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DÖRDÜNCÜ YILA GİRERKEN

Ö zgürlük Yolu bu sayısıyla üçüncü yayın yılını tam am la- 
: yıp dördüncü yıla giriyor. Türkiye şartla rında  devrimci bir
r  yayın organı için bu büyük bir başarıdır. Ç ünkü Türkiye’de 

■ devrimci yayın organları her zam an büyük güçlüklerle karşı 
.*• karşıya olm uşlardır. Maddi güçlüklerin yanısıra ağır polisiye 
î;; baskılar çoğu zam an bu tü r yayınların uzun öm ürlü olmasına 

olanak vermemiştir. Devrimci yayın organları, burjuva basını
nın geniş dağıtım  olanaklarına da sahip değildirler; onların u la 
şabildiği ve dağılabildiği yerler sınırlıdır.

Diğer yandan Özgürlük Yolu için şartları çok daha güç kı- 
. lan başka nedenler vardı. Burjuvazi yıllarboyu, işçi sınıfının çı- 

L v karların ı savunan, politik-ideolojik mücadelesine ışık tu tan  ya- 
i ym ların yanısıra, K ürt halkından sözeden, bu halkın kü ltü rünü  
j ' ve onun ulusal dem okratik hakların ı konu alan  yayınları da, 

yasaklamıştır. Bu tabu lardan  birincisi 1960 sonrasında büyük 
ölçüde kırıldı; am a K ürt halk ına ilişkin tabu sürdü. Kürt' dev
rimci ve dem okratlarının çıkardıkları yayın organları hep kısa 
öm ürlü oldular; bu türden  hiç bir aylık dergi dördüncü sayıyı 
aşamadı. İşte Dergimiz, Türkiye tarihinde ilk kez, kararlı, sa 
bırlı b ir çaba ve direnç göstererek bu tabunun  bir ölçüde yıkıl
m asında, özgürlük ve demokrasi yolundaki bazı engellerin aşıl- 

%'S m asında önemli görevler başardı.
Bu m ücadele kolay olmadı elbet, o, egemen sınıfların ağır 

!. baskıları a ltında yürütüldü. Dergimizin çoğu sayıları hakkın- 
îi.Y da toplam a k a ra rla rı çıkarıldı, bürom uz birkaç kez arandı. So

rum lu m üdür arkadaşla r hakkında sivil ve askeri m ahkem eler
de çeşitli dâvalar açıldı ve bunların  birçoğu halen devam edi
yor. Dergimizi dağıtan, satan  k işile r,' birçok yerlerde baskılara 

; uğradılar. H attâ Özgürlük Yolu okudukları için gözaltına ah-
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nan, işkence gören çok kişi oldu. Bu baskılar bugün de sona 
ermiş değil. Ama bu baskılar mücadelemizi engelliyemedi ve 
bundan böyle de engelliyemiyecek. Dergimizin savunduğu gö
rüşler bu m ücadele içinde kitlelere m al oldu ve m addi bir güce 
dönüştü. Bugün Özgürlük Yolu’nun  görüşlerini paylaşan, ona 
destek olan, güç k a tan  binlerce, onbinlerce insan var.

Dergimizin bu başarısı, onun izlediği doğru, devrimci ya
yın politikasından kaynaklanıyor.

Özgürlük Yolu Sosyalist B ir  Yayın Organıdır
I

Her şeyden önce, Özgürlük Yolu sosyalist bir yayın orga
nıd ır ve bilimsel sosyalizmin ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Bize 
göre, başarısının temelinde de bu gerçek yatm aktadır.

O, ülkemizin gerçeklerine işçi sınıfının dünya görüşü açı
sından bakıyor; toplum ların gelişimini, dünya olaylarını bu 
gözle değerlendiriyor. Bilimsel sosyalizm, doğanın ve toplum un 
gelişimine ilişkin olarak, söm ürücü sınıfların çıkarlara  ve ön
yarg ılara  dayalı eksik, yanlış yorum larını değil, doğru bir bi
limsel yorum  getirdi. Bu nedenle de, o, dünü ve bugünü kav
ram ak ta  ve yarını tasarlam ada en şaşmaz pusuladır.

Dergimiz toplum sal yapıyı değerlendirirken, dünyada ve 
ülkemizde olan biteni kavram aya çalışırken, kitlelere hedef 
gösterirken ve devrimci görevleri belirlerken bilimsel sosya
lizmin ışığında hareket etti. İşçi sınıfının enternasyonalist tav 
rını, birliğini savundu. Burjuva ve feodal gerici ideolojilerin 
her türlüsüne, işçi sınıfı enternasyonalizm ini baltalayan burju 
va milliyetçiliğine, bunun günüm üzdeki en belirgin biçimi olan 
maoculuğa, işçi sınıfı ideolojisini bu landıran  ve onu burjuvazi
n in  kuyruğuna takan  sosyal şovenizme, pasifizme; ezilen ulu- j 
sun devrimci - dem okratik hareketin i feodallerin ve burjuvala 
rın  kuyruğuna takm ak isteyen dar milliyetçi görüşlere, ulusal 
tecrit politikasına; işçi sınıfının yöntem lerine aykırı düşen kü-  ̂
çük burjuva aceleciliğine, sabırsızlığına ve m aceracılığına kar- |  
şı kararlı b ir mücadele yürüttü . t;

İşçi sınıfının ideolojisine bu kararlı sahip çıkış, burjuvazi- I 
nin ve diğer gericilerin saldırılarının yanısıra, tü rlü  sapm aların jf 

da dergimize karşı tav ır alm asına yolaçtı. Ama bilimle çelişen 
görüşler hayatın  pratiği tarafından  da çürütülüyor. Bu nedenle \ 

de doğru görüşler günden güne güç kazanıyor, kitleler içinde E 
kök salıyor. f
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Özgürlük Yolu’ndan önce de, sonra da çıkan bazı yayın or
ganlarında K ürt ulusal sorunu, şu veya bu düzeyde tartışıldı. 
Ancak, okuyucu, ülkemizde genel olarak ulusal sorunun, özel 
olarak da K ürt ulusal sorununun Dergimiz tarafından  geniş 
boyutlu olarak işlendiğini, K ürdistan’m  toplumsal yapısının ve 
bu yapının tarih i gelişiminin b ir tahlilinin yapıldığını, u lusal 
baskı ve söm ürü ilişkilerinin açıklığa kavuşturulduğunu iyi 
bilir.

Dergimiz yalnızca bu tahlilleri yapm akla kalmadı, toplum 
sal gelişimin önündeki perspektifleri ve devrimci-demokratik 
güçlerin hedeflerini de gösterdi.

Irkçı burjuvazi, yıllaryılı, K ürt ve K ürdistan terim lerini ya 
saklamayı başarm ıştı. O, Kürt halkının üzerindeki ağır baskı 
politikasını, K ürdistan üzerindeki sömürgeci uygulam alarını 
gözlerden gizlemeye çalışıyordu. Şimdi burjuvazinin bu gerici 
politikası büyük darbeler yemiştir. Burjuvazinin tüm  telaşına, 
öfkesine, süregelen saldırgan tav rına  rağm en bu sorun artık  
tüm sosyalist-dem okratik çevrelerde tartışılıyor, şu veya bu öl
çüde ulusal baskıya karşı çıkılıyor ve çözümler aranıyor.

Diğer yandan K ürt halkının ulusal dem okratik güçleri uzun 
yıllar gerici-tutucu K ürt hakim  sınıfları tarafından  kontrol' edil
di; ulusal hareket bun lar ta rafından  kendi çıkarlarına araç ya 
pıldı, devrimci doğrultusundan saptırıldı, heder edildi. Şimdi bu 
durum da hızla değişmektedir. K ürdistan emekçi kitleleri hızlı 
bir uyanış sürecine girm işlerdir. Onların bağrından b ir sosya
list ve dem okratik hareket boy veriyor.

Dergimiz, başından itibaren K ürt feodallerinin gerici, tu 
tucu rollerini açığa vu ra rak  anti-feodal m ücadelenin gereğini 
ve önemini ısrarla  savundu-, özgürlük m ücadelesinin aynı za 
m anda anti feodal b ir k a rak te r taşıdığını, feodallerin de K ürt 
halkım söm ürüp baskı altında tu ttuklarını, ç ıkarları gereği sö
mürgeci güçlerle birleşip K ürt halkının  ulusal dem okratik güç
lerine karşı dikildiklerini, feodal söm ürü ilişkilerine son verm e
den K ürdistan köylülerinin özgürleşemiyeceğini açık biçimde 
gösterdi. Ant'i feodal m ücadelenin önemini küçümseyen, bunu 
açıkça ya da örtülü biçimde reddeden görüşler, kararlı ideolo
jik ve politik m ücadele ile yenilgiye uğratıldı. Bu nedenledir ki 
artık K ürdistan’da anti-feodal m ücadele devrimci ve dem okra-

K ü r t  H a l k ı n ı n  U l u s a l  D e m o k r a t i k  M ü c a d e l e s i  v e  D e r g i m i z
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tik  güçlerin bir ilkesi haline dönüşm üştür. Buna yürekten k a 
tılm ayanlar bile, en azından aksini savunam am aktadırlar.

Dergimiz, K ürt ulusal hareketinde, yine feodal, burjuva ve 
küçük burjuva sınıf ve tabakala rdan  kaynaklanan  d a r .milli
yetçilik görüşlerine, ulusal' tecrit politikasına karşı da ciddi bir 
m ücadele yürüttü . D ar milliyetçiler, ulusal dem okratik h a re 
keti işçi sınıfının ve diğer emekçilerin çıkarlarından, istem le
rinden soyutlayarak ele alıyorlar. Onlar, ezen ve ezilen u lus
ların  her birinin sın ıflardan oluştuğunu, bu sınıfların  ulusal 
soruna bakış açılarının farklı olduğunu, olması gerektiğini 
görm ezlikten gelerek, b ir ulusu tüm  olarak diğer u lusun k a r 
şısına koyuyorlar. Özgürlük Yolu, bu burjuva milliyetçi gö
rüşe şiddetle karşı koydu. Dergimiz, hangi ulustan  olurlarsa 
olsunlar işçilerin ç ıkarların ın  o rtak  olduğunu, onların  b irb irle
rine karşı düşm an gibi gösterilemiyeceğini tersine onların  or
tak  düşm anların ın  aynı söm ürücü güçler olduğunu belirtti.

D ar milliyetçilik, görüldüğü gibi, u lusal güçleri m üttefik 
lerinden ayırm aya, tecrit politikasına götürür. K ürt ulusal h a 
reketinde ortaya çıkan d a r milliyetçiler de «kendi meseleleri
ni» işçi sınıfının ve diğer emekçilerin tüm  m eselelerinden ayır
mağa, kendi çekmecelerine kilitlemeye kalkıştılar. Bu, Kürt 
halkının ulusal dem okratik mücadelesini Türkiye’deki ve dün 
yadaki öteki devrimci ve dem okratik güçlerden kopanp yal
nızlığa sürükleyecek, aynı zam anda da Türkiye’de işçi sınıfının 
mücadelesini zayıflatacak b ir politikadır. Dergimiz bu yanlış 
politikayı teşhir ve m ahkûm  etti, onun kitleler içinde yaydığı 
yanlış görüşleri yıkıntıya uğrattı.

Dergimiz, emperyalizm in ve gericiliğin oyunlarına karşı 
halk kitlelerini, devrimci ve dem okratik güçleri uyardı. Em per
yalistlerin ve onların O rtadoğu’daki önemli dayanaklarından 
biri olan gerici şahlık rejim inin Irak ’taki K ürt u lusal hareke
tini nasıl oyuna getirdiğini, saptırdığını Türkiye’de açığa kavuş
turdu. Bu konudaki yayınımız, ulusal harekette sınıfsal önem 
lüğün önem inin anlaşılm asına da yardım cı oldu. Çağımızda, 
özellikle de O rtadoğu’da K ürt halkının içinde yaşadığı şa rtla r
da, ancak işçi ve köylülerin, yani K ürt halkının ezici çoğunlu
ğunun çıkarlarını önde tu tan, onların bağrından, kaynaklan 
mış politik hareketler ulusal harekete doğru b ir öncülük ede
bilir ve toplumu kurtu luşa ulaştırabilirler.

6
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Dergimiz, başından itibaren faşizme karşı ve dem okrasi
nin sınırlarının genişletilmesi için kararlı b ir mücadele y ü rü t
tü. Diğer yandan da gerçek dem okrasinin an rak  sosyalizm şa r t
larında sağlanabileceğini her fırsa tta  belirterek dem okrasi ko
nusunda kitleleri doğru bilgilendirmeye çalıştı.

Bu çabalarımız, b ir yandan, genel olarak dem okrasi m üca
delesini küçümseyen, ha tta  «demokrasi» sözcüğünden b ir r a 
hatsızlık bile duyan sol m aceracı çizgilerce eleştirildi. Demok
rasi için mücadeleyi küçümseyen bu «çocukluk hastalıkları», 
günümüzde, bu konuda artık  eskisi k adar iddiacı görünm üyor
lar, ya da görüşlerini eskisi gibi savunam ıyorlar.

Diğer yandan, bu konudaki görüşlerimize karşı tepkiler en 
çok da K ürt ulusal dem okratik hareketin in  saflarında olduğu
nu söyleyen bazı çizgi ve g rup lardan  geldi. B unlara göre de
mokrasi mücadelesi K ürt halkını ilgilendirmiyordu. A'nti faşist 
mücadele de.. Bu çevreler, devrimci m ücadelenin karm aşık  ya 
pısını kavram ıyorlar, çok yanlılık gösteren mücadele görevleri
ni seçemiyorlaEdı. Bilimsel b ir temelden yoksun olan görüşleri 
bizzat m ücadelenin gerekleri tarafından, hayat içinde çü rü tü l
dü. Çünkü faşizm, Doğu-Batı demeden heryerde örgütlenmeye 
çalışıyor, devrimci ve dem okratik güçleri tehdit ediyordu. Ni
tekim dem okratik güçler ve emekçi kitleler bu görüşlerin yan 
lışlığını kolayca kavradılar.

Dergimiz faşizme karşı ve dem okratik hak  ve özgürlükler 
uğrundaki kararlı ve yoğun mücadelesi nedeniyle gerçekten 
övünebilir. Bu m ücadelenin genel o larak Türkiye’de faşizme 
karşı direnm ede önemli payı vardır. Bu mücadelemiz, özellik
le de Kürt halkının devrimci dem okratik güçlerinin Türk h a l
kının ve diğer sayıca küçük halk ların  devrimci dem okratik 
güçleriyle anti-faşist mücadelede kaynaşm asına önemli katkısı 
olmuştur. Bu k ararlı anti-faşist tu tum  sayesindedir ki, Kürdis- 
tan’da faşizme karşı mücadeleyi küçümseyen, bunu kendine 
görev saymayan, bu nedenle de faşistlerin işini kolaylaştıran 
yanlış görüşler yenilgiye uğratılm ış, kitlelerin faşist örgütlen 
meye karşı yiğitçe karşı koyması sağlanm ış ve faşistlerin b ir 
çok yerde tutunm asına, birçok yerde ise güçlenmesine engel 
olunmuştur.

Dergimiz, faşizme karşı m ücadelenin daha etkin biçimde 
yürütülmesi, emperyalizme, şovenizme ve diğer h e r tü rlü -ge-

A n t i  F a ş i s t  v e  D e m o k r a t i k  M ü c a d e l e

7

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



riciliğe karşı başarılar sağlanm ası için tüm  devrimci ve de
m okratik  güçlerin birliğini ve dem okratik b ir cephenin oluştu
rulm ası gereğini savundu. (Bu konuda özellikle bakınız: Ö.Y. 
sayı 7, 17). Bugün, eğer bu güçbirliği daha etkin değilse ve ile
rici güçlerin b ir cephesi sağlanam am ışsa, bu, sol harekette  id 
diacı göründüğü halde tekkeci b ir tu tum dan  kurtu lam ıyanlar 
yüzündendir. Bazıları cephe lafı bile etm ezken bazıları iki yüz
lü b ir tu tum la ve sorumsuzca, cephe adına cephe hareketini 
torpillemişlerdir.

İ ş ç i  s ın ı f ı  E n te r n a s y o n a l i z m i  t

Dergimiz bugüne k ad ar sürdürdüğü yayın politikasıyla iş
çi sınıfı enternasyonalizm ini kararlılık la  savundu ve bundan 
sonra da öyle yapacaktır.

Sosyalistler tüm  ülkelerin işçilerinin ç ıkarların ın  ortak  ol
duğuna in an ırla r ve gerçek de böyledir.

Burjuvazi, kendi sınıf çıkarların ı tüm  halk ın  çıkarı gibi 
gösterir ve kendi çıkarı için emekçileri savaşa iter, onları b ir
birine düşm an gösterir. İşçiler ise, başka ülkelerin işçilerinin 
kendi dostları, kardeşleri olduğunu bilirler, bilmeleri gerekir; 
o rtak  düşm anlarının ise ister kendi uluslarından, ister başka 
uluslardan  olsun söm ürücüler olduğunu bilirler, bilmeleri ge
rekir.

Başka ulusların  işçileriyle, emekçi halkıyla dayanışm adan 
kaçınan lar enternasyonalist olam azlar. Kendi burjuvaların ın  
çıkarlarını, saldırgan politikasını savunanlar enternasyonalist 
olam azlar.

Sosyalist ülkelere düşm anlık güdenler enternasyonalist ola
m azlar. Böylelerini b ırak ın  devrimci saym ak, dem okrat saymak 
bile yanlıştır. Çünkü bunların  yaptığı sosyalizm düşmanlığıdır. 
Sosyalist ülkeler, işçi sınıfının iktidarı aldığı ülkelerdir. Bir k i
şi hem sosyalist geçinip, hem  de sınıf kardeşlerinin devletine 
düşm anlık yapam az. Bunu yapan kişi ya  b ir burjuva ajanı, ya 
da kendini sosyalist sanan  b ir küçük burjuva budala, b ir şo
vendir. O, olaylara işçi sınıfının gözüyle değil, kendi burjuva
zisinin gözüyle bakm aktadır.

Dergimiz, halkım ızın üzerindeki ulusal baskıyı, zulm ü açı
ğa vurup buna karşı mücadele ederken devrimci görevini yap
m aktadır. Sosyalistlerin ulusal görevlerini kavram ayan ya da 
kavram ak istemeyen kimi sosyal şovenler, bunu  burjuva mil
liyetçiliğiyle eş görüyorlar. Oysa ezilen b ir halkın  sosyalisti
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eğer ulusal baskıya karşı sessiz kalıyorsa, bu yoldaki görevlere 
yan çiziyorsa o nasıl b ir sosyalist olabilir? Olsa olsa, böyle b i
ri, kendini sosyal şovenlere beğendirmeye çalışan bir kaçaktır. 
Sosyalistler, hiç kuşkusuz, ulusal baskı ve zulme karşı m üca
delenin ön safında yer alırlar.

Diğer yandan Dergimiz, ulusâl baskının burjuvazinin poli
tikası olduğunu, Türk emekçilerinin K ürt emekçilerinin dostu, 
kardeşi olduğunu ısrarla  vurguladı ve emekçileri birbirine düş
m an gösterm ek isteyen görüşlere karşı kararlı b ir mücadele 
yürüttü .

Dergimiz, tüm  halkların  kurtuluşunun, gerçek özgürlük ve 
eşitliğin ancak sosyalist b ir düzende varolacağını h er fırsa tta  
vurguladı. H er olayda başka ülkelerin işçileriyle, devrimci ve 
dem okratik güçleriyle dayanışm asını dile getirdi.

Dergimiz maoculuğa karşı ısrarlı b ir mücadele yü rü ttü  ve 
bunu sürdürecektir. Çünkü m aoculük işçi sınıfı enternasyona
lizmine düşm an b ir harekettir. M aocular olaylara işçi sınıfının 
gözüyle değil, burjuvazinin gözüyle bakıyorlar. M aoculuk Çin’
de küçük burjuva yığınlardan kaynaklandı ve Çin burjuva m il
liyetçiliğini, büyük han  şovenizmini devraldı. Bu nedenle de 
Çin’in maocu yönetimi, işçilerin birliğini, sosyalist ülkelerin 
kardeşliğini, dayanışm asını savunacağına, her olayda ulusal 
sürtüşm eleri ön plana çıkarıyor, körüklüyor.

Sömürge ve bağımlı bir ülkede millî hareket, ha ttâ  ulusal 
burjuvazinin tu tum u anlaşılır birşeydir. Ama sosyalist bir ü l
kede yapılacak iş millî duyguları gıdıklam ak değil, sosyalizmi 
moral alanda da inşa etmektir. Sosyalist ülkelerin emekçileri
nin çıkarlarının çatıştığını iddia eden ve böyle b ir temelden yo
la çıkan bir görüşten daha sakat, daha gülünç ne olabilir? Ama 
m aocular bunu savunuyorlar ve bu nedenle de burjuvaların  ağ 
zıyla konuşuyorlar. Bunun için de her yerde burjuva milliyet
çiliğini körüklüyorlar.

Türkye’deki m aocuların son dönemde yaptıkları bunun en 
açık bir örneğidir. O nlar bu yolda burjuvalara  bile taş ç ıkar
tıyorlar.

Bir zam anlar anti Sovyetizm dünyadaki ilk sosyalist ü lke
yi o rtadan  kaldırm ayı tasarlıyordu. Ancak 2. Dünya savaşından 
sonra bu um ut suya düştü; b ir dünya sosyalist sistemi kuruldu 
ve Sovyetler Birliği daha da güçlendi. Şimdi sosyalizm düşm an
ları sosyalist toplumu yıkıp eski düzeni geri getiremiyeceklerini 
artık  biliyorlar. Günümüzde anti Sovyetizmin amacı başkadır.
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Bu amaç, sosyalist ülkelerin arasın ı açmak, sosyalist sistemin 
birliğini zayıflatm ak ve kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfının m ü
cadelesi ile ulusal kurtu luş hareketlerin i geriletm ektir. Nasıl 
uluslararası devrimci hareket ABD emperyalizm ini baş hedef 
seçmişse, u luslararası gerici hareket de öylesine Sovyetler Bir
liğini baş hedef seçmiştir. Anti Sovyetizm, dün olduğu gibi b u 
gün de, bir «Rus düşmanlığı» olmayıp, b ir sosyalizm düşm an
lığı, b ir ilericilik düşmanlığıdır. O na karşı mücadele ise tüm  
sosyalistlerin, tüm  ilericilerin görevidir.

«Tarafsız», «Objektif» görünm e iddiasında olan veya anti 
Sovyetizmin gerici niteliğini gereği gibi kavrayam ayan bazıları, 
bu kararlı enternasyonalist tavrım ız yüzünden bizi «taraf tu t 
mak» la suçlam aya kalkıyorlar. Hiç kuşkusuz, biz çağımızın 
m ücadelesinde bir «tarafsız kişi», bir «hakem», «ortada bir 
adam», bir «üçüncü yol’cu» değiliz. Biz burjuvaziyle işçi sını
fının kavgasında tarafsız olmayız. Tarafım ız bellidir, en te r
nasyonalist tutum um uz da bundan kaynaklanm aktadır.

Sosyal Ş o v e n iz m in  T e şh ir i

Dergimizin yaptığı önemli görevlerden biri de, hiç kuşku
suz, sosyal şovenizmin teşhiri ve onunla mücadele yolunda ken 
dine düşen görevi yapm ak oldu.

Sosyal şovenizm, işçi sınıfının ideolojisini bulandıran, p ro 
letaryayı burjuvazinin kuyruğuna takan  önemli hastalık lardan  
biridir. Sosyal şovenizmin etkisindeki emekçi kitleler, b u rju 
vazinin, «ulusal çıkarlar» adı altında savunm aya kalkıştığı b u r 
juva çıkarlarının ard ından koşm aya yatkındırlar. Bu tü r şa r t
lanan emekçi kitleler, söm ürücü sınıflara karşı kendi ku rtu lu ş
ları için kararlı b ir mücadele yürüteceklerine, burjuvazinin kış
kırttığı haksız savaşlara, başka halk lara  karşı girişilen saldırı 
politikasına, ulusal baskı ve sömürgecilik politikasına araç ol
m aya yatkındırlar.

Türkiye egemen sınıfları da uzun yıllar emekçi kitleleri 
ırkçı ve şoven duygularla şartland ıra rak  onların sınıf bilinçle
rini köreltmeyi, kendi sınıf çıkarların ı tüm  halkın çıkarları gibi 
göstermeyi ve emekçi kitleleri kendi ç ıkarları doğrultusunda 
yönlendirmeyi başarm ışlardır. Emekçiler ve aydınlar arasında 
yer eden bu tü r  şartlanm alar nedeniyle, örneğin emekçiler baş
ka halkların  emekçilerini düşm an gibi görm üşlerdir. Yine bu 
nedenle, Kürt halkı ve diğer sayıca küçük halklar, ulusal azm-
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lıklar üzerindeki zulüm ve baskı politikasına gereği gibi karşı 
çıkmamışlar, çoğu zam an burjuva politikasının ardından sü
rüklenm iş ve onu alkışlam ışlardır.

Sosyal şovenizm, ayrı uluslardan işçiler, emekçiler a rasın 
da güveni sarsan, birlik ve dayanışm ayı bozan, işçi sınıfına ya
bancı bir akımdır. Bu nedenle de işçi sınıfı enternasyonalizm ine 
aykırı düşen sapm aların  başında gelir.

Türkiye’de, b ir yandan sosyalist görünüp diğer yandan b u r
juva şovenizminin etkisinden kurtu lam ayan sosyal şovenler, 
emekçi kitleleri uyarm a, burjuvazinin emekçi kitleler içinde 
yarattığ ı şartlanm aları yıkma ve onu kendi sınıf ideolojisiyle 
donatm a görevinden kaçınm ışlar. Bunlar, sıkıştıklarında u lu 
sal baskıya karşı olduklarını söyleseler bile, ulusal baskı ve 
zulüm politikasına karşı direnm iyorlar, bu alanda hiçbir görevi 
üstlenm iyorlar. Dergimiz, bunların  burjuva kuyrukçusu rolle
rini ve oportünizm ini teşhir etti. Sosyal şovenlerin tepkisi ise 
iki tü rlü  oldu. Bunlar, ya bu a landa sessizliklerini sürdürdüler, 
ya da, dergimizin sosyalist görüşlerinin etkinliğini kırm ak ve 
kendilerine ta ra fta r toplam ak için ulusal baskıya karşı çıkar 
göründüler. Ama her iki halde de dergimizi uluorta suçlam ak
tan  geri kalm adılar.

