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Devrimci Demoktat
Genelik

Dergimiz DDG ikinci ,aYlSlyla yayrn hayatma devam ederken; hel'tJen far
ketmi~ olacagmu gibi bir 'tak,m degi~iklikler yaph. Bu degi,iklikler btu, zor·
luklar kar,lSmda yaplldl, bu zorluklardan en onemlisi de;

Dergimizin okuyucuya zamamrtda ue giincellilini yitirmeden yeti,tirilme
sinde cekilen zorluklardl. Bilindili libi dergimizin birinci say,., lstanbul'da
basildl ancak, zamanmda yetiftirmede; mat baa tekniginin geri olmasl ue bUM
balll olara" bask, i,lerinin bir iki hafta almasl. okuyucuyla merkezimiz arasm
da ula"mm gee olmas, ve bUM benzer bilinen nedenlerden dolaYI zorluklar
cekildi.

Dergimiz, yukarula sayd,glmu nedenlerden dolaYI ikinci saYlSmdan in
baren Veb Ofset teknigiyle Ankara'da basUacak, tab; bu bask' tekni;ine
geeerken onun ozelliklerlne de uymak zorundaYlz, dergimizin ebahm lie
kaglt kalitesini degi,tirmek zorunda kald,k. OkuyucumlUun ho,goriiyle
kar"layacagm, umar,z. SaYldanm(Zla.

Okuyucuyaj

!t----_._ -----~
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Kurtulu§ bu tavnyla iyi niyetli obnadlgml gostermi§tir. Onun
niyeti ne olursa olsun, DDKD'nin genyligimizin tek orgiitii Olma
yolunda hlZla ilerledigi nesnel bir ger~ektir.

t§te ileriei-devrimei kamuoyunun, Somii_rgecilerinbaskl ve uygu
lama1anna kat§l takmdlgl tavrr boyledir ve bundan ote gitmemi§
trr. Ama biz bu gibi tavrrlara du§meyecegiz ve anti-demokratik uy
gulamalara kar~1kararh sava§tmlmlZlydmadan yiiriitecegiz.
, - '

KURTULU~ gazetesi bildirimizden bir iki ahnn yaparak 7. say:
smda yaymlarmsnr. Ne varki, bildirimizi oziinden kopararak onu
tahrif ederek kendi subjektif yargisr dogrultusunda, carprtarak
yaymlarrusnr, ,Ornegin bildirimizde yer alan §u pasaji nasil tahrif
ettigine bakabm. Bildirimizde §oyle: "Ulkemizin somurge ko§ul!
lannda ge~mi§te" Devrimci Demokrat genyligin emperyalizme,
Fasizme, sOmiirgecilige ve yerel gericilige karst savasum orgutsiiz
ve merkezi olmamakla birlikte onurlu bir yeri vardn ..."

Kurtulus (Haftahk gazete) bu pasajr, devrirnci-ilerici yaym po
litikasmdan hiy beklernneyen yoz bir tavrrla §oyle yaymlanrmsnr:
"Olkerniz somurge kosullannda devrirnci demokrat gencligin em
peryalizme, fasizme, somiirgeeilige, ve yerel gericilige karsi mer
kezi bir orgum yoktur ..."

Dikkat edilirse, biz gencligimizin gecmiste orgotsiiz oldugunu
ve bundan anlasilan; §Uanda bu orgiitsuzlugiingiderildigini belirt
mis oldugumuz halde, kurtulus tam tersine "...Devrimci Demok
rat Gen~ligin... merkezi bir orgotu yoktur ..." biciminde vurgu
laoo§ttr., Iste esas ilgin~ nokta da burasnhr, C;iinkiibildirinin -bu
konu dismda- kapsadigr diger konulan aynen yaymlamasma rag
men, yalmz gen9ligimizin orgutsel birliginin vurgulandigr yerleri
tahrif etmesi gercekten ilgi ~ekicidir. '

Iste ikinci pasaj: "...DDKD'nin i§yi-koylii-ogrenci gen~ligin
tek orgutii olacagma inamyor ve bu ugurda sonuna kadar sava
§Imverecegimizi vurguluyoruz ..."

Kurtulus, yine aym konuyu carpitnus ve kendi subjektif yar
gtsuu aktararak §oyle yazmisnr: " ...I§9i-koylii-ogrenci genc;ligi
orgutleme yah§malanmtZl surdurecegiz." Goriildiigu gibi genyligi
mizin orgutlulugunun belirtildig! yerleri oldugu gibi aktannaktan
siirekli kacmmis nr.

Bizce bu tek seyi ifade eder. 0 da §u: Ulkemiz gencliginin da
guukbk ve orgutsuzlukten, merkezi ve orgutlii bir konuma gecisini
gormemezlikten gelmek veya bundan korkmaknr. Yoksa somut
olan bir gercegi soytemekten kaymmak ba§ka neyi ifade eder?

Ezen ve ezilenlerin somUriiniin oldugu her yerde toplumsal
kavgalar ve ~eki~meler kaenulmazdir. Bu kavga ve ~e~meler ha
yatm her alamnda surer, Karsrt kutuplasmalar her frrsat ve her ola
naktan yararlanarak kendi ~tkarlan dogrultusunda savasrm verir
ler. Bir tarafta ezilenler, ezenlerin somuru ve baskdanna karsr di
renirken, diger taraftan ezenler olusan devrimci muhalefeti ezmek,
zararsiz hale getirmek icin her turlu yonteme basvururlar.

Basit savasim araci olan bildiriden tutun da silahh savasima ka
dar ~e§itli savasun araclan vardir. Basin ve yaymda etkin oldugu
kadar, onemli bir savasim aracidtr. Hele 'devrimci gii~lerin somiirii
ciilere karsr savasrmmda basm ve yaymm onemi buyuktur, Egemen
gii~lerin basm ve yaymdan en genis ~ekilde yararlandiklan ve ken:
di tekellerinde tuttuklan £tkarJanna ters dusen i1erici yaymlan
engelledikleri, ellerinden geldigince baski altmda tuttuklan bilinin-
ce, bu onem apk~a anlasihr. ,

Kuskusuz bunlar bilinen seylerdir. Zaten anlatmak istedigimiz
de bunlar degildir. Anlatmak istedigimiz, iilkemizde somurgeci
lerin, demokratik kurulus ve yaymlar uzerindeki anti-demokratik
uygulamalan ve uygulamalara kar§1i1ericibasmm takmdig) tavudir.

Oteden beri, demokratik kitle orgutleri ve ilerici yaymlar uze-
~::I rinde, ozellikle de kurtce yaym yapanlar iizerinde yogun bir bask!

uygulanmaktadrr. Roja Welat, Rizgari ve Devrimci -Demokrat
Genelik dergilerinin toplatilmasr, yetkililerinin tutuklanmasi bu
uygulamalarm somut ornekleridir.

Yillardir, gencligimizin aelSIDI~ektigi daguukhga, yanhs sava
sun bicimine ve orgutsiizliige son verip, onu saghkh bir yapt te
melinde orgiitleyen DDKD'nin kurulu~uyla egemen giiylerin baskl
Ian daha da hlZlandl. Genel merkezimizin kurulu~unu engelle
mek iyin her ~areye ba§vurdular. Uzun bir siire kurucu arkada§lan
havadan sudan gerekyelerle, evraklanyla beklettiler. Ama ttim bun
lara ragmen genet merkezimizin fiizel ki§ilik kazanmasml engelle
yemediler.

DDKD kurulur kurulmaz, Devrirnci Demokrat genyllglmlz onu
bagnna basrm§ illkemizin en ucra ko§elerinde §ube kurulu§ yall§
malan ba§larm§ ve binlerce geny,safianmlZda toplanml§trr. Bu du
rum somiirgecilerin yIlgma donmelerine neden oldu, yetkililer ~e
§itli iI ve i1~elerde aydan §ubelerimizi kapatmaya, faaliyetlerine
son vermeye ba§laddar. Hiy bir yasal dayanagl olmayan gerekyey
Ie, ayllmJ§ §ubelerimizin faaJiyetJerine son verilirken aym gerek
~eyle a9w§ yab§malarmm siirdiigii yerlerde de engelleme yoluna
gitmi§lerdir. Gosterdikl~ri gerekyede §u: "Tuzugiiniiz, Iyi§leri Ba- '
kanbgmca onayJanmadan §ube ayamazsmlZ" Oysa Dernekler Ya
saSl, "Dernek kurmamn izne tabi olmadlgml" aylk'ta belirtmekte-.
dir. Goriildiigii gibi egemen gu~ler kendi yasalanm yigneme pahasl
na, genyligimizin orgutlenmesini engelleme yolunu tereih etrni§
lerdir.

Biz bu gibi bask! ve uygulamalarl beklemiyor degildik. Tersine
onceden bu basktlara gogUs_germege haztrltkltydIk ve gogiis ger
dik de. Ne var ki, ilerici basmm bu kadar suspus olacagml hiy bek
lemiyorduk. DDKD'nin kurulu§undan bu· gline kadar slire gelen
baskt yontemlerine kar§l, sol adma ylkan ama oziinde Kemalizmle
yogrulmu§ buijuva basmma diyeeegimiz yok. Ama ilerici-demok
rat nitelikli basmm, burjuva baS!fllgibi her§eyi haslfatlt edip, gozii
nu kulagml kapatarak somiirueillerin ~irkefliklerini ortme tavnm
bekliyemeyiz. Bunun iyindir ki, DDKD'yle birlikte diger demok
ratik kurulu§ ve yaymlar nzerinde uygulanan anti-demokratik yon
temlerin kar~1Sii1da,belirttigimiz nitelikte olan, basmm suskun
davranmasl bizi geryekten dii§ondiirmektedir. Hele soz konusu
uygulamaJan kmayarak ile~ci baslm goreve ~agtran "Devrimci-Ile
rici Kamuoyuna II ba§bkh bildirimize kar§l aym davram§m devam
etmesi yanmda, KURTULU$ haftabk gazetesinin devrimci yaym
ahlflkrm zedeleyen tam bizi daha da dii§undiirmii§tiir.

DDKD YONETIMI, GENC;LIGlMIZIN MERKEZI KlTLE OR
GUTt] OLAN DDKD tiZERlNDEKI BASKILAR VE BU BASKI
LARA KAR$I BASININ TAKINDIGI TAVIRLA ILGILI OLA
RAK BIR DEMEC; VERMI$LERDIR. DEMECIN TAM METNI
NI YAYINLIYORUZ.

BASINVEBASKIL:AR
.. . , .
UZERINDEKID.D~K.D.
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• Diyarbaku Oniv. Fen Fakilltesi
(jgrenci Temsilciligi se~imini
Devrimci Demokrat Grup kazan-
dl. _
• DDKD Kahta ~ubesi a~t1dI.

.Van TOM - DER ve TVTED
se~imlerini Devrimci -Demokrat
Memurlar ve Teknik elemanlar
kazandl.

,TOB - DER Diyarbaku, <;er
mit ve Be§iri ~ui>e se~imlerini
Devrimci Demokrat (jgretmen
Ier Grub\! kazandL

• DDKD Yuksekova Subesi ya
ymladlgl kurulus bildirisinde,
Yiiksekova gen~ligini illkemiz
gell~liginin merkezi kitle orgutfi
olan ,DDKD saflannda birle§me
ye ~aglfdl.

, .DISK GENEL - t~ Diyarbaku
~ubesi ve DDKO Genel Merkezi
ayn ayn yayunladlklan bildiriler
de, Diyarbaku -Belediye Ba§karu
nm belediye i§~i1eri uzerinde
yaptlgl basktlarl kmadJ.1ar.

• Daha once gerek~esiz olarak
kapatIlan DDKD Bitlis ~ubesi ve
Bitlis Hatk -Killtiir Dernegi gen~
liginlizin kararb sava§1mIsonucu
yeniden a\!ddl.
.DDKD Sason ~ubesi, yaymlaJ
dlgl bildiride emek~i halknruz,
ozellikle tOtoo ureticileri iizerin
deki baskdarl km3mI§ ve iiretici
lere, tUtOOlerinitefecilere satma
malarl i~in ~agtlda bulundu. Bil
dirilerin sonW'ida da, Devrimci
Demokrat Gen~lik olarak halkm
mticadelesinin ya11lnda yer ala
caklanru bildirdiler.

~ ~l. Subat uluslararasi sornurge
cilik de savas gunu DDKD Genel
Merkezi ve §ubelerinde kutlandl.
• Siverek Devrimci Demokrat
Gen~liginin 21.1.1978 gooti LE
NlN'il1 54. olum yddontimtiyle il
gill yaptIgl toplantIda;' konu§ma
ctlar btiyOk onder LENtN'in
gen~lik yillanndaki miicadelesi ve
ki§iligi iizerinde oaZlkonU§malar
yaptdar. Lenin'in devrimc{ sava
§lIm ve Marksizme olan katklSl
oelirtildi. BU,arada Lenin'le ilgill
ve diger i§~i mar§lan okundu.

...kiSS..klsa ...

, .

1

Olaylann akabinde ilcemiz,
yerli egemen gU~lerin silahb mi
lls gU~leri tarafmdan adeta isgal
edilmistir. Bu gucler, guvenlik.
kuvvetlerinin gozleri onunde
emekci halkt kursunlayip, <lov
diikleri halde somurgeciler bu uy
gulamalara seyirci kalmakta, ay
m zamanda bu gucleri tesvik et
mektedirler. Emekci halkmuz
tizerindeki baskIlar bununla da
kalrmyor. Orta ~agda dahi uygu-·
lamalan ~ok az gorlien bazl
entrikalar yapilmakta. koyliiler
den silah ve diger giderlerin
kar§I1anmasl i~in zorla para abn
makta. koyliller siIahb ~atl§ma
lara gonderilmektedir. Bunun so
nucunda olenler feodallar degil,
emekoiler olmaktadu.

11.12.1977 tarihinden itibaren
~e§itli olayIar meydana gebni§tir.
Bu olaylarda dort ki§i olmti§.
ondan fazla ki§i sakat katr6.t§tu.
Olaylar gittik~e daha geni§ bo
yutlar kazaruyor. (jlti saylSlru
onlemek, yorede mal ve can gO
venligini saglamak i~in- ilgilileri
ve ilerici basml fekrar tekrar
goreve ~agmyoruz.

Kahrolsun HalklmlZl birbirine
karduanIar .

Kohrolsun Emek~i Hatka zu-
10m edenler.

Kahrolsun Agalar.
Ya§astn -Emek~ilerin. Koylii

lerin, Gen~ligin Feodal gii~lere
kar§l Birligi Be§iri Devrimci

Demokrat Gen~ler

Siirt ilinin Besiri ilcesinde 11.
12. 1977 Pazar gunu yapdan
mahaDi seeimlerde meydana ge
len olaylarda iki kisi olmii§. bir
den ~ok ki§i de yaralannusnr.
Olay gecmisten beri aralannda
kan davasr bulunan KARASU
LUT ve TARHAN aileleri arasm
da cereyan etmi§tir.

Olay,' sorniirgecilerin ulkemiz
genelinde UygUladlglpolitikalarm
bir sonucudur. "A§iret ~atl§ma
Ian ve kan davalannm koriikleJt
mesi"dir. Bu politika iI~emizdeki
olaylarda ttim a~tkbglyla uygu
lanrm§tlr. ~oyleki: It~e Kayma
karm se~imlerde il~e merkezilide
gerginligin ~oruguna ula§tIgl. ~a
tl§malann ba§Iamasmm an' mese
lesi oldugunu bildigi halde hi~
bir giivenlik onlemi almarm§.
bizzat olaylann ~akmasl i~in ta
raftan kl§1rutml§tu. <;atl§mamn
ba§lamasl l~m prova,katorce
silah patlatml§tu. Kaymakamm
bu tutum ve davran.-?lan CHP
iktidan tarafmdan degerlendiril
mi§. Kaymakam a\!lga abnml§tu_

Olaylar ttim §iddetiyle devam
etmekte. ~atI§maslz gun ge~nie
mektedir. Her zaman oldugu gi
bi, saldanlann boy hedefi Dev
rimci Demokrat gen~lik ve
.emek~iler olmaktadu.

BE~iRi' DEKi'

~iRET KAVGASI

Emperyalist, somili'geci burju
vazi ideolojisinden kaynaklanan
stratejisinin geregi olarak s6miir
ge halkalanm yokluk i§sizlik ve
olOme terk etme an1ayt§l il~miz
ve ~evresinde butun §iddetiyle
uygulanmaktadu. Aylardan beri
ilcemiz ve ~evresinde doktor
yoktur.

~oyle ki; ilcemiz ve cevresin
de sagbk ihtiyaclanru kaf§Ila-:
yan saghk ocagr doktoru cu
neyt Bozkurt da mazeretini ileri
sfirerek ti~,_aydan beri rapor al
makta, fakat bir yandan ozel ~a
hsmasryla gorevini yapmakta
du! Diger yandan Silopi'de go
revli doktor M. Emin Ulug Si
lopi - Cizre merkez iI~eleriyle
ksrsl bolgelere bakmaktadir. Di-
ger doktorun oyunlan yetmiyor
mus gibi Silopi doktoru M. Emin
Ulug da bit aybk 'rapor alarak
memseketine gitmistir.

Bilinyli olarak sefalet ve has
tabklarla - karst karsiya bIralalan
halkmuz hem somurgecilere hem
de §unank saghk uzmanlanna ge
reken dersi verecektir.

CtZRE HABER BOROSU

Somurgeci gti~ler, mazlum hal
kmuz uzerindeki basks, somiirii
ve zulmn dOn oldugu gibi bugun
de devam ettirmektedirler. Hal
kmuzm gelisen proleter devrim
ci mueadelesini bastirmak i~in
onu a~bga ve yoksulluga siiriik
lemektedirler. Bunlarm ornekle
rini tilketnizin her yerinde gor
mekteyiz.

