürünü, Lenin öncesi
politik Iiderieri okumadan, Le
nin'in Rusya'ya iliskin tahlillerini
anlamak mümkün mü? Puskin,
Dostoyevski, Plehanov ... Le
nin'in düsüncelerini besleyen
köklerdir bunlar.

Peki Marks'm düsünceleri va
hiy gibi gökten mi geldi? Hayir,
Engels'in dedigi gibi, onun dü
§üncelerinin kökleri aydmlanma
dönemi filozoflanna, daha da öte
ye, ilk eraglaml ilerici dü§ünce
akImlanna kadar uzamr.

Hegel'in diyalektigi olma
dan, Marks'~l diyalekti'k olur
muydu?

Adam Smith'siz bir ekonomi
politik dü§ünülebilir miydi?

-ll
GI}~9JGiN
EGITIMVE
KI~ILIK
SORUNU
Bütüncül ve Sistemli
Bir Dünya Görüsü
Egemen burjuva egitim siste-

minde, gencler, bilgi depolanacak
ambar, drsandan istenildiginde ,
kullamlacak robotlar olarak gÖTÜ
Iür:

Ta§ldlgl bilgileri kendi kav
rayrsi ve ki§iligiyle yogurmaktan
uzak, belli bir dünya görüsünden
yoksun, burjuva medyasmm yö
rüngesi etrafmda olup biteniere
bakan insan tipi (kul) yetistirilir,

Tarihte büyük dönüsümler,
önemli eserler, kisilikli ve bilincli
kitleler tarafmdan gerceklestiril
mistir.

Bu nedenle genclige, bilimsel
yöntemlere dayah bir dünya gö
rüsünün kazandmlrnasi, hersey
den daha .önernlidir. Böyle bir
egitim sonucu, insanlann olaylan
bütün ~lplakhglyla kavramasi ve
sorunlara daha kolay cözüm bul
masi olanakh olur.

Toplumsal olaylara diyalek
tik bir yöntemle yaklasma ve on
lan tarihsel maddeci bir bilincle
yorumlama, egitimin nirengi
noktasi olabilmelidir. Bu, bütün
cül bir dünya görü§ünün ba§lan
glcldu. Bilimsel yöntemlerden,
belirli yorumlama anlaYl§mdan,
ilkesel yakla§lmlardan yoksun bir
dü§üncede, sistemlilikten, tutarh
hktan ve bütünlükten sözedile
mez.

Topiumsal geIi§melerin de,
doga olaylannda oldugu gibi kimi
bilimsel yasalar erercrevesindege-

vadede hizmetler sunacak bir ya
PlYIdaraltmamalan gerekir. Ter
sine onu astl islevinde tutmak, ge
ni§, kanhmci, kitLesel bir potada
yürütmek icin ne gerekirse yapil
mahdir.

Genglik Sorunu

§Im degildir elbette. Bir siyasal
örgüt, dogal olarak ülkenin her
yerinde, bulundugu kosullan gö
zeterek kendi örgütsel politikala
nru isler ve bu yönde örgütlülüge
gider. Sokakta, mahallede, sehir
de, okulda, isyerinde, hatta devlet
kurumlannda bile bu cahsma ya
pilabilir, Buralarda devsirilecek
insanlar örgütlenirken, elbette on
lar bulunduklan yerleri bir anda
kendi siyasi örgütleri gibi görme
melidirler. Bu anlayis, demokra
tik kitle örgütlerindeki cahsmalar
icin de böyJedir. ,

Sorun, icinde ~ah§Ilan alanm
niteligini gözönüne almak, bu
alandaki siyasal ~ah§maYI, söz
konusu örgütün asrl islevini boz
mayacak bicimde yürütrnektir.

Demokratik kitle örgütleri
nin aS11islevi, siyasal örgütlere
kadro devsirmek degildir, Bu ku
ruluslann asli görevleri, kapsadi
gl kitleyi demokratik bilin~le ör
gütleyip onlan belirli demokratik
taleplerin gerceklesmesi yönün
de mücadeleye sokmaktir. Toplu
mun,belirli kategorisini (örnegi
mizde gen~ligi) demokratik kül
türle donanp onu demokrasi sava
sinda etkili kilrnaknr. Devrim ve
iktidar savasi veren örgütler a~a
smdan bilincli ve örgütlü kitlele
rin ne denli önemli oldugu ortada
dir. Siyasi parti ve kadrolann ön
cülügü bir yana, ama devrimin sü
rükleyici gücünün demokrasi ve
demokratik hak ve özgürlükler
savasrnda yogrulrnus kitleler 01-
dugu bilinmeyen bir §ey degil.
Demokratik kitle örgütlerinin bu
islevinin, siyasi örgütlere kadro
devsirrne islevinden bin kat daha
önemli oldugu ve bu i§levledevri
me bin kat daha hizmet ettigi unu
tulmamahdlT. Öyleyse, dem okra
tik kitle örgütlerini asli i§levlerin
den ahkoyan müdahale ve yakla
§lmlar, ka§ yaparken göz cr1kart
maktan ba§ka bir §ey degildir.

KGÖ'nde ~ah§acak siyasi
~evrelerin klsa vadeli hesaplar
ugruna böylesine devrime uzun

------~------------~~~----~--------------
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BiT i§i bil§kalanmn zoruyla
yapmaya insanoglu hep diren~
göstermi§tir. i§i kendi ba§tmIZa
ve kendimiz irrin yaptlglmlzda
verimli oluruz. insanlar bir i§te
kendilerinden bir parya bulma
.dlklan, 0 ieyingerekliligine ger
~ekten inanmadIklan zaman, ona
soguk bakar ve ba§tan savmaya
~ah§lrlar.

Bu nedenle bir i§ yapllacagl
zaman, daha program ha~trhgl
döneminde i§i yapacak olanlart 0
sürece katmak, or/larl i§in prog
ramianmasl ve yürütümü konu-

. nr.

zanmalan ve gelecegin ciddi ve
aglr görevlerinin üstesinden gel
rneleri, onlara, daha isin basmda
insiyatif tamyarak kisiliklerinin
gelisimini saglamakla mümkün
dür. Kendi isini kendi gören, ken
di ayaklan üzerinde durabilen,
güclükler karsismda kendi cö
zilmlerini gelistirebilen, özgüven
icinde bir gencligin yaranlmasi,
canahci bir sorundur. Böyle bir
gen~ligin yetistirilmesi, uygula
nacak egitimin, dogru, bilimsel
:yöntemlere dayanmasim gerekti-

"Iyi bir ustanin ciragma sa
nauru ögretirken bagü kaldzgl il
keler, iyi bir egitimde de gecerli
dir: Usta Wllgml ifjn kolayindan
. baslayarak egitir. Ogretimini on
daki gelisme hizina göre ayarlar.
Yava§ yavas sorumluluk verir.
Basanstni destekler, yanlisuu
diizeltir. Nerede güvenecegini,
nerede bastnda durup denetleye
cegini bilir. Ona yanilma payt bz
rakir; toyluk yamlgtlanni bagl§
lar. Begenildigtni gören ("Irakda
isine dört elle sanltr." (Prof. Dr.
Atalay Yörükoglu, Cocuk Ruh
Hastahgr, s. 196, Özgür Daglum,
1992.)

insanlan ü~ay bir yere kapa
ttp ona kirni bilgilerin kazandml
mast ile bir insanm egitildigini
söyleY9l1eyiz. Elbette bir alanda
yetkinle§mek iyin. 0 alanla ilgili
teorik kaynaklan incelemek, on
lardan faydaiapmak §arttJr. An
cak asll ve sonu~ venei egitim, ki
§iligin olgunla§tmhp yetkinle§
mesini saglayan pratik ya§amm
kendisinde sakbdlr,

Genyler, dil, müzik, tiyatro,
folklor~ güzel sanatlar've benzer

Kendi i§ini kendi gören, kendi ayaklan
üzerinde durabilen, güclükler kaT§lsmda

kendi c;özÜmlerinigeli§tirebilen, özgüven ivinde
bir gen~lij?;inyarattlmasl, canalici bir sorundur.

Böyle bir genc;ligin yeti§tirilmesi,
uygulanacak egitimin, dogru, bilimsel
yöntemlere dayanmasllli gerektirir.

