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BÜTÜN SÖMÜRGECİ JENOSİD VE BARBARLIKLARA RAGMEN 
VE DE DÜŞMANA INAT 

KÜRDISTAN HALKI GELECEGE 
, 

INANÇ VE UMUTLA BAKlYOR! 

Y :\ŞASINlMA YIS 
BIJI YEK GULAN 

YURTSEVER 
KÜRDISTAN HALKI! 
1886 yılında Amerika'nın 

Şikago kentinde işçilerin sermaye 
cephesine karşı başlattığı direniş, 

günümüzde tüm dünya işçi sınıfının 
yolunu aydıntatmaya devam ettiği 

gibi, Kürdistan 'da da Ulusal Ba
ğımsızlık Mücadelesi'nde yerini 
alan işçi ve emekçi halkımızın yolu
nu aydınlatma ya devam ediyor. 

Nasıl ki; 1927 Ağustos'unda 

Nusaybin-Adana Demiryolu hattın
da çalışan işçilerimizin topluca kat
ledilmesi halen halkımız tarafından 
unutulmadıysa, 1886 yılında Ameri
kan burjuvazisi tarafından katledi
len işçi önderlerinin anıları da, dü
nya emekçileri tarafından 

unutulmadı, belleklerde taptaze 
kaldı. Günümüzde dün olduğu gibi 
bugün de iki cephe kıyasıya 

çatışmaktadır. Bir taraftan ezen sö
mür ücü sınıfların cephesi, diğer ta
raftan kendi insani hakları 

için,kurtuluşları için direnen işçi

emekçilerin geniş emek cephesi. 
Kürdistan Ulusal Bağımsızlık 

Mücadelesi, dünya emek cephesinin 
verdiği mücadelenin bir parçasıdır. 
Kürdistan işçi-emekçi halkının öz 
örgütü olan KA W A 'nın mücadele 

Devamı 23. Sayfada 

*KA WA Hareketi'nin Birlik 
Konjeransıyla 1988 Nisan 

· ayında oluşan Yekftfya Prole
tarJ;,a Kürdistan 'ın kuruluşu-
nun 1. Yıldönümünde, YPK
MK~nin Kürdistan halkına ve 
devrimci kamuoyuna yaptıgı 
açıklama Ala Yekftf'ye ulaştı. 
* YPK-MK'nin Nisan 1989 
açıklamasını Kürdistan ve 
bölgeyle ilgili bölümünün 
özetini aşagıda okurlarımıza 
sunuyoruz. 

Kürdistan Proletarya Partisini 
oluşturma yönünde önemli bir adım 
olan Yek'itlya Proletarya 
Kurdistan'ın kuruluşunun ardından 
I yıl geçti. Dünya ve ülke düzlemin
de önemli politik olayların, politik 
sarsıntıların yaşandığı kritik bir 
dönemde devdmci hareketimizin 
Birlik Konferansından doğan YPK, 
görev ve sorumluluğunun bilincinde 
olarak poltik hayata yön vermeye 
başladı. 1988 yılı Kürdistan 
proJetaryası ve halkı açısından büy
ük acılarla yüklü geçti. Bu bir yıl, 
birçok yönüyle Kürdistan tarihinde 
ve hatta dünya tarihinde unutul
mayacak bir dönem olarak 
kalacaktır ... 

Ortadoğu'da politik ilişkiler 

yumağı, dünyanın bir çok bölgesin
de olduğu gibi yüzeysel yaklaşım ve 
sadece görünen ilişkilerle 

açıklanacak nitelikte degildir . Bir 
dizi politik güç oldukça karmaşık 
ilişkiler içerisinde siyasal tabloya 
renk vermektedir. Sosyalizme 
doğru ilerleyen sınıf mücadelesinin 
bölgede aldığı en belirgin biçimieniş 
halkların emperyalizme ve 
sömürgeciliğe karşı başkaidırışı 

biçimindedir. Filistin ve Kürdistan 
ulusal kurtuluş mücadeleleri bu ta
bloda en belirgin yeri 
kaplamaktadırlar. Halkların anti
emperyalist ulusal kurtuluş müca
deleleri yanısıra, bölge, karşı

devrim kampının kendi içindeki 
çatışma ve mücadelelerine de sahne 
olmaktadır. Emperyalizm ve sosyal
emperyalizmin bölgedeki heg~mo
nya çatışması ve pazar savaşı ikti
dardaki gerıcı egemen klikler 
arasında halk düşmanı gerici savaş 
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ve çatışmalara yol açınakta; karşı
devrim cephesinin çeşitli 
kutuplarının kendi ajan ve istihba
rat örgütlenmeleriyle devrim 
saflarına saldırmalarına; çeşitli 
çeteler oluşturarak provakasyonlar 
yaratrnalarına, bir dizi tezgah ve 
komplolarla bezenen çirkin politi
kalarıyla halkiara ve onların dev
rimci mücadelelerine saldırınalarına 
sebep olmaktadır. Ortadogu 'nun 
hem bir devrimler ocağı oluşu; hem 
jeopolitik konumuyla baglanıılı 
olarak petrol bölgesi oluşu; ve hem 
de bunlara baglı olarak yukarda da 
vurguladığımız griftleşmiş ilişki ve 
mücadele sisteminden dolayı 
dünyanın en karışık ve sıcak bölgesi 
olma özelliğini hala 
korumaktadır ... 

Ortadogu'nun son 10 yıllık 
çehresini belirlemede. fran-Irak 
savaşının büyük rolonun oldugu 
yadsınamaz. Halkiara büyük zarar
lar veren ve büyük acılara mal olan 
bu halk düşmanı gerici savaş, bölge 
çapında da büyük yıkımiara yol 
açtı. Bu yıkım ve talıribatlar sadece 
fran ve Irak'taki iktisadi ve toplum
sal yıkımla; ya da her iki devlet 
sınırları dahilindeki muhalefetin 
susturulmasıyla; veya Arap ve Fars 
şövenizminin geliştirmesiyle muha
lefetin kendisini kısa dönemde 
toparlayamaması durumuyla sınırlı 
değildir. Bu tahribat muhakkak ki 
en çok bu iki ülkeyi içine aldı, an
cak onunla sınırlı kalmadı. Birçok 
Ortadogu ülkesini etkileyen bu 
savaş belkide bunlar arasında en 
çok Kürdistan ulusal kurtuluş hare
ketini olumsuz yönde ve doğrudan 
etkiledi. Kürdistan ulusal güçleri ve 
halkımız için gerçek anlamda bir fe
laket getiren bu savaşın sözkonusu 
tahribatları Kürdistan'da da kısa 
dönemde aşılamayacaktır. Bu 
gerçek, mücadele taktik ve 
metodlarında yeni tespitleri gerek
tirrnektedir. Halepçe jenosidi ve 
yüzbinlerin göçüyle düğümlenen bu 
felaketin ve arkasındaki 
sonuçlarının sağlıklı 
degerlendirilmesi, gereken ders ve 
sonuçların çıkarılması Ulusal 
Kurtuluş Mücadelemiz açısından 
bir zorunluluk teşkil etmektedir. 

Ortadoğu'da politik 
gelişmelerin merkezinde duran bir 
başka olgu, Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Hareketi gibi, Filistin Ulu
sal Kurtuluş Hareketi' dir. Filistin 
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Ulusal Kurtuluş Hareketi'de yeni 
bir evreye girmiş bulunmaktadır. 
Ülke toprakları dışında yıllardır sO~ 
ren silalılı mücadelenin yanısıra, Fi
listin toprakları üzerinde, bütün 
dünyanın saygısını kazanan "taş 
çocukları"nın direnişiyle sivrilen 
halk ayaklanması boyutlandı. 
Y ıliardır silahlı mücadelenin 
yaratamadığı pozitif etkileri işgal 
altındaki halkın ayaklanması 
yarattı. Taşh-sopalı halk direnişi, 
barikat savaşlarıyla Filistin halkı 
kendi tilksinde görkenıli direnişler 
yarattı. SUrgünde kurulan bagımsız 
Filistin devleti, işgal altındaki bu 
devrimci halk ayaklanmasının güçlü 
etkileri üzerinde yükselmiştir. Mü
cadele başından sonuna kadar el
bette bir bütün olarak ele 
alınmalıdır, mücadelenin şu ya da 
bu yönü asla karşı karşıya konula
maz; mücadeledeki farldı alan ve 
süreçler birbirlerini destekler, bir
birlerini geliştirir, güçlendirir. Ama 
eger bugün işgal altındaki isyan 
özellikle öne çıkmış durumdaysa, 
bunu bütün boyutlarıyla 
değerlendirmek sözkonusudur. Fili-
stin devletinin kurulması 
Kürdistan'da bazı süreçleri 
h~Iandırabilir. Filistin ülkesinin 
bagırnsızlığı, Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesini daha da ön 
plana çıkaracaktır. Böylesi bir du
rum karşısında Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş güçlerinin gerekli 
güçlülüge, örgütlülük, ulusal birlik 
ve olgunluk düzeyine ulaşıp 
hazırlıklı olmaları gerekmektedir. 
Kürdistan proletarya hareketi olan 
hareketimizin bu düzeye ulaşınada 
Uzerine düşeni yerine getirmesi daha 
da can alıcı öneme haizdir. Kürdi
stan Ulusal Kurtuluş güçleri Ulusal 
Kurtuluş Devrimi'ni hazırlama, 
Ulusal Biriilli ve Kongreyi kurmada 
Filistin devriminin tecrübelerinden 
ögrenmelidirler. 

Geçerken ve yeri gelmişken 
anti-parantez şunu da açıklamak 
do gr u olacaktır. Filistin Hareketi
nin önderliğinin emperyalizme 
gösterdiği teslimiyet bir çok ülke 
devrimci hareketini rahatsız etıigi 
gibi Kürdistan devrimci hareketini 
de rahatsız etmektedir. Bu, eskiden 
beri herşeye karşın eleştirdigirniz ve 
teşhir ettiğimiz bir noktadır. Ama 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş güçlerini 
ençok rahatsız eden ve hatta haklı 
isyanlarına yolaçan; Filistin Hare-

ketinin şu andaki önderliginin Kür
distan halkını en barbar yöntemler
le katleden Saddam yönetimini, 
üstelik de Halepçe katliamı döne
minde destekleme tutumudur. Tüm 
şiddetiyle teşhir ve mahkum edilme
si gereken bu tutum yanlış 
yorurnlanmamalı; önderlik ve bir 
halkın kurtuluş hareketi aynı yere 
konulmamalıdır. fşte bu olumsuz 
duruma ragmen, Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi ile Filistin 
Ulusal Krtuluş Mücadelesi 
arasındaki devrimci baglar dogru 
görülerek; teslimiyeıçi önderliğe 
değil, eskiden olduğu gibi Filistin 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesine en 
büyük destek sunulmalıdır. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mü
cadelesi Halepçe katliamı ve 
ardındaki büyük göç ile yeni bir dö
neme ulaştı. Bu dönem ayrıca başlı 
başına incelenmeli ve yeni mücadele 
taktik ve metodlarıyla 
sömürgecilille karşı mücadele yük
seltilınelidir. J enosidler halkımız 
açısından bir felaket olınasına 
karşın, halkımız her dönem bu tür
den felaketierin yarasını sarmasını 
biimiş ve düşmana karşı tekrar 
ayaga kalkmıştır. Tarihimiz bunu 
böyle söyler. Bugün Güney KUreli
stan'da Ulusal Direniş Savaşının 
başka boyut ve biçimlerde devam 
etmesi de bunu göstermektedir ... 

Halepçe katlianu Kürdistan'ın 
bütününü ve dünyayı etkiledi. Kür
distan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 
bütün parçalarda da önemli 
gelişmeler kaydetmekteydi. Tam bu 
döneme denk düşen Halepçe 
katliamı ve sonrasındaki gelişmeler 
sadece Güney Kürdistan halkımıza 
degil, bütün Kürdistan halkına bir 
darbe oldu. 88'e gelirken Kürdistan 
Ulusal Hareketi önenıli gelişmeler 
kaydediyordu. Kürdistan 'ın dört 
parçasının birlik ilişkileri hiçbir dö
nem bu denli gelişmiş durumda 
değildi. Sömürgecilerin halkımıza 
saldırısı ve bunun karşısında 
halkımızın ülke satbındaki 
başkaidırışı, dört parçada da 
halkımızı daha da bütürıleşmeye 
dogru götürüyordu. Kürdistan'ın 
dört parçasında silalılı mücadele de 
dahil (bütün eksiklik ve olumsuz
luklarına ragmen) bütün mücadele 
biçimleriyle halkımız ulusal direişi 
yükseltiyordu. Bundan dolayı Kür
distan 'ı işgalleri altında bulunduran 
sömürgeci diktatörlükler 
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aralarındaki tüm düşmaniıkiara 
karşın birlikte saldırıya geçtiler. 
Dolayısıyla Halepçe ile sadece dar
be Güney Kürdistan Ulusal Hareke
tine degil, bütün Kürdistan halkına 
ve mücadelesine indirildi. .. Olayın 
boyutları hiç kuşkusuz Kürdistan'ın 
boyutlarını da aşıyor. Uluslararası 
boyutta dünya halklarının davasına 
indirilmiş bir darbedir, Halepçe je
nosidi. Dünya halklarına karşı 
işlenmiş büyük bir suçtur. Dünya 
tarihi için bir KARA LEKE ve büy
ük bir UTANÇTIR! 

Kuzey Kürdistan için de bu du
rum, bir mevzi kaybı olarak telakki 
edilmelidir. Bu sadece askeri ve po
litik üs anlamındaki dar yaklaşım 
düzeyinde ele alınmamalıdır. Kürdi
stan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 
gelişme süreci içindeyken, ülke ve 
uluslararası alanda önemli mevziler 
elde ederken, bagımsızlıkçı egitim 
güçlenirken, devrimci militan ögeler 
giderek daha öne çıkmaya 
çalışırken, proletaryanın önderligi 
egilimi giderek güçlenirken böylesi 
bir darbe ister istemez Kürdistan'ın 
bütününü etkileyecekti. Bu 
anlamıyla Kürdistan bir bütün ola
rak ele alındıilında ve 
savunuldugunda, -ki; savunulmak 
zorunlulugu tek doğru çizgidir- du
rum doil;ru kavranabilir. Kürdistan 
Ulusal Kurtuluşu için büyük mevzi 
kayıpları anlamını taşıyan bu yenil
gi aynı zamanda hareketimiz özgü
lünde de önemli kayıplar anlamına 
gelmektedir. Kürdistan Proletarya 
Hareketi, Ulusal Kurtuluş Hareke
timizin önemli bir parçası ve 
bileşeni oldugu gibi öncülügüne 
aday olma ışıklarını bagrında 
taşımaktadır. 

Kürdistan halkı her dönem bü
yük katliamlardan sonra ayaga 
kalkmasını bilmiş ve direnişi yeni
den örgütlemesini başarmıştır. 
Halepçe katliamından sonra da Gü
ney Kürdistan halkımız mücadeleyi 
başka biçimleriyle, başka 
boyutlarıyla sürdürmesini bilmiştir. 
Partizan savaşı şeklinde devam 
eden Ulusal direniş yeniden boyut
lanacak, gelişecektir. Kürdistan'da 
Ulusal Kurtuluş güçleri ve proleta
rya hareketi bu yenilgilerden önemli 
dersler çıkarmak zorıındadırlar. 

Kürdistan' ı işgalleri altında bu
lunduran sömürgeci devletler K ür
distan'ın amansız düşmanlarıdırlar. 
Onlarla düzeyi ne olursa olsun ku-

rulan ilişkileri bir kenara bırakalım, 
Kürdistan devrimi ve halkının 
başdüşmanları olan bu güçler 
hakkında hayaller beslemek Kürdi
stan 'ı felaketiere götürecektir. Da
ha önceleri buna defalarca parmak 
bastık. Bu olayın hala 
kavranmadıgı bilinmektedir. 
Kavranılsa ve gereklerine uygun ha
reket edilseydi, bu felaketler büyük 
olasılıkla yaşanmazdı. 

Kürdistan halkı kendi özgücü
ne ve kendi silalıma güvenmek 
durumundadır. Düşmaru yenilgiye 
ugratacak ve devrimiınizi güvence 
altına alacak tek yol ve mantık bu
dur. Kürdistan halkı ne zaman bu 
mantıkla silaha sarılmışsa, başarıya 
ilerlemiş; bu anlayıştan uzaklaştıgı, 
halkın yerine düşmandan gelen 
desteğe güven bağladıgı her dönem
de yenilgiye yürümüştür. 

Kürdistan'da toplumsal ve po
litik zemin objektif olarak her dö
nem silahlı ulusal kurtuluş mücade
lesine uygunluk arzetmektedir. So
run Kürdistan halkının gerçek dev
rimci önderliginin yaratılarak, bü
tün ulusun Ulusal Kurtuluş Müca
delesi için onun etrafında kenetle
nip savaşacagı eylemsel platformu 
hazırlamaktır. Bunu 
gerçekleştirecek tek güç de 
halkımızın gerçek çıkarlarının ve 
kurtuluşunun simgesi Kürdistan 
Proletarya Partisi ve hareketidir. 
Eger gerçekten halkımız bütün 
inancıyla bu hareketin öncülügünde 
ulusal kurtuluş için örgütlü maddi 
güce dönüşürse, zafer kesindir. İşte 
o zaman Kürdistan halkı zaferi gü
vence altına almış demektir. lşte o 
zaman Kürdistan halkı yenilmezdir. 
İşte sorun, Kürdistan halkının 
gözbebegi gibi korudugu, inançla 
içinde örgütlendiği, bütün gücü ve 
bedeniyle ugruna savaştıgı proleta
rya partisi ve onun önderligindeki 
ulusal kurtuluş hareketini yaratmak 
sorunudur. YPK, bu mücadelenin 
sorumluluğunun ve yüceliginin bi
lincinde olarak bu savaşımın 
içindedir. Bu mücadelenin uzun er
imli oluşunun bilincindedir. Bütün 
imkansızlık ve eksikliklerine 
ragmen, bu çizgi ve anlayışla, O, 
Kürdistan devrminin zaferinin 
teminatıdır. Bu nedenle Kürdistan 
devriminin en kararlı, en savaşkan, 
en yetenekli unsurlarının 
örgütlenecegi ve savaşacağı alan, 
O'nun saflarıdır. O'nun saflarında 

en kararlı savaşçılar, komünistler 
yerlerini almalı ki, Kürdistan 
proletaryası kendi tarihi misyonunu 
yerine getirsin. Böylece proletarya 
partisi önderliğinde Kürdistan halkı 
bagımsızlık yolunda yenilmez düze
ye ulaşsın. Bu süreci hızlandırmak 
sorurnlulugun bilincinde tüm Kür
distan'lı komünistlerin, devrimcile
rin, yurtseverlerin kararlı ve militan 
çalışmasına baillıdır. O zaman, da
ha yolun başında bulundugumuz şu 
dönemdeki eksiklik ve 
olanaksızlıklarımızı aşarak Kürdi
stan'lı emekçi kitlelerin savaşkan ve 
inançlı destek ve gücünü örgütleye
rek büyük bir maddi güç yaratacak, 
Kürdistan devriminin zaferi yolun
da emin adımlarla yürüyecek, dü
nya sosyalizmine mücadelemiz ve 
devrimimizle katkıda bulunacak ve 
onun onurlu bir üyesi olabilecegiz. 
Bu baglarnda YPK, tüm 
Kürdistan'lı komünistlere, devrim
cilere bir kez daha sorumluluk ve 
görevlerinin yüceliginin önemini 
hatırlatarak bu yüce mücadelede en 
kararlı, en fedakar ve en savaşkan 
bir şekilde yerini almaya çagırır. 

YPK, Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelsi 'nin canlı 
pratigi içinde bu görevleri başanya 
götürecegmin bilincindedir. Bu 
amaçla tüm dikkatlerini ülke zemi
ninde yükselen ulusal kurtuluş mü
cadelesine yönelımektedir. Kürdi
stan proletarya partisinin oluşum 
sürecinin U.K. Mücadelemizin canlı 
pratiği, silahlı ulusal kurtuluş savaşı 
zemininde yükselecegi bilinciyle 
çalışmaya atılan YPK, bundan son
ra da bu dogrultuda daha ileri 
adımlar savaşımı içinde olacak, bu 
alanda ileriye yönelik gelişmeler 
saglayacaktır. 

YPK, Ulusal Kurtuluş Cephesi, 
Ulusal Kongre ve genel ittifaklar si
yasetine baglı olarak gerek Kuzey
Batı Kürdistan'da gerekse Kürdi
stan'ın diger parçalarında olumlu 
adımlar attı. Kürdistan'lı yurtsever 
siyasi parti ve hareketler arasında 
Kürdistan Ulusal Hareketi ve 
bagımsızlık dogrııltusunda dogru 
dostluk ve ittifak ilişkilerinin 
geliştirilmesinde degişik çalışma ve 
girişimlerde bulundu. Yayınları yo
luyla da bu dogrultudaki çizgisini 
kamuoyıına açan devrimci hareketi
miz, gerek Kuzey-Batı 
Kürdistan' daki ve gerekse de Güney 
Kürdistan'daki çalışmalarını 
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başlangıç olarak görmekte ve bu 
çlışmaların devam etmesi 
gerekliliğinin üzerinde 
durmaktadır. 

Kuzey-Batı Kürdistan'da her 
dönem oldugu gibi, 88 yılında da 
sömürgeci Türk devletinin tutsak 
aldığı Kürdistan'lı komünistler ve 
devrimciler, Türkiye devrimci 
tutsaklarıyla birlikte zindan 
direnişleri geliştirdiler ve hala da 
geliştiriyorlar. Türkiye ve Kürdistan 
halklarının onuru olan bu 
insanlarımızın mücadelesi, 
saygınlıgı, soylulugu ve yüceliğine 
uygun şekilde büyük destek görmek 
durumundadır. KA W A 
Davasından yargılanan Kürdistan'lı 

proleter devrimciler ve ulusal 
kurtuluşçular zindanlarda örnek 
direnişler yaratarak Türkiye ve Kür
distan devrimlerinin kalbinde onur
lu yerlerini alıyorlar. 

Kuzey-Batı Kürdistan ve Tür
kiye önümüzdeki dönem önemli siy
asal değişikliklerin eşiğindedir. 

Faşist-sömürgeci Türk devleti her 
geçen gün ekonomik ve politik kri
zin dar boğazına daha da 
yuvarlanmaktadır. Gerek Türkiye 
ve Kürdistan'da ve gerekse de 
uluslararası arenada giderek tecrit 
olmakta ve yıkıma gidişini engelle
mek amacıyla da insanlık dışı 
barbarlıklarına devam etmektedir. 
Bunun karşısında Türkiye ve Kuzey 
Kürdistan halklarının direnişi de gi
derek yükselmektedir, ve giderek 
daha da yükseleceğini şimdiden söy-

Ala Yekftf 4 

!emek hiç de yanlış olmayacaktır. 
Kürdistandaki son çalkantılardan 

sonra Kuzey-Batı Kürdistan'ın öne
mi giderek daha da artmaktadır. 
Kuzey Kürdistan halkımız kurtuluş 
umudu olarak bütün mantıgı ve kal
biyle inandığı önderliğe ulaştığında, 
zafer ve mucizeler yaratmaya muk
tedirdir. Kuzey-Batı Kürdistan 
halkımız bu umut ve bilinçle müca
dele hazırlıgı içinde savaşımını 
güçlü bir ulusal kurtuluşçu örgütlü
lük düzeyine sıçratmalıdır. 
Kürdistan proletarya hareketimiz 
halkımızın ve kendisinin içinde 
bulunduğu eksiklik ve 
olanaksızlıkların bilincinde olarak; 
Kürdistan'da Ulusal Kurtuluş Mü
cadelernizde düşmana vurulan en 
küçük darbenin dahi önemini bile
rek; geçmişimizin devrimci mirasını 
öne çıkararak; sömürgecilere karşı 
bir halk olarak dişe diş bir mücade
lenin örgütlendirilmesinin günün er
telenmez somut görevi oldugu üze
rinde önemle durur. Kürdistan'lı 
komünistler olarak bizler ve tüm 
ulusal kurtuluş güçlerine bu nokta
da sorumlu ve büyük görevler 
düşmektedir. Kürdistan'da tüm 
ulusal kurtuluş güçlerinin sömürge
cilere karşı savaşta Ulusal Kurtuluş 
Cephesi esprisi içerisinde kenetlene
rek yerlerini almaları ve güçlü bir 
ulusal kurtuluş savaşı yaratmaları 
doğrultusunda görevlerini pratikte 
yerine getirmeleri gerekınektedir. 
Eğer sömürgeci diktatörlüklerin oy
unu ve tezgahları boşa çıkarılınak 

isteniyorsa, güçlü ulusal kurtuluş 
savaşı yaratmanın olanakları mev
cuttur. Yeterki buna, birincil ola
rak, bütün azim, inanç ve 
proletaryanın devrimci ulusal 
kurtuluş mantığıyla sarılınsın. fkin
cil olarak da, bağımsızlıkçı, radikal 
ve militan ruhla ulusal kurtuluşçu 
birlikle mücadeleye atılınsın. 

Bu görev, her ne pahasına olur
sa olsun yerine getirİlınesi gereken 
yüce bir görevdir. Uğruna canlar 
verdigirniz, verecegirniz bu yüce gö
rev ve davanın parlak ve görkemli 
devamında en büyük sorumluluk 
Kürdistan'lı komünistler başta ol
mak üzere tüm ulusal kurtuluşçula
ra düşmektedir. 

• Tüm sömürgeci barbarlıklara 
rağmen zafer Kürdistan halkının 
olacaktır! 

• Yaşasın Bağımsız, Birleşik, De
mokratik Kürdistan ve Sosyalizm! 

• Biji Yekitiya Proletarya Kurdis
tan! 

• Yaşasın Kürdistan Proletarya 
Birliği! 

