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KARKEREN HEMÛ VVELATAN GELEN BİNDEST YEKBİN!

Gelişmeler doğru değerlendirilmeli

ve gerekil örgütlülük yaratılmalıdır!

Nisan ayında gelişen işçi eylemleri,

işçi sınıfının birlik-dayanışma ve

mücadele günü olan 1 Mayıs'ta da

devem etti. işçi sınıfının kabaran öf¬

kesi ve kararkliği burjuvaziyi ürküt¬

tü. Sindirme politikası yine öne çı¬

karıldı ve 1 Mayıs'ta kitleler tarandı;

19 yaşındaki genç işçi M.Ali Dalcı

katledildi. Ancak toplumsal muha¬

lefet susturulamadı. Aksine yeni

boyutlar kazanarak gelişmeye de¬

vam ediyor. İşçi eylemleri başta Ka¬

rabük demir çelik işletmeleri olmak

üzere, greve dönüşmeye başladı.

Doktorlar nöbet bırakma eylemine

girerek beyaz önlüklerini Sağkk

bakanlığı kapısına bıraktılar. 1 May¬

ıs ve ertesinde gösterileri izleyen ga¬

zeteciler açıktan saldınya uğrayınca

çareyi eylemde buldular. Öğrenci
gençlik 1 Mayıs katliam ı ardından

protesto gösterilerine başladı. Ceza¬

evlerinde baskılar devam ederken

yeni direnişler örgütlendi. Bayram¬

paşa, Nazilli ve Diyarbakır cezaevle¬

ri baskı ve saldırıları protesto etmek

amacıyla açkk grevi eylemlerine ba¬

şladı.

Değişik meslek gruplanndan ve po¬

litik görüşlerden yaklaşık bin katı¬

lımcının oluşturduğu "Demokrasi

Kurultayı" yapıldı. Kurultay, Tür¬

kiye'de demokratik gelişmenin

önündeki engelleri dile getirdi, 2

gün süren tartışmalardan ortak bir

sonuç bildirgesi hazırladı. Sonuç

bildirgesi, askeri darbelerin Tür¬

kiye'nin demokratikleşmesini engel¬

lediği, militarizmin dış kaynağının

NATO ve ABD olduğunu tesbit

ederek; bunlara karşı önlemler akn-

ması, 141-142'nin kaldırılması, yeni

bir anayasa'nın, en geniş kesimlerin

katıkmıyla hazırlanması, Kürt soru¬

nunun özgürce tartışılması için ge¬

rekli zeminin yaratılması vb. konula¬

rı kapsıyor. Kurultay, tesbit eüği so¬

runlarla mücadele, etme doğrultu

sunda kısa ve uzun dönem için bir

faaliyet programı hazırladı ve bu fa

aliyetleri sürdürecek olan "Demo¬

krasi izleme komitesi" tayin edildi.

Demokrasi kurultayı, gerek sorunla-

nn temel nedenlerini tesbitte ve ge¬

rekse mevcut sorunların çözümü

için getirdiği önerilerde bugünkü

somut koşullann ve toplumsal mu¬

halefetin gerisinde seyrediyor. Ku¬

rultay 141 ve 142'nin kaldırılmasını

tartışırken ve sonuç bildirgesinin

Evren'e sunulması kararlaşünkrken,

Özal "yapılacak ilk genel seçimlere

komünist partisinin de katılacağım"

açıkladı bile. "Kürt sorununun tartı¬

şılması için gerekli zeminin yaratıl¬

ması" tartışıldığı dönemde, Diyar¬

bakır seçimlerinde "kürtçülük" yap¬

mayan burjuva partisi dahi kalmadı.
Toplumsal muhalefet herkesi buna

zorlamıştı. Bunda, "herkes ne kadar

samidir." sorusu tartışılabilir. Ama

bu tartışmalara "demokrasi kurul¬

tayı" da dahil edilmelidir.

Demokrasi güçleri bu işlerle meşgul

iken, iktidar ve muhalefet partileri

yeni bir erken seçim havasına girdi¬

ler. Özal'ın ANAP'ı 26 Mart yerel

seçimlerinde aldığı % 21'lik oylan

dahi muhafaza edemiyor. Mayıs

sonlarında yapılan anket sonuçlan,

ANAP'ın % 14'lere kadar düştüğü¬

nü gösteriyor. Durum böyle olunca,

Özal iktidan iç ve dış sermaye ke¬
simlerinin de desteğini yitiriyor. Bu

"vartayı" en az zararla atlatmak is¬

teyen Özal, havuç politikasını da uy¬

gulamaya koyarak kitlelerin tepkisi¬

ni aşağı çekmek, toplumsal muhale¬

fetin hızını kesmek istiyor. Bu ne¬

denle kesenin ağzını açacak; çalışan

kesimlere belirli zamlar verecektir.

Yine "Komünist partisinin ilk seçim¬

lere gireceğini" bu nedenle ortaya

atmaktadır. Zaten, dişleri çekilmiş

bir "komünist" partisi -bu günler

için- yedekte bekletiliyordu. Düzen¬

le uyum içinde olmayan bir kom

ünist partisinin legal olarak piyasaya

çıkması Özal'ın icazetiyle değil, zor¬

lu bir mücadeleyle olacaktır. Bu bi

Hnerek demokrasi mücadelesi yürü¬

tülmelidir. İşçi sınıfını bölebilecek

ve onu demokrasi mücadelesinde

oyalayabilecek olan girişimlere karşı

duyark olunmakdır. Elde edilen her

kazanım işçi sınıfını iktidara götüre¬

cek ve Kürt halkının ulusal demo¬

kratik sorununa doğru bir çözüm

getirecek olan yolda kullanılmakdır.

İktidar, yediği darbelerin şokundan

kurtulup toparlanmaya çakşırken,

Demirel'in DYP'si, bu fırsatı iyi de¬

ğerlendirmek istiyor. Erken seçimin

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden

önce yapılması için iktidan zorluyor.

Kitle gösterileri yapıyor, sermaye

kesimi ile toplantılar düzenliyor.

SHP kendini iktidara hazırlamak ve

burjuvaziyle ne kadar uyum içinde

olduğunu kamtlamak için çalışmalar

sürdürüyor. Tüzük kurultayı ile için¬

deki muhalefeti susturmanın yasal

zeminini yarattı. Yerel seçimlerde
oylanm aldığı Türkiye işçi sınıfı ve

Kürt halkının sorunlanyla haşır-ne-

şir olmaktan uzak duruyor. Bu ne¬

denle 1 Mayıs katliamında, adam öl¬
dürmenin yanlışlığım vurgularken,

bu tür olaylarda gaz ve sis bombala-

nnın kullanılmasını iktidara tavsiye

ediyor. Bu devletçi partiler iktidara

yaklaştıkça, asıl niyetleri daha bir

belirginleşiyor.

Politik ortam birhayli sıcak. Ve bu,

önümüzdeki dönemlerde daha bir

artacak. Bu sıcaklıktan yanmak iste¬

miyorsak, kitleleri her renkten bur¬

juva partilerinden hızla kopararak,

Türkiye ve Kürdistan'da işçi sınıfı¬

nın bağımsız politikasını açıkça or¬

taya koyup, burjuvazinin oynamak

istediği oyunu boşa çıkarmak için

her alanda hızla örgütlenmek zo¬

rundayız, işçi sınıfı ve Kürt halkının

çıkarlan bunu emrediyor.



OKUR VE MUHABİRLERDEN

"DİLİN KEMİĞİ YOK" DİYORLAR!..

c Murat BAYIK J

Kürdistan devrimci yurtsever hare¬

ketinin önünde duran acil görevler¬

den birinin, "birlik" sorunu olduğu

sürekli vurgulanmaktadır. İdeolijlk-

politik ve örgütsel birlik sorunu olan

"siyasal birlik" ayn bir yazım kon¬

usudur. Ve bu çalışmalar Kürdi-

stan'daki sınıfsal mevzilenmelere

paralel olarak ayn ayn kanallarda

gelişiyor; gelişecektir.

Bunun dışında, "cephe" ve "güç ve

eylem birlikleri" sorunu her kürdi¬

stank yurtseverin üzerinde düşün¬

düğü, kafa yorduğu ve bu konuda

sorular yönelttiği bir sorun olarak

gündemde duruyor. Bu nedenle, bu

sorunun, açık seçik tartışılması ve

yurtsever kesimlerin kafasımn ay¬

dınlanması gerekiyor.

Bugün hala, ulusal kurtuluş güçleri

arasında, "hain", "karşı devrimci",

"ajan" suçlamalan (belirk ölçüde yu¬

muşamış olsa bile) devam etmekte¬

dir; ve bu, ulusal kurtuluş güçlerinin

birlikte iş yapmalan önünde en

büyük engeldir. Maddi temelden

yoksun olarak yapılan bu suçlamala-

n biribirlerine yönelten hareketlerin

birlik sorunu olduğu düşünülemez.

Birlik konusunda samimi olamazlar.

İdeolojik eleştirilerin dışına çıkan,
"at izi ile it izini" karıştıran, yaratılan

bularak ortamdan düşmanlarımız

olan sömürgecilere fırsat tanıyan

(MİT defalarca devreye girerek bu
düşmankğı körüklemek istedi ve

bildiriler dağıtü) bu anlayış ortadan

kalkmadan en geniş güçlerin bir

arada oturmalan dabi mümkün

değildir. Halkımızın ulusal demo¬

kratik mücadelesini omuzlamak

üzere yola çıkan, ancak değişik yol

ve yöntem uygulayan bu hareketleri¬

miz yüklendikleri sorumlulukların

biüncine vararak olgunlaşmalan ge¬

rekiyor. Bu tür tavırlardan vaz geçil-

medikçe, birkkler adına söylenen

sözler, yapılan programlar birlik tü-

carkğından başka bir şey değildir.

Bu konuda ayak diretenler, dediğim

dedik diyenler, bugün olduğu gibi

yann da ciddi bir birliktelik için gü¬

ven vermemektedirler. Böylesi bir

durumda tüm devrimci- demokrat

ve yurtseverlere düşen görev biriik

tüccarliği yapardan deşifre etmek,

teorik olarak bu konuda sarfettikleri

ile pratikte attıklan adımlan bir bir

kitleler önünde tartışmaktır. Bunlar

arasındaki çelişkileri açıkça ortaya

sergiliyerek kitleleri aydınlatmaktır.

Yurtsever insanlarımızın bu birlik

tüccarlarına kanmasını önlemek bu

konuda bilinçlendirmek ve geleceği

bu sağlam temeller üzerinde yük¬

seltmektir.

En küçük bir eylem bkliğinde bile,

"o burda olursa biz olmayız" dayat¬

masını, birlikte iş yapmanın önüne

dikenlerin, ülkenin kurtuluşunu he¬

defleyen uzun vadek birliktelikler

kuracaklanna hangi akk başında in¬

san inanır? Platformlarda biribirle-

rini dıştalamak için elinden geleni

ardına koymayan ve bunu bir pokti-

ka zanneden bu örgütler bengi bir-

likten dem vuruyorlar? Bunların sa¬

mimi olduklan nasü söylenebilir?

Kürdistan sınıflı bir toplumdur. Ve

değişik sınıf ve katmanların örgüt¬

lenmelerinin olması, bunlar arasın¬

da ideolojik-poktik ayrılıkların ol¬

ması doğaldır. Ulusal demokratik

mücadeleyi hedefleyen bu güçler

arasındaki tartışmalar, eleştiriler

politik dostluk temelinde ve devrim¬

ci kteratüre uygun olarak sürdürül-

meüdir. Bu tür tartışmalar kitlelerin

aydınlanması ve ulusal demokratik

hareketin gelişmesi açısından gere¬

klidir de. Ancak, bunun yerine, yurt¬

sever güçler arasındaki sorunların

çözümünde şiddete başvurmak, te¬

melsiz suçlamalarla rastgele örgüt¬

leri "hain, ajan, karşı devrimci" diye

suçlamak kolaya bir yöntemdir. Ve

bu yöntem çoğu zaman düşmanlan-

mızın işini kolaylaştırmakta; ulusal

kurtuluşçu güçlerin işini zorlaştır¬

maktadır.

Ulusal kurtuluş güçleri, Kürdi¬

stan'ın sımfk bir toplum olduğunu

unutmadan biribirlerinin varlığını

tanımak zorundadır. " Ben vanm,

benden başkası yok" mantığı, bunu

diyenlerin kendi kendisini aldatması

demektir. Ve bu mantık birleştirici

değil, dağıücıdır. Kürdistan gibi sö¬

mürge olan bir ülkenin kurtuluşu en

geniş güçleri bağnnda barındıran

bir cephe'den geçer. Cepbe progra¬

mı ve politikası esnek olmakdır. Ve

mümkün olan en geniş güçleri kap-

samakdır. Acak bu, ber isteyen "is¬

tediği telden çalsın" anlamını da ta-

şımamakdır. Bekrii çerçevede kaü-

kmcı örgüt ve guruplan bağlayan

bir işleyişe sahip olmalıdır. Bu kon

ular da bir cephenin kuruluşunda

tesbit edilmezse, yeni kurulacak

cephe veya güç ve eylem birlikleri,

bundan önce oluşanlar gibi kağıt

üzerinde kalmaktan öteye gide¬

meyecek ve hatta bu cephelerin en¬

kazım dahi yerden kaldıran olamıy-

acaktır. UDG, HEVKARİ,
FKBDC, Sol Birlik vb. bizlere örnek

olmakdır. Bunlardan olumlu dersler

çıkararak mesafe almakyız. Ancak

görünen o ki, dün bu birlikteükler

içinde yer alan ve bugün de yeni

yeni birliktelikler oluşturanlar geç¬

mişten ders çücarmış değiller, aym

hatalar değişik biçimlerde tekrar

ediliyor. Günübirlik çıkarlar, dar

gurupçuluk, Kürdistan ulusal kurtu¬

luş mücadelesinin genel çıkarlanna

tercih ediliyor. Bu yaklaşımlar, bir-

kkteliklerin dışında kalan güçlere ve

genel olarak yurtsever insanlara gü¬

ven vermiyor. Halkın umudu olarak

doğan cepheler, güç ve eylem birk-

kleri bu poktikalanyla halkı umut¬

suzluğa sürükleyerek mücedeleyi

olumsuz yönde etkiliyor.