)
cahsmalar icinde belirli donarn
ma kavustukca, ögrendikleri teo
rik ve politik bilgilerini daha ger
'tekyi ve sornut kullanabilir. Bu
cahsmalar sirasmda, gencler
edindikleri teorik bilgileri kendi
deneyleri ile birlestirerek teori ve
pratigin bätünlügünü kavrayarak
kisiliklerini biraz daha gelistire
bilirler.

insiyatif ve Denetim
Geneierio sorumlu kisilik ka-

Devrimci Ahlak, Devrimci Egi
tim,s.68)

Gencligin egitiminden aS11 ,
amac, onun ögrendig! bilgileri
kendi ki§iliginde sindirmesi, 0
bilgilere kendi yarancihguu ekle
yerek uygulamasrdir. Kisaca, edi
nilen bilgilerden ve uygulamada
kazamlan deneylerden bir bilinc
olaytmn ortaya Ylkl§ldu.

Bu ise, pratik Y3§a"l, ve de
neylerle atbass giden bir egitimi
gerektirir, .

Genglik Sorunu

Tb. Morus, Robert Owen, Fo
urier gibi düsünürlerin eserlerin
de Marks'm gelistirdig] sosyalist
ftkirler embriyo halinde bulunur.
Diderot, Voltaire, Rousseau ve
giderek ilk ~ag Helen filozoflan
n10 düsüncelerme kadar uzamr bu
kökler,

Öyle ise, sosyalist dünya gö
TÜ§Ü, sadece Marks'm veya.ondan
sonraki düsünürlerin eserleriyle
simrh degildir ve salt bu eserleri
okumakla da sosyalist teorinin tü
mü ögrenilmis olunmaz.

Suuflann dogusundan bugü
ne degin, baskrve sörnürüye kar
§l, özgürlük ve esitlik i~in verilen
teorik ve pratik bütün.mücadele
ve birikimlerin sosyalist dünya
görüsünün olusmasma ve sosya
Iist birikime katkrsi vardrr,

Bugün ve bugünden sonra da,
bu alanda verilen ve verilecek
olan bütün mücadele deneyleriyle
sosyalist dünya görüsü daha da
zenginlesecektir.

Marx ve Lenin'in de sosyaIist
teori ve pratikteki katkilan elbet
büyüktür. Ancak sosyalist hare-
'.ket, bu büyük yaranci insanlarla,
onlann dedikleri ve yapnklanyla
özdeslestirilemez, stmrlandmla
maz. 0, insanhgm Y3§adlgl yenr
deneylerle ve-yeni katkilarla ge
li§mekte, zenginlesmektedir.

Devrimci teori olrnadan kus
kusuz devrimci pratikten söz edi
Iernez, Ne var ki, gem;ligiil egiti
mi, salt teorik egitime indirgene
mez. Egitim, biryok etki ve ey
lemliligin i~j~e, pe§pe§e sürekli
klltnma sürecidir.

"Egitim, egitimci tar,aftndan
iS,teniien niteliklerin egiti/ene
a~llanmasl i~in onun psikoloji-

. siyle yapllan bel/ibir amaca yö
nelik ve sisternatik etkidir ... Yani;
insan toplumuna ili§kin belli bir
dünya görü§ünün, bir ahlakm,
toplum kurallan;un a§zlanmasl,
karekterin ve iradenin belli ~'izgi
lerinin, alz§kanllklarm ve zevkle
rin i§lenmesi, belli bedensel nite
liklerin geli§mesi vb." (Kalinin,
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Denetim
Kisiligin gelisiminde rnadal

yonun bir yüzü sorumluluk ise,
diger yüzü denetimdir. Insana
.insiyatif taruyarak ulasilmak iste
nen arnaca, iyi bir denetirn rneka
nizmasiyla ulasilabilir. tyi bir de
netim mekanizmasnun saglaya
cagl yararlar §unlardlr: Bir kere
daha i§in yaprlmasi dönerninde
yapilacak denetimle, rnuhtemel
yanlrslar engellenmis, gereksiz
zaman ve enerji kaybi önlenmis
olur, Iyi bir denetirnin olmayism
dan dolayi yapilacak yanhslar i§
leri aksatacag: gibi, i§i yapan, gö
revini geregi gibi yapamamaktan
dolayi bir basansizhk duygusuna
kapilacak ve kendine olan güveni
kaybedecektir.

Ikincisi, bir insan, yaptigr isin
karsrsinda manevi bir talmin duy
gusu yasamak ister, Bu ister ödül
lendirme, ister bir elestiri ve uyan
seklinde olsun, denetimle sagla
nacak bir istir,

Ücüncüsü, denetirn, yapilan
isin olurnlu ve olumsuz bütün so
nuclanm sürecin hizrnetine sun
mak ve onu hareketin bir kazaru
rrn haline getirrnektir.

Insanlann ~ogu zarnan "su ki
siye §u görevi verdim, görevim
bitti" dediklerini duyanz. Bu,
yanhs bir anlayisnr. Bir insana
görev vermek yetmez. Siz görev
verdiginiz insanla, yapilacak isin
programlanmasmi, görevin yeri
ne getirilrnesi 3.§amasIßda kar§l
la§llacak gÜylükleri, hesap dl§1
olasl geli§meleri -eger olanak
varsa- yüzyilze oturup tartl§llnlz
rnl? Görevin yerine getirildigi
a§arnadaki ge1i§meleri, ahnan
rnesafeyi sorup sürece kattldlnl.z
rn1? En önemlisi, görevin yerine
getirilrnesinden sonra yapllan i§
lerle ilgili rapor istediniz rni? i§le
rin, programlananm dl§Ißda ne tUr
sapmalar gösterdigini, kar§lla§l
lan hesap dl§l gü~lükleri ve bunla
nn a§llrnasl j~in ne tü'r yarattcl
ara~ ve yöntemlerin kullanlldlgl,

den.)
Makarenko, ise tutkuyla bag

hydi ve yasami alabildigine sevi
yordu. Yasarm cahsma, calismayr
yasarnla özdes sayan Makarenko;
cahsmamn, insaru insan y~pan
yamru söyle acikhyordu: "lnsa
noglu, calisma aractligtyla, bas
kalartyla bir olmantn engin se
vincini ögrenmektedir. insan
sayglsl duygusunun peki§tigi gö-. ..
rillmektedir.Onünde gilzellikler-
le dolu, yepyeni bir dünya acil
maktadtr, miahis ~ekim gücü
olan bir dünya." (A.g.e. s.ll)

Elton Mayo tarafindan Wes
tern Electric Cornpani'nin (WEC)
Chicago'daki Hawthom isyerin
de ve "Röle Montaj Deneyleri"
olarak bilinen denernelerinde rne
rak edilen sey, i§ ortammdaki
(1§lk,ara dinlenrneler, ~ah§ma sa
atlerinin uzunlugu, cahsrna saat
leri arasmdaki yernekler gibi, par
ca bast ücret vb.) hangi etkenler
üretkenlik üzerinde etkili olrnak
tadirlar ve bunlann etkileri üret
kenligi rnaksirnize edecek sekilde
nasil degerlendirilebilir?

Bu i§ ortarmm etkileyen de
gi§kenlerin herbirinin etkilerinin
test edildigi bu deney periyodlan
nm tümünde, üretkenligin sonuc
ta degismedigi -artmadigi- görül
rnüstür,

Ancak i§ ortanurun kosullan
mn ve üretkenlik hedeflerinin 9a
hsanlarla belirlenmesi ve bu ko
nuda deneklere belirli inisiyatifin
saglanrnasl sonucu, üretkenlikte
kayda deger bir artl§m oIdugu
gÖzlernlenrni§tir.

Blurnberg, "Üretkenlik ve
moraldeki dikkat ~'ekenartl§lhen
büyükapklamasl, (fiziksel ko§ul
larda yapllan düzenlemelerin
kendisi degil) test odasl i§~'ileri
nin bu ~all§mako§ullarzmnbelir
lenmesi üzerinde oynadlklarz ke
sin roldür" dernektedir. (Bilim
sei ve Teknolojik Devrirn ve "En
düstriyel Dernolcrasi", s. 75, ilker
Bellek, Sorun Yaymlan.)

Genclik Sorunu .

sunda katrhmci krlmak ve isin
mantik ve gerekliligini onlara
kavratmak gerekir. .

