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TÜRK DEVLETİNDE DEĞİŞEN NE?!
BU DEĞİŞİMİN YANSIMALARI...

Son dönemlerde Türk devletinin başındaki “devlet adamları” ardı ardına açıklamalar yapmaktadırlar.
Açıklamaların özü: Kürt sorunu en büyük sorun, bunun çözülmesi lazım.
Bu devlet özellikle Kürt sorunu, Ermeni
sorunu, Kıbrıs sorunu ve Alevi sorunu konusunda hep inkarcı olagelmiştir.
Her zaman inkarcı şoven politikalarının
sonucu olarak savundukları “tek ülke, tek
bayrak, tek millet” benzeri politikalarının
icabı, Türk ulusu dışında bir ulus, bir halk
tanımak istememişlerdir.
Tekçi anlayışlarıyla uyuşmayan her görüşü yasaklar yoluyla bastırmaya çalışmışlardır. Bunu beceremedikleri yerde faşist
saldırılarla sindirme ve yoketme politikalarını egemen kılmaya çalışmışlardır.
Bunun için de Ermeni sorunu diye bir sorunları olmadığını yıllarca savunmuşlardır.

Bir soykırımın olmadığını, aslında haksızlığa uğrayanların kendileri olduğunu savuna gelmişlerdir. Bugün ise açık ve daha
çok da gizli görüşmeler sürmektedir.
Alevi sorunu konusunda her zaman
“İslam-sunni” devlet teklemesiyle bir diyanet devleti olmuşlar ve alevileri yok
saymışlar, bunu başaramadıkları yerde karalamışlardır. Bunların da yetmediği yerde Osmanlı döneminden Yavuz Selimleri
üzerinden katliamlarına yenilerini ekleyerek, Çorum, Maraş, Sivas katliamlarını
gerçekleştirmişlerdir. Katliamlarla başarılı
olmayınca şimdi de devletçi Aleviler üzerinden Alevileri sunnileştirme politikalarını devreye sokmuşlardır. Ama burada
da görüşmeler sürmekte, birlikte “kutsal”
günlerde yemekler yenmekte, “ibadet”
etmektedirler.
Kıbrıs sorununda da önce 1974 askeri
42 / 2009
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işgal ve ardından mini Kuzey Kıbrıs Türk
Federe “Devleti”nden ikili görüşmelerin
sonucu ve hele AB‘ye üyelik işin içinde
olunca, daha önce işgal edilmiş toprakların belli bir bölümünü geri verme açıklamaları bu yazının yazıldığı tarihte “devlet”
başkanları Talat tarafından açıklanıyordu.
Bu gelişmeler yakın zamana kadar savunulan inkarcı, şoven ve saldırgan politikalara göre daha ılımlı olan ve içinde “olumlu” sinyaller taşıyan, işçi sınıfı ve emekçi
yığınları örgütlememizde bize faydası da
olan gelişmelerdir. Ama hiç de yeterli değildir... biz daha çok şey istiyoruz ve bunu
biz yapacağız. Eşitlik, özgürlük ve kardeşliği proleter devimle gerçekleştireceğiz.
Kürt sorununda da “Kürt yoktur, kartkurt vardır” politikalarından “Kürt sorunu
en önemli sorunumuz”a gelmişlerdir. “Bir
avuç teröristtir bitireceğiz, inlerini başlarına yıkacağız” politikalarından gizli görüşmelere başlamışlardır. Newroz kutlamalarına katılanları “terörist” olarak niteleyip
katliamlar yapanlar bugün kendi generallerini yakılan “Nevruz!” ateşlerinin üzerinden atlatmaktadırlar. “Kürtçe dil yoktur”
boş iddialarından TRT Şeş‘in açılışını Kürtçe
yapan başbakanlar yarattılar.
Şimdi de “en önemli sorunumuz” dedikleri Kürt sorununu çözmek için “yakında
sevinçli haberimiz olacak” diyen devlet
başkanı var bu devletin başında. Evet şimdi müjdeli haberleri de gelmeye başladı.
Bunun içerisinde,
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— Yerel televizyonlara -siz Kürt TV‘lerini
anlayın- kısıtlama kalkacak,
— Üniversitelerde -özellikle Diyarbakır,
Dicle ve Mardin Artuklu üniversitelerindeKürt Enstitüleri kurulacak,
— Kürtçe okullarda seçmeli ders olacak,
— Geçmişte isimleri değiştirilen, daha
doğrusu türkleştirilen köyler eski isimlerini
geri alacak,
— Hapishanelerde Kürtçe konuşulabilecek,
— Mustafa Kemal döneminde çıkarılan
adlar kanunu değiştirilecek ve Kürtçe isimler konması serbestleşecek,
— İmralı‘da tecrit kalkacak “ılımlı” PKK‘li
tutsaklar Abdullah Öcalan‘ın yanına alınacak ve günde bir saat görüşebilecekler...
bu şimdilik “yalanlanıyor”...
— Belirli bir çapta af gündeme getirilebilecek...
Şimdilik bunlar burjuva medyadan sızan
haberler. Bunlar Kürt sorununu çözmek
için yetecek mi tartışılır... Bize göre yeterli
değil, ama muhataplarına bakmak lazım.
Muhatapları çözüm yeri, önce İmralı‘dır,
o olmazsa PKK‘dir, o da olmazsa DTP‘dir,
devlet onu da kabul etmezse “akil
adamlar”dan ortak komisyon kurulur demektedirler.
Peki ne istiyorlar Kürtler bugün?
PKK bağımsız birleşik Kürdistan siyasetinden “Demokratik Özerklik Projesi” dediği, Türk devletini kabul eden, ona boyun
eğen, onun yedeğinde yaşamaya evet di-

yen bir proje savunmaktadır.
Bu proje İmralı projesidir.
Bu projenin legal alandaki savunucuları
geldikleri noktada, “Tek vatan, tek bayrağa itirazımız yok, ancak tek millet, tek dil
yanlıştır. 'Devletin dili' yerine 'Devletin resmi dili‘ yazılmalı. Resmi dil Türkçedir. Bu
ülkede çoklu kültür vardır. Türk kültürü ve
dili için hangi haklar varsa Kürtçe ve diğer
diller için de olmalı” demektedirler.
Evet açık sanırız bu açıklamalar. “Tek vatan, tek bayrağa itiraz” yok! Yasal alandaki
Kürt savunucular bunu söylüyorlar. Bunu
Eylül ayına yetiştirip meclise sunmak istedikleri Anayasa çalışmaları ile ilgili açıklamalarında yapıyorlar. Kendilerinin hazırlayacakları Anayasa da esas olarak 1921
Anayasa‘sını temel alıyormuş...
Evet, zamanında Kemal Burkay‘ın
Federasyon önerisini işbirlikçilik olarak savunanların bugün savundukları ile Kemal
Burkay‘ın gerisine düşmüş olmaları acıdır
ama bir gerçektir.
Biz Bolşevikler 80‘li yılların başında bu
siyasetin varacağı yerin burjuvazinin yedeği olacağını söylerken, “çok acımasız”
olduğumuzu söyleyen PKK savunucuları
bugün ne diyecekler bilemiyoruz.
Ama bir gerçeklik var:
Devletin başına taş düşmemiştir. Türk
devletinin resmi savunucuları, Başbakan,
Cumhurbaşkanı vb.leri kendilerinin çıkarlarına da denk düşen bir siyaseti sürdürmektedirler. Bu siyasetleri Kürdistan bölgesinin

rant kaynaklarını Türk burjuvazisinin çıkarları doğrultusunda kullanmaktır.
Hem ekonomide hem de siyasette söz
sahibi olmak için belli tavizleri vermenin
uzun vadede çıkarlarına olacağını düşünmektedirler.
Kürt burjuvazisinin belirli bir kesimini
temsil eden reformist Kürt hareketi de
kopardığı görece tavizlerle bugün yetinebileceğini düşünmekte ve bunun için de
dolaylı-dolaysız görüşmeler üzerinden bir
noktaya gelmişlerdir.
Güney Kürdistan‘daki Federe Kürt
Devletinin hakim sınıfları da bu çıkar çekişmesinin içerisinde yer almaktadır.
Güney Kürdistan‘da çıkarılan ham petrolün yaklaşık 90 bin varili KerkükYumurtalık
boru hattıyla ihraç edilecek. Güney
Kürdistan hakim sınıflarının, bu petrolün
ihracaatından yüzde 17 civarında pay alacağı açıklandı.
Türk devleti kendisinden daha zayıf bir
ekonomiye sahip bir Irak devletinden ve
onun Kürt Bölgesel yönetiminden çıkar
sağlaması Türk sermayesinin çıkarınadır.
Bugün halen 2000‘in üzerinde Türk özel
askeri birliklerinin Güney Kürdistan‘da
konuşlanmış olması da bir anlam ifade etmektedir.
Evet ekonomik ve siyasi çıkarlar bir yerde buluştukları ölçüde, dün çatışan tarafların işbirlikçiliğe dönüşmesi yeni yaşanan
bir durum değildir.
Kuzey Kürdistanlı işçi ve emekçi yığınla42 / 2009

5

GÜNDEM 

rın bundan çıkaracağı bir ders olmalıdır:
Reformist önderlikler altında Kürdistanlı
işçi ve emekçi yığınların özgürleşmesi
mümkün değildir.
İşçi ve emekçi yığınlarının özgürleşmesi
ancak bugünkü sömürücü burjuva devletin yıkılması ve onun yerine sömürüyü
ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni bir
devletin, proletaryanın ve emekçi yığınların devletinin kurulması gereklidir. Bu da
ancak bir devrim sorunudur.
İçinde yaşadığımız emperyalizm ve proleter devrimleri çağında, ulusal sorun bir
çok başka sorun gibi, kendi kendine yeten
bir sorun olmaktan çıkmıştır. Kendi başına
yeten bir sorun olmayan, işçi sınıfının sömürüden kurtuluşu mücadelesinin parçası
olan, evet bu anlamda proleter devrimin
bir yan sorunu olan ulusal sorunun çözümü için de sosyalizmi hedefleyen bir devrimle bu sorun ancak çözülebilir.
Proletaryanın önderliğinde gerçekleşecek olan bir devrimle, Kuzey Kürdistan ve
Türkiye‘de yaşayan ezilen ulus ve azınlıkların tam hak eşitliğine kavuşması sağlanacaktır.
Bunun için bugünün görevi:
Reformist safları terketmek ve Partîya
Bolşewîk Kürdistan’a Bakur saflarında
örgütlenmektir!
Özgürlüğe giden yolun feneri
Bolşevizmdir!
Gulan 2009
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Adana’da KESK,
DİSK, TMMOB’un
öncülüğünde bir
yürüyüş yapıldı