Bu nedenle, bizlere düşen görev;

bugün mevcut olan cephe ve birlik¬

teliklerin yanlışlıklanın su yüzüne

çıkarmak; diğer yandan geniş yelpa-

zeü ulusal demokratik cephenin

oluşması önünde engel olarak du¬

ran, kimi örgütlerin biribirlerini asıl¬

sız suçlamalannı teşhir etmek; bu

konuda kitleleri aydınlatarak bu tür

anlayışlann yurtsever güçler arasın¬

da yer etmesine ve düşmankk to-

kumlanmn ekilmesine meydan ver¬

memektir. "Dilin kemiği yok" derler.

Ancak, politik insanlar ve güçler dil¬

lerini ve kalemlerini dost güçlere

karşı kullanırken dikkatü olmak zo¬

rundadırlar. Bu konuda kullana¬

cağımız bir literatür var ve bu bize

yeterlidir. Sağ reformist ve sol sek-

ter anlayışlar dün Kürdistan'da ol¬

duğu gibi, bugün de vardır ve müca¬

dele süresince de varkklannı sürdü¬

receklerdir. Bu güçlerle politik

dostluk temelinde ideolijik mücade¬

le devam edecektir. Ve bunlarla

olan ideolojik-politik aynkğımız -as¬

gari bir program çerçevesinde ala-

şabilirsek- Ulusal demokratik dev¬

rim sürecinde aym cephede olma¬

mıza engel değildir.



Federal Almanyaran Duısburg yöresinde görev yapan arkadaşlardan bir eleştiri
aldık. Aym yöredeki okuyucu ve taraftarlarımızın da görüşlerini içeren bu eleştiri
olduğu gibi yayınkyoruz. Bu vesileyle de Heviya Gel taraftarlarına ve okuyucularına
düşen görevleride hatırlatmak istiyoruz.

Heviya gel Redaksiyonu

Yoldaşlar

Dergimizin 23. Sayısı oldukça gecik¬

miş olarak çücü. Bunun bu sekile ge¬

cikmesinin mutlaka nedenleri var¬

dır. Bu nedenler dergide kısa bir şe¬

kilde de olsa, militanlarımıza, taraf-

tarlarımıza ve okuyucu yurtsever ke¬

simlere açıklanmalıydı. Dergimizin

gecikmesini eleştirirken en çok üze¬

rinde durduğum nokta da bu şekil¬

de bir açıklamanın olmaması. Bu iki

konuda bölgemizdeki taraftar ve o

kuyucu yurtsever kesimin eleştirisi

var. Gecikmeler olabilir; ancak ne¬

denleri konusunda okuyuculan bil¬

gilendirmek gerekir. Heviya Gel ay-

kk yayın organıdır. Okuyucularımız

her ay düzenü çıkıp çıkmadığım

izliyor. Bence başarılanınızdan biri

de, dergimizin önüne koyduğu süre

içinde çıkmasıdır. Bu bir eksikliktir;

ve önümüzdeki süreçte mutlaka aşıl¬

ması gerekir.

23. sayının görsel malzeme ile bes¬

lenmesi iyi olmuş. "Peşmerge Gün¬

lüğü" yöremizde ilgiyle izlenen yazı

lardan birLDergimiz yurtsever ke¬

simler arasında ilgiyle okunuyor.

Görev, dergimizin her sayısını daha

da geliştirerek en geniş kitlelere

ulaştırmaktır. Bilgilendirici sohbet¬

ler yaparak, ilgiyi denetleyerek, gö¬

rüş ve önerilerim alarak kitleyle bü¬

tünleşmektir.

- Heviya Gel'i daha geniş kitleye gö¬

türmek için ileri!

- Heviya Gel'i okumakla kalma,

okut okuduğunu çevrene anlat!

H.Gel Muhabiri-Duisburg

HEVİYA GEL'İ GÜÇLENDİRMEK İÇİN GÖREV BAŞINA
F.Almanyamn Duisburg yöresinde

görev yapan arkadaşlardan bir eleş¬

tiri aldık. Eleştirilerini bakk ve yapı¬

cı buluyoruz. H.Gel dönem dönem

değişik nedenlerle gecikmek olarak

çdcıyor. Kimi zaman bizden kayna¬

klanmayan teknik nedenlerle, kimi

zaman da diğer aktivitelerin öne

geçmesiyle (örneğin; bahsedilen

sayı, Nevvroz faaliyetlerimizin ve ar¬

dından Denge Welat'ın araya gir¬

mesi ve dağıtımının daha iyi yapıla¬

bilmesi nedeniyle biraz da bilinçlice

geciktirilmişti) kimi zaman da henüz

kendisini yazı yazmaya akştırama-

mış muhabir ve taraftarlarımızın ge¬

ciken haber ve yazılanna paralel

olarak bu gecikmeler oluyor. Bu ge-

cikmelerdeki eksiklerimizi görüyo¬

ruz. Ancak, teşhis, tedavi demek

değildir. Ve eksikliği gidermek sa¬

dece yazı kuruluna bağk değil; bu

konuda tüm taraftar, muhabir ve

okuyuculanmıza da bazı görevler

düşüyor. Bunu söylerken "topu dış-

an atmıyor"; yani hatayı hep kendi

dışımızda aramıyoruz. Kollektif bir

çakşmamn eseri olan yayıncıkk

bunu gerektiriyor.

Bilindiği gibi H.GeL geniş kitlelere

yönelik ajite ve propaganda yönü

ağır basan, baber ve yorumlarla bes¬

lenen bir yayındır. Kitlelerin ilgi

duyduğu konulan baber olarak su¬

nar, yorumlar yapar. Burjuvazinin

kitleleri aldatmaya yöneük haber ve

yorumlarını boşa çıkarmaya çakşır;

bu konularda kitlelere gerçek ve ay¬

dınlatıcı bilgiler sunar, burjuvazinin

oyunlanna karşı duyark lalar. Ülke¬
mizde gelişen mücadeleden kitleleri

haberdar eder. Düşmanın içine düş¬

tüğü bunalımı açıkça göstermeye

çakşır. Dost güçlerin yaptıklan yan-

kşkklan uygun bir lisanla dile geti¬

rerek yapılan yanlışlıkların gideril¬

mesi ve dost güçlerin yakınlaşması

doğrultusunda üzerine düşeni ya¬

par. Halkımızın tarihi ve kültürü ile

kitleleri bilgilendirmeye çalışır. Ulu¬

sal kurtuluş savaşlarım konu alarak

bunlardan gerekli derslerin çıkanl-

masını sağlar. İşçi sınıfı bilminin
bazı temel konularım eğtim amaay¬

la sunarak kitleleri bilinçlendirmeye

çakşır.

Diğer taraftan, değişik ülkelerde ve

değişik mücadele alanlannda görev

yapan H.Gel taraftarlarının faakyet-

lerini, eylemlerini sunarak biribirle-

rinden uzakta görev yapan arkada¬

şlarımız arasında diyalogu sağlar.

Onlann eylem birliği içinde olmala-

n ve biribirlerinin eylemlerinden

olumlu yönde etkilenmeleri için ile¬

tişim araa rolünü oynar. Bu tür ey¬

lemlerin haber olarak verilmesi aym

zamanda kitlelere moral verir ve on¬

lan devrimci mücadeleye kanalize

eder.

Heviya gel'in bu işlevi göz önüne

akndığında; H.gel muhabirlerine,

taraftarlanna ve okuyucularına dü¬

şen görev daha iyi anlaşılmış oluyor.

Kaldı ki, kitlelerin nabzım elinde tu¬

tan, onlann ilgi alanlanm en iyi tes¬

bit eden yine bu kesimler olmakdır.

Ve yayın, onlann öneri ve istemle-

riyle işlevini daka iyi yerine getirmiş

olur.

Bk kitle yayını için iletişim bu kadar

önemk iken, bunun yeterince sağ¬

landığı söylenemez. Bu gün, özelk-

kle Avrupa'da en fazla dağıtımı olan

yayınlardan bir de H.Gel'dir. Dağı¬

tım alam gün geçtikçe genişliyor;

her geçen gün taraftarlanmızm ve

okuyucularımızın sayısı artıyor. An¬

cak, yayınla diyalog olayı bu geliş¬

meye paralel olarak götürülemiyor.

Bunun çok değişik nedenleri var.

İnsanlarımız yazmaktan, yanlış ya¬

pacağından ürküyor. Bu sorunu aş¬

mak için okuyuculanmıza yardıma

olmak, onlan teşvik etmek gerekiy¬

or. İş yapan insanlar elbette yanlış
da yapacaklardır. Ancak yazı kuru¬

lumuz bu konuda onlara yardıma

olacak, yanlışlarını tesbit ettiğinde

onlarla tartışarak ikna etmeye, yan¬

lışlıklarını gidermeye çalışacaktır.

Bu işin bir yanı.. Diğer yandan, bazı

yörelerde görev yapan mubabk ar¬

kadaşlarımızın, ve bize yazı yazma

konusunda yeterk bilgi birikimine

sahip olan taraftarlanmızm da -bu

konuda- görevlerini yerine getirme¬

diklerini belirtmekte yarar var. Ki

bu, mutlak ve mutlak giderilmesi ge¬

reken bir eksikliktir, daha iyi bir

H.Gel için, hantallığın atılması ve



"TEVGER" GÜÇBİRLtâ Mİ, CEPHE Mİ?

(cihan DILŞAD J

8 örgüt ve grup tarafından oluşturu¬

lan "Tevger" üzerine Denge We-

lat'ta "Kürdistan'da devrimci süreç

ve Tevger" başkkk iki bölümlük bir

değerlendirme yazısı yayınlandığı

için, bu yazıda Tevger'i değerlendir¬

meye girmeyeceğim; yalnız, Tev-

ger'in nitel yapısı konusunda bazı

sorulara cevap aramaya çalışacağ¬

ım. Ki bu çok sayıda insamn kafasın¬

da dolaşan sorudur.

Bilindiği gibi, "Birlik" geniş ve genel

bir kavramdır. Parti (ideolojik pok-

tik ve örgütsel birlik), cepke, güç ve

eylem birlikleri vb. birer birkkteli-

klerdir. Bunlann niteliğini belirley¬

en önlerine koyduklan ve anlayış

birliğine vardıklan program hedefi¬

dir.

Tevger'i oluşturan örgütler, Tev-

ger'in nitel yapısı konusunda dahi

değişik yorumlar yapmaktadırlar.

Yani birliği oluşturan 8 grup ve ör¬

güt kurduklan bu birliğin ne tür bir

birlik olduğu konusunda hemfikir

değildirler. Bazılarına göre Tevger,

güçbirliğidir; bazılanna göre cephe¬

dir; birdiğerine göre de "örgütlen¬

menin yeni bir sentezidir".

Tevger'in nitel yapısı konusunda,

Tevger'de yer alan bu örgütlerin

yaptıklan değişik değerlendirmeler

devrimci-demokratik kamuoyunda

da bir şaşkınkk yaratıyor. Tevger

üyesi örgütlerin bu değişik ve nitel

farkkkğı belirleyen değerlendirme¬

lerin hangisine inanılmak? Acı bir

gerçektir; 8 grup ve örgüt yan yana

geliyor, birliktelik oluşturuyor ve bu

birliğin nitel yapısında bile görüş

birliği içinde olamıyor; ve ortak bir

nitelendirme yapamıyor. Aynca bu

değişik yorumlamayı gidermek için

de yayın orgamnda tartışma açıp

üyelerinin biribirlerini ikna etmeleri

doğrultusunda adım da atılmıyor.

Tevger bunu yapmadıkça, önüne

koyduğu program çerçevesinde

adımlarım neye göre atacaktır? Ve

üye örgütlerin Tevger'e karşı so¬

rumluluktan ve Tevger'in bağlayıa-

kğı neye göre belirlenecektir? Tev¬

ger, pratik adım attığında bu kon¬

uda sorunlar da çıkacaktır. Aynca

yurtsever insanlar Tevger'e ne gözle

bakmaklar? Yan yana gelen örgütle¬

rin bazı işleri birbkte yaptığı bir

"güçbirliğTnü? Kürdistan'ın ulusal

demokratik devrimini omuzlayan bir

"cephe"mi? Yoksa katıkma örgütle¬

ri ideolojik-poütik ve örgütsel bir¬

liğe götürecek olan "yeni örgütsel

sentez"mi?

Parhez'e göre Tevger: "güç ve eylem

birliğidir". "Oluşturulan yeni birliğe

sık sık cepke deniyor...asknda adın¬

dan da anlaşılacağı gibi o bir cepke

değil, bir hareket birliği ya da klasik

deyimle Güç ve Eylem Birliğidir."

(Bingeh S.3)

Parhez Tevger'i böyle değerlendi¬

riyor ama, Tevger programına bak¬

tığımızda, ismi ne olursa olsun,

program bir cephe programıdır.

Zaten Denge Welat dergisinin de

yazdığına göre "Tevger önceleri

Kürdistan Kur tuluş Cephesi -

KKC-" olarak adlandırılmak isten¬

miş.