Yekitiya Proletarya Kurdistan 
Merkez Komitesi 

Nisan'89 

LEYLA QASIM 
Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Savaşı 'nda 
Yaşıyor! ... 
Kürdistan'lı bir öğrenci, bir peşmerge, bir kadın olarak 
13 Mayıs 1974'de idam edilen LEYLA QASIM, 
tüm Kürdistan çapında insanlarımızın kalbinde yaşıyor. 
LEYLA QASIM, ugruna mücadele ettiği ve şehit düştüğü 
Kürdistan bagımsızlık mücadelesinde yaşatılıyor. 
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GÜNEY KÜRDISTAN'DAKI 
MÜCADELENIN 
•• •• •• •• 

DUNU VE BUGUNU 
Geçen Saytdan lkvum --------=-:-:-,---:----:---:-:--::'-,---:----~-:--:---:Y · RO HAT-IKP iktidarda pay almadığı Haşimi yalist" olarak niteleyerek Bağdat 

B. RUS 
SOSYAL-EMPERYALiSTLERINİN 

GÜNEY KÜRDfsT AN'DAKİ 
MİUİ DİRENIŞ KARŞISINDAKi 

TAVRI VE ROLÜ: 

Rus sosyal-emperyalistlerinin 
Irak sömürgecileri ile olan 
ilişkilerini IKP'siz düşünmek müm
kün değildir. Rus sosyal
emperyalistlerinin Güney Kürdistan 
ihtilali ve sömürgeci Irak devleti 
karşısındaki tutumları üçlü 
olagelmiştir : !)Bazen yalnız Güney 
Kürdistan ihtilalini destekleyen tu
tumu, 2) Bazen yalnızca sömurgeci 
Irak devletini destekleyen ve 
KOP'ye karşı olan tavrı, 3)Bazen de 
hem Güney Kürdistan ihtilalini hem 
de sömürgeci Irak devletini birden 
destekleyen tutumu. Yani kurdu ve 
kuzuyu bir arada destekleme 
politikası ... Sovyetlerin Irak'la kö
klü ilişkiler geliştirmeye başlaması 
ta 1956'lara kadar dayanır. 1958 
yılında Abdülkerim Kasım 
önderliğinde Haşimi monarşisinin 
Irak'ta yıkılmasından sonra, 
Irak'ta KDP, Irak Komünist Partisi 
ve Irak Milli Demokrat Partisi'nin 
içinde yer aldıgı "Milli Birlik Ce
phesi" kuruldu. Irak burjuvazisinin 
güçlenmeye başlaması ile birlikte 
Güney Kürdistan için yapılan re
formlar adım adım rafa kaldırldı. 
Haşimi monarşısı döneminde 
olduğu gibi Kürdistan ihtilalinin ön
der kadroları sudan sebeplerle tutu
klanmaya başlandı. Kürdistan 
basınına karşı saldırılar artırıldı. 
Böylelikle KDP "Milli Birlik Ce
phesi'"nde ekarte edildi. Bu dönem 
Irak Komünist Partisi "Milli Birlik 
Cephesi" içinde henüz ekarte 
edilmediği, kendi burjuvazisi ile be
raber iktidarda olduğu için, kendi 
burjuvazisinin Kürdistan' a haçlı se
feri düzerılemesine katkıda bulun
du. IKP'nin sömürgeci-şöven 
politikası 1962 yılına kadar sürdü. 

Monarşisi esnasında şöyle demişti: radyosunda "komünistleri öldü-
"Müşterek mücadele, Kürt milleti- rün! "diye halka çağrıda bulundu. 
nin Kürdistan toprakları üzerinde, Bir kaç haftalık süre zarfında 
bagımsız bir Kürt devleti Bagdal sokaklarında ve Irak'ın 
kurmalarını sağlayabilecek şartların diğer büyük kentlerinde onbinden 
ve eylem şekillerinin hazırlanmasına fazla insan komünist olma zannıyla 
yardım edecek şekilde tanzim edi!- katıedildL Abdülselam Kasım 
melidir .(14) Aynı IKP, Kürdistan kurşuna dizildL Kendisini oldukça 
Demokrat Partisi iktidar kötü bir tarzda kendi burjuvazisinin 
organlarında ekarte edildiği, Kürdi- tuzağına düşüren IKP yöneticileri 
stan için Irak burjuvazisinin yaptığı soluğu yalçın Kürdistan dağlarında 
reformları ıamamaen rafa peşmergeler arasında aldılar. Sanki 
kaldırdığı 1961-1962 yıllarında ise kısa bir süre önce burjuvazileriyle 
şu beyanlarda bulunacaktı: "Kuze- birlikte Kürdistan'a haçlı seferleri 
yin ayrılıkçı asileri, amerikan emp- düzenleyenler onlar değilmişçesine. 
eryalistlerinin sıçrama tahtaları" Komünistlerin Irak'ta açıktan 
(15) (KDP'nin o dönem ABD ile katledildigi, Sovyetlerin Irak 
sıkı fıkı ilişkileri yoktu a.) tarafından "kızıl emperyalist" 
"Cento'nun ve Kürt derebeylerinin nitelendirildiği bu dönem Sovyetler, 
kuklaları" (16) (Ki Cento'ya üye Irak sömürgecileri ile olan 
olan KDP değil, sömürgeci Irak ilişkilerini kesti, yalnızca KDP ile 
devleti idi. Yani kendi devletleri idi. ilişkilerini sürdürdü. Bu dönem 
Cento'da Bağdat Paktı'ndan sonra KOP'ye aktif destek veren Sovyet-
kurulmuş, Irak sömürgecilerinin de ler Birligi Kürdistan sorununu 
yeraldıkları anti-Kürdistan bir hare- Birleşmiş Milletler' e götürmek üze-
keıti. IKP'nin o dönemki bu re Moğolistan Halk Cumhuriyeti'ne 
iddiasına kargalar bile gülerdi b.) bir önerge hazırlattı ve Birleşmiş 
Yine o dönem IKP şu saçma iddiayı Milletler' e verdirtti. Tam da bu dö-
da yaparak kendi devletlerinin nemde Irak hakim sınıfları Baas'ı 
gerçek özünü görmemezlikten geldi iktidardan indirerek yerine Ekim 

"Cento ajanları ve petrol 1963'de Abdülselam AriPi iktidara 
kurupanyaları durumdan yararlana- getirdiler. Abdtilselam Arif Irak'da 
rak ve Kuveyt 'teki Britanya kuvvet- bir millileştirme hareketine girişti. 
lerine dayanarak uydu bir Kürt dev- IKP, Abdülselam Arif'in 
!eti yaratmak üzere, Irak devletine millileştirme hareketini destekledi, 
karşı silahlı ayaklanma hareketine böylelikle Sovyetler Irak devleti ile 
girişmişlerdir." (17) Sovyetler olan ilişkilerini yeniden başlatarak, 
IKP'nin Kurdistan ihtilaline kendi Moğolistan Halk Cumhuriyeti'nin 
burjuvazisinin yanında 1938'lerin Birleşmiş Milletler' e verdiği önerge-
TKP'si gibi saldırdığı bir dönemde, yi geri aldırttı. Bu vesileyle Sovyet-
KOP ile ilişkisini kesmedi. Bu dö- ler Kürdistan sorununun Birleşmiş 
nem hem KOP'yi destekler görün- Milletler'de görüşülmesini 
dü, hem de Irak'a gerekli engellemiş oldu. Sovyetler Birliği bu 
yardmıları yapmaya devam etti. girişimde bulunmadan önce TASS 
Taa ki 1963 yılında Abdtilkerim haber ajansı vasıtasıyla bir genelge 
Kasım önderliğinde olan ve IKP'nin yayınlamış; Türkiye'yi ve fran'ı 
de içinde yer aldığı iktidara karşı Kürt ihtilali'ne karşı müdahale et-
Baas Partisi bir darbe yapıncaya ka- memeleri konusunda uyarmış, Tür-
dar ... 8 Şubat 1963 'de Arap Sosya- kiye ve fran sınırında askeri manev-
list Baas Partisi bir darbe ile iktida- ralara girişmişti. Fakat 
ra gelince; Sovyetleri "Kızıl emper- revizyonistleştihen sonra proleter 
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enternasyonalizme ihanet eden So
vyetler Birligi yalnızca kendi devlet 
çıkarlarını düşündüğü için Irak'la 
ilişkilerini düzeltir düzeltmez, Kür
distan konusundaki girişimlerini ra
fa kaldırdı. Şimdiki Irak-KOP'nin 
1976 daki öneeli olan Geçici Komite 
(Qıyadeyi Muvakkat) ve şimdiki 

Kürdistan Demokratik Halk Partisi 
öneeli olan Sahmi Ralıman grubu 
Abdülselam Arif döneminde Irak'a 
akan Sovyet silahları için şöyle 

diyorlardı: "Bu dönemde, Şubat 
darbesinin getirdiği iktidar süresi 
dışında, Irak'a Sovyet silahlan ak
maya devam ediyordu. Bununla 
birlikte KOP bu konuyu propagan
da alanında işlemedi. Tam tersine 
Barzani'ye yakın olanlar, Sovyetler 
Birligi Irak'a silah vermediği takdir
de başkaları aynı işi yapacaktır" 
diyorlardı. Öte yandan Sovyetler 
Birligi'de Kürt ihtilalinin İran'dan 
yardım almasına ilirazda bulunmu
yordu.Onlar sadece bundan daha 
öteye gitmemek gerektiğini belirtiy
orlar ve Barzani'yi "gerici bir kay
naktan yardım aldıgı halde o 
kaynaga teslim olmayan ender kim
selerden biri olarak niteleyerek 
politikasını övüyorlardı." (18) 

Şimdi Sovyet yanlısı geçinen 
bazı güçlerin o dönemlerde 
yaptıklan beyanatlarda da 
anlaşılacağı üzere Sovyetler Birliği 

kendi emperyalist politikası geregi 
hem kuzu durumunda olan Kürdi
stan devrimini destekler görünüyor, 
hem de kurt durumunda olan Irak 
sömürgecilerine her türlü destegi 
veriyordu. Özellikle IKP'nin ikti
darda pay almadıgı dönemlerde 
KOP ile mümkün mertebe ilişkileri
nin kesilmesinden yana değildi. Fa
kat IKP'nin Irak burjuvazisi ile be
raber iktidarda pay aldıgı ve Irak'ın 
barışçıl yoldan sosyalizme gitme yo
lunda olan bir güç olarak 
degerlendirmeye başlandıgı dönem
lerde KOP ile ilişkiler 

sogutuluyordu. KOP ile Sovyetler 
Birligi arasında henüz ilişkilerin 

kesilmedigj dönemlerele esas olarak 
şu görüşmelerde bulunuldu. 
KOP'nin SBKP 24. Parti Kongresi'
ne yolladıgı heyetin yaptı.gı 

görüşmeler, Irak -Sovyet 
antlaşmasını iırızalamak ıçın 

Bagdat'a gelen Kosigin'le yapılan 
görüşme, 1972 yılında bir Kürt hey
etinin Suslov'la yaptıgı görüşme, 

Sovyet gazetecisi Birmakov'un 
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"Irak-Kürdistanı"na geldiğinde 

yaptıgı görüşmeler. KOP ile SSCB 
arasında yapılan tüm bu 
görüşmelerin resmi bir sıfatı 

vardı.KDP ile yapılan tüm bu 
görüşmeler Baas 'la mevcut soguk 
ilişkilerden kaynaklanıyordu. Bir 
anlamıyla Sovyetler Irak devletine 
karşı KOP'yi kendi satranç 
masasında önemsiz piyonlar olarak 
degerlendiriyordu. Düşüncesi 

gerekliginde bu önemsiz piyonlannı 
Irak' a karşı kullanabilmekıL 

1969'a gelindiğinde Peşmerge 

ordusunun Kawa ve Rızgari H@zleri 
(Hez, Kürdistan peşmerge ordusun
da bine yakın peşmergeden oluşan 
askeri birimdir.) sömürgeci Baas 
ordularına karşı kurtanimış Kürdi-
stan topraklarını habire 
genişletiyorlardı. 1970'e 
gelindiginde sömürgeci Baas 
iktidarı Kürdistan devrimi 
karşısında tamamen çaresizlik içine 
girmişti. Bu dönem Sovyetler 
Birligi 'nin de arabuluculuğuyla 
Baas biraz geri adım atar görünerek 
ll Mart 1970 Otonomi antlaşmasını 
imzaladı. Otonomi antiaşması 
geregince sözde ateşkes ilan edilmiş 
ve Güney Kürdistan'ına özerklik 
verilmişti. Sovyetler Birliği yönetici
leri ve başta Kosigin bu Otonomi 
antlaşmasını övüyorlardı. Irak sö
mürgecileri Sovyetlerle 1972'de 
imzaladıkları antlaşma öncesi 
görüşmelerde öne sürdükleri 
şartlardan biri olarak, Sovyetlerin 
Irak Komünist Partisi ile ilişkilerini 
kesmesini istiyorlardı. Sovyet.ler bu
na yanaşmadı. Bunun tam tersine 
IKP'nin · Irak'ta kurulacak Ulusal 
Cephe içerisinde yeralması şartını 
koşuyordu. O dönemki uluslararası 
dengeyi kendi lehlerine çevirmek 
isteyen ırkçı Baas rejimi geri adım 
atar görünerek Sovyetlerin bu öne
risini kabul etti. Arap Sosyalist 
Baas Partisi IKP'ye yeniden devlet 
organlarının bir kısmını verdi. 
Sosyal-emperyalist Sovyetler Birligi 
Irak'taki bu gelişme üzerine, özelli
kle de 1972 Irak-Sovyet ticaret 
anlaşmasının gelişmesinden sonra, 
Irak'ı barış içinde sosyalizmi inşa 
eden bir güç ilan ederek gerekli tüm 
askeri ve ekonomik destegi sagladı. 
Irak'ın Varşova Paktı ülkeleriyle 
yaptıgı ticari antlaşmalar bir 
digerini izledi. 

1972'den sonra bir zamanlar 
(çok eski degil, 1963'de) Baas 

tarafından onbine yakın taraftarı 

katledilen IKP, Baas Partisi ile or
tak iktidar oldu. IKP'ye yaklaşımı 
taktik bir yaklaşım olarak gören 
ırkçı Baas Partisi bir dönem sonra 
IKP ile işi bitince onu tıpkı l963'te 
yaptıgı gibi yeniden katletmeye 
başlayacaktı. IKP, l972'den sonra 
kendi burjuvazisi ile ortak olduktan 
sonra Kürdistan devrimine karşı 
1962 öncesi gibi tavır geliştirmeye 

başladı. l972'den sonra sosyal
emperyalist Sovyetler Birliği'nin 

KOP'ye yaptıgı telkinler genellikle 
şu yöndeydi: "Bugünkü koşullarda, 
ortada olan eksikliklere ragmen 
bundan daha fazlasını 
gerçekleştirmeye imkan yoktur." 
(19) Irak sömürgecileri ll Mart 
1970 antiaşmasından sonra altını 
imzaladıkları antlaşmanın hiç bir 
maddesini çözüınleyecek tarzda 
pratik adım atmadılar. Tam tersine 
ll Mart 1970 antlaşmasıyla Kürdi
stan ihtilalini nasıl bitireceklerinin 
hesabını yaptılar. Nitekim baştan 
beri sinsi hesaplar peşinde 

olduklarını, Baas sömürgecileri 
l975'ten sonra açıklamışlardır. 

l975ten sonra yüksek derecede bir 
Baas yetkilisi kendi geçntişteki kur
naz planiarına ilişkin şöyle diyecek
ti: "Biz Barzan'nin müttefiklerinin 
Sovyetler Birligi, Irak Komünist 
Partisi ve fran oldugunu 
saptamıştık. Bu nedenle kendisini 
savaştan önce ilk iki müttefikten 
tecrit ettik; üçüncü müttefikten tec
rit etmeyi ise son ana bıraktık ve so
nunda ondanda tecrit ettik." (abç) 
(20) Yüksek düzeydeki bir Baas yet
kilisinin 1975 sonrası yaptıgı bu 
açıklama şu anlama geliyordu: So
vyetler Birliği ile anlaşmakla, ırkçı
faşist oldukları halde, kendilerini 
barışçıl yoldan sosyalizme geçenler 
olarak kabul ettirmişlerdi. Bu oto
matikman kendilerini Varşova 

Paktı' na kabul etti rm ek anlamına 
geliyordu. Irak Komünist Partisi ile 
iktidarı paylaşmakla; onların ateşli 

anavatan savunucusu olmalarını 

sağ]amışlardı. Cezayir antlaşmasını 
imzalamakla İran 'la olan 
çelişkilerini belli bir süre içinde olsa 
yatıştırmışlardı. Böylelikle Irak 
Ortadogu üzerinde oynanan 
satrancın bir fıgürü olmaktan 
çıkmış, ufak bir oyuncusu durumu
na gelmişti. Sovyetler Birliği, IKP 
Irak'ta iktidara alındıktan sonra da 
KOP ile tüm ilişkilerini kesmedi, 
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onu dolaylı da olsa destekler görün
dü. 1974'e kadar Erivan'da Kürtçe 
yayın yapan radyodan Barzani 
Marşı çalınmaya devam edildi. 
Ama ne zamanki "barışçıl yoldan 
sosyalizme ilerleyen Irak" Cezayir 
antlaşmasını imzaladı ve 
Kürdistan'da ki direnişe topyekün 
savaş açtı, Sovyetler Birligi KOP ile 
ile olan tüm ilişkilerini kesti. Irak 
Komünist Panisi 1961-!962'de 
yapı@ gibi utanmazca kendi sö
mürgeci burjuvazisinin yanında ye
niden Kürdistan'a saldırarak karşı
devrimci özünli bir daha açıga 
çıkardı. Sovyetler dag savaşı konu
sundaki askeri uzmanlarını sömür
geci Irak devletinin hizmetine verer
ek Irak ordusunun Kürdistan ce
phesinde başarı elde etmesını 
sagladı. Rus sosyal-emperyalistleri
nin sosyalizm adına halkımızın kut
sal davasına karşı işledikleri bu suç 
Kürdistan proletaryası tarafından 
asla unutulmayacaktır. Böylelikle 
Rus sosyal emperyalistleri de tıpkı 
ABD emperyalisıleri gibi Kürdistan 
kurtuluş hareketinin imhası için 
çalıştılar. Eger KOP burjuva-feodal 
önderligi ABD emperyalizminin 
kucagına itilmişse bunun başsorum
luları arasında Irak Komünist Parti
si ve Sovyetler Birligi'de mevcuttur. 
Bu tarihi gerçegi kimse çarpıtamaz. 
Kelimenin tam anlamıyla pişkin 
sömürgeci-şöven bir parti olan revi
zyonist Irak Komünist Partisi 
!978'e gelindiiiinde bir daha 
Baas'ın imhasıyla karşı karşıya ge
lecek ve yine utanmazca soluğu 
Kürdistan dağlarında peşmergeler 
arasında alacaktı. 

C. ÇİN'Li REVİZYONİSTLERİN 
O DÖNEM GÜNEY KÜRDiSTAN 

'DAKİ İliTiLALE KARŞI 
TUTUMLARI 

Çinli revizyonistler Kürt ihtila
linin bastırılması ve sivil 
Kürdistanlıların yıış farkı gözetil
rneksizin kurşundan geçirilmesi üze
rine ABD'den ve Rus sosyal
emperyalistlerinden farklı bir tutum 
içerisine girmediler. Çin revizyo
nistlerine göre; "Üç Dünya 
Teorisi" dünya devrimi için geçerli 
biricik ıeoriydi ve o dönemler "Üç 
Dünya Teorisi "ne göre Rus sosyal
emperyalizmi dünya devriminin 
başdüşmanıydı, dünyadaki diger 

yarı sömürge-bagımlı ülkelerdeki 
devletler dünya devriminin temel 
güçleri arasındaydılar. İngiltere, 
Fransa, Federal Almanya, Japonya 
gibi gelişmiş kapitalist ülkelerdeki 
devletler, dünya devriminin yedek 
güçleriydi. Hatta ve hatta ABD'de 
bunların arasındaydı. Karşı
devrimci Çinli revizyonistlere göre 
bunların hepsinin Rus sosyal
emperyalizmine karşı birleşmeleri 
gerekirdi. Çin revizyonistleri yine 
"Üç Dünya Teorisi"nden hareketle 
"Üçüncü Dünya Ülkesi" konu
munda olan sömürge, yan-sömürge 
ve bagımlı ülkelerdeki devrimcilerin 
önüne, Rus sosyal-emperyalistleri
nin yayılınacı tehlikesine karşı ken
di devletlerini desteklerneyi görev 
olarak koyuyordu. 

Çinli revizyonistlere göre sö
mürgeci İran ve Irak devletleri birer 
"Üçüncü Dünya" ülkesiydi ve bun
lar dlinya devriminin temel güçleri 
arasındaydılar. Ve yine Çinli revizy
onistlere göre İran ve Irak'daki dev
rimciler dünya devriminin temel 
güçleri arasında olan hükümetlerini 
desıeklemeliydiler. fran ve Irak'da
ki iktidariara yönelen hareketler, 
dünya devriminin temel güçleri 
arasında olan İran ve Irak'ı 
gerilettiiii için gericiydiler, yani 
bastırılmalıydılar. 

Çinli revizyonistlerin o dönem
ler iyice başına çöreklendikleri ve 
adım adım revizyonist burjuva
milliyetçi bir parti konumuna getir
dikleri ÇKP, Tufan (fran kökenli 
devrimci bir örgütlü, yaşadıgı bö
lünme ve dagılma neticesinde son 
yıllarda sadece isim düzeyinde 
varlıgından söz edilmektedir. 
İran'daki pratik faaliyet içerisinde 
gözle görülür bir faaliyetleri günü
müzde kalmamıştır.) ile yaptığı 
görüşmler esnasında, Tufan 'a şu 
telkinlerde bulunuyordu : "Kürt 
milli meselesiyle ilgili görüşlerinizi 
destekliyoruz .. .İran'da milliyetler 
arasındaki bir savaştan süper dev
letler yararlanacaktır ... Sizin, Kürt 
milletinin kendi kaderini tayin me
selesini bugün ön plana ileri sUrme
niz ve bunun propagandasını 
yapmanızı bir daha düşünmeniz iyi 
olur, kanısındayız. Ayrılma ve ayrı 
devlet kurma yönünde etkilenme
mek gerekir düşüncesindeyiz." (21) 

Çinli revizyonistleri daha iyi 
anlayabilmek için, aynı görüşmeler
den yapacağımız bir kaç alıntıyla 

devam edelim. "Bu konuda Birma
nya Komünist Partisi'nin deneyi de 
ilginçtir. Onlar bir kaç yıl önce bazı 
azınlık milliyetler için bu yönde 
(ayrılma yönünde) propaganda 
yaptılar. Şimdi bu yüzden güçlük 
içine düştüler." (22) ÇKP Cezayir 
antlaşmasına ilişkin şurıları 
saçmalıyordu : "Çin, İran-Irak 
antlaşmasını destekledi. Bu yüzden 
eleştiriye uğradı.fran ve Irak 
üçüncli dünya ülkeleridir. Onlar 
arasındaki çatışmalardan iki süper 
devlet yararlanır. fran ve Irak 
arasındaki antlaşmayı desteklemek 
Kürtler üzerindeki zulmü onayla
mak anlamına gelmez. Kürt mesele
si Irak'ın bir iç meselesidir. 
Görüşmeler yoluyla çözülmelidir." 
(23) O dönem Çinli revizyonistler
den daha farklı bir ıuıumda bekle
nilemezdi. ÇKP' nin başına 
çöreklenmiş anti-Marksist, karşı
devrimci k lik, Kürdistan meselesini 
tek tek ülkelerin bir iç meselesi hali
ne indirgeyerek, Leninist anlayışı 
bu konuda ayaklar altına alıp bir di
zi devrimci partinin perspektifini 
karartmaya çalışıyordu. ÇKP o dö
nemler bu tavrıyla Rus sosyal
emperyalistlerinin ve ABD'nin 
yanında Kürdistan kurtuluş hareke
tine büyük bir darbe vurdu. Böyleli
kle ABD ve Rus sosyal-emperyaliz
minin yanısıra, Çinli karşı-devrim
ciler de Kürdistan halkının nefret ve 
öfkesini üzerlerine çektiler. 

Çinli karşı-devrimcilerin KUr
distan sorununu tek tek devletlerin 
bir iç sorunu derekesine indirgerne
leri o dönem bazı devrimci 
çevrelerin ufuklarını kararttığı gibi, 
günümüzde bazı güçler çıkıp Kürdi
stan sorununu böyle degerlendirebi
lirler. Bu konuda Stalin'e 
başvurmakıa yarar var. Stalin, 
emperyalizm çağının ilk çeyrek 
yüzyılı içinde gündeme gelen Ekim 
devriminin, ulusal kurtuluş müca
deleleri Uzerinde etkisini arılatırken, 
önemli etkilerden biri olarak şunu 
anlatır : "Ulusal sorunu, ulusal 
boynnduruga karşı savaş gibi bir 
özel sorun olmaktan çıkararak, ezi
len halkların, sömürgelerin ve yarı
sömürgelerin emp-eryalist sömürü
den kurtuluşu genel sorunu haline 
gelerek bunun arılamını 
genişletmiştir." (24) Emperyalizm 
çağıyla birlikte yani I 900'lerin 
başına gelindiginde, "dünyada 
paylaşılmadık tek bir karış toprak 
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kalmadı" diyen Lenin, emperya
lizm çagı ile birlikte ulusal mesele
nin tek tek devletlerin bir iç meselesi 
olmaktan çıkarak, uluslararası bir 
mesele haline geldiğini üstüne basa
rak belirtiyordu. Dünyada 
paylaşılmadık tek bir karış toprağın 
kalmadığı bir ortamda, tek dünya 
pazarının gündeme geldiği şartlarda 
nasıl olur da halen Kürdistan soru
nu bazı devletlerin iç sorunu olabili
yor?!!.. Böylesine saçma bir iddia 
emperyalizm olgusunu kavramama
da, Ekim devriminin sömürge, 
bagımlı ve yarı-sömürgelerin 

kurtuluş mücadeleleri için açtığı ye
ni çıgırı anlamarnada 
kaynaklamyor. Çinli revizyonistie
rin bu konudaki sakat düşünceleri 
anti-Marksist-Leninisttir. Bundan 
dolayıdır ki, Çinli revizyonistler ül
kemiz devrimi sorununda karşı

devrimci bir pozisyondadırlar. 

