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KÜRDİST AN BİR GEÇİŞ DÖNEMİ YAŞlYOR! 
*Güney Kürdistan'da Ulusal 

başkaldırı ülke sathına yayılıyor. Ülke
mizin bu bölgesinin büyük kesimi, ulusal 
kurtuluş ve özgürlük savaşçılarımız, kah
raman peşmerge kuvvetlerinin deneti
minde! Çatışmalar ve tüm dikkatler 
Kerkük'de yogunlaşıyor.(Dergimiz bası
ma girdiRi sırada Kerkük'ün peşmerge 
kuvvetleri tarafından ele geçirildigi ha
beri geldi) 

*Irak sömürgeci ordusu, Kerkük'ün 
peşmerge kuvvetleri tarafından 

düşürülmesini engellemek amacıyla, 
kadın ve çocuklardan oluşan 5000 nüfus
luk bir Kürdistan'lı kitleyi esir aldı! 

* Kürdistan'ın gerek Gilneyinde, gerek
sede Kuzey'inde açlık tehlikeli boyutlara 
ulaşmış bulunmaktadır. Kürdistan halkı 
ve Ulusal Kurtuluşçu örgütleri; devrimci 
demokratik güçleri, tüm emekçi-ezilen 
dünya halklarını ve uluslararası ilgili ku
ruluşları yardım ve destege çagırmak
tadırlar. 

• Kıızey Kürdistan Newroz'u selamlar
casına; "91 Serhı/dan'ına ilk adımlarını 
Şırnak, /dil ve Dargeçit'de attı. 
Sömürgeci teröre karşı Serhıldan! 

*Yeni Sl5m/Jrgeciligin "yeni" türden(!) 
bir savunusu olan, ABD emperyalizminin 
başı Bush tarafından geliştirilen "Yeni 
Dünya Düzeni", "PfU Amerikana" teori 
ve planlarının; ezilen halkların Ulusal 
Kurtuluş ve Sosyalizm için yükselen dire
nişleri karşısında küçük br şansa dahi sa
hip olamadıgı daha şimdiden an· 
laşılıyor! 

Orta DoAu'daki gerici-emperyalist sa
vaş; Irak'ın geniş çaplı tahribaunın de
vamında; Irak'ın Kuveyt.ten geri çekilme
yi kör-naçar kabul etmesi ve neticede 
ateşkes dönemine girilmesiyle birlikte; 
bir dizi boyutuyla, yeni bir ~aya gir
miş buunmaktadır. Bu saurlar kaleme 

alındı~da. bütiln bileşen ve boyutlarıyla 
oldu~u gibi; özelliklede Kürdistan boyu
tuyla Orta Do~u oldukça nazik ve nazilc 
oldu~u ölçüde de halklar adına tehlikeyi 
de bagnnda taşıyan sancılı bir dönemden 
geçiyor. 

Bir taraftan Orta Doğu'daki gerici
sömürgeci egemen sınıftarla emperyalist
ler arasındaki çelişki savaşın sıcaklığını 
henüz üzerinde taşırken; diğer taraftan 
ezilen halklarla emperyalizm arasındaki 
çelişki savaşın yıkıntıları arasından 

yükselmekte, kızışmakta ve öne geçme 
tendensini taşımaktadu. Faşist Saddam 
diktatörlü~ü ile ABD emperyalizmi 
önderliğindeki müttefik güçler arasındaki 
gerici-emperyalist savaşta beklenildiği 
üzere, önceden güçler dengesizli~inden 
de rahathkla kestirilebilece~i gibi, yeni
len taraf Saddam oldu. Ancak bir dizi, 
sözde "bilimsel" beklenti de, sanıldı~ı 
şekilde cereyan etmedi. Öme~in, Sad
dam'ın gücü üzerine yapılan değerlendir
meler; CIA ajan, dedektif ve uydu araç
lannın elde ettiği enfonnasyonlara da
yandınlan çıkarsamalar do~nun aksine 
yalan çıkb. 

Günümüzde savaşın korkunç boyutlara 
ulaşarak; ABC (Atom, Biyolojik, kimya
sal) silahlannın kullanılacaAı aşamadan 
geçmesini bir zorunluluk olarak düşünen
ler; fıkirlerini değiştirerek, bu silahlar kul
lanılmaksızın da katastrofal yıkımiara 
(belki de ABC silahlannın yol açtı!ı 

ölçüde olmasa bile, ama kesinlikle ona 
yakın derecede) neden olan bir savaş 
yaşamak ve izlemek durumunda kaldılar. 
Orta Do!ıJ'da insanlar kimyasal gaz aulır 
korkusuyla, kelimenin gerçek anlamıyla 
ölüp-öiUp dirildiler. Elbette dirilmienter
de oldu. Kimyasal gazdan korunmak 
amacıyla evlerini tamamen naylonlarla 
kapatıp, havasızlıktan ölen KUrdistan'lı 

aileler oldu (Diyarbakır yöresinde, Avru
palı gazeteciler bizzat şahit oldular, bu 
olaya). Tüm yanılgılara raAffien muhak
kak ki, kimyasal gazların kullanılmayışı, 
ya da di~er A ve B silahlarının devreye 
ginneyişi, insanlık adına sevindirici ol
du~unuda belirtmek gerekir. 

ABD emperyalizmi Saddam'ın gücünü 
abaruna noktasında durumu öyle bir saf
haya, ulaştırmışu ki; dünya kamuoyunu 
uzun süreli bir savaşa ikna etmişti. Artık 
bugün bir kez daha, ABD emperyalizmi 
için önemli olanın bütün herşeyin dışında 
emperyalist çıkar ve hedefleri oldu~u net 
bir şekilde ortaya çıkmışur. 

Güney Kürdistan halkı, bu gerici-em
peryalist savaştada, kendisini gerici sa
vaşın dışında tutma çabalarına ra!men, 
"kurban" olmaktan kurtaramadı. Müttefik 
uçaklan sürekli bir şekilde, 40 gün boyun
ca, sadece büyük şehirleri bombalamakla 
yetinmediler. Ama aynı şekilde, Kani Ma
si, Sersıng, Ranı ya vb. gibi küçük kasaba-
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lan da bombaladılw. Ki bu bsaba!mn ı. 
keri lıeddler olıııadılı da açıktır. Bunun 
yaın sıra, gerek Gflııey KOrdisıan, geıebc 
de Kuzey KUnlisıan hem iktisadi ambar
godan, lıemde savaşııı getirdili yıkıında 
en çok eıldleııeıı oldular. Bug0n,llze11ikle 
Güney'de olmak Uzeıe, Ilim Kllrdistaıı'da 
açlık ve ihtiyaçlar ile ekonomik açıdan 
ıam bir yoksunluk hüküııı sOnnekledir. 
Batı, kendi emperyalist çıkarlan gereAi, 
şu yada bu gerici dikıatllrliiAe hemen 
yardım eli uzatırken; benzeri durum 
Kllrdisıan için söz konusu olamamak
tadır. Kllrdistaıı'da açlık oldııkça ciddi ve 
tehlikeli boyutlara ulaşmasına raAmen! 
~ge kuvveıleri.eUerinde 5-8JOO esir 
bulunduAunu; 40.000 askerin kendi saf. 
larına geçıilini, onbinlerce cahş'ın dev
rimci Peşmerge birliklerine katıldıAını 
duyururken, en büyük problemlerinden 
birinin açlık olduAunu vurgulamakıa; 
dünya halklannın dikkalini yardım ve 
desteAe çekmekıedir. 