Bunun yarnsrra, hedeflerin
tespiti ve islerin yürütümünde
genclere inisiyatif tamnmah, on
lar özgür olabilmelidir, Aksi hal
de, yapilacak i§ bogucu bir angar
yaya dönüsür, Bu, hern isi yapan
hern de yapnran acismdan olurn
suz sonuclar dogurur.

lnisiyatif gelistirici egitim ve
üretirn yöntern ve tekniklerinden
yararlanmah,

Egitimin i~erigine verilen
önernin yarnsira, oodan rnaksi
rnurn sonuc alrnak amaciyla bas
vurulan yöntemler icinde grup
yönterni diye nitelenebilecek ola
ßI basanh sonuclar vermistir,

Bunlardan ilki, Ekim Devri
rni sonrasmda S. Makarenko'nun,
basibos, sahipsiz cocuklara yöne
lik uyguladigt egitim yöntemidir.
lkincisi ise, Elton Mayo tarafm
dan 1927'de ABD'de .dogrudan
üretirnin arttmlrnasma yönelik
olarak uyguJanan denernelerdir.
S. Makarenko, Ekim Devrimi
sonrasmda Sovyet. yönetirninin
kirni katktlanyla, binlerce basr
bos ve suclu cocugu toplayarak,
onJan toplurna kazanrnaya ~a11§t:I.
Burada kendi uyguladigi yöntern
lerle egitim topluluklan kurdu ve
geli§tirdigi egitim dizgesinde top
luluktaki cocuklara önernli insi
yatifler tamdi, Daha sonra yazdIgl
Ya§am Yolu adh egitsel rorna
mnda irdeledigi bu deneyler, egi
tim tarihinde önernli bir iz buak
rnl§tIT.

"Egitim toplulugundaki ya
§am, egitilen ~ocuklarznherbiri
nin kendisini edilgen bir nesne
gibi degil, toplulugun yazgl ve
onurundan sorumlu öbür insan
larla aym haklara sahip, etkin
bir üye gibi duyumsamaslnz sag
layacak bi~imde düzenlenmi~ti.
Makarenko, egitim dfzgesinde,
okul egitimiyle atba§1giden üre
tici ~all§maya büyük önem veri
yordu." (Ya§arn Yolu, Önsöz-

•
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tümüne ulasabiliriz,
"Bu nedenle ... tüm emekcile

ri coskun bir vatanseverlik ve va
tana. karsi hudutsuz bir ask ruhu
ile egumemiz gerekir. Ben soyut,
platonik asktan degiL, coskun, ak
tif, atesli ve tutulmaz asktan; düs
man/ara karst hicbir actma tant
mayän, vatan adina hicbir feda
karhk karsistnda duraksamayan
asktan soz ediyorum," (Kalinin,
a.g.e., s.64)
• Bir halkm ufku vedüsün dün
yasi, 0 halkm dilinin geni§ligi ile
simrlidtr. Bir insan ic;:inde bu ge
cerlldir. Onun düsünce, kavrama
ve yorumlamayetenegi, kullandi
gl 'iilin geni§ligi ve zenginligi He
dogrudan baghdlr. <;ünkü'dü§ün
düklerimizi dil araclhglyla ifade
edebiliriz. Ya da bir dil elverdigi
oranda zihnimizi kullanabilir ve
ya§amnammlayabiliriz. Bir halkl
halk yapa!,!,en b~ta onun kullan
dlgl dildir. Dil aym :tamanda bir
halkm ya§adlgl serüvenlere, ya
raUlgl uygarhklara bagh olarak

kurdu, hangi büyük lideri yetistir
di, ne tür basanlar kazandi ve ne
rede, nasil yenildiler?

KürtIer hayvanlann evciles
tirilmesinde, üretimin gelistiril
mesinde, el sanatlan, mühendis
lik ve mimaride neler yaptilar, ne
ler yaratttlar? Kürtler insamn aci
siru, sevincini, hüznünü, basan ve
basansizhk duygulanru, özetle
kendilerini ve insanhgin yasam
karsismdaki hallerini nasil yansit
tilar ve bunlan yansitmak icin ne
leri, hangi üsluplan kullandilar?

Kürtler kendilerini insanhgm
neresine koydular ve hem kendi
lerini hem de insanligr nasil ta
mmladllar?

Kürtler ba§edemedikleri do
ga gü~leri kaT§lsmda ne tür poiis
yon ve dinler geli§tirdiler?·

'Kürtler hem kendileri ve hem
de insanhgm bütün hallerini dile
getirrnek ic;:innaslI bir dil yaraUl
lar ve onu hangi ustahkla kullan-
dllar? . .

Melaye Ctziri'yi, Feqiye Tey-

Yurtseverlik bilinci, Kürt halkinm tarihini
-bit tarihc;ikadar oimasa bile- bilmek,

onun y·afatH.~lgücünü ve halk olarak onu tarihe
baglayan kökleri kav~amak demektir.

Melaye Clziri'yi, Fegiye Teyran'l, Eli Heriri'yi,
Ahmede'Xani'yi. Cigerxwin'i bilmeden. onlann

§ahsmda Kürtleri ve Kürdistan'l tammadan
yurtsever olunamaz .:

ran'i, Eli Heriri'yi, Ahmede Xa
ni'yi, Cigerxwin'i bilmeden, onla
nn ~ahsmda Kürtleri ve Kürdis
tan'i tarnrnadan yurtsever oluna
maz.

Kürt gen~ligi icin yurtsever
lik, bütün bunlan okumak, ögren
mek ve bütün bu degerlerle kendi
mize yeni birtuh, yeni bir bilinc
ve yeni bir kisilik kazandirmaktir.

Unutulmamahdir ki Kürdis
tan, insanhk alemine girmek icin
bir kapidtr ve biz bu kapiyi acrp
iceri girdigirniz oranda insanligm

lasma yürüyüsüne katnklan de
gerleri, onur ve vatanlan icin gös
terdikleri fedakarhklan, ruhlan
ve i~ güzellikleriyle bezedikleri
bir uygarhgr bilmeden ve tamma
dan hangi duygu ve bilincten sö
zedilebilir?

Yurtseverlik bilinci, Kürt hal
kimn tarihini -bir tarihci kadar 01-
masa bile- bilmek, onun yaranci
gücünü ve halk olarak onu tarihe
baglayan kökleri kavramak de
mektir,

Kürtler nerede, hangi devleti

Genclik Sorunu

varsa birakilan eksikliklerin ne
denleri ve giderilmesi konusun
da, i§i üstlenen insanlarla bir so
nuca varabildiniz rni? Siz baska
alanlarda faydalamlacak yeni ~a~
hsma teknik ve deneyleri tespit
ettiniz mi? Bu sorulann tümüne
olumlu yamt veren bir denetim
mekanizmasi olmadan ciddi bir '
isten sözedemeyiz.

Görevlendirmede insan seci
mi, basarnun yansidrr, Bu konu
da yapilacak yanhs tespitler, ciddi
sakmcalar yaratir, Uygun ve ye
rinde görevlendirme, 0 kisinin da
ha cok gelisip yetkinlesmesini
saglayabilir. Oysa, bir insana, be
ceri ve bilincini asan sorumluluk
lar verme noktasmdaki yanhslik
ise, 0 insam kendi elimizle basan
SIZ bir konuma sokarak onun kisi
ligini baltalamak ve islerin aksa
masma yol acmak olur. .

Yurtseverlik Bilinci
Yurtseverlik bilinci, insanlik

sevgisine giden yolda, mensup
olunan halkm sahsmda, onun tari
hine, destansi serüvenlerine, ya
rattigl bütün güzelliklere, cograf
yanrn alimlilrgma tutkunca bag
lanmak ve ona ikirciksiz adan
maknr,

Ne diyordu Belinski: "Vatam
sevmemek olmaz ... Yalniz bu sev
ginin varolana karsi ölü 'bitdoy
gunluk duygusu degil, mükem
mellesmeye karsi canlt bir istek
olmast gerekir ... Tek kelimeyle
vatan sevgisi, ayni zamanda in
sanltga karst da sevgi olmalt
dir ... Vatamm sevmek demek, on
da insanligtn idealinin gercek
le§tigini görmeyi candan istemek
ve buna vanLabilmesi if{in g'Ücü
oramnda yardlm etmek demek
tir." (Devrimci Ahlak-Devrimci·
Egitim, s~ 12)

Kürt gen~ligi bu sevgisini, bu
idealjni nast! ger~ekle§tirecek?

Bilmek ve tarumak, sevgi da
hil her türlü duygu ve bilincin
ba§langlcldu.

Tarihin en eski halklanndan
olan Kürtlerin insanhgm insan-
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Birlesmis Milletler'de ve diger
uluslararasi kuruluslarda temsil
edilmemektedir. Bu ise en basta
Kürt genclig! icin yaralayici bir
durumdur.

Halkumz ulusal demokratik
haklanm almadan, ülkerniz öz
gürlüge kavusup gelisme yoluna
girmeden Kürt gencliginin bir bü
tün olarak gelisip serpilmeyecegi
aciknr. .