1975 YENİLGiSiNDEN SONRA 
YENİDEN TOPARLANMA VE 

GÜNÜMÜZ 

Emperyalistlerin destegi ve böl
gedeki sömürgeci güçlerin ortak 
ittifakıyla bastırılan Güney Kürdi
stan' daki Kürt hareketi tam 
anlamıyla yok edilemedi. Daha ön
ce de vurguladığırniZ gibi Kürdistan 
dagları peşmerge güçlerine mesken 
ve barınak olmaya devam ettiler. 
Tüm Kürdistan'da yenilginin sebep 
ve sonuçlarının tartışıldığı bir or
tamda Kürdistan'da Marksist 
egilirnli hareketler filizlenmeye 
başladı. 1945'den bu yana ilk kez 
Kürdistan'da komünizme ve 
uluslararası işçi sınıfının modern 
düşüncesine yönelme başladı. K ür
distan Korr{ünist Partisi'nin kendi
sini fesh edip, Kürdistan Demokrat 
Partisi gibi bir blok örgütü içinde 
örgütlenmeye başlamasından bu ya
na ilk kez Kürdistan'da Marksist
Leninist kimlikli örgütlerin 
filizlendigi görüldü. Böylelikle Kür
distan işçi sınıfı kendi· tarihinde 
ikinci kez kendi bagımsız örgütlen
mesini yaratmanın yollarını aradı. 
Doğu Kürdistan'da Komela 
Zahmetkeşan, Güney Kürdistan' da 
Komela Rencdaran ve kuzey-Batı 
Kürdistan' da KA W A bu şartlarda 
dogup gelişti. Gerçi Komela 
Zahmetkeşan'ın zemin çalışmasının 
İsmail Şerifzade dönemine 
dayandığı söylenmektedir. Keza 

Ala Yekftf 8 

Komela Rencdaran'ın ilk çekirdek 
çalışmalarının Komela Marksist
Leninist adıyla 1970'lerde olduğu 
anlatılmaktadır, fakat bunların esas 
gelişmeleri daha sonralarda, yani 
1975'den sonra ortaya çıkan boşluk 
döneminde olmuştur. Bunlardan 
Komeley Rencdaran 1976'da kuru
lan KYB içerisinde önemli bir güç 
oldu. Komeley Zahmetkeşan ise an
cak I 979 fran devrimiyle bir anda 
büyüyüp gelişti. 

"Irak Kürdistan'ında" faaliyet 
yürüten Komeley Rencdaran başta 
takındıgı anti-emperyalist, anti
sosyal-emperyalist tutumunu Kür
distan Yurtseverler Birligi içinde yer 
almasıyla birlikte adım adım terk 
etti. 1975 yenilgisinden sonra 
gelişmekte olan hareketi Kürt 
feodal-burjuvazisi yeniden kontrol 
altına alabilmek için faaliyete geçti. 
Bu sefer iki önemli kanat halinde, 
bir taraftan KYB (YNK, Yekiti 
Niştimanl Kurdistan), diger yandan 
PDK-QM (Parti Demokrat! 
Kurdistan-Qiyadei Muvakkat). Bö
ylelikle Marksist-Leninist kimlikli 
Komeley Rencdaran proleter bir 
çizgiye gelme şansını daha mücade
lenin başında yitirerek, iplerini Kürt 
feodal-burjuvazisinin sol maskeli 

· kesiminin eline kaptırdı. 
1975 yenilgisinden sonra Gü

ney Kürdistan'daki Kürdistani ha
reket içerisinde derin çelişki ve 
çatışmaları bulunduraraktan 
gelişmeye başladı. Özellikle 
KYB'nin 1976'da Suriye'de 
teşkilatlandırdıgı önderligini ve as
keri gücünün bir kısmını 

Kürdistan'ın Bahdinan Bölgesi 'ne 
taşırması döneminde KDP-GK 
(Kürdistan Demokrat Partisi-Geçici 
Komite, PDK-QM) ile KYB 
arasında başta Hakkari 
ınıntıkasında olmak üzere Kürdi
stan'ın çeşitli bölgelerinde büyük 
çatışmalar oldu. 78 İlkbaharında 
gerçekleşen bu çatışmalardan bazı 
sömürgeci güçlerin ve emperyaliz
min uzantısı durumunda olan bazı 
çevrelerin rolü oldu. Günümüzde 
tam olmasa da sömürgecilerin o dö
nemler Kürt hareketi üzerinde 
tezgahladıkları oyunlar ortaya 
çıkmıştır. kuzey-Batı Kürdistan'da 
kamuoyunca malum bazı hareketle
rin o dönem kışkırtıcı bir rol 
oynadıkları da herkesçe bilinen bir 
gerçektir. 

Yenilgiden sonra Güney Kürdi-

stan halkının oldukça birlik ve 
beraberlige ihtiyaç duydugu o dö
nemlerde Kürt feodal burjuvazisi
nin farklı sömürgecilerin desteginde 
ve farklı bağlantılarla Kürdistan'da 
sahneye yeniden çıkıp gelişmekte 

olan bağımsızlıkçı hareketi 
vantuzları arasına alma çalışmaları 
oldukça kolay olmadı. Kitleler nez
dinde oldukça prestiji sarsılan KOP 
bir özeleştiri hazırlama çalışması 

başlattı ve bu amaçla o dönem Sami 
Rabman önderliğinde toparianmak
ta olan KDP-GK, derli toplu bir 
özeleştiri·hazırlayıp yayırıladı. Yeni 
oluşmuş; fakat KOP içerisindeki 
kökleri I 966 öncesine dayanan sol 
maskeli feodal-burjuva kesim olan 
KYB önderleri ise, yenilgideki rolle
rini küçümseyerek tüm suçu Barza
ni ve çevresine yüklerneye çalıştılar 
ve bu yolu seçtiler. KDP-GK 
özeleştirisine taktik bir sorun olarak 
baktı; özeleştirisiyle geçmişte ders
ler çıkarma, bir daha aynı hatalara 
düşmeme yerine, geçmişteki 

pratiginden çok daha geri bir pratik 
sergilerneye başladı ve geçmişte 

işlenen hataların yolunu tuttu. KYB 
ise Barzani'ye getirdiiii eleştiriler 

konusunda samimi davranmadı, 

geçmişte Barzani 'nin yaptığı 

hataları kendisi de işledi. Böylelikle 
bir dizi sorunda olduğu gibi, Barza
ni'ye yaptıgı eleştiriler konusunda 
da samimiyetsizliğini gösterdi. 

1975 yenilgisinden sonra Kürt 
hareketi içerisinde bu gelişmeler 

yaşanırken, Kahire'de basılmakta 

olan yarı resmi El-Ahram Gazetesi 
1976 senesinde Mısır'dan 1 milyon 
Arabın getirilip Irak'ın kuzeyine 
(Güney Kürdistan'a) yerleştirilmesi 
planının haberini verdi ve yüz bin 
Arabın getirilip Kuzey Irak'a 
yerleştirildiğini yazdı. Bu dönem 
Irak'ın yayınladığı göstermelik af
tan yararlanıp Iran'dan Irak'a dö
nen 50 bin mülteci Kürt Irak'ın gü
neyine sürüldü. Çogu da 
tutuklanıp, birçoğu da idam edildi. 
Türk sömürgecilerinin de dönem 
dönem başvurdukları nüfus 
yerleştirme yoluyla Kürdistan'ı elin
de tutmaya çalışma planiarına böy
lelikle Irak sömürgecileri de aktif 
katılmış oldu. Diğer yandan Irak 
sömürgecileri tıpkı Türk sömürgeci
lerinin geçmişte yaptıkları gibi Kür
distan'daki yerleşim merkezlerinin 
isimlerini ve statülerini değiştirmeye 
başladı. örneğin Hacı Umran 
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bucagının adı Nasr olarak 
degiştirildi. Kerkük ili parçalanarak 
Tozhurmato ilçesi il haline getirilen 
Tekrit'e(*) baglandı. Kıt ve ilçesi 
Diyale'ye, Çemçemal ile Gelar da 
Süleymaniye' ye baglandı. 
Kerkük'ün tarihsel adı da 
degiştirildi. Irak sömürgecileri bir 
taraftan bu girişimlerde bulunurken 
diğer yandan artık ihtiyaç 
duymadıkları Irak Komünist Parti-
si'ni adım adun iktidar 
organlarından uzaklaştırma 
yollarını aradı. 1978 yılında toplam 
32 IKP üyesi asıldı. 1979'da 
IKP'nin Merkez Organı kapatıldı. 
1979 yılında IKP, Arap Sosyalist 
Baas Partisi 'nin saldırıları 
karşısında, artık tamamıyla imha 
durumuyla yüzyüze geldi. Irak 'tan 
solunum yolları tıkatılan IKP, yeni
den hayata kavuşmak için utanmaz
ca Kürdistan daglarının yolunu tut
tu. Tabii her zamanki gibi Kürt 
burjuva-feodal hareketi IKP'ye 
Kürt misafirperverligini esirgemedi. 
197 5 yılında Kürt halkının katledil
mesinde Rus sosyal-emperyalistle
riyle birlikte aktif yeralan IKP 
önderiiili gerekli cezaya çarptırılma
dı (*) ve yeterli ideolojik teşhiri 
yapılmadı. Hatta IKP'ye Kürdi
stan'da radyo yayını yapmasında 

kolaylıklar saglandı. 
Bazı çevreler IKP'ye sag1anan 

kolaylıkları Kürt burjuva-

GELIN KÜRDISTAN 

KUrdistan merttir 
suyu serttir 
içtiği kan 
yediği derttir 

Harç ettik kerpiç duvarlarına 
canımızı 

kanı ile yıkadık sokaklarını 
çocuklarımızın 

ektik lJlU/erimizi mezar 
tarlalarımıza 

Vurolduk paramparça 
sınır boylarmda 

yUreklerimizde 

feodallerinin Sovyetler ve onların 
baglantılarıyla olan ilişkilerine 
bağiayabilirler. Ama ne olursa ol
sun, IKP gibi sömürgeci-şöven bir 
hareketin Kürt hareketinin saflarına 
sokulması, onun yeniden ikinci
uçuncU kez affedilmesi, Kürt 
feodal-burjuva hareketini affedil
meyecek hatalı bir tutum içerisine 
sokmuştur. KDP-1, Kürdistan'ı 
işgal altında tutan sömürgecilerle 
ilişki sorununda, JKP ve benzeri 
güçlerle yeniden yakıniaşmak ve 
işbirligi meselesinde özeleştirisine 
sadık kalmadı. Kitlelerin sempatisi
ni yeniden kazanmak için özeleştiri 
verdiği dönemde şunları diyordu: " 
Bundan böyle hiç bir Kürt ihtilali
nin ya da her hangi bir Kürt siyasal 
örgütünün, hiç bir gerici hükümete 
ya da Kürdistan'ın bir parçasının 
egemenliği altmda bulundurup da 
Kürt halkının haklarını tanımayan 
bir hükümete, ya da halk hareketle
rine düşmanlık yapan herhangi bir · 
emperyalist devlete tokalaşmak için 
dahi olsa elini uzatmaması gerekir 
ve Kürt kurtuluş hareketinin bu re
jim ve hükümetlere amansız bir 
biçimde karşı olması, bu konuda 
açık bir çizgi izlemesi gerekir" (abç) 
(25) 

Devamı gelecek sayıda 

(*) Tekrit; Saddam Hüseyin ve 
çevresindeki kliğin geldigi bir 

kurşun yaraları 

cephaneleri dağlarına taşıdık 
içimizde sevdiklerimizi 

KUrdistan merttir 
suyu serttir 
içtiği kan 
yediği derttir 

şimşekle çaktık temmuzunda yazın 
buz kesti Harran ovası 
arti elli derecede 
dondu KUrdistan 
Ateş yağdı Munzur'a 
mahşerinden dUnyamn 

eksi otuz derecede 
yandı KUrdistan 

kasabadır. Saddam Hüseyin'in 
iktidarı ele almasından sonra, Tek
rit'i Kligi veya Tekrit'i Cunıası ola

.rak anılmasının nedeni budur. 
(*) Gerçi çok sonraları 8 Mayıs 
I 983' de KYB beklenmedik bir anda 
IKP'nin merkez karargahına 
saldırarak, 50'ye yakın IKP kadro
sunu imha etti, 1 MK üyesini esir 
aldı. Fakat bu saldırı KYB'nin özel 
olarak IKP'ye yönelttigi bir saldırı 
degildi. O dönem KYB Baas sömür
gecileriyle bir yakınlaşma 
içerisindeydi. KOP ve onun ekseni 
etrafındaki tüm güçlerle 
çalışıyordu. Ki, KYB'nin bu 
saldırısında Kürdistan Sosyalist 
Partisi'de nasibini almıştı. IKP'ye 
yapılan bu saldırı KYB-KDP 
çatışmasının bir parçası olarak 
degerlendirilmelidir. 
DIPNOTLAR 

(14) Dr. Ş ivan a.g.e. 
(15) Dr. Şivan a.g.e. 
(16) Dr, Şi van a.g.e. 
(17) Kürt Millet Hareketleri ve 
Irak Kürdistan fhtilali, Dr. Şivan (Sait 
Kızı.ltoprak) S. 185 
(18) KOP Yeni Stratejisi 
(19) KOP Yeni Stratejisi 
(20) KDP Yeni Stratejisi 
(ll) "Üç Dünya Teorisi" Devrime lhanetin Teori
sidir 
(22) OportUnist Karşı-Devrimci 
"Üç Dünya Teorisi"ni Reddedelim, S.l45 
(23) Burada adı geçen "Tufan"ın TiİKP, 
Iran'ında Türkiye oldugu o zamanki 
tartışmalardan bilinmektedir. 
(24) Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu, 
J. Stalin, S.46 

KUrdistan merttir 
suyu serttir 
içtiği kan 
yediği derttir 

Mekanı azrailin 
dlJrt blJlgede KUrdistan 
tarandı kankızıl tarağı ile 
boyandı kıpkızıl ojesini 
tırnak kDklerinden 
saranda al rojunu 
patlak dudaklarına 
dUğUnU var 

kızıl şafakla gelin KUrdistan 
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JÖN TÜRKLER VE KÜRDISTAN 
-Geçen sayıdan devam----------~--------------------

BÖLÜM-III Kısa bir süre sonra görüldü ki, II. Abdülhamid, muhaliflerini 
M. KALMAN Abdülaziz'in yerine geçen II. Ab- satın alma yoluyla da tavır 

Jön Türklerin mültecilikleri, di 
ger ülkelerin mültecilikleriyle 
bagdaşmaz. Köklü devrimci dönü
şümlerden yana olmak, sosyalist ol
mak imparatorluğun parçalanması
nı kabul etmek demekti. Onun 
içindir ki; "solculuğu benimsemedi
ler". Padişahın bazı haklarını 
kısıtlamayı, anayasayı getirmeyi, 
reformlarla ülkeyi batı kapitalizmi
nin paylaşım isteklerinin karşısına 
çıkarmayı hedefliyorlardı. 
Çoğunlukla saray çevresinden gel
meleri gereği Osmanlı devletinin 
dagılması kendi devletlerinin 
yıkılmasıyla da eşanlamlıydı. Bu ne
denle ezilen ulusların bagımsızlık 
hareketlerinin gelişimi Osmanlı 

aydınlarını saraycı yapıyordu. 
Jön Türkler açısından bütün 

kötülüklerin başı Abdülhaınid'dir. 
Sorun tek tek şahısların durunılan
na baglı olarak ele alımnca da dev
rimci bir aydın tipini görmek de 
mümkün olmamaktadır. Sorun 
devletin kurtarılması olduğuna göre 
fslamcılık, Osmanlıcılık, ve 
Türkçülük-Turancılık fikirleri yeri
ne göre ön plana çıkartılarak ileri 
sürülüyordu. (Türkçülük esasta 
1908'den sonra hakim ideoloji hali
ne getirilmiştir.) 

ittihat-ı Osmaniyye (Osmanlı
lar Birligi) tüm hristiyan ve 
müslümanları kapsayan bir slogan
dı. AmaçlananUlusal Kurtuluş Ha
reketlerinin bastırılmasıydı. 

Hristiyan ulusların bagımsızlık 
hareketi gelişince de bu sefer Kürt
!erin ve Arapların ayrılmamaları i
çin İslamcılık sloganı ileri sürülü
yordu. Çoğunlukla yönetici çevre
lerden gelen bu Osmanlı aydınları, 
ulusal kurtuluşların karşısındaydı
lar. 

Batılı kapitalistler Osmanlı 
Devletini kendilerine daha ıyı 
bağlayabilmek, kendilerine daha iyi 
imkilnları sağlayabilmek için 
Osmanlı aydınlarının tavırlarını 

desteklediler. 1876 Kanun-i Esasiye
si böylesi koşullarda oluşmuştu. 
Padişaha çok geniş yetkiler 
tanımıştı. Batılı Anayasalardan 
oldukça farklıydı ve üstelik halk 
gelişmelerin dışındaydı. 
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dülhamid, Kanun-i Esasiyeyi değişikligi içine de çekebiliyordu. 
kaldırdığı gibi birçoklarına da ceza Bazı adaınlannı yurtdışına 
veriyordu. çıkanarak, ileri gelenleri kazan-

Osmanlı ay d ını yine sürgün de- maya çalışıyordu. Bunda da başarılı 
dir ve bu seferki sürgünde yeni isim- oluyordu. Ahmet Rıza bile H. Cahil 
ler ön plana çıkar. Bu sefer hedef Yalçın'ın ifadesiyle "Para ile rütbe 
II. Abdülhamid'dir. ve memurluk vaadleriyle bir türlü 

Paris, Cenevre ve Kahire sür- eğilerneyen o sağlam ve yüksek Ah-
sünlerin, mülteciterin toplandığı met Rıza'yı böyle bir bardak suyla 
yerlerdir. yola getirmek varken, Abdülhaınid 

Yeni Osmanlıların devamı olan bunu acaba neden vaktiyle düşün-
bu yeni sürgün ve mülteciterin ınemişti" (H.C. Yalçın, Siyasi 
amaçları "Hasta Adam"ı Anılar, s. 61-62) 
kurtarmaktı. 

Paris'teki en ünlü isim Ahmet 
Rıza'aydı. O, "bizim istediğimiz in
tizam ve terakkidir." diyordu. 
(Hikmet Bayur, Türk fkılabı Tari
hi, s. 260) Şiddetle yönetilen bir ül
kede, Ahmet Rıza şiddet yanlısı 
olmadığını söylüyordu. 

"imparatorluğun bütünlügü ve 
dağılmazlığı... Osmanlı 
hanedanının tahtta kalması, herke
sin kanun önünde eşit olması, ada
letin bağımsızlığı, vicdan hürriyeti" 
(Hikmet Bayur, age., s.260) Ahmet 
Rıza ve çevresince hedefleniyordu. 
Hedefine "kan dökülmeden gelecek 
inkılap" (Ji.Bayur, age., s.267) ve 
"Büyük devletlerin padişaha zor 
kullanmasıyla" (Age., s.268) bunun 
gerçekleşecegine inanıyorlardı. 

''Amaçları padişahlıkla ümme
tini bütünleştirmekti", diyen Tarık 
Zafer Tunaya, (Türkiye'de Siyasal 
Partiler s. 138) Bu konuda yanılmı
yor. Ahmet Rıza, ulusların özgürlU
günü savunınakla birlikte pratikteki 
Osmanlıcılık tavrı onu şöven ve 
karşı devrimci olmasını getiriyordu. 
(Bkz. Şerif Mardin, Jön Türklerin 
Siyasi Fikirleri, s. 138) 

Yurtdışında Türkçe ve 
Fransızca Meşveret dergisini 
çıkartıyordular. Dergi Anadolu' da 
da dağıtılıyordu. Ahmet Rıza 'nın 
koyu bir dindar olmaması kısa za
manda eleştirilere uğradı ve gözden 
düştü. Ardından da Mizancı Murat 
ön plana çıktı. Reformcu ve 
dindardı. Padişaha bir önerge 
vermişti. Hiçbir ses çıkmayınca da 
yurtdışına çıkmıştı. Kısa zamanda 
önder durumuna da geldi. Padişaha 
ilişkin yazdıklarından dolayı idama 
mahkum edildi. 

Söz konusu edilen Padişahın 
Ahmet Rıza 'nın bardağına su 
doldurmasıydı. 

Mizancı Murat, Mizan adıyla 
bir dergi yayınladığından bu isimle 
anılıyordu. Ahlakçı ve ılunlıydı. 

Eğitimin kurtarıcı bir rol 
oyuayacağını söylüyordu. (Bkz. 
Şerif Mardin, Age., s. 82) 

Bir diğer önderde Prens Seba
hattin'di. Iyi bir egitim görmüş, sa-
ray çevresinden gelmekteydi. 
Düşünceleri daha farklıydı. 

Herşeyden önce Osmanlı Toplumu
nu "kamu"cu görüyor ve böyle yö
netilen ülkelerin kalkınmasının 
olanaksızlığını ileri sürüyor, böyle 
olunacagına "bireyci''liğe dayanan 
bir sistemin oluşturulmasını istiyor
du. Kapitalizmin liberal çerçeve 
içerisinde geliştirilmesinden 

yanadır. Prens Se bahattin I. Jön 
Türk Kongresi'nde iktidarın devril
mesini ister. Bunun için yabancı bir 
devletten yardımı bile kabullenmek
tedir. Prens Sebahattin her zaman 
için komplolar ve silahlı eylemlerin 
yapılması taraftandır. Despotizmin 
azgınca sürdüğü şartlarda burjuva
zinin politik gücünün olmayışma da 
karşı çıkar. Bu anlayışı onu diğer 
önderlerden ayırır. 

Prens Sebahattin'in gurubu em 
peryalist devletlerin müdahalesin
den yanadır. Özellikle de ingilizie
rin müdahalesini istiyorlardı. 

Osmanlı aydırılarının emperya
lizme yönelik hiçbir açıklamaları 
yoktur. Avrupa medeniyeti vardır. 
Il. Abdülhamit giderse 
Avrupa'lıların tavrının değişeceğini 
ileri sürüyorlardı. 
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BÖLÜM-IV 
1905 RUS DEVRİMİNİN 

YANKILARI 

1908 ihtilali kuşkusuz ki bir 
çok yönüyle incelenmiştir. Fakat 
bazı olayların birçok yönüyle açıga 
. kavuşturulması hala araştırınaya 
açık durmaktadır. 

II. Abdülhamit, "Hürriyet 
kahramanı" olarak tanınan Niyazi 
Bey'in Makedonya'da ayaklanması 
karşısında mı II. Meşrudiyeti kabul 
etmek zorunda kalmıştı? Elbette ki 
hayır! .. Uzun bir iç çekişme sonu
cunda o noktaya gelinmişti. 

Osmanlı devlet sınırları 
içerisinde çeşitli ulusların ayrılma 
yönündeki çabaları, halkın askerlik 
ve yöneticilerin keyfi uygulamaları
na karşı tepkileri, iç istikrarsızlık, 
savaşlar v .s. gibi nedenlerle 
hoşnutsuzlukları gün geçtikçe büyü
yordu. Tabii ki her toplumsal taba
ka kendi sınıf çıkarlarına uygun 
olarak örgütlenıneye çalışıyordu. 
Bütün bu olup bitenlere emperyalist 
devletlerin çeşitli biçimlerdeki mü
dahale ve yönlendirıneleri de ekle
nince karmaşalık daha da derinleşi
yordu. 

Yönetime, devletin düzenine 
karşı olanların mücadele biçimleri 
de farklıydı. Genel tabiriyle Jön 
Türk olarak adlandırılan fakat 
çeşitli guruplar içeren bu muhalif 
hareketin örgütlenme düzeyi daha 
gelişkin oldugu için etkinligi daha 
da fazlaydı. 

Avrupa kapitalizmi karşısında 
çöküntüye ugrayanlar, feodal reji
me hoşnut olmayanlar yanısıra 
çeşitli siyasi güçler Abdülhamit'in 
gitmesiyle herşeyin düzeleceğine 
inanıyorlardı. 

Başını eşrafın çektigi, küçük 
memur, aydın, küçük subayların 
yürüttüğü mücadeleler 1905 'den 
sonra hız kazanmıştır. 

Rusya'ya gidip gelenlerin, keza 
Rusya' da çalışıp dönenlerin, 
Rusya' dan kaçarıların artiattıkları 
kamuoyıında özellikle de Rusya'ya 
sınır olan bölgelerde önemli 
yankılar buldurtnyordu. Halk ge
nelde örgütsüzdü. Balkan ülkeleri 
1912 yılına kadar her ne kadar 
Osmarılıya bağımlı gözükOyorsa da 
esasta kendi ülkesinde 
hükümrandılar, söz sahibiydiler. 
Balkanların koptu kopacak hali 
Doğu ülkelerinde aynı biçimde bir 

gelişme göstermiyordu. 
Kürdistan'da Kafkasya ve 

Arap ülkelerinde bir çok direniş ol
makla birlikte Kafkas ülkelerindeki 
direnişler Rusya'nın da etkisiyle da
ha ileri bir örgütlenmeye sahipti ve 
ulusun geniş yıgınlarını büyük oran
da kucaklayabiliyordu. Fakat geniş 
Arap topraklarında ve Kürdistan'
da benzer bir gelişme yoktu. 

1908 öncesinde Kuzey Kürdis
tan'da önemli oranda Ermeni nüfus 
vardı. Özellikle de "Türkiye Kürdi
stan'ı" olarak adlandırılan 
parçanın kuzey kesimleri Batı Er
menistan olarak adlandırılmaktay
dı. Her ne kadar sistemli olarak Er
meniler katliam ve göçlere tabii tu
tuluyordularsa da önemli bir potan
siyeldiler. 

Avrupa devletlerinin de etkisiy
le 6 vilayet özel bir statüye sahipti
ler. Vilayet-i Sitte adıyla anılan bu 
şehirlerin idari ve siyasi yönden 
farklılıkları söz konusuydu. Erzu
rum' da bu şehirlerden biriydi. 
Halkın bir kısmı aşiret örgütlenmesi 
içindeydi. Abdülhamid aşiretleri 
Hamidiye Alayları çerçevesi 
içerisinde tutup denetim altına 
aldığı için Erzincan'daki 4. Ordu 
Müşavirligi'nin emri altında idiler. 
(Bkz. Nedim Ulusalkul, fstibdat 
Aleyhinde Türk Ulusunun flk Hare
keti, ERZURUM fHTfLALİ, An
kara 1937) 

1908 öncesinde Anadolu'da, 
Kürdistan'da, Balkanlarda "Ana
dolu Kıyamları" olarak da 
adlandırılan bir çok demokratik 
içerikli mücadeleleri görüyoruz. 

Bir merkezden yöneltilmeyen, 
çoğunlukla bölgesel bir biçimde 
gelişip sonuçlanan bu mücadelelerin 
saray üzerinde önemli etkisi oluyor
du. 

Vergi, askerlik, keyfi uygula
ma, rüşvetcilik gibi nedenlerle hare
kete geçen kitleler vali veya bazı 
memurların değiştirilmesi gibi iste
klerle sınırlı mücadeleleri oldukça 
yankı buluyordu. Kaynayan bir ka
zan durumundaki Osmanlı Devleti
nin bu durumuna Osmarılı aydını 
doğru çözümlemeler getirmemiş ve 
böylelikle sorurtlar devam etmiştir. 

Çoğunlukla kendiliğindencili· 
ğin egemen olduğu bu demokratik 
muhtevalı hareketlerin Osmanlı 
devlet düzenini değiştirmesi 
olanaksızdı. 

Petrosyan, (Y.A. Sovyet Gözü-

yle Jön Türkler, Ankara 1974, 
s .234) yine bir Sovyet tarihçisi olan 
A.F. Miller'den yaptıgı bir alıntıda 
"Osmanlı artlarnından yoksun böl
gesel nitelikte" eylemler olarak 
adlandırdığını belirtir. 