Eınperyalizınin halk dUşmanı çelıresine. 
Orta DoAu halkları yaşarnlan sllreci bo· 
yunca defalarca tanıklık ettiler. Hele 
Kürdisııın halkı Halepçe katliaını ve son
rasında. emperyalist-sosyal emperyalist 
tüm cephenin Kllrdistan düşmanı faşist 
Saddamı nasıl desteklediklerini çok iyi 
bilmektedir. El!er, ABD önderlil!indeki 
Müttefik güçler "Insan hakları", 
"özgllrlük" için geldilderini süylüyorlar
sa, bu açıkçası büyük bir yalandır. Çünkü, 
Halepçe de işlenen insanlık suçundan, da
ha büyük boyutıa insan hakları zedelen
mesi ıasavvur bile edilemez. Ama onlar o 
dönem, Kllrdisııın halkını desteklemedik
leri gibi onun jenoside uAratılması için 
Saddam'ı daha da silahlandırdılar. Bu ne
denle de onların "insan haklanyla" esasıa 
uzakııın yakından ilgisi yoktur. Onlar, Or
ıadoAudaki emperyalist çıkarlarını güven
ceye almak için geldiler. Ortadol!u, 
bugünkü dllnyamızda, önemli bir devrim
ler merkezi durumundadır. Onlar, emper
yalizmin karşısında, halkların gerçek 
çıkarlarını temsil eden devrimleri -
Kürdisııın ve Filistin bunların başında yer 
almaktadır- basıınnak için geldiler. Savaş 
boyunca, bu durum kendisini bir başka 
örneklemede de orıaya koydu. Kllrdisııın 
halkı, Qrıa 0oAu da ABC silahlarına karşı 
ıamaınen savunmasız bırakılmış durum
daydı. özellikle TIIrlc: sömllrgecilerinin 
bu alandaki bitumları ijrenç ve ibret veri
ciydi. Onlar açıkça, Kürdisııın halkını, 
muhtemel bir kimyasal savaşta, jenosiıe 
yolluyorlardı. Bütün Batılı güçler de bunu 
açıkça göıllyorlardı. Onlar lsıııll'de böyle
sine bir katliamı engellemek için Wm ola
naklarını seferber etıiler. Peki neden 
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KOrdere aym şekilde seferber olınadılar? 
Çünkü, KOrderin katiedilmesini isıiyor
lardıli Evet, bir bütün olarak, emperya
list-sosyal emperyalist devletlerin Kllnl« 
konusunda sergiJedili geıçek budur! 

Gerek Kuzey Kllrdisııın'da. gerekse 
Kllrdisıaıı'ın diAer parçalannda halkın ko
runması temelinde hiç bir önlem alı
nıııadıAı gibi; halkın kendi insiyatifi sonu
cu başvurdul!u önlemlerde engelleniyor
du. Hemen hemen hiç bir bölgede gaz 
maskesi, ya da sıAınak bulunmuyordu. 
Oysa savaşın etki aiaıu içindeki Ilim orıa
doAu'da durum ıam tersiydi. SıAınaklar, 
gaz maskeleri ve diAer koruyucu önlem
ler, Kllrdistaıı1a kıyaslanmıyacak boyuı
larda gelişiyordu. Kürdisııın halkı bütün 
savaş boyunca savaş terörü, ve buna ek 
olarak zaten var olan ve ondan daha da 
katmerli olan sümllrgeci baskı ve terörlin 
altında inledi. Göç yoluna başvuran 
yüzbinler olsun, bölgede kalanlar olsun 
açbk, sefaJet ve bütün alanlardaki yoksun
luAnn yanısıra bir de korku içinde kimya
sal bombalamalan beklediler. Bütün 
dllnya, bu insanlık dışı duruma bir kaç so
lo çıl!lık dışında, yine sessiz, sal!Jr ve kör 
durumdaydı! 

Bugün Kürdisııın halkının hangi 
zor koşullarda UKM verdili ıasavvurun 
sınırianna sıAdırılabilirmi? Kürdisııın'a 
düşman güçlerin ne derece çal! ve insanlık 
dışı olduAn düşünülebilenin ve de ifade 
edilebilenin sınırlarına sıAdınlabilir mi? 
Bu durumu mutlaka del!iştirmek gerek
mektedir! Uluslararası düzeyde dünya 
halklannın desıe~i, Kürdisıan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesine kenalize etmek 
zorunluluğu kendisini dayatmaktadır. 
Aksi takdirde yeni ve daha vahim nıeza
limlerden kendimizi, halkımızı uzak bıt· 
mamız oldukça güç olacaktır. 

Emperyalist ve sümürgeci devletlerin 
Kllrdisııın halkına olan düşmanlıklan bu 
derece aşikar iken; başıa ABD ve Özal ol
mak üzere bir dizi güç Kürdistan problemi 
ile "oynamaya" bu nokıada "hamle" (!?) 
lerde bulunmaya başladılar. Bunun ne
denleri vardır. Esas olan, KUKM'nin, 
onyıllardan bu yana, bir dizi akıllan dur
duran kitle soykırımına raAınen, giderek 
ylikselerek kazandıAı boyutun düşman 
güçlerde yarattıAı korkudur. Bugün orıa 
DoAu'yla ilgili her güç şunu çok açık ve 
net bir şekilde görmektedir: Kllrdistan so
runu, Kürdisııın halkının çıkar ve iradesi 
temelinde ÇOzümlenmezse, orıa DoAu'da 
kalıcı ve istikrarlı bir barış mUınklln deAit
dir. Bu nedenle, emperyalizm ve 
sümürgecilik bir an önce, delişen bu du
ruma göre kendi çözUınllnO dayatmak is
temektedir. Bush kendi "yeni dünya dllze-

ni" formülasyonuna uygun olarak Orta 
DoAu'yu da yeııideıı §Ckilleııdirme yolım
dal Özal dikıaUirllllfln de bu ııokıada, ol
dukça güllinç bir pozisyona y«leştirerek, 
kııkla olarak yamna alıııq bulunmaktadır. 
Özal'ın, bugüne kadar var olan Kürt dili 
llzerindeki baskıyı devam ettirme politi
kasının devaınından başka bir anlama gel
miyen, KUrtelerin sadece sokakta ve evle
rinde (!?)konuşmasını "serbest bırakan" 
(!!) ancak hayatın ve sosyal ilişkilerin 
başka bütün alanlarında Kürt dili llzerin
deki çalıdışı baskının ve yasaAın devamını 
savunan yeni kararında ifadesini bulan, 
yeni sümllrge entrikası, tamamen bir al
daımacayı yansıtmaktadır. Dünya halk
lannın Kllrdisıan Ulusal Kurıııluş ve 
Özgllrlük savaşına duyduAu sempati ve 
gösterdili desllllin baskısının altında bu
nalıp, içinde bulunulan ve tam bir 
çözümsüzlük olan ve de 30 milyonluk 
Kürt halkına çaAdışı düşmanlıl!Jn ifadesi 
olan parçalanmışlık ve sümürge statüsilnil 
artık devam etıiremediklerinden; 

BaAunsızlık ve Özgiirlük yllrüyüşUınüzlln 
önüne yeni biçimde taş koymanın yolu 
olarak, ABD ve Batılı emperyalistler dost
lan Özal'abaskıda bulunarak ve yol göste· 
rerek, onun bu yeni "dil çıkarma"sını pa
zara sürmesini sal!ladılar. Yani "dil çıkar
ması" ile ifade edilen, yeni sümürge entri
kası Kürdistan Ulusal Kıırtııluş Mücadele
sinin zafere dol!ru giden yllrüyüşünlln em
peryalizm ve sümürgecilik saflannda ya
rattıgı korku ve panik sonucu; emperya
lizm ve sümürgecilil!in ortak çıkarlan ge
reAi günün koşullarına göre obırup an
laşması neticesinde dol!muşttır. Yoksa bu 
durum bazı çevrelerin delişik şekillerde 
yorumlamaya çalıştıl!J gibi, ırkçı Tllrk 
Devlet politikasının yumoşaması yada li
beralleşmesi olarak asla algılanamaz. Bu 
yeni entrika da. aym şekilde KUKM'ne 
saldırı özünü ihtiva etmektedir. Amaç 
UKM'ni reformize ·edebilmektir. Onu, 
bal!mısızlık gıbi, geıçek kurtuluş gibi dev
rimci-radikal hedeflerinden uzaklaştınp, 
sömllrgeci ilişkilerin yeni bir biçimde -
şekillenmesi olacak "kültürel özerklik", 
"Oıonomi" gibi bir sıatü ile sınırlandıra
bilmekıir. ABD emperyalizmi de "yeni 
dünya dllzeni" ne balltı olarak, Orta 
DoAu'ya ve de bununla bal!lantılı olarak 
Kllrdisıan'a yeni bir çehre vernıek için 
saldırgan bir pozisyon da hummalı bir 
şekilde çalışmakta; bu uAurcJa hiç bir en
gel ııınıınıyarak. önüne Sllrlllen barış plan
lannı kabullenmiyerek, yüzbinlerin 
ölüıniine yol açan, onarımı yıllan baııa 
onyıllan alacak ekonomik-toplumsal
çevresel yılama neden oldu. 