Bilindiği gibi, bunlardan  TİP, burjuvazinin ulusal baskı ve 
zulüm politikasını yayın düzeyinde ya da kadrolar arasında bi
le tartışm aktan  kaçınarak, bu konuya b ir am bargo koyup bu 
nu sürdürerek  1970’lerin bile gerisine düştü. TKP ise, yıllaryıh 
süren bir sessizlikten ve bu konuda ağzını açtığı zam an da sos
yal şoven b ir «geleneğin» örneklerini verdikten sonra, nihayet 
dergimize hücum  etmek için ulusal sorun tartışm alarına sözde 
katıldı ve sözde ulusal baskıya karşı çıkar göründü. Ama lafta  
bazı ileri adım lar a ta r  görünenlerin, pratik te  yaptıkları iş, u lu 
sal zulüm ve baskı politikasını lafta  bırakm ayıp hayata  geçi
renlere, kitlelerin dem okratik hak  ve özgürlükleri için yüreklice 
mücadele edenlere ve işçi sınıfının dünya görüşünü b ir b ü tü n 
lük içinde savunanlara  saldırm ak olursa, bu sözler inandırıcı 
olmaz. Nitekim TKP ve ta ra fta rla rın ın  yaptığı yalnızca bu ol
du. O nlar dergimizi uluorta ve gerçekdışı biçimde karalam akla, 
yetindiler. Şurda-burda dergimizin taraftarlarım , sosyalistleri, 
burjuvazinin ağzıyla «Kürtçü» diye suçlamayı kolay b ir yöntem 
olarak seçtiler. Bunu yaparken de 'b u rju v az in in  döşediği ka l
dırım taşlarına basarak  yürüdüklerini görmezlikten geldiler.

Şu ya da bu örgütün. —adı ne olursa olsun— kendisini iş-
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çi sınıfının partisi sayması, ya da işçi sınıfı adına konuştuğu
nu söylemesi, açıktır ki, onu gerçek b ir işçi sınıfı partisi yap 
m aya yetmez. Ancak işçi sınıfının ideolojisine ve m ücadele yön
tem lerine gerçekten sahip çıkanlar, bu sınıfı adına konuşm aya 
hak  kazan ırlar .

Biz, sosyalist hareketin  birliği ve dayanışm ası konusunda 
hiçbir zam an sekt'er olmadık ve olmayacağız. Sosyal şovenizmi 
eleştirirken, a raya  ebedi düşm anlıklar sokm ak gibi b ir am acı
mız olmadı ve olmayacak. U m arız ki bu eleştiriler, işçi sınıfı 
adına ortaya çıkan kimi örgüt ve g rup ların  birtakım  burjuva 
hastalık larından  sıyrılm alarına yardım cı olacaktır. İstediğimiz 
burjuvazinin emekçi saflara  ve aydınlar arasına  yaydığı ırkçı - 
şoven düşüncelerin, işçi sınıfı ideolojisini buland ıran  görüşlerin, 
şartlanm aların  yıkılması, temizlenmesidir. Bu başarıldığı ölçü
de işçi sınıfı kendi sınıf bilincine ulaşacak, kendi devrimci ide
olojisiyle donanacak ve ayrı u luslardan  emekçiler arasındaki 
güven ve dayanışm a da güçlenecektir.

Sosyal şovenizmin etkileri, yukarda sayılanların dışında 
olan başka örgüt ve çizgilerde de görülüyor. Dergimiz, yeri gel
diğinde bunları da belirliyecektir.

Diğer yandan, Türkiye sosyalist hareketinde gerçekten yü 
rekli adım lar da atılıyor. Kimi sosyalist ö rgüt ve çizgiler, sos
yal şovenizme karşı çıkıyor, bu yolda kendilerine düşeni ya 
pıyor, ya da iyi niyetli çabalar gösteriyorlar. Emekçi kitlelerde 
ve aydınlar arasında, burjuvazinin ulusal baskı ve zulüm po
litikası günden güne önemli darbeler yiyor, bu duvarda gedik
ler açılıyor.

Örneğin Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, ve onu destekliyen 
yayınlar, burjuvazinin ulusal baskı ve zulüm politikasına k a r 
şı açık tav ır ald ılar ve sol yelpazedeki sosyal şoven eğilimleri 
eleştirdiler. Yine K urtuluş Sosyalist Dergi, ırkçı burjuvazinin 
K ürdistan’a  yönelik sömürge politakasm m  teşhir edilmesine 
önemli katk ıda bulundu. Sosyalist ve dem okrat saflardaki ben
zer gelişmeler, emekçi ve aydın saflardaki burjuva şartland ır
m aların  yıkılm asında ve sosyal şovenizmin gerilemesinde önem
li rol oynuyor, emekçiler ve aydınlar arasındaki dayanışmayı, 
güveni arttırıyor.

K ü l tü r  A l a n ı n d a k i  K a t k ı l a r

Dergimiz 7. sayısından itibaren kü ltü r ve sanat konularına 
yer verdi. Klasik ve çağdaş K ürt edebiyatından çeşitli ilerici
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örnekler ve çeviri eserler her iki dilde, Kürtçe-Türkçe olarak 
yayınlandı. .*

Dergimizin bu çabalarıyla Türlciye okuyucusu, K ürt ha lk ı
n ın  kü ltü rü  ve. dili hakkında, şimdiye dek görülm emiş bir dü 
zeyde bilgi edinme olanağına kavuştu. Diğer yandan, ırkçı, sö
m ürgeci burjuvazinin, yıllar yılı propaganda ettiği, K ürt h a l
kının dilinin ve kü ltü rünün  inkârına  yönelik şartlanm alar da 
yıkıntıya uğratıldı.

Özgürlük Yolu, daha önceleri bazılarının yaptığı gibi dil ve 
kü ltü r üzerindeki baskılardan yakınm ak yerine, bu bask ılan  
kırm ak, halkım ızın yaşayan kü ltü rünün  ilerici y an lann ı sun 
m ak ve geliştirm ek yolunu seçti. Öyle sanıyoruz ki bu konuda 
devrimci mücadele ile kültürel çalışm anın kaynaştırılm asınm  
iyi örnekleri verildi.

D a ha  İ le r i  B i r  Ö z g ü r lü k  Y o lu  İç in ..

Y ukarda özetle belirlenen kararlı ve bilimsel .mücadele 
çizgisidir ki, Ö zgürlük Yolu’nu günden güne güçlendirmiş, 
onun saygınlığını arttırm ıştır. Dergimizin görüşleri kitleler a ra 
sında yaygınlaşarak m addi bir güce dönüşm üştür.

Kuşkusuz, eksiklerimiz de oldu. Amacımız, bundan böyle 
eksiklerimizi tam am lam ak, devrimci bir yayın organı olarak, 
m ücadelenin gereklerine daha iyi karşılık verebilmektir. Baş
tan  da söylemiştik, devrimci b ir yayın organı, onu çıkaranlar, 
yazarları ve okuyucusuyla kollektif bir üründür. Özgürlük Yo- 
lu ’nun  daha da yetkinleşmesi aynı zam anda, onun görüşlerine 
katılan herkesin göstereceği destek ve dayanışm aya bağlıdır.

Bugün durum  üç yıl öncesinden çok farklıd ır .Bugün doğ
ru la r ve yanlışlar birbirinden daha k o la y ' seçilmektedir. A ra 
dan geçen zam an pekçok yanlışı sergiledi ve doğru mücadele 
hattın ı kadro lar ve h a tta  kitleler açısından daha belirgin bir 
hale getirdi. Mücadelemiz, yanlışları, sapm aları yenilgiye u ğ 
ra ta ra k  devrimci b ir doğrultuda gelişiyor. Halkımızın k u rtu lu 
şu bu devrimci mücadele hattın ın  zaferine bağlıdır.

O halde, Özgürlük Yolu’nun ve onun savunduğu devrim 
ci mücadele hattın ın  kitleler arasında  yaygınlaşması, pekişm e
si, güçlenmesi için ileri!

Devrimci m ücadele hattında  birlik için ileri!

Daha iyi bir özgürlük yolu için ileri!
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Irak Kürdistanmdaki Direniş 
ve Maocu Kalpazanlar

Irak ’taki ırkçı Baas d iktatörlüğü yeniden güç günler yaşı
yor. K ürt halkının özgürlük mücadelesi yeniden toparlanıp güç
lenirken Takriti cuntasının cinayetleri, zulm ü de artıyor. Di
ğer yandan, bu zulüm tüm  A rap ilericilerini, dem okratlarını ve 
doğal o larak sosyalistleri de kapsıyor. Son aylarda Cunta, Ko
m ünist Partisi yönetimine karşı yoğun tu tuk lam alara  girişti 
ve yöneticilerin b ir kısmı idam edildiler. Buna gerekçe olarak 
Komünist Partisinin ordu içinde örgütlenm eye çalışması ge
rekçe gösteriliyor. Ama asıl nedenin kanlı Baas yönetiminin 
içine düştüğü derin bunalım  olduğuna kuşku yoktur. Baas, ıs
r a r  ettiği bu zulüm politikasıyla K ürt halkını dize getiremedi, 
Irak  halk ına m utlu luk getirem edi ve kitlelerin günden güne 
a rtan  m emnuniyetsizliği ve m uhalefeti ile karşılaştı. Başlangıç
ta, onun takındığı ilericilik, «sosyalizm» m askesine aldananlar, 
ya da bu yöntem in ileri doğru bazı adım lar atacağını um anlar 
da şimdi ondan yüz çevirmişlerdir.

Baas partisi, sınıfsal yapısının doğal sonucu olarak şimdi
ye dek hep ikili, daha doğru b ir deyişle ikiyüzlü b ir politika 
izledi. Bir yandan ilerici, anti em peryalist görünm eye çabalar
ken, diğer yandan işçi sınıfının politik hareketine, örgütlen 
mesine sürekli o larak güçlük çıkardı, şartları uygun buldukça 
bu hareketi en kanlı şekillerde ezdi. Baas Partisi, güç durum 
larında K ürt ulusal sorununa dem okratik b ir çözüm getirece
ğini vaadettiği halde, her keresinde K ürt halkına saldırı ve bu 
halkı zorla dize getirm eye çalıştı, bu mücadeleyi terörle durdu 
rabileceğini umdu. Oysa Baas yönetimi de, diğer başka b ir yö
netim  de K ürt halkının  ulusal ve dem okratik hakların ı tan ım a
dıkça ve bu hak ların  hayata  geçmesine razı olmadıkça Irak ’a 
barış gelemez, kendi yönetimleri de kalıcı olamaz. Bir yandan 
K ürt halkına, diğer yandan genel o larak işçi sınıfı hareketine 
karşı izlenen bu iki yüzlü ve düşm anca politika olumlu sonuç
la r veremezdi ve vermedi.
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Gerici sınıfların politikası cam ı zorlayan sineğin durum unu 
andırır. Camı aşm aya çalışan sinek b ir tü rlü  bunu başaram az, 
am a neden başaram adığını da b irttirlü  anlayam az, herkeresinde 
öbür yana geçmeyi yeniden dener. Irak ’taki ırkçı rejim ler de 
şimdiye dek K ürt halkının özgürlük m ücadelesini zorla dize 
getirebileceklerini, «kökünü kazıyacaklarını» um dular. Ama bu 
mücadele bitmedi, kökleri kazınm adı ve her keresinde daha 
güçlü biçimde karşılarına çıktı. Irkçı Baas yönetimi, İran  gerici 
rejimiyle 1975 M art antlaşm asını yaptık tan  sonra artık  bu işin 
sonunu getirdiğini sandı. K ürt halkına karşı b ir sindirm e ve 
sürgün politikasına girişti. Otonominin hüküm lerini yerine ge
tireceğine, yıllar öncesinden alınmış hak ları da çiğnedi, K ürt 
okullarında öğrenimi yasakladı ve haklı direnişlere cinayetlerle 
katliam larla  karşılık  verdi. Şimdi bü tün  bu «tedbirlerin» bir 
kez daha iflas ettiği görülm ektedir.

Irkçı Baas yönetiminin, 1975 M artından sonra baskı ve yok 
etme politikasını sürdürm esi üzerine, Irak  Kürdist'anmda Kürt 
halkı kısa b ir sürede yeniden direnm e hareketin i başlattı. P a r
tizan birlikleri oluştu ve bun lar giderek güçlendiler. Partizan 
hareketin i bastırm a girişim leri sonuç vermedi. İzlenen zulüm 
politikasının yanlışlığı bizzat ordu içinde tartışm a konusu oldu. 
Bu politikanın terkedilm esini isteyen 50 kad ar subay 1978 M art'- 
m da emekliye sevkedildiler. Bu subaylar arasında bizzat askeri 
hareketin  kom utanı Sait Ham a da vardı.

Diğer yandan K ürt halkına karşı izlenen saldırı politikası
nın başarısızlığı Baas’m  çeşitli hizipleri arasında sürtüşm elere 
yolaçm aktadır. Cunta, son dönemlerde birçok önde gelen poli
tikacıyı tu tuklattı. Bunlar arasında Irak ’m  eski Moskova Bü
yükelçisi Faysal Habip Keyzeran, Irak  A vukatlar Birliği Baş
kanı Abdulrezzak El Hadisi, eski Irak  Dışişleri Bakanı ve Bin
leşmiş Milletler Temsilcisi Abdülkerim  Şeyhali bulunm aktadır. 
1978 Ocak ayında Irak  Komünist Partisi m erkez komitesinin 10 
üyesi tu tuklandı ve daha sonra bun lardan  altısı idam edildiler. 
IKP, Baas’m K ürt halkına yönelik saldırı ve sürgün politikasını 
sert b ir şekilde eleştirm ektedir. Komünist Partisine yönelik sal
d ın  son günlerde daha da hızlanm ış ve Irak ’ta  olup bitenler ya 
bancı basm a daha geniş çapta yansım aya başlamıştır.

Bütün bunlar, Irak ’taki kanlı. Baas yönetim inin öm rünün 
pek uzun olmayacağını gösterm ektedir, C untanın yakın b ir dö
nemde çöküntüye uğram ası şaşırtıcı olm ayacaktır. Bütjiin zu-
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lüm yönetim lerinin sonu budur ve Bağdat ırkçı yönetimininki 
de elbet bu olacaktır.

Diğer yandan, Irak ’ta  K ürt halkının  ulusal kurtu luş m ü 
cadelesinin yeniden örgütlenm esi ve 1970’lerde düştüğü h a ta 
lardan  kaçınarak  ilerici b ir doğrultuda yürüm esi K ürt ha lk ı
nın düşm anlarım , emperyalistleri, onların bölgesel ajanlarını, 
gericileri de harekete geçiriyor. CİA, SAVAK ve benzeri ö rgü t
lerin a jan ların ın  bu bölgeye yönelik p lan larından  daha önceleri 
de dergimizde sık sık sözedilmişti. Halkımızın ve tüm  halk ların  
düşm anı bu güçler, K ürt emekçilerini bölmek, yurtsever güç
ler arasına ikilik sokmak, onları bijrbirine düşürm ek için elden 
geleni yapıyorlar. Tüm yurtseverler, emperyalizm ajanların ın  
ve aynı zam anda solculuk m askesi tak ınan  benzerlerinin oyun
larına dikkat etmelidirler. Özellikle m askeli Tercüm an «Aydın
lık» gazetesi, çıktığından bu yana, K iirdistan’da gelişen devrim 
ci hareketi karalam ak, halkım ızın yurtsever, dem okratik güç
lerini birbirine düşürm ek için sinsice b ir yayın politikası g ü t
mektedir.

M aocu  A y d ın l ı k  Gazetesi K im e  H iz m e t  E d iyo r?

Maocu Aydınlık gazetesi, çıktığından bu yana, K ürt halkı 
arasında da okuyucu bulm ak ve kendi bozguncu görüşlerini yay
m ak için tü rlü  oyunlar denedi. Aydınlık, işçi sınıfı hareketini 
bozmak için nasıl işçiden yana görünüyorsa, Kürt' halkının u lu 
sal m ücadelesini de hedefinden saptırm ak, yurtsever safları k a 
rıştırm ak ve K ürt halkını dost güçlerden koparm ak için öylesi
ne, K ürt halkının hakların ı savunuyorm uş görünüm ü y a ra t
m aya çalıştı. Elbette Aydınlık, açık kimliğiyle bu görevleri ye
rine getiremez.

Ancak, bu içtenlikli olm ayan sahtekarca yaklaşım, bu kuzu 
postuna bürünm üş k u rt yöntemi kısa zam anda sırıttı. Aydınlık, 
Irak  Kürdistanm daki. K ürt hareketine ilişkin bazı haberler ya 
yınladı ve bu haberleri em peryalistlerin ve onların bölgedeki 
a jan ların ın  üslubuyla değiştirdi, tah rif etti. K ürt halkının ge- 
lişan devrimci hareketine karşı duyduğu korku ve düşmanlığı 
açığa vurdu.

Sovyet fobisine yakalanm ış olan maocu kalpazanlara  göre, 
Sovyetler Birliği Irak  kürtlerine silah vermekte, onları k ışk ırt
m akta  imiş. Sovyetlerin faaliyetleri sonucu, üç K ürt lideri, M us
tafa  Barzani (Aydınlık, Molla Barzani, diyor) Celâl Talabani 
ve Ali A skari birleşmişler..
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M aocular, daha önceleri, sanki K ürt halkının Irak  Kürdis- 
tanm da yürü ttük leri m ücadeleden yana im işler gibi, Sovyetler’i 
K ürt halk ına yardım  etmemekle, Baas’a silah vermekle suçlu
yorlardı. Şimdi ise, onları K ürtlere silah vererek Irak  hüküm e
tine karşı k ışkırtm akla suçluyorlar. Acaba sayın m aocular ger
çekte kim den yanadırlar? Gerçek şu ki, onlar, b iryandan K ürt 
halkı arasında sosyalist ülkelere düşm anlık duyguları y a ra t
m ak istiyorlar, diğer yandan da K ürt halkının devrimci dem ok
ratik  hareketin in  gelişmesinden ürküyor ve bu hareketi boz
mak, em peryalizm in güdüm üne sokmak için elden geleni ya- . 
pıyorlar.

5 H aziran tarih li Aydınlık daha da ilginç b ir haber yayın- 
I'adi: «Irak’tan  H akkâri’ye giren Sovyet ta ra fta rla rı köyleri yağ
malıyorlar»!. Böylesine b ir haber en saf ve dünyadan habersiz 
okuyucuda bile şaşkınlık yara tacak  cinstendir. Am a maocu - 
kalpazanlar, kendi am açları için hertü rlü  düş ü rü n ü  haberi 
üretm ekten, olayları bu denli çarp ıtm aktan  geri kalm ıyorlar. 
Bu haber hem  yalan ü rünüdür, hem de kışkırtıcıdır. Benzer şey
leri, öteden beri, kam uoyunu yanıltm ak, birtakım  baskılara, 
«operasyonlara» gerekçe hazırlam ak için gerici burjuva gazete
leri yaparlar. Kamuoyu artık  bu tü r  yalanları kanıksam ıştır. 
Ama m aocular, birçok konuda olduğu gibi bunda da burjuva- : 
zinin eski yalan üretm e yöntem lerine başvurm aktan, gericile
rin eski paslı silahlarını kül altından çıkarm aktan geri kalm ı
yorlar. Aydınlık’m  haberinde bakın neler deniyor:

«Irak sınırını geçerek H akkâri’ye bağlı m erkez Tal ve Baz 
köylerine giren 1600 k ad ar Sovyet ta ra fta rın ın  (!) köylülerin 
m allarını yağmaladığı, Sovyetlere karşı çıkan güçleri (?!) des
tekleyen köylülerin karşı koyması sonucu 6 saldırganın öldüğü 
bildiriliyor. Saldırganların  Celâl Talabani liderliğindeki akım a 
mensup bulundukları ve Türkiye’ye Şemdinli yöresinden sızdık
ları bildiriliyor. Aynı güçler Irak ’ta  da karışıklık çıkarıyorlar...»

Aydınlığın böylesine düş ü rünü  haberlerden am açladığı ne 
dir? Herhalde, son aylarda «bölücülük» üstüne b ir kaşık suda 
fırtına koparm ak isteyen cümle ırkçıların, gericilerin, faşistlerin, 
emperyalizm ajanların ın  am açladığından farklı birşey değil. 
Üstelik bu haber daha da öd koparacak cinsinden, daha da bü 
yük b ir tehlike çanı!... Aydınlık da cümle gericiler gibi, «Vatan 
tehlikede!» diyor. «Komünistler ve K ürtçüler va tana  saldırm ış
lar!,.» O halde ne yapmalı? «Gecikmeyip tez elden harekete-geç
meli...»
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Maocu kalpazanlar, son zam anlarda b ir vatan-m illet h a 
misi kesildiler ki, cümle âlemi şaşırtacak cinsinden. Ama, işin 
içyüzünü bilenler için aslında şaşıracak b ir şey yok. Maocular, 
em peryalist efendilerine hizm et yolunda hızla ilerliyorlar. Bu iş 
elbette böyle yapılır. Kuzu postuna bürünm üş k u rtla rın  çalışma 
yöntemi budur. Devrimci güçlerle m ücadelenin b ir yolu da bu- 
dur: devrimci kılığına girmek, içten bozmak... Bu yöntem, hiç 
şüphe yok ki devrimci saflara  açıkça saldırm aktan, daha da işe 
yararlıdır.

Maocu kalpazanlar, Irak ’ta'' K ürt halkının  yürü ttüğü  m ü
cadeleye de «karışıklık çıkarmak» dem ekten geri kalmıyorlar. 
Yarım yüzyılı aşkın süredir devam edegelen bir halkın özgürlük 
uğrundaki direnişine m aocuların yakıştırdığı işte budur. Mao
cular, B ağdat’taki ırkçı rejim in K ürt halk ına uyguladığı zulüm 
politikasını, yüzbinlerce K ürt köylüsünün yurdundan sürgün 
edilişini, toplam a kam plarını, işkenceleri, idam ları görm ezlik
ten geliyorlar. Son 3-4 yıl içinde yüzlerce K ürt yurtseveri idam 
edildi, şu anda da idam  hüküm lerini bekleyen yüzlercesi var. 
Maocu kalpazanlar bütün  bun lardan  tek kelime sözetmiyorlar 
bile. Bu insan ların  acıları onları ilgilendirmiyor.

Aydınlık gazetesinde, bu haberin  yanında yeralan  yorum 
da ise şöyle deniyor. «Bu tertip lerin  am acı açıktır. Bölgede hem 
Irak, hem de Türkiye’de karışıklık yara tm ak  ve Sovyetlerin ya
yılması için m üsait ortam  hazırlamak...» İşte baylarım ızın neyi 
istedikleri, kim den yana oldukları ortada. Onlar, K ürt halkının 
devrimci m ücadelesinden feci korkuyorlar. Irak ’taki zulüm re 
jim inden yana çıkışları nedensiz değil, çünkü onlar aynen ken
di burjuvalarının, ırkçıların ın  ve em peryalist efendilerinin en
dişelerini duyuyorlar. «Türkiye’de karışıklık yara tm ak  isteni
yor!...» Ve onlar, bu «karışıklık yaratan lara»  karşı burjuvaziyi 
göreve çağırıyorlar. Aynen bay Türkeş gibi, Bay Çelebi ve öteki 
iflah olmaz ırkçılar gibi..

Maocu kalpazanların  m askeleri hızla düşüyor ve altından 
gerçek yüzleri, halk düşm anı yüzleri sırıtıyor. Bu yüzü daha da 
teşhir etm ek ise tüm  devrimci ve dem okratların  görevidir.

Eğer bugün Irak  K ürdistanm daki mücadele anti em perya
list ve dem okratik b ir doğrultuda gelişiyorsa ve Irak ’taki zorba 
rejime karşı K ürt ve A rap halk ları güçbirliği ve dayanışma 
içindelerse buna sevinmek gerekir. K ürt yurtseverleri de ken
di aralarındaki sürtüşm eleri büyütmemeli, düşm anın ve geri
cilerin oyunlarına gelmemeli, saflarını sıklaştırm alıdırlar.
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Bağdat Irkçı Rejimi Kürt Halkına 
Karşı Zulüm ve Yoketme 

Politikasına Devam Ediyor

K ö y le r in  Y ık ım ı  ve S ü rg ü n

Irkçı Bağdat rejimi, İran, Türkiye ve Suriye sın ırları bo
yunca 20 kilometre eninde bir kuşağı, K ürt halk ından boşalt
m ak için geçen yıllarda başlattığı uygulam ayı sürdürm ektedir. 
Geçen yıla k ad ar 300 bin K ürt köylüsü bu topraklardan  zorla 
çıkarılmış ve güneydeki çöllük a lan lara  sürülm üştü. Şimdi 
bu uygulam a Süleymaniye, Pençvin ve Halapça çevresinde de 
yürürlüğe konm uş ve köylülere evlerini terketm eleri ih ta r 
edilmiştir. Zorba Irak  yönetimi, toprakların  kam ulaştırılm a
sına ilişkin belgeleri köylülere zorla im zalatm akta ve böyle- 
ce, sözde köylülerin rızasıyla böyle şeyler yaptığını söyleye
rek dünya kam uoyunu aldatm aya çalışm aktadır.

Faşist rejim in Kürt' halkından bir milyon kadarın ı sürgün 
etmeyi planladığı söyleniyor. Bu amaçla, o, köyleri yakıp yıkı
yor ve geniş a lan ları insansız hale getirm eye çabalıyor. Böy- 
lece Irak ’ta  K ürt halkının direnm e hareketine karşı 1978 yı
lı b ah ar aylarında başlatılan saldırı için elverişli şa rtla r ya 
ratılm ak istendi. Faşist rejim, geçtiğimiz M art aym a kadar 
Diyala, H anakin, Mandali, Erbil, Çoman, Barzan, Şeyhan, Za- 
ho, Zimar, Sincar, Sengeser, Neneva bölgelerinde yüzlerce 
köyü yıktı ve köylüleri zorla sürgün etti.