Halkm ihtiyaci oIan , pirincin
Belediye tarafmdan dagttdmasl
gerekirken, Karakol-Belediye i§
birligi ile pirinc, Jandarma dipci
gi altlnda dagltJ.11lU§tu.Dagmm
sirasmda Karakol Ytizba§lS1Atil-
13 Sural halka hakaret etmis,
aglzdan cikabilecek her tiirlfi
kufurleri kuflannugnr. Aynca

5.2.1978 tarihinde merkezi D.
Bakir'da bulunan Cizre D.D.K.D'.
kurulmustur. Hemen ertesinden
s6mlirgeci gucler bazi eksiklikleri
bahane ederek Cizre D.D.K.D.
~ubesinin faaliyetini engeUemek
i~ili eski Mardin valisi tarafmdan
kapanlma emri verilmistir. Cizre
D.D.K.D. Subesi bir kisiyi gorev
lendirerek Mardin Valiligine gon
dermistir, yeni atanan valinin ha
m bulunmayisi nedeniyle vali
muavini ile gorii§mu§tiir. Duru
mun mesru olmadiguu izah et
mistir. Goru§meden soma der
negin tekrar faaliyet yapabileee
gini soylendigi halde daha sonra
yeni validen bir haber gelmemesi
uzerine, Cizre Emniyet Amirligi
eski validen gelen kapatma kara
run uygulanusnr.

CIZRE 'HABER BOROSU

kiiflirlerden cok jandarma cop
lanyla karsr karsiya kalrmslar
du,
Yoksul halk 5 - 6 saat pirin~

kuyrugunda beklemesine rag
men yansmdan fazlasi kiiftirden,
ve dayaktan basks bir sey ala
marmsnr.

Insanhk cahsma saatlerini
5-6'ya indirirken (Sovyetler Bir
ligi vb. ~eler) halkumz 5-6 sa
at pirin~ kuyrugunda beklemek
tedir.

Somiirgeci gU~l~rve onlarm i§
birlikeileri halkmuzin yUkselen
devrimci savasmum engelliye
mezler.
KOZLUK'TAN BIR DEVRlMcl

kuyrugu mu?Esir kampi nu, pirin~

,..-
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Demirel'in Basbakaru bulundugu II. MC hukumetinin yikilacag;
oteden beri biliniyordu. Kuruhrsundan yakddlgt giine kadar kendi
a~lSlIldan da olsa tutarb ve uyumlu olamanus, ii~ba§b olma goriinii
mOnOS.ilrdOrerek;kendi iyinde tutarh olamama durumunu daha da
agula§ttnp. sonunu bit bakima kendi eliyle getirmistir, Ekonornik,
poUdk hiebir soruna uygun yoziim .getiremeyen MC, boyjelikle
~ok~ siirecini daha da hizlandmrusur. Ekonomik bunahmm agtr- .
la~maS1, iktidar ortag. olan MUP'nin ozellikle fasizrni nrmandir
masr, bu ugra§lDda 'AP'nin destegini §aglamasl yada AP'nin des
teklemek istemesi. onlann deyimiyle anarginin toplumun butu-
nane y.ayma' katakterini kaZ8JID)aSl',bu durumdan hosnut.olmayan ' '>
tekelci burjuvazinin de' dikkatini ~ekmi§~ir. byle ki, ,burjuvazinin
sow edilen kesimi artik II. ~C'nin bu yap~a ve uygulam~slyla oz-
ledigi ortam1ll'saglananuyacagl kanasma varmrsnr. ~ ','

Kuskusuz 'II, MC'nin, YlkJlI§lnlD nedenleri yukanda soylenen
ler degildir. Bunlarla birlikte Turkiye'de i§r;i siruf) hareketinin
, gu~lenmesi, ekonomik hakJan i~in kararb bir bicimde savasmasr,
nrmandmlan fasizme kar§1 olanaklan ol~iisiinde ve orgiltlii olarak
kar§1 koymasi. genel grev hakkmmahnmasr, lokavnn hak olmadigt
bu nedenle de kaldmlmasi gerektigi iyin mucadele ermesi, giderek
eylemlerini siyasallasnrmaya yonelmesi, ve halkmuzm kendi ulusal
ve demokratik haklan icin, ~e§itli, duzeylerde. ayn macadele bi
~imleriyle' etkinlikle. kararhkla mucadele etmesi. n.-Me'nin yaklh
§ml et~i1eyen etkenlerin ba~mda gelmektedir.

SoyJedigimiz ba~hca bu iki etkenden otiirii dogan ku§kular. te
kelci sermaye arasmda bu konuda gorii§ aynhklanna yola~nu~tu.
Aym aynhk,larm siyasal ya~amda da kendini gosterecegi aYlktu.
Zaten AP arasmda II. MC'nin siirdiiriiliip siirdiiriilmemesi konusun
da. yogun bir biyimde tartl~JllalanJl yapalmaslllln nedeni sennaye
gruplan arasmdaki aynhklardl. AP'deki ta~h§malann ortak yam
11. Me hiikiinletinin yiiriimeyecegiydi. Bu ortak yaltlanna kar§lhk
soruna getirilen tr0z1iill bir;imJeri degi§ikti. Kimileri AP'den istifa
ederek, kimileri AP'nin yonetimini zorlayarak koalisyondan aynl
maSIJll saglaYlp 11. ~c htikiimetini dii§iirmek istiyo.rlardl. lKinci te
zi savunanlar AP'nin koalisyondan aynlmaslndan hemen srilua bir
CHP ~AP koalisyonunu da aym zalnanda. oneriyorlarru. Sonunda
ilk r;oziim bi~imini onerenler. AP'den istifa etmek konusunda aI
dlkl~n kararlan uygulayarak II. :\IC hiikiimetinin iktidardan du§ti
riilmesini sagladalar.
'II_ Me hiikiimetini olu§turan partileri smIfsal temellerini bura

da uwn uzadlya anlatmak konumuzun boyutlanllJ biroyerde a~l
yor. Ancak ~u kadarml soyleyebiliriz kif II. ~1Cfa~ist bir iktidar
degildi. Fa§ist partinin de ortagJ, bulundugu iktidar ortakhglydL
Bir yanda fa~ist MHP. diger yanda hllla fa§istle~meye dogru yol
'alan AP ve gerid, dind MSP'4.en olu§an gerici-fa~ist 'ortakUgl bi
yiminde somutla~an iktida.rdl. O',donemde fa~izmin' Urmam~man ,
olumlu etkeni ve aym' zamanda fa,§ist ,partinin de i~inde bulundu
gu II. ,MC'nin dii~iirilhnesi, yerine burjuva_..~emokrasisinin ko~uUan
i~inde \daha demokratik bir hiikfunetjn ,kurulmaslllJ istemek, sos
yaiistlerin. i1erid-4e~okratlann. en gen~~ anlamIyla II. MC'ye kar
~I olan he~kesin demokratik 'gofeviydi~ Bu iktidar degi§ikUgi p~r·
lam~nter: kttrallara, gore olacaglf!dan, belirleyid olan parlamento
daki giiql~r deng~siydi. Bu bak1ll1dan ilk akla gelen se~enek, CHP'
nin onderliginde kurulabilecek olan hiikiimetti. Kaldl ki, bunun
dl~mda ~a§kabir, o13nak fa yoktu. 0 gil,nkii ko§uUar itrinde soziinu.
eUigimi,z hiikiiniet setrenegini Fa~izme yeglemek, istemek kanlmlZ-
ca eondogru tavll'(l!. '

VE YEN IHOKOMET ,
""[HP'nin onciisii ve agirhkta oldugu bir iktidarm kurulmasl ve
on'un toplumsal ko~Jllartn gerektirmesi sonncu istenebilir olmasl,
kumlal'l' iktidann' hir; ;ele§tirilm~n\esi:' a'nun dogrultusuna girile-

~ cegi :anlamlna 'yorumlanmamalidu. Her'~eyden once CHopv~ or
takalrmin iktidan buduvazinin sana Qlkarlanlll' uzun d6nemde
gUvenee 'altllla almayJ amaylanu§hr. CtIP, kendi slliJ~sal yaplSl, an
laYI~ ve dii§uncesinin gerekti.rdigi uygulama nedeniyle fa~izmin tlr
malll§lna engel olmaSi g'ereken bir partidir. Yine sosyal demokrat
du§iince 've anlaYl§1 geregi emekle sermaye arasmdaki uzla§Jnaz
~eli§kiyi uzla~tumaya ~ah~an bir partidir. Burjuva anlamlyla

" dii§iince, ozgiirlugiinden yana olmasl, bu nedenle 141-142. ceza
yasasl' maddelerinin istenen bitrimde olmasa da degi§ikligini be
nimsemesi, Batt Avrupa'nm Heri kapitalist iilkeerinde ne varsa
aynlSlIllJl Tiirkiye'de olmasl gerektigini 'savunmasl: CHP'yi burjuva
demokrat dii~iincenin egemen oldugu bir kimlige kavu§turmakta-

- du. Bu yamyla CHP, 'burjuvazinin digel' kesimlerini siyasaJ alanda
temsil eden partilerin yamnda daha ilerici bir konumda goster
mektedir. Bit diger yamyla da CHP gerid. somiirgeci birpartidir.
(~oyle k.i; halkImum varbgma' benimsemeye kesinlikle yana~ma
mas., asimilasyonu daha inee yontemlerle siirdiirmek istemesi.
somurgeci politikaYI kendisince daha uygar (!) olyiiler iyinde- uy-

"

Yeni hUkUmete kar$1 tavrlmlz nas.. ol.,..alldlr
gulamaya ~ab~masl) ve tekelci burjuvazinin partisi olmasi nedeniy
Ie birlikte belirttighniz ozellikleri de onun gerici oldugunu gos
termektedir.

Bu gerici yan CHP'nin toplumsal ve siyasal kosullann zorunlu
lugo karsismda onun desteklenebilecegi olasihgnn ortadan kakhr
maz. <;iinkii guniimuzde emek de sermaye de uluslararasi bir ka
rak ter kazannuslardir. Ikisinden birini olumlu yada <olumsuz et
kileyen her etken, §iddeti ne olursa olsun, ~q,_yadabu bi~imde her
ikisinden yana olan gii~leri deetkileyecektir. Bashca bu nedenden
offirii emekten yana olan tum gu~lerin., kendi kosullanmn elveris
liligi ve orgutsel yetkinligi ol~usunde sermayeye karst tavu almak
zorundadirlar. Bu anlamda emekten yana olan halkmuzm muca
delesiyle Tarkiye proletaryasmm mucadelesi arasmda zorunlu
-enternasyonal- bir bag vardir. I~~i sirnf) hareketini olumlu yonde
etkileyen 'ti~r hareketin bizim mucadelemizi de olumlu yonde etki-
leyecegi kuskusuzdur. '

Giinun kosullannda CHP desteklenmisse •.bashca 'bu nedenden
otiirii(Jiir.

CHP'nin agubkta oldugu yeni hiikiimetin bazilannca samldrgt
gibi ernekten yana sonuclar dogurabilecek sorunlan gercekten
cozebilecegi beklenemez. Buna karsihk en azmdan 'MC kadar
olumsuz olaeagr da dii~iiniilemez. CHP siyasal ve buna bagh olarak
orgutsel yaplsl geregi., Ttirkiye'de bazi devlet kurumlanna yerle§
-tirilen fa§istlerin yerlerinden abnmasl. verlerine sosval-demokrat
dii§uncede olan ki~ilerin yerle§tirilmesiyle bu kurumlann fa§ist
le~tirilmesini onleyebilir, yada en azmdan bum" klsmen ba~arabi
lir. Yoksa CHP'den fa§istlere tam ve ~esin darbe VUPleaSl, bunla
nn tiimiinii etkisiz duruma getirecegi beklenemez. f;iinkii fa§ist
lete, fa§istle§tirilmi§ kurumlara. f3§ist orgtitlere kesin, oliimciil
darbeyi ancak sosyalistler indirebilir. Sosyalistler ancnk iilke ozgiir
liigiinde fa§izmi kokten yozebilirler. CHP sosyalist bir orgut 01-
madlgma ,gore ondan boyle, bir uygulama beklemek yanb§ oInt.
Ne var kif CHP'yi "Siirekli fa§izmi uygulayan oligat§inin taze ka
Ill" olarak tammakta yanh§hr, bu anlaYI§ bizi CHP'yi fa§ist bir
parti oldugu sonucuna kadar goffiriir.

CHP bir yamyla fa§izmin wmalll§lna kar§lyken; diger yaruyla
l§yi smafmm miicadelesin~laIkllluzm varbgma ve on un ulusal de-
moktatik istemlerine de l<.ar§ldlr. _ "

TAVRIMIZ NE OLMALlDlR?
Oemoktatik miicadelc alarllnda ugra§ veren. yerini alan genyli

gimizin ta·vnm -Tiirkiye'nin buglinkti ko§uUannda- belirleyen et
ken, onun fa~izme kar~1 emekten yana olan uygulamalan olacak
tIro (CHP'nin sermayenin ,partisi, somtirgecilerin partisi olmasl ne
deniyle oziinde tam olumsuz olmakla birlikte. siyasal ve toplum
sal ko§ullann gerektirmesi sonuc~ bi~im olarak degi~ebili[) MC'-

, nin iktidarda oldugu do.nemlerde ba§lIca giincel gorev f3§izme,
fa~izmin tumam~ma kar§1 tavu a1mak, onu engellemek, MC'nin
iktidardan djj~iiriilmesinin ko~ullaTlm olu§turmaktl. Bu giin athk
MC'nin iktidardan dii§iiriilmii~tiir. Bir baklma. nesnel anlamda fa
,~izmin iktidara larmam§1 durduruhnu§tur dellebilir. F3§isdeT
buna kar~dlk bo§ dnrmamakta, ozellikle ~iddeti tlrmandumaya
~ah§maktadular. Bu noktada fa§istle,r yalmz degiller, bunlarla
birlikte; ~iddeti mutlakla~tuan, her sorunun ancak §iddetle yozii
lebilecegine ina nan Maoeular ve kiiyiik burjuva maceracdan da ay
III tavu i,yine girerek onlarm istedigi ortamm olu~turulmastnm -bi
lerek- araci oluyorlar. Oysa, giiniimiiziin ko~uUarmda §iddetten
yarar umanlar sadece 've sadece fa§istlerdir_, Bu baklmdan ~iddetin
onlenmesi ayna zamanda fa~istlerin, gerilediklerinin beIirtisi ola
caktu.

(HP. devlet kurumla~mdan fa~istleri attlgl. kontr-gerilla vb.
yasa dl§l orgutleri ortadan kaldumaya yah§tlgl ve §iddetin tU!Tla
Ill§ml luzlandl1an yada ozellikle tarmmmaSlm isteyenlere kar§l on
lemler aldJgl siirece; hakh olarak onun bu anti fa§ist davralll~lan
desteklenirken. diger yandan CHP'nin somiirgecilerin. sermayenin
partisi oldugu, halklmlzm ve proletaryanm umudu ola,mlyacagml,
-ozetlikle vurgulaYlp. geryek yiiziinii a~lga trlkarmak, sanlf yapIslm
ortaya koyarak haIklmlza tamtmaktlT. Yoksa, CHP'nin aglrhk
ta oldugu bir huktimet i§ba§mdadar. nasii olsa anti fa§ist niteli
ginden otiirti fa§izmin tlrmam~llll durduracaktlr gibi bir dii§iinceye
kapdmak son derece yanh§tu. CHP yetkili1erinin bu giine kada!_
verdigi ttim deme~lerinde saga kar§1 oldugu kadar, sola da kar§1
olduklanlll atr1k se~ik ve vurguyla belirtmi§lerdir. Bu baklmdan
~ok duyarh ve dikkatli olmahYlz.

Jktidar degi§ikligiyle birlikte gen~ligimiz yeni bir durumla kar-
'§J kar~lyadlr. Toplumsal ve siyasal ko§ullann gercktirdigi tavlr
mutlaka ahnmahdlr. Yeni durumun getirdigi'degi§iklik nedeniy
Ie. kammlzca tavu §oyle. olmahdrr: Hiikiinletin anti fa§ist tavlr
lara desteklenirken. onun,' sermayenin somiirgecilerin iktidara
oldugu da birlikte vurgulanmabdu. Ger~ek kimligi tiim a~akh
glyla ortaya konulmahdu.
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Somurgelestirilen toplum sadeee ekono
mik actdan, yeralti - yerustu zenginlik kay
naklaruftn talam acismdan somurulmezler,
somurgeciler acismdan bu yeterli degildir.
Bununla birlikte sornurge toplumun butun
degerlerini ortadan kaldumak, sanat eserleri
ni yikmak yada tanmmayacak bir duruma
maddi hem de manevi alaru kapsayan genis
tiirtinOv. b. diger kulturel degerlerini ylkmak
yoketmektir. Bu turden uygulamalann nede-

- ni 'ruhsal sekillenme birligine zorIa mudahale
ederek, ki§ileri oz degederinden koparmak.
topluma yabancI1a§ttrmak. somtirgecilerin
i§ine yarayan insan tiplerini yeti§tirmektir.
Bunun gtinilintize kadar uygulanagelen ba§h
ca bi~imi asimilasyon (ozumleme) olmu§tur.

Somiirgecilerin kiilttire bu kadar onem ver
meteri. ozellikle kiiltiirii ortadan kaldumak
i~in ozen gostermeleri, ku§kusuz nedensiz
degildir. Kiiltiirti ortadan kaldtrmaya yonel
mi§ somtirgeci eylem tek yonlti degil; maddi
- teknik gti~lerin de geli§imini zorla engelle
meyi i~erecek bi~inlde ~ok yonltidiir. Hem
maddi hem de manevi' oIaRl kapsayan geni§
likte olan kiiltiir; sanat. bilim, edebiyat, fel
sefe. inan~lar. degerler. kurallar, tutumlar
v. b. yamyla manevi alam kapsarken. maddi
zenginlikler. her tiirlti ara~~ere~, makinal.an
i~eren yamyla da maddi alam kapsar. Boy
Ieee killtiir denebilir kit maddi ve manevi
alanlarda insan faaliyetinin yarattlg. biiUin
degerleri i~erir. Gtiniimiizdeki maddi - teknik
geU§kinligin dogurdugu ko§ullann sonueu
olan kiiltiirle ge~mi§ donemlerdeki kUltiiray
III konumda kar§da§bnlamaz. Ge~mi§te in
sanoglunun daha geri. daha ilkel bir y3§am
stirdiirmesi nedeniyle kiilttrii de giiniimiizdeki
ktilrurden daha geride olacakb. Ama geri dii
zeyde de olsa bir kiiltiire sahipti. lster gunii
miizdeki kiilWr olsun. ister ge~nli§in k~tiirU,
olsun.,ozii ve i~erigi. varolan sosyo~konomik
yaplyla birlikte degerlendirildiginde ancak,
anla§J.1abilir.