Saat 13.00‘de Adana Eğitim-Sen önünde
“Ne işimizden, ne emeğimizden, ne de geleceğimizden vazgeçmiyoruz. Kriz sermeyenin krizidir” pankartı altında 600‘ün üzerinde işçi ve emekçi bir araya geldi. DİSK,
KESK, TMMOB ve Adana Tabip Odası‘nın
ortak düzenlediği eyleme devrimci ku-

rumlar, demokratik kitle örgütleri ve partiler de destek verdi.
Adana Eğitim-Sen önünden hareket
eden emekçiler, sloganlar eşliğinde
Atatürk Caddesi‘nden Uğur Mumcu
Meydanı‘na yürüdü. Yürüyüş boyunca
“Faşizme Karşı Omuz Omuza!“, „Krize
Karşı Genel Grev, Genel Direniş!“, „Krizin
Faturası Patronlara!”, „Kurtuluş Yok Tek
Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!“,
„Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek!” sloganları atıldı. Son dönemde Adana„da
yapılan eylemlerde katılım ve coşkuları ile dikkatleri üzerlerine çeken eğitim
emekçileri bu durumu kriz karşıtı eylemde de sürdürdüler. Eğitim-Sen'in hemen
ardında DİSK ve KESK'e bağlı işçilerin yer
aldığı yürüyüş kolunun öfkeli sloganları, yoğun yağmura rağmen yürüyüş
boyunca hiç kesilmedi. Uğur Mumcu
Meydanı‘na gelindiğinde basın açıklamasını KESK dönem sözcüsü ve Adana
Eğitim-Sen Şube Başkanı Güven Boğa
okudu. Basın açıklamasında, “Krizin ülkemizdeki etkileri yaygın ve kitlesel işten
çıkarmalar olarak yaşanıyor. Resmi işsizlik oranı Kasım ayında yüzde 10.3 olarak
açıklanırken, rakamlar giderek tırmanıyor. Krizin alevleri tarım sektörünü de
yakmaya başladı. Krizin tarımdaki gerçek etkileri yaz aylarından itibaren daha
da görünür hale gelecektir” denildi. Oy
uğruna sadaka kültürünün derinleştirilmesinin de eleştirildiği basın açıklama-

sı, „Bu uygulamaların ardında seçimleri
kazanmaktan başka bir şey yatmıyor.
Bizler istersek bu durumu değiştirebilir,
krizin yükünü sahiplerin üzerine yıkabiliriz. Kendi kaderimizi kendimiz belirleyebiliriz“ ifadeleriyle son buldu.
Eyleme önceden hazırladığımız krizle
ilgili Partîya Bolşewik imzalı kuşlamaları
alanda yaptık. Alanda bizim dışımızda
kimse ne bildiri ne kuşlama yapmıştı.
Katılan işçi ve emekçiler ilgiyle alıp okudular. Basın açıklaması veya kısa süreli
eylemlerde genelinde arama yapılmamaktadır. Çok yoğun önlem olmadığı
için daha fazla propaganda malzemesiyle gitme şansı olmaktadır. Eyleme katılımın azlığı durumu dezavantaj olmakta,
mümkün olduğunca çabuk bir şekilde
yapılması planlanan işleri yapmak gerekir. Zaten insanların tarafımızdan sunulan bildiri veya kuşlamaları alıp okuması
ve ne olduğunu anlayana kadar malzemenin elimizden çıkarılmış olması gerekiyor. Böylesi eylemliliklere toplumun
en duyarlı kesimi katılmakta onlara bu
propaganda malzemesini ulaştırmak iyi
olmaktadır.
Kısa zaman içinde bu ajitasyon ve propaganda biçimi ile bir kazanım olmaz,
ama zamanla kitlesel bir hareket olduğumuzda, kitleler bu malzemeler üzerinden
bizi tanıyacaklardır. Bunun için her örgütlü komünist, propaganda malzemesi yaratmak ve onu sınıfa götürmekle görev42 / 2009
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lidir. Bu sınıf bilincimizle doğru orantılı
sınıfa dönük onları doğru bilinçlendirme
ve örgütlü güce kazanma çabalarımızdan
biridir. Kitleye ulaşmak onları kazanmanın
bir aracıdır, bu aracı doğru ve dikkatlice
kullanmalıyız.
Kuzey Kürdistan işçilerini, emekçilerini
ve yoksul köylüsünü yoksul luğa, açlığa
ve sömürüye maruz bırakan Emperyalist
dünyanın bir parçası olan Kuzey Kürdistan/
Türkiye‘de iktidarı ellerinde bulunduran
sömürücülerin egemen sisteminin bu
uygulamalarına son verecek yegane güç
Birleşik Bolşevik Partimizdir. Kurtuluşumuz,
Birleşik Partimizin önderliğinde yürütülecek bir devrimle varılacak sosyalizmle
mümkündür.
Bunun için Birleşik Bolşevik Partimizin
Kuzey Kürdistan‘da örgütlü olan parçası, Partîya Bolşewik saflarında bu örgütlü
güce herkes hem örgütlenen hem örgütleyen olarak güç vermelidir.
Kapitalist sistemin krizlerinde ağır faturalar ödememek için varolan mücadele hattını bu günden ören sınıf partimiz
Partîya Bolşewîk‘i güçlendirerek krizsiz,
özel mülkiyetin olmadığı ve kimsenin kimseyi sömürmediği yeni bir dünya için hep
birlikte illeri!
“Kazanacağımız yeni bir dünya için!”
Bîji Partîya Bolşewîk (Kürdistan’a
Bakur)
Sebat/Şubat 09 / Bir SB Okuru
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Adana'da emekçi
kadınların meşaleli
yürüyüşü
Adana'da KESK'li kadınlar ve sivil toplum
örgütleri öncülüğünde saat 18.00'de toplanan kadınlar öncülüğünde bir meşalaleli
yürüyüş yapıldı. 5 Ocak Meydanında bir
araya gelen kadınlı erkekli yaklaşık 300 kişi
düzenli kortej halinde sloganlarla Çakmak
Caddesinden yürüyerek İnönü Parkında
basın açıklaması yaptı. Önde bir pankartla
kadınlar yürüyordu, arkada kadınlı erkekli
yüründü. Kadınların ellerindeki meşaleler
karanlık olduğu için güzel bir ışık demetini andırıyordu. “Yaşasın emekçi kadınlar
günümüz!, Cinsel, ulusal,sınıfsal sömürüye
son! Krizin mağduru olmayacağız!” vb.. Çok
sayıda döviz ve flamanın taşındığı yürüyüş,
çeşitli sivil toplum örgütleri ve dergi çevrelerinin desteği şeklinde gerçekleşti.
Basın açıklamasında öncelikle kadınların uğradığı haksızlıklara vurgu yapıldı. Yasaların yetersizliği varolan yasaların
da uygulanmadığından bahsedildi. “H.
Üzmez'in davasında devletin takındığı tavır cins ayırımının ne ölçülerde olduğunun
göstergesidir” denildi. Basın açıklaması bitirilmeden Pazar günü yapılacak olan eyleme çağrı yapıldı. Adana‘da örgütlü kesim
ülkedeki durumla orantılı bir durumdadır.

Böylesi kısa süreli eylemliliklere çok az bir
katılım olmaktadır. Oysa örgütlülük ve halkın duyarlılığı daha fazla olsa ulaşım kolay
olduğu için kısa zaman içinde binlerce insan şehir merkezine gelebilir. Bir çok sosyal
olayda olduğu gibi asosyalleşmiş insanların
yanında çok küçük bir kesim aktif durumdadır. Bu durum varolan durumu değiştirmek
için yetersiz kalmaktadır. Bu noktada biz
komünistlerin kitleyi bilinçlendirip onu harekete geçirmemizin zorunluluğu gün gibi
ortadadır. Bu zorlu görevde herkes üzerine
düşenden daha fazlası için çalışmalıdır.
Biz eylemden eyleme değil, hayatın her
anında işçi-emekçilerin yanında onlara doğru kurtuluş yolunu göstermek durumundayız. Bunu başardığımızda bu meşaleli yürüyüşlere onlar, yüzler değil binler, yüzbinler
katılacaktır. Kadının gerçek kutuluşunun
ancak proletaryanın iktidarı eline geçirdiği
sömürüsüz sosyalist toplumda olacağını
doğru teorik temellerden hareketle tespit
eden partimizin bize yüklediği onurlu görev, bu görüşlerin ezilen işçi-emekçi kadınlara ulaşmasını sağlamaktır.
Bu bilinçle haydi Kuzey Kürdistan İşçi
ve emekçisinin öder komünist partisi
Partîya Bolşewîk saflarını örmeye! Yaşasın
Gökyüzünün Aydınlık Yarısı! Şan Olsun; Bu
günü kadınlara armağan eden Clara Zetkin,
Rosa Lüksemburg ve isimsiz kadın önderlere! Yaşasın Partîya Bolşewîk!
Adar/Mart 09 / Bir SB Okuru

AMED NEWROZ‘U
BAŞKALDIRI VE
DİRENİŞİN ADI,
DEVRİMİN ŞANI
OLSUN!