ABD emperyalizmi en yedıili ıem-
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silcisi Bush'un aizından şaşaalı bir şekil
de propangadasını yapURt "yeni dünya 
dllzeııi"ni ortaya atmaya neden gereksi
nim duydu? Solluk savaş döneminin 
Dol!u Blokundaki revizyonist diktalllrl
üklerin ve özellildeıle SB- sosyal emper
yalizminin yenilgisiyle sonuçlanması 
dünya da yeni bir durum yaraW. SB, kor
kunç bir ekonomik kriz ve yoksullullun, 
yıkımın eşip yuvarlandı. Ekonomik ve 
politik olaıak eski önemini ve gücünü yi
tiren SB şu anda sadece askeri-özellikle
de Atom silahlanndan olışııı güce sahip. 
Bu nedenlede süper devlet olma özel
lij!ini ve ABD'nin karşısında olma duru
munu yitirdi. SB ve Dol!u Avrupa üstle
rinde varolan sosyalizm öıtüsüne de aruk 
ihtiyaç duymaksızın batı kapitalizmine 
yürQdüler. Şu anda Batı ile entegrasyon 
sürecini yaşamaktadırlar. ABD bu 
dej!işen dünya durumundan yararlanarak 
ABD renkli unipoloriıe yi dünyaya ege
men kılma planını "yeni dünya düzeni" 
diye öne sürdü. ABD yine bu teori ve plan 
gerelli kendisine dünya jandarması rolü 
biçmektedir. Tarih tekerrür değildir, an
cak tekerrüre benzer durumda, olay traji
komediye dönüşilr esprisine uygun ola
rak ABD emperyalizminin bu şöven, em
peryalist politikası; onun tek dünya ege
menlij!ine koşusona duydul!u özlem traji
komediye dönüşürınü-dönüşmezmi şim
diden yakın gelecek için, söyle rnek güç 
olsa gerek. Ancak bir şey kesin: ABD'nin 
tek başota dünya egemenliği, çağdışı-em
peryalist politikasının ürOnüdür, ve ~ 
iiJıi olmıyacaktır. Almanya ve Japoı 
ya'nın yükselen ekonomik güçü; çokca 
yine şıışalı bir şekilde propagandası yapı
lan, ama şu günlerde tamamıyla unututan 
dosyalan çekmeeelere konulan "Avrupa 
Birliği" (!) ve diğer etmeniere göz atmak 
bunun için yeterlidir . En önemlisi de 
dünya proletaryasının ve ezilen halklann, 
her gün yeniden "bittiJ!i", "bitirildiği" (!?) 
iddia edilen Sosyalizm ve Devrim için 
ayaklanışlarının uzun sürede buna milsa
de etmeyeceğidir. 

"Yeni Dünya Düzeni"ne ilişkin olarak, 
politik liteıatür pazarına sürOlen bir başka 
deyim; köleci Roma emperyalizminin 
"Pax Romana"sına nostaljik atıfta bulu
nan "Pax Amerikana" sıdır. "Amerikan 
Banşı"(!) ABD nin çağdaş dünyamız adı
na utanç verici bu çizgisi, bütün dünya 
halklarını hedef almakta, ABD'yi 
"bütün"ün (!) üzerinde görmektedir. 
Başka balklara hakaret ve düşmanlıl!ı; 
yeni sömürgeciliJ!in açık resıni savunusu
nu dünya halklarına dayatmayı temel 
alan bu ırkçı çizgi 2000 yıllarının 
dünyasında hala savunulabiliniyorsa, ol-

alayekıtı 

dukça vahimdir. Dünyanın her hangi bir 
yöresinde, ırkçı-faşist diktalllrleri yaşattı
klarını Helsinki'de itiraf eden Bush ve 
Gorbaçov; artık bundan böyle buna 
"müsaade etmiyeceklerini" (!)duyurdu
lar. Onlar hala da buna müsaade ediyorlar, 
ifadenin bu yönü bu anlamıyla yalan. Peki 
ABD kendisi Nikaragua'da; Salvaılor'da, 
Grena'da adalannda, Orta Dol!u'da aynı 
suçu işlerken kim müsaade etmiyecek! 
Bunu kalkıp soran yok! Ama dünya proJe
taryası ve ezilen halklar; ABD ve diller 
emperyalist devletlerin dizginsiz bir 
şekilde halkiara karşı suç işlemelerine 
dur diyecek biricik emin güçtürler. 

Bugün Güney Kürdistan'da devrimci 
ulusal mücadele Kerkük ve Musul'da 
yollunlaşmaktadır. Ülkenin diğer kesim
leri Kürdistan Ulusal Kurtuluş Sa
vaşçıları, kahraman Peşmerge kuvvetleri
nin denetiminde bulunmaktadır. ABD. 
başından itibaren, Kürt ulusunun özgürce 
iradesini belirlemeye tehditler savurmak
tadır. Bu Kürt devleti, Irak sınırlannın 
dej!işimi asla kabullanilmemektedir. Son 
günlerde, Kürdistan Kurtuluşuna ilerler
ken, ABD tüm muhalefeti aynı paydaya 
yerleştirerek "muhalefetin başarısına 
inanmadığını" (!) duyurmaktadır. TC, her 
ne pahasına olursa olsun bir Kürt devleti
nin varlıRtnı kabullenmiyeceğini, bütün 
gücüyle bunu engelliyecej!ini ilan ediyor. 
Dünya da bundan daha da alçakça bir 
şekilde bir halkın Ulusal Bağımsızlık 
Mücadelesinin önüne geçilemez! Bunun 
yanısıra gerek ABD de, gerekse Türki
ye'de ezilen halkiara dOşmanlıkla maya
ları yoğrulmuş, bazı pespaye köşe yazar
ları, KUKM'ni gözden düşürmek için, 
degrade edebilmek için hemen iğrenç ton
larla "emperyalizm-Kürt meselesi" Uzeri
ne, bir masal değerini bulmayan, bilinen 
gülünç tekerlernelere başvurmaktadıdar. 
Şorası çok açık bilinmelidir: Kürdistan 
halkı onyıllardır Bağımsızlığı ve 
özgürlüğü için; bir halktan beklenilen en 
büyük özveriyi sunarak, kurbanlar vere
rek, yüzbinlerini bu yüce ve görkemli 
mücadeleye adıyarak çağdaş uluslar içeri
sinde bağımsız ve onurlu yerini Bağımsız, 
Birleşik Demokratik Kürdistan olarak al
mayı, defalarca hak etmiştir. Bu günde 
Kürdistan'ın dört bir yöresinde Kürdistan 
halkı kalbine ve beynine bu stratejik şian 
kazıyarak ölümüne Bal!ımsızlık ve 
ÖzgürlUk savaşı saflarına koşmaktadır. 
Bu halk, Özgürlük al!acını kan ve teri ile 
suladı. Denilebilir Id, şelıitleriyle, kurban
lartyla, onur ve görlrem yüklü uzun müca
delesiyle, en çok özgürlOjü hakeden 
halklar içerisinde en ön sıralarda, bulun
maktadır, Kürdistan halkıl Buna rağmen 