K i t le  H a l in d e  İd a m la r  D e v a m  E d iy o r
4

Faşist Irak  rejim inin kitle halindeki cinayetleri de devam 
ediyor. Partizan oldukları iddiasıyla tü tuk lanan ların  yam sıra,
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onlara yardım  ettikleri, ak raba  oldukları, partizan ları b a rın 
dırdıkları iddiasıyla da yüzlerce' kişi tu tuklanm akta, kimi za 
m an yargılanm adan, kimi zam an da askeri m ahkem e ta ra fın 
dan usulen yarg ılandık tan  sonra ku rşuna dizilmektedir.

M u s u l  T u tu k e v in d e k i  Ö lü m  H ü c re le r in d e n  B i r  M e k tu p

A şağıdaki mektup, çok sayıda K ürt yurtseverlerinin idam 
edildiği, ya da idam  cezasına çarptırıldığı, infaz için ölüm 
hücrelerinde tu tu lduğu Musul hapishanesinden alınmıştır. 
Gizlice kaçırılan  m ektupta şöyle deniyor:

«Her şeyden önce, tüm tutuklu kardeşler adına selâmları
mızı, bizi asla unutmayacaklarına güvendiğimiz tüm siz dışar- 
dakilere göndeririz. Biz, sevgili Kürdistanımız yolundaki müca
delemizden ve halkımızın Qala Diz, Halapça ve Süleymaniye’- 
deki şehitlerinin çabalarına şerefle bağlılığımızdan dolayı bu
radayız.

Süleymaniye’de 10 Eylül 1977 günün tutuklandık. Biz 10 k i
şinin yakalanmasına bir muhbir yolaçtı. 13 Eylül gecesi, askerî 
bir helikopterle Kerkük’e nakledildik. Nakil sırasında bilekleri
mize kelepçe vuruldu. Kerkük’teki askerî garnizon karargahına 
götürüldük. Bizi orada üç gün tuttular. Geceleri sorguya çekil
dik ve bize serbest bırakılıp gerisingeri evlerimize gönderilece
ğimizi söylediler. Daha önce müzakereler yapıldığını ve bırakı- 
lebileceğimizi duyup sevindik. 18 Eylül gecesi Kerkük’teki «istih
barat merkezine» götürüldük. Hemen işkenceye başladılar. Ön
ce bizi rastgele döverek ve tekmeleyerek işe başladılar. Tutuk- 
evinin salonlarından birine götürüldüğümüzde, bizden önce di
ğer 71 Kürt yoldaşın da oraya konulduğunu gördük. Bu görü
nüşle karşılaşınca önce, onların bizim işkencecilerimiz olacağı
nı sanarak korktuk. İnsana benziyorlardı. Evet, çok özel bir du
rumda, gerçekten insandılar. Ama birer hayalete dönmüşlerdi. 
Salona girişte onları selamladığımızda, çok ih tiya tlı biçimde 
karşılık verdiler ve bizi hiç bir şey söylememek için uyardılar. 
Ayakkabı, battaniye, elbise gibi hiç bir ihtiyacımız karşılanma
dan orada tutulduk. Sürekli olarak sessiz kalmaya zorlandık. 
Günde ik i kez tuvalete gitmemize izin veriliyordu. Her sabah 
saat altıda bize biraz ekmek veriliyordu. Ve peşinden yeni bir 
dayak faslı başlıyordu. Sigara içmemize bile izin verilmiyordu. 
Öğleden sonraları, saat 2 -3  arasında, öğlen yemeği v.s. için gö
türüldüğümüz her yere, faşistlerin dayak ve aşağılamalarından 
kurtulmak için acele etmemiz gerekiyordu.

«Şimdi işkence ve zorla itira f yöntemlerine dönelim.
«Kerkük’teki istihbarat merkezinde herkes itira f etmeye 

zorlanıyordu. Kurbanın ayakları yukarı kaldırılıyor ve tutukevi 
balkonunun kolanlarına bağlanıyordu. 6 - 7  asker dövmeye ve
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kurbana işkence etmeye başlıyordu. Bu işlem, sabah erkenden, 
öğle vaktine kadar 3 -4  kez tekrarlanıyordu. Sonra kurban, şi
şen ve kan bağlayan ayaklarıyla cezaevinin beton avlusu çev
resinde koşturuluyor ve oradaki birkaç askerin dayak ve tekme
lerine bırakılıyordu.

«31 Aralık 1977 Cumartesi günü Kerkük «Merkezî İstihba
ratında» 22 kişi idik. Aynı gün kötü şöhretli Özel Baasçı mah
kemeye çıkarıldık. Kendimizi savunmamız için bize hiç bir şans 
tanınmadı. Boş kâğıtları imzalamaya zorlandık. Ben de dahil ol
mak üzere, 22 kişiden 16’mız idama mahkum edildik. Ölüm ce
zasına çarptırılmış bu 16 yurtseverden b iri de Kâzım Abbas adlı 
bir Arap yoldaştı ve 11 - 12 Şubat 1978 gecesi saat 6’da kurşu
na dizildi. Hewler (Erbil)’den Faysal Kadir Weys ile Süleyma- 
niye’den Mustafa Raşid Malımud adlı yoldaşlar da bizimle b ir
likte ölüm cezasına çarptırıldılar... Halapça bölgesinden Tahsin 
Hama, Amin Farac ve Amin Hüseyin Mahmud adlı yoldaşlar da 
ölüm cezasına çarptırıldı. 42 gün önce ölüm cezasına çarptırıl-, 
mış diğer 10 yoldaş da bu mektubu yazdığım anda hâlâ yaşa
maktalar. Bunlar Abdulla Haşan, Hıdır Mahmud Hıdır, Ahmet 
Kake Haşan, Hama Muhammed Abdulla, Latif Kerim Hamad, 
Mam Resul Muhammed Hafur, Haşan Resul Ağa, Hıdır Resul 
Mahmud, Osman Şefik Farac, Muhammed Abdulla İsmail yol
daşlardır.

«Kerkük’te ölüm cezasına çarptırıldıktan sonra 2 Ocak 1978 
tarihinde Musul Cezaevine nakledildik. Orada daha sonra 28 
Ocak’ta diğer beş yoldaşla birlikte idam edilen Cemal Hoşnav 
ve Cemal Reşid’in de aralarında bulunduğu 18 yoldaşla karşı
laştık. İdam edilen diğer beş yoldaş Aziz Abdulla, Sabır Salih, 
Kerim Muhammed Salih, Hama Amin Hacı Havez ve Halit Mu
hammed Hiyol idi.

«20 Ocak gecesi şu arkadaşlar idam edildiler: Ömer Heyyat, 
Ömer Abdulla Şirvan, Abdulla Kadir Sayyik, Bekir Havez Ah- 
med, Abdulla Muhammed Hıdır, Hama Pirot Şeyhe.

«4 - 5 Şubat gecesi saat 12.00’de Abbas Aziz Abdulla yoldaş 
idam edildi.

«11 Şubat 1978 tarihinde kurşuna dizilen «Kâzım Abbas» 
yoldaş, Kerbelalı bir Arap yurtseveriydi. Yaşamını Irak Kürdis- 
tanı’ndaki demokratik devrime adadı.

Ölüm Hücreleri 
11 - 12 Şubat 1978 Gecesi 

Musul Hapishanesi»

Faşist m ahkem e 2 N isan’da 25 K ürt yurtseverini daha 
ölüm cezasına çarptırd ı ve bunların  b ir kısm ının n isan  aym da 
idam  edildikleri biliniyor.
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K ü rd is ta n  Y u r ts e v e r  B i r l i ğ i ’n in  (P U K )  B ir le şm iş

M i l le t le r ’e G ö n d e rd iğ i  M esa j:

PUK’un A vrupadaki temsilciliği, Cenova kentinde yıllık 
toplantısını yapan Birleşmiş M illetler İnsan H akları Komis- 
yonu’na, Irak ’ta  insan hak ların ın  pervasızca çiğnenişi karşı
sında sürekli o larak kayıtsız kalışını ha tırla tm ak  am acıyla 
aşağıdaki telgrafı gönderdi:

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu,
Birleşmiş Milletler
Newyork, U.S.A.
«Uruguay, Şili ve İran ’da insan haklarının çiğnenmesiyle 

ilg ili açıklamanıza gönülden'katılıyoruz; ama Irak’ta faşist yö
netici k lik  eliyle insan haklarına karşı işlenen son derece gad
dar ve merhametsiz cinayetler karşısındaki suskunluğunuz bizi 
şaşırtmaktadır.

«Yalnız geçen yıl içinde 513 Irak yurttaşı (Araplar ve Kürt- 
ler) rejim tarafından hapishanelerde ya idam edilerek, ya da 
işkence ile öldürüldüler. Yüzlerce kişi de uzun süreli hapis ce
zalarına çarptırıldı. Yüzbinlerce Irak yurttaşı Kürt, Irak ’ın Su
riye, Türkiye ve îran sınırları boyunca 20 km. enindeki bir 
alan şeridinden zorla alınıp güney Irak’taki çöllük bölgelere 
sürgün edildiler. Çocuklar, yaşlılar ve kadınlardan oluşan 1500 
aile, Kürt partizanı olmak iddiasıyla tutuklandı ve Irak’m gü
neyindeki hapishanelere dağıtıldı. Şu anda Musul ve Ebu Ga
rip hapishanelerinde ölümü bekleyen idama hükümlü 102 Kürt 
bulunmaktadır. Irak’ın askerî güçleri Kürdistan’ın sivil halkına 
karşı imha savaşını sürdürmekte ve yoğun bombardıman ile 
köylerini ve evlerini yakıp yıkmaktadır.

«Bu nedenle, Irak’ta insan haklarının çiğnenmesi sorununu 
gündeminize dahil etmenizi ve Irak’ın kanlı zorba rejimini, in 
san haklarının en iğrenç çiğneyicilerinden b iri olarak takbih 
etmenizi istiyoruz. Halkımız, bu konudaki sürekli suskunluğunu
zu, Irak rejim inin insan haklarına karşı işlediği cinayetlere bir 
çeşit katılma ve tasvip olarak karşılayacaktır.

«Cevabınızı bekliyoruz.»

K a n a d a  B i r  I r a k  D ip lo m a t ım  S ın ı r  D ışı E t t i  11

1 1  Kasım 1977 tarih li N e w  Y o r k  T im es  Gazetesi, K anada’- 
nın, Irak ’m O ttava’daki ikinci dereceden b ir diplom atım  sınır 
dışı ettiğini haber verdi. K anada Dış İlişkiler Bakanı Donald 
C. Jamieson, bu kişinin, «kabul edilemez casusluk eylem lerin
de» bulunduğunu, bu nedenle istenm eyen adam  ilân edildiği
ni belirtti. 10 Kasım tarih li sayısında T o ro n to  Sun,  Irak  diplo-
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m atı T ank  Ebu El K hail’in, bu rada  olup Irak ’ta kendilerini 
ölüm cezalarının beklediği göçmen K ürtleri Irak ’a kaçırm aya 
çalışm aktan dolayı sınır dışı edildiğini yazdı.

Irak, Filistin Halkının ela Güvenini Yitiriyor

Filistin K urtuluş hareketinin birçok bölümleri, Ortadoğu 
halkların ın  devrimci m ücadelesinde birçok hayati önemdeki 
sorunla ve özellikle Filistin devrimiyle ilgili o larak Irak  poli
tikasının ikiyüzlülüğünü görmeye başladı. Direniş hareketin in  
başta gelen yayın organı olan Falastin Al-Thawra’nm  6 Şu
bat 1978 tarih li sayısında veralan b ir m akalede, İran  ve Irak ’- 
m  sıkı-fıkı ilişkileriyle, iki ülke arasında yapılan yüksek dü 
zeyde diplomatik ziyaretlerle, başka b ir deyimle, Irak  İçişleri 
Bakanı ve Irak  Başbakan Yardımcısının İran ’ı ziyareti, aynı 
şekilde İran  Dışişleri Bakanı ve İran  G enelkurm ay Başkanınm  
Irak’ı ziyaretiyle ilgili olarak, m akalede şöyle deniyor: «İran ile 
Irak arasındaki ilişkiler sıklaşıp güçlendikçe, Irak  rejim i FKÖ’- 
nün de içinde yeraldığı Arap Red Devletleri’nin ilerici cephe
sinden kendini koparm aktadır.»

IRAK’TAKİ PARTİZAN SAV AŞIN D A N  HABERLER

Irak ’taki partizan savaşının önemli boyutlar kazandığını 
artık  kanlı Baas rejimi de gizleyemiyor. B ununla ilgili h ab er
ler b ir süreden beri dünya basınına yansıyor. Geçtiğimiz ay 
larda b ir Alman gazetecisi, Irak  K ürdistan’m iç bölgelerine 
kadar gidebildi ve partizan larla  görüştü, çakışmaları yerinde 
izledi. O nun verdiği haber ve resim ler Alman basınında yer 
aldı.

Son olarak Beyrut basım  da yeniden bu konuya döndü ve 
Kürt partizanların ın  M usul’da b ir askeri garnizonu kuşattık 
larını yazdı.

Kanlı Baas rejimi, bu kez de, her keresinde yaptığı gibi, 
durum unu kurta rm ak  için yine tü rlü  hile yollarına başvuruyor 
ve yine K ürt halkını bölüp birbirine düşürmeye, bazı gerici u n 
surları m aşa olarak kullanm aya çalışıyor.

K ürdistan Y urtsever Birliği’n in  The Spark  (Kıvılcım) adlı 
yayın organının 1978 Mart-M ayıs sayılarında savaşla ilgili 
olarak şu haberler veriliyor:
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0  Irak  faşist ordusunun beklenen b ah ar saldırısı 10 
M art 1978 tarihinde, Qala Dize bölgesindeki devrimci partizan 
güçleri üzerine yoğun b ir saldırı o larak başladı. Saldırının ilk 
çatışm alarından birinde faşist kuvvetler 15 kayıp verdiler.

Q  Qala Dıze’ye karşı girişilen ve 36 helikopterle destek
lenen aynı saldırıda, faşist kuvvetler 21 M art 1978 günü 45 k a 
yıp verdiler ve 3 helikopterleri düşürüldü. Faşist hüküm et bir 
helikopterin düşürüldüğünü itiraf etti.

0  26 M art 1978’de Halapça ve Pencvin bölgesindeki di
ğer çarpışm alarda faşist kuvvetler 24 kayıp verdiler.

•  8 M art 1978 günü, 42 peşm ergeden oluşan bir devrim 
ci partigan grubu, Qala Dize bölgesinde Deştevv köyü yakın ın 
da, beklenm edik b ir durum da, faşist orduya ait 40 helikopter 
ve paraşü tçü  birlikleri ta ra fından  çembere alındı. Çarpışm a 
b ir gün  sürdü  ve bu şimdiye k ad ar yeralan  ağır çarp ışm alar
dan biriydi. Faşist ordu 160 ölü verdi ve 5 helikopter düşürü l
dü. Bizim kayıplarım ız, şehid olan 13 partizandı; b un lar a ra 
sında PUK’un  yönetici komite üyesi olan Saadi Aziz adlı yol
daşla, Deşti Hewler (Erbil yöresi) siyasi komiseri Faruk Sıdık yol
daşlar da vardı. Ayrıca beş partizan  faşist kuvvetler ta ra fın 
dan esir edildi; bun lar halen  M usul hapishanesinin ölüm hüc
relerinde idam larını beklem ektedirler. 13 partizan  toprağa 
verildiği zam an Qala Dize’de büyük b ir gösteri yapıldı.

0 Serzal-K aradağ yöresinde, M art ayının son günlerin 
de Faşist ordu ve işbirlikçileriyle yapılan b ir çarpışm ada, p a r
tizan la r düşm ana 35 kayıp verdirdiler. Yine aynı günlerde Zi- 
m a n k o ’da devrimci partizan  güçleriyle faşist ordu arasında üç 
ağ ır çarpışm a yer aldı. Bu çarpışm alardan birinde faşist ordu
nun üç zırhlı aracı tah rip  edildi ve düşm ana 21 kayıp verdirildi.

^  6 N isan 1978 günü devrimci güçler Ç ıw a r ta ’daki polis 
karargah ın ı bom baladılar. B inada 4 ton TNT bulunuyordu. 
Merkezdeki h e r şey (evraklar, silahlar, cephane, telsiz cihazla
r ı  vs.) tüm üyle tah rip  edildi. 156 polis ve asker öldü veya ya
ralandı. B unlardan üçü polis şefi, biri is tihbara t subayı, 27’si 
güvenlik görevlisi ve biri yüksek dereceli Baasçı b ir memurdu.

•  6 N isan 1978 tarih inde Tim ar - K aradağ bölgesinde fa
şist ordu ile yapılan b ir çarpışm ada, p artizan lar düşm ana 21 
kayıp verdirdiler.
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Ö lü m  H ü c re le r in d e n  M e k t u p la r :

1 — Enver M uham m ed Em in’in aşağıdaki m ektubu, ida 
m ından b ir süre önce, M usul H apishanesindeki ölüm hücresin 
de yazılarak dışarıya çıkarıldı. O, «Kürdistan M arksis - Leninist 
Örgütü» nün  Halepçe komitesi üyesi idi.

«Süleymaniye cephesine,
Devrimci selâmlar,
Yoldaşlar, ölüm hücresinden sizi daha çok mücadeleye, da 

ha  çok fedakârlığa ve dayanm aya çağırıyorum. Öyle ki daha  
güçlü ve başarılı biçimde faşizmin, işgal ve ihanetin  hakk ın 
dan gelebilelim. Ve örgütüm üzün eksiklerini gidermek, özel
likle de faşist rejime m uhbirlik yapan hainlerle başa çıkm ak 
için çaba gösterelim (...)

Um arım  ki bu olayı iyi değerlendirir ve gelecekte bu tü r 
yanlışlardan kaçınm ak için en iyisini yaparsınız... Şu anda, 
ölüm hücresindeyken bile, am aca ulaşm ak için zorunlu m üca
deleyi sürdürem ediğim  için, um arım  ki K ürt halkı beni affe
decektir. Ç ünkü yaşam ım  bir süre sonra son bulacak. Fakat 
hapisteki yoldaşlarla birlikte söz veriyorum, onlar boyunları
mızı asılı ipin ilmiğine tak tık ları ana  kad ar faşizme karşı sa 
vaşacağız. Moralimiz son derece yüksektir; çünkü biliyoruz ki 
yaşam  tatlıdır, faka t kişinin halkı için ölüm ü yaşam adan da 
ta tlıd ır .Ölüm tatlıdır, eğer o yeni b ir can doğm asına yol açı
yorsa. Bir başka hayat için ölüm hayatın  kendisidir. H apisha
nede sürekli o larak devrimci tü rkü ler söylüyoruz, çünkü oku
m ak için kitaplarım ız yok; moralimizi yüksek tutuyor, faşist 
gard iyan lara  m eydan okuyoruz.»

Enver Yoldaşın m ektubundan bazı notlar;

a) Aşağıdaki kişiler ölüm cezasına çarptırılm ıştır. Politik 
çizgilerine göre:

— K ürdistan M arksist-Leninistl'eri örgütünden; 13 yurtsever.

— K ürdistan Y urtsever Birliğinden: 15 yurtsever.

— Bağımsızlar: 7 yurtsever.

— K ürdistan Sosyalist H areketi’ndem 10 yurtsever.

— Irak  Komünist P artisin d en  (Central Command): 2 y u rt
sever.

— K ürdistan Köylü Ö rgütü’nden: 3 yurtsever. Bunlardan 
biri Ali M uham m ed Şerif adlı b ir askerdi, partizan  saflarına k a 
tılmıştı. Cezası, kurşuna dizme yoluyla infaz edildi. Cesur biriy-
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di ve kendisini kurşuna dizen faşist askerlere karşı b ir aslan 
gibi ilerledi.

O gece hiçbirim iz uyumadık. Tüm ölüme hüküm lü yurtse 
verler, faşizme karşı sloganlar haykırdılar. Sesimiz tüm  Musul 
kentinde yankılandı.

b) Biz, faşist rejim  ta rafından  yasadışı olarak ölüme m ah 
kum  edilmiş 63 yurtseveriz. Hepimiz en ağ ır işkencelere tabi tu 
tulduk.

c) Tüm bendensel, psikolojik işkence biçim lerinin yanısıra, 
faşistler, politik tu tuk lu ları tuzağa düşürerek itirafa  zorlam ak 
için tü rlü  a raç la ra  başvurdular, tü rlü  vaadlerde bulundular.

d) İdam  edilen yurtseverlerin  çoğu yoksul köylülerdir. O n
la r cesaretin ve direnm enin olağanüstü örnekleridirler.

e) Hapishanede, 12 m etre karelik  b ir odaya 35 kişi konm uş
tur. Bu durum da, b ir ay içinde 10’un üstünde kişinin ölmesi k o 
lay anlaşılır b ir şeydir. 35-50 kişi için beslenme süresi 5-9 daki
kadır. 80 kişiye doğal ihtiyaçlarını giderm eleri için, toplam  ola
rak  günde b ir kez 90 dakikalık b ir süre tanınm ıştır.

— İdamımız hakkında son k a ra r  alındığı zam an, 40 m etre 
kare genişliğinde, 3 odalı ve idam  alan ına bakan  b ir salonu olan 
b ir yere alm ıyorduk. Bu, psikolojik işkencenin b ir başka tü rü y 
dü.

g) Bu şovenistlerin eline düşen h e r devrimci savaşçının bü 
yük direnç ve sağlam lık gösterm esi zorunludur çünkü onlar b i
rini çözmek için her tü rlü  yöntemi deniyorlar.

Son olarak, M arksizm-Leninizm sancağı altında, zafere 
doğru!

Yaşasın devrim!
D üşm ana ölüm!

Yoldaşınız Hewa 
20. 8. 1977»

2 — Cemal A li M a ru fu n  M ektubu

Yoldaş Cemal Ali M aruf, bu m ektubu, idam edildiği 28 
Ocak 1978 tarih inden  iki hafta  kad ar önce Musul hapishanesi 
ölüm hücrelerinde yazdı.

«Ya Kürdistan, ya ölüm!
Sevgili Yoldaşlar,
Devrimci selâm lar. M arksist - Leninist b ir yolda ilerleyen 

sizlere ve yeni devrimci hareketim ize zafer ve başarılar dile
rim. (...) Şimdi, K ürt halkının  ve K ürdistan’m  özgürlüğü için
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asılacağım dan g u ru r duyuyorum. Bunun için üzülmüyorum. 
Aksine çok m utlu ve neşeliyim. Bu şanlı yolu daha baştan  seç
miştim. Size mem nuniyetle söylemek isterim  ki, tüm  faşist iş
kence yöntem lerine ve ihanete rağm en, onlar benden işlerine 
y a ra r hiç b ir şey alam adılar. Aksine ben, bu şanlı sona u laş
m ak için onları kullandım. Şimdi ben, kendim i K ürt halkının 
gerçek b ir oğlu sayıyorum, çünkü biz baba - analarım ızdan çok 
K ürdistan’a ve K ürt halkına aitiz. O nlar bizden, özgürlükleri 
uğrunda hayatım ızı adam am ızı bekliyorlar.

E ğ e r  k a n la  su lanm azsa, ö z g ü r lü k  ağacı as la  büyüm ez .

K u r b a n la r  v e r i lm e d e n ,  k u r tu lu ş a  as la  v a r ı lm a z .

(Bir K ürt şiirindenl

Ben ve yoldaşlarım, kendi yaşamlarım ızı, şimdi, yeni dev- 
rim im izin başarısı için adıyoruz. Size bildirm ek isterim  ki, b i
zim idam  edilen veya şu anda hapishanede ölüme hüküm lü 
yoldaşlarımız cesaretin ve yiğitliğin b irer sem bolüdürler ve biz, 
ulusum uz böyle evlâtlar yetiştirdiği için g u ru r duyuyoruz.

Son olarak, K ürdistan’m işçi - köylü kitlelerinin liderliği 
altındaki devrimimize zafer diliyorum. Tüm devrimci partizan 
lara  en iyi dilekler. Eğer b ir gün sizi gücendirmişsem, beni a f
fedeceğinizi um arım .

Çok yaşa şanlı devrimimiz!
Çok yaşa, K ürdistan M arksist - Leninistleri Örgütü!
Çok yaşa K ürdistan Y urtsever Birliği!

K a rd e ş in iz  C em a l 

15.1.1978»

3 — Musul hapishanesindeki ölüme hüküm lü yurtseverlerin 
içinde bulundukları korkunç şartla ra  rağm en, onlar, dışarıy
la haberleşm eyi başarabilm ektedirler. Bu m ektuplardan b irin 
de şöyle deniyor-

«Devrimci yoldaşlar,

Mayıs 1977’den bu yana 100 yurtsever idam  edildi. (Ekte 
bir liste veriliyor. Bu listedeki 100 kişinin adları dışında, önceden 
idam edilenlerin ad ları listede yer almamıştır.) Şimdi Musul h a 
pishanesinin ölüm hücrelerinde, ölüme hüküm lü 23 yoldaş v a r
dır. H ergün cellatları bekliyoruz. Hayatımızı halkımızın k u rtu 
luşu yolunda adadığımız için gururluyuz.
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Ne yazık ki, bizim dışardaki sorum lu yoldaşlar bize b ir h a 
ber ulaştırm ıyorlar. Halkımızın faşizme karşı kazandığı zafer 
haberlerin i duym aya ne k ad ar istekli olduğum uzun fark ında  de
ğil misiniz ? PUK yönetimine ve devrimci partizan lara  devrimci 
selamlar.»

4 — M usul Hapishanesinden bir başka mektup:

«Ya K ürdistan, ya ölüm!
Çok yaşa PUK.