Newroz Amed‘de Newroz Parkı denilen
yerde yapıldı. Şehrin dışında bir alan, alanda düzenlenecek kutlamaya sabahın erken
saatinden itibaren insanlar gelmeye başladı. İnsanlar, sarı, kırmızı ve yeşil flamalarla
ve DTP flamalarıyla alanı dolduruyorlardı.
Kadınlar ve çocuklar ulusal kıyafetleri, erkekler yöresel kıyafetlerini giymişti. Alana
girişte arama noktaları kurulmuştu. Kitle
alana üzeri aranarak girebiliyordu.
Newroz alanında ise dev platform kuruluydu ve alanın değişik yerlerine platform
üzerine yerleştirilmiş hoporlörlerle sesin
42 / 2009
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alanın her yerinde duyulması sağlanmıştı.
Alana girdiğimizde Kürtçe müzik dinletileri, slogan ve davulların sesleriyle karşılaştık. Kitlenin coşkusu şehirden alana uzayan
insan kalabalıklarıyla daha da artıyordu.
Baharın müjdeleyicisi olan Newroz ve güneşin yakıcı sıcaklığı bizi ısıtmıştı. Hafiften
esen rüzgarın soğukluğunu alabiliyorduk.
Miting saatine daha vardı, ama deyim yerindeyse ‚mahşeri bir kalabalı‘ğın ortasında Kürtçe konuşan insan selinin ortasında
kaldık... Polis panzerleri olmasa başka bir
ülkede olduğumuzu sanabilirdik. İşte böylesi bir Newroz... bir şiirin dizelerini hatırlıyorum “önce birer birer, sonra onar onar,
sonra biner biner ve çoğalarak geldiler...”
Yoğun bir basın mensubu grubu
Newroz‘u takip etti. Çok sayıda yabancı
gözlemci ve konuk özel olarak bu miting
için gelmişti. Sanatçı ve konuklarıyla renkli
geçti ve devlet provakasyonu olmadığında nasıl güzel bir kutlama olduğuna şahit
olduk.
Bu mitingin bir başka önemi ise bir seçim
öncesine rastlaması. Özellikle Demokratik
Toplum Parti‘si için önemi büyüktü alanı
dolduran yüzbinler. Bu katılım DTP‘nin yapılacak seçimde Amed‘e daha fazla ilçeyi
alacağına işaret ediyordu.
Miting saat 11.00‘de, ölenlerin anısına
yapılan saygı duruşuyla başladı. Kitle hep
birlikte ‚Şehit Namirin!‘ sloganı ve zılgıtlarla bitirdi..
Gençliğin oluşturduğu kortej Öcalan le-
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hine, Kürtçe ve Türkçe olarak ‚Önderimiz
Öcalan!, Öcalansız Dünyayı Zindan ederiz!,‘
sloganları atıyordu. Alan içinde yüzlerini
kapatan gençler PKK bayrağı açtılar, büyük
Öcalan posteriyle alan içinde yürüdüler.
ESP‘de düzenli kortejle alana geldi, flamalarıyla alandaki yerini aldı.
Newroz kutlamasında konuşma yapanlar, genelde Kürtçe olarak konuşma yaptılar. İlk konuşmayı yapan Tertip Komitesi
Başkanı Mehmet Akın “Ateşin ve güneşin
çocukları merhaba” diyerek kitleyi selamladı, “Bugün Amed tarihi günlerinden birini
yaşıyor. Bu tarihi günü bütün dünya izliyor.
Bu görkemli Newroz alanında bütün dünyaya sesimizi ileteceğiz. Barışı, özgürlüğü
ve demokrasiyi istiyoruz. Büyük İskender‘e
sorsunlar; Amed‘in çocuklarını almak kolay
değildir. 29 Mart‘ta bu coşkumuzu mutlaka sandığa yansıtacağız” dedi.
DTP İl Başkanı Ali şimşek “Newroz
umuttur, halkımızın direnişi ile bu alanda
Newroz‘u heybetli bir şekilde kutluyoruz.
Newroz‘da şehit düşenlerin önünde saygıyla eğiliyoruz. Newroz zulmün tahtan
indirilmesidir. Zulüm tahtını indirenlere
bin selam olsun. Kürt halkının umudunu
kırmak isteyenler bu alana baksınlar. 2009
Newroz‘unda ayrıca halkımız 29 Mart tarihini sabırsız bir şekilde bekliyor. Çünkü
iradesini tüm dünyaya gösterecektir” diye
belirtti. Amed Belediye Başkanı Osman
Baydemir, yöresel kıyafetler içinde konuşmasını yapmak için çıktı. Ellerindeki güver-

cinleri uçurdu. Kitle bu sırada sık sık ‚Amed
seninle gurur duyuyor‘ sloganını attı.
Baydemir: ‚Dünyanın bütün dikkati bugün bu Newroz alanındadır. Washington,
Ankara, Brüksel‘in kulağı bu Newroz alanındadır. Dünya bilsin ki barışın özgürlüğün, yüreğin attığı bu alan, barışın, özgürlüğün yüreğidir bu alan Newroz alanı.
Özgürlük yakındır ey halkım. Afrin, Hewlêr,
Mahabad ve Ortadoğu‘nun Newroz‘u ve
Kürdistan halkının Newroz‘u kutlu olsun.“
Baydemir, halkın Newroz‘unu kutlayarak
„... Dünyanın dört bir yanından gelen konuklarımız var. Türkiye‘nin batı yakasından
da kutsal mücadelede işçi sınıfının mücadelesinde önemli rol sahibi olan konuklarımız da aramızdadır. Kürtleri kandıramazlar.
Kürtleri kandırabileceklerini söyleyenler,
kendilerini kandırmasınlar. Kürtlerin mücadelesi Şeyh Sait‘ten Mazlum Doğan‘a,
Cihan Deniz‘lerin mücadelesinin bir devamıdır... Onların mücadelesinin kazanımı olan belediyelerimiz ortaya koydukları
hizmetle onların 80 yıllık hizmetine bedeldir. Bu Newroz alanını nasıl buldunuz
ey halkım? İşte bu Kürtlerin mücadelesinin bir sonucudur. Ortadoğu‘da Kürtlerin
özgürlük ve barış mücadelesi bir maden
gibidir...”
Eski DEP milletvekili Leyla Zana, Newroz
kutlamasında yaptığı konuşmada, “Kürt
milletinin sabrı, direnişi her zaman yaşayacaktır. Bugün bütün dünyanın barış günüdür. Birliğiniz özgürlüğü beraberinde

getirecektir. Kürt dilinin yaşamasını sağlayan ve Newroz ruhunu ortaya çıkaranlar
Kürdistan anneleridir. Onlar, kahraman çocuklarıyla bizi bugünlere taşıdılar. Amed
halkı aslında biz sizinle gurur duyuyoruz.
Bugün gösterdi ki, Amed yürürse Kürtler
yürür.
Konuşmasında Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Zana, “Sayın Başbakan, ‚Kürtler etnik
siyaset yapıyor‘ diyorsun. Senin Anayasa‘n
da diyor ki, herkes Türk‘tür. Cumhuriyet kurulduğundan beri etnik siyaset yapıyorsunuz”. Kürtler zaten silaha aşık değil. Onlar
özgürlüğe aşık. Kürt halkı geleceğini nasıl
kurgulayacağını gayet iyi biliyor. Hepinizi
Newroz sıcaklığı ile kucaklıyorum” dedi.
Konuşmanın ardından Newroz ateşi
tutuşturuldu. Ateş yanarken Abdullah
Öcalan'ın Newroz konuşması gösterildi.
Ardından Öcalan'ın avukatları aracılığıyla
yolladığı mesaj okundu.
DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk partisi adına
bir konuşma yaptı.
Türk önce Kürtçe ardından Türkçe olarak
konuşmasını sürdürdü. Türk, “Saygı değer
halkımız, saygı değer annelerimiz, gençlerimiz, konuklarımız, siyasi parti temsilcileri, sendikalarımızın temsilcileri Amed
Newroz‘una hepiniz hoşgeldiniz. Önemli
bir süreci yaşıyoruz, özlemini duyduğumuz haklı özgürlük mücadelesi için çaba
yürütüyoruz. Bu uzun mücadelede hiç bir
güç bizi yolumuzdan döndürerek boyun
eğdiremez. 17 bin kardeşimizi bu müca42 / 2009
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delede yitirdik. Botaş ve asit kuyularından
kemikleri çıkıyor. Açlık, sefalet ve kriz ülkeyi sarmış durumda emekçilerin talepleriyle ilgili bir çaba göremiyoruz. Halkların
kardeşliği için çaba harcadık. Ama gözlerini kapatıp, kulaklarını tıkadılar. Yalanla,
dolanla rüşvetle Kürt halkını aldatacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar. Kürtler daha
kararlı, özgürlüklerine sahip çıkıyor” diye
belirtti. “Kürtler barış istiyor” diye devam
eden DTP Eşbaşkanı Türk, “Eğer çözüm isteniyorsa, Kürt mücadelesiyle diyalog kurulmalıdır. Sayın Abdullah Öcalan Kürt halkı için çok önemlidir. Kürt halkının önderi
olan Öcalan‘ın özgürleşmesi gerekiyor.
Ancak o zaman barış diyebiliriz. Biz barıştan yanayız” dedi.
Yaklaşan yerel seçimlerine vurgu yapan
Türk, “29 Mart, Kürtler için bir sayım, bir
referandum demektir. Demokrasi güçleri
için bir var olma seçimidir. Seçimi gerçekten önemsememiz, geleceğimize sahip
çıkma olarak değerlendirmeniz gerekir.
Bunu yaparsak, operasyon, sınır ötesi operasyon ve imhalar da artık para etmez. Ve
halkın kararlılığı karşısında boyun eğecekler” diye konuştu.
Newroz etkinliğine Zozan, Xero Abbas,
Koma Gulên Xerzan, Diyar ve Aram Tigran
konsere katılan sanatçılardı. Bu sanatçıların konseriyle halk çoştu. Halaylar çekti,
zılgıtlar biribirini izledi.
Çeşitli bedeller ödenerek bu güne gelinmiştir. En başta Kürt ulusu için bu günün
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önemi büyüktür; diğer ezilen halklar için
de direniş ve kurtuluşun vesilesi olmalıdır.
Başta Kürt ulusu, devrimciler, komünistler,
demokratlar ve ezilenler olmak üzere bir
dizi yoketme ve baskılara karşı direnişin
mücadele hattını örenler, baskı sindirme
ve asimilasyona karşı kahramanca direnenler bugün alanı dolduran yüzbinlere
onurlu bir yaşam sürmelerini istemişlerdir. Mao‘nun dediği gibi, “direnmeyenler
baştan kaybetmiştirler.” Yıllara yayılan bu
haklı mücadelede bayramını bugün daha
rahat kutlamaktadır. Kürt ulusu baştan
kaybetmeyi değil, mücadeleyi seçmiş ve
bugün bu boyuta gelmiştir. Kürt ulusunun
önemli bir kesimi bu mücadele ile kendi
aralarında birlik ve güç olmuştur. Tabii ki,
bu yeterli mi Sorunun çözümü için? Yeterli
olmadığı ve daha yolun çok başındadır,
ulusal ezilmişlikten burjuva anlamda bile
bağımsız bir Kürdistandan bahsedemeyiz.
86 yıllık Cumhuriyet tarihinden bugüne
ulusal mücadele için en kapsamlı ve en
birliktelikli dönem olarak göze çarpmaktadır bu dönem. Kürt Ulusunun önemli
bir bölümü hakalma mücadelesinde ciddi
önemli adımlar atmıştır. Ama ulusal kurtuluşun çağımızda gerçekten gerçekleşebilmesi için işçi sınıfının iktidarının zorunlu
olduğunu, bir proleter devrim sonucunda
gerçek bağımsızlığın elde edileceğini halen kavramamıştır. Bu bilinç eksikliği sonucu çözüm olarak emperyalistlerden medet
umulmaktadır. Emperyalist çözümlere bel

bağlanmaktadır. Güney Kürdistan‘daki
durum bunun açık örneğidir. Kürdistan
Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin başını çeken önderliklerin bu zaafından dolayı
Kürdistan‘ın sömürge olma durumu devam etmektedir.
Kuzey Kürdistan‘da yaşayan Kürt
Ulusundan işçiler ve emekçiler olarak,
daha Özgür ve Bağımsız bir şekilde diğer
uluslardan işçi ve emekçilerle birlikte bir
arada yaşayabilmek için, gerçek bağımsızlığı elde edebilmek için, proletarya önderliğinde devrimin gerçekleşmesi mücadelesini yürütüyoruz. Kuzey Kürdistanlı işçi
ve emekçilerin özgürlüğü buradan geçmektedir.
Bunun için Kuzey Kürdistan işçi ve emekçisinin gerçek kurtuluşa giden yolda mücadele yürüten Partîya Bolşewik saflarında
birliğini örmesi gerekmektedir! Partîya
Bolşewik Kurdistana Bakûr, proletaryanın
ve ezilen ulusların kurtuluşunun önder gücüdür, bu gücün önderliğinde zaferin bayrağını yükseklere kaldıralım. Halkların kardeşçe birliği ve sömürüsüz bir dünya için;
Newrozun direngenliğiyle devrim ateşini
körüklemeye, devrim saflarına!
Bijî Newroz!
Newroz Ateşini Devrim İçin Körükle!
Direnen Halklar Kazanacaktır.
Halkların Kardeşliği İçin Tek Yol Devrim!
Bijî Newroz, bijî Sosyalîzme!
Adar/Mart yeni yıldız okuru 2009

MERSİN
NEWROZ‘UNDAN
İZLENİMLER...