ister "sol"adına Iıaıdcet ettij!ini iddia eden 
Kürt dUşınanı Ujur Mumcu, isterse sağ 
adına hareket eden o. Ekşi vb. Kllrdistan'ı 
duyduklannda hiç bir tıbbi öniemin önüne 
geçernedilli biçimde kuduzluk salyalan 
akan pespaye burjuva yazarlar, KUKM'ne 
istedij!i oranda karalamalar da bulunup, 
Kemalist-ırkçı zehirlerini kussunlar. 
Kürdistan halkı bugün hem Güney 
Kürdistan da hem Kuzey Kürdistan'da 
(aynı zamanda Doğu Kürdistan'da da) 
Bağımsızlık ve Özgürlük yoluna gir
miştir. ABD ve TC'nin tOm entrika ve tez
gahlan da bu tarihin kaçınılmaz ve zorun
lu gelişmesinin önüne geçemiyeceklerdir. 
Olsa olsa ancak geciktirebilirler.lşıe soru
nun özü burada yatmaktadır. BaRımsızlık 
için bayrak açıp yürüyen Kürdistan 
halkuun önüne nasıl geçmek mümkündür 
noktasında Ankara-V aşington ve Avrupa 
başkentleri harıl harıl çalışmaktadır. 
YNK (Yekitiya Nistimani Kürdistan)'nin 
başkanı Sn. Celal Talabani'nin Ankara'ya 
çal!nlması da bu planın bir parçasıdır. 
Biz, Kürdistan'lı politikacılann UKM 
çıkarlan temelinde diplomatik alanda 
devrimci savaşını vermesini prensip ola
rak doğru görüyoruz. Ancak bu her şey
den önce devrimci ve açık olmalıdır. 
Kürdistan halkının çıkarlarını gözeten 
devrimci diplomatik mücadele, Kürdistan 
halkının şu ya da bu bölgesini parçasını 
karşısına almamalıdır. Aksi takdirde bu 
politika sömürgeciliğe ve emperyalizme 
hizmet edecektir. Sn. Celal Talabani'nın 
son Ankara ziyareti bu temelde yargılan
mak durumundadır. TC gibi, Kürdistan 
halkının birinci derecede düşmanlarından 
biriyle gürüşmek, bu dönem büyük zarar
lar getirme durumunda olabilir. Güney 
Kürdistan'a TC'nin saldınsın engellemek 
amacıyla, böyle bir girişim gerekli olsa 
dahi mutlaka bu açık ve net bir şekilde or
taya dökülmelidir. Bu sorunla ilgili ileride 
yazacağımızı, -sorun netlille kavuştuğu 
oranda- belirıerek, şimdilik bu kadarla ye
tinelim. 

Diller taraftan Güney Kürdistan1ı poli
tik güçlerin UKTifden, otonomi dııral!uıa 
çaık edişi KUKM adına olumsuz bir du
rumdur. Hele bu emperyalist-sömürgeti 
baskı karşısında yapılıyorsa dalılı da va
himleşir. Aynı baskılar, Kuzey Kürdis
tan'la ilişidier alanındada söz konusudur. 
Bütün bu siyasal gelişmeler, Kürdista'ın 
ciddi ve tarihi önemi nian geçiş dönemin
den geçtilline işaret ediyor. Kürdistan'lı 
siyasal partiler bu dönem, gerekli titizli
lik, öngllrOşlülük, kararlıhğa sahip olarak, 
birliklerini geliştirip Ulusal Kongre ve 
Ulusal Konsey dözeyine sıçraıarak bu 
dönemden KUKM açısından en olumlu 
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ve kazançlı çıkmasını bilmek durumun
dadırlar. 

Sm dllııemleıde, Kllıdisıan'la ilgili si
yasal gUndeınin Onemli unsuru olarak or
tay çılaın ulusal Kongre, Ulusal Konsey 
lcu§kusuz KUKM açısından, onun ileriye 
yOnelik çalışmaları ve başansı açısından 
tartışmasız bir Oneme sahiptir. Bunun 
tarihçesi konusunda kısa bir del!erlendir
meye de ihtiyaç duyuyoruz. Gerele PKK, 
gerekseıle TKSP tarafından deAişik şekil
lerde kurulduAu, (Almanya basım yayın 
organların da, Or. WDR ile yapılan rOpor
tajda) iddia edilen Ulusal Kongre ile ilgili 
gelişıneler gerçekten hangi aşamada bu
lunmaktadır? 

Ulusal Kongre düşOneesi kuşlcu
suz eski tarihlere uzanmaktadır. Bu ko
nuyla ilgili . çalışmalar, Kürdistandaki 
ulusal ayaklanmalar dOnemini de, kapsa
mak durumundadır. Bu ayn bir 
çalışınanın ürünü olacakbr. Yakın geç
mişimizdeki konuyla ilgili gelişmeler 
şöyledir: YNK '80 yıllan başında TKSP 
1-KDP ve Suriye Kürtlerinin Demokratik 
ilerici partisini yanına alarak ortak bildi
rimde bulunduAn biliniyor. Ancak o 
dönem, siyasal güçlerin kendi aralannda
ki ilişkisi daha geniş ve ileri bir adıma izin 
venniyordu. Aynı dönemlerde, Kürdis
tan'lı Siyasal hareketler adım adım konu
ya ilişkin teorik ve programatik düŞilDee
lerini kamuoyuna açtı. Kürdistan Prole
tarya Hareketi Kawa da bu konuyla ilgili 
düşüncelerini '80'in ilk yıllannda stratejik 
şian BaAımsız, Birleşik, Demokratik 
Kürdistan ve Sosyalizm doArultusunda 
geliştirdi. Devrimci hareketimizin ilk de
fa geliştirdiAi bu stratejik şiar-başlangıçta 
tüm siyasal çevrelerin reaksiyonuna 
raAmen bugün hemen hemen tümü olma
sada çoAunluk tarafından kabulleniliyor. 
M-L bilim ışı~nda Kürdistan devriminin 
irdelenmesinin zorunlu sonucudur. Bu 
dol!ru, devrimci çözüm zorunlu olarak, 
birlik u~ çabayı ve mücadeleyi de ge
rektirmektedir. Bu mücadelenin bir adımı 
ve bir bileşeni olarak programatik 
dOşüncelerimizi geliştirdik. Kawa hare
ketinin Mart 88 Konferansında ittifaldar 
politikamıza baAiı olarak programaik 
Ulusal Kongre siyasetimizi karar düze
yinde kamuoyuna ilenik. Kararda, koşul
lann Ulusal Kongre çalışınalarını ertelen
mez görev olarak önümüze dayattıl!ını 
vurguladık ve bu doArultuda ülkenin 
çeşidi bölge ve parçalannda ve yurt
dışında çeşitli girişimlerde bulunduk. Bu 
çalışınalann ve diAer yurtsever güçlerin 
mDcadelesinin bir etkisi ve sonucu olarak 
Ekim 89 Paris Konterasından sonraki 
gflnlerde Ulusal Kongre çalışmalannı 
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yUrOtmek amacıyla 4 parçadan 17 Kflıdis.. 
tanh siyasal gDç toplantı dOzenledi. Bu 
toplantıya katılmayan PKK, Komela ve 
"Suriye" KUrt partileri, daha sonraki 
çalışınalara çaAnlacaklardı. Toplantıda 

bir Hazırlık Kornilesi oluşturuldu. Komi
ıe; Kürdistanı cepheden lıiı: İran KDP den 
hi&,soııradııı bildirilmek ve üzerinde an
laşma salılamak kaydıyla "Suriye• Kürt 
örgüderinden Jıiı::...Kuzey Batı KUrdis
tan'dan ise ıevgerden Jıiı:; KUK ve TSK ve 
KA W A adına , arkadaşiann önerisi üzeri. 
ne Kawa'dan hir. temsilci tarafından 
oluşuyordu. PKK'nında sonradım buraya 
temsilci vermesını salılamak 