Değerli Yoldaşlar,
Öncelikle, idam  edilen Qala Dize’li yoldaşlar ile halen  ölüm 

hücrelerinde bulunan tüm  yoldaşlar ad ına sıcak selamlarımızı 
sunarız. Şu anda ölüm hücrelerinde 34 yurtsever bulunuyor. 
Biz, şimdiden, kendim izi K ürt halkının  Şehitleri o larak düşünü 
yoruz. Kendi yaşam ım ızı K ürdistan’m  ve K ürt halkının  k u rtu 
luşu yolunda adadığım ız için gururluyuz. Devrimci partizan la 
rın  kurtu luş bayrağını K ürdistan’da yükselteceklerinden emi
niz.

15.1.1978
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Türkiyedeki Sovyet 
Teknolojisi ve Sovyet Kredileri

H. CEMİL

1. GİRİŞ

Türkiye’de Sovyet kredileriyle ve Sovyet teknolojisiyle yapılan 
tesisler hakkında bugüne kadar birçok şey söylenmiş, açık ya da ka
palı eleştiriler yapılmıştır. Bu eleştirilerden en ağır suçlamalarla dolu 
olanları ve gerçeklerden en uzak olanlarıysa ne yazık ki kendilerini 
devrimci olarak tanıtan bazı çevrelerden gelmektedir. Biz bu eleştiri
leri ve suçlamaları yapanların bir kısmının veya bunları destekleyen
lerin ve inananların bu konuda yeterli bilgiden yoksun oldukları inan
cındayız. Ama bu propagandanın asıl kaynağı arrjaçlı ve kasıtlıdır. Bu 

tesisleri tanımak, mantık ve bilimsellikten yoksun, gerçeklerden uzak 

ve saptırmalarla dolu olan bu eleştirileri yanıtlamaya yeterlidir.

Bu yazımızda Sovyet kredi ve teknolojisi ile yapılan tesislerden 
birini, İskenderun Demir ve Çelik Tesislerini (isdemir) tanıtmaya ça
lıştık. Ve Türkiye'nin son yıllardaki en büyük yatırımları olan Petkim 
Aliağa Kompleksi ve Botaş tesisleri ile kıyaslamalar yaptık.

Niçin İsdemir örneği? Çünkü bu tesis son yıllarda Türkiye'de ya
pılan ve yapılmakta olan tesislerin en büyüğüdür. Aynı zamanda kal
kınma için gerekli olan önemli bir altyapı tesisidir. Ayrıca demir çelik 
sanayii bütün dünyada kalkınmanın bir ölçütü sayılmaktadır. Bunu 
sayılarla açıklayalım:

1976 yılında kişi başına düşen çelik üretimi Japonya'da 792 kg, 
Sovyetler Birliği'nde 590 kg, Batı Almanya'da 537 kg, ABD'nde 366 kg, 
Bulgaristan'da 274 kg, Yunanistan’da 113 kg ve Türkiye’de 25 kg'dır.

Sovyet kredi ve teknolojisi ile yapılan tesislerin hepsini birden 
tanıtmaya çalışmak gereksiz tekrarlardan başka bir şey değildir.
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2. İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI HAKKINDA 
KISA BİLGİLER

İkinci 5 yıllık kalkınma plânının hazırlık çalışmalarına başlandık
tan kısa bir süre sonra yapılan hesaplar sonucu, Türkiye’de mevcut 
demir çelik tesislerinin ikinci plân devresinden itibaren talebi karşı
lamaya yetmeyeceği ve 1968 yılından itibaren de talebe oranla önem
li miktarlarda, gittikçe artan üretim açığı olacağı görülmüştür.

Bu sırada Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında ekonomik ilişkile
rin geliştirilmesi için 4, koalisyon hükümetince yapılan çalışmalarla 
ilgili olarak, ulusal ürünler karşılığı Sovyetler Biriiği'nden satın alın
ması düşünülen 7 adet sanayi projesi arasında demir - çelik tesisleri 
de yer almış ve bu suretle ikinci 5 yıllık kalkınma planının hazırlan
ması ile ilgili, özel ihtisas komisyonları çalışmaları sonuçlanmadan 
önce, aktüel bir konu olan bu projelerin Sovyetler Birliği ile müzake
reye esas olacak ön hazırlıkların yapılması kamu iktisadi teşekkül
lerine (KİT) verilmiştir. Demir - çelik tesislerinin ön çalışmaları için 
de Türkiye D em ir-Ç elik  İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevlendiril
miştir. 1966 yılında tesislerle ilgili ön çalışmalar ile teknolojik ve eko
nomik çalışmalar yapılmıştır. Ön çalışmalardan sonra Türkiye ile 
Sovyetler Birliği arasında 25.3.1967 tarihinde imzalanan kredi anlaş
ması ile 3. demir ve çelik tesislerinin kuruluşuna karar verilmiştir.

«Bugünkü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın gözetiminde, Türki
ye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı, 440 sayılı ka 
nun hükümlerine göre çalışan İskenderun Demir ve Çelik Tesisleri 
Müessese Müdürlüğü Şubat 1967'de Ankara'da «3. Demir Çelik Sa
nayii - Kuruluş Bürosu» olarak faaliyete başlamıştır. Nisan Î968 ’de 
bu büro «İskenderun Demir ve Çelik Tesisleri Müessese Müdürlüğü» 
haline getirilmiş ve 1972 yılı başlarında Müessesenin merkezi İsken

derun'a taşınmıştır.
Tesislerin kurulmasına karar verilince ayrıntılı projelerin yapıl

ması 7.5.1968 tarihli anlaşma ile 2.7 milyon dolar karşılığı Sovyetler 
Birliği’ne verilmiştir. Fizibilite etüdlerinin hazırlanması, Sovyetlerin 
hazırladığı projeyi incelemek ve bu proje ile ilgili müşavirlik görevini 
yürütmek için de «John - Miles and Partners - LONDON» müşavirlik 
şirketiyle 7.3.1367 tarihinde 5 yıl süreli bir anlaşma imzalanmış; bu 
anlaşma 28.9.1972 tarihinde yeniden uzatılmıştır. John Miles and 
Partners adlı Ingiliz müşavirlik firması çokuluslu demir - çelik tekeli 
United States Steel Company'nin bir alt kuruluşudur.

Bu müşavir firmalar üretilecek ürüne gelecek yıllarda duyulacak 
gereksinme üzerine tahminler yapar, kurulacak tesisin kapasitesini, 
kuruluş yerini, seçilecek teknolojiyi tavsiye ederler. Ve de bağlı ol-
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dukları tekel adına ülke ekonomisini baltalamak için ellerinden geleni 
ardlarına komazlar. Nitekim Koppers şirketi tarafından Ereğli Demir 
Çelik Tesislerinin genişletilmesi için hazırlanan raporda ilerki yıllar
da yassı ürünlere duyulacak gereksinme konusunda ileri sürülen ra
kamların çak düşük tutulduğu, daha sonra yurtiçinde hazırlanan bir
kaç raporda birden ortaya konmuştur. Aynı şekilde John Miles firma
sının da İsdemir için kapasite rakamlarını düşük tuttuğu bilinmekte
dir. İngiliz firma, tesisin kapasitesini 1.1 milyon ton/yıl olarak göste
rirken bugün 6 milyon ton /yıla çıkarılmıştır. Yılda 1 milyon tonluk 
bir çelik fabrikası her ne kadar Türkiye için dev bir rakam gibi görü
nüyor idiyse de, dünyada bu kapasite rantabl sayılmamaktadır. Sov- 
yetler'in bu konudaki uyarıları ve dostça önerileri kulak arkası edil
miştir.

Müşavir firma kuruluş yerinin tesbiti için yurdumuzun 12 yerinde 
araştırmalar yapmış ve bunlar arasında gerek ortalama cevher ve 
gerekse 1 ton sıvı maddenin maliyeti bakımından en uygun kuruluş 
yeri olarak sırasıyla İskenderun, Samsun ve Mersin'i tesbit etmiştir.

Samsun ve Mersin'de geniş sanayi tesislerinin bulunması nede
niyle alt yapı hizmetlerinin kolaylığı, bölgesel kalkınmanın kolaylaştı
rılması gibi nedenlerle tesislerin İskenderun'da kurulmasının daha 
rantabl olacağı önerilmiştir.

Yer seçiminin yanlışlığı konusundaki tenkitleri uzmanlara bırak
mayı doğru buluyoruz.

Bizce en büyük yanlışlık, müşavir firma raporlarının eleştirilme
den, doğru kabul edilmiş olmasıdır.

Hazırlık çalışmaları sırasında İsdemir ile satıcı Sovyet firması 
V/O Tiyajprom - export arasında muhtelif tarihlerde yapılan protokol
ler gereğince İsdemirde kullanılacak teknolojik çalışmalara esas ola
cak etüdler, kömür, demir cevheri, kireç, su, deniz suyu, dolomit vs. 
hakkındaki rapor ve analizler İsdemir tarafından Türkiye’de hazırla
tılmış ve örnekleriyle beraber V/O Tiyajpromexport firmasına gönde
rilmiştir.

İsdemir bugüne kadar Türkiye'de yapılmış ve yapılmakta olan 
tesislerin en büyüğü olup 5 milyon m2 arazi üzerinde 354 üniteyi 
kapsamaktadır. Bunlara ek olarak Sovyet kredisi dışında kalan loj
manları, liman tesislerini ve idari binaları da saymak gerekir,

Projelerin bölge şartlarına uygunluğu dikkate alınmıştır. Örneğin 
bölgede tatlı suyun az oluşu nedeniyle olanaklar elverdiği ölçüde de
niz suyu kullanılmıştır. Kullanılan tatlı su atılmayarak süzülmekte, so
ğutulmakta ve yeniden kullanılır hale getirilmektedir. 1 ton çelik için
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5 ton su gerektiği dikkate alınırsa suyun önemi daha iyi anlaşılır. (Sa
niyede 170 litre).

Tesislerde ‘kullanılan elektrik enerjisinin % 70'i yine bu tesisler
de üretilmekte, % 30’u dışardan (Çukurova Elk A.Ş.) alınmaktadır. 
Adana’daki Seyhan Barajında üretilen elektrik ıkadar elektrik üreten 
bu tesisler (60 Megavvatt) yakıt olarak yüksek fırın ve kok fırınından 
çıkan baca gazlarını kullandıklarından yakıt masrafları yoktur.

Bu gazlar yakılmadan önce süzülür ve temiz olarak yakılır. Süzü
len gaz pislikleri «Yan Ürünler» tesislerine gönderilerek işlenir. Bu 
işlem sonucu her yıl şu yan ürünler elde edilir:

1 — Kreozot 9050 ton
2 — Pres naftalin 4250 »
3 — Ham antresen 1000 »
4 — Yakıt yağı 8320 »
5 — Zift . 33000 »
6 — Amonyum sülfat 12100 »
7 — Ham fenol 950 »
8 — Motor benzolü 12620 »
9 — Saf toluol 1520 »

10 — Ksilol —
X co o »

11 — Solventler 220 »
12 — İmbik altı 555 »

Ayrıca yüksek fırın artığı olarak yılda 550.000 ton cüruf, Isae- 
mir’jn hemen yanına kurulmuş olan bir çimento fabrikasında öğütü
lüp torbalanarak çimento haline getirilmektedir.

3. SOVYET PROJELERİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ

A — ÇİZİMLER :

Koordine bir çalışmayla hazırlanmış olan ve her gereksinmeyi 
karşılayabilen Sovyet proje çizimleri uygulamada derhal kendini gös
termektedir. Batı projelerinde görülen kopukluklar, eksiklikler, çizim- 
lerin vaktinde hazırlanamaması, montaj bittikten sonra çizimlerin ya
pılması gibi aksaklıklara Sovyet projelerinde rastlanmamaktadır.

Bunun sebepleri 1 — Ülke çapında uygulanmakta olan standar
dizasyon, 2 — Binlerce teknik elemanın çalıştığı ihtisaslaşmış proje 
büroları, 3 — Bu konuda yetişmiş teknik personel’dir.

Batı proje büroları Sovyetler’dekilerin ancak çok küçük bir mo
deli sayılabilir. Bu yüzden çoğu Batı proje çizimleri teslim edildikten 
sonra sık sık değişikliğe uğrar ve bu değişiklikler doğal karşılanır.
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Bir'tek proje çiziminin 37 kez değiştirildiği olmuştur. Bu değişiklikle
rin her seferinden doğan kâğıt masrafları da doğaldır ki müşteriye 
yüklenmektedir. İsdemir gibi 250.000 civarında çizimleri olan bir te
siste proje değişikliği demek mühendislerin bütün gün haftalarca 
proje değiştirmeleri demektir. Sovyet projelerinde çizim değişikliği 
büyük yankılar yapan önemli bir olay olmaktadır. Ve bu 250.000 civa
rındaki çizimlerden birkaç tanesi için sözkonusudur.

Batılı şirketler proje çizimleri 'konusundaki bu yetersizlikleri do- 
layısıyle komple proje çizimi verme sorumluluğundan kaçınmaktadır. 
Projelerin ana hatlarını ve taslaklarını hazırlamakta, detaylarını ya
pımcıya bırakmaktadır. Örnek: 1 — İzmir Aliağa'da kurulmakta olan 
Petkim tesislerinin proje detay çizimleri için bugüne kadar yaklaşık 
150 milyon TL. civarında ihale yapılmış olup ihaleler devam etmekte
dir. 2 — Adana - Yumurtalık çevresindeki Botaş Petrol yükleme tesis
lerinin proje çizimleri montaj bitip tesisler işletmeye alındıktan aylar 
sonra son şekliyle hazırlanıp teslim edilebilmiştir.

B — SAĞLAMLIK:

Sovyet ekonomisi kâr amacı gütmediğinden yapılarda ve teçhi
zatta uzun ömür ve dayanıklılık esastır. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapılan fabrikalar bugün bile rahatlıkla 
kullanılmaktadır. Sovyet tesisleri verimli işletilebildiği takdirde kuru
luş kapasitesinin çok üstünde sürekli olarak çalışabilecek kalitede
dir.

C. MONTAJ VE İMALAT KOLAYLIKLARI

Resim, çizim ve diğer bilgiler inşaatın başlamasından çok önce 
tamamlanıp teslim edildiğinden projelerin incelenmesi için bol vakit 
kalmaktadır. Neyin, ne kadar, nasıl ve ne zaman imâl ve monte edi
leceği açıkça belirlenmiştir. Teknisyenlerin ön hazırlıkları tamamla
maları ve gerekli parçaların imalatlarını vaktinde hazırlamaları müm
kündür.

P-oje çizimleriyle beraber gönderilen özel montaj talimatları, 
şartnameleri, programları, araç ve gereçleri montajı kolaylaştıracak 
ve hızlandıracak özelliklere sahiptir. Sovyetler Birliği’ndeki iklim ko
şulları yılda sadece 6 ay inşaat ve montaja olanak sağlamaktadır. İn
şaat mevsiminin başlangıcı ve bitişi resmen ilân edilir. Bu süre zar
fında bile çalışılamayan günler olmaktadır. Sibirya'nın bazı bölgele
rinde ise inşaat mevsimi 3 - 4 ay olmaktadır. Bütün bu koşullar Sov
yetler Birliği’nde inşaat ve montaj konusunda özel inşaat ve montaj 
programlarının geliştirilmesine neden olmuştur. Karmaşık ve zor mon-
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tajlar yerini kolay ve pratik montajlara bırakmıştır. Bu kısa inşaat dö
neminde yapılabilenin azamisi yapılmaya çalışılır. Sovyetler Birliği'n- 
de inşaat ve montaj hızı, Türkiye’dekinden kat kat fazladır. Ancak 
Türkiye’de bu programlara itibar edilmemiştir.

D — TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜK:

İsdemir'de çelik üretimi oksijen konverterleri ile yapılmaktadır. 
Türkiye’de ilk kez bu sistemle çalışan bir çelik fabrikası kurulmakta
dır. İlk kez AvusturyalI metalürji mühendisleri tarafından tasarlanan 
bu sistem Sovyetler Birliği'nde geliştirildi ve pratiğe uygulandı. Bu
gün bütün dünyada uygulanan en modfern çelik üretme sistemidir. Bu 
sistemle büyük kapasiteli çelik üretim tesisleri gerçekleştirilebilmiş
tir.

Sovyetler Birliği bu sistemle çalışan fabrikaları bütün dünya 
ülkelerine, bu arada ABD; ye de satmıştır. Bütün dünyadaki çelik 
fabrikaları yavaş yavaş eski sistemlerini terketmeye başlamıştır. 
Örneğin 1945’lerde tamamen eski sistemle çalışan ABD’nde 1976 
yılında çelik üretiminin % 55,2' si bu metotla yapılmakta olup 1985' 
de % 63' e çıkarılması plânlanmıştır. Kanada ise bugün üretiminin 
%50.7'sini oksijen konverterleri metoduyla yapmakta olup 1985 yı
lında %80’e çıkmayı hedef edinmiştir. Ülkesinde demir ve kömür bu
lunmayan ve bu ham maddeleri yurt dışından sağlayan Japonya ise 
modern işletme koşullarına uymakta daha hassas davranmak zorun
luluğunu duyduğundan modernleşmeyi oldukça hızlandırmış olup bu
günkü çelik üretiminin %80’ini bu metodla yapmaktadır.

Çelik dökümü ve kalıplanmasında da Türkiye'de ilk kez Kontinıi 
Döküm metodu kullanılmaktadır. Bütün dünya için çok yeni olan bu 
metod Sovyetler Birliği'nde geliştirilmiş ve başarıyla uygulanmaya 
başlamış en modern döküm metodudur. Eski çelik döküm metodun
daki 7 işlem kontinü döküm metodunda tek bir işleme indirgenmekte 
olduğundan büyük enerji ve zaman tasarrufu sağlanmakta ve kütle 
üretimi artmaktadır. Ayrıca bu metodla elde edilen kütük dökümler 
eskisine kıyasla çok daha küçük kesitli ve düzgün olduğundan had
dehane tesis ve işletme masrafları bir hayli azalmaktadır.

Sovyetler Birliği, çeliği eski teknolojiye göre çok ucuza maieden 
bu teknolojiyi özellikle Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, 
Mısır, Yugoslavya, Cezayir gibi az gelişmiş ülkelere satarak onların 
daha ucuz çelik üretmelerini ve bu sayede çok uluslu dev tröstlerin 
ellerinde oyuncak olmamalarını amaçlamaktadır.

Ne yazık ki bu tesisleri dünyada sadece İsdemir yetkilileri kul- 
lanamamıştır. Buna beceriksizlik denemez, olsa olsa kasıt denilebilir.
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Hammaddelerden bazılarının yurtdışından sağlanması zorunluluğu, 
üretim yetersizliğine bahane olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Bu ger
çek olsaydı, hammaddelerin %100'ünü dışardan alan Japonya dünya 
çelik üretiminde önemli bir sırayı alamazdı.

E. BAKIM İŞLETME VE YEDEKLEME KOLAYLIKLARI

Sovyet tesislerinin bir avantajı da işletme kolaylığıdır. Büyük çap
ta uzmaniık gerektirmeyen bu tesislerde kısa süreli kurs ve eğitimler
le %100 verim sağlanabilmektedir. Bu da özellikle eğitimin yetersiz ol
duğu az gelişmiş ülkeler için büyük bir kolaylık getirmektedir.

Karmaşık, özel uzmanlık isteyen ve yeni bir sömürü aracı olan 
batı tipi işletme düzeni yerine yalın, basit ve sistematik işletme düze
ni hâkimdir. İşçi sınıfının en vasıfsız dilimi bile kolaylıkla uyum sağ
layabilir.

Sovyet tesislerinin diğer bir avantajı da istendiği takdirde (biraz 
masraflı olmakla beraber) kapasitesinin %20 üzerinde sürekli olarak 
çalışabilmesidir. Batı tesislerinde böyle bir şey söz konusu olamaz.

Proje sevkiyatı sırasında, işletme, bakım ve yedekleme konusun
da her türlü bilgi ve doküman gönderilmektedir. Bu bilgilerin derlenip 
bir sistem haline getirilmesi o işletme için yeterli bakım, işletme ve 
yedekleme yöntemlerini oluşturabilir.

Sovyet projelerinin özelliklerinden ve en büyük avantajlarından 
biri de yedekleme konusundadır. Hiçbir parçayı özel bir imalatçıdan 
alma zorunluluğu yoktur. Dünyanın hemen her yerinden yedekleme 
yapılabilir. Küçük bir çalışmayla yedeklerin çoğu hatta elektrik par
çaları bile basit olarak yerli imal edilebilir. Bir kısmı da fabrika içinde 
imal edilebilir. Bu parçalar istenirse Sovyetler Birliği'nden, batı ile 
kıyaslanamayacak kadar ucuza sağlanabilir.

Batı teknolojisindeyse yedekleme, ancak belirli imalatçılarla, on
ların şartlarıyla anlaşarak yapılabilmektedir. Yedeklerin neredeyse 
hangi dükkândan alınacağı bile belirlenmiştir.

F. EKONOMİK AVANTAJLAR VE ÖDEME KOLAYLIKLARI

Hazırlanan ilk fizibilite raporuna göre yılda 1 milyon tonluk bir 
kapasite için İsdemir’e gerekli dış para 263 milyon dolardır. İsdemir’in 
yatırım harcamaları ilk tahminleri kat kat aşmışsa da dış para har
camalarında hiçbir artış olmamıştır.

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında-para anlaşması olmadığın
dan kredi anlaşması dolar üzerinden yapılmıştır. Kredi detayları şöy- 
ledir:
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25.3.1967 tarihli kredi anlaşması 97.6 milyon dolar
Ek kredi anlaşması 113.7 milyon dolar
Özel kliring anlaşması 51.3 milyon dolar

Toplam 263 milyon dolar

Bu para 20 yıl vadeli ve %2,5 faizli olup ödemenin bir kısmı nak- 
ten bir kısmı da mal olarak yapılacaktır. Faiz ve ödeme tesislerin iş
letmeye açılmasından sonra başlamaktadır.

Tesisler işletmeye açıldıktan sonra 2 yıl garantileri vardır ve bu 
süre zarfında Sovyet Uzmanları eşliğinde çalıştırılırlar.

263 milyon dolar tutarındaki kredi şuralara harcanmıştır:
1. Tesislerin inşaat ve montaj çizimleri
2. Tesislerin işletme ve bakım talimatları
3. Tesislerin 2 yıllık yedekleri
4. Tesislerin inşaat ve işletme dönemlerini kapsayan Sovyet Uz-

mantarının harcamaları
5. 1119 Türkiye personelinin Sovyetler

Birliği'nde eğitim ve ikamesi
6, Çelik malzeme 121300 ton
7. Metaller 186110 ton
8. Refrakter malzeme 133000 ton
9. Kereste, travers, vs. 44281 ton

10. Teçhizat (makina, elektrik, telefon,
ölçme cihazları, kablo, boru, vinçler vs.) 130413 ton

TOPLAM 615104 ton

263 milyon dolar tutarındaki paranın sadece 6. maddeden 10. 
maddeye kadar sıralanan 615104 ton tutarındaki malzemeler için har
candığını düşünsek bile, bu malzemelerin kilosu bize İskenderun ve
ya İsdemir Limanı'nda teslim şartıyla 263.000.000 -f- 615.104.000 =
0.427 dolara gelmektedir. Yani ortalama bir kilo malzeme 42.7 sent’e 
alınmıştır. Doların bugünkü karşılığını 25,5 TL. olarak alacak olursak 
1 kg. malzemenin maliyeti, nakliye dahil, 11 TL.’sının altındadır. Yu- I 
karıda da belirtildiği gibi bu fiyata pek çok hassas cihaz, vinçler, kab
lolar, elektrik motorları ve cihazları dahildir. Çelik malzeme işlenmiş, 
kumlanmış ve astar boyası vurulmuş olarak montaja hazır halde gel
miştir.

Fiyatlar gerçekten şaşırtıcıdır. Örneğin elektrik kablolarının fi
yatları Türkiye’deki peşin fabrika satışı fiyatlarının 1/3’ü ile 1/6’sı ara
sında değişmektedir. Telefon cihazları ve santralları ise Türkiye'deki 
imalatçı peşin fiyatlarının 1/15'i ile 1/20’si arasında değişmektedir. 
Yedek parçalar bedava denecek kadar ucuza alınmıştır. Bu tablo he-
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men hemen bütün malzemelere teşmil edilebilir.
Yukarıdaki fiyat kıyaslamalarını yaparken Sovyet uzmanlarına 

ödenen paraları, Türk personelinin eğitim masraflarını ve proje mas
raflarını yok kabul ettik.

2. MC döneminde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı 
bir rapora göre son 5 yılda sadece bu bakanlığa bağlı Kamu İktisadi 
Teşekkülleri’nde çalışan yabancı uzmanlara ve müşavir firmalara_öde- 
nen para 5,5 milyar TL. civarındadır. Demek oluyor ki her yıl 1,1 
milyar TL. (43 milyon dolar) yabancı uzmanlar için nakten ve döviz 
olarak ödenmektedir. Bu paranın karşılığında uzmanların ne verdik
leri ayrı bir tartışma konusudur. Sovyet projelerinde uzmanlık ve mü
şavirlik konusu bir sömürü aracı olarak kullanılmamakta, bütçemize, 
daha uygun şartlarda ve gerçekten işe yarar bilgiler alınmaktadır. 
Sovyet uzmanları bilgi saklaınamaktadır. Batılı bir yabancı uzman 
bütçemize ayda 10.000 dolardan fazla bir yük bindirirken Sovyet uz
manları için ayda 350 dolar civarında ödeme yapılmaktadır. Aynı uz
manın Sovyetler'e maliyeti ise bizim ödediğimizden fazladır.

Kısaca Sovyetler Birliği uzmanlık ve bilgiyi bir sömürü aracı ola
rak kullanmamaktadır.

Açıkça görülebileceği üzere, yukarıdaki Sovyet satış fiyatlarıyla 
bugün batı dünyası değil malzeme ve bilgi satmak, bu malzemelerin 
lütfen nakliyesini yapmaktadır. Şimdi bunları somut örnekleriyle gö
relim:

Petkim Aliağa Kompleksi:
Krediler başlıca İngiltere, Fransa, Japonya, İtalya ve ABD'nden 

sağlanmış olup, faiz oranları %7,5 ile %12 arasında değişmektedir. 
Finlandiya’dan da kredi almak üzere girişimler sürdürülmektedir.