HALEPÇE GÜVERCINLERİ 

Karaiara bürünmüştti güvercinler 
Uçtular Süleymaniye Ovasına 

daglardan 
Durmadan kanat çırptılar 

Ve uzaklaştılar barut kokusundan 
Gelip durdular yemyeşil çayırlardan 
Kondular yuva kurulmuş ağaçlara 
Lanetiediler sıcacık yuvalarını 

yıkanları 
fmdat sesleri duyuluyordu 
Hızlı hızlı kanat çırpınışlarında 

Bazan çıglıklar attılar öfkeyle 
Bazan de daldan data konarak 
Ve gözyaşlarıyla agaçları ısiatarak 

agladılar 

Sanki nesillerini tUketecekler 
Yakacaklardı yavrularını 
Ve durmadan kanat çırptılar 

Feryatlarıyla ortalıjjı karışurarak 
Uçuyorlardı sonsuz gökyüzünün 

derinliklerinde 

ZINARZİLAN 30.03.ı989 

* 
VEYSEL MERİÇ 

13 Mayıs 1978'de 
Adana'da 

katiedilişinin 
ll. yıldönümünde 
saygıyla anıyoruz. 

Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesinde 

ölümsüz bir nefer 
olarak yaşayacaktır. 
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TEVGERA ŞORIŞA 

ŞEX SEiDE PİRAN (1924-25) 
Geçen sayıdan devam 

Komita Serxwebune biryara 
(Qirara) serbildane heyva cuzreda
na 1920 dizi nişandabu. Hem! kefte 
left fi haziriyen tevgere bi xwuy, 
xwiln fi fedakariya millete Kurd ha
tibu hasilkirin. Komita alikarl fi 
destgiıiya duwe1en ecnebl qet hewce 
nedıdl il bes bi xwe amin b un. Le 
dewleta Tir k he ji mej fi dinre qew1 
u qirar danibu. Neyaren Sewra 
Kurd ne hezen emperyal tene bun. 
Heta sosyal şoviniyen Tirk jl li gel 
Sovyete bi awakl eşirtl il şeıiete ni
manden il peşlya reçik fi mecalen 
destgirlya Bolşew'ikan xetimandin. 
Kedxwaren Rom! li allyekl jl seba 
destxwexistina fikr il bernamen her
ekete her fen fi fut diceribandin. Ki
ryara Tirka tewra sivik ziqitandin u 
erişen kişkirine bu. Tirka bi gonıa
na çun' u hatina Evdilqadir Bege bi 
Komlta Serxwebune re, seri le dixi
stin, pera mijuldibun fi dikolan. Xe
berbazen dizi (MfT) di şewe fi qilıd 
ingilizande xwe peşkeşl Evdilqadir 
Bege dikirin fi jera digotin "Dewle
ta Ingmsıane dixwaze kurd jl dewlet 
bin, ger hun dixwazin hikumeta me 
tim bo allkariye hazire". 
Lı ser telbaziyen Tirkafi şerre Serx
wabuna. KurdistanS eelışe qellaş u 
xulame Atatirk f. fnönü di 
biraninen xwe de waha dinivlse 
"wer te fehmkirin ku Sex Seid ji de
meke durde (zudava) gurnandar bu 
u hazirilya xwe diltir. He ewmye 
tevgera Nesturlyan (suryani) em 
şikber bun ku, peçlya wi ji tede he
ye. Lewma wexta dadgehe (mehke
me) seba şehdebune bane Sex Seld 
kir, wi bi gumanen mezin xwe pa
rast li xebera xwe ~~~d. Xuyayeku 
wl he di zemane bori de jl- tevdlra 
xebateki giran kirlye. Mehkeme 
( dadgehe) ji Asekaran (ŞSx Said u 
hevalen wlra behsdikin) çend tişt u 
pirs derxistin hole. Li bajare Sitem
boiS şopa endame ayane(ehle) Sex 
Seid, a Seyid Evdilqadir BegS hate 
ajotin. Şopkaran xwe bi navl 
berpirslyaren hukurneta İngmsıane 
peşkSşl Evdilqedir dikin. Evdilqedir 
bi gotina gi:ıiren ewlei (emniyet!) 
hatiye xapandin fi wana agAhdar ki-
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rine. Li ser damezrandina 
hikumetekl Kurdl fi alikarlya diravi 
(peran) hevpeyvln çSkirine. Dlsa li
ser hurde fi şiklen peyvine pir hatiye 
axaftin u weşandin (neşkirin)" 

(açb) (3) 
Oor benda jorin eşkereye ku 

berpirslyaren dewleta Tirk jer navl 
İngiliza bi endame Komita Serxwe
buna KurdistanS re çekirina 
peyvendlye ceribandine. Axaftina 
casusen Tirk bi Evdilqadir Bege re 
yek ji felbaziyen waneye. İlona 1924 
de mijokdaren Enxere Arınane u 
neyartiya xwe hedl hedi vedigirtin. 
Bi destgirl fi xulamtlya koma 72 yan 
lnönü li Lozane durtlyekl fehşkir, 
xwe bi navl temsilkare milleti Kurd 
fi Tirka danasin fi doza Kurda ke
timkir. fnönü cehşltlya xwe wanl 
beyandike "rast! me doza xwe a 
netewlli Lozane bi navl «Kurdan il 
Tir kan>> nlşanda, parası u da qebul
kirin" "Berxwedane di reşmiha (se
bat) 1925a li her hererne (mintiqe) 
KurdistanS bi hevre destpekir. Sere
ke eşira Hesenan Serheng Xalit Be
ge dorhawlrl bajare Muşe ji 
nişkavde girt. Hesen Bege Gbrl jl 
piştl cengekeki dijwar bela Xinise, 
Sex Qadir Bege Warto azad kirin. Ji 
çend herledanen kurt şunve erxanl fi 

Meden ji ketne dest rizgarbazen 
Kurd. Hurmetle Sex Seld bi 7000 
peşmerge Klxi, EXil, Xane, Lici, 
Piran fi Çapaxçur (~hngul) filitand 
fi hestl il cerga dile Leşkerl Rom li 
Xarput il ~lazixe lerizand. Çlçki 
durra bin hinek şerkar tavıle weki 
bahoze kete riya Amed (Dlyarbekir) 
e. Serleşkeren Tirk ji tirs u xofa 
ArtSşa Kurdara derhal hezen 9.li 
Serkarneşe ye S .li Erzerome, ye 7. li 
Diyarbekre u ye 1. li Serheda Mer
dine verekirin fi şand ser ŞSx Seid. 
Li gel va hezan, Tirka ji her ali ko
ma laken xwe yen tequzekirl erişe 
ser Kurdan kirin ô cengen behude 
çSbun li meydana herbe suphayen 
peşmerga zora kerlye leşkere Rom 
di her eniyede birin, belavkirin. 
Arteşen Kurd her barSgehede xwe 
qew'in şidand fi li zedekirina qeweta 
xwe lezand. 
PSşmergen Erdnas fi merxas li hem-

ber pirranlya dijmin, çeken giran, 
.zivistan, puk fi berfe weki polateki 
pehkem ase bu, mina şere şengale 
xwe davete ser Romiyan şehlnen 
Kur d bere Sillwan, Bişerl, pehrelik 
zeftkirin il beri xwedane aliye bakur 
ii yekcare Melazgert, Piran, Bolanix 
rizgarkirin. BShnekede Meletye da
ne berxwe Potirge il Çemişgezek ji 
bin lepen neyar deranin. Li piye din 
direje Soreke (Severek) bun. Di tara 
mihekede peşmerga 12 Bajaren 
Kurd standin il derben giran Tirken 
xain. il neyare Bavu Kalan xistin. 
Arteşen Kurd bi tel fi telqirafe bi her 
deri weletre xeber di dan il bildigir
tin, şopu teqibata Leşkere rom! da
jotin. Supayen Kurd bi çek il tiving 
a rextkiri ji bakur il başur (qulbe) 
berre ser Amede (Diyarbekre) dan. 
Ji her du aliyan ve peşketin, li 
deriye Merdlne dirlerbende 
jerzeminere ketne nava paytexte. 
Tirk pe hisiyan ku ji xafil hatnegir
tin, bez fi zore xwe gehiştandine kel
ha (birca) hindur. Peşmerga dest 
dane ser bemi silih fi çeke wan, hin 
di nava ehllde belavkirin, binek ji 
bopijen ordiya kurdistan li deri 
Dlyarbekrere şandin. Li suku cad
deyen Amedede (Diyarbekre) 
peşmerga u leşkere Tirk qirm u qita 
bevbirin. Oor bibu derba hilgirtina 
tola şehidan ji tirke kuştdar il dagir
ker. Tir ka ji tirsa hatiya dawiya 
xwere, bi çeken giran il nujen, gulle, 
top il ziriç di navçe fi deri kelede, di 
jor suran re ser Kurda de weki iipik 
il webwebokan (Barana Gülane) di
barandin. Peşmergan d! sa ş un ve 
neçun, bi dile şa il po !ai, dest bi xen
cer, sıng il bere xwe vegirti eriş di
birne ser leşkere Tirk. Wekl li go
vend fi şahiye diqiriyan il bangdiki
rin «Biji Azadi, Biji Kurdistan>>. 
Erd il ezmane Kurdistan bibu ware 
dllan il serxwebune. ~şik ve deme 
ruh fi bestiyen kuşti fi şehlden welat 
nerm fi şahdibun. ~lleke şerwanen 
Kurd ji ber bi soreke, yeke din hela 
Xarput il Meletye de pSşve çu. 
Kljan bajar il Gund dest peşmerga 
di ket, berna li wira <<Hikurnete
ke = karlnek demane>> sazdikirin, 
zerp (disiplin) fi ewlel (emniyet) die-
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dilanden. Le exs'ir (dil) zaroku jinen 
Tirk a dihafidandin, di parezxanen 
taybetl (xususi) de qoridikirin. 
Leşkere Tir k il seroken wana, yen bi 
dilsozi dixwestin teve hukumeta 
Kurda bibin u xizmet bikin, hatin 
parastin, nişan u pırpırgen wan a li 
ser manu biiaşe ve hatin gredan. 
Kurden ku nav tipa (ordiya) Tirka
dabun, ref bi ref je vediqetiyan il te
ve Arteşa Kurdistane dibun ii kar il 
bar arezudikirin. Serbazen Kur d 
yarmetiya wan qebul elikir fi bici di
kirin. Hidi 12 Bajaren delal fi azad 
rizgarbibun. Behn il baye vadiyaran 
Behn u baye va diyaran ewqas xweş 
u şerin bi bu ku daxwaziya milyonan 
ep u ecdademe ji sedhezar sal virde 
nu ve geş di bu can pediket. Teresen 
Tirk wexta bihistin ku li deriye So
reke (Sewerek) leşkere xwe li ber 
şehinen Kurda dibelle u dişke; hema 
seferber beyankirin. Siyaset meda
ren Kurdistan ku dest bi herba riz
garkirina xwekirin, li rCzmana 
(politika) cihane seriye xwe ne 
eşandin fi giringiya rewşa navnete
wa nefikirin. Ji danustandina Tir ka 
bi emperyal u kedxwaren Fers ii Er
eba neketne gumane. Heyfa ji hey
fao bav fi kalen me ser bi Şex Seid ji 
serbeden başur (Qulbe) rojava te
mam be Qeyt fi be Qexebun. Le hal 
ew bu ku Tirka bi redan (icaza) Fi
rengsiza bi hesinreçke di cerablu
senre careke 8000, careke din 2500 
leşker teve tank, top, tiving u bari
rokan ser şerwanen Kurdeli Merdi
ne de şandin. Hinge peşengen kur d 
di tin ku rewş rast! xirab u xetere, 
Qirar (biryar) dan ku ji Arnede (Di
yarbekire) derkevin. Çaxa 
peşmergan li deriye Soreke erd il 
meydan li Tir ka tengkirin, Kurda ne 
didane a Qila ku hele welateki mina 
Frengsiz Şorişa Borjewa u a kar kira 
kiriye, lizagonen (kanun) xwe mafe 
azadi fi Serxwebuna Netewan 
nivisiye, we li hemher sewra Kurdi
stan weke agirkujeki alikariye Tir ka 
bike. Le Kurda N seri xwe tene, be 
yarıneti il alikariya der, be heval
bend il piştgiriyeke , bes bihilner il 
bir il baweriyeke kur il qewm, diji 
xwunrijen Tirken tequzekiri,li qada 
herbe şikli palewanan berxweda, 
piyen xwe yen polai veweşandin, ji 
Arnede (Diyarbekre) kişiya Silwane 
fi emeki kurt de ji dest neyar derant 
Pisti ku peşmerge ji Diyarbekre xwe 
şunve kişandin, ne dixwestin cenge 
ke ruhev ü dawiye hemher Tir kaba-

jon. Loma tim haje xwe dikirin, 
şiyari ü çavhilatl ji dest xwe berne
didan. Ji ber ve yeke peşmerga ji he
la Sewaz, Begburt, Erzerom il Cera
bluse de dlherikin ü erişi!n «LMan ü 
reve>> diji alayen Tirk dikirin. Bes 
Leşkere Tir k ne li va bajara ten@ bu. 
Hinde Leşkere Tir k ji di belıra reşde 
ser Trabzonere derhas bu il xwe her
ra ser Erzerom ü Erzingane da. 
Romi bi pirraniya xwe ü bi hukme 
çeken giran heyva Gulane disa ket
ne Meletye, Xarput ü Muşe. Tirka 
bi bafiroken nuçe (xeber) ji Wan'e ü 
Bedlise hildanin. Hejmara Tirka be
hude zeıle bu (bill bafirok il Tank'a) 
gehişte 200000 i bilzen · peşmerga 
Qasi 40000 i bu. Peşmerga dawjya 
miha Gulane xwe bela çiyaye Gene, 
Dersim, Bedlls il Hekarı 
dekişandin. Heyf il mixl\bin Tipen . 
( .. rdiy~n) hurmetle Şex SO!d.li bakur 
neziki Gene' e ketne haleki teng ii xi
rab. Le disaji bi berxwedan nava 
eniya leşkere Tirk qelaşt il xwe gey
ande Wartoe. Tirka be hesab il 
temamiya qeweta xwe da bu ser Şex 
Seid. Dijmin ji her heleda weki 
keriye qimil şopa Şex Seid ket, le 
piçiki, der dora wi girt il direje bu. 
Pişti hetben giran sex Seid efendi bi 
bergangeke sibere qurçi Ser 
Romiyan kir, ıe zora w~a nebif, 
neziki pira çarpılxe bi gellek hevalen 
xweye cengawerre ::liiJ (esir) kete 
dest romiyan. Faşisten Tirk dozda
ren serxwebune tevde birine 
Diyarbekre (Arnede)>> (6) 

Peke le hez il arteşa Cemaata 
Te ali li kider~ man il çi dikirin? De
ma Şex Seid Efendi Elazix rizgarkir 
ı1 k.ete bajer, Beytar Nuri Dersimi li 
elazixe bu. Rehmetle Sex Sei.d bo 
peywendi bi peşmergen Dersimi re 

. ce bibe, bane Nuri (Ders1mi) Bege 
kir ii jera wezh veda. Her du 
şerbazen Kurd (Şex Said ı1 N. 
Dersimi) li hev runiştin il gor 
pediviya (ihtiyac) şerr berniımek 
çekirin il bin biryar (Qirar) sitandin. 
Li ser ve kirare Şex Said bela Amed 
(Diyarbekir) ı1 der dor li xwe girt, 
Nuri bege ji bela Erzingan, Koçgiri 
ı1 Sewas da berxwe. Le dawi weki 
daxwaz ı1 hername reberen Kurd ne 
qewimi. Çimk1 Ii aliyeki Firangsize 
bebext dest dabune Tirka ü 
alikariya wandikirin, li piye din 

, çend serekeşir ü axayen xain him 
i dest ji doza Netewi berdan, himji 
1 teve dijmin bun ı1 li gel Romiyan 
1 eri se ser Kurda dikirin. Lewma sex 

Said Efendi nikaribu Amed 
(Diyarbekir) ji dijmin bistanda. 
Peşmergeyen Dilrsime tenha ma
bun. BiJi (xecne) xwe parasıine tu 
m ec al di dest wanda ji nemabu. Fi
kra Dersimiyan, digotinger 
Leşkeren Kurd, yen li virin belav ı1 
telef nebin, daku dijmin dersimeji 
des! xwe nexe. Bi ditina leşker1 va 
tişki rast il li çi ye. Rewş ü w eza 
leşkere Kurd li Dersim@ eyni waha
bu. Hin kesen nezan yanji dilreş di
ben Dersimiya ji ber mezhebdariye 
alikarl nekiriye il durman e. Va tişki 
neraste. Çimki . him arınanca 
Koıiıita. Serxwebun@, himji a Ce
maeta Teali damezrandina Kurdi
staneke serbixwe bu ft peywendiyen 
xwe li hev hebft ft germbu, Dimabe
yna bir ft baweriyen Şex Seid, Nuri 
Dersim1, Elişilr, Seyid Riza, Dr. 
Fuad ft sexsiyeten din de qasi 
mitqaleki dijberi nebu. Va reberen 
serbildane bes bona serxwabuna 
welat il nehfa Gele xwe şerr dikirin. 
Serbildana Şex Said bi çarçiwe, na
verok ı1 heza xwe pişti şorişa Ubey
dillahe Nehri tevgereke mezintir ı1 
firehtire. Çimki va herba Netewi 
wek;i yen din bes bi xwuy, xwun ı1 
tehba. Milleti Kurd bi hevketibu. 
Rezanen ve Sewre qet ji emperyal ı1 
nejaren hov hevl nekir ii alikari ne
pa. Le Atatirk eşe mirovkuj bi 

. alikari ı1 beşdariya emperyalistan 
şorişa meya Netewi bi qelleşi ft du
bare perçikandin, le venemirandin. 
Tevgera Şex Said xalek ı1 dumayika 
rizgarbazen Kurde ku 6'i adare ala 
rengin li İmraliye daçikandibun. 

Faşist il kedxwaren Enxere bo
na binxistina doza Kurda çikrrin? 
Yekaıılın Tir ka · li ·gel tevdiren 
leşkeri doza Kurd di reya aleme de 
bi derewen mina <<zixtkirine ki İngi
liz ft h ezen der>> nasandin. Bi dek ü 
dubaren qirej heta <<çep>> ı1 
<<sosyalist>> en Tirk ft cihanej1 xa
pandin ft bi bela xwe xistin, Le rast! 
we çaxe İngilizan ji weki Tirka li 
başure Kurdistan bi hemi qeweten 
xwe li Erde il asiman diji şerre serx
webuna Kurdistan@ herbdikirin. 

Dumayik Tii 

Y. ROHAT 
Werger: Keyamed 
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ÖZGÜRLÜK TUTSAKLARININ 
YANINDAYIZ ... 

• 24 Nisan 'dan bu yana açlık grevi 
ve ölüm orucunda bulunan 
Nazilli' deki devrimci tutsaklar ka
muoyuna çağrılarda bulunarak mü
cadelelerinin desteklenmesini istiy
orlar. 
• Ala Yekftf, kendisine ulaşan, tüm 
bu DEVRIMCI TUTSAKLAR'ın 
çağrısını, KA WA Davası'ndan 

yargılanan ALi BIÇER'in devrimci 
tutuklular adına yaptığı çağrıyı ve 
tutuklu yakınlarının çağrısım 

okur/arına sunmaktadır. 
• Ala Yekftf, Nazilli Direnişi için 
devrimci kamuoyunu geniş desteğe 
çağırır. 

• Ölüm orucunda bulunan devrim
cilerin durumunun kritik olduğu 
söylenmektedir. 

Kürdistan ve Türkiye halkları 
zindan direnişini yakından bilmek
tedirler. Halklarnnızın kurtuluşa 
ulaşmaları için canları dahil hiç bir 
fedakarlıktan kaçınmayan komü-

nistler ve devrimciler içerde de de
mokrasi ve sosyalizm mücadelesi
nin; halklarnnızın mutluluğu ve 
esenliği için; sömürü zincirlerinden 
kurtuluşu için kıvılcım rolü oynuy
orlar. Onlar, sömürgeci-faşist 
diktanın azgınca halklarnnıza 

saldırınalarını engelleyen, dizginle
yen öncü güç durumundadırlar. 
Onların direnişi faşist cuntanın kat
merli bir şekilde uyguladıgı terör ve 
işkenceleri boşa çıkarmaktadır. Bu 
nedenle onlar halklarımızın, dev
rimcilerin onuru ve göznurudurlar. 
Faşist sömürgeci cuntanın onlara 
saldırısına asla izin vermemeliyiz. 
Cezaevlerinin her gün yeniden 
işkence zindanlarına 
dönüştürülmesine müsaade etme
meliyiz. 

Sömürgeci faşist Türk devleti 
insanlık normlarına göre hareket et
miyor. Daha önce I Ağustos Genel
gesi'ni, 88'Sonbahar Direnişi'yle 
geri aldıgını bildirmesine rağmen 
sözünden vazgeçti. Bunun üzerine 

Nazilli E-Tipi Cezaevi özgürlük 
tutsakları 24 Nisan'da açlık grevine 
gittiler. Işkenceci-faşist Cezaevi 
Idaresi 27 Nisan tarihinde açlık gre
vindeki tutuklulara saldırdı. Önemli 
sayıda devrimcinin yaralandıgı bil
dirilmektedir. Mayıs ayı (bayramın 
ikinci günü) içinde KA W A 
Davasından yargılanan ve mücade
lenin önderlerinden ALI BİÇER'in 
koma halinde hastaneye götürülüp, 
tekrar geri getirildiği gelen haberler 
arasındadır. ALI BfÇER'i hücre
sinde akrebin soktuğu gelen diger 
haberler arasındadır. Sömürgeci 
Türk devleti Kürdistan'lı devrimci
lere karşı oyunlar peşindedir. 

Açıktan idam edemiyeceklerini 
şerefsizce ve kalleşçe tezgah ve 
komplolarla ölüme götürme iğrenç 
çabaları içindedir. Ancak 
halklarımız bunun hesabını tek tek 
soracaklardır. 

Kimse Türk devletini halkı-

mızın acımasız inlikamından 

kurtaramayacaktır. 

NAZİLLİ E-TİPİ CEZAEVi'NDE AÇLlK GREViNDE 

BULUNAN ZINDAN DİRENİŞÇİLERİ SESLENiYOR 
I AÖUSTOS GENELGESI'

nin yaptınıniarına 17.10.1988 tari
hinde başlayan süresiz açlık grevi ile 
tepkimizi göstermiştik. Bütün dev
rimci güçlerin katıldıgı eylem 33. 
gününde başarısızlıkla sonuçlandı. 
24.11.1988 tarihinde PKK, TDY, 
TKM/ML, DK, TfKB, ÇS, ÜY, 
PCS, ACİL ve KA W A davasından 
yargılanan arkadaşlar tekrar Süre
siz Açlık Grevine başladılar. Eylem 
6. gününde anlaşmayla sonuçlandı. 
Ancak cezaevi idaresi verdiği sözü 
yadsıyarak 1 AÖUSTOS GENEL
GESi'ni uygulamaya başladı. 

Bugün E-TIPf NAZILLi CE
ZAEVf'nde çağdışı uygulama ve 
baskılar en üst sınıra tırmanmış bu
lunuyor. Milli gelenekierimize uy
gun değil, gerekçesiyle, inceleme ve 
araştırmaya dayanan yerli, yabancı 
bütün yazarların kitaplarına el 
konulmuş, ilerici özü olan bütün 
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aylık ve haftalık dergiler keyfi uy
gulamalar sonucu elimize 
ulaşmıyor. Cezaevi yöneticileri ken
di ideolojik anlayışiarına uygun bir 
sansür kurulu oluşturmuş bulunuy
or... Değişik koğuşlarda kalan 
arkadaşlarnnızla iletişim 

· kurmamıza hiç bir koşulda izin ver
ilmiyor ... Özellikle bayan tutuklu
lar üzerinde tam bir tecrit politikası 
söz konusudur. Nişanlı, sözlü 
arkadaşlarımızın bile görüşmesine 
izin verilıniyor... Kapalı görüşlerde 
soyadı tutmayan yakınlarımızla, 
açık görüşlerde ise ikinci, üçüncü 
derece akrabalarnnızla soyadı tutsa 
bile görüştürülmüyor... Idare 
tarafından verilen yemekler besleyi
ci, doyurucu nitelikte değildir. Bu
nun yanısıra idare kanıininde hem 
çeşitler az tutuluyor, hem de satın 
almamız gereken bazı besin madde
lerini dilekçeyle başvurarak 

almamız wrunlu tutuluyor. En 
sıradan tüketim maddesi olan yu
murta bile bütün işlemleri gerekti
ren yiyeceklerden birisidir. Bu da 
ancak pişmiş olarak satılıyor, çiğ 

yumurta hiç bir şekilde içeriye gire
mez. Midesinden rahatsız olan 
arkadaşlara diyet uygulanılınıyor ... 
Radyo, teyp, fotoğraf makinası gibi 
araçların değil içeriye alınması, sö
zünün bile edilmesi yasaktır ... Idare 
kendi normlarına uygun olmayan 
saç-sakal için de ceza uygulamasını 
gündeme getirmiştir ... 

Daha sayamadıgıJnız bir dizi 
olumsuzluğun yanısıra yavaş yavaş 

oturlulmaya çalışılan asıl sorun 
dayak olayıdır. En küçük 
tartışmadan dolayı bile hücreye 
alınıyoruz. Hücreye alınırken ya da 
yolda hırpalanıyoruz, hücreye kon
duktan sonra hücre ışıkları söndü
rülerek dövülüyoruz ... 
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NAZİLLİ E-TfPf CEZAEVI'
nde süresiz açlık greVine giderken 
şekersiz, tuzsuz, dişmacunsuz 

bırakılınanın yanısıra, arama 
gerekçesiyle bütün eşyalarımız talan 
ediliyor, üstbaş aranırken mahrem 
yerierimize kadar aranmaya 
çalışılıyor. Yaka paça sürüklenerek 
hücrelere konuluyoruz. Hücrede ise 
tek beslenme aracımız su ise mazot 
kokusundan içilmez durumda. 
Hücrelerin yapısı ise degil açlık gre
vinde olan bir insan için, normal in
sanlar için bile son derece 
elverişsizdir. 