Demokratik bir ülkede, öz
gürlük kosullannda, genclik, her
alanda kendini gelistirrne, ken
dinden bekleneni yerine getirme
olanag: yakalayabilir. Özgürtügü
kazanmak ise, toplumun bütün
kesimleriyle birlikte gencligm de
derin bir yurtseverlik; duygusuyla
ulusal mücadeleye katilmasi ve
sömürgecilige karsi saf tutmasi
ile mümkündür.

Iyi egitilrnis, ~agda§ devrim
ci-demokratik kültürle donanl
ml§ örgütlü bir geh~ligin halkrrm
zm kurtulus mücadelesine büyük
bir ivme kazandiracagi kesindir.

Genyligin politikadan ve po
litik örgütlerden uzak durusunu
isteyen düsman tuzaklanndan sa
kuulmahdrr. 0, bütün enerji, cos
ku ve üretkenligiyle özgürlük
mücadelesine adanrnahdir.

Bu ise gen~ligin politik egiti
mine büyük önem vermek, onun
bu düzeyini ve politik kanhrnuu
yükseltmekle mümkündür,

Gencligin, politik yasamm
bütün asamalanna katihrrum sag
lamak, onu tC§vikedip ~ah§rnala
nm programlarnak, mücadeleye
önemli bir kan ve hareket sagla
yacaktlr_

"Ba"ttlmslzllgtn sömürge
halklara ahlaki bir düzelme ge
tirdiiJinive onurlanm kazandlk
'Lann!söylemek dogru olur." (Fa
non, a.g.e. s. 64)

"Afrika halklan. onurlanmn
ve egemenliklerinin hirhirine e§
deiJeroldugunu ve onuruyla ya
§ayan özgür bir halkm egelnen
bir haLkoldugunu hemen anlad!
lar." (Fanon, a.g.e. s. 150)

iste böyle diyor. (Ferhad Can, Ci
gerxwin ve Yilmaz Güney, Özgür
Gelecek Dergisi, Sayi 1)

Demokratik Kültür
Gencligin devrim ve demok

rasi mücadelesindeki etkinligi,
onun demokratik kültür birikimi
ve ki§iligi Be yakmdan ilgilidir.
Ezilenlerin, özgürlük ve esitlik
icin bin yillardir süren kavgasmm
ürünü olan dernokrasi kültürü,
haksizhga ve zulme karsi baskal
diran Kürt halktrun elindeki en
büyük silahnr,

Demokratik kültür, haksizli
ga boyun egmemeyi, güclünün
karsismda sinrnemeyi, demokra
si dI§1UKyl,gerici, diktaci yöntem
ve iktidarlara karsi direnmeyi,
baska halklara düsmanhk etme
meyi, inanclan, ilkeleri ve onu
rundan ne pahasma olursa olsun
taviz vermemeyi ernreder,

Böylesi bir kültürün genclige
kazandmlmasi, ciddi ve bilincli
bir egitim sorunudur. Uzun ve lS
rarh cabalarla demokratik davra
nt§ ve reflekslerin kahci bir gele
nek ve ahskanhk haline dönüs
mesi gerekir. Demokrat bir kisilik
edinen insan, baskici güclere kar
§l yalpalamaz, kendi davramslan
m güclüye uyarlamayi akhrun kö
sesinden gecirmez. Böyle bir
genclik, hem zaferin, hem de ge
Ieeegin güvencesidir,

Gen~ligin
Siyasallasmasr
"Kitlelerisiyasal olarak egit

mek. her yurtta§a ulusun bütün
lügünün bir gerr;eklikoldugunu
göstermektir. Ulusun tarihini her
yurtta~m ki~isel deneyimlerinin
hirpar~asl kllmaktlr" (Frantz Fa
non, Yeryüzünün Lanetlileri, s.
151, Sosyalist Yaymlan.)"

Tarihin en eski halklarmdan
olan ve nüfusu 40 milyona yakla
§an Kürtier, bugün, par~alanml~
ülkelerinde, baskt ve zulüm altm
da, ulusal demokratik haklardan
yoksun bir ~ekilde ya§lyor. Bu
halk, özgür dünya uluslan i~inde,

Gen~lik Sorunu

Yenilmedi klilca ve mlzraga
Korudu kendini. boyWl

/egmedi
Sözcükler yaratll yeni yeni
Eger biraz toz ve pas da

/sinmi§se
Onun su~u degil. biz ger;

/davrandlk ...
Cigerxwin, ztmd-Avesta'da

YÜzlerce.binlerce.Ylldilimiz
Bizim gibi tutsak kaldl'
Ne denli kahraman ve yigit ki

gelisir, baska bir deyisle bir hal
km dili, 0 halkm gecmisini de eIe
verir.

Kürt dilini bilmeden Kürt in
samru tarn olarak tamrnlamak
olanaksizdtr, Kürt dilini bilme
den Kürtlerin ya§adlgl serüvenle
ri, gecirdikleri tarihi evreleri tarn
olarak algilayarnayrz ..Bir halkm
dili, ancak 0 halkm bütün halleri
ni dolaysiz, saydam ve bütün ori
jinalligi ile verebilir. Kürtee. zen
gin bir cografyaya, tarihe, kültüre
sahip bir ulusun dilidir, Kürtce'yi
cözdügümüz, onun zengin kul
varlannda kulac atngirmz oranda,
bu dilin güzelliklerine ulasabili
riz. Cok net olarak ifade edilmeli
dir; Kürtce'yi bilmeden, onun ka
nahyla Kürtlük dünyasma girme
den eksiksiz anlamda bir Kürt ki
§iliginden söz edilemez ..

Bu nedenle, gencligin yeni .
bir kisilik kazanmasmda Kürt dili
ile okuma ve yazma yetisinin ka
zandmlmasi saruldigmdan da
önemlidir. Bunun i~iil mükem
meliyet aranamaz, Uygun zaman,
uygun kosullar, Kürt diliyle oku
ma yazma ve giderek entellektüel
etkinlikler gerceklestirme cabasi,
özgürlük mücadelesinin ta kendi
sidir. Cünkü, dilimizi kurtanp
egemen kildikca, bizim de ege
menligimiz artmis olacaknr, Aksi
tavrrlar, erteleyici tutumlar ise,
özünde mücadeleyi ertelemekten
baska birsey degildir.

Dilini yasat ey okuyucu
Ne dilsiz kisi olur, ne ulus •

----------~--------~~~------------~-------

DENGOlaylar ve Görü~ler

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ne kitlenin düzeyine inme adma,
kitlelerin bilinenkimi yanhs yar
grlanru tekrarlama yoluna gitme
li, ki bu kitle kuyrukculugudur, ne
de hedef kitlel!rin düzeyi ile
orannsiz, kitlelerin kavramakta
güclük cekecegi cok ileri mesaj
lar vermelidir. Bu iki secenek de
yanhsnr ve kitlelerin ilerici fikir
ler etrafinda örgütlenmesini güc
Jestirir.

Kadrolar, kitle cahsmasi icin
de smarnr ve yetkinlesirler. Aji
tasyon ve propaganda yöntemle
rinin etkinligi, kitle ile diyalog
kurma yetenekleri, kitlelerin uy
gulanan ~ah§ma karsismdaki tep
kiJeri, cahsmalardaki eksiklik ve
.basanlann tespiti, ancak kitle ca-
hsmasi icinde ortaya cikarnlabi
lir.

Bu nedenle, kadrolann kisisel
basanlan ve sorunlar karsismdaki
pratik tavtrlan acismdan, bu alan
önemli bir smav yeridir. Buradaki
smav sonucu kadrolann yetenek
leri ortaya crkacak ve onlarla ilgili
daha uygungörevlendirme §anSI
dogacaknr.

Diger yandan, kitle cahsrna
smda, basan ~ansl büyük ölcüde,
cahsmayi yürüten kadrolann sag
lam kisiliklerine, tutarh ve sarsrl
.maz tavtrlanna baghdir. Kitleleri
uzun vadede cezbeden, yogu kez
mesajlardaki sakh ayrmtilardan
cok, kadrolarm güvenilirligine,
onlann toplumsal gelismeler kar
sismdaki tavirlarma ve en önem
lisi de kendi sorunlanna olan ilgi
lerine baghdir. Kitlelerde sarula
mn üstünde bir vefa duygusu ha-
kimdir. '

Dürüst, namuslu, fedakar, yi
git insanlar, yogu zaman kendi
düsünceleri ile degil, kendi kisi
likleriyle kitleler icinde kabul gö
rür ve kitleler onlan öne, crkanr,

Makarenko'nun §u tespiti bü
tün egitim sistemlerinin belgisi
olmahdIT: "insan, her ~eyden ön
ce insan almalrdlT, SÖZl.:ügün tam
aniamlyla insan almalr. gerls'ek
hir insan" (Y~am Yolu, s. '14)

Hatta uygun bir zamanda bunu
kendilerine adamakilli hatirla

, ttrlar." (Kalinin, a.g.e. s. 91)
Kitlelerle diyalog kurmak, di-'

ger bir deyisle onlann düzeyine
inmek, hicbir zaman kitlelerin
hoslanacagi veya onlann zaten
bildigi seyler! tekrarlamak degil
dir.