Bir ulusun kiiltfi!tinull olup olmamaSInlll
ol~iitti o.nun.baglmslz yada bOyURduruk al
nnda ya§an13s1degildir. Ol~iit onun varhgl
:ve onun kendisidir. Toplumun varolmasl ay
ro zamanda kurallanm. geleneklerini, gore
neklerini. sanatlnI. edebiyatlnl V. b. degerle
dni de birlikte getirecektir. Bu manevi kiil
tiirtin maddi temelini de. toplumun tek bi
reylerinin yada toplumun tiimilntin dogay
hI olan mocadelesinde. dogaYI iiretmek i~in
yaratacag. ara~lar gere~ler v. b_ maddi kill
rur olu§turur. Toplumun varhgt kendisiyle
birlikte killtiirtin varbg.nlll nedenidir de. Bu
nedenle 'htitOn uluslann. toplumlann mutla
ka kendble gore bir ktilttirti vardtr.

SOMO~GECILIK VE KO'LTOR

hcilasnrmak i~in ulkeyi i§gal altmda bulun
durmakttr. Silah zorunu, savasrher an kul
lanmaktir.

Bu kisa a~1klamayt yapmannzm nedeni OZ
bakimdan som'iirgeeiligin ne oldugunu kisa
ca vurgulamak i~indir: Konumuz somiirgeci
lige karsi mucadelede gen~ligin yeri ve odevi
oldugundan biz daha cok somiirgeciligin kiil
tur politikasi uzerinde duracagrz,

Klasik somurgeeilikte , somargeci devletle
somurge arasmdaki Ui~kiler zora, siddete
dayahdu, iradi olmayan ili§kilerdir. Somur
geci devlet; kendi snufsal ~Ikarlan geregi,
siddete basvurmasi, somiiigele§tirdigi top
lumun butun yeraltt, yerustu zenginlik
kaynaklanm talan etmis olmayi amaclanus
olmasmdan ileri gelmektedir. Somurgenin
siirekli tuketim pazan olarak kalmasi, talana
dayah somiiriiniin uzun donemde guvence

{ altma aimmam. somurgede sermaye biriki-
" minin 'jengellenmesi. yada kosullara gore

birikebilen sermayenin metropole (somurgeci
devlete) tasmabilmesi icin pazarlarm surekli
olarak bit; askeri isgal altmda bulundurulmasi
gerekmektedir. Askeri isgalle saglanmak
istenen ikinci bir yarar da su, uretici guclerin
gelishnini dogrudan yada dolayh yoldan ama
mutlaka zorla engellenmesidir., Bu tip so
murgelerde toplumsal gelisim toplumun ken
di i~ etkenleriyle degil; somiirgecilerin Sl
mfsal ~tkar1armt iceren dl§ etkenlerle belir
lenmek istenir, bunda belli bir donem somur
geeiler basanh da olurlar. Ekonomik, siyasal,
kulturel, askeri, diplomatik v.b. diger yanlar
dan tam bir.bagunhhk soz konusudur.

Somiirgeci devletler, ba§ka uluslan somiir
gele§tirdiklerinde, siirekli kullandlklan slo
gan "geri toplumlan uygarla§tIrmak'; olmu§
tur. Ancak. boyle bir sloganla-kendi igren~
emellerini "ortebilirlerdi'~ Savunulan uygar
la§ttrma zora. §iddede dayabydt. Gidilen
iilkenin uygarhwm sava§la ortadan kaldua
rak yerine 0 halkm yaplSlna yabancl olan.
kendi uygarhgtm zorla benimsetmeydi. So
murgeciler bUllu yapmak zorundaydJ.1ar;
~iinkii. onlan ancak silah zoruyla dize
getirebilirlerdi. Bununla somiirgele§tirilen
toplum askeri. ekonomik, siyasi. ideolojik
olarak egeJllenlik altma ahnacak, eger varsa
deviet yaplSl ortadan kaldmlacak. yerine
somiirgecilerin devIet yaplsl konularak. her
yontiyle bagunWa§tInlaeaktlr. 0 zamana
kadar v.arlIgllll koruyan yerel tir~tici gti~
ler. tahrip edilerek geli§meleri zorla engel
lenecek ve boylece istenildigi bi~imde bir
ekonomik politika uygulaneaktlr.

Bu politika somiirgenin; somurgeei devle
tin a~lk pazan olmasl. somurgeye stirekli mal
ihracmda bulunmak istenmesinin geregidir.
Sanayi bakloundan onemli olmayan yatlnm
lann -somiirgecilerin ~lkarma oldugu stirece
zorunluk kar§lSlnda yapllmaslyla birlikte
sanayile§me yoniind~n onemli yatmmlann
hi~ birisinin ozellikle yapilmamasi. iilke eko
nomisini tamamiyIe kendine bagllnb bir
duruma getlrerek. i§sizligi ozellikle yaratIp
buridan dogan ueuz i§giietinden kolayhkla
yararlanmasl yada talan edilmcsidir. Kaldl ki
somOrgeciler ueuz i§giiciinukendi i~~i smut
na kar§l bir tehdit unsuru olarak da kulla
nular.

Bu konuda sonu~ olarak §unu soyleyebUi
riz. somiirgeeilik; teknik bakImdan geli§kin
tilkenin geri blr~ktInllm§ iilkeye (0 iilkeyi
somiirmek i~in) go~iidiir. burada kahcwgml
zora §iddede dayah olarak siirdtirmesidir.

Go~ ettigi geri buakI1nu§ tilke halkIm; as
keri. politik. ekollomik. hukuki. ideolojik,
ktiltiirel. diplomatik v. b. bOttin yanlanyla
egemenflK altma ilumlKur. nu aurumu Ka-

(x) Somtirgeeiligin aynntIh a~tklamasl ba§ka
y.:zllanouzlll konusu olacaktIr.

Somurgecilik sadece emperyalizrn kosul
lannda goriilmeyen, tarihsel olarak emperya
lizmden ~ok onceleri ortaya ~lknu§ bir
olgudur. Rekabetci kapitalizmin, emperya
list kapitalizme donusmesiyle birlikte, hizla
nan. bicim degi§tiren yeni Ui§kiler i~inde
slirduruimeye, uygblarunaya ~ah§tlan ve
uygulanan bir olgu .olmusrur. Somurgecilik
ilk ~lkb.glndan glinumiize kadar aym bicimde
uygulanmanus, dogrusu uygulanamanustir.
Toplumsal gelismenin yarattIgt kosullann

, zortamasi sonueu, somurgeciler de suregeldik
leri ili§kilerle somurgeciligi benimsetemeye
ceklerini, yada eski bieimiyle benimsetmeye
~ah§mak onlara daha pahahya mal olacaguu
anlaymca, bieim degi§tirmek zorunda kaldi
Iar. Bu nedenle, gunumuz kosullarmda gozu
ken daha cok yeni somtirgeciliktir. Aneak
yeni-somurgeciligin yaygm olarak gorulmesi,
klasik anlamda somiirgeciligin olamayacagnu
sonuc olarak dogurmaz. QinkU bir ulusun
§u yada bu bicimde somurge oldugunu
temelde belirleyen, somurgeyle sornurgeci
devIet arasmdaki iliskilerdir. Bu ili§kilerin
tarihsel geli§im i~inde ele ahnmasl. deger- _
lendirilmesinin yamnda; aym ili§kilerin zor
la, giderek §iddet yoluyla saglamp saglan
n~adlgl da durumu daha a~lk~a ortaya
koyabilmenin etkenidir.

BUgUnekadar goriiIen somiirgecilik bi~im
Ieri arasmda bir 4!ymma gidilmek gerekirse.
§oyle diyebiliriz: nkel, klasik, yeni somurge
eilik bi~imleridir. Bunlardan yeni somurgeei
Iik emperyalizinIe birlikte ortaya ~lkou§tIr.
Veni somiirge ulkeler emperyalizme ekono
mik ¥onden bagJm1tyken. 'siyasal yonden
bi~bnde de olsa bagtmslZhklan soz konusu
dur. Vani bir ulusal devlete sahiptirler.
Emperyalist devletler; dOnya dengesinin
emekten yana degi§mesi. ezilen halklann
emperyalizme kar§l ba§kaidIrmalan. gii~-
Iii ba§anb bir bi~imde sav3§malan; uluslara
rast i§~i stOlfi hareketinin emperyalist -
kapitalist burjuvaziye kar§1 mucadelesinden
oturii, arhk a~lk i§gale ba§vuramamaktadu.
Bunun yerine geri btrakttrIlnu§ halklan
ekonomik askeri yonden bagtmlthg. getiren
ili§kilerde kendi boyunduruguna almakta.
somiirusunti bu yoldan yine siirdiirlllektedir.
Emperyalizmin somiirgele§tirdigi toplumlar
da ekonomik yapl daha ~ok tanma dayandl
nlmaktadu. Bu kadarla ·kalmayan emperya
listler tanoun tek bir da~da uzmanla§maYI .
saglatarak baglmlwgt daha da koyula§ tIr
maktadlrlar.

Oysa ilkel ve klasik somii~geei1iktedurum
degi§iktir. Bu iki tip somiirgeeilik bi~bl1i
her§eyden once. ayn donemlerin degi§ik
toplumsal ko§ullanmn iitiiniidtirier. llkel
somiirgeeilik koleci toplum doneminde go
riilurken. klasik somurgeeilik daha ~ok
rekabet~i kapitalizm doneminde goriilmek
tedir. Emperyalizm doneminde de elllperya
listler klasik somiirgeci yontemleri uygula
nu§lardu. Ancak ne zaman ki dOnyamn genel
durumunda emekten yana olumlu degi§me
ler gortildti; 0 zaman emperyalizm yeni so
mtirgeei yontemlerl uygulamaya ba§ladt. ()Co)

KlSA BIR AC;IKLAMA

genQlikSomiirgecilige kar$1 mUcadele ve
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illkelerinden kovulmasl siyasi ve ekonomik baglmslzhk ie;in kararh
bir sav8§lmm i~ine atdlDl1jlardrr.

t~te 21 ~ubat, halklann basktya, somliriiye. istilaya, i~gale,
kendi yonetiminden altkonulmaya, ii1kesinin, i§giieOntintalanma,
dilinin, kultiiriiniin lOra dayah olarak oZiimlenmesine, rrke;lhga,
militarizme, klsacasl somurgecilige kar§l sava§lmm bir semboliidtir.
UluslararaSI bir nitelige sahip ve diinya genelinde somurgecilige
kar~l sava§Im1nsemboHi .alan 21 ~ubat, Diinya devrimci hareketi
nin bir par~asl olan somiirge ulkemiz halkmm somiirgecilige kar§1
verdigi sava~lmlllin da sembolii olacakhr.

Gunlimuzde diinya sosyalist sistemi, kapitalist iilkelerdeki prole
terya hareketi ve ulusal kurtulu~ sava§larl dmyanm her alanmda
emperyalUme, Somurgeeilige uke;dlga, si1ahlanmaya, saldlrgan
gii~lere, gelicilige ... kar§l tum olanaldanyla sava§lmlarml surdtiru
yor. Ve busava§lm emperyalizmi, somiirgeciligi bir daha geri ger
memecesine tarihe gommeye yoneliyor.

Bu tarifisel gorevini yerine getirecek"()lan geli§mekten yana gu~
ler, gelecekte barl§tn, sOmiirtilmemenin, ezilmemenin giinlerini kut
layacaklardu ..

Somurgelerden, bask.ya, somuruye, somiirgele§tirmeye kar~l
yukselen bagunslzhk hareketleri diinya sosyalist sisteminin deste
giyle gun gelYtik~egeni§ alanlara yaydlyor; emperyalizmin UCUl

hammadde, ucuz i~guciideposu, amanSlzca talan eclilen ye'raltt-yer
ustO zenginlikleri durumundaki somlirii alanlanm gun gelYtik~ebi
raz daha daraltlyor.

SomOrgelerin, pazar aJanlannm yeniden payla§lml Ozerine yikan
ikinci emperyalist payla~lm sava~mdan 'Oncebir sistem olarak var
olan 'somurgecilik bugun arhk bir sistem olarak yok. Ancak bu em
peryalistlerin kendi istelderiyle degil,'diinya demokratik gti~lerinin,
ezilen fialklarltl bilin~li, kararh sava~lml sonueu ger~ekle'~ti. So
murgeteri e.ski yontemlerle yonetemeyeceklerini anlayan Emper
yalist g~]er, "Siyasi baglmslzbk fI, ekonomik baglmldlk ilkesine
gore Yeni Sorniirgecilik sistemini uygulamak zorunda kald alar.
Ama emperyalistlerin yeni somiirgecilik sistemini benimsemeleri,
klasik anlamda somiirgelerin olmadlgl anlam~na gelmez. .
Somiitge kOhumunda olan ulkemiz ve digerleri buna bir ornektir.
Bu gun, yeni somiirgelerde, klasik somurgelerde, ezildiginin, so

muriilduguniin, illkesinin talan edildiginin bilincine varan halklar,
Emperyalistlerin, somiirgecilerin ve onlann yerli i§birlike;ilerinin

21 ~ubat Uiuslararasl Somurgeeilikle Sava~ giinii i1e iJgili olarak
DDKD'nin Devrimci Demokrat Gene;lik Dergisine verdigi mesaj:

S~MURGECiLiKYIKILSIN,
, I ,.

Somurgeciligin yjktlmasi, yabancr boyun
durugun kmlmasi, ancak siyasal, orgutlu mn
cadeleyle mumkundur. Demokratik kitle or
giitlerinin verecekleri demokratik mOcade
leyle sOmtirgeciligin ylkJImasl miimktin de
gildir; Bunun tersini savunmak hem soziinii
ettigimiz orgutlerin, orgiitsel yaptlanm anla-.
mamak, hem de genel olarak toplums~1 mii
cadelenin biitiinlugii icinde etkileyici odevinin
oldugunu bUmemektir. Sadece sorunu doirru
bir bicimde bilmek ve anlamak da yeterli
degil. Bununla birlikte dogru b!1inenin yine
dogru bie;imiyle topluma uygulanmasl ger~
kir. Ne var ki somu~eci'politik,a sadece ya§a
mIn bir alanma, bir dlizeyine'soo§nu§ ola
rak stirdiiriilmiiyor. Ya§anun butiin alan ve
diizeylerinde en aClmaSlZbir· bie;imde surdii
riiliiyor. Bu nedenle somiirgecilige kar~l koy
mak, toplumun e;e§itli kademelerinde yer
allm; i~~i smlllnm ki~Ueri, kategorileri, ken
di durumlan ve orgiitsel yaptlannm sagladI81
olanaklar ol~UStindegorevleridir. Bunlar ara
smda kimisinin mticadelesi belir1eyici bir
onem ta§trken, kimisinin mucadelesi etki
leyici bir oneme sahiptir. Somtirgeci politi
kanm hangi yonu - belirleyici anlamda~ hangi

..

Bu noktadan kalkugmuzda gencligin
somiirgecilige kar§l maeadelede yerini belir
leyebihnek icin ~oyle diyebiliriz.: Genclik
toplumsal bir kategori, katergorik yaprsi
nedeniyle mucadelenin butiinliigii ieinde
belirleyici degil, etki1eyictode~i olduj!una ve
demokratik mucadele alanmda nesnel olarak
.bulunduguna gore, som~geciligui< demokra- -
tik .mucadele alanma denk gelen uygulamala
nna karsr degi§ik hareket bie;imlerini uygu
layarak mncadele etmelidir. [bu konuda
genis bilgi Devrimci Demokrat Gene;ligin
birinci saytsmda verilmistir) Sornurgecilerin,
gutttikleri yokedici -her alanda oldugu gibi- po
litikanm Killtilrel alanda da, uygulanmasmm
nedeni yukanda scyledigimiz gibi ki§iliksiz;
kendine yabancdasmis bir kusak yetistirmek
olduguna gore, basta gene;fige yonelecekleri
ka~mdmazdrr. Bunu da ba§ta egitim -ogre tim
kurumlanyla yapacaklan a~tktlr. 'Durum
boyle olunca genyligin demokratik mucadele
alarunda somiirgecilige kat§1 inucadelesini,
-<tilinekUltiirUnesahip r;lkma no)ctasmda yo
gunla§ttrmabdrr. Dilimiz, killtiiriimii iistiin':
deld baskIlartn kaldmlmasl ie;in ,~un bir
~aba harcamabdar. Bu ~aba ve ugra§trun bit
yaruyla - ik,tidara see;enek olmama anlanunda
yonelirken - diger yamyla kt}ndi diliyle
konu§nlaSllu, yazmasanl ogrenmeli, ogret~
melidir. killttirel varhgulliZ1 ara§ttrmah, ola
naklanmIz ol~iisiinde ogrenip ogretetek 'yay
gmla§ttrmabdn. Kiiltiirtimiizu ogrenelim
derken; ulusal killtiiriimuzdeki gerici - feo
dal yam atarak demokrilt - iJenci yaruru og
reruneliyiz. ogret:meliyiz. Gene;lik oIarak so:
nliirgecifige kar~1 miieadele ederken odev
lerimiz arasmda onemlisi ve belki de eh
onemlisi budur.

,alana uygun du§Oyorsa, 0 snuf, 0 .kategori
.k.endi mucadele bi~imiyle karsr koymahdtr.

::

Somu·rge-topluma, somergecidevletin geri-
ci - 'yoz killturii sornurgeci devletin diliyle ve- - ,

,rilerek kendi _kUltiiriinden,kopatt1maya e;all
§tlmasrve onun yerine istenen ~tilturiin veril
mesi daba e;ok egitim - ogretim alanlannda -
.uygulandigr asimilasyon politikastyla yerine
getirilir.