YSK'ya göre; "Tevger yeni tipte ve

yeni özde bir ulusal demokratik örg¬

ütlenmedir." "Bu örgütlenme, yurt¬

sever örgüt ve partilerin koordina¬
syonunu aşan, yeni bir sentez olayı¬

dır. Tüzük kurallan da bu özde geli¬

ştirilerek, yeni tipte bir örgütün ya¬

pışım ortaya çıkarmıştır. Tevger ku¬

rucu örgütlerinin, bu gerçeği göre¬

rek, kendi yapılannda uyumlu ve ge-

rekk değişiklikleri yapmalan gerek¬
mektedir." (Yekitiya Sosyakst S.16

sayfa 23)

Gel de aydda pirincin taşım! "Tev¬

ger yeni tipte ve özde ulusal demo¬

kratik bir örgütlenme" olduğu için

yeni bir sentez olayı oluyor, "ulusal

demokratik örgütlenme" genel bir

tanımdır. Sömürge ülkelerde oluştu¬

rulan cepheler de ulusal demokratik

bir örgütlenmedir. Yurtsever-demo-

krat kitle partileri de ulusal demo¬

kratik örgütlenmelerdir. Şimdi bur-

da önemü olan örgütün tipidir. Güç-

birliği, cephe ve parti birer örgüt¬

lenme tipidirler; ama bu üçü bir ve

aym şeyler değildirler. Geçmişte ku¬

rulan UDG de ulusal demokratik

bir örgütlenmeydi, ama bir cephe

değildi. Tevger'e tüm yurtsever örg¬

ütler, partiler, demokratik kitle örg¬

ütleri ve tek tek yurtsever unsurlar

üye olabihyorlar. Bu durum cephe

örgütlenmeleri için doğaldır. Fakat

Tevger içinde sınıf temelinde örgüt¬

lenmeyi savunan ve sosyakst oldu-

klannı iddia eden parti ve örgütler

ile yurtsever-demokratkk sınırını aş¬

mak istemeyenlerin böylesi bir "yeni

sentezde" yer almalan, ideolojik-po-

ktik ve örgütsel birliği sağlama doğ¬

rultusunda kendilerini bazırlamaları

ne kadar olasıdır? Kaldıki, biribiri-

ne siyasi birlik yapacak kadar yakın

örgütlenmelerin dahi ideolojik-poli¬

tik birlik adına yıllarca biribirlerini

nasıl süründürdüklerini duymayan

mı var? (kem de bunlar Tevger için¬

deler) Aynca bunlardan bazılan işçi

sınıfının öncülüğü adına yola çık¬

mışken, sımflann mevzilenmesini, it¬

tifaklar sorununu ve hatta mücadele

yöntemini belirlemekte hayati öne¬

me haiz olan Kürdistan'ın sosyo

ekonomik yapısının tahlilini rafa

kaldırmaya bile hazırken, ideolijik-

poktik ve örgütsel birlik için, iste¬

diği güçle bir masaya dahi otura¬

mazken, Tevger'den yeni bir örgüt¬

sel sentez çıkarmak mümkünmü-

dür?

Tevger'e olduğundan fazla misyon

yüklemek yersiz! O program hede¬

fiyle ve işlettiği tüzüğe göre 8 grup

ve hareketin oluşturduğu bir cephe¬

dir. Ancak O, bu misyonuna uygun

adım bile atamamıştır. Tevger üyesi

örgütler öncelikle "Tevger'in niteliği

konusunda görüş birliğine vanrlarsa

bu bile Tevger açısından bir olumlu¬

luk olur. Aksi taktirde kitleler aylar¬

ca (belki yıllarca) Tevger Nedir? so¬

rusuyla oyalanmak zorunda kakr.



GÜVEN VE NETLEŞME

cLokman POLAT

Günlük yaşamda bile en basitinden

bir olay için bir araya gelmek istey¬

en insanlar açısından karşıkkk gü¬

venden babsedilir. Özellikle zorlu
bir mücadele için bir araya gelen,

veya bu mücadelede kitlelere ön¬

derlik amaayla yola koyulan kişiler

ve örgütler açısından Netlik ve gü¬

ven olayı en önemü sorunlardan bi¬

ridir. İdeolojik-politik birlik teme-
knde biraraya gelen ve bir örgüt ça-

üsı altında mücadelesini sürdüren

kadrolar (özellikle illegal bir örgüt¬

te) biribirlerine güvenmezlerse kol-

lektif iş yapması, üretken olması be¬

klenemez. Bu nedenle devrimci bk

örgütte gönüllü birüğin önemk şart-

lanndan biri de netlik ve güven

olayıdır.

Bu sorun, bir örgüt içinde yer alan

kadrolar açısından olduğu gibi, be¬

lirli hedefler için, Güç ve Eylem Bk-

likleri ve cephelerde yer alan örgüt

ve gruplar açısından da önemlidir.

Nasılki, örgütlü mücadelede biribir¬

lerine güven duymayanlar kollektif

bir çalışmayı sürdüremez ve verimli

olamazsa, aym şekilde bir araya ge¬

len örgüt ve gruplar da karşıkkk gü¬

ven içinde değiller ve bkibirlerine

karşı net olamıyorlarsa birkkte iş

yürütmeleri ve halkın yüksek çıkar-

lan doğrultusunda verimk olmalan

mümkün değildir. Böylesi durum¬

larda bu tür birlikteliklerin ömrü de

kısa olur, birkktelikler dağılmayla

yüz yüze kakr.

Geçmişte güçbirlikleri veya cepke

girişimlerinde başarık olamamanın

ve kaka kurumların oluşturulama-

masının temel nedenlerinden biri de

güven olayı oldu. UDG, HEVKARİ
vb. birlikteliklerin başansızkğının

temelinde yatan önemk sorunlardan

biri, biraraya gelen örgütlerin karşı¬

kkk olarak biribklerine güven ver¬

memelerinden kaynaklanıyordu,

(taraflann bu konuda yaptıklan açı¬

klamalarda da bu konuya ışık tutu¬

yor)

Kuşkusuz güven sorunu, diyalektik

bir bütünlük içinde netleşme olayıy¬

la da bağlanükdır. Gerek örgüt içi

ve gerekse örgütler arası sorunlarda

güvensizliğe kaynaklık eden netsiz-

liktir. Bk örgüt (ya da parti) eğer

ideolojik-politik netliğe sahip değil¬

se, devrimci mücadelenin engebek

yolunda karşılaştığı her sorunda

ikkcimk davranıyorsa, dost ve düş¬

man güçler arasında net bir aynm

yapamıyorsa, kimlerle nereye kadar

gideceğini besapkyamıyorsa, teorik
olarak savunduklarım pratikte ters

çevirip uyguluyorsa, istikrark bk po¬

litikaya sakip değilse, ker gün yeni

doğan güne göre zikzaklar çiziyorsa,

böylesi bk örgüt kem kendi kadro-

lan ve hem de kitleler nezdinde gü¬

ven vermiyen bk konumdadır. Böy¬

lesi örgütler, kitlelerin bilinç düzeyi¬

nin gelişimine paralel olarak, erime

sürecine gkerler. Varkklannı uzun

bir süre devam ettkemezler.

Güç ve eylem birliği ya da cepe

oluşturan örgütler, eğer bkibkleri-

ne karşı samimi olmazlarsa, dar

grup çıkarlannı kollektif çalışmanın

üstünde tutarlarsa, oluşturulan bk-

kktelikler için can-ı gönülden çalış¬

mazlarsa, ortak ve daka güçlü ey¬

lemler örgütlemenin zemini varken,

kendi basma iş yapma peşinde koşu¬

yorsa, cephe ortaklanna ne derece

güven verk? Ve temelini politikada

istikrarsızkktan alan bu anlayış nasıl

iflah olur. Dün UDG içindeyken,

UDG adına Türkiye "sofuna işbir¬

liği önerisiyle gitme durumu varken,

bir başına TIP, TİSİP, TKP ile bir¬
likte dörtlü platformlar oluşturan¬

lar; Bk yandan HEVKARİ'yi ku¬
rup, daha program tartışmalarım

daki tamamlamadan "Sol Bkkk"

içinde yer alanlar tarikten ders al¬

mış sayılmazlar. İttifaklar poktika-
sında istikrarsızkk devam ediyor de¬

mektir.

Buna son örneği de yine "Tev-

ger"den verelim; Demokratik kitle

örgütleri düzeyinde daki tabanlarım

bkaraya getiremiyenler, kitlelerinin

kaynaşmasını sağlayamayanlar, Tev¬

ger içindeki diğer örgütleri dışta-

layıp "uluslararası konferanslar dü¬

zenleyenler, katta ve katta bu tür ça-

kşmalanna Tevger üyesi örgütleri

davet etmeyenler, cepke ortaklanna

ne kadar güven veriyorlar? Ve ittifa¬

klar politikasından ne ankyorlar?

Demokratik düzeydeki çalışmalarda

bile güven verici olmayanlar ülke

devriminin örgütlenmesinde kollek-

tif bk çalışmaya nasd yanaşır?

Netleşme ve güven diye başladık,

gerçektende ideolojik-poktik ve

örgütsel birliktekklerin, cepke oluş¬

turmalım acil bir görev olarak önü¬

müzde durduğu böylesi bk dönem¬

de Netlik olayının öneminin altını

çizerek bekrtmek gerek,

ideolojik-poktik ve örgütsel kon¬

ularda muğlak olanlann, kendilerini

esen rüzgara kaptırdıktan gün gibi

aşikardır. Birgün "proleter devrim¬

ci" diğer gün "yurtsever demo-

kraf'kkta karar kılanlar; sosyakst

parti ve örgütlerin kuruculuğundan

gelip dar görüşlü burjuva milhyetçi-

liğine doğru gerisin geri kulaç atan-

lann durumu bunu gösteriyor.

Gerek kişiler ve gerekse örgütler

düzeyinde -özelkkle temel konular-

da-netleşme önemk bk olaydır.

Kürdistan ulusal demokratik müca¬

delesinde yer almak isteyen güçler

ve hatta kişiler bunun muhasebesini

kendi içinde yapmadıkça sorunlara

çözüm bul malan beklenemez.

Kişilerin poktik yaşamında ve örgüt¬

sel zeminde netleşme önemli bir du¬

rumdur. Ulusal ve toplumsal olaylar

ve olgular karşısında, poktikayı ilgi¬

lendiren tüm sorunlarda net olmak

gerekk. Herhangi bk sorun karşı¬

sında net olmayan bir kişi ya da ör¬

güt o sorun karşısında bocalayıp du¬

rur; ikircimü bk politika güder, isti¬

krarsızlığa sürüklenir ve sorunun

çözümüne doğru bk teşhis koymaz.



c Mecİt Oktay

SUNİ SINIRLAR VE GERÇEKLER

Kürdistan'da sömürgeciler tarafın¬

dan halkımıza yapılan baskılar süre¬

klidir. Yükselen mücadelenin boyut-

lanna paralel olarak düşmanın bu

konudaki tavırlarında nisbi değişik¬

likler olur. Dönem dönem baskının

dozajını arttırarak gelişen müca¬

deleyi kana boğmak ister. Bu kank

baskıların yanı sıra halkımızı böl¬

mek, biribkine kırdırmak, bazdanna

küçücük tavizler vererek müca¬

deleyi rayından saptırmak ister.

Bunlar sömürgecilerin gözle görü¬

nür politikasıdır. Dün bunu uygula¬

dılar; bugün de bunu uygulamaya

çalışıyorlar. Kürdistank ker devrim¬

cinin, yurtseverin bu konularda duy-

arlı olması zorunluluktur.

Burjuvazinin oyunlan, yalan ve çar-

pıtıa haberleri hiç bk zaman dur¬

maz. O elindeki tüm araç ve gereç¬

lerle ulusal kurtuluş mücadelesine

karşı amansız mücadelesini sürdü¬

rür. Gazetelerdeki manşet haberler¬

le, TV'deki görüntülerle şoven duy¬

gulan ayakta tutarak, bk yandan

halklann düşmankğını körükleyerek

olaylan çarpıtır; diğer taraftan bun¬

ların arkasına gizlenerek soygun dü¬

zenini devam ettkmeye çakşır. En

çok milliyetçi naraların atıldığı bu

dönemde en fazla vurgunların, açık

yolsuzluklann, sahtekarkklann,

hayak ihraçların oluşu; hanedanla-

nn doğması bunu kamtkyor. Bu sö¬

mürgeciler kendi halkım da düşün¬

müyor; bu açık bk gerçekliktir. Bu

nedenle burjuva basımmn ker man¬

şet yaptığı haberi iyi irdelemek ve

olaylar karşısında duyariı olmak her

ilerici ve yurtseverin görevidk.

Teritoryal savunma birlikleri üzeri¬

ne de birbayü yazdar yazıldı. Kuşku

suz burjuvazi bu yasayla kendi pok-

tikalanna uygun düşen sivil faşist

güçleri resmileşthmek istiyor. Bu

oluşum Kürdistan'da olduğu kadar

Türkiye'de de devrimci kareket açı¬

sından vakim sonuçlar doğuracağı

aşikardır. Bu söylenenlerin ve yaa-

lanlann gerçek payı vardır. Ancak

bir başka gerçeklik daha var ki, sö¬

mürgeciler uzun zamandan beri özel

bklikleriyle Kürdistan'da konum¬

lanmış durumdadır. Burjuvazinin

gerillaya karşı eğitilmiş asker ve po-

ks ekipleri her türlü baskı ve zorba-

lığı Kürdistanda uygulamaktadır.

Bölge vakliğine (sömürge vaksi) ve¬

rilen yetkilerle bu güçler kendi koy-

duklan yasalan bile hiçe sayarak

faaliyet yürütmektedkler. Bunlar¬

dan, yapüklanndan ötürü yasal ola¬

rak kiç bk kesap sorulmamıştır.

Katlettikleri, işkence ettikleri ve

katta "bok yedkdikleri" açığa çıktığı

kaide bunlar hakkında hiç bk yasal

işlem yapdmamıştır; Ve bunu sö¬

mürgecilerden beklemek bile abe

stir. Aksine bu uzman işkenceciler¬

den bk çoğu ödüllendkilmiştk.