Elbette icinde cahsilacak he
def kitlenin, ekonomik, sosyal ve
kültürel yapi ve düzeyleri gözö
nünde bulundurulmahdir; lslene
eek ajitasyon ve propagandamn
ic;erigi ve dozunu tespit etmek
icin bu gereklidir.

Aneak bütün demokratik egi
tim sistemlerinin amaci, egitilen
kitleye, onun düzeyinden daha
ileri ve yüksek dü§ünee birikim
ve formülasyonlanm kavratmak
ve onlan geli§tirmekt~r. Burada
egiticiye büyük ustabk dü§er. 0,

yoksun oldugu önsezi ve kavrama
yetenegi kazandmr. DI~ görünüs
lerine bakarak kitlelerin hicbir
~eyden anJamaz YJgm olarak gö
rülmeleri ciddi bir yarulgrdtr,

Zira onlar, ciddi yasam de
neylerinin, kendi öz pratiklerinin
kazandirdigi saglam bir mantiga
sahiptirler ve \!Ogukez bunlan te
orik kahplar icinde bulmäk: müm
kün degildir.

"Bunun icin fs'alz§malarznlz
da, hicbir zaman kitleler karsi
sinda kültiiriinüzle övünmeyin.
Hicbir zaman ... Bu konuda kitle
ler cok hassastir. Kitleye ancak
actkca, düpedüz, onun size esit
oldugunu, kendi meselelerini ya
zar ve uzmanlar kadar akilci yol
dan fs'özümlemeye yetenekli ve ,
saglam dü§ünceli olduklarmz
sezdirdiginiz zaman konu§abilir
siniz." (Kalinin A.g.e. S. 21)

--------------------~~~--------------------

Bütün demokratik egitim sistemlerinin amaCl,
egitilen kitleye, onun düzeyinden daha ileri ve
YÜksekdü§Ünce birikim ve formülasyonlanm

kavratmak ve onlan gelistirmektir.
Dürüst, namuslu, fedakar, yigit insanlar,
~ogu zaman kendi dü§ünceleri ile degil,

kendi kisilikleriyle kitleler ic;inde kabul görür
ve kitleler onlan öne c;!karrr.

Makarenko'nun §u tespiti bütün egitim
. sistemlerinin belgisi olmahdrr:

"Insan, her §eyden önce insan olmaltdzr,
sözcügün tarn anlamzyla insan olmall,
gerqek bir insan" (Ya§am Yolu, s. 14)

"Eger siz i§~'ilerleya da stra
dan parti üyeleriyle konusmala
ruuzda, herhangi bir cahmla, se
sinizin tonuyla, onemsiz, belki de
rastgele bir cümle ile kendinizi
onlardan daha akilli saydiguuzi,
onlardan daha fs'ok bildiginizi
sezdirirseniz, 0 zaman mahvol
mussunuzdur. i~~i ve -genellike
siradan insanlar kendilerini üs
tün sanan kisileri sevmezler ve
onlartn sözlerini dinlemezler.

Genclik Sorunu

Kürt gencleri de, ulusal
onurlanrn kurtarmadan kendi
onurlararu tek basma kurtarama
yacaklanru cok iyi biliyorlar.

Kitle Iclnde Cahsma
Kitleler, sadece egitilecek Yl

gmlar degil, onlar, aym zamanda
büyük bir ögretmendir de. Dev
rimei ve yurtsever kadrolann kit
leIerden ögrenecegi YJgmla deney
vardtr. Kendi yasam deneyleri,
kitlelere, bircok büyük Iiderin
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da, ne kadar olumsuz insan, ne ka
dar yapilrms yanhs varsa hepsini
bir crrpida dizerler. Evet bütün
bunlar dogru, ama sonuc? Onlar
kendi konumlanm sürdürmeye
devarn ederler. Oysa bu insanla
nn mücadele etmeye niyetleri
yoktur, arna 'onlar bu duygulanru
dürüst bir insan gibi ortaya koya
miyorlar, bütün anlatnklan, kendi
gercek niyetlerini saklatnaya yö
neliktir. Onlar, yaptlan iyi isleri,
örnek insanlan görmek isternez
ler, varsa yoksa yapilan yanhslar.
"Bundan sonra?" dediginizde,
yanhslarin devam ettiginden;
"yanhslara karsi mücadele?" ge
reginde ise bunun mümkün olma
digmdan sözederler. Desenize,
siz, bu iste yoksunuz.
.' Kimi tekil insanlann söyledi-

.gi ise daha da ilginctir, Onlar rnü
cadelenin kendilerine yükledigi
görev ler haurlanldigmda, önce
bütün hareketlerin birlesrnesi, ya
pilan yanhslann asrlmasi, kitle
lerle' bulusulmasi kosulunu öne
sürer ve böyle kosullarda müca
delede yer alabileceklerini anla
tirlar. "Hey dostum, bütün bunlar
gerceklestiginde size ne gerek!"
diyemiyorsunuz tabii,

Cok laf edenlere dikkat edin,
tutarsizhklanm sergilemeyi bile
basaramazlar.

Birisi 90k keskin laflar rm
ediyor, onun sizi yan yolda bira
kacagmi adrm gibi biliyorum. Sa
km kafaruzi takarak yaptiklan
ruzda kararsizhga düsmeyin. Psi
kolojinin de bir bilim dalr oldugu
nu ve onun diger bilimler gib; ya
salan oldugunu bir an olsun unut
maym. Bir insan, özveriyi, 9ah§
kanhgt hep baskalan icin öneri
yorsa, onun fedakarlrk ve cahs
kanhgindan süphe edilmclidir.

Namus, kelimenin tarn anla
rmyla karekterin sann ahnmaz ni
teligidir. Kolay degil tabii, bin
yillardlr egemen kültürlerin etki
lenmelerine kar§l gelikten bir ka
ya gibi a§lnmadan dimdik ayakta
kalmak.

•

gu" gerekcesine sanhr. Tarn bir
iki yüzlülük ve yalan örnegi, Oy
sa, her görevle ilgili olarak böyle
genellemeler ve kacamak cevap
lar verecegine, kendisinin bu gö
revleri yapacak durumda olmadi
gl, ancak bu isler olmadan da mü
cadelenin yürümeyecegi söyle
nerek daha dürüst davranJlabili
nir.

C;evremize bakahm, birisine
herhangi bir görev hatlrlattldlgm-

Bilinmelidir ki,
sömürücü güclerin

düzenlerini dayadIklan
ayaklardan biri, basla.
ve zulüm ise, digeri
yalan ve demogojidir.
Ancak ezilenler, hakh
bir dava kin mücadele
verenler, ki§llikleri, .

ahlaklan ile de
zalimlerden ·aymhrlar.

Devrimciler,
sosyalistler, bütün .
olanakslzhklara

ragmen yeni insarun
in§asma mücadele

kosullannda ba§larlar.
Zaten mücadele iyinde
temeli atIlmayan bir
ki§ilik, ba§ka bir §ekil
ahr ve onu sonradan .

degistiremeyiz.

aylldlglmlzdan" §ikayet eder ve
sizi uyanr. Aym insana birkac
gün sonra elaltmdan bir bildiri ~e
rip onu baskalanna okutrnastru
önerdiginizde, bu defa "bir bildiri
icin 15 YII yanlamayacagnu" be
lirterek "bunun mantik dl§1 ve
modasi geymi~ bir yöntem oldu-

Genclik Sorunu

•

Dürüstlük ve
Tutarh Ki§i1ik
Bilinmelidir ki, sömürücü

~üylerin düz~n.\erini dayadtldan
ayaklardan biri, baski ve zulüm
ise, digeri yalan ve demogojidir.
Zalirnlerin ahlakma da ters degil
dir bu, Ancak ezilenler, haklt bir
dava icin mücadele verenler, kisi
likleri, ahlaklan ile de zalimler
den aymhrlar. Devrimciler, sos
yalistler, bütün olanaksizhklara
ragmen yeni insanm insasma mü
cadele kosullannda.baslarlar, Za
ten mücadele icinde temeli anl
mayan bir kisilik, baska bir sekil
ahr ve onu sonradan istedigirniz
zaman degistiremeyiz.