Zalim Dehaklara karşı Kürt halkının isyan ateşini tutuşturduğu günün adıdır
Newroz. Türk Hakim sınıflarının tüm faşist baskı ve sindirme girişimlerine rağmen, yaklaşık 80 bin kişi akın akın Mersin
Metropol miting alanına geldiler. Sabah
saat 10.00’dan itibaren kitlenin alanı tıklım tıklım doldurması ile saat 12.00’ye
doğru miting başladı. Mersin’deki kutlamaya DTP milletvekilleri Osman Özçelik
ile Emine Ayna da katıldı. İlk konuşmayı
yapan Osman Özçelik konuşmasını Kürtçe
yaptı. Daha sonra Kürsüye gelen Emine
42 / 2009
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Ayna’ya ilgi tezahürrat oldukça fazlaydı.
Emine Ayna’nın konuşması daha çok Kürt
sorununun çözümüne yönelikti. Ayna konuşmasında Kürt sorununun çözümünün
dışarda aranmaması gerektiğini belirterek, sorunun çözümünün esas olarak muhatapları ile olması gerek tiğini belirterek
şöyle dedi: “Bu sorunun çözümü dünyadaki diğer örnekleri gibi muhataplarıyla
çözülebilir. Güney Afrika‘da Mandela‘ya
terörist deniliyordu, ardından barış adamı
olduysa, bu ülkede de bu halkın sorununun çözümü için mücadele eden önderleri vardır. Ve bu sorun bu ulusun önderleriyle çözülür. İmralı‘da bulunan Sayın
Abdullah Öcalan, sorunun çözümü için
„Demokratik Özerklik' projesini ortaya
koydu. Sorunun çözümü için bu dikkate
alınmalı” Ayna'nın konuşması sık sık “Bijî
Serok Apo” sloganları ile kesildi.
Yıllardır Kürt Ulusunun varlığını inkar
eden, gelişen her hareketi kanla bastıran
bu faşist devlete Kürtler, bu Newroz'da
tüm bu baskı ve imhalara rağmen “buradayım” dedi. Baskı ve imhalarla bu hareketi bastıramayacağını gören bu ırkçı,
şoven devlet, resmi kanalı TRT Şeş'le tam
gün Kürtçe yayın yapma kararını yürürlüğe koydu. Kürtlere, “kendi anadillerinde
televizyon izleyeceklerse bunu da ben
yaparım” dedi. Kürtlerin devletin denetiminde olmayan Kürtçesi üzerinde yasaklar devam etti, ediyor. Yapılan yerel
seçimlerde Kürtlerin oylarını almak için
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harekete geçen CHP gibi devletin kurucusu olan faşist partiler, DTP'nin 1 Mayıs
ve Newroz'un resmi tatil olması için vermiş olduğu yasa teklifini görmezlikten
gelerek , Newroz ve 1 Mayıs'ın resmi tatil
günü olması için teklif verdi. Bunların derdi esasen, Newroz ve 1 Mayıs'ın resmi tatil
olması değil, oy avcılığıdır. Kaldı ki DPT
bu teklifi verdiğinde sermayenin partileri
buna karşı çıkmışlardı. TRT şeş ile devletin Kürtçe üzerindeki yasağı kaldırdığını
bir an olsun düşünenler yanıldıklarını kısa
zamanda gördüler. Bu devletin savcıları,
Kürt siyasetçilerin seçim meydanlarındaki Kürtçe konuşmaları ve Kürtçe afişlerine
yasaklamalar getirerek cezalar kesmeye
devam ettiler. DTP'li üye ve yöneticilere
karşı “PKK propagandası yürütüyorlar,
Kandil'den talimatlar alıyorlar.” demektedirler. Hani, “bir kişi suçluluğu kesinleşmeden suçlu ilan edilmeyecek” şeklindeki
yasalarına rağmen keyfi bir tutumla parti
yöneticisi ve üyelerini baskınlarla evlerinden alarak tutukladılar.
DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk, Meclisteki
grup toplantısında 21 Şubat'ın Dünya
Anadil Günü olması dolayısıyla, “hele bakalım Kürtçe gerçekte serbest mi?” diyerek, Kürtçe konuşması üzerine kıyametler
koptu. Devlet Kürtlere, “eğer Kürtçe konuşulacaksa onu da ben konuşurum “diyerek yasakların devam edeceğinin mesajını verdi. Başbakan ‚TRT Şeş bi xêr be‘
diyebilir ama Kürtler diyemez. Devletin

bu ikiyüzlü politikası bu Newroz da da
sürdü. Devlet, Newroz'u “Nevruz” laştırarak içeriğinin boşaltılması için bütün
olanaklarını kullandı. W, Q ve X harfleri
yasaklı harfler listesinde. Yasaklar Kürtler
için uygulanmaya devam edecek.
Kürt Halkının özgürlük mücadelesi her
türlü baskı ve şiddete rağmen daha da
güçlenerek devam ediyor. Bugün devletin
resmi kanalında 24 saat, kendi Kürd'ünü
yaratmak için Kürtçe yayın yapması, gelişen özgürlük mücadelesini bastırmak
içindir.
Newroz Özgürlük Mücadelesinin
Sembolüdür
Demirci Kawa'nın zalim Dehak'a karşı isyan ateşini tutuşturduğu gün olarak kutlanıyor, kutlanacaktır. 1990'lı yılların başından bu yana Kürt ulusu, her türlü baskı
ve şiddete rağmen giderek daha da güçlü
bir şekilde Newroz'u kutluyor. Bugünün
Dehaklarına karşı verilen mücadgiderek
güçlenen Kürt ulusal hareketi, bu faşist
devletin, bugüne kadar ki inkar siyasetine, baskı ve zulmüne karşı mücadeleyi
yükseltmiş, devletin geri adım atmasına
neden olmuştur. Kürt ulusunun ulusal bilinci geri dönüşümü olmayacak bir biçimde gelişip güçlenmiştir.
Kürt ulusu verdiği bu mücadeleye rağmen gerçek anlamda özgür olamayacaktır. Çünkü bu mücadeleye önderlik refor-

mist kürt milliyetçisi parti, 1992 yılından
bu yana Emperyalist güçlerden sorunun
çözümü için medet ummaktadır. ABD ve
AB ülkeleri üzerinden, T.C. Devletini baskı
altına alarak, kısmi demokratik hakları almak istemektedirler. Abdullah Öcalan'ın
yakalanmasından sonra geliştirilen “demokratik konfederalizm” düşüncesiyle
ulusal bağımsızlık mücadelesini „başka
bahar'lara ertelediler.
Kürt ulusunun gerçek kurtuluşu işçi
sınıfının önderliğinde yapılacak devrim
sonucu varılacak sosyalizmle mümkündür. Bu amaç uğruna Kuzey Kürdistan'da
mücadele görevi ve bilinciyle işçi sınıfının
partisi olan Partîya Bolşewîk Kurdistana
Bakûr, Kürt ulusu ve diğer ulusların „kendi kaderlerini tayin etme hakkı'nıayrılma
hakkı dahil özgürce kullanmasını sağlayacak yeğane güçtür. İşçi sınıfı, emekçi ve
köylülükle birlikte kendisini ezen burjuva
sınıfa karşı savaşacak, sermayenin devletini zora dayalı devrimle yıkacak, kendi
iktidarını kuracaktır.
Daha özgürce ve bir bayram havasında
Newroz'un kutlanması için hep birlikte
mücadele saflarını örmeliyiz.
Newroz Pîroz Be!
Newroz ateşini devrim ateşi ile körükle!
Yaşasın Halkların Kardeşliği!
Halkların kardeşliği için tek yol devrim!
Mersin‘den bir yy okuru
Mart /ADAR 2009
42 / 2009
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Aydınlardan
“Ermenilerden
Özür Diliyorum”
Kampanyası...
“1915'te Osmanlı Ermenilerinin maruz
kaldığı Büyük Felaket'e duyarsız kalınmasını, bunun inkâr edilmesini vicdanım kabul
etmiyor. Bu adaletsizliği reddediyor, kendi
payıma Ermeni kardeşlerimin duygu ve acılarını paylaşıyor, onlardan özür diliyorum.”
Ahmet İnsel, Ali Bayramoğlu, Cengiz Aktar
ve Baskın Oran'ın öncülüğünde hazırlanan
bu metin, internet adresinde yayınlandı.
Yayınlanmasıyla birlikte yoğun ilgi ile
karşılaştı. İnternette yayınlanan bu tavırda her şeyden önce soykırım kavramı bile
geçmiyor. Yaşananların büyük bir felaket
olduğu vurgulanıyor. Bu felaketin adaletsizlik olduğu değerlendirmesi yapılıp bu
adaletsizlik reddediliyor. Söz konusu felakete maruz kalan Ermenilerin evlatlarının
duygu ve acıları paylaşılıyor ve imzacıların
vicdanı bu felakete duyarsız kalınmış olmasını ve inkar edilmesini kabul etmediği için Ermenilerden özür dileniyor. Buna
rağmen ırkçı, şoven faşist saldırılar en üst
düzeylerde harekete geçti.
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Kısa zamanda metnin altına imza atanların sayısı 20 bini geçti. . Böyle yoğun bir
ilgiyi beklemeyen ırkçı faşist kafatasçılar,
bireysel özür kampanyasının internette
yayınlanması ile birlikte, “Özür kimsenin
haddi değildir…'' tehdit ve şantajları ile
saldırmaya başladılar. Bu ülkenin başbakanı özür dileyenlere “Demek ki onlar suç
işlemişler ki özür diliyorlar, Biz özür dileyecek bir şey yapmadık” açıklaması ile
ırkçı faşist saldırılara da start vermiş oldu.
Devletin kırmızıçizgileri konusunda tavır takınmadan geçmeyen Genelkurmay
da, Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire
Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak aracılığı
ile tavır takındı. Gürak, haftalık basını bilgilendirme toplantısında, „Yapılanları kesinlikle doğru bulmuyoruz. Özür dileme yanlış
olduğu kadar zarar verici sonuçlar da doğurabilecek bir davranıştır“ tavrını takındı.
TC‘de günümüze kadar gerçek iktidar olan
bu faşist ordu sözcüsünün açıklaması ile
birlikte ilk iş bu siteyi engellemek oldu ve
engellediler. Bir taraftan Genelkurmayın
bu açıklaması yapılırken Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, imza kampanyasını “ifade özgürlüğü” çerçevesinde gördüğünü
açıkladı. Bu açıklama üzerine CHP İzmir
milletvekili Canan Arıtman Partisine yakışır bir tavırla, Gül'ü „ana tarafından Ermeni
olmak“la suçladı. Bunun üzerine Abdullah
Gül, soyağacını açıklayarak, Anneannesinin
ve bütün ailesinin “Müslüman ve Türk” olduğunu açıkladı ve Arıtman aleyhine 1