Şu anda Kürdistan'da Kayseri ve

Bolu'dan getirilen özel komando

bklikleri faşist subay ve astsubaylar

tarafından sevk ve idare edilmekte-

dk. Bunların yanısıra, sayılan ker

gün artünlan Özel tim'leri ve başla¬
rına atanan özel eğitilmiş faşistleri

unutmamak gerek. Aynca yeni inşa

edilen karakollar ve buralara yerleş-

tkilen jandarma bkliklerini göz ardı

etmemek gerek. BUindiği gibi, uzun

bk süre önce, sınırlardaki jandar¬

manın "asü görevine" dönmesi adıy¬

la jandarmalar sımrdan çekilmiş ve

köylere yerleştirilmişti. Bunlann ye¬

rine ise Kara Kuvvetlerine bağk

güçler doldurulmuştu. Bu uygulama

G.Antep kesiminden başlanarak

tüm Suriye ve Irak bududuna uygu¬

lanmıştır. Görünen o ki, sömürgeci¬

lerin Kürdistan'a militarist güçlerini

yerleştkmesi için özel bir yasa çıkar¬

ması gerekmiyor. Gün geçtikçe bu

sayıyı değişik biçimlerde arttınyor.

Buna paralel olarak da Kürdistan'ı

bölen suni şuurlarda koruma tedbir¬

lerini daha bk arttırmaktadır. 80 ön¬

cesi, Suriye ile kududu belirleyen

400 km.'lik alanda yerleştirilen may-
ınlann kaldınlması tarüşıkrken;

şimdi bu mayınlar yenileniyor. Işık¬

landırma sistemi geliştirilmiş, fiziki

engeller dört beş kat dikenli tellerle

beslenmiş, panzerler ve ava köpe¬

kler şoğaltılmış vs. vs. Bunlarla

amaçlanan, Kuzey Kürdistan ile diğ¬

er parçalar arasındaki ktibat, daya¬

nışma ve yardımlaşmayı engelle¬

mektir. Ancak, şimdiye kadar yaptı¬

kları kep boşa çıkanknış ve Kürt

kalkı bu ilişkisini her zaman sürdür¬

müştür; bu engellerde ilişki ve ileti¬

şimi engellemiyecektk.
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KÜRT DİLİ-EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜ ÜZERİNE (2)

Mela-i Bate

(Ahmet Moila Bate) 1417-1491

Melaye* bate, AJaba'mn verdiği ma¬

lumata göre 1417 yıknda Hakkari'de

Bate köyünde doğmuş; 1491'de öl¬

müştür. Bate'nin asd ismi Akmet'tir.

M.B.Rudenko'nun belirlemesine

göre Bate'nin yazdığı büyük bk Di¬

van vardır. Edebi değere sahip olan

bu divanın ismi "Zembilfroş" olup,

aşk şiirlerini içeriyor. Fakat, melaye

Bate'nin "Mevlüt" diye bilinen pey¬

gamberin doğusuyla ilgili öykülerin

yer aldığı bir kitap daha yazdığı bil¬

iniyor. BatS'nın yazdığı Mevlüt nüs¬

hası, AJaba'mn el yazmalan arasın¬

da Leningrat'ta Saltikof-şedrint kü-

tüpkanesinde bulunuyor.

Bete'nin kitaplan, A.Von Le Coq ve

Kürt yazarlarından Kürdizade

Ahmet Ramiz tarafından 1906'da

yayınlandı, (bak. A. Von Le Coq,

"Kurdiche Teleste", Berlin 1903, C.l,

s.49-56)

2- Çağdaş yazılı Kürt

edebiyatı

Mevlana Halit

(1787-1837)

Mevlana Halit, Süleymaniyeü olup

Caf aşketindendk ve 1787-1837 yıl¬

lan arasında yaşamıştır. M.Halit'in

takma ismi Ziayettin'dir. M.Halit,

öğrenimini Süleymeniye'de bitkdik-

ten sonra, bk ara Hindistana (Del-

ki'ye) gjtti ve Şak Abdullab'ın yaran¬

da bk süre kaldı. Nakşibendi tarika-

üna bağlı olan M.Halit, Hindis¬

tan'dan döndükten soma, bk süre

de Bağdat'ta kaldı ve daha soma da

Şam'a yerleşti. O, Şam medresele¬

rinde ders verdi. Siklerinin çoğun¬

luğunu Arapça ve farsça yazmıştır.

Az bir kısım Şiirlerini de Türkçe

yazmıştır. Ünlü Kürt dilbilimcisi Ka-
muran Bedkhan'ın belkttiğine göre,

M.Haüt'in Kürtçe olarak yazdığı si¬

klerinde de çok fazla farsça sözcük¬

lere rastlanmaktadır. Ve şiirlerin¬

den de anlaşılıyorki kendisi Kürt¬

çeyi iyi bilmiyordu. Hatta bazılanna

göre M.Hakt, yan kürtçe bk dille si¬

klerini yazmıştır. Kendisi mutassav-

vuf bir şakdi.

Bilim alanında güçlü bk yeteneğe

sabip olan M.Hakt, bk divan

yazmıştır ve O'nun divanı İstan¬
bul'da Sultan Abdulhamit'in emriyle

yayınlanmıştır. M.Halit, 1837 ydında

Şam'da ölmüç ve Çılyaran dağında

gömülmüştür.

Nali (1797-1855)

Gerçek ismi Mela Hıdır olan Nali,

1797 yıknda Şarezur'a bağk Karaca-

dağ köyünde dünyaya gelmiş. Kara-

cadağ'da öğrenimine başlayan Nah

daha soma Süleymaniye'de öğreni-



mini bitirir. 2-3 yıl Şam'da da kalan

Nali, 2 kez İstanbul'a uğrar ve İstan-
bula son gelişinde Kürt Baban emir¬

lerinden Ahmet Paşa'nın ısran üze¬

rine İstanbul'a yerleşir ve 1855 yıkn¬
da orada ölür.

Gençliğinde Habibe isminde bk

kıza aşık olan Nali, sevgilisi üzerine

yazdığı çok anlamlı gazelleri meş¬

kurdur. Sevgilisiyle evlenen Naü,

Şam'da kaldığı dönemde Süleyma-

niye şekrini çok özler ve Süleyma-

niye üzerine "Biraz yoluna kurban

olayım senin" şiirini yazar. O, İstan¬
bul'da kaldığı dönemlerde de vatan

özlemi üzerine birçok kasideler

yazmıştır. O'nun bu kasideleri de

ünlüdür. Zaten kendisi, Nali (inliy-

en-inlemek) takma adım da boşuna

kullanmamıştır. Çünkü O, kasidele¬

rinde yurt sevgisini, Kürt halkının

problemlerini, özgürlüğe olan tut¬

kusunu en güzel bk şekilde dile ge¬

tirmiştir. Ünlü soran Kürt edebiyat-
çılan Aladdin Seccadi, Givvi Muk-

riyani ve Maruf Haznedar, kakk

olarak Nak'yi Irak küasik Kürt ede¬

biyatının ünlülerinden biri olarak

kabul ediyorlar.

Nali'nin divam, Kürt yazarlanndan

Meryavani tarafından 1931 yıknda

bağdat'ta yayınlandı.

Sömürgeci, ırkçı Türk yöneticileri,

herşeye sahip çıkıp Türk gösterme

politikasının bir sonucu olarak Tür¬

kiye'de okutulan edebiyat kitaplan-

nın "divan edebiyatı" bölümünde

Nak'yi bk Türk şaki olarak taratıy¬

orlar.

Haci Kadır-i Koyi

(1815-1898)

Ünlü Kürt ozanlanndan bki olan
H.Kadır-i Koyi, Qoreqerajdağ'a

bağk Koyi yöresinde 1815 yıknda

doğmuş. Küçük yaşta babasını kay¬

beden Koyi, o yöredeki varkkk kişi¬

lerin yardımıyla okumasma devam

edebilmiştir. Ünlü Kürt ozam Ka¬
dır-i Koyi, öğrencilik dönemini bi¬

tirdikten sonra, Kürdistan'ın bkçok

yöresini dolaşmış; bir ara İstanbul'a
gelmiş. O dönemlerde İstanbul'da
bulunan Kürt yurtseverleden önemli

şahsiyetlerle tanışmış ve bir süre Be-

dirhan Paşa'nın oğluna ders vermiş¬

tir. Bu dönemde Koyi, Ahmede

Hani'nin ünlü Mem-û Zin adk ese¬

rini okumuş ve onun etkisinde kal¬

mıştır. Mem-û Zin'de dile getirilen

kurt yurtseverliği Koyi'nin şik

yazmasında bk ilham kaynağı ol¬

muştur. Bu yüzden Koyi de hemen

hemen yazdığı tüm şiirlerinde Kürt

halkının sorunlanra, geri bırakılrraş-

lığının nedenlerini ve başanya ulaş

manın şartlanm; Kürdistan'daki

şeyh, ağa, bey gibi egemenlerin du¬

rumunu dile getirmiştir. H.K Koyi

bir sikinde "tembelliğin, ibadet için

gece gündüz tekkelere kapanmanın

Kürt balkına ekonomik yıkımdan,

ona-buna köle olmaktan başka bk

fayda sağlamadığım" anlatıyor.

Koyi, bu şiirin bk bölümünde de

şöyle diyor: "eğer ibadetle, yalvar¬

makla zengin olunsaydı, bütün za¬

manını teşbih çekip zikretmekle ge¬

çken dervişlerin varlıkk olmalan ge-

rekkdi."

Koyi'nin divam, Kürt halkının bağ¬

ımsızlığım kazanmasını, istiladan

kurtulmasını ve vatanın bkliğini te¬

şvik eden şiirleriyle doludur. Koyi,

şiirlerini Kürtçe'nin sorani lehçesiy¬

le yazmıştır. Kendisi 1898 yıknda öl¬

müştür.

Piremer(d) (1868-1950)

Ünlü Kürt edebiyatçı.yazar ve ozan¬

lardan bki olan Pkemerd'in asıl adı

Teyfık'tk ve 1868'de Süleyma-

niye'de doğmuştur. Yedi yaşından

itibaren öğrenime başlayan Pke-

merd.gerek feqilik (öğrencilik) dö¬

neminde ve gerekse öğrenimini bi¬

tirdikten sonra, diğer bkçok Kürt

yazar ve şaki gibi Güney Kürdi¬

stan'ın birçok yöresini dolaşmıştır.

1882 yıknda Süleymaniye'de nüfus

memurluğu yapan Pkemerd, 1886

yıknda da şekk merkez mahkeme¬

sinde başkatiplik görevinde bulun-

muştur.l895'te Kerbela'da sava ka¬

tip yardımakğını da yapan Pke¬

merd, 1889'da İstanbul'a gelip ora¬
dan Hicaza gidiyor ve bk süre sonra

tekrar İstanbul'a dönüyor.Pire-
merd'in Farsçayı iyi bildiğim öğre¬

nen o dönemin İstanbul hüküme-
ti,1891'de kendisini halk meclisi

üyeliğine seçiyor ve O'nu Beylik rüt¬

besiyle taltif ediyor.

İstanbul'da da bukuk fakültesini
okuyan Piremârd, bk Türk kızıyla

evlenip avukat olarak çalışmaya baş-

kyor. Diğer taraftan da gazete ve

dergi yayınlama işleriyle uğraşıp

yazı yazmaya başkyor.

istanbul'da Şeyb Abdulkadir önder¬

liğinde 1907'de kurulan bk Kürt

derneğine üye olan Pkemerd, der¬

nek çakşmalanna aktif olarak kaü-

kyor ve Kürtlerle ilgili değişik kon¬

ularda birtakım faaliyetler gösteriy¬

or.

1909 yıknda Çolemerg (hakkari)

kaymakamlığına atanan Pkemerd,

1918 yıknda da Amasya Mutassan-

fkğına takı ediliyor. Daka sonralan,

kansını ve iki erkek çocuğunu Tür¬

kiye'de bırakıp Süleymaniye'ye dö

nüyor. O dönemlerde Süleyma¬

niye'de Hüseyin Nizam yönetiminde

"Jin" gazetesi yayınlanıyordu.

Hüseyin Nizam, gazete redaktörlü¬

ğünü Pkemerd'e devrediyor. H.Niz-

am'ın 1934'te ölmesiyle gzaete sa-

hipliğini de Pkemerd üstleniyor. Pi-

remerd 1950 yüında vefat edinceye

kadar "Jin" gazetesini çıkarmakla

uğraşıyor.

Pkem6r4,hem nesir yazdannda ve

kem de siklerinde sade, anlaşıkr ve

duru bk kürtçeyi kullanmıştır. Her

konuda kalkma karşı önemli görev¬

ler yerine getken şak Pkemerd hak¬

kında Mehmed Resul Havvar, 1961

yıknda Bağdat'ta yazdığı "Pkemer-

de Nemır" (Ölümsüz Pkemerd) adk
yapıtında hakk olarak şunlan söylü¬

yor: "...ki O'nun yazdıklan, yazılan-

mn önemliliği ve özü itibanyla,

O'nun ismi, Tolstoy'un, Viktor

Hugo ve Tagor'un yanında yazılmak

ve birkkte anılmakdır..." Büyük dü¬

şünürün yazılannda Kürt kalfanın

problemleri, Kürdistan'ın kurtuluşu

için verilen bağimsızkk ve özgürlük

mücadelesi, Kürt kalfayla Arap ve

diğer halklann dostluk ve dayanış-

malan ve daha birçok konulan gör¬

mek mümkündür.

HEJAR

1946 Mahabat Kürt Halk Cumhu¬

riyetinin özgürlük ortamında yetişen

önemli sima lardan biri olan Hejar,

1902'de Makabat'ta doğmuş. He-

jar'ın gerçek ismi, Ebdurrahman Şe-

refqendi' dir. Hejar, Mahabat Kürt

Cumhuriyetinin kuruluş dönemle¬

rinde şiir yazmaya başladı. Aym dö¬

nemde Babasım ve annesini kaybet¬

miş ve kardeş ve yafan akraba çevre¬

sinden yoksun oluşu şairi birkayli et¬

kilemiş ve bu nedenle sefalet ve pe-

rişanlık anlamına gelen hejar ismini

kullanmaya başlamış. Yine aym dö¬

nemlerde sefalet ve perişanlığın yal¬

nız kendisine ait olmadığını; Kürt

halkının genel olarak perişan ve sefil

olduğunu görüp kavrayarak çoğu

zaman kendisini "Hejar Kürde' he¬

jar" (sefd Kürdün sefili) olarak ad¬

landırmıştır.