Böyle bir ki§iligin en önemli
özelliklerinden birisi, dürüst ve
namuslu olmaktir. Bu dürüstlük
kuskusuz genis emekci ve yurtse
ver gücler icin gecerlidir, yoksa
bizim egemen güclere karst bir
sorumlulugumuz sözkonusu 01-
madigr gibi, onlara karsi dürüst
olmarmz da gerekmez.

Bir insamn yurtsever saflarda
üstlenebilecegi görevler, elbette
onun kisisel beceri ve diger ola- .
naklanna baghdir. Her insamn
mücadeleye etkin kanhmiru smrr
layan zarnana bagh sikmtilar ola
bilir. Bir insamn zamana bagh
olarak asmasi gereken eksiklikle
ri de olabilir.

Bir devrirnci-yurtsever insan
icin bunlar dogal olrnayan §eyler
degildir. Devrimci bir insarun bu
tür sorunlar karsismdakr tavn,
olanlan oldugundan baska gös
termcye cahsip baskalanm ya
mltrnak degil, herseyi dürüstce
ortaya koyup, varsa sorunlan a§
maya cahsmaktrr.

Bu dürüstce davranrna ahs
kanligr, maalesef ahskanhklan
rmz icine oturmus degil. Örnegin
bir insana demokratik sorumlu
luklanm hatlflattJglmlzda, size
hemen "kadrolann korunmasm
dan, kendini bekleyen uzun vade
li illegal görevierden, hatta fazla

--~------------------~44r-----------------------
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kimseyi hedef almayan sakin
dini bir sohbetle ge9irdik.

Birkac Kürt din adarm ile
tarustmldrk. Bunlar bir saat
uzakllkta, otuz evlik Agucan
diye bir köyden gelmi§, Pro
testanllga adanmak isteyen
kisilerdi, Ancak gerge.kProtes
tan olabilmeleri i9in Incil hak
kmda daha fazla bilgi edinme
leri gerektigini belirttim. Ve bu
kisileri egitmesi icin Garabed'i
orada brraktirn.Agu~an köyii- .
nün piskoposu, Tann gibi tapr
lan, esrarengizdoga üstü güce
sahip otduöuna inanllan biri.

Bir sene ewel Harput'tan
bir incil ve bu incil'i okuyabilen
birini köye 9aglrml§lar. Türkce
Incil'i ve Tevrat'i yollarruslar.
fakat Harput'ta bunlan okuya
bilecek bir ki§i bulunmarrus.$u

G. W. Dunmore I
de ortagl. Kendisi klrkbe~ ya
smda, uzun boylu, zayit, dl~
görünümünü hig umursama
yan, yüreginde insanlrk, iyilik
tasryan ve gevresindekiler ta
ratmdan sayuan biridir. Geldi
gimizde Yusuf evde yoktu.
9agnldlktan sonra bir saat
uzakllktaolan bir köydengeldi.

Bizi Kürtge 'ho~geldin-sefa
geldin' diye selarnladiktan son
ra, bize hemen kahve, ekmek
ve bai ikrametti. Misafirigindü
zenlenrnlsolan uzunbir odarun
kösesinde büyükbir ates yakil
dr, Aksarna dogru bir kuzu ke
sip ates üzerinde cevirdiler.
TürkJerarasmdabenzerinigör
medigim bir eglence düzenlen
di. Reisin ve odada bulunan
lann istegi üzerine incil okun
du, dua edildi ve tüm aksarm

Herald'm okurlan hanrla
yacaklardir ki Bay Dunmo
re'nin, eskiden yazrms oldugu
mektuplarda, Arapkir'le bag
lantrh olarak Ali Gako ve
adamlan il9in9 ifadelerde bu
lunrnustur.

~imdi bay Dunmore, Pro
testan Kürdü olan akrabasi
nin köyüne yaprrus oldugu bir
ziyarette her Hlristlyamn dik
katini gekecek bir takrrn anla
trmlarda bulunuyor.

".... gemi~gezek'ten ~Ikar
ken Garabed'i yaruma aldrrn
ve aln saatlik yolculuktan son
ra Yusuf'un evine ulastim. Yu
suf Aga, 'Protestan Kürt lide
ri' ve bu daglann bircok reisi
arasmda 'en iyi, zeki ve gü~lü
sü' diye adlandmlan Ali
Gako'nun hem arkadasi hem

Kürtpopozlcn orosindo
belirgin hareketler (*)

(1857)

/

Kürt sorunu ve din son Ylllarda gündemi i§ga/ eden konulann bestnde geliyorlar.
Kürt sorununa 9özüm önerileri üretmek, Kürt/erin tarihi, örf ve edetlerini, dini lnenclenm,
ekonomik ve sosya/ durumlenm bitmekien, kavramaktan gey/yor.
Bu nedenie, ara§tlrmapl-yazar Mel]met Bayrak'm yayma nszmensn.
"Kürt/er'de Is/am DI§I Inan9'ar ve Ogretiler" adlt yall§masmdan a/dl{Jlmlz bir ktstm
belgeleri tarih sireem« göre yaymltyoruz. Bu be/gelerin yaymlanmasma önümüzdeki
seyüeräe da devam edecegiz. DENG
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ri kopmus ve daha fazla
TOrkler arasmda kaldrklan
19inanadillerinl unutmusler.
Bozuk ,iveierinden dolaYI
TOrkler taranndan hor görü
IOyorlar. Türkler dagda ya~a
yan KOrtler'l de, köyde ya~
yanlan da Klzllba, dlye ad
landmyorlar. Türkler, bu
Kürtee ya da TürkQe konu
san KOrtler arasmda herhan
gl bir fark görmOyorlar ve
eminim kl aralarmda ger{:ek
ten hi9 blr fark yoktur.

Kürtler'le Kizrlbaslar ara
smdaki anlasrnazhk, farklt KOrt
astretlennln arasmda olan d09-
manliktan daha büyük degil.
$imdiye kadar bu ilginQinsan
lar hakkrndacok az ~ey biliyor
dule ve henüz bilgi toplamak
lcln ugra§lyoru.O}ve umanm
yaktnda bunlar hakkmda daha
fazla bilgi sunabilirim.."

Mektubunun son saytasin
da Mr. Dunmore Mezerch'ten
olan Misyoner Krekorey'le
birtikte bahsetrnis oldugu düz
lügün dogu taraflanna düzen
lernlsoldugu bir turda ya~adlgl
olaylardan sözediyor. Birgok il
ging ve cesaret verici seyler
görmü~ler ve gördOkleri hak
kinda sunlan yaziyor:

"... Bu klsa turlardan katan
amlandan biri de tarlalann bi
gilmeye hazlr olduguydu. Sa
dece gereken malzeme ve gok
ürün eide edebilmek igin otUz
ki§iye ihtiyaQolmasma ragmen
~u an sadece önü<;ki9i galr§l
vor. Yanlrz bir misyoner yerine,
aileleriyle birlikte üg misyoner,
bir fizik<;i,bir de bayanyardlmcl
bu gärev igin gerekli.

In§allah Peygamberimiz
yaktnda bu.tarlaya da.j~gilerini
yollar.."