YTL’lik manevi tazminat davası açtı. Gül
önce gerçekte bu açık ırkçı faşistlerle karşılaştırıldığında olumlu bir tavır takınmış
gibi görünse de, Arıtman’a verdiği cevapla
özde bir farklarının olmadığını gösterdi.
Bu ve benzeri saldırılar ırkçı faşist çevrelerden artarak geldi. Söz konusu olan Ermeni
soykırımı olduğunda ırkçı faşist saldırılarla
ortalık toz duman oluyor.
Demokratik bir ülkede her vatandaşın en
temel ve doğal hakkı olan düşünceyi ifade
etme özgürlüğü çerçevesinde ele alındığında, bu kampanya, en basit demokratik bir hakkın kullanılmasıdır. Her imzacı
kendi adına, kendi insani yanını gösterme, vicdanının sesini duyurma durumundadır. Adına ne denirse densin “Osmanlı
Ermenileri”ne yapılmış bir haksızlığa karşı
93-94 sene sonra da olsa tavır takınılmakta, sözkonusu haksızlık bilince çıkartılarak
artık sessiz kalınmaması gerektiği düşüncesi kamuoyuna da sunulmaktadır. Böylesi
en basit demokratik bir hakkın kullanılması karşısında, devlet yetkililerinin, bakanından başbakanına, cumhurbaşkanından
genelkurmayına kadar hemen herkesin
tavır takınması, aslında Türkiye'de burjuva
demokrasisinden -en azından bu konudafazla nasiplenilmediğini göstermektedir.
Türk şovenizminin kuyruğuna basmak için
Ermeni tanımını kullanmak bile yetmektedir. İmza kampanyasının öncülerinden
Baskın Oran internetten yayınlanan makalesinde, coğrafyamızda yaşayan toplu-

mumuzun ruh halini ve kültür düzeyini de
şu kısa cümlelerle çok iyi bir şekilde ifade
etmektedir.
“Özür Kültürü’nü yerleştirmek zordur.
İşimiz çok zor. Çünkü “Müslüman mahallesinde salyangoz” satıyoruz. Öyle bir
mahalle ki, her şeyden önce “Özür Dileme
Kültürü” yok; sadece “Otomatik Savunmaya
Geçme Kültürü” var. Sen otururken gelir
ayağını ezer, bırakın özür dilemeyi, hayretle baktın diye bir de suratına dik dik bakar.
Asansöre girer, bırakın günaydın demeyi,
yüzünüze bakmaz ve çıkacağı kata kadar
da mecburen havaları seyreder. “
Biz bu özür dileme kampanyasında her
ne kadar “soykırım”dan bahsedilmese de,
bilinç yaratma açısında önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz... Ama tek tek bireylerin özür dilemesi yetmez. Soykırımdan
esas ta sorumlu olan, Osmanlı ve onun
devamı olan Türk devletidir. Esas özür dilemesi gereken kurumun, merciin faşist
Türk devleti olduğu ve bu özür dilemenin
de soykırımdan dolayı olduğu bilince çıkarılmalıdır. Bu özür, diaspora Ermenilerinin
Batı Ermenistan'a dönme, yerleşme ve ayrılma hakkını içermelidir. Biz Bolşevikler bu
hakkı kayıtsız koşulsuz savunuyoruz. Bu
Özür kampanyası boyunca bu hakkın elde
edilmesinin de herhangi bir burjuva iktidar döneminde gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını, işçi sınıfı önderliğinde
bir devrim gerçekleşmeden de mümkün
olamayacağı gerçeğini kitlelere açıkladık,
42 / 2009
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açıklamaya devam edeceğiz. Bu bugün
elde edilebilecek belli mevzilerin mücadelesini vermemizi ortadan kaldırmayacaktır. Özür kampanyacıları, Ermeni Ulusunun
maruz kaldığı bu “büyük felaket“te esas
olarak İttihatı ve Terakki'nin yöneticilerinin asıl suçlu olduğunu, bugünkü Osmanlı
İmparatorluğu'nun mirasçısı olan faşist
TC'nin sorumlu ve suçluluğu hakkında
hiç bir şey söylememektedirler. Bu tavır
aslında son yıllarda giderek güçlenen bir
eğilimin de yansımasıdır. Sözkonusu eğilim, bugünkü faşist TC'nin sorunu Osmanlı
İmparatorluğu'nun üzerine atıp hem
Ermenilerle barışma hem de devletin toprak bütünlüğünü Ermenilerin toprak talebinin önünü kesme temelinde koruma hesabı üzerine kurulu eğilimdir. Faşist TC bu
yaklaşımı hala resmen savunmasa da, hem
emperyalist ülkeler -başta da ABD- hem de
Ermenilere yönelik soykırım meselesinin
çözülmesini isteyen liberal burjuvazinin
kimi temsilcileri bunu savunmaktadırlar.
Halkların Kardeşliğinin sağlanmasının yolu, Diaspora Ermenilerinin Batı
Ermenistan'a dönme, yerleşme ve ayrılma
hakkını savunmaktan geçer. Bu görev yarına ertelenemez. Her ulus ve azınlıktan
Halkların gerçekten kardeşliğinin sağlanmasının, sömürünün olmadığı, her türlü
eşitsizliğin ortadan kaldırıldığı sınıfsız sosyalist toplumda mümkündür.
Bir SB okuru / 14.04.2009
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İLKÖĞRETİMDE
GÖSTERİLEN
“SARI GELİN
BELGESELİ”

24 Nisan 1915 yılında Osmanlı Devletinin
Ermeni Ulusuna karşı uyguladığı “Halep'e
kesin talimatlar! Artık yolların boşalmış olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki hafta Halep, İskenderun, Antakya ve tüm kıyı
şeridi yola çıkabilir.
‘Antakya ve kıyı şeridi' diye yineliyor
Enver sorar gibi, sanki bu noktaya ilişkin söyleyeceği bir şeyler var. Fakat tek

sözcük etmeden, kağıtlara, karşı konulmaz bir yıldırım saldırısı gibi imza atan
Talat'ın tombul parmaklarına dalıyor
yine. Bu erkeksi güçlü parmaklar, bütün
valilerle mutasarrıflara gönderilen şifre
lenmemiş şu emri kağıda dökmüşlerdi: „
Tehcirin (varış) hedefi yoktur' La question arménienne n’existe pas (Artık Ermeni
sorunu diye bir şey yoktur. ÇN)” / Musa
Dağ'da Kırk Gün, Franz Werfel: belge yayınları sf. 142/
Bu tehcir kimilerine göre yüzbinlerce,
bize göre ise 1,5 milyon civarında Ermeni
Ulusuna mensup vatandaşın Soykırıma
uğraması anlamına geliyordu. Bu olay
tarihe Ermeni Soykırımı olarak geçti.
Bu Soykırımı yapan Osmanlı Devletidir.
Osmanlı devletinin yıkıntıları sonrasında kurulan T. Cumhuriyetini kuranların
başını çektiği İtihat-ı terakk-i (Kuvva-i
Milliyeciler) o günlerdeki öncülerin bu
soykırımdan sorumlu oldukları, yer yer
bu soykırımı uygulayanlar olduğu gerçeğin kendisidir.
Aşağıda Ermeni Ulusuna uygulanan
soykırımın, Genelkurmay Başkanlığı'nın
hazırladığı belgeselde, Ermeni soykırımını gizleyen ve suçlu tarafın Ermeni direnişçilerden kaynaklandığını konu edinen,
küçük çaplı olayların çıkan sorunlara gerekçe gösterilerek bir milyonun (yaklaşık
olarak 1 200 000 kişinin öldüğü gerçeği)
üzerinde bir ulusun tehcir sonunda katledilmesinin gerekçesi yapılmaktadır.