Dil ve killtiir konulan somurge toplumun
kendine yabancslasmast ie;in, ozenle yok
edilmek istenen degerlerdir. Dilln ye kultu
run yasaklanmasiyla birlikte, pesinden ya
banes kulturun zorla benimsetilmeye, ozum
setilmeye cahsilmasi sonuc olarak kisilik
sizligi, yozlasmayi, yabanci boyundurugu
,ho§ gormeyi doguracaknr.

SOMURGECILIGE KAR~I
MVCADtLE VE GEN<;UK

, ,

Ulusun ay'ru diJ1.e konu~rirasl. yaZmasl,·,
okumasr, mfiziginf ayru dille soylemesi hal
km ya§anunm herharigi bir yaruntn konu ola-"
rak ahJlI113Sl,. aynr§eylenn diger sanat d~lla-' '
n tarafmdan islenmesi, 0 ulusun bireyleriJ1de
aym Ileylere dogru - bicimde degi§ik olmak
la biriikte- bir egUim, bir duygu olusacakttr.
Yani ortak bir ruhsal sekillenme birligini do
guracaktlr. Ruhsal §ekillenme birllgini dogu
ran sadece kiiltiliiin manevi yam deglldir, bu-
'DUnla birlikte ve bashca kulturnn maddi ya
myla birlikte manevi yarndrr. <;Unkumanevi
kultura yaratan, maddi kUltiirdiir.Killtiirtinge
li§ip yaygmlasmasmda, benimsenmesinde dl
lln e;ok biiyUk uir onemi vardtt. Dilin basks
altmda tutulmasi killtiiriin ortadan kaldml
masmm .~ki mumklin degUdir - surecini hiz
Iandmr.
, Halkmuzm, kendi toplumsal yasanu, sos
yo - ekonomik yapssmm gerektirdigi bit kul-:
tnr mutlaka olacaktar. Toplum olarak yasayi
~lm otedenberi duzenleyen kurallar, gelenek
ler, gorenekler, degerler vardar. sanan, ede
biyab, mii,zigifol1doru butiin OIUn1sUZ etke~
lere kar§lbk giinumuze kadar kaiabilmi§tir ..
Urartu13rdan, _Medlerden: Mervanilerden,
'$eddadilerden geriye kalan eserler, halku1l1-
zm ya§amml konu olarak alml§lardu. ~iiri,
folkloru, lllUzigi, resmi v. b. diger sanat eser-

leri ve bunlarm att yaplSl olan maddi kiiUiir
nalkunIzin rub Sal§ekillenme birligini doguran
ba§bca etken olntU§tur.

Somurgecilerin kendi politikalan geregl
~tiltiiriimuze kar§l bu kadar insafsaca dav
rallmalannan nedeni, ruhsal ~e!<i1lenmebirli
gimizin n~nel temellerini ortadan kaldrra
rak, llluSUmutun. bireylerini kendilerine ya
bancI.olan bir killiiirle yeti~tirip somijrgeci
lere kar~l koy'mayacak, her yaptIJdartna evet
_diyeeek bir insan tip,i yaratabilmektir. Yoz,
kendine yabancda§lJl1§ bir ku~agm yeti§tirl
mesi s6murged politikanm daha kolayhkla.
i~leyebihnesiriin ko§ullanm yaratlr.

Dl~VRlMclDEMOKRAT GENCLlK - 6
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Bu gunkii kosullarda ~ah§malarda agtrhgm verilmesi gereken ko
nular ozellikle dil, kUltlir ve sanat konulandtr. Bunu gerektiren
kosullan kssaca a~tldayahm. Somilrge konumunda bulunan Ulke
mizde yasayan ulus ve ulusal azmhklann dill, killtiirii, sanati sOmOr
geci politikanm sonucu olark ozumlenmeye tabi tutulmus onlann
kendine yabancdasmasma, ayn bir ulusun fertleri olarak gosteril
meye ~alJ§tlmt§ttr.

Bunun temelinde somurgelestirilen Ulkenin yeralti, yertiStii zen
ginlik kaynaklanmn ueuz i§giiciiniln talam yatmaktadir,

Dile, kulture, sanata yonelen saldmlar, belli bir dereceye kadar
basanh olmus, belli bir dereeede yakima ugratdmt§ttr. Ancak bun
lann hi~biri bugune kadar tiimtiyle ortadan kaldmlamarmsnr. Bu
.durumda onumuzde duran g,orev, sornurgecilerin bu uygulamalan
na karst bir muhalefeti orgutlemek, dile, kulture, sanata yonelen
6zumleme politikasma kar§l onu yasatma, gelistirme, tekrar kit
lelere gercek gorlinlirnu ile malermektir,

Ancak, eahsmalanrruzda belirttigimiz konulara agultk vermenin
nedeni sadece bu degildir. Btdlu gerektiren §u nedenlerde vardir:

Dil ve ruhi sekiflenme birliginin kapsamma giren kUltlir-sanat
ulusu olusturan unsurlardan ikisidir. Bu unsurlar biinyelerinde bu
gune kadarki tarihi gelismenin izlerini, kahnttlanm tasunaktadir
lar. Bunlann derinligine arastmlmasi sonueu tarihi gelisme konu
sunda ~ok onemli bilgilerin elde edllecegi muhakkaknr, Aym za
manda bu arasnrmalar ve elde edilen veriler iilke sorunlannm
cozumunde kuUamlaeak araclann saptanmasmda da yararh ola
caktir.

BunIann yanmda dil, kultur ve sanat yonundeki ~alt§malar ta
bam olusturan gencligin bilinclenme surecine buyuk ol~iide kat
kist olaeak, genel teorik bilgilenmeyi somutla birlestirmesine'yara
yaeakatlr.

Bu tOr ~alt~malarla daha geni§ gen~lik kitlesinin toparlanmasl
murnkun olaeak, orgOtlenme htzlanaeakttr.

Anla§dacagl gibi ~alt§malara dil, killtUr, sanat yoniinde agullk
kazanduma. diger ~ah§ma konulanna omegin orgutlenmeye onem
verniemek anlamma gelmez. Aksine bu ~ah§malann aym zamanda
orgOtlenmeyi hulanduacagl, onu saglam temeUer ilzerine oturta
cagl bir ger~ektir.

Du arada §unu da belirtmek gerekir: Soylenenlerden, kUltlir ve
sanat ~alt§malanm ara~tumalanm yaparken onlann oldugu gibi
altnacaklan anlaml'~lkartdmamahdu. <;alt§malar kUltOr ve sanatm
gerici yamnm attlmasi. ozde proleter bi~imde ulusal bir nitelige ka
vu§turularak sunulmaSI yoniindedir.

Dil uzerine ~ah§malaonllz ise anlam ve onemini yitiren sozcUk
lerin ~tkarblmasl. yerine toplumsal geli§meye denk dU§en sozciik
lerin konulmaSI, gramer yaplsmm iqcelenmesi ve dilln zenginle§ti
rilmesi yonilndedir.
SORU: <;ALI$MA PROGRAMINIZIN $UBELERDE DE AYNI
BI<;IMDE UYGULANMA ZORUNLULUCU VAR MIDIR?
YANIT: Merkezi orgutlenmenin bir amael da toparladlgl kitleyi
aym dogruItuda yonlendirmek ve tabam belli bir dilzeye getirmek
tir. Merkez tarafmdan yapdaeak ~ah§malar tUrn §ubelerin giincel
olan sorunlar kar§lSmda duyarlthgml saglamaya ve onlann genel
olarak geli§im diizeylerini biri digerinden geri kalmama ko§uluyla
yiikseltmeye yoneliktir.

Bunlan soylerken bir ,anda, bugtinden yanna tilm §ubelerin ay
m seviyede aym geli§im diizeyinde olmalan saglanacak diye bir
kaylt olamaz. Bu bir siire~ sorunudur. <;e§itli kesimler araslnda
geli~im farkhhgmm bulunmasl ve bunun kimi yerlerde alabildi
gine belirg.in olmasl ~ah§ma programmm tUm §ubeJerde uygulan
ma zorunlulugunu ortaya koyuyor.

Aynea merkezi orgutlenme a~amasma kadar ikinci eevapta de
ginilen ama~lar dogrultusunda biro ~alJ§ma istenilen ~~kliyle yii-
rlitillmemi§tir. Bu yaptlmt§sa bile ~ok klSU olmu§tur. Gen~lik ge
neUikle belirli konular arasmda kapah kalrnl§, ki§ilerin yetenekli
olduklan daUarda ~alJ§mal3nru saglayacak olanaklar tam anla
mtyla yaratdamaml§ttr.

()nce belirtilen nedenden ve yeteneklerln be1i.rlenmesi olanak
lanm yaratici nitelige sahip bir program olmaSi nedeninden ottiril
DDKD ~ah§ma programtntn tiim §t,Jbelerde uygulanmaSi zorunIu
dur.

Aneak bu programda yer alan tilm ~ah~maIann birden, bir an
da uygulanacagl anIamma gelmez. $ubeler ancak olanaklan ol~ii
sunde yapabilecekleri ~ah§malan yfirfiteceklerdir. Olanakla.rm eI
vermedigi ~ah§ma konulanmn ise olanaklannm yaratd~na yo
nelik ~alJ~malar yaptlaeakttr.

'vANIT: Bu soruyu yamtlamak icin once ~um~ saptamak gerekir:
DDKD'nin i~levi nedir? Hangi savasim bicimini benimsiyor?

DDKD konumu ve diizeyi gereg! demokratik savasun verebi
lecek ve demokratik savasimm suurlan icinde kalan bir demokra
tik kitle orgOtiidOr.

I§levi ulkemiz gencligini (t§~i, koylu, ogrenci) kendi ~attsl al
tmda toplamak, gen~ligin akademik-demokratik ve ekonomik so
runlanm ~ozOmlemeye ~ah§mak onu egitmek ve geR~1igin savasi
num halkmuzm savasrmma baglmlt kilmaknr, DDKD'nin cahsma
larmda uyguladigi program savasim bicimine ve i§levine uygun ve
beirtilen amaclar dogrultusundedu.

<;alt§ma prograrru iki ana bohimden olusmaktadtr. 1- Orgutlen
me 2- Egitim boliimii.

Orgutlenrne bolumii; t§~i, koylu, ogrenci gen~ligin toparlanmasi,
onlarm sorunlanmn ~ozumO; yapilan ~alt§malann ahnan kararlann
propagandasr, savunulan ilkelerin geni§ ~aplt olarak kitlelere yansi
tslmasr, kisaca devrimci demokrat gen~ligin sesinin en genis bicim
de duyurulmasi ve diger demokratik ki~le orgutleriyle olan iliskileri
nin surdurulrnesi icin olusturulan alt komiteleri kapsamaktadir.
Egttim bolumu, orgutlenen gen~ligin egltilmesi icin gerekli komite
lerin yam sua somurgeci uygulamalann bir sonucu olarak, ortadan
kaldtrtlmaya, ozumlenrneye ~ab§~an, halkirmzm dilini, kulturunu,
sanatuu arasnrrnak, derlemek ve kitlelere sunarak, onu tekrar hal
knmza maletmek amacmda olan diger ~ah§ma komitelerini kapsa
maktadir.

Ana hatlanyla belirtilen bu ~ah§ma programmda orgutlenme ve
egitim bolumleri birbirinden aynlmaz bir butundur,

DDKD bir yandan devrimci demokrat gen~ligi orgiitler, SOrun
lanm ~oziimlemeye ~ah§uken; diger yandan onlann egitimi olusal
ve smfsal bilincin olu§turulmasl" yok edilmeye ~ah§uan tarihsel
geli§meye, dile, kultOre, sanata sahip ~tkumasl araeulglyla, bir de
mokratik kitle orgutu, aym zamanda devrimci demokrat ger~ligin
temsileisi olark toplumsal muhalefette gerekli yerini almaya ~a
It§maktadu.

$unu da belirtmek gerekir: DDKD'nin ~alt§ma programmda gu
dillen diger bir ama~. tabanda en geni§ i§boliimuniin saglanmasl
herkesin kendi yeteneklerine gore gorev alanml belirlemesi, giderek .
sava§unm bir ogesi oldugu bilincinin, sorumluluk duygusunun
gen~lik arasmda yaygmla§tudmasldu.
SORU: BU DOCRULTUDA YAPTICINIZ <;ALI$MALARIN
SONU<;LARINI YETERLt BULUYOR MUSUNUZ?
YANlT: <;ah§ma programlmlz dogrultusunda yapmJ§ bulundugu;
muz ~ah§maYl yeterli bulmuyoruz. Bunun nedeni yapdan ~alt§
malann heniiz programm temellerini olu§turma ~ah§malan oldu
gundandu. $u anda i~e doniik bfr ~ah§ma izleniyor. Bu ~alt§ma
larm sonueu atdan temeller araelltglyla basitten geli§mi§ §ekline
ve dJ§a donuk bir ~alt§ma yontemine adlm atdacakur. ()rnegin
orgutlenen gen~ligin daha disiplinli, daha bilin~1i bir §ekilde top
lumsal muhal~fetteki, demokratik sava§lmdaki yefini aimasl sag-
lanaeakttr. "

()zellikle kOltur ve sanat iizerine yapuan ~all§malann yansltll
masl, sergilenmesi diger bir ama~. Bu ise ancak saglam temellere
oturtulmu§ bir program sonueu olabilir. Bu sorunu daha a~arsak:
DDKD'nin ~ah§ma programl geni~ kapsamh oldugu gibi daha ge
Ii~kin ~ah§ma tarzml i~eren biC programdu. Geli§kin derken
duz.enli, disiplinli programda yer alan ~ah§ma konulannm ayrm
ttlanna yoneleeek ve elde edilen sonu~lartn dl§a yanslttlmasml ola
nakh kdacak bir program kastedihnektedir. Boyle bir ~ah§ma prog
rami her§eyden once ~ah§maYI diizenli yOruteeek yetkin ki~iler
ve bu ki§ilerin uzerinde ~alt~malan gereken on materyalleri gerek
tirmektedir. Aneak ne yetkin ki~iler ve nede materyaller havadan
gelmeyeceklerdir. Bunlar yukanda da belirtildigi gibi. ~ah§ma
progranllnm on ~ah~malarulln uriinu olarak ortaya ~lkacaklardlr.
8ugUn yaptlan ~ah§J1lalar bu tOrden bir ·hazlrhkhr. <;ah§1U3p~og
ralllllla bu a~ldan baktldlgmda elde edilen sOllu~lar yeterli deg~!
dir. Ancak. yapllmak istenenin on ko§ullannm yarattlmasldlr.
"SORU: C;ALI~MALARIN'IZDA DAHA <;OK HANGI KONUlA
RA ACIRUK VERIYORSUNUZ'!
YANIT: Dl)KD'nin ~ah§ma alanmdaki ber konu kendine gore bel
li bir onem ta§lmaktadlr. Ancak. giiniimuz ko§ullannda geli§im
bir taklm konularm onemin" bunlara yonelik ~ah§malarm aguh
gml daha da artt~rml~ttr.

SORt;: DDKD OlARAK NASll BIR <;ALI$MA PROGRAMI
UYGUlUYORSUNUZ?
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aciklamak icin iilkemiz tarihinin sosyo - eko
nomik gelisimine kisaca bakmak gerek ..

Ulkemiz cografl konumundan dolayi Os
manh Imparatorlugu ve Iran ~$hgl arasm
daki savaslarm sahneledigi yer olmustur. Bir
yandan Osmanlilar ote yandan Iranhlar bazr
beyleri ve asiret reislerini yanlanna a1arak
onlan, birbirlerine kar~1 kunannu~lardtr. Ki
mi kez ozerklik ~erilen bu beyterin yogu kez
ozerkliklerine el.konmu§tur. KaldJ ki veriten
bu ozerklQder Merkezi Osmanh Yonetimine
bagh _idiler. Bu sava§lar strasmda tiretici 8li9-
ler (titetiIn araylanve insan i'lgticti) siirekli
olarak taluip edilmi~tir. Bu nedenlerden do
layl iiretim gtiylerinin dinamiksel geli§imi en
gellendigi gibi iilkemiz biitunliigiinde merkezi
~.iryonetim de kurulanuyordu.

4, BUGDNE DEK KADINLARIMIZIN
TOPLUMSAL SAVA~IM I<;ERISlNDE
YERLERINI ALAMAYI~LARININ NEDE
NI StZCE NE OLABILtR?

YANIT: Kadinlannuzm bugtine kadar mti
cadele iyinde yer alamaYI~lannlt:t nedenini

maz!"

. yogull ve etkin yah~malar surdurme karann
dadir. Dil ve kUltiiriintin arastmhp gelistiril
mesiyle ilgili yah~ma komiteleri kurulmus
tur. Aynca, ozumlemeye karst, tilkemizde
bulunan oteki demokratik kuruluslarla ili'l- .
ki kurarak, ortak tam belirlenmesinin yarar
h olacagr inancmdayiz.

Aynca, kadmlannuzm ozliik sorunlanrun
~oziim9llde de onlara yardunci olacagiz. Var
olan yasam pahahhgr karstsmda, kendi ge
reksinmeleini karsilamaya yardunci olarak
bu sure icerisinde. oteki kadmlarla iliskileri
ni saglaYlp, onlan toplumsal olaylar karstsm
da aydmlatmak icin, bicki - dikis - nakis
kurslan veriyoruz.