Krediler toplamı 500 milyon dolar civarında olup bu para karşı
lığında yaklaşık 160 bin ton malzeme ve teçhizat ithal edilecektir.
Ayrıca 170 milyon TL. civarında proje detaylandırma ve çizim hizmet- 

[ leri bu krediler kapsamına alınmamıştır. Buna göre bir kilo malzeme- 
i nin ortalama maliyeti 500.000.000 + 160.000.000 =  3.12 dolar olmak

tadır. Bugünkü değeriyle 1 doları 25.5 TL. olarak alırsak, 1 kg. mal
zemenin Petkim’e maliyeti yaklaşık 80 TL. olmaktadır. Bu miktar Sov- 

[. yet satış fiyatlarının 8 katına yakındır.
Botaş - Irak Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Depolama ve Dolum 

| Tesisleri:
| Krediler muhtelif ülkelerden sağlanmış olup toplamı yaklaşık 245
| milyon dolar civarındadır. Botaş hakkında elimizde yeterli bilgi bu- 
f iunmamaktadır. Yalnız kaba bir fikir verebilmek amacıyla bazı mal- 
I ların birim fiyatlarını vermekle yetineceğiz.
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1 metre çelik boru 1 1/2 inç 760.— TL.
1 adet boru dirseği 1 1/2 inç 732.— TL.

1 adet boru dirseği 1 inç 426.— TL.
1 adet telefon dirseği 14875.— TL.
1 adet priz 2145.— TL.
1 adet telefon prizi 4424.— TL.
1 adet 125 W ampul 
1 adet floresan lâmba,

780.— TL.

ampulleriyle beraber 13290.— TL.
Bu fiyatlara nakliye dahil değilğir. Nakliyenin bir kısmı uçakla

yapıldığından maliyeti de oldukça yüksektir. Aynı kalem malzemenin
İsdemir’e maliyeti Botaş maliyetinin 1/10’u 
ğişmektedir.

ile 1/30’u arasında de-

4. ELEŞTİRİLERE YANITLAR

Türkiye’deki Sovyet kredi ve teknolojisiyle yapılan tesisler dola
yısıyla Sovyetler Birliği'ne karşı yöneltilen haksız eleştiriler başlıca şu 
noktalarda toplanmaktadır:

1. Tesislerin yer seçimleri yanlıştır.
2. Kullanılan teknoloji yanlıştır ve kasıtlı olarak aşırı enerji ta

lebi yaratılmaktadır.
3. Kalitesiz ve kullanılmış malzeme gönderilmektedir.
4. Tesisleri işletebilmek ve yedek parça almak için Sovyetler’e 

bağımlılığımızı artırmak zorundayız.
Yazımızda bütün bu eleştirileri yanıtlamış bulunmaktayız. Kısaca 

özetleyelim:
1. Tesislerin yer seçimleri Sovyetler’in bilgisi dışında yapılmış

tır. Kaldı ki yer seçimleri teknik, ekonomik ve bölgesel sosyal gelişme 
gibi pek çok faktörü içeren bir konudur; ve bu konudaki eleştiriler uz
manlarca yapılmalıdır.

2. Seydişehir Alüminyum tesislerindeki elektrik tüketimi eleşti
rilmekte ve Türkiye’de elektrik üretimi yetersizken, Seydişehir’de yük
sek elektrik tüketimine dayalı alüminyum endüstrisinin, Sovyetler Bir- 
liği’nin Türkiye'ye elektrik satmak için kurduğu bir tuzak olarak ni
telendirilmektedir. Sayın eleştirmenleri tuzak yakalamakta gösterdik
leri bu zekâ çevikliğinden dolayı kutlamak isteriz. Yalnız bildiğimiz ka
darıyla:

a) Sovyetler Birliği'nde elektrik üretim fazlası yoktur.
b) Türkiye, bir Alüminyum tesisi kurmaya karar verdikten sonra 

kredi aramaya başlamıştır.
c) Seydişehir’de kullanılan üretim teknolojisi «Elektroliz Meto-

38

Ins
titu

t k
urd

e d
e P

ari
s



du» olup dünyada bilinen tek ucuz üretim metodudur. Elektriğin aiu- 
minyum üretimine uygulanmasından önce uygulanan metodlarla elde 
edilen alüminyum altından çok daha pahalı bir metaldi. Elektroliz me
todunun keşfinden sonradır ki alüminyum dünyada kütle olarak ve 
ucuzca üretilmeye başlanmıştır.

d) Tesislerin kurulmasından önce, elektrik enerjisinin yeterli ol
duğu ve bu konudaki yatırımların zamanında tamamlanıp ilerde her
hangi bir enerji darboğazı olmayacağı konusunda ilgili Türk makam
larının raporları bulunmaktadır. Enerji konusunun Sovyetler'le uzak
tan yakından hiçbir ilişkisi yoktur.

e) Eleştirmenlerin bildikleri, daha az elektrik tüketimine dayalı 
bir alüminyum üretim metodu varsa bunu en kısa zamanda bilim dün
yasına açıklamaları bu dalda yeni bir çığır açacaktır.

isdemir’de kullanılan elektrik konusunu ise detaylarıyla açıkla
mıştık. , r  ■

3. Kalitesiz ve kullanılmış malzeme konusuna gelince... Tesis
ler bütün dünya ölçülerine göre en modern teknolojiye dayalı tesis
lerdir. Böyle modern tesislerin Sovyetler Birliği'nden sökülmesindeki 
gerekçeyi anlayamamaktayız, Bir tesisi bozmadan sökmek, hasarlı 
'kısımlarını tamir edip yamamak, yeni ölçülere göre düzeltmek, silip 
temizlemek o tesisi yeniden yapmaktan çok daha masraflı ve zaman 
alıcıdır.

Bu gibi tesisleri bütün dünya ülkelerine satan Sovyetler Birliği 
herkese kendi ülkesindeki fabrikaları söküp satsa memleketinde fab
rika kalmazdı. Çünkü İsdemir'in kuruluşu sırasında Sovyetler Birli
ği aynı anda 11 ayrı ülkeye demir çelik tesisleri kurmaktaydı. Ayrıca 
Sovyetler Birliği'nde bu teknolojiye göre çalışan bu kadar küçük bir 
demir çelik tesisi bulunmamaktadır.

Gönderilen teçhizatların imalatçı firmalarca tasdikli son kontrol 
ve yağlama kartları ile garanti belgeleri İsdemir arşivlerinde bulun
maktadır. •. ■ 5 -.Iİ-U ':

4. Tesislerin işletilmesi ve yedek parça temini için Sovyetler’e 
bağımlılık kesinlikle söz konusu değildir.

Eleştirilerin bu kadar zavallı ve gülünç bir düzeye indirgenmesi 
gerçekten üzücü ve utanç vericidir. JAncak sol maskesi takınmış 
Maocuların işinin yalan üretmek olduğu düşünülürse buna şaşmamak 
gerekir.)
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5. SONUÇ

Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye açtığı krediler ve hazırladığı pro
jeler batı dünyasının kredi vermeyi reddettiği gerçek kalkınmaya ve 
üretime yönelik altyapı ve ağırsanayii projeleridir. Teknolojik ve eko
nomik avantajlarıyla Sovyet projeleri az gelişmiş ülkeleri en uygun 
koşullarla fabrika sahibi yapmaktadır.

Dünyanın en büyük çelik üreticisi ve satıcısı olan Sovyetler Bir
liği bu malları işlenmiş olarak satmak yerine, az gelişmiş ülkelere bu 
üretimi yapacak tesisleri kurmakla bu ülkelerin dışa bağımlılıktan 
kurtulmalarını ve kendi kendilerine yeterli duruma gelmelerini amaç
lamaktadır.

Krediyi bir sömürü aracı olarak görmeyen, kredi verdiği ülkeler
den hiçbir ekonomik, politik, kültürel ve askeri taviz istemeyen Sov
yetler Birliği az gelişmiş ve geri kalmış ülkeler için gerçek ve güve
nilir bir dost olduğunu göstermiştir.

Türkiye’de çalıştıkları süre zarfında batılı meslekdaştarı gibi şı
marıkça ve küstahça davranışlarda bulunmayan Sovyet teknisyen
leri dostça ve arkadaşça bir ortamdan çok, zaman zaman kırıcı, olum
suz tavırlarla karşılaştılar. Bu davranışları ve ortamı hoşgörüyle kar
şılayan Sovyet teknisyenleri alçakgönüllülüklerinden, vakarlarından, 
çalışma şevk ve azimlerinden, olgunluklarından ve dostça davranış
larından bir şey kaybetmeden çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bu onur
lu davranışlarından dolayı Sovyet teknisyenlerini Türkiye emekçileri 
olarak içtenlikle kutlarız. Faşizmin koşullandırdığı kötü davranışlar 
insanlarımızın gerçek davranışları değildir.

Biz Türkiye emekçileri Sovyetler Birliği’nin ve Sovyet halkının, 
Türkiye ve dünya halklarının en yakın, güvenilir ve gerçek karagün 
dostu olduğunun bilinci içindeyiz.

Nereden kaynaklanırsa kaynaklansın hiçbir saptırma ve yanıltma 
Türkiye devrimcilerinin bu gerçeği görmelerini engelleyemez.
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Ambargo ve Yeni Ulusal 
Savunma Kavramı

A h m e t TA Ş

Türkiye’nin politik yaşam ı çok hareketli. Bu durum un gi
derek artacağından ve renkleneceğinden kim senin kuşkusu 
yok. Emperyalizmin çeşitli görünüm ler altındaki savunucuları 
demeçler veriyorlar, olayları çarpıtıp halkı kandırm ak için ya
nşıyorlar. Demagoji, yalan, kavram  kargaşası yoğunluk kazan 
mış durum da. Çok bilinçli, planlı ve program lı yapılıyor bütün 
bunlar. A ralarında bazı ufak  tefek fa rk la r olsa bile b un lar te 
fe rru a ta  ilişkin. Esasta durum  değişmiyor ve söm ürü çevrele
rinin bü tün  kolları m evcut ekonomik yapıyı sürdürm ek, söm ü
rünün  devam ını sağlam ak ve emperyalizmin beşiğinden çık
m am ak için çırpmıyorlar.

Burjuva basını aynı görevi eksiksiz bir biçimde yerine ge
tirm eye çalışıyor. G azeteler başlık atıyorlar. U lusal savunm a 
kavram ını propaganda ediyorlar. Borçlarımız ertelendi diye 
sevinç çığlıkları atıyorlar. Yeni kredi olanakları sağlandı diye
rek  neredeyse zil takıp göbek atacaklar. Ambargo- yüzünden 
bazan ABD’ye kızıyorlar. Adeta «bu kadar hizm et etmenin, 
uşaklığın bedeli bu mu olmalıydı?» diye sitem ediyorlar. Bütün 
bun lar birbirleriyle bağlantılı. A ralarında diyalektik ilişkiler 
mevcut. Her şey birbirine bağlı am a ortam  öyle b ir velveleye 
verildi ki, Türkiye’nin politik cam bazlıklardan ve uzaklıktan 
anlam ıyan insanları kimin neyi söylemek istediğini an lam akta 
güçlük çekiyorlar. Oysa, bu hengam e içerisinde söm ürü çevre
lerinin v e , em peryalistlerin çıkarları gayet bilinçli ve sistemli 
b ir ta rzda  savunulm aktadır. Biz burada am bargo ve ulusal sa 
vunm a üzerinde kısaca du ra rak  perde arkasında oynanm ak 
istenen oyunun ne olduğunu açıklam aya çalışalım. Bunun için 
de herşeyden önce Türkiye’nin em peryalist sistemle olan ilişki
lerini kısaca bilmekte y a ra r vardır.
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Bilindiği gibi Türkiye em peryalist dünyanın bir halkasını 
oluşturm aktadır. Ama bu dünyadaki yeri efendilik değil, hizm et
kârlıktır. Bu hizm etkârlığın sorum lularının egemen çevreler, 
söm ürücüler oldukları ise ortadadır.

Türkiye em peryalizm in en büyük saldırgan örgütü  olan 
NATO’nun içerisindedir. NATO, en başta  en büyük patron olan 
ABD’ye hizm et eden bir kuruluştur. Onun arkasından  ikinci de
recede Avrupa tekellerinin çıkarların ı korum aktadır. Türkiye ve 
Y unanistan gibi emperyalizm e bağımlı olan ülkelerin halk ları
nın ise bu ilişkiden b ir çıkarı yoktpr. Bundan sadece parababa- 
ları çıkar sağlıyorlar. Ayrıca, Türkiye’nin içerisinde yer aldığı 
bir diğer askersel amaçlı örgüt de CENTO’dur. CENTO, NATO’- 
ya göre daha dar kapsam lıdır. Sadabad P aktı’nm  devam ı olan 
bu örgütün am acı O rtadoğu’da m eydana gelecek olan ilerici h a 
reketlere, gericilerin istekleri doğrultusunda m üdahalede bu lun 
m aktır. Kuşkusuz başlıca hedefleri arasında K ürt halkının üze
rindeki sömürgeci baskılara  karşı vereceği m ücadelenin bas
tırılm ası bulunm aktadır. Bu örgütün daha geçen yıl İran ’ın ba 
tısı ile Türkiye’nin Doğubayazıt’m  güneyine düşen doğu sın ır
ları üzerindeki dağlık bölgede yürü ttüğü  askeri m anevralar bu 
am aca yönelik çabalardan  biridir. CENTO’nun bünyesinde bu 
lunan  «yıkıcı eylemlere karşı mücadele» ve benzeri kolların bu 
bölgedeki emekçi ha lk ların  söm ürüden kurtu lm a yönünde olan 
uğraşılarını hedef aldığı gün gibi açıktır.

B unlardan başka Türkiye hem en hem en tüm  emperyalist 
ekonomik örgütlerde yer alm aktadır. Bütün bun lar Türkiye’
nin ekonomik, askersel ve sosyal açıdan em peryalizm in güdü
m ünde b ir ülke olduğunu açıkça ortaya koym aktadır.

İşte am bargo ve ulusal savunm a böyle b ir durum da olan 
Türkiye’de tartışılm aktadır. Üstelik Türkiye’nin büyük bir eko
nomik bunalım  içerisinde olduğu ve bundan kurtu lm ak  için ye
ni bağımlılık ilişkileri içerisine girdiği bir dönemde oluyor bü 
tün  bunlar.

Önce am bargo konusuna değinelim. Ambargo bilindiği gibi 
Türkiye’nin 1974 yılında gerçekleştirdiği barış harekatından  (!) 
sonra kondu. Patron ABD b ir anlık dahi olsa kendi isteğine rağ 
m en yapılan bu harekâtı hoş karşılam adı. O ötedenberf istediği 
anda istediğini kabul ettirm e alışkanlığına sahipti. Öyleyse 
Türkiye’nin bu davranışını cezalandırm ak gerekiyordu. Bunun 
da en âlâsı askeri am bargo koymaktı. Ambargo Türkiye’de or
dunun elini kolunu bağlam ak demekti. Nitekim öyle de oldu.
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ı Bunu bugün Başbakan Ecevit, askeri çevreler ve bizzat NATO 
genel sekreteri söylemektedirler. Üç yıllık süre içerisinde T ür
kiye’nin askeri m anevra gücü yarı yarıya azalmış bu lunm akta 
dır. ,

Türkiye’de askeri durum  tam am en NATO’nun istediği b i
çimdedir. Mevzilenme ve savaş stratejisi birinci derecede bir 
NATO savaşının gereklerine göre düzenlenm iştir. Orduda mey- 
cut bulunan tüm  silahlar ABD m arkalıdır. B unlar genellikle 

j modası geçmiş, mevcut koşullarda ciddi b ir savaş aracı olmak 
niteliğini yitirmiş demode silahlardır. Ama buna rağm en T ür
kiye NATO’da ekonomik gücüne göre en büyük askeri yükü 
omuzlamıştır. Şurası b ir gerçektir ki, Türkiye saldırgan NATO’
nun  çıkarları yüzünden kaldıram ıyacağı bir yükün altındadır. 
Çok büyük kaynakların  bu yüzden boşuna harcandığı ve h a l
kın en temel ihtiyaçlarının karşılanm adığı açıktır. Bu ağır yü 
kün altına girerken yukarıda da belirttiğimiz gibi ülkenin ger
çek ih tiyaçlarına göre hareket edilmemiş, em peryalist çıkarlar 
ön p lana çıkarılmıştır.

ABD bütün bun lara  rağm en am bargo’yu neden koydu? 
Türkiye’deki silah gücünün zayıflaması herşeyden önce ABD’- 
nin patronluğunu yaptığı NATO’yu zayıflattığına göre bu yola 
neden gidildi?

Bunu açığa çıkarabilm ek için herşeyden önce günüm üz 
koşullarında gelişen yeni teknikler karşısında Türkiye’deki üs
lere ABD’nin duyduğu gereksinm enin bilinmesi gerekir. Bugün 
Türkiye’de bulunan pek çok Amerikan dinleme ve gözetleme 
gibi casusluk üsleri artık  eskisi k adar hayati değildir. Kuşku
suz ABD bunlardan henüz tamamiyle vazgeçecek durum a gel
memiştir. Ama şurası bir gerçektir ki bu üsler eski önemini ge
niş ölçüde yitirmişlerdir. Çünkü uzayda dolaşan peykler bu işi 

| çok daha sağlıklı ve kolay b ir şekilde yapm aktadırlar. Bunun 
ötesinde Kıbrıs çıkartnıssm ın hemen arkasında, Yunanistan 
çok sert b ir çıkış yapmış, ve NATO’nun askeri kanadından çe
kilmişti. Em peryalist çevreler Y unanistanı ellerinin tersiyle bir 
kenara  itemezlerdi. Onun belli ölçüde hizava- gelmesi için T ür
kiye’nin cezalandırılm ası gerekiyordu ki. ABD am bargoyla b u 
nu yaptı. Çok önemli bir diğer neden ise ABD’nin Türkiye ile 
Y unanistan arasında barış sağlanm asından hoşnut olm am ası
dır. Bu iki komşu ülke aralarındak i bazı çelişkileri giderip an- 
l’aşabilseler ve Kıbrıs sorununa kısa dönemde b ir çözüm getir
seler Cİki ülkenin egemen güçlerinin çıkarlarına uygun, Kıbrıs
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halkm m kine ters olsa bile) silahlanm a yarışını b ir ölçüde azalt
m a yolunu tutabilirler. Bu da Am erika silah tekellerinin çıkar
larına za ra r verir. ABD her zam an savaş ocakları açılmasını, 
soğuk savaşın sürm esini ve gerginliğin artm asın ı ister. Y una
nistan ile Türkiye silahlanm ayı tırm andırd ık larında mevcut 
koşullarda ABD tekellerinin silahları daha çok satılacaktır. İş
te ABD bu nedenle ülkeler arasında barış ve dostluk ilişkilerinin 
gelişmesini istem em ektedir.

Ama gerek Y unanistan’da, gerekse Türkiye’de olsun ABD 
tekellerinin çıkarların ı savunan ve lau ilişkilerden kendileri de 
ya ra rlan an  gerici güçler bu gerçeği gözden saklam ak istem ek
tedirler. Buna bağlı o larak Türkiye’deki egemen çevreler am- 
bargo’nun nedenlerini açıklarken gerçekleri çarpıtm aya özel 
b ir d ikkat gösteriyorlar. A m bargo’nun konduğu gündenberi 
Am erikan hüküm etinin buna ta ra fta r  olmadığı ve bunun Kong- 
re ’nin işi olduğunu yayıyorlar. Kongrenin bu tu tum u ise o ra 
daki b ir avuç rum  propagandacısına bağlıyorlar. ABD’yi rum  
etkisinde kalm akla suçluyorlar. Bu zavallıca b ir iddiadır. Ama 
bilinçli olarak ileri sürülm ektedir. Serm ayenin hizm etkârları 
böylece hem halk kitleleri arasında ABD aleyhinde m eydana 
gelen hoşnutsuzluğu azaltm ayı am açlıyorlar, hem  de rum  düş
m anlığını kışkırtıyorlar. Öyle ya, bu sözleri diııliyenler ABD 
hüküm etin in  adlında aleyhimize olmadığını, bize düşm an olan
ların  b ir avuç rum  ile onların ta ra fta rı bazı kötü niyetli kongre 
üyeleri olduğunu düşünecekler. Oysa ABD emperyalizm i öyle 
zannedildiği veya gösterilm ek istendiği gibi çok başlı değildir. 
ABD’nin hüküm eti de, kongresi de ne yaptığını çok iyi bilm ekte
dir. Hem nasıl oluyor da kendisi ABD’nin  güdüm ünde olan Y u
nan istan ’ın b ir avuç adam ı ABD Kongresini yönetebiliyor? Eğer 
böyleyse ABD’nin Y unanistan ta rafından  yönetildiğini vurgu 
lam ak gerekm ez mi?

Son günlerde ABD Senato Komisyonu am bargo’nun deva
m ına k a ra r  verince Türkiye’deki bazı politikacıların tav ırları 
gerçekten ilginç oldu. Ecevit bunda şaşılacak b ir yan bulunm a
dığını söylerken, Demirel k a ra rı şaşkınlık ve hayretle karşı
ladığını açıkladı. Feyzioğlu ise Demirel’in paralelinde konuş
tu. Bu iki zat ABD’nin kendi çıkarların ı göremediğini, bu k a 
ra rı veren komisyonun rum  propagandasının etkisi altında 
ka larak  kendi ülkesinin zararına  hareket ettiğini belirttiler. 
Böylece Demirel ve Feyzioğlu A m erikan Senatosunun yerine, 
ABD’nin çıkarlarını savundular ve onlara doğru yolu gösterdi-
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ler. Herhalde ABD’li senatörler yakında uyanacak lar ve Türk 
dostlarının eleştirilerinden sonra akıllarını başlarına toplayarak 
ülkelerinin çıkarların ın  nerede olduğunu öğrenecekler..

Ambargo ve ekonomik bunalım ın sürdüğü bu günlerde 
Başbakan tarafından  yeni b ir ulusal savunm a kavram ı ortaya 
atıldı. B aşbakan çeşitli demeçlerinde Türkiye’nin ABD’nin m ev
cut tavrı karşısında herşeyi eskisi gibi sürdürem iyeceğini söy
ledi. A vrupa’n ın  bazı ülkelerine yaptığı gezide bu doğrultuda 
bazı girişimlerde bulunduğu da bilinmektedir.

Ecevit bir yandan vadesi gelmiş am a ödenmesi m üm kün 
olmıyan borçların  ertelenm esini ve yeni kredi o lanaklarının 
sağlanm asını tem ine çalışırken, diğer yandan da bu ülkelerden 
acil o larak askeri malzeme tem in etmeyi am açlam ıştır. Ayrıca 
kendi deyimiyle «ekonomik alanda» da bu ülkelerle işbirliği 
halinde bazı yatırım lara girişilmesi yolunda somut öneriler gö
türm üştür. B aşbakan bu ülkelerden Türkiye’ye eskimiş değil, 
en yeni teknolojiyle gelmelerini de istekleri arasında sıralam ış
tır. CHP’nin ik tidara gelmeden önceki bazı çalışm aları da göz 
önüne alınırsa, iktidarın ABD’deıı A vrupa’ya dönüş yapm ak 
istediği ortaya çıkm aktadır. İşte Ecevit’in yeni bir ulusal savun 
m a kavram ıyla anlatm ak istediği kapitalist A vrupa ülkeleriyle 
olan ilişkilerin ekonomik ve askeri alanda bugünkünden daha 
yoğunlaştırılm asıdır. Türkiye yalnızca ABD’den silah ve as 
keri malzeme alm ak yerine birçok A vrupa ülkesinin de yer 
alacağı fazla sayıda ülkeden bunları temin etmek arzusunda
dır. Ayrıca başta  Federal A lm anya olmak üzere bazı silâh te 
kelleriyle anlaşm a yoluna giderek Türkiye’de çeşitli askeri 
m alzem eler imâl eden sanayi dalları oluşturulm ak istenm ek
tedir. B aşbakan bu tü r yatırım ların  ekonomilere yararlı olduğu
nu söylüyor. Bunu ileri sürm ek gerçekleri çarpıtm aktır. Bir ke 
re Türkiye bu yola girm ekle em peryalist tekeller için yeni sö
m ürü olanakları sağlam aktadır. Ayrıca zaten kıt' olan yatırım  
kaynakların ın  büyük bir bölümü silâh tekellerinin em rine ve
rilm ek suretiyle, ülkenin diğer ajanlardaki ihtiyaçlarını karşı
layacak yatırım lar aksatılacaktır. Üstelik silâh sanayinin hız
la değişen bir teknolojiyi gerektirdiği ve yapılan bir silahın k ı
sa b ir süre sonra demode olduğu, bu nedenle de silahlanm a 
yarışında ekonomisi güçsüz ülkelerin başarı sağlıyamıyacağı 
açıktır. Her ııekadar silah sanayiinde çok sayıda işçinin istih
dam  edilmesi b ir avantaj ise de bu em peryalist ülkeler için ya 
rarlıdır. Çünkü Türkiye zaten en acil a lan larda sanayisini ku-
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ram am ış, yatırım  m alları sanayiini canlandıram am ıştır. Bu du 
rum da silah tekellerinin denetim inde silâh üretim ine ayrılacak 
kaynaklar tam am en, israf edilmiş olacaklardır. ABD ve A lm an
ya gibi ülkelerde silâh sanayiine yönelik yatırım lar hem  satış
la r  nedeniyle gelir getirm ekte, hem  de işsizlik oranını aza lt
m aktadır. Ç ünkü diğer a lan lardaki yatırım lar doyum noktası
na  ulaşm ıştır. Silah tekelleri insanların  sağlık, eğitim ve spor 
faaliyetleri gibi ihtiyaçlarını giderecek a lan lara  yatırım  yapmı- 
yacaklarına göre, ekonomiyi askerileştirm eye ve bunalım larını 
bu sayede hafifletm eye çalışm aktadırlar. Kaldı ki, o ülkelerde 
dahi ekonominin askerileştirilm esi uzun vadede çözümsüzlük 
getirm ektedir.