Birinci Müdür SONER KÖS
TERELf; ı Agustos Genelgesi ile 
Aydın Cumhuriyet Savcısı NURAL 
UÇURUM'a sırtını dayayarak her 
gün yeni bir uygulama gündeme so
kup provakasyon ortamları hazırla
maktadır. Yaşama koşulları yaşanır 
düzeyde olmayıp anti-demokratik 
ve onur kırıcıdır. Koşullar ne kadar 
agır olursa olsun, insanlık onuru
muzu çignetmeyip, haklı 

direnişimizi yükseltecegiz. 
24 NİSAN ı989'da başladıgırnız 
SÜRESiZ AÇLIK GREVIMIZ 
haklarırnızı alana dek devam ede
cek. ALİ BİÇER 

NAZILLI 
E-TfPf CEZAEVI 

KAMUOYUNA 
NAZILLI E-TfPf'nde 24 Ni

san' da başlayan açlık grevi, yine 
vahşet dayak ve kanla bastırtlmaya 
çalışıldı. 

24 NİSAN'da 33 kişi ı Agustos 
Genelgesi'nin uygulanmasını prote
sto etmek, gasp edilen haklarını geri 
alabilmek amacıyla Açlık Grevine 
başlıyor. 14. Koguşta olan greveiter 
6. Koğuşa geçiyor. ıs ve 6. Koğuşta 
açlık grevi başlıyor. Cezaevi yöneti
minin saldırılarını engelieyebilmek 
için yataklıanelere barikat kuruyor
lar. Barikat kurmadaki talepleri 
hücrelere götürülmernek, açlık 

greveilerinin tek koğuşta kalmaları, 
şeker ve tuz verilmesi. Cezaevi bu 
talebi kabul etmeyerek, barikatları 
kaldırmalarını istiyor. O hafta ce
zaeVinde görev yapan tüm 
gardiyanları göreve çağırıyor. Ope
rasyonu kabul etmeyen 7-8 
civarında gardiyan hariç tüm gardi
yanlar operasyona katılmışlar. Ko
ridorlarda da askerler varmış. Gar
diyanlar ellerindeki delici, kesici 

aletlerle duvarları delerek açlık 

greveiterine saldırmış. Ve açlık 

greveileri dövülerek yaka paça hüc
relere sürüklenmiş. Üzerlerindeki 
tüm giysileri çıkarılmış. Tek külolla 
ıslatılarak dövülmüşler. fki gün giy
si va battaniye verilınemiş. 25 Nisan 
salı günü saat ıı.oo civarında traş 
etme bahanesi ile yeniden operasyo
na başlanılmış, kendilerince elebaşı 
olarak gördüklerini özel dayaktan 
geçirmiş, tümü tekrar ıslatılarak 

dövülmüşler. Operasyonlar 
sonrasında cezaevi doktoru açlık 

greveilerinin yarısından fazlasını 
hastaneye sevk etmiş. Özellikle ağır 
durumda olan 3-4 kişinin mutlaka 
gitmesini istemiş. CezaeVi müdürü 
hastaneye gitmelerini engellemiş. Şu 
anda ciddi ve agır yaralı durumda 
olan kişiler varmış. 

Perşembe günü görüşe giden 
avukatlar müvekkilleriyle görüştü
rülmüyor. 

Şu anda açlık grevinde olanlara 
şeker, tuz, temizlik maddeleri veril
miyor. Hücre borularından akan 
sular da mazot kokusu ve paslı 
oldugu için içilir durumda degil. 

Nazilli savcısı gardiyanların 

cop kullanmadıgını söylüyor. Delici 
ve kesici aletler varken zaten cop 
kullanmak hafif kalırdı. 

NAZİLLI E-TİPİ Cezaevi'nde 
uzun süredir devam eden ve son dö
nemde yoğuntaşarak sürdürülen 
baskılar, 24 NİSAN ı989'da 32 
kişiyle başlayan açlık grevi nedeniy
le daha da üst boyutlara ulaşmış ve 
kamuoyuna fSY AN biçiminde lanse 
edilmiştir. 

Oysa ki; en temel gereksinimie
rin bile engellendigi, ı AÖUSTOS 
GENELGESI'nin dayak, baskılar, 
cezalar, tehditlerle uygulamaya 
çalışıldıgı bir ortamda, Açlık Grevi 
yaparak bu uygulamayı protesto et
mek ve haklarını isternek fSY AN 
olarak gösterilmiştir. NAZfLLf E
TfPf'nde her şey yasaktır neredey
se. Yerli, yabancı yazarların 
kitaplarının tümüne elkonmuş, ile
rici özü olan haftalık, aylık dergile
rin bile koğuşlara girmesi 
engellenmiştir. Koğuşlararası 
görüşme yoktur. Aynı cezaevinde 
yatan eşler görüştürülmemektedir. 
Bayanlar koğuşu tam bir tecrit 
durumundadır. Cezaevi yemekleri 
son derece kalitesiz ve yetersizdir. 
Cezaevi kanlininde ise gerekli ve ye
terli yiyecekler bulundurulmuyor. 

Dış kanlin ise dilekçeye 
baglanmıştır. Ancak dilekçe yaza
rak aldırmak mümkündür. Çig 
yumurtanın hiç bir şekilde koguşa 
girnesi sözkonusu değildir. Mutfak
tan yararlandırılmamaktadırlar. 

Radyo, teyp gibi araçların sözü bile 
edilemez, Avukat görüşüne gider
ken yapılan aramalar onur kırmaya 
yöneliktir. Saç saka! bırakanlara 
hücre cezası uygulanmaktadır. 
Hücrelerin ışıkları söndürülerek dö
vülmektedirler. Anne, baba, eş, 
kardeş dışında diger akrabalar 
görüşe alınmamaktadır. 

Tüm bu anti-demokratik ve 
onur kırıcı uygulamaları protesto 
etmek ve haklarını alabilmek için 
başlatılan açlık grevi yine dayaklar
la engellenıneye çalışılmış ve hasıma 
fSY AN diye açıklanmıştır. Kaldı ki; 
Nazilli Cumhuriyet Savcısının 

basma yaptıgı açıklamalar bile 
çelişkilerle doludur. En doğal 
yaşamsal gereksinimlerinden bile 
yoksun bırakılan bu insanların 
isyancı gibi gösterilme çabasının da 
neye hizmet edeceği son derece 
açıktır. Kaldı ki olay isyan değil, in
sanca yaşayabilme çabasıdır. 

Yakınlarımızın can 
güvenliginden ve sağlığından endişe 
duyuyoruz. Tüm demokrat, ilerici, 
yurtsever, devrimci kamuoyu, ge
nelde tüm cezaevleri, özelde NA
ZİLLİ E-TfPf CEZAEVI'nde 
yaşanan insablık dışı uygulamaya 
karşı direnen yakınlarıınızia 
dayanışmaya, onlara omuz vermeye 
çağırıyoruz. Mahkum Yakm/arı 

DUYUR U 
Tum cezaevlerinde olduğu gibi NAZiLLI E-TIPI 

CEZAEVi'nde de 40 gllnll bulan açlık direnişleri ve 
demokrat kamuoyunun haklı tepkileriyle uygulama 

imkanı onadan kaldırılan 1 AÖUSTOS OENELGESf, 
verilen sözlere rağmen, direnişierin hemen arkasından 
yOrUrlUğe konmaya çalışılmış ve hak gaspları devam 
etmiştir. Her geçen gUn, yeni keyfi kısıtlamaların 

yaşandıgı NAZfLLf E-TiPi CEZAEVi'nde 
kuıımılaştmlmaya çalıfilan baskılııra karşı, direnişin 

bedeli, keyfi hUcre cezaları, dayak, infaz yakma tehdidi ve 
uygulamalandır. 1115anlık" onuruna yondik işkence ve 
baskılan protesıo etmek ve haklarımw almak için 

24 NfSAN l989tarihiDde sllresiz AÇLlK GREVi'ne 
başladık. Demokrat kamuoyunu mıurlu diren~imizde bize 

destek vermeye çalınyoruz. 

GÜLAY KERiMO(;LU, ZEKERİYA ÇELIK, SEZA.f 
EKİNCI, HÜSEYİN ARLER, HASRET :taJŞ, HÜSEYIN 
GÜRES, ZAFER KOÇ, AliıdçER. SÜLEYMAN KA

RAKURT, A.ıJ FAlK ÖZKAN, METİN l(APLA.N, 
MEHMET BAŞER 
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------------------------------------Geçen Sayıdan Devam 

ERMENi KATLİAMI 
.ÜZERİNE 

Günümüzde sörnürgeci Türk 
devleti bir dönem kendi yetkilileri
nin ağzından açıkladıkları gibi artık 
"zo"ları halletıniştir. Şimdi hallet
mesi gereken şey "lo"lardır. Türk 
solunun bir çogu "Kutsal 
Türkiye'nin" bölünrnernesi ıçın 

Kürdistan'daki her türlü örgütlen
meye şiddetle karşı çıkrnaktadırlar. 
Proleter enternasyonalizrni adına 

bir halkın birleşme isteğinin 
karşısına dikilenler ve kendi ülkeleri 
üzerindeki halkların katiedilip 
dagıtılmasıyla çizilen Türk devleti
nin sınırlarını tanıyarılar; yakından 
veya uzaktan devrimci demokratlık
la ilgili olamazlar, olsalar olsalar 
bayağı şövenler olabilirler. 

Lenin ve Stalin'in adlarını dil
lerinden düşürmeyen bu baylar her 
nedense Lenin ve Stalin'in Ermeni
stan konusuna ilişkin politikalarını 
görmemek için ellerinden geleni 
yapıyorlar. Ama onların görüp gör
memesi kendilerinin bilecekleri 
iştir. Marksizrnin-Leninizrnin ev
rensel gerçegi onları mahkum edi
yor ve edecektir. 

Toparlarsak; cografik Erme
nistan topraklarının büyük kesimi 
işgal altında olup, buralarda artık 
Ermeni halkı yaşarnarnakta, ancak 
parrnakla gösterilebilecek kadar az 
Ermeni çeşitli biçintlerde 
yaşarnlarını sürdürebilmekledir. 
Bugün cografik olarak Batı Ermeni
stan diye bilinen topraklar üzerinde 
çogunluğu Kürtlerden oluşan halk 
yaşamaktadır. Ermeni halk 
dünyanın bir çok ülkesine 
dağıtılmış durumdadır. Ermeni 
halkına yapılan tarihi haksızlıgı ta
rnarniyle giderrnek artık asla müm
kün değildir. Devrimci harekete 
düşen görev yurtlarına dönrnek iste
yen Errnenilerin özgürce 
dönüşlerini sağlamak ve her türlü 
gelişmelerine yardımcı olmaktır. 

Yukardaki kısa Ermenistan ta-

rihine baglı olarak hareketimiz; Er
menistan konusuna ilişkin progra
mını şöyle açıklar: 

a) Milli kurtuluş savaşı döne
minden itibaren '"Batı-Ermenistan'' 
topraklarına dönrnek isteyen Errne
nilerin özgürce dönüşlerini 
saglarnak ve gelişimleri için gerekli 
çabayı sarfetmek. 

b) Hareketimiz YPK Kürdistan 
tarihinde kara bir leke olarak görü
len Kürt burjuva-toprak ağalarının 
Ermeni halkının katledilmesinde 
yer almalarını ve Kürt halkının bu 
olaya alet edilmesini nefretle kınar, 
teşhir eder. 

c) Hareketimiz dünya 
proletaryasının şehitlerine sahip 
çıktığı gibi; Ermeni halkının ve Er
meni proletaryasının şehitleri 

davasına sahip çıkar. Onları kendi 
şehitleri arasında görür ve onların 
anılarını yaşatır. 

d) Hareketimiz, yurt dışındaki 
Kürdistanlıların örgütlenmesine 
verdiği önem kadar, sürgündeki Er
meni halkıyla da ilgilenir. 

e) Kürdistan tarihi gibi bir çok 
yönüyle karanlıkta bıraktırılan Er
menistan tarihini gün ışığına 
çıkartılması için; yabancı dillerde 
bu konuda çıkan bilimsel eserleri 
Kürtçe, Türkçe ve Errneniceye 
kazandırılması için gücü oranında 
çaba sarfeder. 

f) Hareketimiz şimdiki "Batı
Ermenistan" topraklarını boşaltıp 

yalnızca sürgürılerdeki Ermeni 
halkına devredilmesini isteyen 
düşünceyi ikinci bir tarihi haksızlık 
olacağı için mahkum eder. Buna 
karşı sürgünden dönen Ermeni 
halkının şu anda halen "Batı

Ermenistan" toprakları üzerinde 
yaşayan halkla ortak yaşarnını sa
vunur. 

g) Hareketimiz Ermeni milli
yetçiligine karşı mücadeleyi asla 
kendi ana görevleri arasında say
rnaz, bu görevin Ermeni komünist
lerine ait bir görev olduğunu belir
tir. 

h) Hareketimiz aynı zamanda 
Kürdistan'da bulunan Ermeni milli
yelinden halkımızın da hareketi 
oldugunu kabul eder. Ermeni 
halkının her türlü gelişimini 
şimdiden garanti altına alır. Sovyet 
Cumhuriyetin kurulmasıyla da bu 
garantinin daha da pekişeceğini be
lirtir. 

Son yıllarda SSCB'de meydana 
gelen ulusal mücadeleler dünya 
halkları karşısında revizyonistterin 
gerçek yüzlerini bu yönüyle de açığa 
çıkarmaktadır. 

Erınenilerin SSCB kuroldu
gundan beri 1915 Ermeni 
Katliarnı 'nın resmi düzeyde mah
kum edilmesi için sürdürdükleri 
çabalar hala devarn etmektedir. 

Keza son yıllarda Sovyetler 
Birligi 'nin başka ülkelerinde de gö
rülen baskı ve zulme karşı yapılan 
gösteri, miting, vs. gibi eylemler Er
menistan'da daha üst boyutlarda 
devarn etmektedir. 

Ermenilerin Sovyet Cumhuriy
etleri içerisinde diğer ülkelere naza
ran daha ayrıcalıklı oldukları 

açıktır. Dünyanın dört bir yanına 
dağılan Ermenilerin propagandala
rının bunda önendi bir rolü vardır. 
Kuşkusuz ki kendisine en azından 
demokratırn diyenler, sosyal emper
yalistlere karşı; onun tahakküm, 
zorla bagırnlılık ilişkilerine yönelik 
mücadelelere destek vermek, revizy
onistleri köşeye sıkıştırmakta yü- · 
kürnlüdürler. 

Ermeniler 24 Nisan'ı yapılan 
katliamları nefretle kınamak için 
bir ulusal birlik ve mücadele günü 
olarak kabul etmişlerdir. 

Her geçen gün faşist sörnürgeci 
Türk Devleti katliamın simgesi 24 
Nisan'da dünya halkları nazarında 
bir kez daha lanetlenrnektedirler. 

NOT: Bu yazı Birlik Konferansına 
programatik /Jneri temelinde 
hazırlanmıştır. Y.ROHAT 

Sahibl·:· S, ~~dart• Çirp$senl.>~rgeJ!irsU": Ml••···· 
.. /.• .. ·.·······.·.•·.·. ·· .. ·•• .. ······· ..... ·•·· ... ·.·.·.··•·· . . .... 4.97l.HÜil..fi()RS "DElf['SCHLI\.ND••····••••••••••••·• .. ··.·•····.···.··.···•·······••········.··.··.·.··.·············••···•···•···········.·.···· 

i X82':ışiria Adre$1 : ~()~ijag~ ~!: N~·OS~774 o.·.şqoo ~Ö.LN+l ri .) I ; . 
· .·· .·••·•~ ~~bi; Stadt.spark:a.Ş!jtV. ~ÖLN, .Konto Nr;·.~4~~SJ7~ at:ı S70ŞQl9Ş·. 
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NEWROZ: DÜŞMANA DUYULAN KİNDİR! 

SORULACAK HESAPTIR! 

ALlNACAK İNTİKAMDIR! 
Geçen sayıdan devam 

15 Nisan 1989 tarihinde Hannover
Hildesheim 'de düzenlenen Newroz 
Gecesi'nde Hasan Hüseyin 
Yıldırım Yoldaş 'ın elimize geçen 
konuşmasını yayınlıyoruz. 

ALA YEK!Tl 

Kürdistan'da yüzyıllardır süren 
şanlı bir ulusal kurtuluş başkaldırı 
olmasına rağmen bugüne dek zafere 
ulaşılamamıştır. Birçok nedenin . 
yanısıra ülke · çapında bir 
başkaldırırun olmayışı, bölge düze
yindeki başkaldırılara da önderlik 
eden güçlerin çaga özgü politikalar 
üretememesidir. Birinci neden bu
gün aşılmakla beraber, ikinci neden 
daha hala gündem maddesi olarak 
kalmaktadır. Kürdistan ulusal ve 
toplumsal devriminde tayin edici rol 
oyuarnası gereken sosyal güçlerin 
bugün de yeterli ölçüde ideolojik, 
siyasi, örgütsel ve askeri olarak 
hazır olmadıjı bilinmektedir. Gü
nün görevi bunu aşmaktır. Bu 
aşılmadıjı müddetçe devrimin ob
jektif koşulları her ne kadar 
olgunlaşırsa olgunlaşsın, eger buna 
denk gelişmeyen subjektif etkenle 
kucaktaşınazsa sorunun çözümü 
mümkün olmayacaktır. Bu hem dü
nya devrim tarihinde, hem de ülke 
tarihimizde kanıtlanmıştır. 

Tarihi tecrübe, artık geleneksel 
-kürt feodal-burjuva milliyetçiliğin 
Kürdistan sorununa çözüm 
getiremeyeceği, Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesine önderlik 
ederneyeceği ni kanıtlamıştır. Bunun 
tersini savunmak yanılgıların en 
büyüğüdür. Feodal-burjuva 
milliyetçiliği komedi rolünü bir kez 
oyııadı. Bu rolü bir daha 
tekrarlaması komedilikten trajediye 
dönüşür ki, halkımızın bir daha tra
jedi yaşarnaya ne zamanı, ne de 
artık tahammülü kalmıştır. 

Ülkemizin somut tarihsel 
gerçekliginden doğan geleneksel 
feodal-burjuva ınilliyetçiliği ve 

onun türevlerinin günümüze dek 
Kürt halkıııın tüm arzu, çaba ve 
fedakarlıkianna rağmen "otono
mist" düzeye inciiriimiş Kürdistan 
sorununa getirebilecekleri bir 
çözüm biçimi bir yana, mevcut 
aulayışlarıyla Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesi önündeki en
gellerden biri olduğu, artık bugün 
anlaşılmış bulunmaktadır. 

Kürdistarun bajımsızlıjı, birli
ği, Kürdistan halkının özgürlüjü 
önündeki engellerden biri hiç 
şüphesiz "otonomist" güçlerdir. 
Sözde düşmaruar arasındaki 
çelişkilerden faydalanma adı 

altında izlenen politikalarıyla da 
"otonomist" güçler bugüne dek 
daima Kürdistan ulusal kurtuluş 
mücadelesini kesintiye 
ugratmışlardır. Bundan da daima 
Kürdistan halkı zarar görmüştür. 

Kürdistan halkı "otonomist" 
güçlerin isabetsiz anlayışları sonucu 
bugüne dek hiçbir halkın 
ugramadıgı işkence, soykırımiara 

varan akla hayale gelmeyen tüm 
insanlık dışı yaptırırnlara 

ugramakta kurtulamamıştır. Bir 
halktan istenebilecek her 
fedakarlıgı yapmalarına ragmen 
Kürdistan halkının içinde 
bulundugu durumun bir sorunılusu 
da bu halkı gerçek kurtuluş zemi
ninde ayıran, tarihte 
gerçekleşmemiş, gerçekleşmesi de 
mümkün olmayan boş bir hayalin 
peşinde koşturan Kürt feodal
burjuva politik güçleridir. Bu poli
tik güçlerin tarihsel sorumlulukları 
büyüktür. 

Bir sömürgeci güce 
dayanılarak bir digerine karşı Kür
distan bağımsızlık mücadelesi veri
lemez. Böylesi bir politikanın 

halkımıza pahalıya mal oldugu tari
himizde karutlanmıştır. Bu politika
dan daha hala diretmek Kürdistan · 
halkını yeniden bir katliamdan 
geçirmenin zeminini yaratmaktan 
başka bir şey olamaz. Kürdistan'ı 

sömürgeleştiren dört ülke- Türkiye, 
iran, Irak, Suriye- Kürdistan 
halkının dostu olamaz. Bunun tersi
ni savunmak Kürdistan halkına iha
net etmekten başka bir anlama gele
mez. Kürdistan halkının dostu ne 
Türkiye, fran, Irak, ne de Suriye sö
mürgeci devletleri olamaz. Bunlar 
halkıiDIZID amansız başdüşmanlan

dır. Başdüşmanlarımıza dayanarak 
Ister taktik, Ister stratejik Ittifaklar 
temelinde olsun geliştirilen 
ilişkilerin halkımıza daima pahalıya 
mal olduğu bilinmektedir. Böylesi 
kurulan ilişkilerin dün olduğu gibi 
bugün ve yann da . Kürdistan 
halkına çok pahalıya mal olacağı bi
linmeyen bir sır olamaz. Bugün bn 
tür ilişkiler içinde bulunan tüm Kür
distan'lı sosyal güçler bu ilişkilerini 
bir kez daha gözden geçinnek 
zorundadırlar. Bunun tarihi 
sorumluluğu büyüktür. Yann bu
nun hesabını Kürdistan 
proletaryasına ve emekçi sınınanna 
hiç bir sosyal güç veremez. Çünkü 
proletaryanın ve emeçi sımflann 

adaleti amansız olacaktır. 
Kürdistan halkının ne taktik, 

ne stratejik dostu emperyalistlerde 
olamaz. Geleneksel Kürt feodal
burjuva milliyetçiterin bir dönem 
ABD'ye yaslanmaları, Kürt revizy
onistlerinin dün Rus emperyalizmi
ne, ondan yüz bulamayınca da 
Avrupalı emperyalisdere yatmaları, 
daha hala bir kesiminin Rus emper
yalistleriyle pembe hayaller yaşama 
arzuları halkımızın ulusal ve sosyal 
kurtuluş mücadelesi önünde kuru
lan tuzaklardan başka bir şey 
değildir. Bu politikanın gerek çagın, 
gerekse de ülkemiz somut tarihsel 
koşullarıyla çeliştiği, bugüne dek 
canlı pratiğiyle, Kürdistan 
gerçegiyle de mahkum edildigi artık 
bilinmektedir. Bundan daha hala 
ısrar etmek bile bile halkımızın çağ 
dışı mevcut siyasi, iktisadi, kültürel 
vs. statüsünü onaylamak demektir. 
Bundan öte yeni Kamışlı, Halepçe 
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ve sonrası durumun yaratılmasını 
isternek demektir. 

Kürdistan halkı, yüzyıllar boyu 
bagımsızlık ve özgürlük için gere
ken fedakarlığı yapmaktan bir an 
tereddüte düşmemiştir. 

Gerektiğinde silalı elde yabancı bar
bariara karşı mücadele etmiş, onla
ra öldürücü darbeler indirmiş, 
geçici zaferler kazanmıştır. Ama 
bunlar korunamamıştır. Kalıcı za
ferlere dönüştürülememiştir. Bunda 
emekçi-yurtsever Kürdistan halkını 
hiç bir sorumluluğu olamaz. O, ver
mesini bilmiştir. Vermesi gerekeni 
de vermiştir. Ama vermesi gerekeni 
vermeyenler, bugüne dek Kürdistan 
ulusal kurtuluş mücadelesine önder
lik eden geleneksel feodal-burjuva 
milliyetçi güçler olmuştur. 

Bu niye böyle olmuştur? 
Herşeyden evvel feodal-burjuva po
litik güçlerin isabetsiz programatik 
anlayışlarından ileri gelmektedir. 
Kürdistan sorunu ulusal-kültürel 
sorunla sınırlı değildir. Sömürgeci 
barbarların Kürdistan ve Kürtlük 
adına olumlu ne varsa onu yoket
mek için uyguladıkları azgın ulusal 
imlıacı politikasına karşı Kürdistan 
ulusal kurtuluş dinamiklerinin 
çıkaracağı alternatif politika 
"ulusal-kültürel özerklik" degil, 
oysa TEK, BÖLÜNMEZ, 
BAÖIMSIZ, DEMOKRATIK 
KÜRDISTAN olmalıdır. Kürdistan 
genelinde tüm ulusal dinamikleri bu 
temel hedef için seferber etmek ge
rekiyor. Ulusal kurtuluş dinamikle
rini bu temel hedef uğrunda birleşik 
silahlı cephede birleştirmek gerekiy
or. Uluslararası müttefik 
güçlerimizin enternasyonal 
yardımlarını küçümsernemekle be
raber, esas olarak Kürdistan devri
minin zaferi, Kürdistan halkının . 
kendi eseri olacağı gerçegını 
maddileştirmek gerekiyor. Kürdi
stan'ın kurtuluşu, halkımızın kendi 
eseri olacaktır. Kürdistan halkına 
güvensizlik Kürdistan yurtseverleri
nin, devrimcilerinin, komünistleri
nin politikası olamaz. Bu poltika 
ancak ve ancak kurtuluşu emperya
listlere, sömürgecilere bel bagJayan 
feodal-burjuva ve reformisı küçük 
burjuvazinin politikası olabilir. Bu 
polika günümüzde yaygın ve ege
mendir. 20. yüzyıl son çeyreğinde 
Kürdistan'ın mevcut statüsü tüm 
haşmetiyle karşıınızda duruyorsa 
bu anlayışın da bunda hatırı sayılır 
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derecede katkısının var olmasına 
bağlıdır. 

Ülkemiz tarihi kanıtlamıştır ki, 
feodal-burjuva ve reformisı küçük 
burjuva önderiikierin Kürdistan 
halkına verebilecegi bir şeyleri yok
tur. Onlar, verdiğini vermiştir. Kür
distan'da anti-sömürgeci ulusal 
kurtuluş potansiyelini kendi sınıf 
çıkarları gereili gözünü kırpmadan 
hibe etmişlerdir. Dönem dönem 
düşmana askeri darbeler vurmuş, 
küçümsenemeyecek mevziler 
kazanmıştır. Ama kör politik 
dargörüşü nedeniyle kaşıkla 
topladıgını kepçeyle düşmana 
dağıtmıştır. Bu politika 
Kürdistan'da komedi olmaktan 
çıkmış, trajediye dönüşmüştür. Ko
medi bir kez oynanır. Iki kez 
oynanırsa ırajediye dönüşür. Oysa 
Kürdistan'da komedi üst üste defa
larca oynanmış, oynanmaktadır. 
Kürdistan'da yaşanan trajedinin ne
deni de zaten bu değil midir?! 

Bu güçler, bu trajediyi oyna
maktan bugün de vazgeçmiş 
değiller. Bugün bu kervana 
reformisı-revizyonist Kürt küçük
burjuvazisinin önemli bir kesimi de 
katılınış durumdadır. Kürt küçük
burjuvazisinin önemli bir kesimi sö
mürgeci güçlerin asimilasyon 
politikasının yarattığı ulusal inkarcı 
atmosferin girelabındadırlar. Bu 
güçler kendilerine ne ad takariarsa 
taksınlar sömürgecilerin dümen 
suyundadırlar. Bu kesim 
Kürdistan'lı Kemalist sol güçlerden 
tutun hakim ulus sosyal-demokrat 
eğiliınlerle uzlaşan geniş bir yelpa
zeden oluşmaktadır. 