Bu ~ah~J1lalarIJ11lZ,kadmlarmuzr, halkmu- .
ZID demokratik savasumnda dernegimiz can
Sl altmda toplayarak, ona, toplumda daha
saygm bir yer kazandmuayi amaclamaktadir.
3. SIZE GORE 'KADlNLARIN TOPLUM

SAL SAVA~IMDAK1 YERI NEDIR?
YANIT: Gerek ulusal kurtulus ve bagun

sizhk, gerekse sosyalist devrirnlerde kadmla
nn sav39undaki. yeri, onemi yadsmamaz,
Bunun ornekleri pek yoktur. Ornegin Viet-'
nam, Mozambik, Angola, Kuba, Sovyet ve d
daha bircok iilke kadmlanrun cephe ve cep
hede gerisindeki savasnnlan. Oysa, ulkemiz
deki somurgeci iliskiler ve 'ust yapida feodal
kurumlann 'varhgl,ndan otiirti kadmlannuzm
savasimdaki yerleri surekli yadsmrmsnr, Bu
na karst biz, Devrimci Demokrat Kadmlar'
olarak stirekli §unu savunacaglz: "Kadll1lar
katJlmakslzm . ger~ek kitle harekelleri ola-

1. D. D. KA. D. NASIL VE NE ZAMAN'
KURULDU? KURULU~ <;ALI~MALAiU
NA lLl~K1N K1SACA A<;IKLAMA YAPA-
BlUR MlSlNlZ? .

YANIT: Bizler, Devrimci Demokrat Ka
dmlar olarak, kadmlann da demokratik sa
vasimda yerlerini alabilmeleri Iyin ulkemizde
merkezi bir kadmlar dernegini kurmaya ge
reksinme duyup cahsrnalara basladik. Ulke
mizde yogun olan somurgeci baskilar, derne
gimizin aydl§IJU bir Sure gecikticdi. Buna kar
sm devrimci demokrat kadmlaruruzm kararh
savasumyla, dernegimiz .29 .12.1977 tarihin
de, genel merkezi Diyarbakir'da olmak uzere
kuruldu.

2, BILDIGtMIZ KADARJYLA D.D.KA.D.
KADINLARJMIZIN TOPARLANMASINI
AMA<;LAMAKTADlR. BU KONUDA NE
LER YAPIYORSUNUZ?

YANIT: Ulkemiz kadmlanrun uzerindeki
somuru, srmfli toplurnlardaki kadrmn yifte
somtiriisiine, ulusal kiiltiirel somtirii de ekle
nince, daha katmerli ve aCIll13SIZoluyor. Or
negin, ozumlemenin (asimilasyon) alabildigi
ne yogun oldugu kentlerde, kadmlaruruz,
gerek giyimleri, gerekse dil ve kulturleriyle
oldukca horlanrnaktadirlar. Bu durum, ka
dmda toplumsaJ kosullann olusturdugu
olumsuz youdeki ruhsal gelisrneyi daha da
artttrmaktadir, Bu durumda sagduyusuzla
~all kadm, kararsiz bir ~J.§iligi de gelistirir.
Surekli, kendini koruyacak ve savunacak ki
fileri arar. Toplulllsal oJaylara' katdll13k, ya
da, yorumlalll3ktan bile uzakhr. Hatta, bu
tiir "fey"lerin, kendi gorevi olmadlgl inan
Clndadtr.

Goriiltiyor ki, kadmlarllmzm demokratik
sava~lmda kararh ve saghkb bir biyimde yer
alabihneleri iyin, oziimlemenin getirdigi kinu
ko~uUandtrmalardan arandtrdn13si gerekiyor.
Bu nedenle. dernegimiz oziimlemeye kar§1

yaptIQI s~yle~iD.D,KA.D. TIe

DEMO~RA~

DEANEGl JDnKA D ~DEVAiMCf

•• •• \. KADINLAA

Dlyarbaklrda bulunan h
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6. GELECE(;E YONELIK c;ALI~MA
LARlNIZ NELERDIR?

YANIT: Ilk asarnada, ~ubelerin a~dmasty- -
la, ~ab-~malann daha da yogunla~tJ.nlmasml
amaclayacagiz. Elde edilen demokratik
kazamrnlann korunarak, yeni kazammlar
elde etme yolunda verilen savasunda, .tum
Devrimci Demokrat gii~lede aym safta yer
tutmak hem konumuzun geregi, hem de or-

. giitlenme anlayismuzm kosuludur. Kadmlan
rrnzm, toplumsal sorunlar karsismda duyarh
kilmmasma da ozellikle ozen gosterilecektir,
7. SON OLARAK, DEVRIMCI DEMOK

RAT GENc;LlK ARACIU(;IYLA 'KADIN
LARIMIZA ILETMEK lSTEDI(;INIZ BIR
Dt,MEc; VAR MI? .

YANIT: Ulkemiz sorunlannm onemli bir
parcasi olan "Kadm Sorunu "nu, 90z0mlerini '
giderek kadmlannuzin toplumsal savasimda
ki ye rlerini bel] rle meye yonelik urun
lerin Devrimci Demokrat Genclik'te yer al
mast, karurrnzcacok olumIu bir tutum olur.

Bu roportaj ilerdeki olumlu iliskilerimizin
temeli olur umudundayiz, Devrimci Dernok
rat Genclik Dergisi sorumlulanna yaymla
nnda bu yazuruza yer verdikleri i~in tesek
kur ederiz.

Son olarak derginiz aracihgryla kadmlan
mrza ~u ~agnyl yapmak istiyoruz:

KADlNLAR, BASKISIZ, SOMVROSOZ
TOPLUM Ic;lN VERILEN SAVA~IMIN
BIR 'PARC;ASI OLAN DEMOKRATIK KA

,DIN HAREKETINDE D. D. KA. D (DEV
RIMCI DEMOKRAT KADINLAR DERNE
(;1) S'AFLARIN DA YER ALALIM.

Egemen gii~lerin yasalan kadnu bekarhkta
babasmm, evlilikte .kocasmm denetiminde
tutup ve kadmm toplumsal eylemlere katil
masnu opemli ol~iide engeUemi§tir. Olkemiz
kadnu dinsel, ahlaksal, egitimsel, baskdarla
kolele§tiri1meye 9alt§I1nu~t1f. Ancak' §unu
unutmamak gerekir: Kadmm, bask! ve somu
runun oldugu ~~itli asamalarda bireysel, or
gutsuz ve kendiliginden bazi tepkileri - bu
lundugu kosullar icinde - olmustur. Fakat
bu simdiye dek bilincl! ve orgutlu bir bicim
de yOnlendirilmemi§tii. Tum bunlara karsm
kadmlanrmz bir uyamsm da e§igindedU:.
Kadmlannuz giderek baskilara kars; koyma,
toplumsal savasrma kanlma konusunda ka
rarhhk kezamyorlar. 'Geciken bu devinime
hiz katmak dernegimizin birincil odevi 01-
maktadrr.

Goriildiigii gibi alt ve fist yapslanmn yapi
Sl ve konumu kadmlann toplumsal savasim
da yerlerini almalanru.engellemistir.

5. ~U ANDA BA~KA YERLERDE
~UBELERlNIZ VAR MlDlR? BU KONU
DAK! c;ALI~~LARINIZ NE DOZEYDE-
ru~ ,

YANIT: ~u anda baska yerde subemiz
yok. Fakat sube acma ~all~~lan icindeyiz
Uyoneticilerinin anti-demokratik tavirlan 'bu:
alanlardaki ,~alt§malant11lZI engelliyor.Y asal
olarak ~ube acma hakknmz oldugu halde
ancak tui~gumuz onaylandiktan sonra. buna
izin verilecegini bildiriyorlar. Bu arada tuzu
gun onaylanmasi da ozellikle geciktiriliyor.
Biz Devrimci Demokrat Kadmlar olarak
Diyarbakir daki il yoneticilerinin diger dev
rimci demokrat gii~lere de uyguladtgt bu anti
de.mokratik uygulamalan kmamaya ~aglll
yoruz.

Bu donemlerde istilaCl' devletlere kllf§l ve
rilen savasimlar tek tek beyler ve asiret reis
lerinin onderliginde idi." Ulkerniz butununde
savasun istilaci devletlerin kurnazca giri~tigj
oyunlardan dolayi bir' tiirlii venlemiyordu.
Kaldi ki verilen sava~lmlar yalruz ulusal nite
Iikte idi. Tum halkm ~Ikarlannl savunan nite-
likte degillerdi. .

Ulkemiz daha sonra, yer alti ve yer ustu
zenginliklerinden, ozellikle petrolun diinya
ekonomisi iizerinde oynadigt buyuk rolden
dolayi emperyalistlerin de sav~ alanlan ha
line gelmi~ tir.

Feodal iiretim ili~kilerinin olgun1a§lp kapi
taUst iiretim ili~kilerinin filizlendigi bir do
nemde iilkemiz dort somftrgeci devlet tara
ftndan par~alannu~, her parlta ekonomik sos
yal ve kOlrurel yonden bagunltla§tanlap klasik
olarak somurgele~tirilnti§tir. Feodal iiretim
ili~kileri~in ~ozulere~ kapitali~t Ore,tim ili~
kilerinin egemenlik kazanmast, onun istem
lerinin dl§lnda kar hllSlyta da olu§an nesnel
bir olguydu. Ekonominin baglmb ohnasl do
gal olarak iilkemizde kararlI bir slnaf sava§l
muun dogu§unu da geciktiriyordu.

Tanmdaki kapitalistle§me koydell kente
go~iin nedeni olmu~tur. Kentlerde a{fa)l nii
fus yogunlugu, i§sizlik, ekonomik bWlalUll
ve yoz olan kiiltiiriin de etkisiyle alabildigine
yogun bir fuhu§ ba§goster1l1i~tir. Fuhu§ ge
rek gen9ligimizi gerekse kadanlarlBllzl uyu
tup sersemle§tirip' onlan hakll sava§unlann
dan ahkoymu§tur. Fuh~§un giderek somiir
geci burjuvazi tarafandan korunup yayglll
la§tarIlmasl kadlnlarllluzln toplumda saygln-
1Igml du§iirmesinin nedenlerinden biri 01-
IllU§tur.

Alt yap Ida kapitalist iiretin1-ili§kileri ege
men durumda oldugu halde sOIllOrgeciler fe
odal Ost yapl kurumlilnm en bagnaz §ekilde
ayakta tutmaya ~all~lyorlar. Boylece S01110-
riilerini dalla rahat surdurme olanagl bulurlar
ken canice uygu1amalanm da gozlerden gizle
yebileceklerini samyorlar. Feodal ideoloji ve
fist yapl kurumlan daha geri bir ekonomik
sistentin ifadesi olduklanndan bunlarm gerek
emek~i keslm gerekse kadmlar iizerindeki
bask1S1daha yogun ve daha acUUasJzdll...

"KADINLAR KATILMAKSIZIN
BIR OLKEDE DEVRIM MOCADELESI

BA~ARIY A ULA~AMAZ"StlYLESi
. ,. .'
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.NEWROZ
Uluslaratasi pbmda rrk9thkla savasun gOOu

.ofar!lk kutlanan 21 Mart, Orta Dogu'da
Hindu-Avrupa - kokenli halklar a9lSmdan
daha degi§ik bir anlami da i~ermektedir. 21
Mart giinlinde. Iran, Mgan, Beluei ve Kiirt
halklan, baski ve zulOmden· kurtulusun .
ortak sevincini payla§Jllar ve buglinii ozgiir.~
liik b~anu olarak kutlarlar. Gercekten de:'~
bu halklardan her biri "Yenl GUnIt anlarmna
gelen NEWROZ'u kendisine mal etrnekte
ve bugiinii kutlamaktadir. Yillardan beri
yerlesmis bulunan ve nesilden nesile akta
nlmakta olan inarusa gore, Kurtler, yakla
§tk 3000 yd kadar once 21 Mart giinilKAWE
adh bir demircinin onderliginde. zalim bir

--:'hiikiimdar olan _DAHHAK'a kar§1 ayaklan
mt§lar, onun zulmline son vererek ozgiirliik
lerini gergekle§tirmi§lerdir-. 0 giiil Kfirtler,
zulumden kurtulu§un sevincini birlikte pay
Ia§mak i9in bayram yapml§lar, daglarda
yiiksek yerlerde ate§ler yakarak bu· mutiu
haberi birbirlerine iletmi§ler. 0 goo bugUn
her 21 Mart geli§inde bu mutlu goo yeniden
arulml§, sevinci yeniden payla§dma§trr.

Guni.imiizdede 90gu yerde. 21 Mart NEW~
ROZ BAYRAMI aym anlamda, ate§ler, ya
kdarak §Emliklerduzenlenerek kutlanrr. Fa·::<:
kat somfirgeciler boyle bir gfu100kurtulu§un .
ve ozgiirluglin sembolu olarak kutlanmaSlDI
engeDemek, onun anIam ve i~erigin~ Kfirt
halkl arasmda unutturmak. i9in her ttirlu
9areye ba§vurmaktadlrlar. Ger~i ltan'da 21
Mart NEWROZ Bayrann kutlanniaktadu,
ama anlam ve igeriginden kopanlarak· tama
miyle . yozla§ttnlnn§ ve ~ah gericiliginin
hizmetine sunularak kutlantlmaktadu. Tiir-.
kiye'de ise bugiinOO .kutlanmaSl sfirekli I
olarak engeDenmekte, bugOOiikutlayanlar
su~lu sayllarak mahkemelerde yargllanmak
tad.trlar. Bu uygulama, somiirgecilerin iilke-

mizde ya§amm bu alamnda yaoslyan p~liti
kalannm bir sonucudur. Zate~.".somfirgeci
Jerin ama91anndan biri de sOmiirgeJe§tir
dikleri iilke halklm kendi taribi ge~mi§inden,
killtiirel degederinrlen ve onp egemen ulusun
gerici ·killttirtiyle yogurarak kendisine yaban
cda§trrmaktadlf .

Fakat devrimciler, s6miirgecflerin bu poll
tikalanna ·ka'r§l 9tkmak ve ~endi halkmm
"tarihi ge9mi§ine ve ilerici O} ta§lyan deger
lerine sahip 9tkmak zorundadrrlar. Hele.·bu
deger, zultimden kurtulu§un, oZgiirltigemut
lu bir ya§ama kayu§manm ve yeni bir gil
nlin sembolu olan NEWROZ gibi bit goose
ona sahip 9ikmanm ve onu ya§atmarun one
mi kat \c.atartar.

Halklmtz .bugOOde baskt ve zulOmaltm<la
dtr. Insan1anm temel hak ve ozgtirliiklerinin
dokunulmaz sayddlgl bir diioyada en temel
.demokratik hak ve ozgiirlillderinden yoksun
brra~t1r. Bu nedenle halkmu~ yUrti
tw.en muca4elesinin bir par9aSl o~k 2"~
Mart'lan, NEWROZ'Ian kutlamak, onun an- c

lam ve onemini kitlelere kavratmak, ZQrUn
daylZ.

.,

Bu yiizden uk~~ga kar§l sava§, Emperya-:
,", lizme, .somUrgec~ge, fa§.izme ve her tfirlii

ge~cilige karst savastan aynlamaz. Aym §e
kilde iilkemiz gen9liginin bagunsIZllk ve De
mokrasi .mucadelesinin bit parcasr olan sa
'va§1I1U,Dunya Ilerci Gen9liginin bir par~3S)
olarak, Irk aymmma ve her tfirlO.geriCiligf
kat§1savasmundan aynlamaz.

irklara gore duzenlenmistir. Ogregin Ameri
ka'da, Zencilerin pek 90gu beyazlann
oturduklan semtlere yaklasamamakta, be
yazlann okudugu okuDara girememekte,
onlann bindikleri otobuslere binememekte
dirler. G. Afrika -ve Rodezya'da yasalar
a~1k9a uklara gore duzenlenmistir. Siyah
lann ya da beyazlann neler yaplp neler yapa
mayacaklan a9tk~a yasalarda gosterilmi§tir.
Otnegin 'beyaz ~ir erkek, Zenci ya da melez
bir kadmla. evtenemez. ZenclIer beyazlann
bulunduklan bolgelerde oturamaz,

Bu goo Ttirkiye'de de, uluslararasi anlas
malara ragmen, egemen snuflar, koyu bir
Ilk91 politika gutmektedirler.Turk somtirgeci
Burj~vazisi, disarda demokratik bi.[ hava
icinde gorunebilmek icin, uk aymnum red-
'eden insan temel hak ve ozgiirliiklerini sa
vunan bir sfiruanlasmalara imzasnu koymus
tur. Fakat 'gercekte bu anlasmalardan hi9
birisini de uygulamamaktadir. Yillardan beri
savunulagelen "Ustun TUrk irki" safsatala
nndan vazge9ilmi§ degildir. Okul kitaplan,
bu safsatalarm . omekleriyle doludur, llk
okunarllan· ba§layarak ta iiniversiteye kad"ar
yeni nesiller uk91 bir anIaYI§m iil:OOleriola
rak yeti§tirilmektedirler. Daha yeni ilk okula
ba§layan 90cuklara "Bir TtirkOODlinya'ya
bedel oldugu" benimsetilmeye 9ah§almakta.
dtr. Okullarda her sabah iilkemiz 90cuk.la
nna "TUrk olduldan" bu yiizd.en "Dogru
ve 9ah§kan oIduklan" tekrarlatdmaktadu.
Tiirkiye'deki ltk91 politika yaohz ideolojik
ve kultiirel alanlarda siirdtiriilrnuyor.ya§amtn
bOtiin alanlannda uf~lar arasma ayncahklar
sokuluyor. Uk91-§oven baskllar her. tarafta
a9tk oJarak uygularuyor. "Niifus planlama
lart" adt altmda insanlar kitle halinde katle
diliyor. Koyler Ozerine baskmlar diizenleni-.
yor, orada koyliller srra dayagmdan ge9iri-

, liyor, i§genceler altmda inletiliyor. Somfir
geci Burjuvazi, cam istedigi zaman kendi
koydugu yasalan bile 9igniyerek anti de-
mokratik uygulamalara ba§vucuyor. - .

Somfirgeciler. yanhz igerde degil, Uluslar
araSl alanda da uk91 yiizlerini 39lga vurmak
tadular. Ege ve KJbns konulannda tamamiy
·le rrk9t bir tutum izlenmektedir. Kitleler
arasmda yaygmJ.3§tIrdan propogandalarla
halklar arasl dO§manhklar koriiklenmektedir.