düşünülüyordu. Bu Hazırlık ve örgüde
me Komitesi, KA W A bereketinin, 
deAişik girişim ve önerilerine raAmen; 
Kürdistan'lı dil!er yurtsever güçlerin 
ısranna ral!men; çalışmalarını sürdüreme
di. Sonradan 90 Kasımında tekrar YNK, 
1-KDP ve Tevger'den birer temsilcinin 
katılımıyla, bir komitenin oluşturulduAu 
bildirildi. Bu durum bizler ve dil!er dev
rimci yurtsever güçlerin eleştirisine 

uAradı. Ancak Ulusal Kongre çalışma
lannı buna raAmen ilerleunek gerekiyor
du. '91 Ocal!ında KOrdisıani cephe PKK 
ile görüştOkten sonra, onlann Hazırlık 
Komitesine ıemcilci vermelerini istiyor, 
Şubat ayında yapılan görüşmeler de, -Ka
wa Hareketi sürekli görüşmelerin içinde 
kalarak,- Kuzey Batı Kürdistan'dan PKK 
ve Tevger dışında kalan siyasal güçlerin 
adına da bir temsilcinin katılmasının 
doAru olacal!ı önerisi-Oneri Ocak ayının 
başında cepnhe'ye yapıldı,- esas olarak 
benimsendi. Bu görüşmeler odal!ında, 
Ulusal Kongre çalışmalan geliştirilecek
tir. önümüzdeki kısa dönemde, KUrdistan 
Devriminin çıkartan, Bal!ımsızlık ve 
Özgürlük Davamızın zaferi, Kürdistan 
hallanın devrimsel çıkarlan üzerinde ıe
mellenen bir temsilcilik gerektiriyor. Bu 
ertelenmez görevi, bir an önce gerçel!e 
dönüştürmeyi, tüm Kürdistanlı yurtsever 
siyasal güçlerin, en başta da işçi suufımız 
ve emekçi hallamızm gerçek kurtuluşunu 
saAhyacak proletarya siyasetinin zorunlu 
sorumluluAu olarak algılamak gerekir. 
Ulusal Kongre ile ilgili aynntılı düşUnce
lerimizi, pozitif ve negatif gelişmelerini 
ve yonono ileriki sayılanmızda ele ala
c$mızı şimdidem belirtelim. 

••• 
Kuzey Batı Kürdistanı, savaş dönemin

de, TOrk Devletinin yoAun salılınsına 
ul!radı. T.ÖZal AGIK Paris toplantısında, 
Insan Haklannın bu dönem boyunca rafa 
kaldınıcaRını duyuruyor! Evet, ne kadar 
ilginç! DOnyada Insan Haldannın "şampi
yonluAu"nu, kimseye kaptımıyan baunın 

"demokraıik"(l) emperyalistleri Kuveyte 
"Insan Haldaruu". "yıkun düzeyi korlaıııç 
yada başka keliıııelc:rle ifade edilemeye
cek bir savaşla "taşımaya• çalışırken; 
Özal Faşistinin KOrdisıanda Insan Hak
lannı ayaklar altına aiacaAını resmen du
yunnasıııa tek kelimeyle onay veriyorlar. 
"Öl:gür Uluslar Ailesi" adına utanç verici! 
işle batmm ve daAunun Ilim lıOkiJmet tem
silcilerinin gerçek yOzO! Daha OOArusu 
onlann ikiyOzlülOAfil çifte standardıl Bu 
sorunun bir yOnO. DiAer taraftan iSe 
Kürdistan'da sömUrgeci ıeıor ve katliaııiın 
Oneeden de insan hak1annı ayaklar altpıa 
alındıAmın bir acı gerçek olduAudur. frc 
olayı fısaııan istifade sadece resmilC§tir· 
di. 1 

Dolayısıyla Kuzey Batı KUrdis
tan'da savaşın yarattı~ psikolojik teıör oc
tanımın dışında; halk işkencelere çekildi. 
Diyarbalordan Ole yasak bölge ilan edildi. 
Gazeteciler- yerli, yancı bölgeye sokul· 
madı. KUrdistan'da özelliklede bu bölge
de açlık, ölüm tehlikesini içinde banu· 
dıran düzeye vardınldı. işıe bu azgın 
sOmürgeci ter0r ve bombalamalara karşı; 
KUrdistan, 8 Mart Uluslararası Kadınlar 
Gününe doAru yaklaşırken, 8 Mart'a me
saj; Newroz'a selam yollarcasına Serhı
ldan'ıyla ayap kalktı. Şırnak, !dil de lnti
fada'nın sesleri yükseldi Halepçenin anma 
günü ve Newroz'a yaklaşırken, yeni 
Serhıldan odaklan dol!acaktır. Nitekim 
Nusaybin'de kıvılcım çaktı ... Bu Serhı· 
ldan'da Kürdistan Kadın'ı ve çocuııu, 
Ba~msızlık ve ÖzgUrlüAfi için, Kürdis
tan'da özgür kadın kimliAine ulaşınak 
için, en önde özgürlük meşalesi ile 
yürüyordu. Bu 91 Serhıldan'ına bir başka 
önem ve anlam yOldüyor. Bu tarihi deAer 
ve anlama sahip Kürdistan İntifada'sı, 
Güney Kürdistan'da Ülkeyi düşman
işgalci ordularından temizleyip 
özgUrleştiren ulusal ayaklanmayla birlil!e 
yönelmelidir. BOllin dezavantaj ve 
düşmanlannın azgın tavnna raAnıen; Po
litik koşullar bütünüyle hazır olmamasına 
karşın, toplumsal olayiann gelişim ka
nunlannda öyle bir rub yatıyor ki; Kuzey 
ve Güney IntiCadası kanal1annı birleştir
melidir. İşte o zaman, Orta DoAu'yu bir 
deprem gıbi sarsacak. dünya sosyalizmi
ne, dflnya banşına hizmet edecek KOrdis
tan Devrimini, siz gOrUn! 

14.3.1991 
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.. 
TC MIZRAGI ÇUV ALA .. 

SIGDIRMA YA ÇALlŞlYOR! 

Ocak ayının ortalarında 
ANAP'lılarca yavaş yavaş başlatılan 
"Kürtçe yasağı kalkacak" tartışması, ni
hayetinde Turgut Özal'ın baklayı 
ağzından çıkarmasıyla "resmiyet" ka
zandı. Daha önce SHP ve HEP'ce, 
TBMM'sine Kllrtçe yaşağının kalkınası 
için verilen -önerge bunların verdi~ yasa 
tasarısı ayn bir tartışma konusu- ANAP 
milletvekillerince reddedilmişti. Durup 
dururken Özal ve çetesi bunuda nereden 
çıkardı? Denilecek. Aslında olay Orta
doğu'daki gelişmelerle paralel olarak ele 
alındığında oldukça normal. Ancak nor
mal olmayan başta Avrupa'da olmak üze
re dünyanın birçok yerinde birçok haber 
ajansının Özal'ın bu açıklamasını süpriz 
haber olarak duyurmaları ve bu açıkla
mayı artık Türkiye'de Kürtçe özgür ola
cak şeklinde yorumlamalarıdır. TC'nin 
iki yüzlü riyakar politikasını halen yete
rince tanunayan batılılar, çok geçmeden 
Özal'ın bu demecinden ne kadar yanlış an
ladıklarının farkına varacaklardır. 