“Genelkurmay desteğiyle hazırlanan ve
25 Haziran 2008 tarihinden itibaren Milli
Eğitim Bakanlığı ve İl Kültür Müdürlükleri
aracılığıyla, aralarında Ermeni okullarının
da yer aldığı bütün ilköğretim okullarına
dağıtılan “Sarı Gelin: Ermeni Sorunun İç
yüzü” adlı belgesel yeniden bir krize neden oldu. Belgeselin, dağıtılan ilköğretim okullarında öğrencilere izlettirilmesi
mecburi tutulmasından sonra bu kez de
yine MEB tarafından okullara geçen ay
gönderilen bir yazıdaysa belgeselin izletilmesiyle ilgili sonuç raporlarının 27
Şubat'a mesai bitimine kadar bakanlığın ilgili birimine gönderilmesi istendi.
Yazıda, Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlandığı da belirtilen, Ermeni soykırımı iddialarına karşı Türk tezini savunan
„Sarıgelin' belgeselinde Ermeni çetelerin
1915 öncesinde Türk köylerini basarak insanları öldürdüğü, köyler yaktığı, işkence
yaptığı iddiaları anlatılıyordu.” (trforumuz.biz, internet sitesinden)
Her alanda ırkçılığı ön plana çıkaran
T.C. devleti bu uygulamalarını her zaman
sürdürmüştür. Bu gün bu filmle yaptığı
da ırkçılığının devam ettirilmesidir.
Bu gerçek göstermektedir ki, T.C.
Devleti milliyetçi, şoven bir yapıya sahiptir ve kendisi dışında ulus ve azınlıklara karşı şiddet, yoketme ve asimilasyon
politikasından kaçınmamaktadır. Başka
ulusların varlığına tahammül etmeyen
egemen yayılmacı bir politikayı sürdür42 / 2009
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müş ve sürdürmektedir. Osmanlı'dan bu
yana egemen yayılmacı politika kendini
bu günde göstermektedir. Kimi küçük
direnişleri gerekçe göstererek bir ulusun
tehcire uğratılmasını haklı bir olaymış
gibi göstermektedir. Bir ulus haksızlığa
uğradığı noktada bir direniş örgütlemesi
kadar doğal bir şey olamaz. Ermeni ulusu yüzyıllardır Anadolu denen topraklarda yaşamaktadır. Bu topraklardan zorla
çıkarılması ve çok bilinçli olarak tehcire
uğraması o gün ki, Osmanlı yöneticisi ve
sonrasında bu miras üzerinde yükselen
bir devletin bu haksızlığı devam ettirmesi ve 94 yıl geçen bu olay yine bilinçli olarak küçük beyinlere şoven, milliyetçi politikalarını çok yanlış bir şekilde enjekte
etmekte, bu milliyetçi ağu yine körpecik
beyinlere şırıngalanmaktadır.
Türk milliyetçileri tarafından devletin
bilinen uzantılarına öldürtülen Hrant
Dink davasında sicilli olanlar, bu belgeseli bu ülkede bulunan çeşitli ulus ve azınlıklara mensup insanların çocuklarına da
izleterek kendi barbarlıklarının sınır tanımadığını belgelercesine uygulamalarına
devam etmektedirler.
“Eğitimde insan hakları üzerine çalışmalar yapan Tarih Vakfı adına yapılan
açıklamada ise “filmin belgeselden çok
propaganda olduğu ve temel insan haklarını ihlal ettiği belirtilerek MEB'den gösterimin durdurulmasını istedi.“ Belgesel,
toplumda var olan Ermeni düşmanlığını
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ve ayrımcılığı körükleyen diliyle kin ve
nefret tohumları saçıyor. Bizden olmayana karşı gösterilen düşmanca tavırların
„haklı gerekçeleri', bu belgesellerde ileri
sürülen, seçilmiş, yönlendirici, sözde argümanlar aracılığıyla inşa edilmektedir.
Filmi izleyen küçükler, öğrenciler, ileri
sürülen iddiaları saf bir gerçeklik olarak
algılayacaklardır. Tüm bu çocuklar ve onların aileleri bu ülkenin eşit haklara sahip
vatandaşlarıdır. Güven ortamı ancak bu
tarz bir vatandaşlık anlayışına uygun eğitim pratikleri ile yaratılabilir. Toplumsal
barışın inşa edilmesi ancak böyle mümkün olabilir. Zedelenmiş çocuk beyinleri toplumsal barışın kurulması önünde
engel oluşturur” denildi.( habervesaire.
com)
Milliyetçiliği bilinen Tarih Vakfı bile bu
uygulamalara yeter demektedir. Ama
bu vakıfta „Tüm bu çocuklar ve onların
aileleri bu ülkenin eşit haklara sahip vatandaşlarıdır.' Diyerek eşit olmadığı bu
uygulamayla da açıkça görünen tahammülsüzlüğü ve diğer milliyet ve uluslara
karşı uygulanan açık eşitsizliği, tekçi devlet anlayışını gizlemeye çalışmaktadır.
“Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bütün ilköğretim okullarında
„Sarı Gelin-Ermeni Sorununun İç Yüzü
Belgeseli'nin izletildiği ortaya çıktıktan
sonra Belgeselin MEB emriyle 25 Haziran
2008'den bu yana, aralarında Ermeni
okullarının da yer aldığı tüm okullarda

izletildiği ortaya çıkmıştı. MEB geçen
ay gönderdiği yazıdaysa belgeselin izletilmesiyle ilgili sonuç raporlarının 27
Şubat'a mesai bitimine kadar gönderilmesini istedi. Yazıda, bu belgeselin
Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlandığı
belirtiliyordu.”( habervesaire.com )
Kemalist ordu, milliyetçi ve şovenist
yaklaşımları çerçevesinde bu tarihi haksız tehcir için Ermeni ulusundan özür
dilemesi gerekirken, bunca yıl süren bir
haksızlık üzerinden çocukları kullanarak
kendi barbarlıklarının onlar tarafından
görülmesinin önüne geçmek istemektedir. Amaç genç beyinleri köreltmektir. Amaç yüzyıla varan bu soykırımın
üzerini örtmek ve delilleri ve bilinçleri
karartmaktır. Bu soykırımı kabul etmemelerindeki diğer gerçek bu soykırımı
kabul ettikten sonraki muhtemel gelişmelerdir. Bu gelişmeler derhal bu ulusun
uğradığı maddi ve manevi kayıpların giderilmesi devamında da bu ulusun mensuplarının toprak talebinde bulunmasını
beraberinde getirecektir. Tabii ki, hakkı
olan toprakların iade edilmesi ve yerleşme koşullarının sağlanması gerekir. İşte
en büyük sorun burada çıkmaktadır. Bu
ulusa ait toprakların bir kısmı T.C.'de yaşayan halkların mülkiyeti olmuş bir kısım
arazilerde büyük olasılıkla devletin (hazinenin) mülkiyetine geçmiştir. T.C.'nin ve
onun kapitalist yönetimi tehcire uğrattığı bu ulusun gelip yerleşme ve mülkiyeti-

ni kullanma ve gerekirse ayrılma hakkını
tanımalıdır. Ama bu hakkı tanımıyor, ve
mümkün olan tüm koşullarla engellemeye çalışıyor ve işte okullardaki bu ‚sarı gelin‘ belgeseli(?!..)nde olduğu gibi.
Ulusların kendilerini özgürce ifade
etmesi ve “kendi kaderini tayin hakkıayrılma hakkı dahil” dahil olmak üzere sağlayacak olan yegane güç, Kuzey
Kürdistan/Türkiye'de işçi sınıfı önderliğinde gerçekleşecek olan devrimle varılacak olan sosyalizmde mümkün olacaktır. Bu bilinçle Kuzey Kürdistan'da yaşayan
çeşitli milliyetlerden ve azınlıklardan işçi
sınıfı ve emekçi yığınların, ulusal kurtuluşunda sağlanacak olan devrime önderlik
edecek yegane güç Partîya Bolşewîk‘tir.
Partimizin saflarında örgütlü mücadele sonucu ancak özgürlük sağlanabilir.
Başarıya ulaşmanın yolu, bu saflarda yer
alarak, baskıların olmadığı sömürüsüz
yeni bir dünya mücadelesini zafere taşımaktan geçmektedir. Bunun için hep
birlikte sömürünün son bulacağı yeni
bir dünya mücadelesine hep birlikte katılalım. Bu zor ve meşakatli ve fakat bir
o kadar da onurlu mücadeleye, ‚büyük
insanlığ‘ın kurtuluşu için mücadele saflarında birleşerek güç katmalıyız.
Yaşasın Ulusların Kardeşçe Birliğini
Sağlayacak olan Devrim ve Sosyalizm!
Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!
Nîsan 2009
42 / 2009
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DÜNYA ANADİLİ
GÜNÜNDE AHMET
TÜRK DOKUNMAZA
DOKUNDU...
“Demokratik Toplum Parti‘si Genel
Başkanı Ahmet Türk Meclis Grup toplantısının bir bölümünü Kürtçe yaptı. Türk
konuşmasında 21 Şubat‘ın dünya anadili
günü olarak kutlandığını belirterek, „çok
kültürlülüğü geliştirecek olanın çok dillilik
olacağını“ söyledi. Türk, TRT Şeş‘te Kürtçe
yayın yapılabildiğini ancak bunun yasal
dayanağının olmadığını söyledi. Kürtçe‘nin
halka yasak AKP ve devlete serbest olduğunu sözlerine ekledi. Türk konuşmasının
devamında Kürtçe konuşmaya başladı.
Türk‘ün bu sözleri ayakta alkışlandı. Ahmet
Türk DTP grup toplantısındaki konuşmasına Türkçe başladı ancak daha sonra Kürtçe
devam etti. TRT bu sırada yayını kesti.
Ekrana bir spiker çıktı ve TBMM‘de Türkçe
dışında bir dille konuşma yapmanın yasalara aykırı olduğunu belirterek yayını kestiklerini duyurdu.” (anka, aa)
TBMM'ne 2007 seçimlerine bağımsız
aday olarak katılan sonrasında seçilen milletvekilleri DTP'ye geçtiler. Bu milletvekil-
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leri grup kurma yeter (grup kurma yeter
sayısı 22)sayısıyla meclise girdiler. Mecliste
grup kurma yeter sayısına ulaşan partiler
grup toplantıları yapabilirler. Bu toplantılar
Meclis TV'den yayınlanır. Bu grup toplantılarından birini yapan DTP'si 21 şubat ‚dünya anadil‘i günü dolayısıyla Kürt ulusunun
dili olan Kürtçe diliyle konuşma yaptı. Bu
Kürtçe konuşma sırasında Meclis TV yayını
keserek konuşmayı durdurdu. Oysa önemli demokratik açılımlar yaptığını söyleyen
hükümet ve Türk devleti bu noktada hemen devreye girmekte, adına “bilinmeyen
bir dil” dediği Kürtçe gibi azınlık dillerinde
yayınları yalnızca kendi izin verdiği kendi
programları çerçevesinde yayın yaptığı
televizyonlarında da kendi tekçi devlet anlayışını uygulamaktadır. Yasal düzenlemesini dahi yapmadan TV Şeş'i açan anlayış
kendi denetiminde olan televizyonlardan
kendi “Kürd”ünü yaratmanın çabasındadır.
Yasal düzenleme yaptığında aynı hakkı
başka uluslarında kendi dillerinde yayın
yapma olanağına kavuşacaktır. Devlet bu
noktada denetiminde olmayan yayınların olmasına izin vermek istememektedir.
Yasalarla güvence altına alınmış olduğu
hakkı geri almak zordur, bu günkü durumu önce kendi tekçi, milliyetçi devlet anlayışıyla daha kontrollü yapmak istemektedir. Bunda kendine yakın yapı oluşturmada başarılı olursa o kadar iyi olacağını
düşünmektedir. Meclis TV'deki konuşmadan sonra özellikle MHP ve CHP “bunun

sorumlusunun AKP olduğunu” TV Şeşin
açılışına getirdikleri eleştirilerini tekrarladılar. DTP'ye eleştiri getirirken bu milliyetçi,
şovenistler, bunları cesaretlendirenin AKP
olduğunu ve en başta şuçlu olarak AKP‘yi
gördüklerini belirttiler. Devletin egemenleri TV Şeş üzerinden Kuzey Kürdistan'da
zayıflamış olan devlet otoritesini Kürtçe
yayınla yeniden tesis etmeye çalışmaktadır. Uzun zamandır süren bir mücadeleyle
kazanılan hakları kendisi vermiş gibi yaparak egemen sisteme olan güvensizliği
güvene çevirmek istemektedirler. Kuzey
Kürdistan'da ulusal uyanış güçlendikçe
devlet bu sorunda kimi düzenlemeler yapmak zorunda kalmaktadır.
Burjuva devletler kendisini zorlayan
Ulusal hareketlere karşı başta şiddet olmak üzere her türlü yola başvurur ve hareketi denetim altına alma çabası içinde olur.
Bunun içinde kimi uzlaşı hareketlerinden
de kaçınmaz; onun için en önemli olan
kendi egemenliğinin sürdürülmesidir. Bu
noktada çıkarları neyi gerektiriyorsa ve en
fazla çıkarı nerede ise onu gerçekleştirmek
istemektedir. Bu gün de bu Televizyon
yayınıyla Kürt Ulusundan işçi ve emekçi
yığınları kendi egemenliğinde tutmak istemektedir. Verilen mücadele sonucunda gelecekte Meclis Televizyonunda da
Kürtçe olarak yayın yapıldığında şaşmamak gereklidir. Onların verdiklerinden çok
bizim aldığımız hakların önemi vardır. Aynı
kapitalist düzen içinde zorla olsa da birara-