Goriildtigii gibi gliniimOzko§ullarmda her
I nekadar Diinya ilerici insanhglntn kararb

9abalait sayesinde. uluslararast alanda uk
~thk onemli ol~ude kaldl1'dml§, uk9tl1g1 on
lemeye ~ah§an birtaktm kurumlar ve ya-. /
salar ~IkIDl§sa da heniiz ru:k9thk tama-
miyle tasfiye edilememi§tir. Bunun ne
deni, henuz yeryuZOOdeEmperyalizmin var
olma~ldu. EmperyaIizm var olduk~a, burju
vazi 0lduk9a uk~thglD maddi temeUeri de
olacakttr. Kaldt ki, Emperyalizmin, uk91~
hgl, ve balklararasl du§manhktan alabil
digine koriikledigi, uk91 yonetimlen' mad
di ve manevi olarak destekledigi (G. Mrika
ve Rodezya'da oldugu gibi) ve bu yollar-.
la sava§ kl§k1rtlCthgl yapttgl goo gibi orta
dadtr. Bu nedenle §unu soyleyebiliriz.ki, Irk-
9thk kesinlikle uluslararasl sermayenin 9akar
ianni savunmaktadu ve DOnya gericiliginin
hizmetindedir. Irk~thk, insan hak ve .ozgiir
liiklerini hige sayan, insanltk onurunu ayak
lar altma alan ve insanhga -dii§man bir ide
olojidir. Irk9thk, sava§ ka§kutIcthgt yaparak
ban§l ortadan kaldrrmaYI ama~hyan bir go
rii§tiir.

21 Mart, tum dunya ilerici insanhgl tara
fmdan IRK<;ILIKLA SAVA~ GONG olarak , r

kutlamr. Irk9thk, kapitalizmin olusmasiyla,
bwjuvazinin kendi snuf egemenligini gizle
mek, daha dogrusu mesrulasnrmak, baska
halklan zor yoluyla egemenlik altmda tutup
onlan iliklerine kadar somurmek i9in ileri
siirduju geric] bir ideolojidir, Bir buguva dli
~iincesi olan ukeihk, insanlann en dogal
temel hak ve ozgiirlillderine dusman, insan-
hk onurunu.ayaklar altma alarak. onu haya
sizca 9igneyen bir gorU§ti.ir."Tarihin smifla
nn mucadelesinin tirtinti oldugu" gergegini
inkar ederek, insanlan, renklerine, fiziki
yapilanna, kafa taslarma ve kanlanna gore
aymp onlan bu gibi ozelliklerilJe dayanarak
"ustun" yada "a§aglH diye smiflandirmaya
9ah§rr.

Daha kapitalizmin rekabetci doneminde,
Kar hirsiyla gozu donmu-§ Avrupa burju
vazisi, Asya, Afrika -ve Amerika toprakla
rmi isgal etmeye giderken, geri kalnus
"Barbar halkJar"m ya~dtgl topraklara, be
yaz irkm ustun yeteneklerini, ilahi bir ba
gt§ olan beyaz Avrupalmin iistoo uygarltgml
gotfirdugOOiiiddia ediyordu. "Barbar halk
tan uygarla~tIrma" maskesi altmda yiiz bin
lerce. milyonlarca siyah, esmer ve san insan
kitleler halinde yok edildi. yerlerinden yurt
Ia~dan kovuldu. Bu halklann topraklan
i§gal edilerek tiim yeraltt ve yertistti zengin
lik kaynaklan talana ugratddl. Tannnm
gonderdigi bir buyruk olarak gosterilerek
insanlar kolele§tirildi, bir hayvan gibi yan a9
yarl tok bir karmla 9ah§tmldl. Ve butlin bu
olanlara. siyahlarm, samann ve esmerlerin
de inanmat3n. her ~eyi dogal bir §eymi§ gibi
kar§tlamalan i9in olmadtk oyunlara en a~agl
hk propagandalara ba§ vuruldu.
n. DOnyasava§mda, milyonlarca insan en

bagnaz rrk~t, Alman fa~~zminin kUklaSIHit
lerin "Alman rrkmm iistiinliigti" iddia.lanna·
igreo9 bir §ekilde kurban edildi. Hitlere go
re Dlinya'daki· en tisttin uk Alman rrkIydl.
oyleyse Diinya'yi yonetme ve Dlinya uygar
ltglDlgeli,tirme hakkJ da Almanlann olma
hydl. Hitler bu iddialan ugruna, Dunya'YI
kana ve ate§e. bogdu; milyonlarcaSl sava§
alanlannda, kirnileri "imha kampIan"nda
hastahk ve s,efaletten. a9hktan. soguktan
oldii. kimileri de "en a§agthk rrktu" diye
.ate§ ftnnlannda yakddl. Saf bir Alman ukl
yeti§tirme gibi sapak bir du§OOceile binler
ce insan yuvalanrrndan kopanldl, ozel kamp
larda zorIa ~iftle§tiiilerek. sozum ona saf
bir nesil elde edilmeye trah~ddl. Daha nice
akd almaz insanltk dl§1sU91ari~lerdi.

Bu kadar igren~, insanltk ve·ban§ dii§
mam, sava§ kl§ktrtlcthgmm kayn~g( olan
rrk~lbk bu goode hala varhgtru siirdiirmek
tedir. Hala pek90k illke, resmi ideolojisini
uk~thga dayandumaktadtr. Bala bu yoDar
la halklar araSlnda oike, kin ve du§manhk
tohurnlan ekilmektedir. Beyaz Avrupahlar
halen G. Afrika ve Rode~ya'da azmhkta 01-
malarma. Ulk~ nmusunun buyUk bir boliimu'
Zencilerden olu§masma ragmen bu iilkele- .
rin kendileri tarafmdan yonetilmesi gerekti
gini iddia etmektedirler. Olkede kendileri
nin girebildikleri Parlernentolarda 9akardtk
ian Irk91yasalarla zencilerin se9me ve se9il
me haklart ortadan kaldrrdma§, seyahat ve
~ah§ma ozgiirliigu yok edilmi§ ve Zencilerin
·illkelerinin efendileri olmalan engeUenmi§tir.
Irk9t politikanm siirdtirilldiigii bu gibi iilke~
lerde egitim, genel hizrnet, barmma, spor vs.

Uiusiararasl IrkC;:llIkla
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Bu arada §unu da beliit~1im
ki, Kibns Turk Toplumu: Lideri
de MlSu'm' bu davrant§Uu be
nimser bir tavra girmi§tir. Oysa
Kibns'm bag.mstzhgma yonelmi§
her hareketin savunulmasi ya
Kibns'm baglmSlZltguu isteme
mekle ya da ttk~dtktan kaynakla
nan duygusal dii§manbkla a~lk
lanabilir. Aym olay, Larnaka Ha
vaalam 'nda degil de Ercan Hava
alaru'nda olsaydi, yine aym tam
rru altnaeaktt. MlSu'lnl.aynJ dav
rarusi olumlu rnu kar~JlanacaktJ;
sanrmyoruz; tersine e~ sert tam
ahnaeakn. 0 'halde neden KIb
ns'm Rum kesiminde bOffin ku
rallar ~ignenerek yapJlan saldm
hos karstlamyor? .

I
Kacmlan rehinele~ kurtanl-

masr i~inyapJlmasJ gereken hare
ket mutlaka silahh saldm biei
minde mi olmahydi? Hayu, Boy
le bir §ey savunnlarnaz. Kosul-,
lann gerektirdigi hareket bicimi
uygnlanmahydi. Orne*- gerilla
lann ikna edilmesi!' in ~ah§
mak v.b. Bununla bir te ulus-
lararasi kurallar ve Kl' ns'm ba-
,8tmslZhgl gozonune rug. za- ~
man hareket bi~iminrr4 ne ola
eagl ortaya ~lkar. Alita MlStt
yoneticileri boyle du§Onecek ye
tenekte degiUer. Onlar, burjuva
zinin temsileileri, emperyalizmin
i§birlik~Ueridir. Bu nedenle uy
gulayaeaklan hareket bi~imi de
mutlakla§rnayJ i~eren yonteme
gore bulunacaktJ. I§e bo .hare
ket bi~imi yada ~oziim bi~imi
silahlt saldm i~i§lerine kan§ma,
illkenin 'baglmSlZhgma ragmen
davranma. Sonu~ 15 010, bir¢ok
yarah yada politik haydutlugun
ceZaSl.

Iemisler, her olanak gorduklerin
de MISU'lkbtlamak istemislerdir.

ABD'nin Mtsll'm bu hareketini
.desteklemesi onun emperyalist
cikartanrun gereginin dogal so
nueudur. Bununla birlikte Mtsu
bansmak istedigi lsrail'den en
azmdan istedig! OdUnleri kopara
bilmek icin saglamak istedigi
kamu oyunun olusmasnu bu dav
rarusiyla olumsuz ycnde etkile
mistir. Enver Sedat'm LARNA
KA seferinden donen komando
lanna basan madalyalanol ver
mesi: O'nun illkelerin bagnnsiz
hgml taruma ve i~ i§lerine kans
mama kurallarma olan baghli
gmm ol~utii oldug~ gibi, kaba
beceriksiz bir burjuva politikact
Sl oldugunu da kamtlamt§tlr. At
tik devlet olarak Misu tom dav
ramslanyla emperyalizmden ya
na tavir almakta, butun israrh
vurgunlamalarma karsdik Fills
tin sorununa iliskin ne derece
i~ten yada i~ten olmadlgru a~l-
ga vurmaktadu. ..

Mtsll'm, KIbns'm baglmslzhgl
na yonelmi§ bu da\lram§mm
el tutar yant yoktur. Boyle bir
tavnn savunulmasl olsa olsa an
eak bagunslZlIk ve ozgurlOgiin
benimsenmemesiyle mfimkOndiir.
BuakIn sosyalist olmayr, bir de
mokrat olmanm geregi bile bu ve
benzeri davram§larm kar§lSmda
yerini almaktrr. Bu tiirden uygu
lamalarm siire gelmesi durumun
da deyim uygunsa devlet olarak
giivenligi kahnaz, heran yeni bir
saldmyla kar§J kar§lya kalabilir.

(dolayisryla kendisince de) dev
letlerce guvence altma ahnan
kurallan bilerek ~ignemi§ ve on
lara karsm davrannusnr. lkinci
olaysa Bah Ahnanya'mn; kacm
Ian u~a8t nedeniyle Mogadi§i
Havaalam'na rehineleri kurtar
-rnak amacsyla yaptJ8t baskmdir,
Almanlar, baskmdan once ena-
zmdan Somali'nin onayuu alnus
tar, ancak boylece dii§iindiikleri
ni uygulayabilmislerdir. BatJ AI
manya'nm yapttgl baskmla, lsra
il'inki arasmdaki aynhk , birin
cisinin ilgili devlet onayim ve
olurunu aldiktan sonra harekete
gecmesi digerininse bunu yapma
mast. Anlasilan MISll bu durum
da, koWnOn iyisini degil, kotiinOn
kotiisunu tereih etmistir.

MlSU. Larnaka- Havaalam'na
donmek zorunda kalan gerillala
nn elindeki rehineleri kurtarmak,
bu arada iki geriUaya da ders
vermek (!) i~in, KIbns Rum yef
kililerinden izin bile almadan,
seksen komandoyla sozkonusu
havaalamna salduml§tu. Rum gu
venlik yetkilileri hakh. olarak
kendilerine ragmen yapJlan bu
harekete ate§le kar§wk vermi§
lerdir. Son~~ta Ol1be§ Mtstt, ko
mandosu oldOriilmu§. geri ka~an
lar da tutsak edilmi§ti. Bununta
da yetinmeyen MISIf, eger
komandolan geri verilmezse daha
buyOk bir harekata giri§eeegini
a~lklamaktan ~ekinmemi§ti.

Boyle yapmakla MISU, oteden
beri ban§ma~ istedigi siyonist
israil'in aymsml beeeriksizce tak
lit ederek Emperyalizmin ne
dereee oyuneagl durumuna gir
dig~ini kamtlaml§tlr. Hemen bO
tfin davranl§lannda, uluslann
baglmslzhgml ve uluslann kendi
geleeegini belirlemeden yana 01-
dugunu, 80nuna kadar bunu sa
vunacagml belirtmekten ka~m-

mayan Enver Sedat soyledikle
rinde ne kadar i~ten oldugunu
son davram§l a~lk~a ortaya koy
maktadll. KIbns'm bagamslZhgl
na yonelmi§ olan bu hareketi
emperyallstler elaltmdan destek-

Subat aymda Kibns'ta topla
nan Asya, Afrika Dayarusma Or
giito'niin toplannsr siirerken. he
nuz hicbir Fillstin orgutiinOn
sorumlulugunu ustlenmedig] Iki
Filistinli gerilla tarafmdan basi
larak toplantidaki Misrr temsil
cisi El Sebayi oldiirilliirken diger
leri de' rehin ahndr, Daba sonra
yapdan pazarhklar sonueu kadm
lar ve Rum temsileiler serbest
bll'3lalarak geriye kalan onbir re
hineyle birlikte KI brrs 'tan aynl
rmslardr, .Ancak gerillalarm Sl8tn
rna hakki istedigi, hi~ bir devlet
slgmma hakkim vermemislerdl.
Bu durumda gerillalar yeniden
Kibns'a. geri donmek zorunda
kaldtlar.

Mtsll; gerillalarm hare_ketinin
dogrudan dogruya kendilerine
yonelik olmasl, kendi temsilci
lerinin hedef gozetilerek oldu
riilmesi ve en onemlisi son do
nemlerde emperyalizmle uzla§
masl, onun gOdOmiine girmesi
nedeniyle alabildigine i~erlen
mi§ ve kendisince mutlaka bir
ders vermeyi. kafasma koymu§
to. GeriUalara boyle bir dersi
verebilmesi i~in daba once ben
zeri olaylarda Israil ve Bah AI
manya tarafmdan uygulanan
~ozum bi~imlerini degerlendir
mek yada taklit etmekle kar§l
kar§lyaydl, Mlm ikincisini yap-

\ mJ§trr.
Anunsanaeagl gibi ilkin Israil

ka~mlan u~aglDl ve rehineleri
kurtarmak l~m: Uganda 'nm
Entebbe Havaalanl 'na komando
b3Skuunda bulunarak kendi a~l
smdan ba§anyla bitirmi§tir. Is
rail, bu harekete giri§meden on
ce, duzenledigi plamm en inee
aynnttlarma kadar 'dO§Onup oy
Ieee uygulaffil§trr. Bu baskmlyla
Israil uluslararasl kuraUan hi~e
saymt§, Uganda'mn bagunslzhgl
m gozonOne bile almarDl§, dog
rudan dogruya Uganda 'mn i~i§
lerine miidahale etmi§tir. Dog
rusu lsrail emperyalist-kapitalist

• •PDLITIK HAVDUTLUKVA DA

LARNAKA BASKINI

-- --._-
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mivan " '. . . . . . . . . . . . . meman (miman) . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . .. miwan : konuk
hevi hevi he-wi(hiwa) :nmut
belav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. vda (w) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . btlaw : daglruk, yaygtn
havin amIno ",. . . . . . . . . .. hawin :yaz
biy '. . . . . . . . . . . . • . . . .. yam ,.,............... bawi : badem
rovi (revi) luwi rewi : tilki
temam temam tewaw : tamam
niv ,~ nem niw (new) : yarm
nay ....................•.... name naw : at
I'.av {'lID • l'aw :gozy. .. '" '" y ~y

rojava ~. rojawa rojawa , :batt
kev~i ................•...... kewcik . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. kewcik :kasik
bi nrvis bi nus (bi ruwis) , ..•.. bt nus (bi ruwis) :yaz
pjvan ...•......•.•.......... pimawns (peymawms) ..........•....•• piwan : 61~mek
zunan zlwan ........•..................... Zlwan : dil
kuvank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. kuwank :... kuwank : :mantar
rev rem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . raw : ka~l§
tirkevan " :........ tirkeman tirkewan : ok - yay
nmn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. hvin ruWln :yatak
dev '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. dem : aglZ
navcav naw~aw : yiiz ahn
§IVlr ••.••••.....••••••.•••••.••••.••.•...•.•.••..........••••.•• §IWlt . : ••••••.••• : karaca, geyik
dumayi , dowayi : son
semsemok (sebsemok) '; sewsewik semsemekure : yarasa
av ., aw aw : su
§ev . . . . . . . . . . .. §ew.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. sew " : gece
gavan gawan gawan : ~oban. otarci
§lvan ' §Iwane (sane) §Iwan : : ~oban
kulav kulaw : kece
bay : bawk bawk : baba
gay .' . . . . . . . .. gam :.......................... gaw . . , : adun, an
zmstan I•••••••••••••••••••• " zmustan . . . . . . . . . . . . . . .. Zlwistan : kl§
zava zalll3 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lawa : damat

. derwa ', disanderve .. .. .. . . . "I

lev ; lew -......................................•....... : selam
xeym ...................•.... xeyim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xeyw : ~adtr. otak

k ~.
liiv, .. , §am : :a §am yemegl I

v, w harfleri arasmdaki donii§meler 6rnegin Zazaca'run i~indeki §iveler arasmda da vardtr. xevtyayi§ - xemttyayi§: ~alt§mak.
vatt§,- matt, (Egil agzmda): soylemek gibi.

SORANIZAZAKIKURMANct

1 - v- m - w harf1eri arasmdaki donusme: (1)

A) Kurmanci -'Zazaki - Sorani arasmda:
Once sunu belirtelim ki bu Ieheeler arasmdaki ses donii§iimlerinin onemli bir bolumunun iki grup arasmda oldugu gorUliir:
I) m - b - P - f - v - w harfleri arasmdaki ses d6nii§timleri.
II) s - § -~ -j -z g - y " " " "
Bunlardan baska:
III - Sesli harflerden bazjlan arasmdaki ses donii§Umlerive
IV- Geriye kahn bazr sessiz harfler arasmdaki donusumlerden de sozedilebilir,
~imdi sirayla bu gruplar arasmdaki harf (ses) donii§iimlerine ait ball omekler verelim:

KORT<;ENtN LEH<;ELERt ARASINDAKt SES DONO~OMLERt:

J.

Kiirt~ede veKiirt~enin Lehceleri arasmdaki telaffuzla ilgili ses degi§melerini a§aglda etrafhca inceledigimizde ilgin~ bazs veriler ortaya
~lkacaktlr .