MIT'ten maaşlı sömürgeci Türk 
yazar-çizer takımı Kürtçe yasağını 
1983'de TC yasasına k onulan "dil ya
sağı"na bağlıyor. Sanki Kürtçe TC 
sınırlan içerisinde ondan önce yasak 
de~lmiş (1). Sanki Kürtçe İngiliz ve 
Fransız emperyalistleri tarafından dev
rimci Kürt Ulusal Hareketine karşı diktiri
len Ittihat-ı Terakki'nin artığı Kemalist 
diktatörlüğün hükitmranlığından itibaren 
yasak değilmiş?! Evet tarnda bu konuda, 
Türk basını, sömürgeci TC milletvekilleri 
mızrağı çuvala sığdırmaya çalışıyorlar. 
Ama sığdırmaları mümkün değil, çuvala 
her el atışlannda mızrak bir taraftan 
sınbyor. Tenin kuruluşuyla birlikte Kürt 
halkının maruz kaldığı sömürgeci bask
ılar gözönüne getirildi~de. Türk basını
nın ve Türk milletvekillerinin ne kadar ri
yakarca bir tutum içerisinde olduklan 
görülecektir. Yalnızca TC sınıriart içeri
sinde sayılan 20 milyonu aşkın Kürt 

alayekitf 

halkının varlığını sürekli inkar ederek, 
kendi geleceğini garantilerneye çalışan 
Türk sömürgecileri kendileri için tehlike 
çanlan çalmaya başladığından dolayıdır 
ki durumu yeni manevralarla kurtarmaya 
çalışmaktadırlar. Türk burjuvazisinin 
saygın kö§ll yazarlarından olan Bay Oktay 
Ekşi bu gerçe~ tersyüz euneye çalışarak 
halen sıkılınadan şunları diyebilmekt.edir: 
"Yasak dil ayıbmm or tadan kaldırılması 
kimse tarafından yanlış yorumlanmamalı, 
özellikle 'bölücülük' ardından koşanlar 
tarafından 'Kürt baj!ımsızlıj!ı hareketi
nin kojıardıj!ı bir ödün' gibi değerlendi
rilmeınelidir. Aslında böyle değerlendire
nin aldı da yokbır. Çünkü Türkiye Cum
buriyeti vatandaşı olmaktan mutluluk 
duyan ve bu topraklan 'vatan' olarak be
nimseyen herkesin her açıdan eşit lıaklaıa 
sahip bulunduğu bir ülkede yaşadığını 
göremeyen insanın ilk eksi~ herhalde 
aldıdır." Bu saurlan okuyan okuyucuların 
bazılan Bay Ekşi'nin akli meleklerini yi
tirdiğini zannedeceklerdir. Ama hiçte 
öyle değildir Bay Ekşi ve onun gibileri 
aldı olan "akıllılardır"! Bunlar şimdiden 
Türk kamuoyunu, Kürdistan'a karşı gi
rişecelderi yeni haçlı seferleri için hazırla
mak istiyorlar, Kürt halkının haklı da
vasının Türk emekçilerince desteklenme
ınesi için Kürt ve Türk halkı arasındaki 
mevcut tüm köprüleri dinamitliyorlar. 
Bay Ekşi ve onun gibi "alollılardan" bu
nun aksisi de beklenilemez. 

Osmanlı devletini tamamıyla 
Türldeştirme politikasının bir devamı ola
rak ortaya çıkan TC varlığını büyük dev
letler arasındaki mevcut çelişkilerden ya
rarlanarak sürdürmüştür. Dönem dönem 
bu büyük devletlerin kuyruğuna girerken, 
bazende çeşitli şantajlara başvurmuştur. 
1919'da Kemalistlerin Bolşeviklerle 
başlayan flörtü daba sonraları kısa bir 
dönem Ingiliz ve Fransızlarla flörte 
dönüşmüş, derken cumhuriyetin ilerki 
dönemlerinde uzun bir dönem Almanlarla 

t1ört edilmiş ve ll. Dünya savaşından son
rada esas olarak ABD ile flörte devam 
edilmiştir. TC'nin santaj üzerine kurulu 
uluslararası arenadaki politikası, onu bir 
dizi konuda başarılı ktlmış ve onu bugüne 
getirıııiştir. Ancak her §eyin bir sonu vard
ır. Bir an gelirki santajcımn elindeki koz
larda bir bir kaybolup gider. Varşova 
Paktı'nın dağılmasından sonra TC, 
ABD'ye karşı kullandığı en önemli kozu
nu yitirmiştir. SSCB'nin bir dizi çauşma
lar girdabına girmesi ve debelendikçe bat
ması, Türkiye'nin de üyesi olduğu NA
TO' nun varlığını tartışma konusu 
yapmışur. Yıllardan beri ABD ve NA
TO'nun komünizm tehlikesine karşı 
TC'ye verdikleri destek, esas olarak 
komUnizme karşı değil devrimci Kürt 
Ulusal Hareketine karşı kullanılmış ur. 
TC, ekunomik olarak sıkışbğı dönemlerde 
çeşitli oyunlar tezgahlayarak sahte 
"komünizm" ve "bölücülük" operasyon
lanyla ABD ve NATO'dan para ve silah 
sızdırmışbr. 49'lar olayını ve MIT'in 
anarşiyi körüldemek için boşvurduğu si
yasi cinayetleri habrlamakta yarar var •.. 
Türkiye'de komünistler bin birparça ol
dukları ve kendi tarihlerinde bırakalım ik
tidara gelmeyi bir yana iktidara yakın bir 
yere dahi gelemedikleri gözönüne getiri
lirse TC'nin niçin bablı güçlere ve ABDye 
Türkiye'deki komünizm tehlikesini o den
li abartbldarı görülür. TC,Mussolini İtal
ya'sının anayasasında aldığı 141 ve 142'ci 
maddelere bu denli sarılınasının esas ne
deni de budur. Sürekli müttefik Türkiye'yi 
büyük kızıl tehlikeyle karşı karşıya 
göstermek ve batılı dostlardan, ABD'den 
silah ve para sızdırbnak. Gerek geçmişte 
gerekse de günümüzde TC'nin Türk dev
rimci hareketine yüklenmesi bu gerçep 
değişıimıek. Nitekim Tenin önemli ~ 
loglan durumunda olan ki!şe yazarlan 
Turgut Özal'la "artık modasıgeç~ • için 
141 ve 142'ci maddeleri kaldırmasını ama 
163. maddeye asla dokunmamasını salık 
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vermektedirler. TC geçmişte anayasası
ndaki bu maddelerle bilylik karlar elde et
miştir, şimdi de onların artık öylesine 
önemli bir deleri kalmadılı için onları 
kaldırarark kendisini demokratik göstere
cek ve AETye giıecektir. TC bir taşla iki 
kuş vurmanın hesabını yapmakta, fakat 
Tenin sırtında bir Kon kamburu oldultı 
müddetçe evdeki hesap çarşıya uymaya
caktır. 

Geçmişte baulı hiçbir güç Orta
doltı'da statükonun bozulmasından yana 
olmamıştır. "Istikrarın korunması" mas
lresiyle, Kon Ulusal Hareketinin ayak
lannda pranganın sllrekli kılınmasında 
daima TCye yardımcı olunmuştur. Onun 
içindirlci TC, Kürt halkına karşı istedil!i 
gibi at koşturmuştur. Lozan antlaşması
yla Kürt ulusunu çarmıha geren 
güçler, daha sonraları çarmıha gerdik
leri gücün kimllllinin inkar edilmesin
de TC'ye yardımcı olmuşlardır. Bun
dan dolayıdır ki, belkide insanlık tari
hinde bir eşine daha rastlanılmayan 
bir sömürgecllik biçimi. TC tarafından 
Kürdistan 'da gerçekletirilmiş ve Kürt 
halkı diliyle, kültürüyle, ekonomisiyle, 
ulusal del!erleriyle adım adım imhaya 
sürüklenmiştir. Bu imha yalnızca TC 
sınırlanyla sınırlı kalmamıştır. TC 
Kürtlere karşı düşmanlığını, Kürdistan'ın 
dil!er parçalarına yayma ve gerektil!lnde 
bu sorunda Ortadol!u'daki dil!er devletleri 
tehdit euneye kadar işi vardırunışur. 