Kürt küçük-burjuvazisinin bir 
başka kesimi de dil ucuyla ulusalcı 
geçindiği reformisı-revizyonist 
kanadıdır. Bu kesim feodal-burjuva 
önderliğe, hakim ulus liberal
reformisı kanadınıa, Rus-sosyal 
emperyalistlere, hatta ve hatta Av
rupa'lı sosyal demokratlara bel 
baglayarak Kürdistan'da son kat
liamlarla birlikte cenazesi kaldırılan 
"otonomist" anlayışa yeniden bir 
canlılık kazandırma uğraşındadır
lar. Bu kesim her ne kadar ulusal 
kurtuluşçuluğu savunuyor görünse 
de programlarının temeline "otono
mist" anlayışı oturtarak, bunu 
gerçekleştirmede de esas olarak 
Kürt halkının düşmaniarına bel 
bagJamaktadırlar. Kürdistan 
halkına güvenmemekledir ler. Bu 

politika, bu güçlerin siyasal 
uğraşılarının temeli haline gelınİştir. 
Bu kesim, bu anlayışlarından ötürü 
Kürdistan gerçeğinden çok 
uzaktırlar. 

Kürdistan tarihi, ilginç deney
ler sunmaktadır. Hiç bir halkın tari
hinde görülmeyen ilginç deneyler 
dizisinin yaşanmış ve yaşanmakta 
oldugu bir ülke varsa hiç kuşkusuz 
o da Kürdistan'dır. Bugüne dek 
Kürdistan ulusal kurtuluşu adına 
çıkan politik güçlerin çoğu Kürdi
stan halkının özgüetinden öte Kür
distan halkının düşmaniarına bel 
baglamayı siyaset edinmişlerdir. 
Bugün de yaşanan olumsuzluk, bu 
çıkmaz siyaset sonucudur. Bir çok 
politik gücün emperyalistlerin 
değişik kanatlarından tutun, Kürdi
stan'ı sömürgeleştiren devletler dü
zeyinde geliştirdikleri ilişkiler ağı 

yaşanan olumsuzluğun maddi 
dayanağını oluşturmaktadır. Bu tür 
ilişkilerin tehlikeli, halkımıza çok 
pahalıya mal olduğu, Kürdistan 
devrimi açısından aşılması zor han
dikaplar açtığı bugün, artık hiç 
kimse açısından bilinmeyen bir sır 
değildir. Gerçek bu iken, bugün bile 
ulusal kurtuluşçuyum ·diyen tüm 
politik güçlerin halkırmza ve devri
mimize pahalıya mal olmuş, hiç bir 
pratik çözüınleyici özelliği olmayan 
Kürdistan devrimi düşmanlarıyla 
geliştirilen ilişkiler ağında diretmesi 
niyetler ne olursa olsun Kürdistan 
halkına ve devrimine hiç kimsenin 
yarın hesap veremeyeceği olumsuz
luklar yüklediğinin farkına 
varmalıdırlar. Şimdiye dek işlenen 
bu suçtan vazgeçilmelidir. Kürdi
stan devrimi ve halkının düşmanı 
güçlerle kurulan her düzeydeki 
ilişkiler terkedilmelidir. Bunun yeri
ne Kürdistan halkının özgüetine dö
nülınelidir. Kurtuluş yolunun bu 
olduğu kavranılmalıdır. Bunu dü
nya halklarının ve de kendi tarihi
mizde de ögrenebiliriz. Kurtuluşa 
giden yolun bu olduğu, başka bir 
yol ve yöntemin olmadığını 

anlamanın zamanı gelmiş, geçiyor 
bile. 

Kürt küçük burjuvazisinin bir 
diğer kanadı da bir yanıyla çok 
"sol", bir diğer yanıyla geleneksel
feodal-burjuva milliyetçiliginin ve 
reformisı Kürt küçük burjuvazisi
nin geleneğini sürdürerek sağ bir 
politika izlemektedir. Bu özellik 
küçük burjuvazinin genel karakteri-
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dir. Bu kesimin 'solculuğu' kendi 
dışındaki tüm yurtsever-demokratik 
ulusal dinamiklere, halka ve de ken
di içindeki farklı düşünen insanlara 
estirdiideri terördür. Düşmanın bir 
kanadına karşı yürüttükleri müca
dele olunıludur. Ama düşmanın 
diğer kanatlarıyla düzeyi ne olursa 
olsun kurulan ilişkiler agı bu 
eğilimin bir başka çıkmazıdır. Bu 
eğilimin sağcı yanını bu ilişkiler agı 
oluşturmaktadır. 

Bu eğilimin çok yanlı hata, 
zaaf ve eksikliklerine rağmen ilkel 
bir düzeyde de olsa Tür k 
sömürgeciligine karşı yürüttükleri 
mücadele olumludur. 

1940'a kadar Kuzey-Batı Kür
distan' da bölgesel düzeyde de olsa 
süren ulusal kurtuluş mücadelesi en 
son Dersim ayaklanmasının yenilgi
ye ugramasıyla 1975'lere kadar bir 
sessizlik, bir eylemsizlik dönemi 
yaşandı. Her ne kadar dönem dö
nem feodal-burjuva, küçük burjuva 
ve aydınların cılız sesleri çıkmışsa 
da soruna teorik, siyasal ve örgütsel 
bir çözüm getirmekten çok uzak 
kalınmıştır. 1976'dan sonra Kuzey
Batı Kürdistan'da proleter devrimci 
hareketin geliştirdigi politik müca
dele ulusal kurtuluş mücadelesine 
yeni bir boyut kazandırdı. !980'de
ki askeri darbeyle Kürdistan ulusal 
kurtuluş dinamikleri önemli ölçüde 
bir yenilgi aldı. Yaşanan yenilgi 
proleter hareket açısından derinle
mesine ve genişlemesine bir boyut 
kazandı. Ve bugün de alınan yenil
ginin yaraları proleter harel<et 
açısından henüz tamarniyle aşılmış 
değildir. Bunda ulusal ve 
uluslararası alanda güçler dengesi
nin rolünün büyük oldugu 
kuşkusuzdur. Proleter devrimci ha
reket henüz kendi iç sorunlarını 
çözmediği, uluslararası dayanak 
güçlerinden yoksun olduğu bir or
tamda Kürt küçük burjuvazisinin 
bu kanadı kendi sınıf çıkarlarına 
uygun olarak Ortadoğu'da bir 
ilişkiler ağı kurmak ve bu ilişkiler 
ağı temelinde politik eylenılilik sü
recini başlatmak imkanını buldu. 
Bu eğilim tarafından geliştirilen po
litik eylenılilik bağrında bir çok ha
ta, zaaf ve eksiklikleri de taşısa 
Türk sömürgeciliğine karşı yürüttü
kleri mücadele yanıyla olumlu bir 
gelişme kaydetti. Bu yön, bu hare
ketin doğru yanını oluşturmaktadır. 
Ve bu yön tüm Kürdistan'lı ulusal 

kurtuluş dinamik güçlerince 
geliştirilmesi gereken yöndür. Bu 
yön Kürt halkını kurtuluşa götüre
cek olan yöndür. 

Kürdistan devrimini zafere gö
türecek olan bu yönü eleştirenler de 
vardır. Bu politik güçler, bu 
eleştirileriyle Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesinin karşısında 
yer almış bulunuyorlar. Bu politik 
güçlerin yaymak istedikleri refor
mist, tesliıniyetçi, otonoınist anlayış 
Kürdistan devrimi önündeki 
tuzaklardır. Bu tuzaklar Kürdistan 
yurtseverlerinin, devrimcilerinin, 
komünistlerinin ideolojik, politik 
ve örgütsel vs. çok yönlü 
çabalarıyla alt edilmedikçe mevcut 
statükonun aşılması imkansızdır. 
Görev KÜrdistan halkını sömürgeci
lere, onların Kürdistan'daki temel 
dayanaklarına karşı ideolojik, poli
tik, örgütsel vs. alanlarda seferber 
etmenin yanı sıra, kitlelerde 
teslimiyetçiligi, hareketsizliği, re-
formizmi yayan, örgütleyen 
revizyonist -ref ormist eğilimiere 
karşı da mücadeleyi bir an 
gevşetmeksizin yürütmek gerekiyor. 
Kürdistan devrimine giden yol, aynı 
zamanda bu yolda kurulan 
tuzakları açığa çıkarmak ve bunları 
kesin yenilgiye uğratmaktan geçer. 
Bu da ancak sömürgeci güçler ve 
onların temel dayanakları Kürt milli 
hainlerine karşı yürütülecek dişe 

diş, kıran kırana bir sıcak savaş 
yöntemiyle başarılabilir. Proleter 
devrimci hareket bugün mevcut 
olan gücüyle bunu başaracak güçte 
degildir. Ama bu güce ulaşma 
çabası vardır. Ayrıca tarihsel 
gelişimi Kürdistan'da mevcut ob
jektif koşulların düzeyi, proleter 
devrimci hareketin gelişme 
silahlarını vermektedir. Proleter 
devrimci hareket bu silalıları yerin
de çok iyi bir şekilde kullanacaktır. 
Önümüzdeki dönem buna gebedir. 
Bunu dosta da düşmana da 
gösterceğiz. Biz buna iman ediyo
ruz. Ve kendimize güveniyoruz. 

Bugüne dek Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesine soyunan po
litik güçlerin çıkmazı, bu güçlerin 
toplumsal temellerinden 
kaynaklanmaktadır. Kürdistan ulu
sal kurtuluşuna soyunan politik 
güçlerinin toplumsal temellerinden 
kaynaklanan ideolojik, politik, ör
gütsel vs. alanlardaki çıkınaziarı so
nucu hiç bir zaman Kürdistan--devri-

mine dogru bir bakış açısı ve 
çözümleme yöntemine ulaşılamadı. 
Ulaşmaları da mevcut konumlarıyla 
zaten mümkün değildir. Bu çıkınazı 
aşacak yegane itici güç Kürdistan 
proletaryasıdır. Sömürgeci güçlerin 
tüm engellemelerine, Kürdistan'da
ki kapitalizm öncesi üretim 
biçimlerinin direnmelerine rağmen 
Kürdistan proletaryası tarih sahne
sine çıkmış ve kendisi için örgütlen
me, ulusal kurtuluş mücadelsine ön
derlik etme, devrimde 
hegemonyasını saglama düzeyine 
ulaşmış bulunmaktadır. Kürdistan 
devriminin kaderini belirleyecek 
olan Kürdistan' ın çağdaş KA W A' sı 
proletarya, Kürdistan devrimine ye
ni bir nitelik kazandırmıştır. 
Ortadoğu haritasını değiştirecek, 
Ortadoğu devriminin yolunu 
açacak, emperyalizmi Ortadoğu'da 
söküp atacak olan nitelik işte bu
dur. Bu niteliğin tarihsel 
gelişmedeki rolü kavranılmadıkça 
Kürdistan devriminin zaferi 
gerçekleştirilemez. Bugün bir çok 
sosyal güç tarafından 
kavramlmayan durum budur. 

Ortadoğu' da emperyalizmi sö
küp almanın, Ortadogu'daki faşist 
gerici iktidarları alaşağı edebilme
nin yolunu açacak merkez Kürdi
stan'dır. Kürdistan, Ortadoğu dev
rimci potansiyelinin merkezi haline 
gelmiştir. Bağrında taşıdıgı ulusal
sosyal devrimci potansiyelle Kürdi
stan, bu tarihsel rolü oynayabilecek 
konumdadır. Yeter ki bu 
kavranılsın, buna iradi olarak mü
dahele edilsin. Kürdistan'ın önemi 
eğer kavranılır, müdahele edilir ve 
bu konuda Kürdistan devriminde 
çıkarı olan tüm sosyal güçler üstüne 
düşen tarihsel görevlerini yerine ge
tirirlerse gelecek bizimdir. Günü
müzde Kürdistan ulusal-toplumsal 
potansiyelinin ulaştığı boynt Kürdi
stan devriminin çözümünü günde
me getirmiştir. Mevcut statükonun 
değişmesi temelinde Kürdistan halkı 
egemen sömürgeci devletler ve ülke 
gericiliğiyle savaşa girmiş ve bu 
savaş giderek gelişmektedir. Bugün 
boyutu ne olursa olsun süren 
savaşın giderek gelişecek olan Kür
distan ulusal-toplumsal mücadelesi
ne sağlam temeller üzerinde doğru 
bir önderlik sağlarursa Kürdistan 
devriminin zaferi kaçınılmaz 
olacaktır. Bu devrimin yaratacağı 
etki dünya ve bölge halkları 
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açısından olumlu mevziler 
kazandıracaktır. Bu tarihsel görevi 
yerine getirecek yegane güç Kürdi
stan proletaryasıdır. 

Kürdistan devriminin objektif 
koşulları olgunlaşmıştır. Çok güçlü 
ulusal devrimci bir potansiyel mev
cuttur. K!lrdistan emekçi-yurtsever 
halkının ulusal kurtuluşa 

duydukları arzu ve istek çok 
güçlüdür. Planlı ve sistemli bir ideo
lojik, politik ve örgütsel mücadeley
le bu canlı arzu ve istek gerçek zemi
ninde Kürdistan'ın düşmaniarına 

karşı halkımız seferber edilebilir. 
Bunun koşulları vardır. Bu 
koşullara iradi olarak müdahale et
mek günün görevidir. Bu görev 
K!lrdistan'lı yurtseverlerin, devrim
cilerin, komünistterin savsaklan
maz, ertelenmez, günün görevidir. 
Bu yerine getirilirse Kürdistan dev
riminin zaferi kaçınılmaz olacaktır. 
İdeolojik ve örgütsel süreci tamam
lama, güçlü bir politik eylemlilik 
yaratma çalışmalarımız tüm 
yakıcılığıyla s!lrmektedir. Bu 
başkalarının sandıgı kadar pek 
uzun sürmeyecektir. Kürdistan pro
letarya hareketi yüklendiiii tarihsel 
görevin bilincindedir. Bu bilinçten 
hareketle çok yakın bir zamanda 
savaş alanında düşmana ölümcül 
darbeler indirebilecegimizi buradan 
ilan ediyorum. Kürdistan'da yeni 
bir dönem başlatacagız. Kürdistan 
proletaryasının tarih sahnesine ön
cü güç olarak çıkışını ilan edecegiz. 
Proletaryanın ideolojik, politik, ör
gütsel vs. alanlarda ulusal ve to
plumsal mücadeleye önderlik etme
siyle ulusal ve toplumsal mücadele
nin maddi bir güç haline 
gelebileceğini göstereceiiiz. Proleter 
devrimci hareket deney ve tecrübe
lerinden çıkardığı olumlu 
sonuçlardan hareketle Kürdistan 
devriminide üstüne düşen zor, ama 
bir o kadar da olumlu devrimci gö
revi hayatın her alanında 

başarabilecegini iman ediyor, bu 
gücü kendinde buluyor ve kendine 
güveniyor. 

ÖnümUzdeki canalıcı sorun 
proletaryanın tarihsel rolünü Kürdi
stan'da maddi bir güç haline getir
mektir. Proletaryanın tarihsel rolü
nü saiilam bir temel üstünde maddi 
bir güç haline getirmesi halinde es
ki Kürdistan'ı yeni K!lrdistan'a yani 
bölünmüş, bölüşülmüş, 

söm!lrgeleştirilmiş kapitalizm önce-
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si ekonomik biçimlerin uyuşuklugu 
içindeki Kilrdistan'ı TEK, BÖLÜN
MEZ, BAÖIMSIZ, DEMOKRA
TiK KÜRDİSTAN'a dönüştürmek 
kaçınılmaz olacaktır. Görev, 
proletaryanın rolünü net bir 
biçimde programlaştırmhlc ve eylem 
alanına taşıyarak maddi bir güç ha
line getirmektir. Bu konuda da gö
rev en çok proletaryanın politik 
partisine düşmektedir. 

Kürdistan ·sorunu üzerinde bir 
çok politik güç son sözünü söyledi. 
Ama sorunu çözmekten öte 
çözümsüzlüğe, karmaşıklığa götilr
dü. Son sözünü söylemeyen tek bir 
sınıf var: O da Kürdistan'ın çağdaş 
KA WA'sı proletarya. Ülkemizde 
proletaryanın öncü partisi henüz 
oluşturulmamıştır. Fakat parti ön
cesi proleter devrimci çekirdek ve 
hareket parti görevlerini üstlenebi
lir. Parti öncesi proleter devrimci 
çekirdek bir taraftan ideolojik ve 
politik mücadeleyi verirken bunun
la at başı proletaryanın öncü parti
sini oluşturma göreviyle yükümlü
dür. Görev proletaryanın öncü par
tisini inşa etmektir. Çünkü 
proletaryanın öncü partisinin Kür
distan devriminde tayin edici bir ro
lü vardır. Proletaryanın ideolojik, 
politik, örgütsel gücünün tayin edici 
niteligi kavranmadıkça Kürdistan 
sorununu çözmek olasılık dışıdır. 

Bugün Kürdistan proletaryası 
adına oluşturulan birçok güç vardır. 
Ama işin gerçegi şudur ki, hiç bir 
güç proletaryanın ideolojik, politik, 
örgütsel önderi olma vasfına 

ulaşmış değildir. Hiç bir politik güç 
Kürdistan proletaryasıyla 

kaynaşmış değil. Varolan politik 
güçler her ne kadar Kürdistan 
proletaryası adına konuşurlarsa 

konuşsunlar, ya ezen ulus politik 
güçlerinden etkilenen ulusal 
inkarcı, sol-sekter, ama bir o kadar 
da sağcı-teslimiyetçi; bir diğeri de 
köylülük, küçük burjuva, aydın 

özellikleri taşıyan dar ulusalcı birer 
akım • olmaktan henüz 
kurtulamaınışlardır. Proletaryamn 
ülke özgülüne ilişkin bir politik gü
cü olamaınışlardır. Enternasyona
lizm ile yurtseverliği 

kaynaştıramaınışlardır. Ya aşırı 

enternasyonalizm adı altında ülke 
gerçeğinden kopuk, dogmatik, ulu
sal inkarcılıila düşülmüş; ya da dar 
ulusalcılık hastalığına yakalanılmış, 

proletaryanın gerçek zemininden 

uzaklaşarak onun ya da bunun birer 
oyuncağı haline gelivermişlerdir. 

Ülkemizdeki politik güçlerin niteliiii 
üç aşağı beş yukarı böyledir. 

Tarihimizi incelediiiimizde 
diger toplurnların geçirdiiii evrim 
sürecinden çok gerilerde seyir 
ettiiiimizi görürüz. Bugüne kadıır 

Kürt toplumunun evrimsel 
dönüşümünün diger toplumların 

gelişim seyrinin çok gerisinde sey
retmesinin çok nedenleri vardır. Bu
nu burada açmanın imkanı yok. 
Ama Kürt toplumuna kapitalizmin 
girmesiyle birlikte başlayan ulusal 
hareketlerin başarısızlığını diğer ne
denlerin yamsıra güçlü bir ulusal 
hareketin dogmaması; dönem dö
nem bölgesel temelde gelişen ulusal 
ayaklanmaların da sorunun 
çözümünde belirleyici 
olamamasıdır. İkinci neden 
önderliğin bugüne dek kısır, güdük, 
uzlaşmacı olmasıdır. 

Kürdistan devriminin zaferi bu 
her iki eksikliğe yol açan nedenin 
ortadan kaldırılına koşullarına 

baiilıdır. Bunlardan birisi bugün 
fazlasıyla vardır. K!lrdistan'da ulus 
çapında güçlü devrimci ulusal bir 
potansiyel vardır. Yok olan ulusu 
kucaklayan radikal devrimci bir ör
gütlenmedir. Devrim de tayin edici 
rol oynayan proletaryanın politik 
öncüsüdür. Görev bunu 
yaratmaktır. Proleter devrimci ha
reket sahip olduğu güç ve deneyim 
birikimiyle bunu başaracak 

güçtedir. Bu tarihsel görev 
başarılmadan K!lrdistan devrimini 
zaferle taçtandırmak mümkün 
degildir. Çünkü K!lrdistan devri
minde proletaryanın önderiiili ve 
hegemonyası sağlanmadan devrimi 
başarmak olanaksızdır. K!lrdistan 
devriminde proletaryanın 

önderligini ve hegemonyasını 

sağlayacak olan da proletaryanın 
öncü partisidir. 

Kürdistan sorıınu ancak bir di
zi devrimle çözülebilir. Bir takım re
formlar uğruna, ulusal kültürel 
özerklik denilen bir başka 

baijımlılık ilişkisi için verilen müca
dele ile Kürdistan sorunu 
çözürnlenemez. Yüzyıllardır silren 
yabancı söm!lrgeci egemenlik, 
çağdışı !Irelim ilişkilerinin tasfiyesi, 
bölünmüştügün aşılması ancak pro
letarya önderliğinde y!lrütülecek 
çağdaş ulusal-toplumsal devrimle 
mümkünd!lr. Ancak bu anlayışla 
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Kürdistan' daki toplumsal gelişmeyi 
engelleyen çağdışı engel güçleri yo
kedilebilir. Kürdistan çağdaş ilerle
me yoluna koyulabilir. 

Gelinen bugün bu gerçek tüm 
yakıcılığıyla kendisini dayatmıştır. 
Kürdistan devrimini zaferle 
taçlandırma gerçeği ancak ve ancak 
devrimde proletaryanın 
önderliğinin ve hegemonyasının 

sağlarunasıyla mümkündür. 
Yüzyıllardır tüm millici güçleri ken
di peşinde, kendi çıkarları 
doğrultusunda savaştıran geleneksel 
milliyetçi kesim ile reformisı küçük 
burjuvazi Kürdistan'daki direnişçi 
güçleri yenilmekten kurtaramamış
lardır. Bu güçlerin ideolojik, poli
tik, örgütsel vs. alanlardaki 
çıkmazları bugünde devam etmek
tedir. Bu bağlamda yeni ama 
geleceğin sınıfı proletaryaya büyük 
bir tarihsel görev düşmektedir. Kür
distan devriminin tüm sorunlarını 
çözecek ve zafere götürecek yegane 
güç Kürdistan proletaryasıdır. 

Kürdistan proletaryası yenidir. 
Ülkemiz somut tarihsel koşullarının 
yarattığı olumsuzluklar da eldenin
ce yeni olan proletaryanın politik 
hareketinde bir çok olumsuzluğu da 
gözlemlemek doğaldır. Sosyal ve 
ulusal kurtuluş mücadelsine fiilen 
müdahale etme göreviyle yükümlü 
Kürdistan proletaryası hatalarıyla, 
zaafları, eksiklikleriyle de olsa Kür
distan devrimini zafere ulaştıracak 
yegane sınıftır. O eksikliklerini 
aşarak Kürdistan ve sosyalizm için 
yeni bir MED MUCiZESi yarata
caktır. Onun çıkarı bugün geçici o
larak ulusal kurtuluş ve ulus çıkar
larıyla özdeş hale gelmiştir. Proletar 
yanın önderliğinde gerçekleştirile
cek TEK, BÖLÜNMEZ, BAGIM
SIZ, DEMOKRATiK bir Kürdistan 
Cumhuriyeti tüm milli güçlerin de 
çıkarlarına cevap verecektir. Her ne 
kadar Kürdistan devriminde çıkarı 
olan bir çok sosyal güç teorik ve 
pratik faaliyetleriyle Kürdistan ulu
sal kurtuluş mücadelesinde 
bağımsızlığa ulaşınada çok gerilerde 
seyretse de, engelleyici bir rol oyua
sa da proletaryanın önderliğinde 
kurulacak Bağımsız, Birleşik, De
mokratik bir Kürdistan bu sosyal 
güçlerin de çıkarlarına cevap ver
cektir. Sorun bunu bu sosyal 
güçlere kavratmak ve onları gerçek 
mücadele zeminine çekmek, emper
yalizme, sömürgeciliğe ve bir avlıç 

milli haine karşı Kürdistan silahlı u
lusal kurtuluş cephesinde birleştir
mektir. Bunun için de Kürdistan 
proletaryası Kürdistan devriminde 
çıkarı olan her sosyal güç için doğru 
bir cephe programı oluşturma göre
viyle karşı karşıyadır. Bundan öte 
Kürdistanproletaryasısömürgeciliğe 

ve milli hainlere karşı yakıcı politik 
eylemliliği başarmak, genişlemesine 
ve derinlemesine geliştirerek Kürdi
stan'lı tüm ulusal ve sosyal güçleri 
bu eylemlilik etrafında birleştirmesi 
görevi vardır. Bu görev savsaklan
maz, ertelenmez, günün görevidir. 
Tüm Kürdistan 'lı ulusal ve sosyal 
güçlerin ulusal kurtuluş mücadelesi
ne çekilmesi her şeyden evvel K ür di
stan proletaryasının yaratacağı ülke 
koşullarına uyan politik eylemliliğin 
yaratacağı olumluluktan geçer, 
verceği güvenden geçer. Proletarya 
bu görevi sağlamak zorundadır. 

Kürdistan devriminde proletaryanın 
hegemonyasını sağlamanın yolu 
burdan geçer. Başka bir yol ve yön
tem yoktur. 

Burada Kürdistan devriminin 
bir başka sorunu karşımıza 

çıkmaktadır: Mücadele yöntemi so
runu: Kürdistan devrimi ancak ve 
ancak uzun süreli silahlı bir ulusal 
kurtuluş yöntemiyle başarıya 

ulaşabilir. Bu mücadele basitten 
karmaşıldığa, yani suikastlerden 
baskınlara, sabotajlara; sabotajlar
dan gerilla mücadelesine, gerilla 
mücadelesinden bölgesel ayaklan
malara ve giderek toplu ayaklarona
Jara varan bir dizi aşamadan geçer. 
Ve bu mücadele biçiminin temelin
de şiddet yatar. Karşı-devrimci 
şiddet temelinde sömürgecilerce ha
kimiyet altında tutulan Kürdistan'ı 
kurtarmak Kürdistan devriminin 
zaferini garanti altına almak, karşı
devrimci şiddete karşı Kürdistan 
halkının devrimci şiddetini 
çıkarınakla mümkündür. Kürdistan 
devrimini zaferle taçlandırmak an
cak böyle mümkündür. Bunun 
dışında başka bir yol ve yöntem 
yoktur. 