Bu'boliimde ilkin Kurmancca - Zazaca - Soranca gibi Kurtcenin belli bash ii~ biiyiik tehcesi arasmdaki ses d6nii§iimleri ve telaffuz
deji§ik1ik1eri bazr kelimeler ornek verilerek acsklanacak, sonra da Kurmanc ve Zaza Lehceleri arasmdaki diger donusumler belirtileoektir.
Aynca her Iehcenin kendi §iveleri arasmda da bazi donu§iimler sozkonusu olup zaman zaman bunlar da hanrlattlrrusnr.

/I

bize : bizge, bizke, bizine
size : sizge, sinlerge, sinlerke, sizine (benzeri ornekler i~in bak, a. g. e.)

Kelimelerde ses degi§ikligi sonucu yeni seklller olusumu sik sik rastlanan bir olgudur:
yupka - yuvka - :yufka "
obke - ovke - : ofke , , ie."
minmek (Azeri lehcesinde): binmek.

}'

:nrinte, ndndide, ndntede
. sinte, sinide, sintede, seninde
: anta, anda, antada, anmda
: sizinte, siznide, sizlerde ...

bende
sende
onda
sizde

- - ...--- ..-.d1
EvruMCIDEMOKRATGEN~L~ -12- ~ ..

kUtUr; scrot ,.....-~~ft.

dil konusunda bir ara$llrma
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Oil vasltodlr; oyle bir vosltadlr ki, bu vosltonrn soyesinde
insonlor birbirleriyle onla~obiliyorlor. Konu~abiliyor ve yaktn
yo 'do uzakton; birblrleriyle haberle~ebiliyorlar. Vani her' mil
letin ozel bir dili ,!ordlr ve bu dil aroclliglyla 0 milletin butun
fertleri Kendi orlonnda anlo9abiliyor. konu~abiliyor, an9-veri~
lerini ferdi Va do toplumsol seviyelerde, duzenliyebiliyordu.

«Evet, biz ana dilimlzl'e okumo yozma bilrnivoruz. 0 dil
ki, O'nunla okuyup yazmok butun diger dillerden dohc kolay
drr, Ben bizzot kendim denemisirndir: Okuma vczmosi bulun
mayan bir Kurt, bilgi ve kabiliyetine gore, be~ '110 otuz gun'
zorflndo, Kiirtce okuyup yozmoYI ogrenebilmektedir.

OCAGI VIKILASALAR!.. Siz kl YGlbonCIdilleri ogrenmek
iein Yillorco eoll~tlgrniz ve halo do .eoli~lyorsunui ve Slrf yo
lonci birtoklm «polavrolarl) lein didiniyorsunuz; 0 kodorclk bir
ZOmOnlnlZ,yokmudur?

BE HERIFlERL UTANIN, SURATINIZ KIZARSIN.. VA 01-
LiNZlE OKUVUP VAZMAVI OGRENiNiz VA DA DEMEViNlz
Ki BiZ KORDOZ,DiLiNi BilMEDiKTEN SONRA KORT OlMA
NIN HIC BiR ONURLUTARAFl VOKTUR. VE SiZlER iCiN iSE
BOVOK BiR vOZ KARASIDIRBU. (3)>>

dil, herhongi bir sosvot smmn, yo do terdin veya
sosvol gurubun mali degildir. Voni dil, bchse konu mllletin bu
tUn fertlerinin ve insanlormm ortok malldlr. Bu mutolonln I~I
gl altmdo; gayet bosit ve sode olarok, dilin torifin! yopobili
riz.

PEV AMI GELECEK S~YlDA

pivaz . . . .. . piyaz (piyonz) - piyaz I~ ••• : sogan
suvar (suwar) , suwar suwar (suyar) : siivari
sev say sew : elrna

5- "w" ile "v" harflerinin "y" harfine donusmeleri:

kewtm : dusmek, .
ter '. ' : ya§, raze
ri§ : :sakal

ketm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. kewtrs ,...-, '..
. ter tem ............................:..
ri§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. eris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . .

.4,- BllZIharfler (w, e, n gibi) bazi lehcelerdeki kelimelerde zaman zaman duser:
"

: yakalamak, tutmak
: mayasiz ekmek
:t;ok
: durmak

Zazaca'da:
tepl~U~ - tewl§U§
patire - fetrr
zav -2~f
vmderns - fmderns (Dersim sivesi)

heft ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. hewt t..ewt· yedi••••• _. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..!l •••••••••••••

neft ......................,... neft I'e'wt· petrol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -, ..
m 'ave .. ' , mefin . atma....................................... , .
pelg' ' velg . yaprak'" , '" .

3 -' "f" ham He "w", "v" harfleri arasmdaki ya da;
"p" " ",,"""" " d" .. .. il al d fv- w , v onusun er ; y iut a w - p , - p; v·- f, w - f donusunul.

Bu harfler arasmdaki donu§iimler yine lehcelerin kendi sivelerlnde bulunur:
Ornegin Zaza sivelerinde:
rnuje - boje (bije): kirpik,
xebnyayis - xefttyayis: ~ah~mak,
xebnyayis - xevnyayis- xewnyayis: cahsmak
zerbet - zerafet (Dersim sivesi): yogurtlu - yagh bir yemek.
bine - pine: pi~
tebisns - depl§tJ§ (Bingol §ivesi) - tewrsns: tutmak, yakalamak

"

)

biik '. . . . . . . . •. wek buk '. gelin. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ~
belk ........•............... velg ~.: yaprak
berf veWlr \. . . . . . . . . . .. befit : kar
ba ...................• : . . . .. va '. . . . . . .. ba '.. : riizgar
belay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. vila , . bdaw' daguuk... .. .. ,........ . .

b' t . . 'IJar In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. vIJnayl§..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. bijardm : seemek
v~g ...............•. , ,... varng barraka : 1 - 2 'ya~IDdaki tavuk
biriisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. vusik, VlrSO ••• " . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •• birflsk : yildmrn
bjjang (blje) muje (boje) ...•.......... ' ........•..... ',' ' : kirpik
par _•. bar -:-......•..•...•••. par , : pay
xweher ',' xwever (xWl!er) •.•......... , : kendiliginden

. bivik' (bibsk) ., ............•... b~blk (biwik) . , .......••..•................. ~".".•...... :.gozbebegi
b~re ..............•.•....... venl , ' : .•.. '..•..•...... ' : ge~'
bang . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. veng ..........................•. ' : ses
baran ....................•.... varan '.. " . . . . . . . . . . . . . . • .. baran : yagmur .)
bazdan ....•... ,.............. vazdayis • ' , " '.. :kosmak '-,."
bel' ' '. . . . . . . . . . . . .. Vet ., .' • • • • • • • . • . • . . • . • . • • • • • • • • • • •• ber : karsr
birketin, bir kirm vir kerdis ' ;..... bir kewtm

, bir kirdm : hanrlamak, unutmak
pic (pine) binc (pine) '. Pl',..••••• , , •••••••••••••• '••• , •• , ••••••••• , • • • ... 'l' .

beredayi veradaye - -4-erkedilml·"1.bankilnus"" ••••• , ••••••••••••••• ' •••• '•••••••••••• " ••••• _ . Y' WIUy

bere .' , , , -. vere ' , , bere " , : once
ber.ketm " , ver kewtrs , ber kewtin : uzulmek, ufanmak
b...· .eJI : .. vaJI ................................•..... ' : soyle
bii . bi.1J1. . ~. . . . . . . . . . . . . .. we§ 1.............................. lnji : yasa
mSb , meb (mew) , mew , : : asma agacr

2 - "b" harfi ile m - p - v - W- f harfleri arasmdaki donii~meler

..
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Sl onun zamanma gore ilerici bir yan olan Milliyet~iliginden kay
naklanmaktadir. Kurt edebiyanyla, ozeflikle Klasik Kiirt edebiya
nyla ilgilenen herkes gorecektir ki, bu alanda verilen eserlerin
~ogunun yazan din adamlandsr. C;UnkuKUrt koylti ve go~ebeleri
i~inde bulunduklan maddi §artlar gereg] ve egitim olanaklanndan
yoksun olmalan sonueu boyle eserler ortaya koyamazken din
adamlan ve feodellerden bazist buna zaman ayuabilrnistir. Bun
lann icinde milliyetc! ve ilerici oanlanna rasthyoruz, ~ Riza
Telebani (1842-1910) bunun i~in andabilir. {)rnegm Sex Riza
bir siirtnde adeta Kurt koylillerine seslenerek:

Seyhler yatsi namazmda uyuklamazlar tabii,
Sizin gibi sabalun korunde kalknnyorlar ki." demektedir.

Zaza Lehcesi'nin tath bir yazi dilinin olabileoegi ve sanatta kul
larulabilecek zengin bir yapIda oldugu, islendikce geli§ebilecegi
nin -dil acismdan- iyi bir omegini veren Xasi'nin kuUandlgl dil icin
bir kac ornek vermeden once XaSI'yi tamyahm. Yazdi kaynaklar
da hakkmda bilgi bulamadigmuz Sair'in yasanunr b3Z1yakmlarm
dan ve yashlardan ogrenebildik.

Eskiden §irndiki Bingel iImerkezinin yerinde (veya yakmmda)
bulunan Sin Koyu'ne Xasi'nin atalarmm Bagdat tarafmdan geldigi
ve daha sonra buradan Diyarbekir-Lice'ye bagh Hezan (Savat) bu
cagma go~.tiikleri·belirtilir. Asd- adi Ehmed olan sair, Hezan'da
yaklasik 1863 yilmda dojidu. Xas kabilesinden oldugu icin son
radan Mella Ahmede Xasi diye tarundr, Babasi Mela Hesen'dir.
Admdan da anlasildrg; gibi babasi da Mela (din hocasi) oldugun
dan, Mela Ahmede Xasi Kurdistan'da gecerli olan medrese ogreni
mi yapn, Arapca, Farsca ve Turkce bildigi belirtilen Xasi'nin
cserlerinden Islam felsefesi ve tarihini de iyi bildigi anla§drnakta
·da.

lcazesini (dinsel egitirnini tamamlayanlara verilen diploma) Di
yarbeldr eski miiftillerinden ibrahim'den almt§, uzun sOreHezan
~eyhi'.nin yanmda kalmI§tu.

Sultan Abdulhamit'in despot yonetirni doneminde Kiirt Milli
yet~isi oldugundan dolaYl R!>dosAdasl'na siirgunegonderilir. AltI
aydan fazla orada kaldlgl belirtilen Xasi, daha sonra serbest bl
rakillr. Bu konuda bilgi almak i~in ba§ vurulan bazl ki§ilerin bil
gi vermekten korktuklanm gordUk.

Zazaca Mewlid'i 1900'da yazan ~aiir'in ba§ka eserleri de ola
bilir. Birka~ kitablru Urfa'b Kemal Badilll'ya verdigi, bazl kitap
lannm ise 12 Mart srrasmda bir torunu tarafindan yaktldlgl so~
lendi.

c;agda§1Ziya GOkalp'1zaman zaman ele§tirdigi belirtilen Xasi'-
nin keskin bir. zekaSl vardl. Kendisine bir goo sigaranm helal mi
haram ml oldugunu soran birisine verdigi "Eger helala rna sJmeni,
eger herama rna ve§neni'" (Helal ise i9iyoruz, haramsa zaten yakI- .
yoruz) cevabl unliidiir.

Mewlid 16 manzum bolOmden olu~maktadu. Ilk 14 boliimu Za
zacadu. 14. bolOmden sonra klsa bir a~tklama §eklinde "gala--pey"
(son soz) vardu. En son iki bolum ise Arap~a olarak yazdml§tu.
Bumar da ebced hesablyla 1316 (1900-miladi) tarihi dO§iirillrnu§-

turZengin kafiyelerJe biten 756 mlSrabk eser, giizel bir Bingol Zaza
§ivesiyle yazdrnl§ olmasma kar§m, metinde yer yer dinsel Arap~a,
Fark~a kavram ve sozcUklerede rasslantr. MlSralar 11 hecetidir.

Bu noktada ~unu da belirtmeliyiz ki, Zaza Leh~esi bolgeden
bolgeye hayti farkbhk gosterir. Ama unutmamak gerelqr ki, ydlar
ydl bir alfabeye bile sahip olamarru§, ortak bir y3Z1dill yaratmaSl
somurgecilerce onlenmi~ olan bir toplumun dili elbette ·boyle ola
caktrr. Bu gunku a§amada olsun farkWlklan ilkin anlamak, sonra
bunlan gidererek oitak bir yazl dill yaratmak i~in bu konuda azim
Ii:- ve ydmadan ~ab~mak, ~ekinmeden yazmak gerektigini unut-
mayabm. "

Dill, killturO,sanah baskl altma ahnnu§ yok saydrnak istenm~
013 niee ahts, gun gelmi§ bu baskl ve zuliim ~emberini yarrru~tIr.
Kaldl ki, her §eye rragmen Kiirt Dill'nin yazth edebiyat alanmda
iyimser olmamlZl gerektiren bir ge~mi§j vardrr. En azmdan 10.
yy'den giinOmuzekalan Kilrt yazdan ve §airlerinin eserleri vardu.

Oysa ornegin Alman §iiri ancak 14. yy. Bel~ika edebiYlltI an
cak 19. yy., Bulgar edebiyau 19. yy., Danimarka ~iiri 17. yy.,
tngiliz. §iiri 14. yy., Ispany·ol §iiri 11. yy., FranslZ §iiri 11. yy.,
Fin-§iiri 19. yy. Rus edebiyau 12: yy. sonraSI ortaya ~rkiP geli§
meye ba§lairu§tU. Afrika uluslanrun ~ogunun da daha yeni oldu
gu dii§OnOliirseKurt dili ve edebiyatmm pek §anssJzolmadlgl daha
iyi anla§dacaktu.

Sozlii, anonim halk edebiyatlrun dl§mda edebiyatta ba§langI~
donemlerinde genellikle dinsel konulann ele ahndlgl da bilinmek
tedir.

bir $air .MELA V XASIyazan.Zaza rDmlhJ leh~esinde

Hemen her dilln oldugu gibi Kurtce'nin de bazr leheeleri vard ....
Kisaca bunlar Kurman_ci, Sorani, Hewramani (Gorani) ve Zazaki
(Dumli) lehcelendir. Goran ve Zaza leheelerinin birbirine cok
yakm oldugu belirtilir. Turkiye Kurdistan'mda konusulan Lehce
ler bilindigi gibi Kurmanc ve Zaza lehceleridir. Genel olarak Kurt
~e ihmal edildigi gibi Zazaea da lehce olarak cok ihmal edilmistir,
Zaza lehcesinde yazih metin bile· elde pek yoktur. Bugiin de ar
kadaslaruruzdan bazisi bu lehceyle ugra§maYI onemsememekte
hatta kii~iirnsemektedir. Oysa halktnuzm bir bolumuniin konustu
gu bu lehcede bir yazr dill olusturup bunu gelecekteki ideolojik
politik mdcadelemizde kullanamazsak bu lehceyi konusan halkr
rruzs nasil mOcadele alamna ~ekebiliriz? ~iiphesiz Kurtcenin diger
Iehceleri iein de bu gecerlidir.

Bu dii~iinceden hareketle Zata Lehcesi'ni de ineelemenin gere
gini yeterince kavramahyaz. Bu lehceyle ilgilenirken Zaza toplu
munda goze ~arpan bir kac noktayi da hanrlatmakta yarar gorii
yoruz. Zazalar (bu sozcfigu, bu lehceyi konusan Kiirtlet i~in kul
landlglntlz hanrdan ~Ikardmamabdu), ozellikle dagbk bolgelerde
ve nehirlere yakm yederde yasamaktadirlar. Zazalann ya§ad181
bolgeler genellikIe daghk oldugundan Siverek gibi bazr bolgeler
dismda belirleyici bir toprak agabgl yoktur. Bunun yerine kan bit'
dinsel feodal yapr vardu, Tiirkiye'deki Alevi Kiirtlerin buyuk bir
kismi Zaza Lehcesini konusmaktadir, 20. yy.da Tiirkiye Kurdis
tam'nda meydana gelen iki buyuk ulusal ayaklanmarun (Sex Seid
ve Dersnn) merkezi Zazalarm yogun olarak ya§adlgl bolgelerdir.
Son olarak sunu da soyleyebiliriz ki, belirleyici olmamakla bera
ber gUniirnOzdegerici MSP ve ozellikle fasist MOP, Zazalarm ~o
gunluk olarak ya§adlgl ElaZlg, Palu, Bingol. Erzinean gibi §ehir
lerde etkin olabilmektedir. Butoo bu ozellikler elbette Zaza olmak
tan kaynaklanmlyorlar. Bunlarm nedenleri sosyo-ekonomik yapI
da aranmabdu. Ama goze ~arpan durum yukardaki gibiyse bu
gozardl edilemez.

Burada asd konurnuz yazmm ba§bgmda gorilldOgtigibi Zazaca
yazan bir KOrt §airidir. Ancak ~ogumuzun adml dahi belki duy
madlguruz bu §airden,~Mela. ¥..Xasi!den sozetmeden once, yanh§
anla§dmalan onlemek i~in konuyu biraz a~ma geregini duyduk.
Bu gOn bir yandan ball saplk akImlar diger yandan gericiler ve
fa§istler sinsice halk arasmda sun 'i ~eli§kiler yaratma ~abasmda
dular. Ornegin Zazalarm Kiirt Qlmadlgl, ayn olduklan yolunda.
soylentiler yaydmak isteniyor. Ya da -ozenikle Dersim Zazalan
arasmda- onlann Horasan'dan gelen Tiirkle~ olduklan propaganda
edillyor. Bunlar ne kadar sa~ma .olursa olsun, hafife ahnamaztar.
Halk arasmda billn~sizce bu yonu du§oocelere kafasl takdamara

.._cia rastiaruyor ne yaZIk ki. Ornegin Kurman~lar Dlmlb dedikleri
Zazalar da Kudasl dedikleri Kurman~1an ku~Omserle... Bu tip
yanJr§ kandar ku~Omsenmeden, billmsel dayanaklan -olan ciddi
~abalarla ve azirnli 9ab§malarla yok ed.ilebilecektir. "Zalara da
Kiirttiir" diyerek kesip atmak her §eyi halletmez.

Verilecek olan ~ok yomu mucadelenin bir par~aSl da dil ve kill
tiir alanmdadu.