Öntel!in 1983'de Yekiti Niştimani Kürdis
tan'ın Saddam diktatörlül!ü ile yaptıl!ı 
göıilşmelerde,lrak'ıaki iktidar zor durum
da olduj!u için Güney Kürdistan'daki 
Kürtlerin özerklik hakkını tanımak iste
mişti, tarnda bu esnada TC devreye girmiş 
Kürtlere böyle bir hakkın tanınması ha· 
linde lrak'a saldıracalını Saddam'a indi
rek beyan eunişti. O dönem Saddam 'ın 
başına Demokles'in kılıcı kesilen TC bu 
tehditlerine paralel olarak Irak'la vardılı 
göstermelik bir mutabakatla mütaakip de
falar Güney Kürdistan'ı bombalamış ve 
Kürt halkının örgütlülüliUnü "kutsal" 
"Misak-ı Milli" içerisine hapseuneye 
çalışan güçlerin teorilerini altüst eunişti. 

VarşovaPaktı'nın dal!ılması, Sad· 
dam'ın 2 Al!ustos'ta Kuveyt'i işgal eunesi 
ve "müttefik güçlerin" 17 Ocak'tan itiba
ren lrak'a karşı başlattıkları harekat, Orta
dolin'da ister istemez statükonun 
deliişınesini gündeme getirmiştir. TCyi 
"Künçe üzerindeki yasak kalkacak" açı
klaması yapınaya götüren esas neden bu
dur. Bugün Ortadollu'da 30 milyonun 
üzerindeki Kürt ulusunun iradesi 
gözönüne getirilmeden, Ortadollu'ya 
kalıcı bir banşm gelmesi mümkün del!il-
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dir. Bu geıçek ABD ve bablı diller güçler
ceden çok iyi bilinmektedi. Kendilerine 
"mütıeefık güç" diyeoler bugün banş ve 
devletler hukuku için lrak'a saldırdıklaruu 
iddia eunektedirler(l). Bu iddialann sa
hipleri Kon ulusal Kurtuluş Hareketinin 
taleplerini görememezlikten gelemezler. 
Görmezlikten geldikleri takdirde, kendi 
kamuoylannın gözleri önünde oldukça 
zor durumda kalacaklardır. "Müttefık 
güç"lerin "banş" ve "devletler hukuku" 
adına lrak'a saidırmalan ile TCye bu kriz 
ve savaş esnasında askeri, ekonomik ve 
siyasi destek sunmalan çelişik bir durum
dur. TC Ortadaltı'daki banşın,hukukun 
ve insan haklarının en önemli baş 
düşmanlarından bir ıanesidir. 30 milyonu 
aşkın bir nüfusa sahip Kürt ulusunun 
varlıj!ını tanımama şerefi TC'ye aittir(!). 
Böyle bir şey dünya halklannın tarihinde 
yoktur. Bugün TC yöneticileri faşist ana
yasalarındaki "yasak dil" kavramını çıka
racaklarını söylüyorlar ve bunu "Kürtçe 
üzerindeki yasaj!ın kalkinası" olarak yo
rumluyorlar, ama peşinde hemen eldeme
yiele ihmal etmiyorlar: "Kürtçe gazete ve 
dergilerin çıkmasına bundan sonrada 
mUsaade edilemez", "okullarda Kürtçe 
bundan sonrada yasak olacak", "toplant· 
ılarda bundan sonrada Kürtçe konuşula
mayacak", "yürüyüşlerde Kürtçe pankart 
bundan sonrada taşınmayacak, Kürtçe 
slogan aulamayacak"; bunlann hepsi ya
sak ve buna "Kürtçe üzerindeki yasaj!ın 
kalkması" deniliyar. B ütün dünya dilleri
ne bakılabilinir; bu iki yüzlülüj!U, bu çir
keflil!i ve kamuoyunu yamlunak için sarf 
edilen bu demngojik sözleri aniabDaya 
yanyacak bir kelime bulunamaz. TC'nin 
bu yaptıj!ı yasaksızlıl!tn yasaklıj!ıdır. 
Turgut ÖZal ve şürekası Kürtçenin üzerin· 
deki yasaj!;ın kalkmasında, herhalde 
Kürtlerin kendi evlerinde ve aralannda 
Kürtçe konuşabilme hakkı olarak algı
lıyor(!) Ej!er bunu anlıyorlarsa; ki, 
görünürde anlaşılan budur, sormak gere
kir; TC sınırları içerisindeki 20 milyonu 
aşkın KUrdün al!zına kilit vurabilmeye 
gücünüz ne zaman yeııi ki? Kon halkı 
kendi evinde konuşurken sizin yasakları
naza göremi hareket ediyordu? Istedilliniz 
fakat gücünüz yetmediili için gerçekleşti
remedil!iniz bir şeyi Kürt halkına hak ola· 
rakını yuıturmak istiyorsunuz? 

Turgut ÖZal ve çetesi Kuveyt krizi 
ile birlikte hummalı bir şekilde lrak'a 
saldırmaya hazırlanmaktadır. Bunun için 
müsait ortam ve fırsat kollamaktadır. TC 
içerisindeki Kürt muhalefetini 
yauştırmak, kendi manıııııoca onu güçsüz 
düşOrüp dallıunak içn son dönemlerde 
KOr! diline ilişkin demeçler vermeye 

başladı. Dil!er yandan TC daha önceleri 
AGİK görüşmeleri esnasında imza koy
dultı anlaşmalara balılı kaldıAını Avru
pa1ı devletlere göstermek için böylesine 
açıklamalar yapma gerelli duyuyor. 
Körfez krizinde "pehlivan" kesihnekle, 
Avrupa kamuoyunu yanılucı demeçler 
vermekle TC sözOmona AETye girecek! 
Halkımız Tenin ne mal oldul!unu çok iyi 
bilmektedir. Dünya kamuoyuda TC'nin 
bu son sahtekarlıklarını kısa sürede tanı
yacaktır. ÖZal ve çetesi hiç heveslenme
sin, haklı olarak son dönemlerde birçok 
sömUrgeci Türk köşe yazannın da sıkça 
vurguladılt gibi "Dimyaı'ıa pirince gider
ken evdeki bulgurdan olmakta var". 

Kürtçe üzerindeki yasalım kalk
ması: Kürt dilinin hayatın her alanmda 
kullanılabilme hakkıdır. Oku llarda, 
devlet dairelerinde, mahkemelerde, 
radyo ve televizyonda Kürtçe konuşma 
hakkıdır. Kürdistan'da el!itimin 
Kürtçe yapılması, gazetelerin ve dergi
lerin Kürtçe çıkabilmesi. hakkıdır. 
Toplantıların mitinglerio ve 
yürüyüşterin Kürtçe yapılabilinmesi
dir. Kürt dili üzerindeki bu yasaklar kalk
madılı müddetçe; "Kürt dilinin üzerinde
ki yasakların kalkmasından" sözedile
mez. Ki, sömürgeci militarisı ordular 
Kürdistan'da kovulmadıkça, Kon halkı 
hayatın her alanında denetimi ele al
madıj!;ı müdıletçe, Kürt halkının ulusal 
kurtuluş ve sosyalizm mücadelesi durdu
rulamayacaktır. Ej!;er Türk sömürgecileri 
ve onların akıl hocalan durumunda olan 
Bay Oktay Ekşi ve gibileri başkalannın 
kendilerine Türk dilini yasaklamalannı 
reva görüyorlarsa; Kürt dili üzerindeki 
yasallın kaldırılıp kaldırılmaınasına 

ilişkin tarhşma yapınalarına gerek yok! 
Kendilerinin asla kabullenemeyecekleri 
bir şeyide Kürt halkında istemelerine hak
ları yokuır. Haklar hukuku buna mOsade 
eunez. Aklı olan böyle bir şeyi başkası· 
ndan isteme girişiminde dahi bulunmaz. 
Turgut ÖZal bir Kon gurubunun liderinin 
verdilli bir demeçıen faydalanarak sevgi
nin, aşkın ve devrimci düşüncenin doruk 
noktasına vardılı şirin Kürt diline yüklen
meye çalışıyor; yapbkları televizyon 
yayınlarıyla, gerçekleştirdikleri 

sömürgeci tedıisatla; Kon dilini bitirecelli 
sevdasına kapılmış. Geç kaldın Bay 
Özal!l Senden önce başka "akılltlar" de
nedi ama beceremedi. .. 