Şak Hejar, Mahabat'ta ilk şiir kitabı

olan "Alekoke"yi Makabat'ı bilim

adamlanmn yardımıyla yayınkyor.

O'nun bu ilk kitabının yayınlanma-

sıyla birlikte ünü her tarafa yayıkyor

ve O'nu duyan ker Kürd, Hejar'ın

Kürt ulusunun bağimsızkk mücade¬

lesinin gerçek bk şairi olduğunu ka¬

bulleniyordu. Ki O, şiirlerinde Kürt

kalfanın dertlerini, gerçek durumu¬

nu en güzel bir şekilde dile getiriyor

ve kalfanın bu durumdan kurtulması



için gerekk olan yolu da gösteriyor¬

du. Kısaca O, siklerinde halkının

gerçek sesi olmaya çalışmıştır.

Mahabat Kürt halk Cumhuriyeti'nin

İran devleti tarafından yıkılmasın¬

dan soma, Hejar da bazı Kürt yurt-

severleriyle birlikte Mahabat'ı ter-

kediyor; Sovyetler birliğine giderek

bkkaç yıl orada kakyor.

Hejar, akciğer hastalığına yakalan¬

dığından, Sovyetler birliğinde kal¬

dığı süre içinde iki-üç hastane ve se-

natoryumlarda tedavi olup iyileşti.

Mahabat Kürt Halk Cumhuriye¬

ti'nin yıfalmasından soma Sovyetler

birliğine sığınan M.Mustafa Barzani

ve arkadaşlanyla da ilişki halinde

olan Hejar, Barzani'lerin Irak'a geri

dönmeleriyle bkükte Hejar da on¬

larla Irak'a döndü. Irak'ta Kürt ha¬

reketiyle bklikte çalışan Hejar, Kürt

aydınlanmn da yardımıyla Mem û

Zin'i Mukri Kürtçesiyle yayınladı.

Belirk bk dönem geçtikten sonra o,

şiirlerini " Bo Kürdistan" (Kürdistan

için) adı altında yayınladı. 1961'de

Irak'ta patlak veren Kürt Ulusal ka-

reketiyle bklikte tavır akp peşmer-

gelerle dağa çıkan Hejar, mağara¬

larda sömürgeci Irak devletinin

tank, top, pompa saldınlan altında

iki-üç sene çalışarak Bitlis'k Şerefğ-

an'ın "Küt Tariki" kitabım Kürtçenin

Sorani lehçesiyle hazırlayıp yayınla¬

dı. Güney Kürtdistan'daki Ulusal
Hareketin 1975 yenilgisine kadar

yürüttüğü mücadelede yer alan He¬

jar, sadece sıradan yurtsever bk şak

değil; aym zamanda o, devrimci sa¬

vaşkan bk şair özelliğini ve halfan

beğenisini de kazanıyordu. Savaşın

devam ettiği süre içinde üçüncü di¬

vanını da yayınlayan Hejar, bu diva¬

nın önsözünde, kendisinin "Kürdi¬

stan'a aşık" olduğunu, Kürt halfana

çağnda bulunarak herkesin Kürt ve

Kürtdistan için çalışmasının gerekli¬

liğini vurguluyor ve Kürdistan'ın

kurtuluşuna karşı olan herkese karşı

kendisinin savaşacağını belirtiyor.

Yine bu önsözde kendisi, Kürt kom¬

ünistlerine çağn yaparak, öncelikle

Kürdistan'ın bağımsızlığı ve özgür¬

lüğünün gerekliliğini vurguluyor;

"Türk, Tacik ve Arap sofralannda

yemek yiyenlere de, misafirlere ye¬

mek vermemelerini" tembikliyor ve

komşu uluslarla da dostluk ve daya¬

nışmanın kurulmasını zorunlu görü¬

yor.

1975 Güney Kürdistan Ulusal Hare-

keti'nin yenilgisinden sonra Barza-

niler ve bir kısım peşmergeler İran'a
geçiyorlar; daha sonralan İran'da
kimin yardımıyla yapıldığı bilinmey¬

en Hejar'ın "Kürdistan için" kitabı

(Divaıuı'nın üçüncü baskısı da yay¬

ınlanıyor. Divanının bu baskısında
tüm siklerinin yaraşıra, Hejar'ın

yazdığı anı, kikaye vs. yazılan da yer

alıyor...

7-DİLDAR: 1918-1948
Dildar, 1918 ydında Koysincan'da

doğmuş. Ortaokulu Hevvler'de biti¬

ren Dildar, daha sonralan Bağdat

Hukuk Fakültesini bitkmiştk. Gü¬

ney Kürdistan'daki Kürt edebiyatçı-

lan ve bilimcilerinin beürttiklerkıe

göre şak Dildar, Avrupa ve doğu ül¬

kelerinin tarihleriyle ilgilenmiş, ör¬

neğin; Fransa, Hindistan, Türkiye,

Arap ülkeleri ve Kürt halkının kül¬

tür ve tarihleriyle ilgili hayk kitap

okumuştur.

Şüphesiz ki şak dildar'ın en fazla il¬

gilendiği sorunlar, Kürt halkının ya¬

şamı, sahip olduğu proplemler ve

Kürdista'ın içinde bulunduğu du¬

rum olmuştur. Bu yüzden yazdığı

tüm şiirlerinde Dildar, Kürtlerin

problemlerini, Kürt kalfanın yaşamı

ve Kürdistanın durumunu dile getk-

miştir. Dildar, yazdığı bazı siklerin,

örneğin; "Kürdistan", "Ey Ragip"

gibi bazı şürleri gençlik arasında dü¬

den dile dolaşmış, marş ve türkü şe¬

klinde söylenegelmiştk. Şunu da be¬

lirtmek gerekk ki ünlü şakin yazdığı

"Ey Ragip" şiiri, Kürtler arasında

"Kürtlerin İstiklal Marşı" olarak bil¬
iniyor ve ker yerde okunuyor.

8-OSMAN SEBRl: 1905-

Yaşamını bağımsız ve özgür Kürdi¬

stan kurtuluş mücadelesine adamış

olan ünlü şaklerden biri de şüpbesiz

ki Osman sebri'dir. Osman Se-

bri,1905 yıknda Kuzey kürdistan'da

Narince'de dünyaya gelmiş. 1915 yı¬

knda babasım kaybeden Osman se-
bri, amcası Şükrü'nün yaranda ya¬

şamaya başkyor ve amcasının yardı¬

mıyla 1922'de "Rüştiye" okulunu bi¬

tiriyor. Osman Sebri'nin amcalan

Şükrü ve Nuri, Şeyb Sait'le bkkkte

olduklanndan ötürü 1925'de Diyar¬

bakır'da sömürgeci TC'ce asıkyor-

lar. Şeyk Sait hareketinde ykmi ya-

şlannda kendi yaşıtı olan diğer yurt¬

sever Kürt gençleriyle bklikte Ulegal

olarak Kürt sorunuyla ilgili çalışma¬

lara girer; Şeyk Sait'in önderlik et¬

tiği Kürdistan Kurtuluş mücadelesi¬

ni destekler. Şeyh Sait Hareketi'nin

yenilgisinden sonra kendisi de tutu¬

klanır ve 1928 yıkna kadar cezaevin¬

de kakr. 1929 yıknda bk kez daba

yakalanır ve Malatya'daki askeri

mahkemeye sevkedilir. Daka sonra

kaçmayı başaran Osman Sebri,

24.11.1929'da Türkiye'den kaçar,

Suriye'ye geçer ve oraya yerleşk.

Suriye'de devrimci-yurtsever çalış¬

malarını yürüten Osman sebri, Su¬

riye'de Kürtlerin yerleşik olarak bu¬

lunduktan tüm bölgeleri dolaşır;

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücade¬

lesi fikklerini halka anlatır, Kuzey

Kürdistan'daki mücadeleyi ve sö¬

mürgeci Türk devletinin yaptıklan

barbarkklan halka kavratmaya uğ¬

raşır ve halfa mücadele saflarına ka¬

zanmaya çakşır.

Şeyh Sait Hareketi'nin özgürlük ka-

muruyla yoğrulan Osman Sebri,

(Halk arasında O'na 'APO' (/anca)

derler), Suriye'deki bu çalışmaların¬

dan ötürü bu sefer Suriye hüküme¬

tince tutuklanır. Artık APO'nun ya¬

şamında tutuklamalar, gözaltına

alınmalar, normal günlük yaşamın

bir parçası baline gekyordu. O'nun

bu durumuyla ilgili Hemreş Reşo,

Osman Sebri'nin bazı siklerini bk
araya getkerek 1976 yılında "APO"

adlı bk kitapta yayınlayarak önsö¬

zünde şöyle diyor: "Osman Sebri 12

kez tutuklanmış, bazan evinden ve

ülkesinden sürgün edilmiş, 5 sefer

Suriye poüsince gözaltına aknmış."

Nuredin Zaza ve hemreş Reşo'nun

belirttiklerine göre Osman Sebri,

Kürtçe okuma yazmayı ünlü Kürtçe

Dilbilimcisi Celadet Bedkğan'ın ya¬

randa öğrenmiştk. Yazım alanında

çok yönlü bk çalışma yürüten Os¬

man Sebri (APO); hikaye, anı, dil,

tarih, şür vb. konularda bkçok yazı¬

lar yazmış, Kürt kalfanın derdine

derman olmaya çalışmıştır. Osman

Sebri'nin yazdığı siklerle değişik

konulardaki yazdanmn bk kısmı,

1932-1945 yıllan arasında Celadet

Ak Bedirkan ve Kamuran Bedkkan

kardeşlerin çıkardıklan Havvar, Ro-

naki, Roja Nu gibi Kürtçe dergiler¬

de çıkmıştır. Siklerinin bk kısmı da

Avrup'da çıkan Çiya dergisinde yay¬

ınlanmıştır.

Şair. edebiyatçı, dilbilimcisi, taribçi

ve savaşkan bk insan olan Osman

Sebri, tüm yaşamım Kürt balkının

bağimsızkk ve özgürlük mücadelesi¬

ne adadı. O, şiiirlerinde Kürdi¬

stan'daki işbirlikçi şeyb, ağa vbder

ile ikiyüzlü, uşak ruhlu insanlara

karşı savaşmayı da sürekk dile getk-

di; Kürdistan'ın kurtuluşunu, emek¬

çi Kürt halkının, yoksul köylülerin

ve Kürdistan gençliğinin ellerinde

gördü. O'nun kalfamıza hizmetleri

paha biçilmez değerdedir. (Bak.

Ocaıate Kurdo, Tariğa Edebyeta

Kürdi" 1-11, Roja Nu Y. Stockholm).

Devam edecek
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YAŞASIN 1 MAYIS

TÜRKİYE'DE VE AVRUPA'DA 1 MAYIS KUTLAMALARI
İşçi sınıfının birlik-dayanışma ve
mücadele günü olan 1 mayıs, günü¬

müz dünyasında, tüm ülkelerde şen¬

liklere dönüştürülerek kutlanırken;

Türkiye'de faşist yönetim tarafından

kutlamalar engellendi ve 1 Mayıs

yine kana bulandı. 1977 1 May-

ıs'ında 46 kişiyi katleden faşist güç¬

ler, 89 1 Mayıs'ında da kitleyi tara-

dılar. Hazırlığı önceden yapılan kat¬

liam programını uygulamaya koydu¬

lar ve işçi sınıfının yiğit savaşçısı

MAli Dala'yı şehit ettiler. Türkiye

ve Kürdistan işçi sınıfı ve emekçileri

1 Mayıs şehitlerim unutmadı; yiğit

savaşçı MAli Dalayı da unutmaya¬

cak ve kendi savaşımında yaşatacak¬

tır.

Faşist iktidar'ın, Mart ayında yapı¬

lan yerel seçimlerinden ağır bk ye¬

nilgi alması; Mart-Nisan aylannda

dalga dalga gelişen işçi eylemleri ve

ardından, işçi sınıfı ve emekçilerin 1

Mayıs'ı kutlamadaki kararkkğı bur¬

juvaziyi çddırtıyordu. Gelişen muha¬

lefeti sindirmek, işçi sınıfına göz

dağı vermek amaayla burjuvazi kat¬

liama hazırlandı. Bu hazırlığı, İstan¬
bul Emniyet müdürü Hamdı Ardak

"Normal vatandaş 1 Mayıs günü tak¬

sim ve Mecidiyeköy civarından geç¬

mesin" diyerek dile getkiyordu.

Kanlı eylemden soma M.Aİİ dal-

a'nın cenaze töreninde de burjuva¬

zinin salyalı beslemeleri saldınlannı

sürdürdüler. Olaylan belgelemeye

çalışan basın mensuplarına ulu-orta

dayak attılar. Tüm saldırılar geniş

emekçi yığmlannca göğüstendi,

olaylar işçi, öğrenci ve aydın kesim¬

lerce değişik biçimlerde protesto

edildi, edikyor.

Bu gelişmeler karşısında Çankayayı

işgal eden faşist Evren, "Güvenlik

kuvvetlerinin de zaman zaman tepe¬

si atar" diyerek; Özal, "polis başka
ülkelerde de adam dövüyor" diye¬

rek; ANAP başkan yardıması Galip

Erdemir ise, "Fatih sultan Mehmet

de 'nizamı alem için kardeş kam va¬

ciptir' demişti" diyerek kank saldın-

lan açıkça onayladıklarını behrtti-
ler.