Sömürgeci güçler Kürdistan 
halkına karşı topyekün bir savaş 
başlatmışlardır. Bu savaşın temelin
de Kürdistan ulusal dinamiklerini 
açıktan imha etmek yatmaktadır. 
Sömürgeci güçler Kürdistan halkına 
karşı azgın, sömürgeci bir karşı
devrimci terör uygulamaktadırlar. 
Bununla da Kürdistan ulusal dina-

miklerini yok etmek, kendi sömür
gesel düzenlerini yaşatmak hede
flenmektedir. Kürdistan halkına 
karşı başlatılan bu soykırım savaşı 
tüm boyutlarıyla bugün de devam 
etmektedir. 

Sömürgeci güçlerin Kürdistan 
halkına karşı sürdürdükleri bu ulu
sal imha savaşına karı Kürdistan 
halkının tavrı ne olmalıdır? Teslimi
yet mi, direnme mi? Bunun cevabı 
net ve açıktır. Bunun cevabını hem 
dünya devrim tarihinde, hemde 
kendi tarihimizde bulabiliriz. Tesli
miyelin yok oluşa, direnmenin 
kurtuluşa, zafere yolaçııSı bilinme
yen bir sır değildir. O halde kölece 
yaşamaktansa, sömürgeci güçlere 
karşı savaşarak şerefiice ölmeyi ter
cih ettnek gerekiyor. Kürdistan dev
rimini zaferi buradan geçer. Burada 
Kürdistan yurtseverlerinin, devrim
cilerinin, komünistlerinin tavrı tesli
miyet olamaz. Halkımıza karşı sö
mürgeci güçlerin topyekün sürdür
dükleri sömürgeci imha savaşına 
karşı Kürdistan devriminde çıkarı 
olan tüm sosyal güçlerinde kendi 
kurtuluşlarını sağlayacak olan ulu
sal kurtuluş savaşını vermeleri zo
runludur. Başka bir kurtuluş yolu 
yoktur. Nasıl ki sömürgeci imha 
savaşı sömürgecilerin ömürlerini bi
raz daha uzatmak için vazgeçilınez 
bir hal almışsa, ulusal kurtuluş 
savaşı da halkımızın tek kurtuluş 
yolu haline gelmiştir. Halkımızın 
kendi kaderine kendisinin hükrnet
mesi, insanca, özgür bir yaşam 
yaratmasının biricik teminatı ve 
sağlayıcısı Kürdistan halkının 
birleşik, silahlı ulusal kurtuluş 
savaşıdır. 

Burada bir olumsuzluğu daha 
belirtmek istiyorum. Kürdistan dev
rimini tasfiye etmede önemli bir rol 
oynayan mültecilik olayına 

değinmek istiyorum. Mültecilik 
Kürdistan devriminin önemli 
açmazlarından birisidir. Bilindiği 
gibi Kürdistan devrimi adına çıkmış 
bir çok politik güç bugün Kürdistan 
zemininden çok uzaktadırlar. 
Adına çıktıkları ülke devrimi zemi
ninde değildirler. Bu durum Kürdi
stan devrimini kendi zemininde ör
gütlemenin önündeki en önemli 
açmazlardan biridir. Bu aşılmalıdır. 
Bu aşıimadığı sürece Kürdistan dev
rimini örgütlemenin imkanı yoktur. 
Ayrıca Kürdistan devrimine soyu
nan tüm politik güçlerin kendi ta-
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rihsel rollerini oynayabilmeleri için 
varolan güçleriyle Kürdistan 
halkına karşı süren sömürgeci imha 
savaşiarına karşı dişe diş, kıran 

kırana verilmesi zorunlu hale gelen 
silahlı ulusal kurtuluş savaşında bir 
itici güç olmaları kaçınılmaz bir hal 
almıştır. Ülkemizin somut tarihsel 
koşullarının Kürdistan devriminde 
çıkarı olan tüm sosyal güçlere 
dayattıgı görev budur.Bu 
kavramlmadan, geregi yapılmadan 
zafere ulaşılamaz, büyük tarihsel 
harekete gerçeklik kazandırılamaz. 

Kürdistan halkı, bugün en sıkı 
bir şekilde mengeneye sıkıştırılmış 
durumdadır. Hapsedilmiş · kapalı 
alanda tüm hava sübapları tıkalı 
bulunmaktadır. - Bulundukları 
karanlık debiizde yolunu el 
yordamıyla almaya çalışmaktadır. 

KANLI BİR ı MAYIS DAHA 

• Mehmet Akif Dalcıl Mayıs şehit
leri arasına katıldı. 

O halklarımızın kalbinde · o
nurlu mücadelesiyle bin kez yaşatı
lırken; katllleri halkların lanetiyle 
bin kez öldürüleceklerdir!! Sömür
geci faşist Türk devleti canavarlıgını 
bir kez daha gösterdi. O çagdaş 
dünyamızın lanetli yüzkarası 

oldugunu bir kez daha kanıtladı. İş
çi sınıfı dünyanın 116 ülkesinde 1 
Mayıs'ı !ega! düzeyde kutlarken; 
faşist Türk devleti 1 Mayısı yasakla
makla kalmayıp, bayramını kutla
mak isteyen işçilere hunharca 
kurşun sıkmaktadır. 

Gelişen işçi sınıfı mücadelesi 
karşısında korku nöbetine kapılan 
faşist Türk devleti azgın bir şekilde 
işçilere saldırdı. Faşistlerden bunu 
beklemek bir bakıma anlaşılırdır. 

Fakat aniaşılmayan işçi sınıfı müca
delesinin sarı sendika ağaları 
tarafından burjuva devletinin 
istemleri sınırları dahilinde 
tutulmasıdır. Oysa faşist burjuvazi 
Türkiye ve Kürdistan halklarımıza 
ve işçi sınıfımıza her günü cehenne
me dönüştürmektedir. Böylesi 
koşullarda ekmek mücadelesi 
verdiğini sanan işçiler mücadeleleri
ni sadece ekonomik ve demokratik 
alanla sınırlandırınamalıdırlar. Asıl 
mücadele bu olamaz! Işçi sınıfının 
yüzyıllar süren mücadelesi bunu de-
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Bu durumu bozmak gerekmektedir. 
Kürdistan halkını kurtuluşa giden 
yolda aydınlık bir kuranıla 
aydınlatmak gerekmektedir. Ona 
ulusal ve uluslararası planda politik 
havayı teneffüs edebilme imkanım 
saglamak gerekmektedir. Bu konu
da en büyük görev Kürdistan dev
rimcilerine düşmektedir. Bu da ülke 
zemininde devrimi örgütlemeyi ge
rektirmektedir. Bu zor ama bir o 
kadar da şanlı görevi yerine getir
rnek zorundayız. Bunu başarınada 
her şeyden evvel kedi gücümüze, 
halkımıza güvenmeyi vazgeçilmez 
ilke edinmeliyiz. Bu zor ama bir o 
kadar da şerefli görevi başarınada 
belli hatalar yapmada 
korkmaksızın, kurbanlar verınede 
çekinmeksizin toplumsal ve ulusal 
mücadelenin engin okyarrusuna deli 
bir fişek gibi dalmaktan 

çekinmemeliyiz. Hiç bir şey veril
meden, hiç bir şey elde edilemez. 
Bedel ödenmeksizin, bir şey 
alınamaz. Her şeyin bir bedeli 
vardır. Kürdistan'ın bagımsızlıii;ı
nın, halkının özgürlUgünün bedeli 
de işkence, baskı, açlık, sefalet, 
daragacıdır. Bedeli kan ve candır. 
Bunu vermekten kaçınmayanlar ta
rihi yaparlar. Tarihin mahkumları 

degil, yapıcılarıolurlar .Kürdistan 'lı 
yurtseverler, devrimciler, komünist
ler tarihin mahkumları degil de, 
yapıcıları olmak istiyorlarsa, üstlen
dikleri tarihsel görevin gereklerini 
yapmalıdırlar. Bu da ülkemiz devri
mini kendi zemininde örgütlemeyi 
şart koşmaktadır. Ülkemiz temel 
alınmak şartıyla her alanda 
düşmanla dişe diş, kıran kırana mü
cadeleyi zorunlu kılmaktadır. 

Devamı gelecek sayıda 

falarca kamtlamıştır. Bu anlamıyla kutladığı ı Mayıs'a Kürdistan'lı 
ekmek kavgası böyle verilemez. işçilerde sınıf kardeşleriyle birlikte 
Mücadele siyasi alana katılarak coşkulu bir şekilde 
sıçrratılmadıgı, iktidar mücadelesi- kutladılar. Enternasyonalist ruh ve 
ne dönüştürülmedigi için başanya dayanışma içerisinde ve ı Mayıs 'ın 
ulaşması mümkün degildir. anlam ve özüne bağlı kalarak I 

Türkiye ve Kürdistan işçi sınıfı, Mayıs kutlamalarında kitlesel ola-
dünya işçi sınıfının enternasyonal rak yerlerini aldılar. 
birlik, dayanışma ve mücadele gü- Hamburg'tan Münih'e kadar 
nunu şanına uygun şekilde bir dizi şehirde yapılan yürüyüş, 
kutlamalıydılar. Grevlerle devam miting ve kutlamalarda Kürdistan 
eden direniş I Mayıs'ta doruk işçi sınıfı adına, KA WA taraftarları 
noktasına varmalıydı. Işte o zaman olarak, bulundugumuz her şehirde 
egemen Türk burjuvazisi işçi pankartlarımız ve bildirilerimizle 
sınıfının gücü karşısında gerçekten yer aldık. Kürdistan Ulusal 
titreyecektir. Kurtuluşunun propagandası ve 

ALMANYA'DA ı MAYIS gelişiminin tanıtımı için degişik 
Almanya'da işçi sınıfının bü- biçimlerde çalışmalar yürütüldü. 

tün şehirlerde merkezi olarak Almanya'da Bir KAWA Taraftarı 
NOT: Konuyla ilgili yazılan yer eksikliginden dolayr yayrnlayamryoruz. 

Okurlanmrzdan anlayiş- bekliyoruz. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



I. Sayfadan devam. 

Y AŞASIN I MAYIS 

arenasma çıkmasıyla, dünya emek 
ordusuna ülkemiz sathında kızıl 
mesajlar sunmaktadır. Ülkemiz işçi 
sınıfı geç de olsa dünya 
emekçilerinin mesajına 1975'den 
beri cevap vermeye başlamış ve kendi 
ülkesinde görkemli direnişler 
sergilemiştir. 

Proleter devrimci KA WA'nın 
gerçekleştirdiği pamuk ve mercimek 
işçilerinin direnişi, Malatya, Der
sim, Diyarbakır, Siirt, Hakkari ve 
Kürdistan'ın daha bir çok ilinde 1 
Mayıs'ı geniş halk yığınlarıyla 

kutlaması, Korit Köylülerinin to
prak direnişi hareketimizin ve 
emekçi halkımızın dünya emek ce
phesine kazandırdığı önemli dene
yintlerdir. Kürdistan işçi sınıfı kendi 
öz örgütünü oluşturmasından bu 
yana, işçi sınıfının bilimsel 
düşüncesi serpilip yayıldı. Eğer bu
gün halen bir çok feodal-burjuva ve 
küçük burjuva akımı işçi sınıfının 
ideolojisini diline dolayıp ve onu sa
vunma pozisyonuna yatıyorsa, bu 
Kürdistan'daki bu gelişmelerden 

dolayıdır. 

önÜmüzdeki yıllar işçi-emekçi 
halkımızın giderekten ulusal bağım
sızlık ve sosyalizm mücadelesinin 
başına geçeceği yıllar olacaktır. Hiç 
bir güç bu tarihi gelişmenin önünü 
alamaz. Kürdistan işçi sınıfı kendi 
öz örgütüyle mücadelesini bağım
sızlık, demokrasi ve sosyalizmle 
taçlandıracaktır. 

Günümüze değin ulusal 
bağımsızlık mücadelemizin başına 
musaHat olan güçler bırakalım mü
cadelemizin dünya emek cephesinin 
bir parçası haline getirmeyi, ulusal 
birliğimizi dahi sağlayamadılar. 
Hareketimiz bir yandan militan 
KA WA gelenegini canlı tutarken, 
diger yandan ulusal birliğimizi 
gerçekleştirerek ulusal bağımsızlık 
mücadelemizi dünya emek cephesi
nin ayrılmaz bir bileşeni haline geti
recektir. Aynı zamanda hareketi
miz, Ortadoğu bölge emekçi 
halkları vç onların proleter örgütle
riyle en militan .mücadele birliğini 
yaratma göreviyle karşı karşıyadır. 
Hiç bir güç bu görevin yerine getiril
mesini engelleyemez. 

Gerek Türkiye, gerek fran ve 
gerekse Arap işçi sınıfı proleter 
önderliğe kavuşamarnasının sıkıntı-

sını çekmektedir. Bugün halen gü
nümüz Türkiye'sinde grevdeki yüz
binlerce işçi-emekçi devletle kıran 
kırana mücadeleye girmeyi göze a
lamıyorsa, halen yarı-devletçi 
şiarlar peşinde süfÜkleniyorsa bu 
güçlü bir proleter partisinin 
olmayışından kaynaklanmaktadır. 
Hareketimiz KA W A, Anadolu
Trakya topraklarında adına layık 
bir proleter örgütün doğması için 
elinden geleni yapacaktır. Bazı 

sosyal-şöven milırakların provaka
tif tutumları bu çabamn gösterilme
si karşısına engel olarak dikilemez. 
Önümüzdeki yıllarda hareketimiz 
bir yandan Kürdistan Ulusal 
Bağımsızlık Mücadelesinin başına 

adım adım geçerken diğer yandan 
Ortadogu halklarının proleter ör
gütleriyle en sıkı, en militan müca
dele birliğini yaratacaktır. 

Kürdistan'da 1 Mayıs, yalnızca 
çeşitli milliyetlerden Kürdistan 
halkının ulusal, bağımsızlık ve sosy
alizm mücadelesini yükseltmek 
değildir. Kürdistan'da 1 Mayıs aynı 
zamanda komşu bölge halklarının 
proletaryasıyla, emekçi halkıyla en 
militan mücadele birliginin 
yaratılması anlamına da gelir. Bu 
yıl 1 Mayıs'ı bu düşüncenin ışığı 
altında kutluyoruz. 

Hareketimiz "En büyük enter
nasyonalizm, ülkende devrim 
yapmaktır" devrimci şiarı ışığında 
mücadele vermektedir. 

Ülkemizi işgal altında tutan ve 
sermaye cephesinin ayrılmaz bir 
parçası olan Türk, Arap ve Fars sö
mürgecileri bir yandan kendi 
emekçi halklarını iliklerine kadar 
ezip sömürürken, diğer yandan da 
Kürdistan halkının kanını emmek
tedir. Sömürgeciler ve sermaye sahi
pleri halklarımızın mücadelesi 
karşısında ortak ve hemfikirdirler. 
Yoksa bugün Kürdistan devrimi 
karşısında emperyalistlerin ve sosy
al emperyalistlerin tutumu nasıl 

açıklan bilinir? 
Kürdistan devrimi Ortadoğu 

devriminin kilit sorunudur. Bu 
arılanuyla ulusal kurtuluş ve sosya
lizm mücadelemizin zafer kazanma
sı demek Ortadogu devriminin zafer 
kazanması demektir. Filistin 
halkının kurtuluş mücadelesinin 
önentli mevziler elde etmesinden bu 
yana, Kürdistan sorunu uluslararası 
alanda giderek baş sorun durumuna 
yükseliyor. 

YURTSEVER 
KÜRDISTANLlLAR! 
Günümüzde sadece Avrupa'da 

bir milyonun üzerinde insanımız 
bulunmaktadır. Bu küçümsenecek 
bir nüfus değildir. Bu anlamıyla 
Avrupa' daki Kürdistan 'lı! ar 
bulundukları ülkenin işçi sınıfıyla 
kaynaşmalı, onlardan aldığı desteğe 
kendi imkanlarını da ekleyip Kürdi
stan Ulusal Bağımsızlık Mücadelesi
nin hizmetine sunmalıdır. Emperya
listler ve sosyal-emperyalistler Kür
distan devrimi karşısında ortak 
tavır almaktadırlar. Ülkemizdeki 
mevcut örgüt ve yapılanmaların 

çogu kendi halkına, özgücüne bel 
bağlarnamaktadır. Bundan 
dolayıdır ki; kimi zaman halkımızın 
can düşmarılarıyla dahi ilişkiye gir
mekten çekinmemektedirler. Hare
ketimiz çıkışından bu yana halkın 
özgücüne dayanınayı ilke edinmiş 
bir hareketli. Bu dün böyle oldugu 
gibi bugün de böyledir. Ülkemizin 
kurtuluşu ne emperyalistlerin, ne de 
sosyal-emperyalistlerin destegiyle 
olacaktır. Ülkemizin kurtuluşu, 
devrimimizin başarısı halkımızın ve 
işçi sınıfımızın örgütlü gücünde 
yatmaktadır. 

I Mayıs'ı kutladığımız şu gün
lerde bu bilinçle hareket edip ulusal 
bagımsızlık ve sosyalizm 
bayraklarını daha da yukarı 

kaldıralım. Ulusal bağımsızlık ve 
sosyalizm mücadelemize her türlü 
maddi ve manevi desteği sunalım. 
Proleter öz örgütümüz saflarında 
örgütlenelim. Sömürgecileri, emp
eryalistleri ve sosyal-emperyalistleri 
teşhir ve tecrit edelim. 

• YAŞASlN l MAYIS! 
• BiJi YEK GULAN! 
• BiJi TEKOŞiNA ME, 

BO KURDISTANEKi 
SERBIXWE-YEKHEV 0 
DEMOQRAT 0 SOSYALIZM! 

ata~ 

Oku Okut 
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COŞKULU PROTESTOLARLA 
SÖMÜRGECiLER BiR DAHA LANETLENDiLER!. .. 

KÜRDiSTAN PROLETARYA 
HAREKETİNİN 

ViYANA'DA DÜZENLEDföf 
KÜRDiSTAN KÜLTÜR GECESI 
BAŞARlYLA SONUÇLANDI!... 

30 Nisan 1989'da Kürdistan 
Proletarya Hareketinin Viyana'da 
dUzenledigi kültür gecesine 700'ü 
aşkın insan katıldı. Kürdistan'ın 

tüm parçalarından insanların hazır 
bulunduğu gecede, Kürdistan Pro
letarya Hareketi ve onun bir parçası 

. olan Avusturya'daki Kürdistan'lıla
rın çalışmaları sevgiyle karşılandı. 

RABUN, ŞİVAN, ŞERVAN ve da
ha bir çok sürpriz sanatçının 
katıldığı gecede, ülkemizi işgal 

altında tutan Türk, Arap ve Fars 
sömürgecileri teşhir edildi. Geçen 
sene halkunıza karşı Güney Kürdi
stan'ın Halepçe şehrinde 

gerçekleştirilen katliamın slaytları 

Viyana'da ilk kez tüm Kürdistan'lı
ların katıldığı bu gecede gösterildi. 

Kürdistan' ın dört parçasından 
gelen insanların sömürgecilere karşı 
kin ve öfkelerini gösterdikleri gece
de Kürdistan Proletarya Hareketi 
adına bir konuşma yapıldı. Kürdi
stan Proletarya Hareketinin 
konuşması gecede hazır bulunan 
kitlenin oldukça· dikkatini çekti ve 
konuşmayı yapan yoldaş uzun uzun 
alkışlandı. KA W A Ilamasının 

yanısıra, Kızıl bayrak ve Kürdistan 
bayrağının yan yana asılı durduğu 
gecede, salonda Kürdistan halkına 
bayrak sevgisi aşılandı. Özellikle 
uzun yıllardan beri silahlı mücadele 
içerisinde olup da, Kürdistan 
bayrağını hakim oldukları" alanlar
da dalgalandırmayan güçlerin 
taraftarları arasında yoğun 

tartışmalara neden olan Kürdistan 
bayrağı, gece boyunca haşmetli 

güzelligini sergitedi. 
Gece; Kürdistan istiklal Marşı 

(Ey Raqip) ile açıldı., Enternasyo
nal Marşı ile kapandı. Gecede Ey 
Raqip ile sömürgecilere karşı kin ve 
öfke dile getirilirken, Enternasyo
nal Marşı ile Kürdistan işçi sınıfının 
dünya işçi sınıfının bir parçası 

oldugu dile getirildi. Birçok dost ör
gütten gelen mesajlar ve dünyanın 
değişik bölgelerinden gelen KA W A 
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taraftarlarının destek mesajları ge
ceye ayrı bir renk kattı. 

Tüm gece boyunca dört 
parçadan gelen Kürdistanlılar ve 
onların dostları coştular, gelecek 
özgür ve mutlu günlerin özlemleriy
le yamp tutuştular ... 

Viyana'dan 
bir KA W A taraftarı 

6 MAYIS 1989'DA 
VIYANA'DA 

TÜRK BAYRAÖI YAKILDI!. .. 

Sömürgeci Türk devletinin 
Türkiye işçi sınıfına ve Kürdistan 
işçi-emekçi halkına 1 Mayıs'ta 

doruğa vardırarak uyguladıgı terör 
ve sindirme politikası, tüm dünya 
kamuoyunun nefretini kazandı. 

istanbul'da işçilere karşı girişilen 
silahlı saldırının duyulmasıyla bera
ber; en sıradan işçilerin dahi nefreti
ni kazanan Türk devleti, Viyana'da 
yaşayan Kürdistan'lı ve Türkiye'li 
emekçiler tarafından yogun bir 
şekilde protesto edildi. 6 Mayıs Cu
martesi günü Türkiye'li ve Kürdi
stan'lı ilerici, devrimci ve. 
demokratların katılımıyla Türk 
konsolosluğu önünden geçilerek 
yapılan yttrüyüşte, başta Avustu
rya'lı olmak üzere diger bir çok ül-

keden insanlar katıldı. Kürdistan 
Proletarya Hareketi KA W A 
taraftarlarının da katıldığı yürüyüş, 
militan bir hava içerisinde son bul
du. Yürüyüş Kolu, Türk 
Konsoloslugu'nun önünden geçtigi 
esnada Kürdistan Proletarya Hare
keti 'nin taraftarları sembolik ola
rak Türk bayragını yaktılar. 

Alkışlar arasında yakılan sömürgeci 
Türk devletinin bayrağı; henüz sınıf 
bilincine varamamış Türkiye'li dev
rimci demokratlar arasında yoğun 
tartışmalara neden oldu . 

Bir kez daha görüldü ki; Türki
ye sol hareketine mensup bir çok 
hareket kendilerini, kendi burjuva 
devletlerini yıkma, onların burjuva 
bayraklarını yere indirip yok etme 
konusunda yeterince 
eğitememişlerdJr. 

Şöyle ki; sanki bir çok halkın 
kanına bandırılmış bu bez parçası 
yıllarca Bulgar, Arnavut, Ermeni, 
Arap ve Kürt halklarının kurtuluş 
mücadelesi karşısında 
dalgalandırılınış değil... 

Sanki Türk devleti geçmişte 
yaptığı her barbarlıktan sonra bu 
bayrağı göndere çekntiş değil ..• Kim 
ne derse desin bu bayrak, Anadolu
Trakya halklarının iradesini temsil 
etmediği gibi, Türk işçi sınıfının ira
desini de temsil etmemektedir. Türk 
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işçi sınıfının sahip çıkabileceği tek 
bir bayrağı olabilir, o da dünya işçi
emekçi halklarının bayrağı olan 
kızıl bayraktır. 

Türkiye'li hiç bir devrimci
demokrat hareket bilinçsiz geri kit
lelerin geri duygularına hitap ede
rek, Türk devletinin bayrağının 

koruyuculugunu üsttenerek bir yere 
varamaz. Bilerek veya bilmeyerek 
halkların kanına bandırılmış bu re
zil bez parçasının savunuculugunu 
yapmak, sömürgeci Türk burjuva
zisi ile aynı seviyeye dUşrnektir. 

"Kahrolsun faşist 
diktatörlük!", "İnsanlık onuru İş
kenceyi yenecek!", "Biji Yek Gu
lan! ", "Biji Ynternasyonala Prole
tar@!", "Yaşasın 1 Mayıs!", "1 
Mayıs engellenemez! '' sloganlarının 
kitlesel atıldıgı yürüyüşte, Türk de
veltinin gerçek yüzü bir kez daba 
Avusturya kamuoyuna gösterildi. 
önümüzdeki dönem Türk devleti
nin Türkiye ve Kürdistan'da oldugu 
gibi uluslararası alanda da köşeye 
sıkışacajiı bir dönem olacaktır. 
• Y AŞASIN 1 MAYIS! 
• YAŞASlN KA WA! 
• KAHROLSUN SÖMÜRGECİ 
TÜRK DEVLETi! 

Bir ALA YEKYTI 
Okuyucusu 

PARfS 

Irak devletinin I 6 Mart 
1988'de Güney Kürdistan'da 
HALEPÇE şehrine karşı girişmiş 
oldugu jenosidi ve sonucu 5 bin 
Kürdistan'lının katledilmesine, on
binlerin yaralanmasına, yüzbinlerin 
yerleşim alanlarını terkederek, Kürt 
halkının candüşmanı olan sömürge· 
cilere sıjiınınasına neden oldu. 

Faşist Irak Baas yönetiminin 
gırışmiş olduğu bu jenosid 
politikası Irak-İran arasında imza
lanan ateşkes antlaşmasının hemen 
ardından gerçekleşti. Irak devleti 
t9'JI askeri gücünü· Kürdistan'a sev
kederek, kendi açısından bu durum
dan yararlanarak, kimyasal silahlar 
eşliiiinde Badinan bölgesine karşı 
havadan ve karadan girişmiş oldugu 
saldırılarda, çok ender rastlanan bir 
göçe neden oldu. Faşist Irak devleti; 
Kürt sorununu 24 Nisan 1915'de 
Türk devletinin Ermeni halkına 
karşı yapmış oldugu jenosidi rehber 

alarak "çözmek" istiyordu. 1975 
Cezayir antlaşmasının ardından 
girişmiş oldugu katliamlar, 16 Mart 
1988 Halepçe katliamı, Badinan 
bölgesine karşı girişmiş oldugu to
plu yoketme savaşı, 8 bin 
Barzaniının yerinden alınarak götü
rülüp imha edilmesi, 5 bin köyün 
yerle bir edilip boşaltılması, açık bir 
şekilde Irak Baas yönetiminin niye
tini ortaya koyuyordu. 

Irak devleti diger sömürgeciler 
gibi, "Kürt unsurunu" sömürgeci 
yöntemlerle "çözmek" istiyor. Ve 
bu politikasım adım adım ölüm 
sessizligine dalmış, sus-pus kesilmiş 
dünya kamuoyunun gözleri önünde 
20. Yüzyılın sonlarına yaklaştıgırnız 
bir dönemde gerçekleştirmektedir. 