Bir de sorunun diğer yönü vardır. Diyelim ki, A vrupa ü l
kelerinden tekellerle işbirliği yapıldı ve çeşitli a lan larda  yatı
rım lar gerçekleştirildi. Acaba o zam an ABD ile olan bağımlılık 
ilişkileri ne derece azalış gösterir? Bu konuda bugünkünden da 
ha  değişik b ir durum un ortaya çıkacağını söylemek oldukça 
güçtür. Çünkü tekeller bugün artık  genellikle çokuluslu b ir n i
teliğe bürünm üşlerdir. Çok uluslu olan bu tekellerin büyük ço-, 
ğunluğunda ise ABD serm ayesi tam am en egemen durum dadır. 
Hele, hele Federal A lm anya ekonomisi (En güçlü ekonomiye sa 
hip A vrupa ülkesi) için bunu düşünm ek daha da kolaydır. ABD 
serm ayesi Alm an ekonomisinin hem en tüm  kollarında önemli 
ölçüde hakim iyete sahiptir. Türkiye’ye Başbakanın istediği bi
çimde teknoloji getiren A vrupa tekelleri ortaya çıksalar bile 
bunların  gene ABD’ye ait oldukları görülecektir.

Ancak ABD am bargosunun devam ı ve Ecevit’in tu tum u 
nun bazı y a rarla rı vardır. B aşbakan açıkça Türkiye’nin silah 
lanm asını ABD’ye bağladığını, bunun yanlış olduğunu söylü
yor. D aha bundan birkaç yıl önce bu tü r  sözleri söyliyen dev
rim ciler vatan  haini ilan ediliyorlardı. Ama şimdi onların söyle
dikleri somut olarak daha açık b ir biçimde ortaya çıktı. Bu bir 
kazançtır.

Ecevit’in yeni ulusal savunm a kavram ından bazıları çok 
rahatsızlık  duyuyorlar. B unların başında Demirel ve Türkeş 
İkilisi gelmektedir. O nlar Ecevit’in yaptığı ölçüde dahi olsa ABD’ 
ye karşı çıkılm asından çok endişeleniyorlar. M eydanlarda bas 
bas bağırıyorlar ve hüküm ete veryansın, ediyorlar. O nlara göre 
ABD am bargo da koysa, ekonomik ablukaya da alsa ona karşı 
gelinemez. Bu iki zat ABD’yi tan rı m ertebesinde görüyorlar. Ona 
dili uzatanının  dilini kesmeye çalışıyorlar. Ama bunu açıkça
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yapam ıyorlar. M eydanlarda toplanan kalabalıklara, oy veren 
lere karşı bu düşüncelerini açıkça söylemek cesaretini bulam ı
yorlar kendilerinde. Çünkü ABD’nin  Türkiye’ye olan düşm anlı
ğını a rtık  onlara oy verenler de görüyorlar çoğunlukla. Bu yüz
den de üstü  kapalı konuşuyorlar. V atan-m illet nu tuk ları a ta 
rak, bol bol demagoji yaparak  zehirlerini kusuyorlar. Devletin, 
Türkiye’nin yerini tayin ettiğini, savunm asının nasıl olacağına 
devlet gücünün k a ra r  verdiğini söylüyorlar. Bununla hem 
«hassas çevreler»i Ecevit’e karşı kışkırtıyorlar, hem de ABD’ye 
olan bağlılıklarını dile getiriyorlar. Sanki «hassas çevreler» 
am bargo karşısında ne durum a düşüldüğünü bilm iyorlarm ış gi
bi. Ama ucuz politika yapmak, halkı kandırm ak bütün  söm ürü
cülerin işidir. Demirel ve Türkeş m eydanlarda, radyo ve tele
vizyonda vatan, millet, millî birlik cinsinden cilalarla sözlerini 
süsliyerek ABD çıkarların ın  savunuculuğunu yapıyorlar.

Kaldı ki, Ecevit’in ulusal savunm a kavram ı olarak ileriye 
sürdüğü şey öyle ABD’nin çıkarlarını zedeleyici nitelikte değil, 
pek te. Sam am cadan H ans’a doğru olan dönüşler üç aşağı beş 
yukarı aynı şeyin iki yüzüne bakm aktır. Hele bunun ulusallık 
la en u fak  b ir ilgisi yoktur. Çünkü emperyalizme bağımlı, sö
m ürge ve yarı sömürge olan ülkelerde ulusallık her şeyden ön
ce sömürgecilere, em peryalistlere karşı olmayı ifade eder. Em
peryalizme bağımlı olan Türkiye’de ulusallık kavram ından an 
laşılması gereken de aynı şekilde anti-em peryalist olmaktır. 
Oysa CHP’nin geçmişte böyle b ir niyeti olmadı ve bugün de yok. 
Partiye hakim  olan sağ sosyal dem okratlar anti-em peryalist ol
m ak şöyle dursun, yıpranm ış Demirel’in em peryalistlere v er
meye cesaret edemediği tavizleri verm ektedirler. Bu bakım dan 
Başbakanın yeni ulusal savunm a kavram ıyla anlatm ak istediği, 
emperyalizmin beşiğinde çözüm aram aktır, asla ona karşı gel
mek değil. Biraz daha esnek davranm a olanaklarına kavuşm ak 
istiyor yeni iktidar, hepsi o kadar.

Bugün Ecevit de, ikide bir NATO’ya bağlı olduklarını söy
lüyor. Amacı etkin çevrelere güvence verm ektir. Oysa Türki
ye’nin çıkarları —Tabi emekçi kitlelerin çıkarları— herşeyden 
önce askeri ve sivil tüm  em peryalist kuru luşlardan  çıkm ak ve 
bütün bağımlılık ilişkilerine son verm ektir. Bu da burjuva ik 
tidarların ın  işi değil, dem okratik halk ik tidarların ın  yapabile
ceği bir şeydir. NATO ve CENTO gibi saldırgan örgütler em ek
çi Türkiye halkların ın  çıkarlarına karşıdır. Bunların dışına çı
kılmadıkça sorunun çözümü söz konusu değildir. Silahlanm a
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yarışını em peryalist m ih rak la r istiyorlar. Çünkü, bu tırm anış 
onların yararınadır; am a Türkiye ve Y unanistan’ın emekçi 
halk ların ın  zararınad ır. Türkiye bugüne k ad ar ağ ır askeri yü 
kün altına girm ekle ekonomisinin bağım lılığım  arttırd ı. Gide
rek  çıkm aza saplandı. Emekçi kitleler bu yüzden büyük kayıp 
la ra  uğradılar. Ne silahlanm a, ne em peryalizm in güdüm üne g ir 
me, ne de kom şularıyla düşm anlık ilişkilerini geliştirmesi hiç 
b ir şey kazandırm az bunlara. Bundan sadece yerli ve yabancı 
p a ra  b ab a lan  kazançlı çıktılar.

Bu yüzden de söm ürü çevreleri çıkm aza girm işlerdir. Yıl
larca Sovyetler Birliğini en büyük düşm an olarak gösterdiler 
halka. O nun h e r an  Türkiye’yi işgal edeceğini propaganda e tti
ler. Amaç halkı baskı altında tutm ak, işçi sınıfını, kürt' ha lk ı
nı ezmekti. Fakat şimdi yalan  duvarları yıkılıyor b irer birer. 
Burjuvazinin yu ttu rm acaları a rtık  sökmüyor. Düşm an olanın 
söm ürücüler oldukları gün gibi açığa çıkıyor.

Sonuç olarak şunu söyliyebiliriz ki, em ekçilerin çıkarm a 
olan davranış, NATO, CENTO ve diğer em peryalist ku ru lu ş 
la rdan  çıkmak, komşu ülkelerle saldırm azlık an laşm aları im 
zalam aktır. Bir em peryalistten soğuyarak, diğeriyle flört etmek 
çözüm değil.

julü yayınlan
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NATO Zirvesi 
ve Silahsızlanma Konferansı

Geçenlerde NATO zirve toplantısı yapıldı. Bu yüzden Türki
ye gerici güçlerinin kalbi günlerce ABD’de attı. Gazeteler Vaşing- 
t'on’dan çarşaf çarşaf h aber verdiler. TRT kam eraları oraya çev
rildi.

NATO zirve toplantılarının dönem başkanı Türkiye Başba
kanı Ecevit’ti. Açılış konuşm asını yapan C arter NATO’nun am a
cına uygun şeyler söyledi .Varşova Paktı silahlı kuvvetlerinin 
giderek tehlikeli (!) b ir biçimde güçlendiğini açıkladı. NATO 
kuvvetlerinin zayıf kaldıklarını belirterek bunun nasıl tehlikeli 
(!) sonuçlar doğuracağını, ittifaka bağlı ülkelerin Varşova 
Paktından gelecek sald ırılara karşı kendilerini korum akta güç
lük çekeceklerini belirtti. NATO’nun asıl am acının A vrupa’yı 
savunm ak olduğunu am a son zam anlarda A frika kıtasında o r
taya çıkan Sovyet ve-Küba etkinliğinin de NATO’yu ilgilendir
diğini, üye ülkelerin bu t'elikeyi görmezlikten gelemeyecekleri
ni özellikle vurguladı.

Bu konuşm a savunm a m askesi altında saldırganlığı arttır-, 
m aya yönelikti. Esasında geleneksel NATO saldırganlığı her za 
m an bu tü r  bahanelerle kam ufle edilmektedir. Y aratılm ak is
tenen hava eskiden ne idiyse şimdi de odur. Ancak C arte r’in 
Afrika kıtasındaki ulusal kurtu luş mücadelesinin başarıya u- 
laşm asm a ve sosyalistlerin ik tidara  gelmelerine Sovyet ve Küba 
etkinliğini bahane ederek m üdahale görevini NATO’ya vermesi 
oldukça tehlikeli bazı gelişmelerin habercisidir. Gerçi em perya
lizm hiç b ir zam an A frika’dan elini çekmiş ve olaylara seyir
ci kalmış değildir. Ama gene de NATO’nun önüne resm en böy
le bir görev konmuş olması A frika halkları için çok ciddi bir 
tehlikedir.

C arter’in bu konuşm asından sonra dönem başkanı Ecevit 
yaptığı konuşm ada silahsızlanm a çabalarının arttırılm ası ge
reğine değindi. Bülent Ecevit’in konuşm asıyla C arter arasında
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belirgin bazı farklılık lar vardı. Bu b ir bakım a Ecevit’in son yıl
lardaki am bargo ve ekonomik bunalım  karşısında geliştirmiye 
çalıştığı ulusal savunm a kavram ının dile getirilmesiydi. Ecevit 
ısrarla  NATO içerisinde kalınacağını vurguluyor, ancak ABD ve 
NATO’nun da Türkiye’yi ihm al ettiklerini belirtiyordu. A m eri
k a ’dan A vrupa’ya doğru kaym a eğiliminin ortaya çıktığı bu dö
nemde Ecevit’in söyleyebilecekleri bu kadardan  fazla olamazdı 
kuşkusuz.

Bu a rada  burjuva basını Türkiye’de NATO’cu kam panyayı 
hızlandırdı. Bu çevreler özde aynı, ancak şekil itibariyle deği
şik olan görüşleriyle Türkiye’nin NATO’suz ve A m erika’sız o- 
lam ayacağlm  insanların  kafasına yazdırm ak istediler adeta.

Demirel ve Türkeş paralelindeki gazeteler b ir yandan Ece
v it’in gözden düşürülm esi için elinden geleni yaparlarken  bir 
yandan da NATO’yu göklere çıkardılar. O nlara göre NATO ol
m asa Türkiye bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruyam az
dı. NATO ile olan bağları gevşetmek veya ondan çıkmayı düşün
m ek vatan  hainliğiydi. «Yurt içerisindeki sorunların  ağırlığını 
dayanam ıyarak  yurt dışına kaçan Ecevit’in millete vereceği bir 
şey olamazdı.»

B urjuva basınının diğer kanadı —ki bun lar ik tidarı destek
liyorlardı— daha ince yöntemlerle NATO savunuculuğunu yaptı. 
Gazetelerin sü tun larına  döktürülen incilerle Türkiye’nin NATO’ 
suz olamıyacağı am a dostlarım ızın (!) da bazı görevleri olduğu
nu  bilmeleri gerektiği belirtildi. «NATO, barışın  korunm ası için 
elbette yaşam alı ancak  am bargo gibi dostane olmıyan girişim 
lerin  buna zarar vereceği de ortada» cinsinden sözler bol bol 
sarfedildi.

Bu çevreler ayrıca A m erikan yetkililerinin bizi çok sevdik
lerini, Türkiye’yi büyük ve önemli b ir dost o larak gördüklerini 
yazm aktan da bıkm adılar. Hattâ, ABD hüküm et çevreleri, Türk 
hüküm et yetkililerini o k adar dost ve samimi bulm uşlar ki bir 
yetkili, Türk hüküm etiyle yaptıkları görüşm elerde iki ayrı h ü 
küm etin görevlileri gibi değil, b ir hüküm etin m ensupları gibi 
konuşup anlaştık ların ı söylemiş.

İşin ilginç yanı zirve toplantısı devam eder ve uzun vadeli 
NATO’yu güçlendirm e program ı k a ra r  altına alınırken Birleş
miş M illetler Silâhsızlanm a Konferansı da sürüyordu. NATO’yu 
güçlendirm e program ının a ltına imza a tan la r diğer ta ra ftan  bu 
konferansta silahsızlanm a üstüne nutuk  atıyorlardı. Tam em
peryalistçe b ir iki yüzlülük.
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Silahsızlanm a çalışm alarının başarıya ulaşm ası elbette dün 
ya halk ların ın  yararına  olacaktır. Bugünkü silâhlanm a yarışı in 
sanlık için büyük b ir kayıptır. D ünya’da yüz m ilyonlarca insan 
sefalet çekerken büyük insan gücünün silah altında tutulm ası, 
onların beslenmesi için m ilyarlarca dolarlık harcam ada bu lu 
nulması, h er gün değişen modellerde silah imal edilmesi ve k it
lesel im ha araçların ın  sürekli olarak geliştirilmesi çok büyük 
ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Eğer silah yapım ına gi
den bu kaynaklar insanların  ekonomik, sosyal ve kültürel ge
lişmeleri yolunda harcansalard ı kuşkusuz dünyada yaşam  ko
şulları çok daha başka olacaktı.

Silâhlanm a tırm anışının sürdürülm esi em peryalist çevreler 
istem ektedirler. Çünkü onlar dünyayı söm ürüyorlar. Hem çeşit
li ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynakların ı söm ürm ek için k u r
dukları ağın parçalanm asını engellemek ve hem  de bizzat silah 
tekellerinin kârların ı garan ti altına alm ak için bu çabalarını 
sürdürüyorlar. Silahlanm ayı geri bıraktırılm ış, bağımlı, söm ür
ge ve yarı sömürge ülkelerin söm ürücü güçleri de savunuyor
lar. Çünkü onlar em peryalist çevrelerle işbirliği halindedirler 
ve halk ların  emeklerini gaspediyorlar. Bu nedenle de m ilitariz
min canlı tutulm ası, soğuk savaş koşullarının sürdürülm esi ve 
daha çok silah kullanılm ası onların vazgeçemiyecekleri politi
kadır.

Am a emperyalizm in gücü sonsuz değildir. Bugün onun k a r 
şısında sosyalist sistem, em peryalist ülkelerin işçi sınıfları ve 
u lu sa l kurtu luş mücadelesi veren güçler var. Em peryalistler gü 
nümüzde istedikleri anda savaş ocakları açam ıyorlar. Açtıkları 
zam an da çoğunlukla kaybediyorlar. Silahsızlanm a yolunda ya 
pılacak çalışm alar günüm üzde bu nedenle önem kazanm aktadır. 
Bu çalışm alar sayesinde hem saldırgan savaşların  çıkması ola
nağı azaltılır, hem de çeşitli ülkelerin silahlanm aya daha az 
para  ayırm aları sağ lanarak  ekonomik gelişmelerinin hızlanm a
sına yardımcı olunabilir. Dünya halkları arasında soğuk savaşın 
zararlı propagandasının yarattığ ı olum suzlukların giderilmesi, 
bunun yerine dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi 
anti-em peryalist m ücadelenin b ir parçasını oluşturm aktadır. 
Elbette silahsızlanm a yolunda yapılacak çalışm alar hiç b ir za 
m an haklı savaşların savunulm am ası anlam ına gelmez. Ulusal 
kurtuluş mücadeleleri, anti-em peryalist savaşlar haklı savaşlar
dır. O nların desteklenmesi devrimci bir görevdir. Zaten bu sa 
vaşların başarıya ulaşm ası sonuçta barışa ve halk lar arasında
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dostluğun gelişmesine hizmet' eder. Silahlanm a yarışının du rdu 
rulm ası istenirken em peryalist tekellerin kârla rı için çıkardık
ları, başka halk ların  toprakların ı ve zenginlik kaynakların ı iş
gale yönelmiş savaşlara karşı çıkılm aktadır. Yoksa söm ürü ve 
baskıya karşı verilen savaşlara değil.

İşte Türkiye devrim cilerinin silahsızlanm a çalışm alarından 
anladıkları bunlardır. NATO denilen em peryalizm in en büyük 
silahlı saldırgan örgütüne bu nedenle karşı çıkm ak gerekir. 
NATO’da kalm akla silahsızlanm ayı savunm ak birbirine ters dü 
şer. NATO dünya halklarının, söm ürüye karşı verilen m ücade
lelerin düşm anı olan b ir örgüttür. Kuşkusuz bunun böyle oldu
ğunu serm aye sınıfının temsilcileri de bilm ektedirler. Bu a rada  
M orrison firm asının m aaşlı m em urunun da bu durum dan h a 
beri vard ır elbette. Ama içerde ve d ışarda temsil ettiği sınıfa hiz
m et ediyor. O barış istemiyor. Tayfasıyla birlikte onların  istedik - 
dikleri emperyalizme bağımlılıktır. NATO’nun dışında Türkiye' 
yi düşünem em elerinin nedeni, silahlanm adan çıkar sağlıyanla- 
larm  temsilciliğini yapm alarındandır. M eydanlarda işçi sınıfını 
ve K ürt halkını tehdit edeceğini um arak  bağıran, «muazzep» 
olmuş U lubatlı H asan’ların  ru h u n a  saygı duyduğunu ilan eden 
eli bayraklı em peryalizm in uşakların ın  asıl dertleri gericiliği, 
militarizmi hortlatm ak ve NATO’da dahil tüm  söm ürü odakla
rına  karşı verilen mücadeleyi boğm aktır. Yoksa ABD devlet 
Başkam m n koltuğunun dibine g irerek çektirdiği fotoğraflarla 
propaganda yapanların, bu sayede devlet yönetenlerin bağım 
sızlıktan, barıştan, silahsızlanm adan an lıyacak lan  b ir şey ola
maz. O nlar ve yandaşların ın  yeri bellidir.

Bugün Türkiye’nin çıkarm a olan NATO’nun  dışına çıkm ak
tır. NATO emperyalizme hizm et etm ektedir. Türkiye NATO yü 
zünden ekonomisinin kaldıram ıyacağı k ad ar ağ ır yükler altına 
girm iştir. Emekçi ha lk lar bu yüzden büyük kay ıp lara  uğradılar 
ve halen de. uğram aktadırlar. Hele yeniden ortaya atılan  uzun 
vadeli güçlendirm e program ını kabullenm ek ülkemiz ha lk ları
nın başına yeni belalar açar. Türkiye, bahsedildiği gibi bir teh 
dit a ltında fa lan  değildir. Sovyet tehdidinin v a r olduğu yolunda 
ileri sürülen görüşler söm ürü çevrelerinin yutturm acalarıdır. 
Türkiye halk ların ın  çıkarm a olan NATO ve CENTO gibi ö rgüt
lerden çıkmak, kom şularıyla saldırm azlık anlaşm aları im zala
maktır. Türkiye için asıl tehlike NATO’dur.
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Katanga’ya Sömürgeci Saldırısı

Afrika kıtası için için kaynaşm aya devam  ediyor. K ara de
rili insanların  topraklarında emperyalizm ve sömürgecilik a r 
tık eski durum ların ı kaybettiler. Bu esaret tü rleri nerdeyse ta 
m am en ta rih in  çöplüğüne atılacaklar. O rada yalnız klasik sö
mürgecilik tasfiye edilmiyor, yenisiyle birlikte söm ürünün her 
tü rlüsünün  tarih in  çöplüğüne atılm ası yolunda verilen m üca
dele gelişiyor. Sömürgecilerin köleleştirdiği, aşağılık olarak 
gördükleri k a ra  derililer eski efendilere hayat hakkı tanım ıyor
lar. O nlara ve yerli uşaklarına darbe üstüne darbe indiriyor
lar. Emperyalizm aldığı bu darbelerle sarsılıp geriliyor, sersem 
liyor.

Son günlerde m eydana gelen Zaire olayları da bunun yeni 
bir örneği. Bu ülkede klasik sömürgecilik tasfiye edildi am a k a 
pıdan çıkan emperyalizm bacadan girdi. Şimdi gerici Mobutu 
yönetiminde olan Zaire’de ağır b ir söm ürü çarkı dönm ektedir. 
Ülkede hâlâ  feodal yapı, kabile, aşiret ilişkileri yoğun olarak 
varlıklarını sürdürüyorlar. Halkın eğitim düzeyi düşüktür. Ço
ğu yerlerde m odern tıbbın adı dahi bilinememektedir. İnsanların  
tüm  yaşam  koşulları son derece ilkeldir. Gelişmiş b ir sanayi yok
tur. Şehirler, aç, işsiz yığınlarıyla doludurlar. Kırsal kesimlerde 
geri tarım  usulleriyle üretim  yapılm aktadır. Verimin düşüklü 
ğü nedeniyle Zaire’li insan lar bırakalım  proteinleri, tahılı dahi 
bulam am aktadırlar.

Ancak bü tün  bunların  yanısıra Zaire geniş m aden y a tak 
larına da sahip olan bir ülkedir. Zengin demir, bak ır ve elmas 
kaynakları m evcuttur. Ülkenin bu kaynakları b ir kaç em per
yalist tekelin denetimi altındadır. En büyük pay Belçika ve 
Fransa serm ayesine aittir.

Yüzde 80 ile yüzde 100 arasında  seyreden b ir enflasyonun 
mevcut bulunduğu Zaire’nin b ir de K atanga Bölgesi var. G eri
ci yönetim K atangalılara katm erli b ir baskı uygulam akta ve 
onların zenginlik kaynakların ı halkın zararına  o larak yabancı 
tekellerle ortaklaşa söm ürm ektedir.
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Ama K atanga halkının bilinçli unsurları bunu yıllardır gör
m ekte ve söm ürüye karşı savaş verm ektedirler. Geçen yıl M art 
ayında K atanga’lı kurtu luşçu  güçler Zaire birliklerini toprak la 
rının önemli bir bölüm ünden atm ışlar, ancak gerici yönetime 
yabancı ülkelerden yapılan m üdahale yüzünden geri çekilmek 
zorunda kalm ışlardı.

Kurtuluş savaşçıları bu yıl' yeniden ayaklandılar. H ükü
m et birlikleri gene b ir varlık  gösterem ediler ve çareyi kaçm ak
ta  buldular. Şaba ve Kolvezi kentleri ka tangalı savaşçıların eli
ne geçti. Üstelik geçen yıla göre bu sene Zaire birliklerinin pe
rişanlığı daha  büyük m iktardaydı. K urtuluşçu güçlerin eline 
geçen bölgeler zengin m aden yatakların ın  bulundukları yerler
di. Bu nedenle de em peryalistler buna büyük tepki gösterdiler. 
F ransa ve Belçika derhal m üdahale hazırlık larına giriştiler. Çin 
ise her zam anki tavrım  takındı. Zaire yönetimini desteklediği
ni açıkladı. K atanga kurtuluşçu güçlerinin Sovyetler Birliği ile 
K üba’dan destek gördüklerini ileri sürerek  karşı çıkıyordu M ao’- 
nun m irasçıları.

ABD gerektiğinde K atanga’ya sevk etmek üzere b ir hava 
tüm enini alarm a geçirdi. Fransa ve Belçika İkilisi ise daha ile
ri g ittiler ve bölgeye paraşü tçü  birlikleri indirdiler. Ancak b u 
nu  yaparken gerçek am açlarını gizlemeye çalışmayı da ihm al 
etmediler. Güya oradaki beyazları ku rta rm ak  için gidiyorlardı. 
Oysa beyazlar kurtu luş savaşçılarının güvencesi altındaydılar. 
Tabi bunu Fransa ve Belçika yöneticiler de biliyorlardı. Elbette 
onları ilgilendiren şey aslında beyazların hayatı değil, m aden
leri işleten tekellerin çıkarlarıydı. Nitekim zam an bunu  çok kı
sa sürede doğruladı. Bu iki ülkenin askerleri kanlı b ir savasa 
giriştiler. Sonunda kurta rm aya  gittikleri beyazlardan b ir çok
ların ın  ölümüne neden oldular, birçoğunu da bizzat kendileri 
öldürdüler. Bu a rada  hab er ajansları da dünyayı kandırm ak 
için yoğun b ir propagandaya giriştiler. Güya K atanga’lılar vah 
şet' saçıvorlarmış, önüne gelen herkesi öldürüyorlarm ış. Üstelik 
de bu olaylar tam am en yabancı güçlerin k ışkırtm aları sonucu 
m eydana geliyormuş.

Tabii em peryalistler bu yönteme yeni baş vurm uyorlar. Bu 
onların herzam anki silahıdır. Ne zam an başka ülkelere gitseler, 
başka halk lara  saldırıp onların toprakların ı yağm alasalar o ra 
ya m edeniyet ve barış götürm ek istediklerini söylerler. Fransa 
ve Belçika paraşütçülerin in  dedeleri de vahşilere m edeniyet gö
türm ek için oraları sömürgeleştirm iş ve insanları köleleştirmiş-
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lerdi. Şimdi de aynı terane. Oysa asıl vahşetin  oraya giden F ran 
sız ve Belçikalılarca yaratıldığı ortadadır. Esasında onların Ka- 
tanga  topraklarında bulunm aları, m aden kaynakların ı söm ür
meleri başlı başına b ir vahşettir.