Kana bulanan 1 Mayıs'ta; 5000'i

aste insan 1 Mayıs alanına doğru

yürürken; bu eyleme katılamayan

yüzbinlerce işçi ve emeci de, işyerle¬

rinde işi durdurarak, toplu viziteye

çıkarak değişik biçimlerde 1 Mayıs

kutlamalanna katıldılar.

Köln'de 1 mayıs

Bu yd Köln'deki 1 mayıs kutlama tö¬

reni diğer yıkara nazaran daha bk

kalabalık ve coşkuluydu. Saat 9.15te

DGB (Alman işçi sendikalan bk-

liği) binası önünden toplanan kitle
yürüyüşe geçti. 5000 kişinin katddığı

yürüyüş Miting alam olan Alte-

mark'a kadar sürdü. Sendika temsil¬

cileri tarafından yapılan konuşmala-

nn ardından değişik halklardan

dans guruplan gösterilerde bulun¬

dular. Miting alanında bk bayram

kavası yaşanıyordu.

Mitinge, Almanların yanısıra deği¬

şik uluslardan işçiler ve emekçiler

katılmışlardı. Kalabalık gruplardan

bki de Kürdistank ve Türkiyek

emekçilerdi. Bizler de Heviya Gel

taraftarlan olarak Mitinge kendi fla¬

malarımızla katıldık. Miting alanın¬

da yayın sergisi açtık, meşrubat sa¬

tarak maddi gelk sağladık. Özellikle

yayın sergimiz büyük ilgi gördü. Ser¬

gimize gelen yurtsever insanları ör¬

gütümüzün çalışmalan hakkında bil¬

gilendirdik, sorularını cevapladık,

yeni yeni insanlarla bu vesile ile ta¬

nışmış olduk.

1 Mayıs kutlama programı coşku ve

sevinç içinde sürerken, mikrofonlar¬

dan yapdan bk duyuru kitleyi hüzü-

ne boğdu, onlann faşizme olan kini¬

ni ve nefretim bir kat daha arttırdı.

Almanca ve Türkçe yapılan duyuru,

İstanbulda 1 Mayıs'ın kana bulan-
dığı haberini veriyordu. Bk anda

tüm alan "kahrolsun faşizm" sloğan-

lanyla inledi. Faşist Türk iktidan

konuşmalarda lanetlendi.

Akşam saatlerinde Alman televizy-

onlan tüm dünyadan 1 Mayıs şenli¬

klerini televizyon ekranlarına geti¬

rirken, rengarek çiçekler, bayraklar

ve flamalarla süslü 1 Mayıs kutlama-

lan ardından İstanbul'daki, eli kanlı,

joplu, silahk pokslerin saldınsını ve

bu zulme göğüs geren emekçi kal-

klanmızı ve başından vurulmuş kan¬

lar içkide upuzun yatan MAli Dal¬

a'yı da gösteriyordu. Sömürgeci fa¬

şist barbakk bk kez daha tüm dü¬

nyaca açık seçik görünüyordu.

Heviya Gel Muhabki

Köln

DUİSBURG
Biz heviya gel taraftarlan olarak,

1989 1 Mayıs'ına Duisburg'da "Bıji

Yek Gulan-TSK-ORK" pankartıyla

katıldık. 1 Mayıs yürüyüşünün ba-

şlangıa olan Polman alamnda TSK

Avrupa Komitesinin hazırladığı 1

Mayıs bildirisini yaygın bk şekilde

dağıttık. Yayın organımız Heviya

Gel ve Denge* Welat'ı sattık. Yü¬

rüyüşte Türkiyek örgütlerin bazıla-

nyla aym korteji payaştdc. Örgütler

kendi flamalarım açarak kortejde

saptanan yerlerini aldılar. Polman

pazannından başlayan yürüyüş,

Hamborn alanına kadar sürdü. Bu

alanda DGB temsilcisi ve değişik

konuşmaalann yaptıklan konuşma¬

lar ardından kalk danslan gösterile¬

riyle kutlama töreni sürdü.

Biz, değişik türkiyek örgütlerle bk-

hkte önceden kararlaştırdığımız şe¬

kilde, Türkiyek ve Kürdistank işçile¬

rin yoğun olarak ikamet ettikleri bir

semtte ikinci bk kutlama törenine

katılamk üzere bu alandan aynldık.

Bu semtteki yürüyüşümüz de başan-

k geçti. Yürüyüş sonunda ker katı¬

lıma örgüt 5 dakikakk konuşma

hakkım kullandı. Biz de TSK olarak

1 Mayıs'ı genel ve özelde değerlen¬

dirdik. Ülkemizin içinde bulunduğu
koşullara değindik. Konuşmamız il¬

giyle dinlendi.

1 Mayıs ön çalışmalarında örgütü¬

müze maddi gekr sağlamak için 1
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Mayıs karanfilleri yapıp dağıttık ve

bağış topladdc. Toplanan 1350

D.M'yi arkadaşlara teskm ettik.

Heviya Gel muhabiri

Duisburg

lik bk pandomin hazırladık ve Kür-

distaran parçalanmışlığını ve müca¬

delesini konu olarak işledik. Aynca

bk müzik grubu ve ortak bk konuş¬

ma metni hazırlamayı planladık.

Ancak ERNK taraftarının bu ortak

İSVİÇRE
İşçi sınıfının bkük-dayanışma ve
mücadele günü olan 1 Mayıs, İsviç¬
re'nin Zürik kentinde de kitlesel

olarak kutlandı. Heviya Gel daya¬

nışma komitesi olarak, taraftarlan-

mızla İsviçre işçi sınıfı ve yabana iş¬

çilerin katıldığı bu kutlamalara aktif

olarak katıldık. Kürdistan halkının

bağimsızkk ve özgürlük mücadelesi¬

ni kamuoyunda duyark kılmak ve

kareketimiz TSK'nin idolojik-politik

hattını ve Kürdistan mücadelesinde-

ki yerini geniş çevrelere duyurmak

için çakşamalanmızı yürüttük.

Hareketimizin de içinde yer aldığı 1

Mayıs kutlama komitesi bu yd ana

parola olarak Namibya kalfanın

bağimsızkk mücadelesini konu al-

mışü. Kürdistan kalfanın mücadele¬

sinin desteklenmesi ve politik tutu¬

klularla dayanışma da temel konular

arasındaydı.

29 Nisan günü Türkiye ve Kürdistan

kalklanyla dayanışma günü olarak

proğramlaştınldı. 30 Nisan'da İsviç¬
re'nin barış ve silahsızlanma kon¬

usundaki tavn ve tutumu tartışılarak

işlendi. 1 Mayıs günü de yürüyüş ve

miting yapıldı. Mitingden sonra da

değişik halklann folklor ve danslan

sergilendi. Bu 3 günlük süre içinde

hareketimizin taraftarlan aktif ola¬

rak çalışmalara katıldılar. Halfamı¬

zın kakk mücadelesini propağanda-

lanna konu ettiler. Bu çalışmalarda

ve festivalde yaptığımız yemek satı¬

şıyla toplam 3100 isviçre frankı geür

elde ettik. Bu geliri kareketimize

teslim ettik.

1 Mayıs haarkklan sürecinde 29 Ni-

san'da yapılan dayanışma gecesinde

Heviya Gel, ERNK ve Kıvılam ta¬

raftarlan olarak bize taranan 2 saat-

kk bk süreyi ortaklaşa değerlendir¬

mek için anlaştık. Bizler yanm saat-

eylemde ERNK adına konuşma

yapmak istemesi tarafımızdan red

edildi. İsterlerse gece tertip komite¬
sinden aynca konuşma kakfa alabü-

eceklerini ama ortak yaptığımız bu

eylemde ortak metnin okunması ge¬

rektiğini bildkdik. ERNK'nın bu

önerisi tarafımızdan kabul görmey¬

ince, ortak yaptığımız ikinci toplan¬

tıda ERNK adına toplantıya katılan

arkadaş, kendi sorumlulannm TSK

ile ortak imza atmayacaklarına dak

kararlarının olduğunu bildkdi. Biz

yeni duyduğumuz bu kararın gerek¬

çesini sorduysak da bize aydınlatıa

bilgi verilmedi, (bunun ERNK'nin

merkezi karan mı, yoksa burdaki ar-

kadaşlannın kendi karan mı? ol¬

duğu konusunda hala aydınlanmış

değiliz) Kuşkusuz bu bildkknden

sonra ortak iş yapmamızın zemini

kalmamışü. Bu nedenle eymem bk-

liğinden çekilerek kemdi başımıza

faaliyetlerimizi sürdürdük.

Heviya Gel Muhabiri

İsviçre

NORVEÇ

Norveç'in Trondhekn şehrindeki

H.Gel taraftarlan olarak işçi sınıfı¬

nın birlik-dayanışma ve mücadele

günü olan 1 Mayısı diğer yabana

guruplar ve Norveç Komünist Parti¬

siyle bklikte kutladık 1 Mayıs önce¬

si, 30 Nisan'da Norveç Komünist

Partisi, ŞiH'li, Somak'k ve Kürdi-

stan'k ilerici-yurtseverleriyle bklikte

bk dayanışma gecesi yapddı. Gece

çalışmalarında aktif yer aldık. Prog¬

ram, NKP adına bk konuşmacının

yaptığı konuşmayla açddı. Irak Kür-

distah'ından bk arkadaş gitanyla

Kürt müziğinden parçalar sundu.
Folklor ekibi Kürdistanın değişik

yörelerinden oyunlar sergiledi,

geceyi 450 civarında bk kitle ;rgiyle

izledi. Aynca gece'de yemek satışı

yapıldı ve gelki bu yıl şiii'n tut.

destek olarak verildi. (Geçen yıl

Kürdistan'a verildiği için bu yıl fazla

dketici olamadık)

1 Mayıs günü bk gurup arkadaşla

bklikte 1 mayıs yürüyüşüne katddık.

Norveççe ve Kürtçe sloganlar kay-

fardık ve Kürtçe marşlar söyleyerek

ilgi gördük.

Heviya Gel Muhabiri

Norveç

İSVEÇ

Geçen yularda olduğu jribi bu yd da

1 Mayıs kutlamalanna isveç Kürt fe¬

derasyonunun bünyesinde katıldık.

Federasyon VPK (Sol Komünist

Pati)'nun tertiplediği törene katılma

karan almış olmasına rağmen, Fe

desyona bağk derneklerin bazdan

da Sosyal demokratların, Sendika¬

larla bklikte hazırladığı kutlama

alanında 1 mayısa katılmayı karar¬

laştırmışlardı. Bu, özelkkle son bk

ydda İsveç sosyal demokratlarının

Kürtlerle ilgili bazı manevraların¬

dan, kürdistank yurtseverlerin etki¬

lendiğini gösteriyordu.

Bizler H.Gel taraftarlan olarak Fe¬

derasyon flaması altında VPK'nun

tertiplediği kutlama törenine katıl¬

dık. Yayın ve yemek standı açarak

faakyet yürüttük. Yemek standından

3000 kron maddi geür elde ettik.

Heviya Gel Muhabiri

İsveç
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EKONOMİ POLTITK }
Toplumsal devrimlerin temel nedeni

insanlık tarihi, toplumsal gelişme

süreci içerisinde büyük devrimler

yaşamıştır. Bu devrimler, bilim ve

teknolojide, dünya ve onun yasalan

konusundaki düşüncelerimizde de¬

rin değişikliklere yol açmıştır. İnsan
dehasının yarattığı büyük buluşlar¬

dan her biri üretime uygulandığ¬

ında, üretici güçlerin gelişmesinde

ileriye doğru yeni sıçramalar oluş¬

turmuştur.

Yine toplumun gelişmesi için, dü¬

nyanın telellerini parçalayan, bkçok

toplumsal altüst oluşlar ve devrimler

yaşanılmıştır. Devrimler, eski çürü¬

müş düzenin boyunduruğunu kır¬

makta, insanlara yardım ederek to¬

plumsal gelişmeyi hızlandırmıştır.

Bu anlamda Marks, devrimleri, tari¬

hin lokomotifleri olarak değerlendi¬

riyordu.

Devrimler, toplumsal gelişme süreci

içindeki dönüm noktalandır. To¬

plumsal yaşamın bazı lanlannda or¬

taya çıkabilirler. Örneğin; üretim
alanındaki sanayi devrimi gibi ya da

bilim ve teknik alandaki bilimsel

teknik devrim gibi. Toplumun başk¬

ca üretici gücünde -çalışan insanlar¬

da- değişikliklere yol açan bilim ve

teknolojideki devrimler ile toplum¬

sal devrimler arasında olan derin

bağlantıya karcın, bk ve aynı şeyler

değildir. Bilim ve teknolojideki dev¬

rim ile toplumsal devrim arasındaki

bağlantı, üretim güçleri ile üretim

ilişkileri arasındaki karşdıkk etkile¬

şimden ve bunlan bkbkiyle uyumlu

duruma getkme zorunluluğundan

kaynaklanıyor. Toplumsal devrim¬

ler, tarihsel gelişmenin nesnel bir

zorunluluğudur. Bir toplum düzeni¬

nin (sosyo ekonomik yapısının)

daha yüksek düzeydeki bk düzenle

yer değiştirmesidir. Bu dönüşüm

veya yer değiştirmenin ekonomik te¬

mek egemen üretim ilişkilerini, ku¬

rum ve egemen düşüncelerini huku¬

ku vb. kapsar. Her devrimin tayine-

dici sorusu iktidar (egemenlik) so¬

runudur. Hangi sınıf, kangi sınıfsal

amaçla poktik egemenliği ele geçir-

miştk ve kullanmaktadır?