("')Bu yazl.American Mis
sionary Heratd, 7'emmuz 1857
L-III, s. ?19-220'le yaymla,,
ml$llr. Ingilizceden <;eviren:
G. Sevilmi$

anda Harpufta bu kitaplarr Allah tarafmdan gönderilmi,
kenditerine göre yorumlayrp olan blr peygamber .oldugu
aydmlanan 5-6 hane var. Eski nu kabullenlycrtar. Inandlk
inanclarmdan vazgeQip,kendi- lan tek ,ey Incil ve 'All' adl al
lerini ciddibir §ekilde Protes- tmda AJlah'm oglu diye tap
tan ilan ediyorlar, kutsat kltap trklan Isa. 'AIi' ismini slrf
Ineil igin ölmeye hazrrlar. kendilerini Türk Müslüman-

lyi bir insan olan piskopos- lanna kar,1 eie vermemek
lan, stmdiye kadar karanhkta IQlnkullandlklanm söyIOy~>r~
olduklanm, ancak sonunda lar. NeMüslOmanlann Rama..:
dogru yolu bulduklanru söytü-' zan aYInI,.nebayram gOnlerl
vor. Arnk 'buyruklanm' uygula- nl, ne de Islam i ibadet ,ekil ..
rmyor ve insanlan kendi Qlkar- lerini uyguluyorlar. Türk
lan dogr.ultl:lsunda kandrrrru- MüslOmanlanyla hiQ blr or
yorlar, Arnkfncll'e göre yönle- tak yanlan olmadlgl bir ger
niyor,lneil'i insanlaravaaz edi- ~ek, fakat dini baskilardan
yorlarrrus, Fakat bu söylenen- dolaYI korkuyor, farkll dlnle
lere ne kadar güvenilir otdugu- rinl, lnanelanru eie vermlyor
nu zaman gösterecektir. Kesin lar. 'Buyruk' adh bOyOkbir ki
olan bir §ey, düsünceler aydm- taplan var. Bu, ögrenebildi
lanryor ve gergek bu insanlarm gim kadarryla Tevrat ve ken
kalbine henüz eri§mediyse de , di'geleneklerlnln birle,lmiy- '.
gergegianyorlar. tglerindenbiri 'Ie olu,mu, bir yazl.
baska bir köye gitmek zorunda 'Yusuf'un KItabi' isminde
kaldr. Ermenller gibi, eski olan bir kitaplan da eminirrt ki
inanclanndan ve ibadstlerln- incil'den ahntrlard.r: Bu.kltap
den, basit ve sade olan Ineil larm yarusrra' HlrJstjyanllk k~·
igin zor vazqeciyortarama ger- rallanru iceren blr de yazilan
gegi bulma istekleriyle dogru var. Orneqln Hz. lsa'run 'ilahi
yoldalar ve böyleliklebu bölge- yemegi'ni anlatryor ve bu olayt
deki Ermenller'e göre daha belirli dönemlerds Ermeni
avantajll konumdalar. Bir §ey ler'den daha iyi bir sekilde taklit
dikkat gekicidir, piskoposlarr- ediyorlar. Protestan Kilise
run kalml§ oldugu bu köyün sl'nin büyükleriyle iletlsimde
ytizde attlsl gergegikabullenen olan bir sözcüleri, bir de rehber
ilk ki§ilerdi. (rayber); yani dogaüstü gügle-

Kürtler'le re sahip olan piskoposlan var.
ilgili olgular AY~lc~KOrtle~:inve·Klzllba,-
Müsaade edin bl:lrada bu lar',maynt soydan oldukl~rtn~.

gok özel insanlar hakkmda ve aralarmdaki.farkln sadece.
olan anlatlmlardan kaynakla- dillerinden ibaret oiduguna se
narak birkaQotgwu aglklaya- viniyorum. Dinleri tamamen
Ylm: '.' aynl.

llkin, Hlrlstlyan bir soyun' Harput dOzlügOnde,
nesli olduklan iQinve sadece Arapkir ve Sivas bölgeslnde
eil b kid d I MO yerle,mi~ olan KI~llba,lar'ln
, as I ar an 0 aYI s- dil olarak KOrtQeyi.degil de

10man: göründOklerlnden T.O"""ey·i kullanm.alar. saClIr-
memnunum. Kendllerini""'''' .,.
Türklere kar,. MOslOmandi-. tlCI degil. Bunlar, göQebeligi
ye tamtlyor ve bunlara kar,1 köy ve Qift~ilik ya~aml i~ln bi
antlpatl ve haUa büyOk bir rakml~ olan Kürtler'in yeni
dO,manhk duyuyorlar. Ne nesllleri. Bu Qev~e degi,i
Kuran'I, ne de Muhamm'ed'ln minden dolaYI artlk daglarda

ya,ayan KOrtler'le ileti,imle-

Kürt papazlan arasmda belirgin hareketler DENGAra~tlrma- inceleme
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o
Türkiye'deki
farkll etnik
kökenlerin bir
özelligi de
birbirleriyle
kayna§mamalandlr.
YüzYlllardlf
tJirbirlerinden
ayn olarak akm
etmi§ ve hiybir
ortak noktada
butusmsmisterau.

nlJyorve Orta9ag'ln feodal sis
teminde oldugu gib! her asire
tin bir reisivar. Yüzyillar boyun
ca her ~iret kendineözgO,ba
glmslz bir 909 olusfuruyordu
ve hala devlete srrurh Olyüde
boyun egiyorlar.

Uygulanan tOm denetim
yöntemlerini haklanna kar§I
sebepsiz bir giri~im olarak gO
rüyorve sadece§iddeteboyun
eg!yorlar. Arada bir vergi ödü
vor, fakat orduya asker gön
dermeyi reddediyorlar. HOkO
met, bunlan mümkün ktlma
amaclyla, bu sene burataraas-.
ker yollarnayt tartl§lyor. Kürt·
ler genelllkle dlndar Müslü
mandlrlar, KIZllba,lar lse sa
dece Ismen. Gelenelderlne
göre soylan yanl dedeleri HI
rlstlyanml' ve bu, 0 böige
lerde bulunan blr90k kilise
ve manasnr harabeleriyle de

TOrkiye'dekifarklJetnik kö
kenlerin bir özelligi de birbirle
riyle kaynasmarnalandir. Yüz
ylflardlr birbirlerinden ayn ola
rak akm etmi~ ve hi9bir ortak
noktada bulu~maml§lardlr.

Ksenephon, "Kardu-
kl"ler" soyundan olduklan id
dia edilenKürtler'in Hllistiyan
hk döneminden dörtyOzYII ev
vel "Onblnler"e kar§1 nasu sa
va~lp görkemli bir sekllde geri
yekildiklerini anlatryor. Bu
Kürtler geymi§te oldugu gibi
daglarda ya§lyor ve Türki
ye'nin dogu bölgesinde nüfu
sun büyük bir bölümünü olus
turuyorlar. Antl-Toros'un bir
kesimini olusturan Derslm'de
oturup yasayan Derslmll
Kürtler, "Klzdba," diye ad
landmhyor. Bu kelimenin anla
mini hiybir zaman anlamarms
tim. Bunlar 50 farkh~irete ay-

Rev. H. N. Barnum

KIZIIbos Kü rtler (*)
(1890)
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lere acik olmadrklan kesin.
Kimsesiz, tash topraqm verim
siz oldugu daglarda fakirlik
iyinde yasayan bu insanlar co
gunlukla yagmacllrkla ge~ini
yorlar.

Harput bölgesinin gOney
dogusunda sadece Ismen HI
ristiyan Ermeni ve müfrit ih
ntalcuar (Yakobenler)diye ad
landmlanlar, Kürtler arasmda
yasrycrlar, Asm derecede bl
linysizdirler. DI~görOnümleriy
le, kultandrklan dilleriyle ve
birka~ Hrrlstlyan töresi dl
~mda tamamen Kürtler'in
özelliklerini ta~lyorlar. A§agl
yukan yirmi sene önce Har
put'daki Protestan Birligi'nce
Kürdistan'rn bu bölgesinde,
ülkenin tarkh protestan kilise
lerinin de destekledigi misyon
cahsrnalan bugüne kadar ba
~anll bir sekilde devam ediyor.
Misyon cahsmalanrun ilk he
defi oradaki insanlara kendi
dilleriyle yazilnus olan bir in
ell'i verip, onlara bunun okun
rnasrmögretmekti. Misyon ya
Ir~malartndaher zaman verimli
ve yardrmci olrnusolan Ameri
ken Incil Birtigi, Ineil'i tercOme
etmls ve yayrrnlarmsn. Fakat
iyi tercOme edilrnernlstl, incil
Birligi yeni bir tercOmeyaymla
mak iyin haztrlaruyor. $imdi
Diyarbaklr'da kilisede yönetici
olan papaz,hala Kürdistan'da
cahsmalara yardrmct oluyor.
Resmin sag tarafrndaki adam
Redwan'da va'zediyor, sol ta
raftaki ise Farkin'de.

Bu bölgedeki Kürtler, KI
ztlba~ degil ama her iki bölge
de aymdil kullanlhyor.Ve umu
yoruz ki incil'in yeni tercOmesi
tOmKürdistan ietinyararllolur.

Kaynak:
. H. N. Bamum: "The Kuz

zel-bash Koords" American
Missionary Herald, Agustos
1890,Boston, s. 343-346.

(ingilizceden geviren:
G. Sevilmi§).

liyor. ikinci bir hata da atfe
dilmez. Bu kurumda her cu
ma aksarm Hz. isa'nm "ilahi
Yemegi" tekrarlanmaya ~ah
~Ihr: Gelenege göre ekmek
ve su dagltlhr. Bu belld Hlris
tlyan alemine özgü bir gele
nektir. ~arap bulunan böIge
Ierde su yerine ~arap kulla
nildlgmdan eminim.