da yaşayan ezilen ulus ve azınlıkların kendi
anadillerinde burjuva mecliste kendilerini ifade etmelerinin sağlanması işçiler ve
emekçiler için bir kazanç olacaktır.
Hep birlikte, yaşasın Ermeni, Türk,
Arap, Kürt, Laz, Çerkez, Abhaza, Gürcü,
Terekeme, Azeri vb. halkların anadili günü!
Anadilde konuşmak, yayın yapmak bir
Haktır! Faşist T.C.‘den derhal gerekli düzenlemelerin yapılmasını, anadilde eğitim
hakkını sağlamasını talep etmek ve mücadelesini vermek bir görevdir. Bunun Kürt
ulusu yanında, Arap, Ermeni ve diğer ulus
ve azınlıklar içinde yapmasını talep ediyoruz. Bu düzenlemelerle eskisi gibi daha
rahat asimilasyon uygulama olanağını bulamayacaktır.
Çeşitli ulus, azınlık ve etnik yapıların
Anadil‘de eğitimini özgürce alabilmesi,
asimilasyona ve baskılara maruz kalmaması proletarya önderliğinde devrim sorunudur. Ancak bu şekilde kalıcı çözüm
sağlanır. Bunun için de, Kürt, Arap, Ermeni,
Türk ve diğer ulus ve azınlıkların Kuzey
Kürdistan‘da örgütlü olan komünist partimiz Partîya Bolşewîk saflarında örgütlenmesi gerekir. Gerçek kurtuluşu elde etmek
için, hep birlikte kadeş örgütümüz ve partimiz önderliğinde şanlı devrim yolunda
ilerleyelim. Anadil‘de eğitim haktır ve dehal
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır!Yaşasın
Halkların Anadili Günü!
Sebat / şubat 09 / Bir SB okuru
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8 MART 

ADANA‘DA 8 MART
KUTLAMALARINDAN
İZLENİMLER...

8 Mart emekçi kadınlar günü Adana'da
iki ayrı eylemlilikle karşılandı. İlk eylem
Adana Kadın Platformunun organize ettiği
yalnızca kadın katılımlı olarak düzenlenen
mitingdi. Bu platform içerisinde çeşitli sendikalar, meslek odaları, kimi siyasi partiler,
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feminist gruplar, bazı gazete ve dergi çevreleri bulunuyor.
Miting, toplanma yeri olan Mimar Sinan
Açıkhava tiyatrosu önünden, Uğur Mumcu
meydanına doğru yürünmesiyle başladı.
Yaklaşık olarak 1000'nin üzerinde kadının
katılımı şeklinde oldu. Katılımın geçen senelere göre daha düşük olduğunu gözledik bu yıl. Bunda, mitingin duyurusunun
yeterince yapılamamasının etkisi oldu.
Diğer yandan platform toplantılarında
yaşanan gerginliklerin alana yansıması
da etkili oldu. Toplantılarda, platform bileşenleri arasında yer alan DTP temsilcisi,
mitingde seçimlerde aday gösterilen ilçe
belediye başkanlarının konuşma yapması
konusunda dayatmacı bir tutum sergiledi. Bu tutumlarından ötürü KESK'e bağlı
Eğitim-Sen mitingden çekilme kararı aldı.
Sonraki süreçte platformun diğer bileşenleri de DTP'nin bu tutumuna tepkilerini
dile getirince DTP geri adım atmak zorunda kaldı. Bunun üzerine Eğitim-Sen de çekilme kararını geri aldı.
Toplanma alanından yürüyüşe geçerken,
önceden belirlenen yürüyüş sırasına göre
KESK'in ardından yürümesi gereken DTP
buna uymayarak en önde yürüdü. Buna
tepki gösteren kimi sendikalılar alanı terk
ettiler. Alanda ise daha önce platform bileşenlerinin tepkisi sonucu kendi belediye
başkan adaylarının konuşma yapması ısrarından vazgeçen DTP temsilcileri yine bir
emrivaki yaparak „kitlemiz başkan aday-

larını görmek istiyor' diyerek adaylarının
konuşma yapacağını söylediler. Diğer kurumların tepkisi sonucu konuşma yapılmadı ve başkan adayı kürsüye çıkıp katılanları
selamlamakla yetindi.
Miting öncesinde ve sırasında yaşanan
bu olaylar ve DTP'nin bu dayatmacı tutumu, mitingi seçim kampanyası için kullanmaya çalışması 8 Mart'ın özüne uygun olmayan hatta zarar veren bir davranıştı.
8 Mart için düzenlenen diğer eylemlilikte Devrimci 8 Mart Platformu'nun organize ettiği karma katılımlı bası açıklamasıydı.
5 Ocak Meydanında bir araya gelen kitle
Çakmak Caddesinden yürüyerek İnönü
parkında bir basın açıklaması yaptı. Bu
platform içerisinde kimi sol gruplar ve
yine belli bazı gazete ve dergi çevreleri yer
alıyordu. Düzenlenen basın açıklamasına
yaklaşık olarak 200 kişi katılmış çoğunluğu
erkeklerden oluşmuştu. Saat 14.00'de salt
kadın katılımlı mitingle eş zamanlı yapıldı.
Adana'da yıllardır her 8 Martta iki ayrı
platform iki ayrı eylem yapıyor. Ortak bir
eylem planı yapılamamasındaki en önemli sorun düzenlenecek mitingin salt kadın
katılımlı olması mı yoksa karma katılımlı
olması mı konusunda çıkıyor. Bizim bu konudaki tavrımız ilkesel olmamakla birlikte
salt kadın katılımlı mitinge katılmak oldu.
Bunun nedeni ilk öncelikle emekçi kadınların salt kadın katılımlı mitinglerde kendi
iradelerini rahatça ortaya koyabilmeleridir;
zaten bu anlamlı gün onlara atıf edilmiştir.

Emekçi kadınların inisiyatif geliştirmesi
kendi sorunlarına çözüm aramak için daha
aktif mücadele hattını sağlamlaştırması
için bu şekilde bir eylemlilik daha etkili olmaktadır.
Kadın sorunu konusundaki duyarlılık 8
Mart, 25 Kasım gibi belirli günlerde artıyor.
Birçok kurum, bunun yanında sendikalar
bu konudaki çalışmalarını bu belli başlı
günlere hazırlık olarak yürütüyorlar. Kadın
sorunu konusunda ayakları yere sağlam
basabilen bir çalışmayı oturtabilmek için
öncelikle kadın çalışmasını belli tarihlere
sıkıştırmaktan vazgeçip daha planlı örgütlü bir çalışma yöntemi geliştirmek gerekiyor.
Dünya nüfusunun yarısını oluşturan
kadınlar katılmadan kapitalist emperyalist sisteme karşı mücadele anlamsızdır.
Kurtuluş, işçi, emekçi kadınların, işçi emekçi erkeklerle birlikte sistemli, örgütlü mücadelesiyle mümkün olacaktır.
İşçi ve emekçi kadınların kurtuluşa giden yolu, devrim ve sosyalizmden geçer.
Bunun için örgütlü mücadeleyi güçlendirmeliyiz. Bunun için Kuzey Kürdistan'da
Bolşevik saflarda birleşmeliyiz. Bizi özgürleştirecek olan örgütlü güçtür.
YAşASIN DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR
GÜNÜ!
BİJÎ ROJA JÎNA KEDKARÊ CÎHANÊK E!
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MAYIN 

MAYINLAR
TEMİZLENSİN,
TEMİZ TOPRAK
KÖYLÜLERE
VERİLSİN!
Bugünlerde Türk medyasında Suriye
sınırındaki mayınların temizlenmesi işi
üzerine ardı ardına haberler çıkmaktadır.
Bu haberlere bakılırsa devletin başındaki
Hükümet Suriye sınırındaki mayınlı arazinin İsrail devleti tarafından temizlenmesi
karşılığında bu toprakların 49 yıllığına bu
işi yapacak şirkete verileceğini açıkladılar.
Gelen baskılar karşısında geri adım attılar. Aslında işin arka planında 2004 yılında
altına imza konulan Ottowa sözleşmesi
durmaktadır. Bu anlaşmaya göre 2014 yılına kadar toprağa döşeli mayınlı arazinin
temizlenmesi gerekmektedir. Bu sadece
basında çıktığı şekliyle Suriye sınırındaki
alan için değil, tüm sınır boylarında toprak
altındaki mayınları kapsamaktadır.
Burada yine tartışmalara damgasını vuran yıllar boyunca döşenen bu mayınlar
sonucunda ölen insanların zararlarının karşılanması, bunların geride kalan ailelerinin
durumunun ciddi şekilde düzeltilmesi, ya
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da yıllar boyunca bu mayınlarda kolunu,
bacağını yitiren ve “yarım insan” haline gelen insanlara nasıl yardım edileceği sorunu
değildir. Kuzey Kürdistan‘da yaşayan halkımızın “sınır güvenliği” adına döşenen bu
mayınlar sonucu uğradığı zararların tazmini ve mayından temizlenecek toprakların
bu insanların kullanımına sunulması hiçbir
şekilde tartışılmamaktadır. Burjuva medya
da bu konuda esasen suskun kalmaktadır.
İran, Irak, Ermenistan ve Gürcistan sınırında bulunan yüzbinlerce mayını tartışmayan ve fakat 750 kilometrelik Suriye
sınırındaki mayınlı alanı tartışmanın temelindebu alanda 615 bin mayın bulunuyormuş bu bölgenin tarıma elverişli bir alan
olmasıdır.
Biz Kuzey Kürdistan‘daki tüm mayınlı
bölgenin temizlenmesini talep ediyoruz.
Bu bölgeler mayınlardan arındırıldıktan
sonra halkımızın kullanımına verilmeli,
verimli tarım yapılması için de devletin
gerekli modern tarım aletlerini karşılıksız sunmasını talep ediyoruz. Biz aynı zamanda mayınlardan zarar gören bölge
halkının zararlarının tanzim edilmesini,
mayınlardan dolayı engelli durumuna gelmiş mayın mağduru insanlarımızın sosyal
hayata kazandırılması için gerekli eğitimin
yapılmasını, ihtiyaçlarının karşılanmasını
talep ediyoruz. Topraklarımızı geri istiyoruz! Mayınlardan zarar görenlerin zararları
tanzim edilsin!
Bir SB okuru 31 Mayıs 2009