Toplumsal devrimlerin asıl tayin

edici etmenleri, üretim gücü ile üre¬

tim ilişkileri arasındaki diyalektik

çelişkilerdk. Toplumun maddi üre¬

tim güçleri, gelişmelerinin belli bir

aşamasında, mevcut üretim ilişkile¬

riyle çelişkiye düşerler. Bu. ilişkiler,
üretim güçlerinin gelişim biçimi ol

maktan çıkıp onlann ayak bağlan

haline gelk. Üretim ilişkileri, çok

uzun bk süre üretim güçlerinin ge¬

lişmesinin gerisinde kalamadılar. Ve

onlarla çelişki içinde uzun zaman

bulunamazlar. Çünkü bu koşullarda,

toplumsal ilerleme söz konusu ol¬

maz. Onlann uyum içine girmeleri

zorunludur. Ama bk üretim ilişkile¬

ri dizisinin yerini bk başkasının geç¬

mesi için bk başına üretim güçleri¬

nin gelişmesi yeterk değUdk. Öyley¬
se eski üretim ilişkilerinin yerini bk

yenisinin alması için, bu direnişin

üstesinden gelebilecek bk toplumsal

gücü de gerektkk. Karşıt sınıflar¬

dan oluşan sömürücü toplumlarda

bir üretim ilişkisi dizisinin bk başka¬

sının geçmesi ancak toplumsal dev¬

rimle mümkün olur.

Üretim sürecinin düzensiz geliştiği

kölelik, feodakzm ve kapitalizmde

üretici güçlerin gerisinde kalan üre¬

tim ilişkileri, keskin ve derin to¬

plumsal çelişki ve çatışmalar, emek¬

çi kalkla sömürücüler arasında şid¬

detli bk sımf savaşımım doğurur.

İnsamn inşam sömürmesine daya¬
nan toplumlar iki doğrultuda gelişk.

Yükselme ve iniş. Üretim güçleinin

üretim ilişkilerinin karekterine uy¬

gun düştüğü ilk gelişme döneminde

toplum, yükselen bk doğrultuda ge¬

lişk. Ve daha sonra, üretim ilişkile¬

ri, üretici güçlerin ve toplumsal iler¬

lemenin gelişmesini frenleyen bk

engel durumuna geldiğinde toplum

inişe geçer. Bu eski toplumsal ilişki¬

lerin parçalanmasına dek sürer. To¬

plumsal yaşamın eski biçimlerini or¬

tadan kaldıran toplumsal bk devrim

gelişir ve üretici güçlerin dahada ge¬

lişmesinin yolu açıkr.

Ne var ki, geçmişteki devrimlerden

hiç biri insanın kısam sömürmesine

son vermedi. Yalnızca bk sömürü

biçiminin yerine bk başkasını koy¬

du. Köle sahibinin kamçısı yalnızca

kendi toprağım serflere işleyen feo¬

dal beyin farbaçıyla yer değiştkmek

üzere bk yana bırakıldı. Feodal bey¬

in yerini ise, ücretli işçüeri, işsizkk,

açlîk ve yoksulluk tehdidi alünda ça¬
lışmaya zorlamasının daha ince yön¬

temlerini bulan kapitakst aldı.

Yalnızca sosyalist devrim insanın in¬

şam sömürmesinin temelini, üretim

araçlarının özel mülkiyetini ortadan

kaldırır ve burada toplumsal mül¬

kiyeti kurar. Böylece, üretici güçle¬

rin toplumun ve onun ber bir üyesi

nin çıkarma uygun olarak, sınırsız ve

sürekli bir biçimde gelişmesi için ge¬

rekk olan koşullar yaratılmış olur.

Sosyakst üretim ikşldleri, üretici

güçlerin gelişmesiyle, sürekk yetkin-

leştkmekte ve giderek tam anlamıy¬

la geleceğin sınıfsız toplumunun

üretim ilişkilerine dönüşmektedir.

Bu ise, sımflann olmadığı, toplum¬

sal açıdan türdeş ve "nekesten yete¬

neğine göre, kerkese gereksinimi

kadar" ilkesiyle kareket eden bir to¬

plumun ekonomik temek-

nl oluşturacaktır.

EKONOMİK TEMEL
VE ÜSTYAPI
Toplumdaki üretim ilişkileri, her bir

tarihsel gelişme aşamasında, toplu¬

mun ekonomik sistemicya da onun

ekonomik temelini oluşturan belli

bk sistem içinde var olur. Köleci to¬

plumun, feodalizmin, kapitalizmin

ve sosyalizmin temeli bu anlamda

bkbkinden aynlarak ele akrar. Do¬

layısıyla, ker toplumsa/ sistemin ken¬

di ekonomik temek vardır. Bu olma¬

dan ne maddi değerleri üretmek

mümkün olur ve ne de üretici güçler

gelişebirk. Tüm üretim ilişkilerinin

bk toplamı olan ekonomik temel bir

üst yapı biçiminde, tüm toplumsal

ilişkileri belkler. Her ekonomik te¬

melin; poktik, kukuksal felsefesi,

dinsel ve başka görüş ve düşüncele¬

ri, bunlara denk düşen örgüt ve ku-

ruluşlan (devlet, politik partiler ve

kültürü) kapsayan bir üst yapısı var¬

dır.

Ekonomik temelin oluşturduğu bu

üst yapı, bu temeli güçlendirmeye,

biçimlendirmeye çalışarak kendi ba¬

şına etkin bk güç haline gelir. Gü¬

nümüzde üst yapının etkin rolü

özellikle belirgindir. Örneğin kapi¬
takst ülkelerde, poktik üst yapı geri¬

ci bir rol oynar; eski çürümüş burju¬

va ekonomik temeli ve tarihin

mahkum ettiği sömürücü sınıfları

korur. Bu ülkelerde üst yapı, to¬

plumsal gelişmeyi yavaşlatma rolü

oynar; dünya üzerinde hegemonya¬

sını kurmaya çalışan büyük tekelle¬

rin bk araa haline gelir. Sosyalist
ülkelerde ise, üst yapı, ilerici bir rol

oynar. Sosyalist üretimi hızlandır¬

maya, halfan refahım ve kültür se¬

viyelerini yükseltmeye çakşır.

Üretimin en hareketli ve devrimci

bk öğesi olan üretim güçleri, insan-

Devamı sayfa 15'te
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V.
pâşmerge günlüğü

GÖREV, HALKIMIZA DAYATILAN SAVAŞA KARŞI KOYMAKTIR!..

12 Eylül faşizmi, 80 öncesi faaliyet

gösteren devrimci-yurtsever örgüt

ve partileri aamasızca dağıttıktan

sonra, benim gibi, o dönemde sade¬

ce devrimciliğin temel birtakım bil¬

gilerini almış, devrimci mücadelede

henüz bk filiz olan insanlar, fa¬

şizmin tüm baskılannı ve aasını 8 yıl

boyunca bedenlerinde bissederek
yaşadılar. Ben son 2-3 yıldan beri

herhangi bir örgütle ilişkiye geçmek

için uğraşıyordum. Bir arkadaş ara-

akğıyla Tevgera Sosyalist a Kürdi¬

stan ile ilişki sağladım. Bu ilişkileri¬

min gelişmesi sonucu 21-22 Arakk

1988 tarikinde sıran geçeceğimiz

söylendi. Bk gurup arkadaşla bklik¬

te sıran geçerken, yeterli sayıda sila¬

hımız olmadığı için, hem heyecan,

hem de çaresizlik duygulanmla dev¬

rimci duygulanın, içimde savaşıyor¬

du. Bunu farkedebildim. Sınırda o

kadar yavaş yürüyorduk ki, nefes

alış verişlerimizden başka birşey

duymuyorduk. Hatta bir nöbetçiye

10 metre kadar yaklaştığımızı söy¬

lersem içinde olduğumuz sessizliği
daha iyi tahmin etmiş olursunuz.

Hududu salimen geçtikten bir gün

sonra örgütün (...) bürosuna geldik.

Akşam saat 8-9 sıralanydı. Kapıdan

içeri girerken tam karşıda Kek Ser-

dar'ın resmi çelenklerle süslünmiş

olarak Kürdistan barkasının içinde

duruyordu. O an içimden, gerçekten

sömürgecilerle olan savaşta hiç gö¬

zünü kırpmadan hayatım veren yol-

daşlanmızın anısını yaşatmak ve

mücadeleyi bıraktıklan yerden alıp

ilerletmek de bizim görevimizdir,

diye düşündüm.

Daka sonra Lübnan sahasına inip

Askeri ve Siyasi eğitime başladık.

Eğitim kampı, bulunduğu bölge iti¬

barı ile, dünyanın hiç bir okulunda

öğrenilmesi mümkün olmayan, an¬

cak devrimci mücadelenin pratiği

içinde öğrenilecek olgulann varkğı,

bu sahadaki kadro yetersizliğini ka¬

patacak düzeydeydi.

Yaklaşık 5 ay süreyle her konuda

eğitildik. Eğitimimiz yeterli görül¬

düğünde, bu eğitimde öğrendikleri¬

mizi gerçekleştirmek ve eksiklerimi¬

zi pratik mücadele içinde gidermek

üzere, ülkede mevzilenmeye gide¬

ceğiz. Bu mücadelede, hiç şüphesiz

ki, kayıplarımız olacaktır. Bu kayı¬

plar hiç bk zaman bizi yıldırmamak;

c Civvan Şer-Kürdistan J

aksine bizi mücadeleye sücı bk şekil¬

de bağlamakdır.

Devrimciliği tarif edebilmek, basma

kakp cümleler kullanmadan onu ta¬

nımlamak gerçekten zordur. Dev¬

rimciliği şartlann ve dönemin dayat¬

tığı zorluklar içinde doğru olarak

kavramak gerek. Geniş anlamda ele

akndığında, ker toplumsal dönemde

devrimci misyonu ayn ayn sınıflar

yüklenmişler. Köleci toplumda te¬

mel çelişki kölelerle köle sahipleri

arasındayken Feodal toprak sahip¬

leri de devrimci misyon yüklenmiş.
Feodal toplumda, Burjuvazi feodal¬

lere karşı mücadelede devrimci bir

rol oynamış. Ama kendi düzenini

kurduktan sonra da bu niteliğini

kaybederek Kapitalist toplumda

Proletaryanın baş düşmanı durumu¬

na gelmiştk. Sımflann devrimci mü¬

cadeledeki yeri ve rolü bu şekilde

değişmiştir. Bu durum, toplumlann

değişimiyle sımflann yeni toplum¬

daki yerine bağk olan doğal deği¬

şimdir. Birde aynı toplum yapısı

içinde zamana uygun olarak değişen

devrimci anlayışlar vardır. Devrimci

mücadelenin kabank olduğu, dev¬

rimciliğin moda olduğu ve nisbeten

işlerin kolay yürütüldüğü dönemler¬

de bu saflarda yer alanlar da çoğa-

kr. Bunlardan belli bir kesimi dev¬

rimci mücadelenin kızıştığı dönem¬

lerde saflan terk ederler. Karşı dev¬

rimci duruma düşenler olur. Sağa

sola savrulanlar olur. Bunlar da, za¬

mana ve şartlara göre olan değişim¬

lerdir. Bugün Türkiye ve Kürdi¬

stan'da en "sol"dan en sağa savrulan

kareketler olduğu gibi karşı devrim¬

ci saflarda yer alan bireyler de oldu.

Bu karşı devrimci saflara karşı yürü¬

tülecek mücadele bekidir. Bunlar

üzerine fazla laf söylemek gerekmiy¬

or. Ancak 80 öncesi kitleleri örgüt-

leyip onlara belirli kedefler sunan

devrimci-yurtsever örgütlere söyle¬

necek çok şey var. Dün örgütleyip

yönlendirdiklerinizi 80 sonrası, fa¬
şizmin pençesine terk edip Avrupa

metrepollerinde üstlenmekle yaptı-

klanrazın ulusal kurtuluş mücadele-

sindeki adı nedir? Sömürgedlerin,

Kürdistan'ı bizlere gümüş tepside

sunmayacağım bildiğiniz kaide, 80

sonrası, yeni döneme uygun örgüt¬

lenmeler yaratmadığınızın temel ne¬

deni ne olabilir? Bunun açık tabiri

mücadeleden ürkmek değilmidir?

Şu bir gerçektk ki, 80 sonrası Orta¬

doğu dünyamn en sıcak bölgelerin¬
den biri oldu. Gerek İran-Irak sava¬
şı, gerek Kürdistan'da verilen ulusal

kurtuluş mücadelesi ve gerekse Fi-

kstin kurtuluş mücadelesi ve Lüb¬

nan'daki sınıfsal çelişkilerin derin¬

leşmesi, statükolan zorluyor. Dev¬

rimci güçler Emperyalizmin bu zayıf

balkasını koparmak yolunda küçüm-

senemiyecek mevziler kazandılar.

Önümüzde duran görev Kürdistam
kurtarmaksa, bu olanaklardan ya¬

rarlanarak Kürdistandaki düşman

saldınlanna müdahaleci olmak var¬

ken, mücadeleyi başka alanlara kay¬

dırmak, daha "kolay" mücadele yol¬

lan aramak yılgınlık göstermekten

başka birşey değildir. Ülkemiz Kür¬

distan kan ve barut kokarken bu sa-

devami sayfa 15'te



ÇAND Û PIŞE

ÇIROKA HESPE U KERE

Kerek dizirîya

Li baxdad e

Hespek diheşîya

Li Tehran e

Qertalan def ledbrist

Qirikan çepik hevdixist

Destyare hespe û kere

Berx serjekirin

Mi bi xem digirîyan

Kuçike hestîkoj dikenîyan

Ber nige

Hespan û keran

Gul diçilmisîyan

Bûlbûl direvîyan

Hemû gogercîne cîhane

Eciz bûn bi denge kere

Baxdade

Û hespa Tehrane
Gogercînan gazi kirin

Ji gelen ra

Digotin îsyan bikin

Ji hemû hesp û keran ra!

Xofûtirs

Ket dile hûrça mendir

Hûrçe bi hefsare

Hespa Tehrane girt

Bir cem kere Baxdade

Meymûn bûn şosman

Rovîyan mar birin

Mehîn ji kere ra

Hemil ma

Ev heşt sal e

Zirandin û heşîyen wan

Hat birine li cîhan

Le xwe§ te zanîn

Ji döle hespe û kere ra

Be bawer in gogercîn.