Zazaca (Zaza Leh~esi) Ozerinde ~ah§ma1ar i~in sozlii kaynak
tar hayli bol olmakla birlikte (omegin sozcUk, deyirn, atasozu,
vecize, masal, destan, tiirku hikaye, ftkra, bilmece vs. derlenebilir)
YazdI metin yukanda da belirttigimiz gibi hemen hi~ yoktur. Za
zaca yazllml§ biricik eser olarak elimizde Mela Y Xasl'nin yazdlgl
Muhammed'in dogumunu anlatan "Mewlid" adh eser vardu. (Bil
digimiz bir diger eser de P. Lerch'in "tssledovanija of iranskix Kur
dax i ixpredkax se.vernyx Xaldejax" adh eseridir. Bu eser 1858'de
St. Petersbourg'da ~asdmI§ ~Iup 85-108 sayfalan Zazaca-Rus9a soz
ltiktiir. Adl ge~en eserin adma bibliyografyalarda rasthyoruz)

I~erigi itibariyle Peygamber Muhammed'in dogumunu konu '
edinen XaSl'nin Mewlid'i Islarni din bilgile,rine bagh idealist ve
rnetafizik gorii§ler ta§u. Ayru zamanda mistik bir hava da vardrr
Mewlid'de. Ancak boyle de olsa eseri ve yazannm ya§arrum in-

, .celemekte yine yarar var karusmdaylZ. Halk killtorunde kimi ge
riei ogelerin ve yapJtlann oldugunun bilincinde olmahylZ. Onemli
olan bunlardan ileriei ve devrimci olanlanru aYIklamak veya boy
lesi yeni eserler ortaya ~Ikarmaktadu. Ancak bildigimiz gibi dil,
sm.tfIaragore aynlmaz. Yani bir ulusun ~e§itli smdlarl aym dill ko
nu§urlar; Bizirn yapacag.mIz, dilin yaplSml iyice kavraYlp ondan
devriinei !deolojirniz dogrultusunda yararlaDmaktu.

Xasa'yf ve eserini de bu ama~la kOliu edindik. Zaza Leh~esinde
hemen hernen elimizde bulunan tek yazdi metin Xasl'den· kalrm§
hr. Din adanu da olsa, dinsel gfuii§ler de ta§lSa ytiIk Arap~a,
Fars~a, Tiirk~e yerine oz dill KUrt~enin Zaza Leh~esiyle yazma-·
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Kalktilar Sam'm icinden,
Hem gece hem gunduz gidiyorlardi,
Kafirler dustuler Kerbela Colu'ne,
Gittiler Mekke civarlarma dek ates gibi,
Hatta arasnrdilar, ta ki bir gun,
Abdullah yalmz gidince ~61e... II
Oala pey:

Temam V1ra§tlse Mewlidi kerd bi yardune Xahgr ... br dest
Ehrnede Xasi Hezan'dr, henzarIl hin sey, fi §lyylS serri de tarixi
Erebt btzan,

Son soz: ,
Mevlid'in hazirlanrnasi tamamlandr. Yaraticr (Tann) yardirmyla ..

Ehmede Xasr'nin eliyle Hezan'da, Arabi tarihiyle 1316'da bilesin.

"Mtyani Sam 'ira Wunstl hergu hew
~~yni reyne ni'bi sew
Kewti ~uliKerbelayi Kafiri.
~i heta da~e M~t zey adrr i,
Kerdi casfisi heta yew rucike,
Arne 'Ebdullah tern §l yiilike."
Turkcesi: _
" ..... Kafirler hep beklerlerdi eocukluktan beri,
Bir firsatim bulup abdullah'i oldurmeye.
Bir'keresinde yetmis Yahudi arkadas olup,
Yeminler-icerek 5ylesine sozlestiler ki,
o oldiiriilmeyineeye dek,
On un pesinde olacagiz geee gunduz ...

Turkcesi: J

" ...Onceleri tiim kainatm yaranctsr.
Hep yalmzdt bunu boyle iyi bilesin.
Ne buyer, bu gokler vardr,
Ne peri, ne cin ve insan ..
Ne bu gunduzlerle geceler, ne yakm ne de uzak,
Ne de bu kusursuz mekan ve zamanlar."

(Bu esyalann yoklugu ve Tanrr'nm sim konusudur).

" ...Ewweli Xellaqi kulli masiwa,
Tun tenS br, bas bizane bi newa,
Ni enu erd u eni ezmeni bi,
Ni Periyyu cmni ne insani bi,
Ni eni ruci w sewi, ni DIU U diir,
Ni zemani, ni mekani be ~usur.
...... (enu mebhese ~lDblyayi§e esyanu slrle Hilrnay 0).

Turkcesi:
" ...Bir mevlid okutacak 'olursan,
Usillune uygun yapmahsm,
Ilkin cocuklannla siislenmem gerekir kendi halinee,
Sonra getiresin cu'ud ve buhuru (bunlar dinsel yemeklerde kul
laruhr)
Serbet ve mumlan da kusursuzca koyacaksm,
Aztcik ekmek ve tuzu da koymahsm,
Ve cagrrasm bir kac kisiyi kendin gibi olanlardan"

"TIm gtci ra pawuti yi kafiran
Cayke 'EbduUahi btk§i bi biran

Rayke hewtay heb cuhud piya bi heval .
Sondi wendi kerdi egdikew
Yu heta ger niro kl§ tl§ rna hema,
Gu bigeynn rue it sew n yi duna ...II

Xasi'nin Mevlidinden bir ka~ ahnn yaparak Zazacayi kuUaDl§
bi~imine bakabm. Tekrar tekrar hatarlatabm ki, burda bize yara
yacak olan Xasi'nio dilidir, dii§iineelerinin ne oldugu ise malum.
Astl 6nemlisi bundan sonra da Zaza Leheesiyle yazmayi sfirdiirmek
istiyoruz. Bu nedenle Xasi'den basladik, ~iinkii gecmiste yazi
lanlan bilmeliyiz.

Mewlid'in Arap harfli 1. baskismda kitabm 400 adet basaldlgl
da belirtilmektedir. A§agldak; ahnnlar bu birinci baskidan latin
harflerine ~evrilmi§tir:

" ... Ger h yew mewlid XWI ri wendis bidi,
Lazuno tertib btzani pe bidi
Ewwela tezyineXwi, eylane XWI,
Ca btyaribe'di cuud a buxGr,
~~rbet-u mflman zi roni b~ ~usOr.
"enid nan nSah zi roni bara,
Venda ~ende merdiman ~as¬ XWI r,a...n,

[
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YONTEM YAYINLARl:

• MAO TSE TUNG SlYASAL • GONEY AFRIKA • TARIHBENI
I

BlRPORTRE KURTULU~ MOCADELESI BERAAT ETTIRECEKTIR.
~ Alex La F Guma IS. - TL. Fidel Castro, 10. - TL.

'I('~

l MAOCULUGUNSOSYO-

r POUTIKOZO
.. GONEY YEMENl IKl KIT AP 35. - TL. • MARKSIZMlN

KURTULU~ MVC..\DELESI TEMEL KlTABI

r * SOSYAL EMPERY AflZM 8. - TL. Emile Burns, 20. - TL.
TEZI OZERlNE I. 12. - TL. * MOZAMBIK KURTULU~I * POLISARIO MOCADELESI

r • BARZANI'YLE KONU~MALAR 7.S0TL. Eduardo Mondlane IS. - TL.
Dana Adams Schmidt 12. - TL. • DOGU'DA ULUSAL• * ANGOLA KURTULU~

• KORTLERlN KOKENI MOCADELESt KURTULUe HAREKETLERI
V. 1. Lenin 30. - TL.

[ lhsan Nuri 20. - TL. Basil Davidson, 22,50 TL.

I * ERITRE'DE DEVRIM * FIUSTIN'DE HALK SAVAeli • lRAK KORDISTAN'I
KURTULU~ MOCADELESI 7,50 TL. VEORTADOGU

Nayif Havatme, 20. - TL.
Edgar O'BalIance 25. - TL.

• ANAR~IZM * IRLANDA SORUNU /Inceleme* EMEKPARTISI VE
ANTIREVIZYONIST Jacgues Duclos, 7,50 TL. Georg Kramer, 12,50 TL.

I-- MOCADELE
Enver Hoca, 22,50 TL. * 1905 DEVRtMI UZERINE •YAZILAR

r • IDEOLOJIK, POLITIK. EKONOMIK Lenin. IS. - TL

SORUNLAR OZERlNE
• HALK. SAV~~ININKim IISung, 10. - TL. 'YONTEM YAYINLARI

ASKERI SANATI P. K. 1196 - ISTANBUL
* VIETNAM 1~t;1PARTISI VO Nguyen Giap, 25. - TL.

TARIHI/ Resmi Yaym, 12,50 TL.

"".Be'di eu va.-Ey gelem nusns bike,
Va'z dr emre to de wa vata§ bike.
Va: -81nusne yew cunko Xeyre nun
Hem rmhemmed gasid 0 gey emre mm."
(EDUmebbese emre Humay 0 geyu gelenu).
" ...Sonra dedi ki: -Ey kalem yazlver,
-Emrindeyim, soyle, dedi.
- Yaz benden baskasi olmadignu, dedi.
Hem Muhammed de el~idir benim icin.

(Bu Tann'nm kalem icin emridir).
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liyetlerini engellerne yoluna git
mektedirler. Kitle orgutlerinin
~e~itli geceler diizenlemek icin
yaptlan basvurulan, yasal olma
yan btrtakun istemter onu surule
rek geri cevirilmekte, bu tiir is
lemlerde bulunulmasuun yasal
hicbir dayanaguun olmadigi ken
dilerine soylendiginde de duzen
lenmek istenilen gecelere musaa
de etmemektedirler. Ornegin iki
ay kadar once, siir, fikra, muzik
ve folklor yansmasr diizenlemek
icin yapilan basvuruda tertip ko
mitesiyle .birlikte, butun yansma
cilann da adresleri, huviyet cuz
danlan sureti ve yansmada soy
leyecekleri ~iir, fikra ve muzik
parcalaruun sozleri istendi. Ken
dilerine yansmaya kimlerin kan
lip kanlmayacaguun ve yansrna
da ne soyleyeceklerinin daha
simdiden saptanamayacagr, bu
nun ~imdiden mumkun olmadlgl,
kaldl ki yasalarda tertip komitesi~
nin dl~U1da kimseden boyle bir
~eyin istellemeyecegi belirtildigi
haJde kendileri iJiJdiklerini oku
inu~l~r ve butun bll§vurulara rag-
men geceye miisaade etmemi§ler
dir~

Aym gerek~elerle, DDKD Ce
nel Merkezi'nin 21 ~ubat musla
raraSl SomllrgecilikIe Savll§ GUnii
dolaylSlyla diizenlenrnek istedigi
kutlama g~cesi de engellenmi§tir.
A.ym yasaklamalar bu tor yasa!
olmayan gerek~elerle bildiriler ve
mitingler uzerine de konulmakta-
00.

Onlar bu tiir engellen:ae1ede
haikmuzl ve gen~ligimizi yaldtra
caklanm ve mucadeleden vazge~i
receklerini samyorlar. Oysa halkl
·nuz, baskl, engeUeme ve yddmna
poUtikalanna ragmen blkmadan
usanrnadan sav3§umna devam
ediyor. Egemen sOrmrgeci gu~le
rin bu tiir oyunlau onu yddarnu
yor, aksine sava§Ul1 kararbhguu
biliyor.

Orner Bilgic ve yanlannda uzerin
de herhangi bir sey yakalanma
yan Orrer Deger de kasith olarak
tutuklanrmsnr .

Adi gecen kisiler, Cizre ilcesi
Merkez Karakoluna gotiirillmu§
ler ve vicdanlara sigmayan dayak
lara maruz biraktlrruslrdir. Edini
len bilgilere gore baskin sirasinda
silahsiz olarak yakalanan Omer
Deger, bundan bir yll once ko
yunlari guderken yaiundan gecen
Cizre Merkez Karakolundan Bas
cavus Huseyin Kihcaslan yoneti
mindeki askerler tarafmdan aran
nus ve uzerinde silah bulunmus
tur. Karakola goturulerek dovul
mus. OlaYI duyan Orner Deger'in
oabasi karakola giderek oasca
vusla goru§lllu§. Bascavus 5000
lir.a verirse oglunu birakacaguu
soylemistir. Bunun uzerine iste
nen. paranm nir miktan verilmis,
diger ~ISmlllln da daha sonra ve
rilecegi soylennu§. Ardmdan
Giller Deger serbest blfaklhlllli
trr. Aradan bir yda yakm zaman
ge~mi~; bu Zaman sliresince para
lllll geri kalan klSnu odenmedigi
i~in 29.1.1978 tarihinde soygun
la ilgili olarak koye yapdall bas
klnda bu sefer tekrar ()mer De
ger yakalanml§trr. Ba§9avu~ Hu
seyin KJh9aslan'm, soygun srra
smda ~lkan ~att§mada bogazm
dan hafif yara1anan askeri Slkl§
tuarak bu SU~U ()mer Deger'in
listOlle Oltmasuu·istedigi iddialan
da bulunmaktOldlf. ()mer Deger
halen tutuklu bulwlmaktadlr.

DiyarbOlklf'da MC doneminden
beri Demokratik kitle orgiltleri
lizerinde siirdiirillmekte olan bas
kl ve yaldJfJna politikasl bugOn de
devam etmektedir. Diyarbakrr
Emniyet MOdiirlUguBirinci ~ube
yetkilileri. yasal olmayan keyfi
davral1l~Iarla, delllokratik kitJe
orgutlerillill yasalarla garanti altl
n3 alUlnu§ olan delllokratik faa-

•

mek zorunda kaldiguu belirtrnis
tiro Ggrencilerden Metin Karate
kin'de savcihga oasvurarak, kara
kolda polislerin kendisine isken
ce ettiklerini iddia etmistir. Bu
iddia uzerine yaptmlan nbbi
muayenede Metin Karatekin'in

\ iskence gordugu -ioktor raporuy
Ia da dogrulannusnr. Sefik Be
yaz admdak ogrenci tabanca bu
lundurrna sucundan halen tutuk
lu bulunmaktadu.

Yine Erzurum'da DEVRiMCt
DEMOKRAT GEN<;LiK DER~
GlSl'ni satugt gerekcesiyle bir
ogrenci gozaltma ahnrrusnr.

28.1.1978 tarihinde Cizre'ye
bagla YAFES Koyunde, gece
mechul kisilerin olusturduklan
..bit grup tarafmdan araba soygu
nu yapilmak Istenirken jandarma
Iar tarafmdan: bastmlnus, arala
nuda cansma ulmus ve birojan
darma eri bogaz.mdan 11afif yara
lannu~tlf. Soyguncular gece ka
ranhgllldan yararlanarak ka9JlU~
Iardrr. DUHun uzerine 29.1.1978
tadhinde soygun oiaYI ile ,ilgileri
bulunmayan ~evrenill yakm koy·
leri olan ve Batiyan a~iretille
mensup Genda, Ziiran ve Kalli
rur koylerine asked baskm yaplI-
1ll1litrr.

Genua, Ztiren, Kanirur koyleri
ne gcce yarlSJ yaPllan baskm sa
lJaha dek stirmij~tiir. BaskIn Slra
smda gen~; ihtiyar, kadm. ~ocuk
dem~den herkes dovUlmulitiir.
Bundan ba~ka jandarmalar tara
fmdan insanhk dJ§l hareketlerde
bululmhnu§, kadmlar,n ~erleri
bile arallllu~trr. Gende Koyu'n-

I,

den u~ tufek. klfk paket mermi,
bir tabanca, Zllran kuyunden u~
twek. Kaniriir Koyu'nden bir hi
fek ele ge9irilmi§tir. Du sihihlarm
sahipleri oldugu iddia edilen
Mehmet Kulan~, timer BotnOlr,
It>rOlhim 13otllar, Halil Aan,

.'

EMEKc;i HALKlMIZ VE
GEN<;UCiMiZ OZERtNDEKt

BASKILAR SVRtlYOR

SOMV aGECILER, emekci hal
kmuz ve onun bir parcasi olan
Devrimci Demokrat Gen~ligin
uzerindeki somuru ve oaskrlan
butun acnnasizhgryla devam ettir
mektedir. Sornurgecilerin lfk~l
soven oaskilart ve asimilasyoncu
uygulamalan yasanun outun alan
laruida kendisini hissettirmekte
dir.

Son donemlerde pekcok yerde
tekrar silah arama, ya da soygun
cular yakalama bahanesiyle sehir
ve koylerde duzenlenen operas
yonlarda, halka karst dusmanca
tavirlar takuulmakta, pek 90k
sucsuz insan yok yere yakalan
makta, karakollarda falakaya ge
kilmekte, iskenceye ugranlmak- ..
tadir. lusanlar 90gu kez sU9sUZ
olduklannda da gunlerce sorgu
suz sualsiz karakollarda tutul
makta, zorla sU91u yaratumaya
9al.J~lhnaktaurr. ,

Ge9tigimiz ~ui:>at ayl ba~larl1l
da, Erzurum'da polisler, bir'olay
la Hgili olarak yaphklan operas
yonda, onarllll halinde olan oir
otele lJaskm- yapJlu~lar, otel sa
lonunda; ele ge9irilen bir taban
ca yuzunden orada kalmakta olan
u9 ogrenciyi yakalayarak k.arako
la gotiirmlileruir. Karakolda soz
konusu gen~lere gUlllerce dayak
fltllnll~, tabaneanlll kendilerine
ait oluugunu soylemeleri i9in zo
zorJannll~lardlf. BUllun sonueu
olarak ~efik Beyaz adllldaki og
renci taballcanlll kendisine ait 01-
dliguillj. soylemi~. BUllun iiz~rine
~efik Beyaz aduuJaki ogrenci tu
tllklallnu~, digerleri serbest olfa
ktlnu~lardu. Ancak ~efik Beyaz
savclbkta verdigi ifadede taban
callln kenuisine ait olmadlfplU,
i~kence sonunda uunu kabul et-

hesap . sorulmahdlrit;;kencecileraen
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