KAYPAKKAYA
YOLDAŞ
KAVGAMIZDA
YAŞIYOR!
Belki Mayıs ayının içerisinde olunduğundandır bilinmez ama, bu yıl değişik burjuva ve küçük burjuva bireylerden, kendisini
sol, sosyalist olarak tanımlayanlara kadar
olan bir bölüm insan İbrahim Kaypakkaya
yoldaş hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bunlardan bir bölümü Taksim Hill
Otel‘de İbrahim yoldaş hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundular. Kısa yaşamı
sırasında İ. Kaypakkaya yoldaşın en fazla
eleştirdiği Mihri Belli ve tayfasının da çağrılı olduğu bu toplantıda, her renkten -faşistine kadar- İ. Kaypakkaya yoldaşla ilgili
görüşlerini belirtmişler. Bunlar duyduğum
ve okuduğum bilgilerdir.
Benim ilgimi daha çok adı “Radikal” olan
ama aslı liberallerin gazetesi olan Doğan
Holding‘in gazetesinde çıkan bir yazı çekti.
Avni Özgürel 6 Mayıs günü köşesinde yazdığı yazıda İ. Kaypakkaya yoldaş hakkında
ileri geri görüşlerini aktarmış.
Yazının içerisinde, “Dün düşüncelerine
muhaliftim Kaypakkaya‘nın, bugün de kanaatim değişmedi; ama dürüst, açık sözlü
muhatap bulmanın her geçen gün biraz

daha zorlaştığı ortamda lafını, kim ne düşünür, zülfüyare dokunursam başıma ne
gelir, yanımda kaç kişi kalır kaygısıyla eğip
bükmeden söyleyen insanı önemsiyor ve
arıyorum ben. ...” demektedir.
Yine bir başka yerde, “...Esasen sosyalizme ümitle sarılmış, öğrenmeye aç genç bir
insan olan Kaypakkaya‘nın buram buram
heyecan kokan ideolojik tahlillerinden bugüne taşınacak bir şey olduğunu da sanmıyorum.”
Şimdi denecek ki, bir burjuva köşe yazarı ile neden zaman kaybediyorsun? İyi de
ilgimi çekti Avni Gürel! Diyesim geliyor ki,
“ya adam git işine sen kim İbrahim yoldaş
hakkında konuşmak kim?” ama demiyorum. Çünkü Avni Özgürel‘in bu yazısında
esas olarak işe yaramaz bir yaklaşım var ve
fakat zaten ne beklenir ki böylelerinden?!
Ama bir şey var -ya da iki şey- onun altını
çizmek lazım:
Birincisi, İbrahim Kaypakkaya yoldaşın
sosyalizme o genç yaşta ümitle sarılması,
öğrenmeye aç bir insan olarak o genç yaşta Marksist-Leninist kitapları okuması ve
bunları günün koşullarına uygun siyaset
üretmek için incelemesi,
İkincisi, İbrahim Kaypakkaya yoldaşın,
dürüst, açık sözlü, düşündüğünü açıklayarak arkasında durması... sadece arkasında
durması değil, onu bir siyasi çizgi haline
getirip hem Kuzey Kürdistan ve Türkiye‘yi,
hem de dünyayı olumlu yönde değiştirmeye çalışması.
42 / 2009
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Bunları yazmam için Avni Özgürel liberalini okumam gerekmiyordu kuşkusuz.
Ama onun yazısı bir vesile oldu İbrahim
yoldaşın bu iki yanına vurgu yapmam için.
Avni Özgürel‘in İbrahim yoldaşın düşüncelerine muhalif olması gayet doğal bir
durum çünkü, İbrahim yoldaş düşünceleri
için samimi bir şekilde mücadele etti ve
kavgada düştü tarihe yazıldı ve fakat Avni
bey burjuvazinin saflarında yeralmış durumdadır.
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Biz İbrahim yoldaşın yukarıdaki iki meziyetinin onun sahiplendiği sosyalist ideolojinin temelinde yattığını, bizim onun genç
yaşta Marksizme-Leninizme duyduğu
sempatiyi bir siyasi çizgi düzeyine çıkaran
ender komünist önderlerden biri düzeyine
yükselmiş olmasından daha öğreneceğimiz çok şey olduğunu tespit ediyoruz.
İbrahim yoldaş, Kürt sorunu, Kemalizm
hakkındaki değerlendirmesi, Devlet ve
devrim, proletarya diktatörlüğü hakkında-

ki engin değerlendirmeleri, revizyonizme
ve modern revizyonizme karşı mücadelede, genç yaşına rağmen güçlü bir miras
bıraktı. Avni beyin, “..ideolojik tahlillerinden bugüne taşınacak bir şey olduğunu
da sanmıyorum.” demesi kendi sınıfsal
duruşundan kaynaklanıyor. Biz İbrahim
yoldaşın ideolojik tahlillerinin burjuvaziyi
ve çözmezlerini çok rahatsız ettiğini biliyoruz. Özellikle kazma kemalistlerin, milliyetçilerin, şovenistlerin bu tahlillerden ne
kadar korktuklarını biliyoruz. Kelimenin
gerçek anlamıyla İbrahim yoldaş bunların “ziyaretine işedi”! Kemalizm hayranlığı
bilumum solcu için, ki Deniz Gezmiş de
bunlardan birisidir, tartışmasız bir gerçeklikken, İbrahim yoldaş kemalizmin işçi ve
emekçi yığınlar için, ezilen uluslar ve azınlık haklar için zulüm olduğu nu doğru olarak tespit etmiştir.
İbrahim yoldaşın davaya inancı, MarksistLeninist öğretiden gelmektedir.
Onun militan mücadele ruhu, bu sömürü üzerine kurulu kapitalist düzeni bir
an önce tarihin çöplüğüne atıp, yerine
sömürüsüz bir dünya yaratma azminden
gelmektedir. Biz onun bu örnek yanlarını
kılavuz edinerek yeni bir dünya mücadelemizi daha da güçlendireceğiz!
İbrahim yoldaş sınıfsız toplum yaratma
mücadelemizde yaşıyor, yaşayacak!
İbrahim yoldaş ölümsüzdür!
Bir SB okuru / 25 Mayıs 2009

JİYANÊ İBRAHİM
KAYPAKKAYA
JÎYANA WÎ
TEKOŞİNA ME DA
REBER!
Rojbûn a İbo 1949 le gunde bajarê
Çorum‘e hat dînê bave wî ketkar kî belengaz bû dema ibo 2-3 salî bû dê û bawî wî
ew ji hew qetîya bû.
Dibistana yekem le gunde Karamahmut,
Ortakışla û Alacaköy xwende, piştê dibistane yekem şibu hevotina navend bi
pere ket azmûne di azmûne da bi serkeft
dibistana mamostayî Enqere Hasanoğlan
dest şevborîn xwendênêkir. Dema yekem bi ramane şoreşgerî ra tekîldar bû.
İbo lê wir dûxweyne di pirse û legerîn
çêdike û di warê sîyasîda peşva diçe. İbo
ji ber peşketîna wîya sîyasî derdorin gunde tewayî Çorum‘ê da te naskeran. Dema
dibistana Hasanoğlan bi serkeftî qedan
azmûna (İstanbul Çapa yükseköğretmen
okulu)bi destkir û li wir dest bi xwendênêkir
wê demê şoreşgerî bi bû perçekî wî.
Di demêkî kin da nawa xwendewana
da di peşket şoreşgerekî lêkolînî, rexistinî,
ket berçaw dîsa ti car tekîlî xwu gundîya ji
42 / 2009
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hew qutnekir. Dema di çû gund bi xwura
rojname, kowar û pûrtûk dibir gund. Ew
bû sedama tomar kirin (fişlenme) polis.
İbo we deme hevalê xwo perwerdikir
û xebatên rexistinê bi wandêda qebulkirin pişte wî Ramana Federasyona Klûba
awakirin û reber hat hilbijartin. Di bind
reberîya ibo da xwendewanen welatparez, şoreşker û ronekbîr lihemberî faşizmî
hate rexistinkirin û yekîtîya wan hat xwestin. Ji ber we xebata wî ali kargerîya (yönetim) zaningahê mehkî ji zaningahê hate
dûrxistin.
İbo li diji 6. Filo‘ya Emerîka û yekşema
bi xwîn diji wan bûyera li pêş dimeşîya, li
gundû û fabrika xebatin rexistinî dikir.
1970‘da tekoşîna karker û gundîya le
diji sîstema faşîsta dijwar bû. Le ser berxwedana karker û gundîyan 15-16 hezîrane
gîşt hêrî qada bilind. Di wê tekoşîneda
karkerin fabrika Demirdöküm, Sungurlar,
Horoz Çivi... xebatkarin wan fabrika İbo
nezda nasdikirin û yek şixo dihesibandin.
Tekoşîna 15-16 hezîrane bû sedema wîya
sîyaseta nû vedeme fêr(ders) derxistin û
hita wedeme qû gredaye tewgera –PDA/
TİİKP bû şiwê deme şûnda ji wê tewgere
qêtîya.
1971‘da bilin bûna tewgara karkeran
dewleta faşîstan tirsand dewleta faşîst le
hemberî tekoşîna karkeran 12 adarê destda ser sîstemê û pihêtkirî(sıkıyönetim)
danezankir(ilan). Di wê demêda grev,
meşîn girseyî, miting, hatin qedexekirin,
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kovarin şoreşgerî û girseyîn rexistinîhatin
girtin dest bi neçîrvanîya şoreşgeran kirin
bi hezeran şoreşger hat girtin bi dehan şoreşger hate kuştin. Di wê demêda dewleta
faşîst li ibo digerîya.
İbo 1972‘da revîzyonîstên TİİKP têkilîye
xo qetan û TKP/ML awa kirinda reber tî kir.
İbo wê demê hêta têgertin, herama
Malatya, Antep û Dersim tekoşîna şoreşgeriye di domîne.
İbo û havalen xo her dem zordestîya li
ser gel danin ziman û pêşan(teshir)dikirin.
23 kanun 1973‘da İbo, Ali Haydar,
Süleyman, Muzzaffer û Hüseyin ji alîyen
dewleta
faşîst li Vartinikê hat dorbeçkirin di
wê pewçûne da Ali Haydar Şehîd ket
Muzzaffer, Süleyman û Hüseyin xelas bûn
İbo ji birîndar xelas bû.
İbo bi hale xoye birîndar penc roj li wan
gundan geriya. Roja penca gunde qû
cû bû ji alîyen mamosteye gund hati bû
îxbarkirin. Livir ji alîyen dewleta faşîst hêta
qereqole bi nêgen pêxas li ser cemedê
birin û xestin livir qetil bikin. Li mixabin
İbo livir alîyen li rêxîstinda ti axaftin nekir. Wê demê îşkenceyên herî mezin dît.
Serê sîbatê pêşî birin Dersimê ji vir ji birin
Harputê livir ji birin Amedê livir teslîmê
serdozger Yaşar Değerli kirin. İbo livir jiber nexeşîyen xedar rakirin nexeşhaneya
leşkerî. Celladen faşîst tûxwestin agahîyen
rexistinî ji bigirin ji ber wî nedixwestin qû
İbo bimre. Li ji ber xedarîyen nexweşiyen
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