N.POLAXOR

LI HELEPÇE BOMBE DIBARIN

Tarîye şev û roj û mij e

Ketîye welate" me ew enîbeş

Li bajarâ Halepçe kimyasal ar dadan

Xorten simbelbadan, zar û zîç li hev badan

Hemû cîhan deng nakî, ji ber vî taya

Kanî sazumana we, cîr bû demokrasî lî ku ma?

Li çar helan dizanin berxwedana Kurdan

Nûha deste xwe didin, sere xwe fahm dikin

Bîne ji me ra pirsa netewî, şer dom dike

Welate Rojhilat maye li bin destan

Xwestina me welate bi gul û sosin

Dîjmîn naxwaze azadîya Kurdan bi rastî

Bi dar xistin kalen me li Koçgire, Dersimâ

Nûha dikûjin pirr û pirr, ew daketin bîrâ kûr

Davejin bombe, ser gund û bajaran

Azadîya me xûya bû, li poze bûharâ

ÎSKO-SIWÎS
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baş tarafı sayfa 3'te

bu eksiliğin giderilmesi gerekk.

Bazı bölgelerden arkadaşlar aktif

faaliyet içindeler, çok sayıda eylem

örgütlüyorlar, hareketimize maddi

katkılar sağlamak amaayla örnek

olabilecek gkişimlerde bulunuyor¬

lar. Biz bunlan sözlü olarak duyuyor

ve bilgileniyoruz. Ancak, yazık ola¬

rak bildirmedikleri için, bk faaliyet

haberi olarak veremiyoruz. Örneğ¬

in; Danimarka bkimi 1 mayıs eylem¬

lerine aktif olarak katıldı; H.Gel
pullarım dağıtarak bağış topladı ve

yemek satışı yaptı. Yine Mayıs ayı

içinde bk festivale katılarak yürüt¬

tüğü bu aktiviteler sonucu elde et¬

tiği 40.000 faron (10 bin Mark) gek-

ri harekete teslim etti. Ama bu ey

lemlerin yazık dokumam H.gele yol¬

lanmadı. Yine F.Almanya'nın Bre-

men şehrinde 1 mayıs eylemlerine

aktif olarak arkadaşlar katılmış, yay¬

ın ve yemek satışı yapümış; Frakfurt,

Stutgart, Regensburg aym şekilde 1

mayıs faakyetlerine katılmış, ama bu

konuda yazık ve resimk bk haber

verememiştk.

Aynca bunlara, her ülkede, o ülke¬

nin dilini bilen ve belk haberlerin

çevrisini yapıp yayma yoUayabüecek

nitelikte arkadaşlar olmasına rağ¬

men, bu konuda da gerekk desteği

görmediğimizi eklemek gerek. Özel¬
likle Kürdistan sorununun güncel¬

liğini koruduğu bu dönemde, bu tür

baberlerle kitleleri bügilendkmek,

kimlerin Kürt halfa hakkında ne dü¬

şündüğü konusunda aydınlatıa bil¬

giler vermek önemüdk.

Ozcesi; kitle yayın organı koüektif

bk emeğe ve kitlelerin desteğine

muhtaçtır. H.geFin de gelişip güç¬

lenmesi bunun en iyi bk şeldlde or¬

ganize edilmesine bağlıdır. Bu ne¬

denle bizler, yayınımızla uetişimi

arttırdığımız ve eksiliklerimizi gi¬

derdiğimiz ölçüde kitlelere daka iyi

bk Heviya gel sunabileceğiz; ve

bunu başarmamız mümkündür.

-Daha iyi bk Heviya Gel için, tüm

muhabk, taraftar ve okuyucu .ınmı-

zı göreve çağınyoruz.

Heviya Gel Redaksiyonu

EĞİTİM SAYFASININ DEVAMI

Baştarafı sayfa 12 'de

lar arasındaki üretim ilişkilerinde ve

toplumun ekonomik yapısında geliş¬

melere uygun değişikliklere yol

açar. Buna uygun olarak, temeldeki

değişikkklerde, üst yapıda kendile¬

rine denk düşen değişiklikler mey¬

dana getkkler. Belk bk temelden

kaynaklanan üst yapı da bu temek

güçlendirmeye çakşır, böylece üreti¬

ci güçlerin gelişimi üzerinde karşı

yönde bk etki yapar. Bu gelişmeyi

yavaşlatır ya da hızlandınr.

Sonuç olarak;

Temel/ üst yapının varlığı ve daya¬

nağıdır. Onu oluşturur ve içeriğini

belkler. Örneğin, kapitakst toplum¬
da, sermaye ile emek arasındaki çeli¬
şki, poktik alanda, burjuvazi ile pro¬

letarya arasındaki uzlaşmaz sımf

karşıtlığında, burjuva ve sosyalist

ideoloji arasındaki karşıtkkta vs. ifa¬

desini bulur.

temel, üst yapı Ue olan ilişkide belk-

leyici rol oynar, temel yapıdaki

değişimler, üst yapıda da kaçınılmaz

olarak değişimlere yol açar.

Temel yapıdaki her niteliksel dev¬

rimci dönüşüm, kaçınılmaz olarak

üst yapının tümü ile değişmesine yol

açar. Ancak üst yapı, temel yapı

karşısında görecel bk özerkliğe sa-

kiptk. Ust yapının bu nisbi özer¬

kliği, üst yapının karşıkkk etkileşim

içindeki öğelerinden, (örneğin; pok-

tika, anlak, felsefe vb. etkileşimin¬

den) ileri gelir. Ve bundan doğan

sonuçlar geri götürülemezler. Ayn¬

ca çeşitü üst yapı oluşumlarının tari¬

hi süreklilik, yeni fikirlerin mevcut

düşünce bkikımine bağlanması, fi-

kklerin veya kurumların, temelin
teğişmesinden önce değişebilmeleri

ya da daka soma ve ağır değişimleri

üst yapının nisbi bağımsızlığının be¬

lirtileridir.

Ûst yapı, mevcut temelin korunma¬
sına, sağlamlaşünhnasma ve gelişti¬

rilmesine yardıma olur. Toplumsal

bk bilim olarak Ekonomik Poütik,

üretim ilişkilerini, üretici güçlerle ve

üst yapıyla karmaşık etkileşimleri

içinde inceler. Bu mekanizmayı an¬

lamadan üretim ilişkilerinin, toplu¬

mun ekonomik temeknin gerçek ni¬

teliğini anlamak olanaksızdır.

Baştarafı sayfa 13 'te
PEŞMERGE GÜNLÜĞÜ 'NÜN DEVAMI

vaşta yerimizi alaınıyorsak ve gerekk

radikal müdakalelerde bulunamıy-

orsak, bize kendimizden başka dev¬

rimci diyen olmaz.

Hiç kuşku yok ki, bu zor günlerde

ürkekliğim belirten, yalpalayan ha-

reketlerin ve kişilerin gelecekte kal¬

fan karşısına çıkacak yüzü olamıya-

cak; çıksalar bile artık halfamız bun¬

lara aldanmayacakür. Ve yine hiç

kuşku yok ki, halfamız dönemin ko¬

şullanın iyi kesaplayan ve ona uygun

mücadele yöntemleri belirleyen ka-

rark devrimcilerle birlikte zafere va¬

racaktır.

Yoldaşlar! görev, balkımıza karşı

yürütülen haksız savaşa karşı durm¬

aktır. Görev uzun vadeli savaşa ha¬

zırlanmaktır. Şartlar ne kadar zor

olursa olsun bu mümkündür. Kürdi

stan'ın güzekm dağlan, ormanlan

ve şekkleri düşman güçleri tarafın¬

dan işgal edilmiş olabilir; ancak,

Kürdistan'ın gerçek sahipleri işgal¬

ciler değil, bizleriz. Aynca, çilekeş

ve fedakar halfamız var. Halfa¬

mızdan aldığımız güçle, dağlarımızı,

ormanlanmızı ve şekklerimizi işgal¬

cilerin elinden kurtaracağız. Buna

kimsenin kuşkusu olmasın.



Lİ HEMBER VALAK1RINA KURDİSTANA BAŞÛR

BE DENG NEMİNİN !

Piştî qetlîama k Helepçe

ku devvleta Iraqe ya kolo¬

nyalîst pekanî; nuka bi

rengeke nu k bajare Oe¬

ledize tet xwestin ku qet-

lîameke nu pek be. Wek

tet zanîn devvleta xwînmi- {

ja Iraqe, k hember geş-

bûn û peştaçûyîna hezen

rizgarmvazen netevvî yen

Kurdistana Başûr, di nav-

beyna salen 1987-1988'an - -

de U gelek heremen Kur¬

distane çeken kîmyavvî bi¬

kar anî, bi hezaran Kurd şehîd ke¬

tin. Ev hovîtîya faşîsten Iraqe ya herî

mezin, di Adara 88'an de ü bajare

Helepçe pek hat; ji ber çeken kî¬

myavvî 5000 Kurd mirin. Piştî ravve-

standina çere Iraq û Irane, devvleta

kolonyakst-faşîst, hezen xwe yen leş-

gerî bkin Kurdistane,bi hezaran

günden Kurdistane vveran kkin; bi

deh hezaran Kürden sivîl ji neçarîye

dest ji cî-vvaren xwe berdan û derba-

sî Kurdistana Tkkîye û Irane bûn.

Piştî van bûyeran, devvleta xwînmija

Iraqe dest bi metodeke din kk: Li

bajare Oeledize û derdora we(wek

Sengeser, Juravva, Bestesten, Toesu-

ran, Dulereq û hemû günden havvk-

dor) di 24'e Nîsana 89'an de form li

malan belav kirin da ku hemû mai-

baten Kurd van forman tije bikin,

xwe amade bikin ku malen xwe ji

wk barkın herin heremen çolen Ira-

qe nav qampan. Le malbaten

Kurd,li hember van daxwazen hukû-

mate nerazîbûna xwe şan dan û

evaya protesto kkin. Li hember pro¬

testoya malbaten Kurd, hukûmeta

faşist, ordîya xwe şand ser wan, bi

boldizeran xenîyen wan serûbino ki¬

rin, Malbaten Kurd, be xenî k derva

man û dîsa protestoyen xwe berde-

r--
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vvam kkin, kustûyen xwe ji ve polîtî-

kaye re xwar nekırin.

Fkehîya herema Oeledize ku hukû-

mat dbcvvaze vala bike, der-dora 100

kri?.ye û nüfûsa Kürden k wk jî, ji
200 hezarî zedetk e. Be guman, pe-

kanîna ve poktîka Seddame faşist,

tet manaya qetlîameke nu. Belam

bajare Oeledize, di navbeyna sînore

Iraq û Irane de ye, heremeke gelek

devvlemend e, xwedî cîyeke stratejik

e û qerektere Kürden fi wir jî, kemû
rizgarîxwaz in û ji mezinan ta piçû-

kan, mil didin doza sere rizgarîya

Kurdistane. Bi karanına poktîka

sürgüne (nefîkkine), devvleta Iraqe

dixwaze van Kurdan di nav kampen

xwe de bide helandin, wan ji doza

şoreşa Kurdistane dür bbdne; yen

ku hustûyen xwe xwar nekin bikuje,

Ereben xwe yen k çolan bibin li Qe-

lediza xweşik û devvlemend cîvvar

bike û hwd.. Ev jî, raste rast qetlîa-

meke nu ye. Ev politika devvleta

Iraqe, be guman tişteke nu nîne ye.

Wek tet zanîn, piste 1975'an ku sere

rizgarîya netevvîya Kurdistana Başûr

tek çû; devvleta Iraqe, k heremen

navbeyna sînoren Iraq û Tkkîye

derdora 30 kn£ valakirin û qasî 600
kezar Kurd nefîkkin, bkin kampen

ir

I

xwe cîvvar kirin.

Xeyn ji yen ku kuştin,

kîn jî bi hezaran

Kurd li vvan

kampan jîyana dîlî-

tîye(esîrîye) didomî-

nin.

Li gor xeberen ku di

davvîya Gulane de ji

Kurdistana Başûr ha-

tîye,nuha k herema

Oeledize, di navbey¬

na leşkeren Iraq u

hezen Kurdan de şer

heye û ev şer berdevvam dike.

Li hember ve polîtîka kolonyalîstçn

Iraqe ku dixwazin gele Kurd ji hole

rakın; ji hemû hezen vvelatparez, şo-

reşger û sosyalist yen Kurdistanî re

kar u bar û vatinîyen girîng dikeve.

Li welet û k dervayî vvelet, dive

hemû hezen me, k gor quwet u taqe-

ta xwe digel kev bi avvayen piralî bi-

xebitin, tekoşîne peşta bibin, da ku

bikaribin hoza dijmin bibin û raya

giştî ya navnetevvî jî pe bidin hesan-

din ku ew jî bikaribin liv lixwe bbdn.

Çimkî, ger raya giştî ya cîhane ya ku

jibo aşîtî, edlayî, vvekhevî û mirova-

tîye dixebitin, dengen xwe derxista-

na, k kember qkkkinen devvleta Ira-

qe be deng nemana; be guman devv¬

leta xwînxwar û kov, hewqas evve ni-

karibûya çeken kîmyavvî bikar bia-

nîyana û ko jî evve nikaribûyana ve

polîtîka sürgüne peşbere gele me bi-

kkaya. Mixabin, dema em raya giştî

ya cîhane dinerin, vveneyeke baş na-

bînin. Tu dibe qey evvana kerr bûne,

lal bûne û kur bûne. Le dive tişteke

girîng nehet ji bîrkkin: Helî û çare-

serkkina gelsen netevveye Kurd, gi¬

redaye xebata hezen netevvî yen

Kurd e. Jibo gele Kurd rîyeke din

nineye.
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