Sömürgeci Baas yönetimi emp
eryalist ve sosyal-emperyalist siste
min kendisine sundugu; ekonomik, 
askeri ve siyasal destekten yararla
narak girişmiş oldugu bu katliamla
ra karşı, çeşitli çevrelerden gelen 
tepkiler neticesinde geçici de olsa bu 
politikasım "durdurmuş" gibi gö
ründü. Ama Mart 1989'da Irak dev
letinin yeniden ataga geçmesiyle bir
likte, geçmişte Irak devletinin 
sundugu "af''ın ve kendisine 
vermiş oldugu görünOşün bir aldat
maca oldugu açık bir şekilde ortaya 
çıktı. 

En son 29 Mart 1989'da 
yaklaşık olarak 200 bin nüfusa sa· 
hip olan QALA-DIZA ve çevre böl
gelerinde oturan Kürtleri Arap 
çöllerine zorunlu göç yoluyla götü
rüp yerleştirme kararım sivil halka 
bildiren faşist Baas yönetimine 
karşı, özelde QALA-DIZA, genelde 
tüm Kürdistan'da büyük tepkilere 
ve direnişe yolaçtı. 

Faşist Irak yönetimi bu kararı 
hayata geçirmek için 5 Nisan' da 
giriştiği soru fişlerini doldurma 
girişimlerine karşı 
QALA-DIZA'nın bir çok maballe
siude halkın güçlü tepkisine neden 
oldu. Faşist Baas'çılar direnişi 
kırmak için bir çok mahalleyi bul
dozerlerle yıktı. 

25 Nisan'a kadar bölgeyi bo
şaltma girişimlerine karşı bölgede 
yükselen tepkiler ve bölge sakinleri
nin Bagdat'a göndermiş olduğu de
legasyonu kabul etmeyen Baasçılar, 
delegasyonun başı durumunda olan 
din adamı Mubammed'i televizyona 
çıkarıp "QALA-DIZA'da düzen 
hüküm sürüyor!" demesi yolundaki 

Bağdat istemini reddeden din 
adamım cezaevine koymaktan geri 
durmaınıştır. 

Biz Paris KA W A taraftarları 
olarak Baas yönetiminin neyi hede
flernek istediğini yakından 
bildigimizden dolayı, Kürdistan'ı 

Kürtsüzleştirme politikasını boşa 
çıkarmak, kaldıgıınız ülkenin ka
muoyunu. bu vabşet karşısında 

duyarlı kılmak için harekete geçtik. 
Bu amaçla, ilk etapta Irak Kür

distan Cephesi'yle ilişkiye geçerek, 
Türkiye'li ve Kürdistan'lı bir çok 
gücü harekete geçirip 23 Nisan 1989 
'da bir gösteri yürüyüşü düzenledik. 
Gösteri öncesi ve esnasında 
"HALEPÇE KOMITESI" imzalı 
ve Irak Kürdistan Cephesi, KA W A, 
TKP /ML, FTİF, İşçinin Sesi, 
TKP /ML Hareketi, Avrupa' da 
Dev-Genç, Peşeng, Sosyalist, 
EKİM, ATT, ADTT ve başka bir 
dizi kuruluşun destekleyici olarak 
irnzaladıgı bir fransızca çağrı, geniş 
çapta dağıtıldı. Gösteri yürüyüşü 
olumlu geçti. 

Ayrıca 24 Nisan günü 
Fransa'da bulunan bir çok Ermeni 
kuruluş, 24 Nisan 1915'de Türkiye 
devletince yapılan Ermeni jenosidi 
yıldönümü vesilesiyle bir gösteri 
yürüyüşünü düzenlediler. Biz Paris 
KA W A taraftarları olarak bu göste
ri yürüyüşüne KA W A pankartını 
açarak katıldık. Bu yürüyüşe 

katılmamızın ayrı bir önemi vardı. 
Bir yanda Türk devletinin vahşetini 
protesto etmek ve Ermeni halkıyla 
dayanışmamızı göstermek, diger 
yanda Türk sosyal-şöven ve Kürt 
revizyonist-milliyetçilerinin halkları 
düşman eden olumsuz tavırlarına 

karşı halklararası bir lik ve 
dayanışmayı yükseltmeyi hedefliy
orduk. Bizim bu tavrımız Ermenile
rio büyük sempatisine neden oldu. 

Daba sonraları günlük Ermeni 
gazetelerinde bizim bu katılımımız 
üzerine yazılar ve ayrıca yürüyüş 
boyunca çekilen KA W A amblemi 
yayınlandı. 

Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da 
gelişen işçi sınıfı hareketi yıllardan 
beri emek düşmarılarının yapmış 

oldugu: "işçi sınıfı geçmişte var 
olan dinamiklerini yitirmiştir!'', 

"elveda proletarya!" yolunda 
yapılan propagandalara ölümcül bir 
darbe vurdu. Bir kaç ay içinde bir 
milyonu aşkın işçi greve çıktı. Ek
mek ve özgürlük kavgasında yerini 
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alan işçi sınıfı, çeşitli eylem 
biçimlerini harekete geçirerek ser
maye dünyasına karşı mücadeleye 
girişti. 

Türk burjuvazisinin çeşitli 
varyasyonları gelişen işçi hareketini 
kendi bünyesinde asimile etmek için 
giriştiği manevralar, bizzat işçi 

sınıfının haklı talepleri doğrultu
sunda giriştiği mücadele tarafından 
ekarte edilmektedir. 

12 Eylül faşist darbesinden 
sonra Türk burjuvazisi, geçmişte 
işçilerin kan bedeli olarak elde etmiş 
olduğu ekonomik ve demokratik 
kazanımları tek tek gaspetti. İşçi 
sınıfı Türk burjuvazisinin yaratmış 
olduğu bu cehennemden çıkmak 
için daha fazla beklemiyeceğini gö
sterdi. Enflasyonun OJo IOO'ün 
üstünde seyrettiği ücretierin 
alabildiğine düşük olduğu, grev ve 
sendikal hakların gaspedildiği, 1 
Mayıs Bayramı'nın "Bahar 
Bayramı" olarak · bile kabul 
görmediği bu ortama dur denilmesi 
gerektiğini gördü ve bir dizi kitlesel 
eylemlerle mevcut olan zifiri 
karanlığı bir güneş gibi yardı. 

89 1 Mayısını yukarda 
bahsettiğimiz talepleri dile getirmek 
ve parçası olduğu uluslararası 

proletaryanın birlik-mücadele ve 
dayanışmagünü olan 1 Mayıs'ı kul
lamak için harekete geçti. 

Türk sömürgeci devleti bu 
gelişmeler karşısında paniğe 

kapıldı. Bir yanda burjuva basınını 
harekete geçirerek, '77 1 Mayıs'ı 
dahil olmak üzere bir dizi tehditle 
işçilere gözdağı vermeye çalışırken, 
diğer yandan sarı sendika ağalarını 
harekete geçirerek işçileri 1 Mayıs 
günü fabrikalara kapatmaya çalıştı. 

Faşist TC'nin giriştiği yıldırma 
faaliyetleri harekete geçirdiği ordu, 
polis ve basma karşın 1 Mayıs günü 
dağınık da olsa binlerce işçi soka
klara dökülerek burjuvaziye karşı 
olan sınıf kinini haykırdı. 

Sömürgeci Türk devleti bu 
gelişmeler karşısında kana 
susamışlığını bir kere daha ortaya 
koydu. Göstericilerin üzerine ateş 

açarak bir ölü, yüzlerce yaralı ve 
binlerce kişiyi gözaltına aldı. 

Türkiye ve Kuzey Kürdistan 
proletaryasının Türk sömürgeci 
burjuvazisine karşı giriştiği eylem
ler, Paris'te yaşayan Türkiye ve Ku
zey Kürdistan'lı güçleri genelde 
yurtdışında olduğu gibi büyük 
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çapta etkiledi. 
Türkiye'de milyonlarca işçinin gre
ve çıktığı ortamdan geniş çapta etki
lenen çeşitli oluşumlar, Paris'te or
tak bir platform oluşturmak için 
harekete geçtiler. Fakat bu 
tartışmalar neticesinde KA W A, 
DABK, TKP/ML Konferans, 
EKfM taraftarlarını içeren bir blok 
oluşturduk. Oluşturduğumuz bu 
birliğe bağlı olarak "Devrimci 
Blok" imzalı fransızca ve türkçe 
bildiriler çıkararak 1 Mayıs'ta 

yapılacak olan gösterinin 
hazırlıklarına giriştik. 

Bize, başka Türkiye'li ve Ku
zey Kürdistan'lı güçlerden gelen 
önerileri yakından takip ederek, ı 
Mayıs gibi bir günde tüm güçleri 
birleştirme yönündeki çabalarımıza 
rağmen bu birlik ve ortak yürüyüş 
ortamını yaratıunadık. Hatta bazı 
marjinalleşmiş çevrelerin sol-sekter 
önerileriyle, tecrit edilmiş bir 1 
Mayıs kutlama önerileri tarafımızca 
reddedildi. 

İşçi sınıfının birlik-mücadele ve 
d aynışma günü olan ı Mayıs, 
dünyanın bir çok yerinde olduğu gi
bi Fransa'da da canlı olarak 
kutlandı. Türkiye ve Kuzey Kürdi
stan'daki son eylemlerle ivme kaza
nan Türkiye ve Kuzey Kürdistan'lı 
oluşumlar yapılan ı Mayıs gösterisi
nin üçte birini teşkil etmekteydiler. 
Bu durum, polis ve Fransız 
basınının gözlerinden kaçmadı. 

Gösteri boyıınca biz; özelde 

Fransa'daki ırkçı gelişmeleri teşhir 
ve tecrit etmek, genelde QALA
DIZA sürgünü ve Kürdistan'daki 
katliamları, emperyalist ve sosyal
emperyalistlerin esiirdikleri karşı 
devrimci rüzgarı ve ı Mayıs'ın dev
rimci özünü boşaltma girişimlerini 
teşhir etmeyi temel alan sloganlar 
attık. Bu doğrultuda propaganda 
araçlarımızı seferber ettik. Ayrıca 
gösteri esnasında Türkiye'deki ı 
Mayıs'la ilgili aldığımız haberlere 
bağlı olarak, ı Mayıs katliamını 
protesto etmek ve kitleleri duyarlı 
kılmak amacıyla bir dakikalık saygı 

, __ , ' ..... 
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duruşu yaptık ve Türkiye'deki 
katliamları Fransız Koordinasyon 
Komitesi aracılığla Fransız kamuo
yuna ilettik. 

ı Mayıs'tan sonra Türkiye ve 
Kuzey Kürdistan'da ı Mayıs günü 
yapılan katliamlar hakkında 
aldığımız bilgilere bağlı olarak hare
kete geçtik. Türkiye'li on hareket ve 
biz Paris KA W A taraftarları bir 
araya gelerek Türk Konsolosluğu
nun önünde bir korsan gösteri yap
mak için anlaştık. Bu amaçla 
fransızca bir bildiri çıkararak Türi
ye'de yaşanan vahşeti lanetlernek 
için kamuoyu yaratmaya çalıştık. 
Bu arada belirtmek gerekir ki;Tür
kiye'de yapılan 1 Mayıs katliamı 
karşısında Kürt küçük burjuva revi
zyonist ve reformisı güçlerin hiç bir 
tepkisi olmadı. Bu yönde yürütülen 
faaliyetler karşısında kayıtsız 
kaldılar. 
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Türk solunun tavrı ise bizce 
pek samimi degildi. Daha önce 
Halepçe katliamı, Qala-Dıza sürgü
nü ile ilgili yürüttüğümüz faaliyetle
re karşı sessizlikleri ve olayları geri
den seyretmelerini gözönüne aldığı
mızda, Türkiye'deki 1 Mayıs 
katliamını protesto etmek için daha 
önceleri kayıtsız kalan bir dizi güç 
bir çok "radikal" önerilerle 
karşımıza çıktılar. Ama bizden ge
len Türk bayrağını yakalım yönün
deki öneri karşısında verilen cevap; 
"Bu bayrak 45 milyon 
insanındır! ", "Olumsuz etki 
yaratır!" vb. sosyal-şöven, düzenin 
sınırları içinde politika üretme 

28. Sayfadan devam 

suçsuz insan gözaltına alınarak 

acımasızca işkenceye maruz 
kaimışlardır. ilçede fütursuzca sağa 
sola ateş edilerek, bir yığın yurtse
ver katledilmiş, onlarca insan da 
yaralanmış. Günlerce sokağa çıkma 
yasagı ilan edilerek, insanlarımız 

evlerine hapsedilmiş, yaşam felce 
· uğratılmıştır. 

Bu olayların en utanç vericisi 
de Cizre'ye bağlı YEŞİLYURT köy
ünde meydana gelmiştir. Yine "te
rörist arama" bahanesiyle köye gi
ren işkenceci binbaşı Zafer 
Çağlayan komutasındaki militarisı 

güçler, köyün bütün erkeklerini yü
züstü yere yatırıp sırtlarını askerlere 
çiğnetmiş ve işkencelerin en kötüsü
nü yaptırtmıştır. Kadınlara (Özelli
kle de hamile olanlara) kışın dondu
rucu sağuğunda tazyikli su sıkma 
işkencesi uygulamıştır. Sekiz buçuk 
aylık hamile kadın, Taybat ADAK 
adlı anamız, bacımız öylesi bir 
işkenceye maruz kalanların canlı bir 
örneğidir. Taybat ananın karnında 
taşıdığı bebegin ölmemesi için hiç 
bir neden yok. 

Bu yapılanlar da işkencecileri 
tatmin etmemiş olacak ki, bu kez 
köyiülere insan dışkısı yedirilmiştir. 
Böylelikle yıllardan beri işlenen 
suçiara bir yenisi daha ekleniyordu. 

Diğer yerierde oldugu gibi tür
lü işkenceler sonrası halkımız bura
da da evierine kapatıhyordu. Yet
medi. Olur da kapılarının önüne 
çıkabilirler diye, her kapıya eli 
süngülü-silahlı birer asker dikiliyar. 

Peki, köy mubtarı Abdurrah
man MÜŞT AK'ın bu olagelenleri 
dile getiren dilekçesi karşısında ne 

mantıklarıyla karşılaştık. 
3 Mayıs günü, Türk Konsolos

luğu'nun önünde bir korsan gösteri 
yaptık. Gösteriye 200-250 
dolayında bir katılım oldu. "Türki
ye ve Kuzey Kürdistan'lı Devrimci
ler" ve 1 Mayıs katliamını protesto 
eden iki pankart Türk Konsoloslu
ğu'nun önüne bırakılarak, Konso
los'un arabasının camları ve farları 
kırılarak ve araba ters çevrilerek, 
Konsolosluk Binası'nın bir çok 

. camının kırılması ve daha önce 
hazırlanan kırmızı boyaların Kon
solosluk duvarlarına atılmasıyla 
birlikte rejimi ve 1 Mayıs katliamını 
protesto mahiyetni taşıyan ortak 

yapıldı? 

Sorunun cevabı gayet basit. 
Abdurrahman MÜŞTAK 
şikayetinden vazgeçiriirnek ıçın 

gözaltına alınıp, malum uygulama
lara tabi tutuldu. Bu da yetmiyor. 
7. Kolordu Komutanı, o "koskoca
man" general rütbesiyle ve "baba
can" yaklaşımıyla Abdurrahman'ı 
şikayetinden vazgeçirmek için "ri
cada bulunduğunu" da unutmamak 
gerekiyor! 

Tabii ki kafaları kuma gömülü 
yöneticiler, yine önceki işkence 
olaylarında oldugu gibi yavuz hırsız 
rolünü eksiksiz oynamaya devam 
ediyorlar. "Cürıl)ü meshutta inkara 
maha yoktur" diye bilinir, ama, 
mücrimler yavuz hırsız olunca iş 
degişir. Bütün d ünyanın gözleri 
önünde işlenen bu tüyler ürpertici 
suçları inkar etmek için sürekli de
magoji yapmaktadırlar. Ama nafi
le ... 

Artık bütün dünya bu suçları 

kimlerin, nerede ve nasıl işledikleri, 
daha da önemlisi neden işlediklerini 
çok iyi bilmektedir. Varsın tuzu ku
ru "liberaller", "demokratlar", 
"devletin bekkasını koruma " adı 
altında keskin dişlerini göstermeye 
devam etsinler. Tıpkı azılı kan emici 
feodal faşist olarak bilinen insanlık 
düşmanı ANAP Diyarbakır Millet, 
vekili Abdülkadir Aksunun yaptığı 
gibi, bu mazlumlara yapılan 

insaniık düşmanı "anavarlıkları "az 
bile" görüp kursaklarındaki zehiri 
kusabilirler. Bu da onların iğrenç 
yüzlerini daha açık bir şekilde teşhir 
etmekten başka hiç bir işe 
yaramayacaktır. 

slogarılar atılarak, eylem yeri terk 
edildi. Fransız bir çok gazete bu 
olaya geniş yer verdi. 

• Tüm sömürgeci barbarlıklara 
rağmen zafer Kürdistan halkının 
olacaktır! 

• Yaşasın Bağımsız, Birleşik, De
mokratik Kürdistan ve Sosyalizm! 

4 Mayıs 1989 
XEBAT 

Bu yapılanların aynısını daha 
önceleri dile getirip direnişe geçen 
Diyarbakır Cezaevi direnişçilerine 
karşı kafalarındaki zehiri gazetelere 
akıtarak saldırıya geçen şöven
faşist, aydın müsveddesi bazı yazar
lar, dut yemiş bülbüller gibi dillerini 
yuttular. insancıl yazarlarda zorba
lar tarafından, basınlarıyla birlikte 
susturuldular. Yüzsüz olanlar ise 
egemen güçlerin yanında yer alarak, 
onların borazanlığını yapmaya de
vam ettiler. 

Tüm bu vahşet, egemen 
güçlerin bunalımlarının kaçınılmaz 
çılgınlıklarıdır .Ama hiç bir baskı 
türü onların bu bunalımiarına çare 
degildir. Ve olamaz da. Çünkü on
lar, tüm bu vahşeti gerçekleştiren 
zorbalar, bu çılgınlıklarıyla kendi 
dünyalarını gene kendi elleriyle, 
hergün biraz daha yıkmaktadırlar. 

Bizler, bu halkın ve bütün dü
nya insanlarının mutluluğu, 

kardeşligi ve refahı uğruna bütün 
zorlukları gögüslemeyi ve hiçbir öz
veriden kaçınmamaya and içmiş 
DEVRIMCi TUTSAKLAR olarak, 
bu vahşet ve terörü nefretle kınıyor, 
lanetliyar, şiddetle protesto ediyo
ruz. 

Tüm devrimci, demokrat ve 
yurtseverleri bu mazlum insanların 
çıg!ıklarına kulak verip, onlara 
ENTERNASYONALİST anlayış 
içinde sahip çıkmaya çağırıyoruz. 

Diyarbakır 1. No.lu E-Tipi Cezaevi 
KA W A Davası Tutukluları Adına 

ŞEFİK GÜLAÇTI 
MAHMUT ŞAHİN 
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. DİYARBAKIR DİRE-NİŞÇİLERİ SESLENIYOR 

BU iNSAN ÇIGLIKLARINA KULAK VERiN 
Ülkemizde çok önemli olaylar 

yaşanıyor. 

Halkımız yıllardan beri sürege
len baskıların en kötilsüne, en 
şiddetlisine maruz bırakılınaktadır. 

Bu baskılar, ülkemizde ilk kez 
değil, yıllardan beri aynı baskıların 
benzeri yaşanmış olsa bile, böylesi
ne açıktan açığa, halkı hedefleyen 
yıldırma ve sindirmeyi amaçlayan 
"operasyonlar" bugün doruğa 

çıkartılıyor. 

Bu baskılar, 1981-84 yılları 

arasında, yine ülkemizde 
Diyarbakır Özel Askeri Cezaevi'nde 
yaşanmış olan, insanlık onurunu 
ayaklar altına alan işkence ve kat
liam yöntemleridir. 

12 Eylül sonrası döneminin en 
büyük özelliği olan ve bu döneme 
damgasını vuran insanlık dışı olay
lar, ülkemizin en ücra köşesine ka
dar tüm şiddetiyle yaygınlaştırılı

yor, halkın her tabakasından topla
nan suçsuz binlerce insanın yığıldığı 
yer olan Diyarbakır Özel Askeri Ce
zaevi 'nde yoğunlaştırılan bu 
baskıları ülkemiz ve Dünya kamuo
yundan gizleme sahtekarlığı ve 
yüzsüzlüğü, deve kuşlarının 

kafasını kuma görnınesi gibi 
işieniyor, basın ve yayın organları 
tozpembe imajlar yaratma aracına 
dönüştürülerek, ülke sağır, kör, 
suskunlar diyarına dönüştürülmek 
isteniyor. 

Bir de, halkın ve dünyanın göz
lerinin içine baka baka, utanmadan 
"işkence yok" deniyor. 

Bu yalaniara ne ülkemiz 
insanları, ne de Dünya kamuoyu 
inanmadı. Sözde de olsa zaman za
man tepkiler dile getirildi. Ama 
işkence, zulüm ve katliamlar dur
mak şöyle dursun, gittikçe daha da 
azgınlaştı. Insanlar kendi düşünce 
ve inançlarına ters düşmeye, kendi 
halkına, ülkesine, örgütüne, 
kısacası kendi kendine ve tüm 
insanlığa ihanet etmeye zorlandı. 

Bu alçaltıcı baskılara karşı 

çıkıp, boyun egmeyen insanlara ise 
akıl almadık işkenceler uygulandı. 

Lağım sularıyla doldurulmuş hücre
lere kapatılıp, günlerce aç 
bıraktidıktan sonra fare ve insan 
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dışkısı yediriliyordu. 
Bu olan bitenler, mahkemeler

de dile getirildiklerinde ya zor 
kullanılarak dile getiren kişiler su
sturulup dışarı atılıyor ya da "bizi 
ilgilendirmez'' yanıtıyla 

geçiştiriliyordu. Oysa ki cezaevle
rinde bulunan tutuklu ve hükümlü
lerden birinci derecede mahkemeler 
sorumludur. 

Mahkemelerde cezaevindeki 
insanlık dışı uygulamaları dile geti
ren insanlara, cezaevine geri 
döndüklerinde ise, bu kez cezaeviy
le ilgili mahkemede konuştukları 
için, dönemin ve düzenin mantığına 
uygun "cezalar" veriliyordu. 

Bu mantığın ürünü olarak bu
güne kadar, Diyarbakır 
Cezaevi'nde 60 (altmış)'a yakın in
san öldürüldü, yüzlercesi sakat ve 

. hasta bırakıldı. Ama yönetim hala 
"işkence yok" teranesini inatla sür
dürüyor. 

Doğallıkla buna karşı da zin
danlarda onurlarının çiğnenmesine 
müsaade etmeyen devrimciler, yurt
severler haklı direnişiere devam 
ediyorlardı. Canlarını ortaya koya
rak insanca yaşam istiyorlardı. 

Ama insanlık düşmanları, işlerine 
gelmeyen bu sesiere kulak tıkayıp, 
vurdum duymaz tavırlarıyla 

insanların ölümüne davetiye 
çıkararak demlendirmeleri de 
yetmezmiş gibi bir de bu onurlu 
direnişlere, bin dereden su getirerek 
karaçalmaya, hatta çoğu kez gizle
rneye çalışıyorlardı. Ama mızrak 

çuvala sığınıyor, ört bas edilmeye 
çalışılan bu olaylar, zindan 
şehitlerinin yankısıyla, halkın öfke
si ve tepkisini yaratıyordu. 

Bu olanlar, emperyalizmin ve 
onun hizmetkarlarının ıçme 

düştükleri ekonomik ve siyasi krizin 
faturalarını yüklerneye çalıştıkları 
halkımızı, sindirmek, yıldırmak, 

kısacası uşaklaştırmak amacıyla 
tüm ülke sathında uygulanıyor. 

Emperyalizm ve uşaklarının iç 
çelişkileri ve bunalımları 
yoğunlaştıkça, her tarafı dökülen, 
yamalı bohçaya dönen sistemlerini 
korumak için yoksul ve çilekeş 
halkımız üzerindeki baskı ve 

zorbalıklarını da bunalımlarının pa
ralelinde yoğunlaştırdılar: Ülkemi
zi, Diyarbakır, Cizre, Mardin, Sil
van, Muş, Tunceli, Bismil ve Hak
kari başta olmak üzere baştan başa 
1981-84 yılları arasının cezaevlerine 
(Başta Diyarbakır, Metris vb.) 
dönüştürdüler. 

Ülkeleri hapishane haline geti 
ren yönetimlerin akibetleri (tarihte
ki adıyla Halklar Hapishanesi olan 
Çarlık Rusya 's ın dan başlayarak, 
Doğu Avrupa ülkeleri, Vietnam, 
Çin, Angola, Zimbabwe ve Nikara
gua vb. ülkelerde olduğu gibi) belli 
iken, bugün ülkemizde egemen olan 
yönetirnde kendinden öncekilerde 
olduğu gibi artık kendi düzeninin 
miyadını doldurup dökülmeye 
başladığını kendileri de gördükle
rindendir ki, "biterken bitirmek" 
istedikleri halkımıza çılgınca 

- saldırılar düzenlemektedirler. To
plu tutuklamalar, kadın, erkek, 
çocuk, yaşlı demeden insanlarımızı 
işkenceden geçirme, günlerce evleri
ne kapatma, dondurucu soğuklarda 
gebe kadınları çırılçıplak soyup ta
zyikli su sıkma, vücutlarına elektrik 
verme ve hepsinden kötüsü, insan
lara insan dışkısı yedirme ile kendi
sini gösteren insanlığın yıllar önce 
kahretmiş olduğu işkenceler 
yapılmaktadır. 

Son günlerde bu olayların ka
muoyunda yankılar uyandıran en 
çarpıcı örnekleri Diyarbakır, Bismil 
ve köyleri, Silvan ve köyleri , Bat
man ve civarıyla Mardin ve Cizre 
civarlarında özellikle de Cizre'ye 
bağlı Yeşilyurt Köyü'nde yaşanıyor. 

Diyarbakır'ın çevre köyleriyle, 
Silvan ve Bismil ilçelerinde yapılan 
bu baskıların bir örneği Bismil'e 
bağlı Başköy'de meydana geldi. 
''Köye teröristler geliyor'' 
gerekçesiyle tüm köylüler yediden 
yetmişe işkenceden geçirilip, günler
ce evlerine hapsedilmişlerdir. 

Batman'da rastgele evlere giri
lip "arama" bahanesiyle kadın ve 
çocuklar işkenceden geçirilmekte, 
bu da yetmezmiş gibi aylarca 
gözaltında tutulmaktadırlar. 

CiZRE'de son haftalarda tam 
bir terör havası yaratılarak yüzlerce 
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