Blrkac hafta önce bu böl
genin önderlerinden olan dört
ki~i beni aradi. Devlet pasasr
nrn davetlileriydiler. Sultanrn
hükOmeti önOnde ant iytikten
sonra, pasa her birineyeni giy
sHerin yanrsira bircok hediye
armaöan etti. Yeni kryatetleriy
le resim yektirdikten sonra
bunlan sultarun yaruna yolladr.
Fotoqraftakilerden Ibrahim
adrndaki ki~i seyidler arasmda
en cok saytlanlardandrr. Uze
rinde göze carpan, gösteri§li,
aglr, altm islerneu krrrruzt bir
pelerin var. Sag taraftaki ya~h
adam daglarda en etkili klsiler
den olan Yusuf Aga. Eslnin,
yrllar önce köyüne yaprrus 01-
dugum bir ziyaret strasmda
düzenlediöirniz bir egitim prog
rarruna KOrtler'i de katrnarmz
i~in harcadlgt gayret sirasmda
saygm ki~iligindencok etkilen
rnistlrn. Ancak bu kisa egitim
programrnda basanya ulasa

. rnadik, Aslretler arasrndaolan
tartrsmalar, yeli~kiler ve hükü
metten korkulanndan dotayi
daima karqasa i~indeyasiyor
lar. Fotograftakilerden biri de
Yusuf Aga'nrn oglu. Kendisi
babasrndan daha ya~11görü
nOyor.Bu adamlar okulun de
gi§ik binalannr gezdikten son
ra beni aradllar. yok etkilen
mi~lerdi,özellikle kadmlara ait
binada gördOklerinden dolaYI
ne kadar bilinysiz ve geri kal
ml§ olduklannrn farkrna var
ml~lardl. Hlristiyan kOltOrüyle
bu insanlar imparatorlugun en
seykin Irkml olu§turacaktlr, fa
kat §u an (jini ve ahlaki yenilik-

------------~------~~~--------------~---

kamttanmaktadrr, Ne be~ va
kit namaz killyor, ne de ab
dest ahyorlar, sadeee i~le
rinden geldik~e kendilerine
özgü dua ediyorlar. Rama
zan aymda oruc tutmuyor
ama-kendllerlne alt bir süre
de oruc tutuyorlar. Bu süre
12-15 günden olusur, Müslü
manlar gibi sünnet yaplyor
ve ~ok eV'ilik uyguluyor,
ama bosanmaya izin vermi
yorlar. Bu köyün bir~ogu
pantelst, kimileri ruh gö~ü
ne, klmileri ruhun, aS11kay
naga yani Tann'ya döndügü
ne inamyor.

Aralarinda Türkce okuyan
lar oldugu halde ne yazrh dille
ri, ne de edebiyatlan var. Din
adamlanna "seyid" diye hita
pederler. Dinleri kusaktan ku
~aga aktanhr. Levanten pa
pazllgrnda oldugu gibi aynca
bilincsiz olrnalanna ragmen
inanchdrrlar, Iranlr Müslüman
lar gibi Muhammed'in Tan
n'run mesru oglu olduguna
inamyor ve Hz. AIi'ye büyük
saygl duyuyorlar. Kimlleri
ise Isa'nm ikinei kez All ola
rak dünyaya geldlglni söylü- I

vor; kimileri de Müslumanh
gl sadeee dl~ baskrlardan
korunmak i~in kabullenmls
olan dedelerinin Hirlstlyan
!Iklanm gizlemek amacryla
Isa yerine Ali adnu kullandlk
lanm Iddia ediyorlar. Ancak
ger~ek kamt yok. ,

Günahlanndan uzak, na
muslubir ya~amsürmeye laYlk
görOIen belirli se~kin ki~ile ..
kiliseye benzer bir yerde bir
le~iyor. Bu kurum kolay ko
lay üyelik kabul etmiyor. Ku
ruma üye olmak isteyenler
dizleri üzerinde günahlanm
itirat edip at dilemek zorun
dalar. Aynca e~1 razl olma
dan üyeligi kabul edilmiyor.
Aglr bir ~u~ i~lediginde üye
ligi siliniyor ve sadece ~ok
büyük zorluklarla kabul edi-

Klzllba~ Kürtter DENGAra~tlrma - inceleme - Beige
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Atatürk Bulvan Emlak Bankasi Apt.
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Demokrasi ve Bar., Partisi · DBP

y~ASIN i$9i~ERiN BiRLiei, HALKLARIN KARDE$LiGi
OZELLEfjTIRMEYE, TA$ERONLA$TIRMAYA HAYIR

EMEKTEN YANA BiR iKTiDAR i<;iN
YA~ASIN 1 MAYIS!

Emekciler, sömürüsüz ve baskisiz bir düzen icin bir kez daha,
1Mayis günü kenetlenip yürüyor,

Uluslararasi i~C;;isimfmm birlik ve müeadele günü 1 MaYIs, ernekcilerin de insanea
bir yasarn icin yüzyillardir süren mücadelesinin dönüm noktasi olrnustur.

i~C;;isrrufrrun ve müttefiklerinin 1Mayislar'da doruga cikan müeadele azmi her gecen
gün yükselereldbu günlere geldi. Yeryüzünde yasarrurruzi kolaylastiran bilim, teknik,

iletisim ve ulasim alarundaki bütün gelisme ve yenilikler onlann eseridir.
Emekcilerin üretimdeki rolü bugün de azalrrus degil. Bugün de daha güzel bir

dünya. daha müreffeh bir toplum icin heyeeanla üretmekte; robotlan ve bilgisayan
onlar harekete gecirmektedir.

Ekonomik, sosyal ve siyasal alanda kazamlan sayisiz mevzilere ragmen "EMEK"
hala hak ettig! aglrliga ve ctkinlige ulasmis degil, Türkiye'de ise ernekciler

son dereee mütevazi haklanndan yoksun bulunuyor.
Kendi inSal11111en siradan haklarindan yoksun birakan iktidarlar, yillar yih
1 Mayrs'i Türkiye'de yasakladilar. 1976'da 1Mayis'in görkemli kutlanmasiru
icine sindiemeyen karanlik gücler, 1977'de 1Mayis'ta Taksim'de toplanan

yüzbinlerin üzerine kursun yagdirarak 36 insamrruzi katlettiler; ondan sonra da
bütün 1Mayislar baski ve yasaklamalarla gecti. Ancak herseye ragmen

ernekcilerin mücadele bayraklan yere düsmedi.
EMEK<;ILER, URETENLER,

Bir kez daha 1Mayrs'la heyecanlamyor, gurur duyoruz. O. emek ve özgürlük
mücadelesinde yolurnuzu aydinlanyor, cesaretimizi biliyor.

Türkiye'de ise ernekciler bakimmdan tam bir bask i ve sömürü rejimi isliyor;
calisanlar esit i~e esit üeret i1kesine aykm cahstmhyor. Lokavt, i§<;iS1l11f"Inm
basinda Demoklesirp Krhci gibi kullaruliyor. Hala milyonlarca kamu calisaru

grevli, toplu-sözlesmeli sendikal haklanndan yoksun bulunuyor.
Özellestirrne furyasi ile en hayati isletmeler ve verimli dev yatmmlar,

özel kesime, yani sermayeye peskes cekiliyor.
, KÜ11sorununda izlenen inkar politikalanrnn sonucu sürdürülen

kirli savasra dev kaynaklar heder ediliyor; ernekcilerin calisanlann nafakasi
bombaya, kursuna dönüsüyor.
i~<;iLER, <;ALI~ANLAR,

Insanca bir yasarrun birinci kosulu bans ve demokrasidcdir. Ernegimizi,
ahnterimizi, kaynaklaruruzi tüketen bu savasa derhai son verilmeli,

Kürt sorunu dahil, bütün sorunlann özgürce tarnsilabi lecegi bir ortam yaraulmalidrr.
Esit ise esit ücret hayata gecirilmelidir.

Gene1 bir saghk ve sigorta sistemi uygulanmahdir.
Ozellestirrne adi altinda ülke kaynaklannm talanma son verilmelidir.

Bunun icin gücürnüzü birlestirmeli, saflanrruzi sikrlasnrmalryrz. Basta i~C;;is1I11fl01-
mak üzere, hepimizin yeri Barts ve Demokrasi Cephesi'dir
Bans, Demokrasi, Özgürlük ve Emek güclerinin zaferi icin, .
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