K atanga kurtuluşçu güçlerinin mücadelesi haklıdır. O n
la rın  savaşı haklı b ir savaştır. Kuşkusuz yeniden daha da güç
lenerek ülkelerini ku rta rm ak  için savaşacaklardır. O nlar güç
lerini herşeyden önce halktan, söm ürülenlerden alm aktadırlar. 
Asıl dışarıdan beslenen Zaire yönetimidir. Saldırgan olan F ran 
sa, Belçika ve onların dostlarıdır. Elbette kurtuluş, mücadelesi 
veren ve kendi toprakların ın  gerçek sahibi olmak istiyen K a
tanga halkı dünya devrimci güçlerince de desteklenecektir. 
Böyle b ir destek olsa olsa gerici Çin yöneticileri için b ir teh li
kedir. Sömürüye karşı, insanlıktan ve emekten yana olan h e r
kesin görevidir K atangalılann  mücadelesini desteklemek. Ge
rici çevreler onları sanki K atanga’lı değillermiş gibi göstermek 
istem ektedirler. Ama gene aynı emperyalist çevrelerin haber 
ajansları ve yayın organları dahi K atanga kurtuluşçu güçleri
nin K atanga halkınca desteklendiklerini inkâr edemiyorlar. 
Sonunda zafer K atanga ve tüm  Zaire emekçilerinin olacaktır. 
Gerici Mobutu yönetim inin yeri ise daha şimdiden bellidir. Onu 
Çin yöneticileri ile değerli dostlarının yardım ları dahi kurta- 
ram ıyacaktır.
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Mısır’da Rejim Daha da Gericileşiyor

Enver Sedat Mısır'da gericiliği doruğa vardırmak için kararlı bir 
biçimde uğraşıyor. Bu alanda her geçen gün yeni adımlar atıyor. Mev
zilerini giderek sağlamlaştırıyor ve yeni ^mevziler kazanıyor. Yönetime 
geldiği gündenberi Mısır’ı emperyalizmin dikensiz gül bahçesi ha
line getirmek için elinden geleni yapıyor. Artık Nasır döneminin em
peryalizme karşı savaşan, ilerici Mısır’ı yok. Onun yerine Emekçi Arap 
halklarının düşmanı, Filistin davasına ihanet içerisinde olan, siyoniz- 
me karşı teslimiyet politikası güden ve gericiliğin Ortadoğu’daki ka
lelerinden biri haline gelen Sedat’ın Mısır’ı vardır. Mısır burjuvazisi 
başta olmak üzere, emperyalist tekellerin ve diğer gerici güçlerin tem
silcisi durumunda bulunan Sedat bu nedenle son yıllarda isminden en 
çok bahsedilen devlet adamlarından biridir. Sedat yönetiminin karar
ları çoğu zaman gerici nitelikte birer politik güldürü türünde ortaya 
çıkmaktadır. Başkan bu nedenle de hayli renkli bir kişiliğe bürünebil- 
mektedir.

Geçenlerde Mısır'da sahnelenen yeni bir olay Sedat’ın ne derece 
özgürlük düşmanı bir kişi olduğunu ve Mısır'ı daha da nerelere kadar 
götürmek istediğini ortaya koydu. Sedat, solcuları ve Kral Faruk dö
neminden kalma muhalifleri temizlemek için halk oylamasına başvur
du. Düşüncelerini sevmediği, kurduğu baskı ve sömürü düzenine kar
şı çıkmakta olan insanları sendikalardan, kamu kuruluşlarından at
mak istiyordu. Mısır halkı böylece özgür (!) iradesini kullandı ve Se
dat'ın istediği biçimde oy verdi. Doğrusu Sedat'ın bu tür halk oyla
maları bir hayli ilginçtir. Oylama sonucu Başkanın isteklerinin aksine 
oy kullananların oranı okadar küçük oluyor ki insan ister istemez bu 
zatın bu kadarcık muhalefetten neden böyle korktuğunu merak edi
yor. Üstelik Sedat daha oylamaya gitmeden önce Solcuları yıkıcılıkla 
suçluyor —dünyanın her yerindeki taktik— ve onların yaptıklarıyla 
•kendi sonlarını kendilerinin hazırladıklarını açıklıyordu.

Kuşkusuz Sedat böyle bir adımı atarken kendine göre bazı ge
rekçeler ileri sürecek ve gerçekleri kitlelerden gizlemeye çalışacak
tı. Nitekim öyle de yaptı. Ancak onun bu çabası gerici terörün asıl 
nedenlerini gözönünden uzaklaştıramaz. Şurası bilinmektedir ki Se-
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dat iktidara geldiğinden beri Mısır’ın anti -emperyalist politikasını ra
fa kaldırmıştır. Emperyalist çevrelerle en sıkı bir dayanışmayı gerçek
leştirmek için elinden geleni yapmıştır. Bu arada kaçınılmaz olarak 
Mısır’da yerli sömürü çevreleri de palazlanmaya başlamışlardır. Mı
sır emekçilerinin alınteri böylelikle bir avuç yerli ve yabancı vurgun
cunun kasalarına akmıştır. Bu dönemde Mısır burjuvazisinin hızlı bir 
biçimde büyüdüğünü emperyalist yayın organları dahi gizliyememek- 
tedirler. Sedat emperyalistlerle daha çok ikili antlaşmalar imzalamak
ta, mali sermayeye kapıları açmakta ve Mısır, tekellerin artıklarının 
pazarlandığı bir ülke durumuna gelmiş bulunmaktadır.

Sedat'ın emperyalizmi Mısır’a sokmasının nedeni Mısır burjuva
zisinin isteğidir. Gerek içerde, devrimci - demokratik kesimlere kar
şı yürüttüğü ve gerekse Filistin halkının çıkarlarına aykırı olarak güttü
ğü uzlaşmacı ihanet politikası da bu çevrelerin isteğidir. Çünkü Mısır’ 
da her nekadar vurguncu tarzda, burjuvazi hızlı bir biçimde palazlan
makta ise de kendine güvenecek derecede gücü yoktur henüz. Sömü
rüyü daha da yoğunlaştırmak ve buna karşı meydana gelebilecek olay
ları önlemek için her tedbire başvurmaktadır. Eğer Sedat düşünce öz
gürlüğünü yok etmese, muhalefete serbestçe örgütlenme olanakları 
tamsa o zaman Mısır emekçileri yönetimi alaşağı edebilirler. İşte Se
dat'ın söylediği kötü şeyler bunlardır. Gerçekten de işçi sınıfının örgüt
lenip ekonomik ve siyasal çıkarlarını savunması, diğer sömürülen ke
simleri anti-emperyalist mücadeleye yöneltmesi Sedat yönetimini yerle 
bir eder. Kendisi de bunun çok iyi farkındadır. Yönetime muhalif olan
ları atmakla, sendikaları sermaye sınıfına hizmet eden gerici kuruluş
lara dönüştürmeye çalışıyor. Emperyalistlerle yerli ortakları karşıların
da gerçekleri dile getiren, Mısır emekçilerinin çıkarlarını savunan sen
dikalar değil, Türk - iş tarzında, hatta ondan da sağda sarı sendikalar 
olsun istiyorlar. Sedat'ın son çıkışları buna hizmet ediyor.

Ancak Mısır halkı bunlara kanacak değil. Belki Sedat bugün için 
bilinçsiz yığınları kandırmayı becerebilir. Ama gün geçtikçe hayatın 
kendisi onun kimlerin çıkarlarını koruduğunu ortaya çıkaracak ve göz
ler önüne serecektir. Mısır emekçileri Sedat’ın kendileri için en bü
yük düşmanlardan biri olduğunu hızla anlamaktadırlar. Kaldı ki Mısır 
-halkının anti - emperyalist mücadelede bir hayli deneyleri vardır. Yir
mi yıl öncesinin olayları daha bir çok insanın hafızasında tazeliğini 
-korumaktadır. Sonunda elbette kaybeden Mısır emekçileri değil, En-' 
ver Sedat’ın yerli ve yabancı dostları olacaklardır. Sedat inanmıyorsa 
dönsün de Afrika’ya bir göz atsın. Orada olanlar aynı zamanda onun 
sonunu da göstermektedir.
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Dr. İsmail Beşikçi’ye 1,5 Yıl 
Hapis Cezası Verildi

Dr. İsmail Beşikçi, Komal yayınia/ı arasında çıkan «Bilim Yönte
mi, Türkiye'deki Uygulama 1, Kürtlerin Mecburi İskanı» adlı incele
mesinden dolayı İstanbul Toplu Basın Mahkemesi’nde yargılanmak
taydı. Mahkeme, 12 Nisanda verdiği kararla Beşikçi'ye 1,5 yıl süreli 
hapis cezası verdi. Ayrıca, daha önce hakkında toplatma kararı veril
miş olan kitap hakkında da müsadereye karar verildi.

Bilindiği gibi bu, bilimsel çalışmalarından ötürü Beşikçi hakkında 
açılmış ilk kovuşturma ve verilen ilk ceza değildir. Daha Erzurum Ata
türk Üniversitesinde sosyoloji asistanlığı yaptığı günlerden bu yana 
Beşikçinin başına bu türden çok olaylar geldi. Pek çok kovuşturma
lara uğradı, Üniversiteden uzaklaştırıldı ve 12 Mart döneminde tutuk
lanarak Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesince 10 yılı aşkın ağır ha
pis cezasına çarptırıldı.

Bütün bunlara neden, Beşikçi'nin bir bilim adamına yakışır ger
çekçilik ve dürüstlükle Kürt toplumunun sorunlarına eğilmesi, bu so
runları doğru gördüğü biçimde yansıtmasıdır. Kürt halkının inkâr edil
diği, ondan söz etmenin tehlikeli bir suç sayıldığı bir ülkede, Beşikçi’- 
nin tutumunun hoş karşılanmaması, onun baskılara uğraması, hışım
la üstüne yürümesi doğaldır.

Bu ülkede yalnız yalan söylemeyi temel bir yöntem ve alışkanlık 
haline getiren burjuva politikacıları değil, sözde bilim adamları ve 
üniversiteler, adı büyük yazar-çizer tayfası da Kürt halkını görmezlik
ten gelmeyi, inkâr etmeyi, ondan söz etmemeyi, bu alanı bilimin ve 
gerçeklerin dışına itmeyi doğal bir alışkanlık haline getirmişlerdir. 
«Türkiye'de Kürt diye bir halk yoktur, böyle bir dil yoktur» deyip işin 
içinden çıkmışlardır. Doğal olarak bu çevreler, Kürt halkına uygula
nan ağır zulüm ve sömürü karşısında da susmuşlar, ya da bunu mas
kelemek, gerekli ve zorunlu göstermek için kılıflar biçmişlerdir.

Burjuvazinin bilime yaklaşımı çoğu alanda iki yüzlücedir, sahte- 
kârcadır. Ama Kürt halkıyla ilgili olarak bu sahtekârlık görülmemiş 
boyutlara varmış, bilim olmaktan çıkıp tam bir düzenbazlığa ulaşmış
tır.
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İşte Beşikçi'nin uğradığı baskılar, aldığı cezalar burdan kaynak
lanıyor. O’nun bilime saygısından, yürekliliğinden, doğru olduğuna, 
gerçek olduğuna inandığını açıkça söylemesinden geliyor. Hiç kuş
kusuz, Beşikçi’nin şahsında cezalandırılan şey bilimin, gerçeğin ken
disidir.

Beşikçi'nin bu kitabında da, yalan üstüne kurulu burjuva ideolo
jisi, özellikle onun ırkçı - şoven yapısı açık biçimde sergileniyor. Bur
juvazinin, Kürt halkına uyguladığı ulusal baskı, sürgün, kırım politi
kasını gizlemek, haklı göstermek için nasıl gerçekleri çarpıttığı, çiğ
nediği örnekleriyle gösteriliyor. Sözde bilim çevrelerinin suskunluğu, 
yalancılığı, suç ortaklığı vurgulanıyor. Bütün bunların yazılmasının, 
burjuvazinin ve onun marifetlerine fetva biçen sözde «bilim adamla
rının, çok unvanlı prof'ların hoşuna gitmesi beklenemezdi.

Türk devlet adamları, yeri geldiğinde Birleşmiş Milletler ilkelerin
den dem vurmaktan, ırkçılığa, sömürgeciliğe karşı olduklarını söyle
mekten geri kalmıyorlar. Pek muhterem prof’lar, adı büyük yazar çi
zerler de insan haklarından, özgürlüklerden, «hukukun üstünlüğün
den» filan şatafatlı biçimde sözetmekten hoşlanıyorlar. Ama sıra Kürt 
sorununa gelince bütün bu baylar sus - pus oluyor. Ya da Kürt hal
kından sözedenlere ateş püskürüyorlar. Kuşkusuz en iğrenç ırkçılık, 
en pis şovenizm budur.

Beşikçi, bu tür kişilerden «çifte standartlılar» diye söz ediyor. 
İşte «bu çifte standartlılardan biri de Beşikçi hakkında bilirkişi (!) 
tayin edilmiş olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üye
lerinden Bay Prof. Dr. Yılmaz Altuğ'dur. Bay Altuğ, daha önce «Bir
leşmiş Milletler ve Irkçılık» başlıklı bir makalesinde, Birleşmiş Millet
ledir! ırkçılığı yeren ve tüm halklara, etnik gruplara demokratik ve 
kültürel haklarının tanınmasını savunan bir kararını alkışlıyor. Bu söz
lerine bakılırsa Bay Altuğ yürekli bir demokrattır! Ama Bay Altuğ, Be
şikçi hakkında bilirkişi olduğu anda bambaşka bir adam olmuştur,.. 
O, Beşikçi’yi, Kürt halkının varlığından sözettiği için suçlamakta ve 
cezalandırılması için raporunda elinden geleni yapmaktadır.

Türkiye, «Demokrasi» babından ilginç bir ülke olmaya devam edi
yor. Şu anda, muhalefetteyken «fikir suçu»na karşı olduğunu söyle
yen, partisinin düşünce özgürlüğü önündeki tüm engelleri kaldıraca
ğını defalarca söylemiş olan bir parti başkanı Başbakan'dır. Ama bu 
engelleri kaldırmak için hiç bir çaba yok. İnsanlar cayır cayır, düşün
celerinden dolayı tutuklanıyor, işkence görüyor, ağır hapis cezaları 
alıyorlar. Demokrasi düşmanı gerici ve faşist güçler ise bildiklerini 
yapmaya devam ediyorlar. Silâhlı faşist örgütlerin üstüne gidilmiyor. 
Onlar terörü yoğunlaştırıyor, habire kan döküyorlar. Üstlendikleri 
yerler, yurtlar bile bellidir. Örneğin «güvenlik kuvvetleri» denen kuv
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vetler. hiç de bazı Eğitim Enstitüsünün yanındaki faşist yuvası haline 
getirilmiş, pek çok katilin barındığı Yüksek Teknik Öğretmen Okulu’na 
ve o civardaki faşist yurtlara yaklaşmıyorlar. Ama diğer yandan bu
günkü hükümet demokratik, ilerici örgütleri birbiri peşisıra kapatıyor, 
ya da kapatmaya çabalıyor. Ve Türkiye’de ırkçılığın, faşist saldırgan
lığın herkesçe bilinen ünlü siyasi şefleri televizyonlarda her tanrının 
günü arzı endam ederlerken, Sayın Beşikçi, bilimsel bir yapıtından 
dolayı 1,5 yıl ceza giyiyor. Bugün salt düşüncelerinden, sözlerinden 
ve yazdıklarından dolayı yargılanan binlerce insan var ve birçok kişi 
de böyle nedenlerle tutuklu bulunuyor.

İsmail Beşikçi, mahkemenin kararma karşı Yargıtay’a başvurdu. 
Aşağıda, İsmail Beşikçi'nin, bilirkişi raporuna ilişkin olarak mahkeme
ye yaptığı itirazı okurlarımıza sunuyoruz:

İSTANBUL TOPLU BASIN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAŞ
KANLIĞINA

977/141
Özü: Bilirkişi raporu hk.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Yılmaz Altuğ tarafından, «Bilim Yöntemi Türkiye'deki Uygulama 1, 
Kürtlerin Mecburi İskanı», isimli kitap hakkında, hazırlanmış, 21.3.1977 
tarihli rapor bilimsel değildir. Zira «bilirkişi raporu», Kürt ulusunun 
varlığını inkâr etmektedir. Bu inkârını meşru gösterebilmek için, «Tür
kiye’de yaşayan herkes Türktür» demektedir. Bu, bilimsel bir yargı 
olmadığı gibi, ciddi bir davranış da değildir. Çünkü, bilim olgusaldır. 
Olgulardan hareket eder. Bilim adamının Kürt ulus olgusunu reddet
me veya yok sayma yetkisi ve tercihi yoktur. Bilim bu olguyu anla
maya ve açıklamaya çalışır. Bir olguyu anlamak, kavramak ve açık
lamak bilimsel bir süreçtir. O olguyu reddetmek, yok saymak ise, ide
olojiktir. Bu bakımdan, Prof. Dr. Yılmaz Altuğ, temel hareket noktası 
olan olguyu, kavramaya ve anlamaya çalışacağı yerde reddetmekle, 
bilimsel düşünce sürecinden daha başta taviz vermektedir. Böylece 
yalana dayalı bir ideolojinin sözcülüğünü yapmakta, bilimsel düşün
me eyleminden taviz vermeyenleri ise savcı gibi ceza ile tehdit et
mektedir.

Öte yandan bilim taraflıdır. Bilim doğrunun, «gerçeksin tarafını 
tutar. Bilimde taraf tutmak, veya «tarafsızlık», nesnel gerçeği değiş
tirmek, yok saymak, reddetmek değildir. Bilimsel bilginin üretilmesin
de ve kullanımında, politik tavırlar söz konusu olabilir. Fakat bu bi
limsel bilgi elde etme sürecini etkiiememelidir, Yani bu tavırlar, nes-
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nel gerçeğin değiştirilmesini, yok sayılmasını, reddedilmesini hiç bir 
zaman mazur gösteremez. Çünkü bilimsel bilgi nesneldir. Herhangi 
bir şeyin bilgisidir. Bilimsel düşünme yeteneğine sahip olmadığı an
laşılan, Prof. Dr. Yılmaz Altuğ, Kürt ulus olgusunu anlamaya, kavra
maya, açıklamaya çalışacağı yerde, onu reddetmekle kolay bir iş ya
pıyor, anlama ve kavrama zahmetinden kurtuluyor. Devlet tarafından 
kendisine sunulmuş, yalana dayalı resmî ideolojinin propagandasını 
yapıyor. Bilimsel düşünme yönteminden böylesine uzak bir «bilirkişi 
raporu»nun kabulü düşünülemez. Reddi gerekir.

Prof. Dr. Yılmaz Altuğ, bilimsel düşünme yeteneğinden yoksun 
bir kişi olduğu gibi, aynı zamanda çift standartlı düşünen, düşünce ve 
davranışları bir bütünlük arzetmeyen gelişmemiş bir kişiliğe sahiptir. 
Bu durum kendi yazılarını karşılaştırdığımız zaman ortaya çıkıyor. Ya
zar Birleşmiş Milletler ve Irkçılık, konulu makalesinde şöyle diyor:

«... Irkçılık konusunda uzmanlar komitesinin hazırladı
ğı demeç: ... M d. 18. Şu veya bu şekilde ayrım kurbanı et
nik gruplar, hâkim gruplar tarafından, kültürel hüviyetleri
ni tamamen inkâr etmek şartiyle kabul edilip müsamaha 
görmektedirler. Bu etnik gruplar, kültürel değerlerini mu
hafazaya teşvik edilmelidir. Bu suretle insanlığın bütün 
kültürünü zenginleştirmeye iştirakte, daha iyi bir durumda 
bulunacaklardır.

Bir bilim adamı olarak bu demece tamamen katılır, 
içindeki tavsiyelerin gerçekleşmesinde bütün aydınların iş
birliğinde bulunacakları hususundaki inancımı tekrarlarım.» 
’İmran Öktem'e Armağan' Ankara Üniversitesi Hukuk Fa
kültesi Yayını, Ankara 1970, ss. 177- 183).

Görüldüğü gibi Prof. Dr. Yılmaz Altuğ, Birleşmiş Milletler ve Irk
çılık konulu makalesinde, ırkçılık konusunda Uzmanlar Komitesi'nin 
Hazırladığı Demeç’in 18. maddesini de verdikten sonra, «bir bilim 
adamı olarak» bu görüşlere aynen katıldığını ve bu görüşleri teşvik 
edeceğini söylüyor. Fakat ulusal ve kültürel özelliklerini geliştirme 
hakkını Kürtlere tanımıyor. Böylece çift standartlı düşünce ve eylem 
yapısını sergiliyor. Çeşitli zaman ve mekân koşullarına göre, farklı 
düşünce ve davranışlarda bulunuyor. Halbuki bilimsel düşünmenin 
temel özelliklerinden biri de bütünsel olmaktır. Bilim adamının çeşitti 
zaman ve mekân koşullarından, farklı düşünme yetkisi ve tercihi yok
tur. Ama, bilim adamının yoktur. Bilgi üretmenin en güvenilir yöntemi 

, olarak bilim, çeşitli zaman ve mekân koşullarında aynı süreci izler.
Bilimin veya bilim adamının görevi, «şu sahifede şu kadar Kürt
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kelimesi ‘kullanılmış», «falanca sahifede şu kadar Kürt ulusu tâbiri 
kullanılmış», «Kürdistan sömürgedir, denmiş», «hem de uluslararası 
sömürgedir» denmiş, «Lozan Kürdistan'ın emperyalist bölüşümüdür», 
denmiş, «Kürt ulusu üzerinde böl-yönet politikası uygulandığı iddia 
edilmiş»... bu bakımlardan suç işlenmiş, yazarını cezalandırın, zin
dana atın, demek olamaz. Bilim veya bilim adamı, bütün bu olguları, 
olgusal ilişkileri, veya aksini ifade eden önermeleri, bilim yöntemi 
gereğince anlamaya, kavramaya ve açıklamaya çalışır. Prof. Dr. Yıl
maz Altuğ tarafından hazırlanmış «bilirkişi raporu» ise, bir iddiana
meden başka bir şey değildir.

Yukarıdaki nedenlerden dolayı sözü edilen «bilirkişi raporu»nu 
reddediyorum.

Saygılarımla.
16.11.1977 

İsmail Beşikçi

yeni çıktı 35 tl
İSTEME ÖRESİ D iller.,, M ıgnım K* D*nU A* l ' l  ÇaKbMEİMf/tST.
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sanat-edebiyat

35. sayımızda, DEHAK’IN SONU adıyla Türkçe- 
si yayınlanan küçük oyun, yazan Kemal Burkay tara
fından Kürtçe'ye çevrildi. Aşağıda oyunun Kürtçesi- 
ni okurlarımıza sunuyoruz.

(Me, dı hejmare 35'an da DAWİYA DEHAO bı 
Tirki neşir kırıbû. Nıviskare we Kemal Burkay, ew 
vvergerande Kürdi, û nuha ji em we bı Kürdi peşkâşi 
xwendekaran dikin.)
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DAWİYA DEHAQ

LİSTIKA PIÇÛK
/

HEFT BİR

BİRE YEKEMİN

Gundi, jın û mer, kaxe dikin. Lı ser wan yeki bı kırasen leşkeri. CılĞn 
iıemiyan weki cılĞn Dema Bere ye. Xebatkarek dışekıne û xuya xwe paqış 
dike. Leşker nâziki dibe: ■

NOVEDAR : Lolo, teralo! Jı kar mereve.

(Meriv, disa xar dibe, dıxebıte. Hıneki şunda, yeki din dev jı kaxe 
berdıde, dıxwaze bıbna xwe bıgıre).

NOVEDAR
(Bı qemçi le dıde)

KÖLE

Lolo, teralo! Xewda meçe. 
Ger bı vi awayi bıçe 
Heya evare zevi maqede.

Em westiyan.

NOVEDAR : Te go çı? Hah haa!
Weki usa ye.
Eme nıvineke daynın jı bege xwe ra! 
Ka beje, qûl jı kınge gıli-gazın dikin 
Lı welate Dehaq, şahe şaha?.

(Köle disa dıxebıte, Leşker dımeşe û dıbâje) :

NOVEDAR : Kare qulan ev e:
Rojan dıxebıtın, şevan xewda dıçın.
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«■
l JINEK KÖLE
İ' I'

!

Hevalno, lı benda teraliye mebın!
Xwezi merrven ku dıxebıtın û dıvestın! 
Tene bı dû rofen xebate te, xewa şirin. 
Bıxebıtın, zehf bıxebıtın!

Bıxebıtm ku zevi bı bereket bin,
Çal û ambar bı genim tıje bin,
Bıla çıklen daran dagrın bı bivoken zer 
Û hunaren sor.
Bıxebıtın, zehf bıxebıtın!

Bıxebıtın ku xezna şahe me tıje be, 
Nave wi mezın be..

Baş e, le bele,
Eme ku nıkarın teri xwe bıxwın 
Jı nane genim,
Û eme ku nıkarın 
Dıreji hunaren sorbıbın,
Xebat çıra dibe?.

NOVEDAR : Çawa çawa?
|  Jı deve jınek köle derdıkeve pirsen ha?.

Ahan jı te ra!

(Bı qemçi lı jınıke dıde, we dâxıne erde. Ya din dıxebıtm û leşker 
disa dıböje):

NOVEDAR : Dıben ço derketiye jı bıhûçte,
Eva pırsa ça rast e!
Dıve merıv bı gemçi xeberde bı we...

PERDE

BİRE DIVVEMİN

,

Dıkana Kaweyâ hesınker. Kawe û du şagırten wi dıxebıtın. Kawe, 
şure dest xwe datine ser kulıng, çend çakûçan le dıde, û wi dıgre
dest xwe, xeberdıde)

KAWE

t

Merıv ağır û hesın kıfşkır 
Bı hunera aqıl û desten xwe, 
Merıv gisin çekır jı hesın, 
Tov rıjand lı axe,
Nane sis peht lı egır.
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Û merıv şûr çekır jı hesın 
Bona ku bırıjine xwina insin.. 
Zarno, ve yeke jı bir mekın, 
Hüner bo çe ji dibe, ne çe ji, 
Ew, jine ji, mirine ji dertinin..

(Lı deri du leşker xuya dikin. Şagırt lı ser karâ xwe da xwar dibin) 

KAWE : Bele, em lı şole xwe bınherın,
Şole me xebat e, lı ser hesın..

(Leşker ten hundır) r

LEŞKERE YEKEMİN : Qala çı diki Kavveye Hoste?

KAWE : Ağır û hesın.. : ''

LEŞKERE YEKEMİN Ûsa ye?
Bıla tışten xırab nebin!

LEŞKERE DUWEMİN : Ka em lı şûre te bınherın..

(Ber bı diwâr dışın, her yek şûreki dıgrın û dınhĞrm)

LEŞKERE YEKEMİN Ev ne xırab e.

LEŞKERE DUVVEMİN Ev ji.

LEŞKERE YEKEMİN Ka em bıcerıbinm.. . •

LEŞKERE DUVVEMİN 
(Dest daveje şûr)

Weki usa ye, pet bısekıne, 
Lı xatıre keşi nanıherım!

(Herdu bı şûran dıleyizın. Şagırt, jı tırsan vedıkışıne ber diw6r. Leş 
kere Yekemin, vedıgere Kawe):

LEŞKERE YEKEMİN Em pe qail bûn, Hoste, 
Ev şûr çend pere ne?

KAVVE (Be bavveri) Her yek du ziv ın.

LEŞKERE YEKEMİN Gelek buha ne.

LEŞKERE DUVVEMİN 
(Ber bı deri dıçe)

Eme paşe bıdın, hevalo!

LEŞKERE YEKEMİN De xatıre we! ■ • - V

KAVVE Le, çawa?.

LEŞKERE DUVVEMİN 
(vedıgere)

Çı bû?
Ne, tu peşin dıxwazi jı me,
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Ji qerewilen Dehaqe mezın?
Tu, Kaweye fâsado!
Tışten ku ten guhe me, tu baş dızani.. 
Heke me ev şûr ne cerıband lı stoye te 
Hin çı dıxwazi!.

(Herdu bı hevra bı dengek bılınd dikenin û derdıkevın. Kawe û 
şagırten wi lı ciye xwe, hışk bûne sekmine.)

ŞAGIRTE YEKEMİN : Zorkerno!

ŞAGIRTE DUWEMİN 

ŞAGIRTE YEKEMİN

Hedi xeberde, dıbıhisın.. 

Ev şûrana me çekıribûn.

KAWE Le ew dıştexılinın.
Em çedıkın, ew dıdızın.
Û sere me
Bı van şûran jedıkın.
İcar bınherın, zarno,
Lı dest û stoyen me xalxalen besini,
Lı İmge me merbend,
Deriyen hesıni yen zindanan, ku me dikme,
Û şiven pençıran
Hemû jı desten me derlen.

ŞAGIRTE DUWEMİN Mm gotınen te baş fehım nekır, Hostao, 
Ye ku kelepçe lı destan dıxın 
Û dikin zindanan ki ye?
Bona van tıştan jı me ra çı ye?

KAWE Ew em ın.
Yen ku axe dajon, hesın çedıkın û ris

dirisinin,
Û yen ku zindanan tıje dikin ji em ın.
Hin cirane te, hin yare te ne, hin bira ne.. 
Gava dm ku xu!amen Dehaq şûr gırtın û

birin
Heke tu lı peşi bısekınina
Tu ji nıha an mıriyek buy, an hundırda..

ŞAGIRTE DUVVEMİN Rast e.

KAWE Gundi dı bın qemçiyan da xwin vedırışinm, 
Gundiyân ku mergan heşin dikin, daran

gırdıkın,
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Hosten goşt û şir 
Û nane de lal;
Le jı bırçiyan dımırın.

Û lı sûkan ehliye zenatan 
Hin beri roje jı malan derdıkevın, 
Heya nive şevan dıxebıtın',
Çerman wek hewreşim nerm dikin, 
Hewreşim neqış dikin,
Zer û ziv dıkolın, dıxemılinın..
Le bırçi û tazi ne.
Jı ber ku, yen ku ew pektinın 
Jı bo mir û şaban in.
Û gava mir dıenırın, sere wan 
Lı zıqaqan mina kûçıkan le dıxın.

HERDU ŞAGIRT BI 
HEVRA : Rast e.

ŞAGIRTE YEKEMİN : Le bele, Hostao,
Axır ev zulım çı be?

KAWE
(Bı çakûçâ dest xwe, çend derban lı hesine ser kulmg dıxe) 

Bele, ev zulım axır çı be?
Hemû dahwe ev e.. Xıİasbûn!
Le çawa?.
Dıve merıv beri hertıştan zulme nas bıke. 
Ka, çı ferq heye
Dı navbera merıve be zanin û hespeki da?. 
Em pır in, zarno, ew hindik ın,
Em xelk ın, ew zorker ın,
Em pekti nın, e w dıxwın
Û lı me zulım dikin.

(DengS xwe dıbıre, çend çakûçan le dıxe û disa xeberdıde) 

Helbet, reya azadiye heye:

HER S£ BI HEVRA

Zanin û yekıti ye! 

: Zanin û yekıti ye! 

PERDE

BİRE SEVVEMİN

Qesıa Dehaqe Zalim. Dehaq dı text da rûnıştiye, lı seri tac. Lı dor du
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/
qerewil sekınin'e, lı ser piyan ın. Lı hımber wi Pişekar, destân xwe lı ser 
singâ xwe gırâdayi, lı bende wi ye.

PİŞEKAR : Şahe mın,
Yen ku diyarî anine lı der m 
Emr û fermana te çıye?

DEHAÛ : Bıla ben.

(Pişekar, ber bı deri dıçe, deri vedıke û bı dengeki bılınd):

PİŞEKAR : Şahe me lı benda we ye, 
Yek û yek verin.

(Xwedi diyari ye yekemin dıkeve hundır. Çilen wı başın. Pişekar wi 
dıde nasin).

PİŞEKAR : Mire Kirmanşahe, Guhşer!

(Le paş mir xulamek te, hımbeze da topek qumaş. -Kıngâ töne ber 
Dehaq, Mir xwe xar dike, sılave dıde).

MİRE KİRMANŞAH : Şahe mm,
Mm jı te ra jı welate xwe qumaşen 
hewreşım anin. Ew jı 'bona te resandın 
xulamen mm.

DEHAO : Zehf razi me, bıla saxbın!

• , (Dehax deste xwe dırej dike, Mir deste wi maç dike û ber bı ali ve- 
dıkışe. Xulam ji tope qumeş datine ser mase û paşlıngi derdikeve, 
Mirâ duwemin te).

PİŞEKAR Mire Vane, Cengo!

(Xulame paş mir buxçeki xwe ra tine. Ev mir ji, wek ye bere xar dibe 
û sılav dıde).

MİRE VANE 

(Buxçe nişandıde)

: Şahe mm,
Mm jı te ra, jı welate xwe sed 
hew mih anin.

Evana ji lepık û goreyen tiftik m, 
Xulamen mın ew jı bona te çekırın.

DEHAÛ : Gelek razi me, bıla saxbın!

(Mir vedıkışe ali, xulam buxçe datine û derdikeve. Mirâ sâwemin tS).

PİŞEKAR : Mire Diyarbekır, Zengo!

(Xulame paşi şal - şapıkan tine).
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MİR& DİYARBEKIRMİRE DİYARBEKIR 

DEHAÛ :

Şabe mm,
Mm jı te ra şal-şapıken Diyarbekrâ û du 
hespen kıhel anin.
Xulamen mın, ew jı bo te mezın kırın.

Bıla saxbın!

(Mir dest maç dike û vedıkışe, xulam tıştön ku anibû datine û derdi 
keve).

DEHAQ : Miren mın,
We bı van diyariyen jı bev û du çetır û 
rengin
Dile mın şakır.
Welate mın dewlemend e,
Qulen mın bedeng û jir m..
Werın, rûnın, em bıxwın û vexwın!
Dı sıfra me da hemû nemeten 
Xwede te ditin.
Jı goşte berazan bıgır, heya şire çıvikan.. 
Bıla bılezine, xurekvan!

PİŞEKAR
(ji deri gazi dike)

Şifre rastkın!

(Du xulam, bı hevra xonçeki tinin û lı ber Dehaq datinın, kursıyan 
dıdıne dorâ, iskanen şerave datinın ser).

DEHAQ (Jı miran ra) : De keremkın!

MİR BI HEVRA Emre te dırej be!

(Rüdının. Xulamek bı kûzek şerav te)

XULAM (Bı dengek 
bılınd) : Miren mın, ev şerave Xarpite ye!

DEHAÛ : De tıje ke!

(Xulam iskanan tıje dike, mir qedehen xwe radıkın) 

MİRA : Bı nave Dehaqe mezın!

(Delıaq ji iskana xwe radıke).

DEHAÛ : Ewi ku ev nemet dane me, 
Bı nave wi, bona Ebreman!

EW ÇAR BI HEVRA : Bona Ehremane mezın!
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(Xulamek tâ, dı dest da seniyek).

XULAM ; Şerhe mın, eva pırınca Colemergâ ye.

DEHAQ : Bine bine!

(Xulamek tâ, bı sepetek feki)

XULAM : Evana jı çaraliye welat hatın,
Sev û tıri û burmiyen ku nay ditin!

DEHAQ : Bine bine, hurmiye çetır em bıxwın!

(Mina gurân bırçi dıxwın)

XULAM
(Dı semya dest da 
şamiyek)

.: Jı şamiye ra din dibim!DEHAQ

XULAM

DEHAO

Me ev şami 
Jı Samâ bona we ani!

Eva helewa qudrete
Jı maziyen Dersime berhevtoûye tâ!

Ox ox! Çı pak e!
Ma, ye bı ka û kes ji tüne!
Binin û binin,
Bıia def û zırne ji be, keç ji ben, 
Bıla ben, zeri û gewr û esmer!

P E R D E

BİRE ÇARAN

Disa Qesra Dehaq. Dehaq dı text da rûmştiye, tenâ ye. Dı ser mılân wi 
ra du mare mezın derketine. Dehaq kesera dikişine.

DEHAQ : Ax ax, Xwedâo,
Ehremanâ mezın!
Xwedeye xezeb û zıvıstane!
Curme mın çı bû, çıkır mm?.

(8erâ xwe ber bı aliye rast û çepe vedıgerine, bı tırs lı maran dınhâve)

Wax lı mın, .
Ehremane mezın!
Even ku jı sermılen mın derdıkevın
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Ev ejdıyar çıne?!. 
Wax lı mm,
Lolo, Qerewılo!

(Qerewılek dıkeve hundır)

QEREWİL : Keremke, Şahe mın!

(Maran dibine, xwe şaş dike)

Ev çıye?!

DEHAQ :

Ijaa... Ijaa...

Lolo, bomo, xwe şaş meke,
Dev berde jı ija mija!
Bılezine, jı mın ra remildar bine,

QEREWİL (hış te seri) : Ser seran!

(Gava ber bı deri dıçe, xwe û xwe xeberdıde) 

Eceba gıran?..

(Deri da bang dike)

Dibe ev Dehaq e, 
Dibe cm û şeytan!..

Remıldar!

(Remıldar, pırtûkek reş dı bin çenge xwe da, dıkeve hundır) 

REMILDAR Keremke Şahe mm!
(Dibine) Xwedeo! Eceba gıran!!!

DEHAQ Ma tu ji?
Ka, tu e remildar bûyi,
Jı xeybe zanıbûyi..
Beje! Ev betara hat sere mın çıye

(Remildar bı tırs nâzik! dibe, Delıaq temaşe dike, lı dor tâ û dıçe)

REMILDAR Bele, bele..

DEHAQ : Çıye ev merat?

(Remildar dikişe ber diwer, lı kıtâba xwe dınhere, cardın dınhâre) 

DEHAQ : Ka, zû toe, da, Remıldar!.

(Remıldar, weki jı heqe derketiye, hâdi hedi nâziki dibe).
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REMILDAR
DEHAQ

REMILDAR

DEHAQ
REMILDAR

DEHAQ

REMILDAR
DEHAQ

REMILDAR

DEHAQ
(dıkeve teşgele)

: Dile xwe teng meke, Mire mın.
: Ka bınhere vi!

Çawa dile xwe teng nekım?.
: Yezdan Ehreman usa xwest,

Lı sermılen Hükümdar Dehaq 
Du ejdiyar rıst.

: Çıma?
: Metırse, ew jı te ra yar ın.

Tu zani,
Yen ku lı xeznan dıpen, mar m.
Dehaq ,tu defineki mezın i!

: Tu çı dıbeji!
Ango, eve bı tevi mın bıjin?

: Bele.
: Na na, Xwede neke!

Gazi sehırdaran bıkın,
Bıla hekim dermanan çekin.

: Kes .nıkare jı ve ra derman bibine,
Ger ew hükümdar Dehaq be ji.. .•
Kes nıkare xwe ji Ehreman bıke.
Serda ji, Dehaqe mezın,
Lı dor te jı maran zetır çı heye..
Hin şemarın, pe ve didin,
Hin be lıng m, dikişin,
Le yen heri jehrtır du lıng ın..

Te ew ajotın, ew rıstın,
Nrha tu nıkari be wan bıji,
Çawa ku ew ji nıkarın be te bıjin..
Ewe xwina te bımıjın, hestiye te bıkojın, 
Heya ku Dehaq xweş be 
Ew ji tevi wi bıjin..

: Nabe, nal Ewe mın bıxwın, xılaskın, 
Remıldar, jı ve ra çare û derman bibine!

(Remıldar, disa lı pelen pırtûka xwe dınhere. Delıaq be sebr e, Ew jl 
radıbe dıçe, lı pırtûke dınhere)

DEHAQ : Çıye, çı dınıvise lı wır?
REMILDAR : Sebır ke, Mire mın.

Bele, mm dit!
Çarek heye.

DEHAQ 0x! De çıye, zû beje?
REMILTiap : Dıve, tu roje du mejiyen insin bıdt wan,
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DEHAO (dıkeve xeman) 
REMILDAR

DEHAO

REMILDAR
DEHAO

REMILDAR

DEHAO
(Serâ xwe vedıgerine,

Qerewılek te

QEREWIL :
DEHAO :

QEREWIL

Mejiye du cıvvanan..
Ourbanen ku Ehreman dıxwaze. „
Hella hella?. . • v
Gelek dılteng bûyi, hukumdare mın.
Zanım, tu mırovek dılpak i.
Lâ ne hejayi ewqas xem û fıkrane,
Ew ku roje sed mejiyan bıxwın ji 
Lı welate te jı insin zetır çı heye..
Tışte ku tini bira xwe!
Ez jı selata mejiyan heznakım..
Ewe Iı tenışt mm bıkın şırpin û bıxwın 
Û eze aciz bım.
Tu e hin bi.
Çı çare..
Le bele, çıma mejiyen cıwanan?
Kal jı vi şali ra baştır nabın?
Ne dixebıtın û ne ji dıçın şer,
Serda ji ewqas dıxwın„ '
Mar jı mejiyen teze hezdıkın.
Lı sermıle te ne, bir meke,
Heke ew mejiyen xortan nebinin 
Dıkörın ye te ji bıxwın..
Xwede neke!
bı tırs lı maran dınhâre; pıştre gazi dike): 
Qerewı!o!

Kremke, Hukumdare mın!
Serqesab ra beje.
Bıla jı mın ra mejiyen xortan u keçan bine, 
Her sıbe, cotcot..
Bere, bıla ji anizazan bıbıjere
Ewen ku dıji şazûmane derdıkevın, bıla jı
wan be..
Mejiyen bı zanin dıxwazım!
Bıla bı kevıreki du çıvik be lexıstın..
Ser sere mın!

P E R D E

Bİ RE P E N C A N
Dışa qesra Dehaq, dı sermıle xwe da bı herdu maran, dı texte xwe da 

rûdıni. Lı dora wi, herdu Qerewıl6 wi. Lı hımber wi serqesab sekıniye, dest 
da satıra wi, lı cem xortek û keçek. Deste wan herduyan gırĞdayi ye, bı tırs 
dınhârm.
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SEROESAB (Xortan 
nişan dıde)

DEHAQ
KEÇ

(Dehaq dikene)
XORT

(Dehaq diâa dikene 
DEHAQ

XORT

DEHAQ

XORT 0 KEQ (bı şayi) 
DEHAQ

Hukumdare mın,
: ûurbanen te yen iro, ev ın!

Crwan û bedew ın,. v' . • \  :
: Bele, ne xırab ın..

Mire me, me brtoexşine!

: Desgırtiya mın berdın, qe nebe.. 
û sere xwe dıhejine)

Lı ber mirine ye,
Disa dile wi bı desgırtiya wi dışevvıte..

: We berdın, çı dibe,
Ez mırına xwe ra razı me.

: Baş e!
Le gava tu miri, dile we ji bışewıte.. . 
Na, ez jı ve jane ra diyax nakım,
Deste we jı hev nakım!
Tu e me herduyan berdi?

: Na xer!
Jı ber ku, dıve ez bıjim..
Ez Dehaq ım, hukumdare we;
Ez zagon ım, qadi me, her tışte we me, 
Dıve ez bıjim..

Ferman dıdım, welat ten gırtın, 
Bajar avadıbm,
Ez we jı dujmın dıparezım,
Ku ez ne bım, hertışt kambex dibe, 
Dıve ez bıjim..

U sazûman usa dıxwaze,
Usa ferman dıde Ehreman!

KEÇ : Le ija, mar me bıxwın!
DEHAQ : Ev mare mın ın..

Ev ji mın çebûn 
Dıv§ ez wan xwedi kim..

Cıwanıno, ji mirine metırsın,
Ev mırın bo Dehaq e.
Ango bo welat û millet e!
Ev mırın bo Xwede ye!
De jı we ra oxır be...

SEROESAB (bı hışki) : De bımeşıri!
(Qerewıl bı mılĞn xortan dıgırın û erdĞ ra kaşdıkın)

KEÇ (Jı Dehaq ra) : Zalim! *
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XORT : Dehaq, dawiya te ji we be!
DEHAQ : Ewana bibin, bılezinın!

Mejiyen wan bıgrın, cendegen wan berdın. 
Merıve be meji mina hespek bedeng e... . 

(Xort û keç derdıxının)
Ev we!at ye mın e û ev gel,
Ye mın e ax û çivik û insan,
Erd û ezman,

. Ser bı ser ye mm e, Kurdıstan..

P E R D E  

Bİ RE Ş E Ş A N

Dıkana Kawe. Kawe û herdu şagırten wi dıxebıtın. Jı der va denge bayâ 
kurt tâ, Dı nav mırtılân da merıv derbas dıbm, jı serman dırıcıfm.

KAWE • : Zemheri dırejbû
Ax be deng e,
Ne heşınayiyek, ne ji bışkuvek,
Merıv bırçi ne,
Merıv be tab ın,
Merrv be hevi ne..

(Disa denge bayâ xurt te. Jınek pir û inerek kal bı giri derbas dibin. 
Kawe û şagırten wi dısekının û lı wan dınhârın)

JINIK : Küre mın gırtın û birin!
Lavvke mın gırtın û birin!

MERIK : Dehaqe Zalim,:
Çerxa te hılweşe!

(Jınık û merık bı hev ra derdıkevm)
ŞAGIRTE YEKEMİN : Küre wan birine,

Hevale mın bû..
ŞAGIRTE DUWEMİN : Ki zane, ew ye çenden e..
KAWE : Welate me bin zulme da dınale.

Bıhar kınge ıbe?.
We kınge xuya bıke

■- Kuliika Nevvroze?.
Ezman tari ye,
Dıve ağır be dadan..

(Du qerewıl keçekâ jı erdâra kaşdıkın, dıbm)
KEÇIK : Mın berdın, çı dibe, mın bıhelın!
QEREWILE YEKEMİN : De dırej meke, bımeşe!

(Dı paş va xelk xuya dike)
JINIKEK : Keça mın berdın, wahşıno!

(Dıbeze bı mile keçıkâ dıgıre)
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QEREWIL£ DUWEMİN : Dev je berde, j'ınıkâ! ’
(Bı qemçi lı jınıke dide) Tu lı mırına xwe diğeri?
JINIK (Dıkeve erde, 
beçare, gazi merıven
paş xwe dike) : We xılaskın, ketime bexte we xılaskTnt.

(Jı nav xelk çend deng bılınd dibin)
ÇEND DENG Zalıman! zordestan! Guna ye! Kûçıkan!
QEREWIL£ YEKEMİN : Eme paşe şani we bıdın!

(Keçıke kaşdıkm ûderdıkevın. Xelk lı ciye xwe hışk û hol dibe, dısc- 
kıne. Jmık, dı ciye xwe da keti, dınale)

JINİK : Dehaqe Zalim,
Oorxa te hıiweşe!

KAWE
(Bı çakûcâ dest xwe çend derban lı kulmge dıxe. Hemû lı wi dınhârli

Bı gotınan tucar tışt na bılvyeşın! •
Em pır ın, ew.hindik ın.. • -
Bona çı dısekının?.

Lı ser me zulım û qemçi, "
Bırçi ne, bırçi!
Bona çı dısekının?.

Yek û yek çûn xort û keçân cıwan, •••. . 
Mejiyen wan xwar mar û mûran 
Bona çı dısekının?

Bona çı dısekının!
Bona çı dısekının!
Bona xılaskırına zeviyan,
Daran, çıvikan û mırovan .. . .•• •
Ü vvelate me ye şirin 
Çıma hun dısekının!

(Çakûce xwe radıke lıewan)
Bımeşın!

XELK (Bı hevraj Em bımeşın!
(Nışkava, her yek tışteki dıgıre dest xwe, şûr, ber û tevır û ço, ber bf- 
dSri dıçın)

XELK (Bı hevra) : Hılveşe Dehaq,
Bımre koleti! "  ; :

P E R D E

B İ R E  H E F T A N

Qesra Dehaq. Dehaq û herdu qerewıl6n wi. Yek lı dârl dıxe.
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DEHAQ : Were!
(Serqesab dıkeve hundur. Dı dest da tesmiyek heye) 

SEROESAB : Şahe mın, aban jı bo maren te

DEHAÛ :
Du mejiyen teze!
Baş e! Taştiya wan bıdıne 
Sıfra mın ji rastkın.
Gazi sazbendan bıkın.

OEREVVILE YEKEMİN :
(Jı der va deng ten) 

JI DER VA

Keçan binin;
Bıla qesra mm da şayi çebe. 
Ser sere mın! (Derdıkeve)

r

Zalıman ra mırın!
Azadi dıxwazın!

DEHAQ Lı wır çı dibe? Ew denge ha cine?
(Qerewil dıkeve hundır)

GEREVVIL (singe wi
helte date)
DEHAÛ
QEREWIL
DEHAÛ (metelmayi)

Şahe mın, xelke seri rakıriyel. 
Çawa, te go çı?
Mm got, xelke seri rakıriye.. 
Tu dini?
Ev çıye?
Xelk ku dıbeji ki ye?.

QEREWIL : Ber bı qonaxe ten!
(Jı der va deng bılınd dibin):

JI DER VA : Dehaqe Zalim!

DEHAÛ (zer û zepal 
dibe) :

Hı!weşe Dehaq!
Em dadi dıxwazın! 
Em azadi dıxwazın! 
Bımre Dehaq!

Xwedeo, tu dızani! 
Ehremane mezın!
Eceba gıran?.

(Dehaq dıbeze ber pençıre, li der dmhere, dıkeve teşqel§) 
DEHAÛ : Ten, ewi tân!

QEREWIL

ûerewılno! Leşkerno!
Lı wan xın, bukujın, hüre wan bıqelişinın! 
Şahe mın, ev gotına te 
Gelek zehmet e!
Ew pır tn û bı hers ın..
Ewe nuha va -.■■■»:
Gelek leşker lı erde xıstm!.
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(Tesmi ya dest Serqesab, teşqele da dıkeve erdâ)

DEHAQ : Loto, bomo! . 
Te meji exıstın.

SERÛESAB : Mire mm,
Ev meji edi jı çıra dibin?
Tu bıxebıte serâ xwe xılaske!

(Deri bı pihnekâ vedıbe. Kawe lı peşiye, xelk dıkeve hundır. Serqesab 
xwe daveje paş Dehaq û qerewılan)

DEHAÛ :
(Lı ser texı, tırsan sıpilçoki bûyi, dıxwaze dengâ xwe xurt dercine): 

Ev çıye? Tu ki yi?

KAWE

Be izna mın çawa teyi hundır?. . •

Dehaqe Zalim!
Tu hin ji xeber dıdi?
Davviya te edi hat, we ji fam neki?!. l '

DEHAQ : Ez hukımdar ım,
Tu nıkari peşkari mın bibi! . 
Ez Dehaq ım, lı ser rûye erde 
Vekile Ehreman ım..

KAWE î Rast e, tu hükümdar i,
Zalim û be vicdan i..
Hela ez bı çakûce xwe bıcârrbinım /  
Bınherım tu bımbarek i?!.

(Kawe erişi ser Dehaq dike)

XELK (Bı hevra) : Bımre Dehaq!

DEHAÛ : Bısekıne, meke!
ûerevvılno, mın bıparezın!

(Xelk pâş va dıçe. Qerewılin jı tırsan paş va dikişin û dırevın. Dehaq 
dıxwaze jı tâxt rabe, Kawe çakûca xwe dadışine sâri. Dehaq dıkeve erdâ, 
dımre. Du merıv bı mılâ Serqesab gırtme, tinin)

YEK JI WAN : Serqesab dıreviya, me gırt ani.

SERÛESAB : Ez xulamek ım, mın bıbexşinm! ... .

KAWE Wi bıgrın, bibin,
Bı satıra wi. serâ wâ lexın!

(Serqesab kaşdıkın, 
dibin) ’? • "••• •. ".....  - A
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KAWE
(Pihneki lı tace Dehaq, lı erde keti dıxe û vedıgere temaşe geran) 

Nah şunda lı vvelate me we 
xwin ne.rıje,
Kesek zulım.ne bine.
Eme sazûmanek nuh serrast kın! 
Agıran vexının

•••" - ' : Govendan bıkşinın
Bıla roja iro, bist û yeke Adare 
Roja cejne be!

(Def û zırne le dıxe, jın ü mer govende dıgrın).

P E R D E
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