4.2.1991 
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DiL ALDATMACASI; SÖMÜRGECİ TC'NİN 
İGRENÇ YÜZÜNÜN MAKY AJLANMASI 

Kamuoyunda bOylik gOrOitO ko
paran; henüz TBMM'ye sunulacak 
"Türkiye'de Jrullanılacak" dilleele ilgili 
yasa tasansı, "Türkçe veya TOrkiye dev
leti taıafından tanınmış bulunan devletle
rin birinci resmi dili "dışında kalan dillere 
yasaldar ve cezalardan ibaret bir" manzu
me"dir. Kürtçe adının dahi geçmediAi 
ama esas olaıak Kllıtçe üzerine yapılan bu 
yasa aslında bir aldatmacadan ibarettir. 
Kürtçe üzeriııdeki yasaAJ kaldınnıyor ye
ni yasaklar ve cezalar getiriyor. Sözü edi
lemeyecek bu deAişiklik 1983 yılında 
faşist generallerin getirdiAi Kürtçe ko
nuşmayı dahi yasalciayan ve konuşana 
yaptının getiren "2932" sayılı yasayı 
yürürlükten kaldınyor, onun yerine 
Kürtçe üzerine yeni yasalclar ve cezalar 
getiriyor. Bu aslında tam olarak 12 Eylül 
öncesi duruma dönüşü bile ifade etmiyor. 
"2932" sayılı Kürtçeyi yasaklayan ya
sanın getirilmesi Kürtçenin konuşut
masun ortadan kaldırdı mı? Hayır! Zaten 
bu yasa fıili olarak işlemez durumda idi. 
Yeni yasa ile sözümona getirilmek iste
nen "serbestlik" ise mevcut fiili durumun 
çok çok gerisinde. Orta yerde iAcenç 
ikiyüzlü bir politika var. TC ayıbuu bir in
cir yapraAiyla örtrnek istiyor. Yasa ta
sansında old$ gibi TV'de de hiç bir TC 
yetkilisi henüz Kürt - Kürtçe kelimelerini 
telafuz etmiyor. Sömürgecilerin sözcüleri 
için dil ucuyla da olsa Kürtçe kelimesini 
telefuz etmek patlamaya hazır dinarnili 
ateşlernek kadar tehlikeli geliyor. lsim
lendiremeyincede geveleyip duruyorlar. 

Kürtçe isminin telafuz edilmesin
den bu kadar korkan ve telaşa kapılan 
sömürgeci TC yeni yasa tasansıyla şu ya
saklan getiriyor: Anayasanın baş madde
si olan "devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bUtOnlüAU" "düsturu" yasa ta· 
sansının başına geçirilecek resmi dilin 
Türkçe olduAn belirtiliyor. Peşinden 
Kürtçe'nin her Ulrden basın, yayın, radyo 
televizyon ve filmlerde; her türlü açık ve 
kapalı yer toplantıları ile gösteri 
yUrOyOşlerinde kullanılacak afış, döviz, 
pankart, levha ve benzerlerinde; plak, ses 
ve görOntO bantlan ile ıJiAer anlatım araç 
ve gereçleriyle yayın ve yayımda; kamu 
kurum ve kuruluşlarında; eAitim ve öAre
timde, bilimsel araştırmalarda: 
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Kürtçe'nin kullanılması yasıık. Bu ya
saAın çiğDenmesi ile $ para cezalan
ndan tut 6 aydan I yıla kadar hapis cezası, 
soruşturma, kovuşturma, işten atma, ka
mu görevlisi ise görevden auna gibi cezai 
müeyyideler getiriyor. 

Geriye Kürtçe'nin serbest kaldiP 
alan ise, aile içinde konuşma ve "bölücü" 
propaganda olmaksızın Kürtçe müzik, 
bant yapma ve dinleme. Hepsi bu kadar. 
Kamuoyunun Kürtçe üzerinde yasak 
kalkıyor beklantisi böylece boşa çılcıyor. 

Özal'ın bizzat belirttiJ!i TV ve 
diAer iletişim araçlanyla yoAun bir a -si
milasyon politikası uygulanacaktır. 
Böylece Kürt ulusu zorla, eğitim, enfor
masyon ve iletişim araçlanyla özümsene
rek Türkleştirme ve ortadan kaldırma po
litikası devam ettirilecektir. 

Ancak TC yöneticileri iç ve dış 
koşnilann dayatmasıyla zor durumdalar. 
Hayvaniann dahi istedil!i sesi çılcıırması 
doJ!al haklan görülürken KOnleri kendi 
diliyle konuşması yasak. Böyle bir uygu
lamanın benzeri hiç bir çağ ve dünyanın 
hiç bir yerinde gösterilemez. TC'nin des· 
tekçileri emperyalisıstler böyle bir yasalta 
bir türlü "anlam" veremiyorlar. Sömürge
cilikte asimilasyon vardır. Bu onların 
mesle~dir ama böylesi yoktur. 

TC yöneticileri zor durumda. Bu 
zorluklannı anlamayan kafatasçı gele
neAin sürdUrOcüleri "Kürtleri inkar" poli
tikası ve Kürtçe konuşma yasaAınıın 
sürdürülmesini istiyor. Bu da egemen ik
tidar sözcüleri arasında bazı tartışmalara 
yol açıyor. Burada deAinuıeyeceğimiz bu 
tartışmalann gülünçlüAU bir mizahçı için 
iyi malzeme oluşturuyor. Adalet Bakanı 
Oltan Sungurlu yandaşı kafatasçılan ikna 
etmek için ayasadaki deAişikli~ şöylee 
ifade ediyor: "DeAişen bir şey yok ... şimdi 
birisine tokat abyorsıınuz. biz bu tokatı el
divenle abyoruz." (30 ocak 1991 Cumhu
riyet) Mevcut yasayı ifade etmede bundan 
daha açık bir ifade olmaz. Böylesine bir 
fUursuz pervasızlık alınış başını gidiyor. 
Sorun tokat atanda değil tokata boyun 
~en de. Madeınld tokat ablıyıır, o zaman 
bu eldivene ne gerek vali Bu deJ!işikliAio 
nedenlerini şöyle özetleyebiliriz: Bir kere 
Kuzey Kürdistan ulusal kurtuluş mücade
lesi TC'yi zorlamaktadır. Yeni deAişiklik-

ler yapmak zorundalar. Yasa pratikle za
ten işleıniyor. Bu saçmalık TC yi içinden 
çılcılınaz bir açmazia k arşı karşıya getir
miştir. Kürtlerin ağzına takmak iktediAi 
kilit kendisini bağlıyor. Içine dUştOAU bu 
açmazdan kurtulmak istiyor: ikincisi, 
Körfez savaşı sonunda emperyalistlerin 
bir "çözüm önerisi olarak düşOndüAU 
Güney Kürdistan'da muhtemel federe ya 
da özeıle bir Kürdistan olursa. onlara hoş 
görünmek onlann "garantörlük" veya 
"hamiliAine" soyunmak amacının 
taşıması bu deAişikliği getiriyor. Ulusla
rarası arenada inkarcı temelde "masa"ya 
oturamaz. Üçüncilsü, zorlandıltı AGİK 
süreci, AT ve Batı Avrupa BirliAi'nin 
kapısun açmak. Son anda 141.,142., ve 163 
maddelerin deAişimi tasansımda bu açı
dan gündeme getiriyor. 

Gllrüııen şu ki TC devleti gelenek
sel Kürtleri inkar politikasını yürüteme
diJ!i gibi terketmesinde de zorlaruyor. Bu 
onu temellerinden sarsıyor. Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesini reformiz
me etme işareti göriinse de TC reform yap
maya henüz hazır değil. Kürdistan'daki 
sömürgeciliğin temellerine dokunmayan 
ulusal ve sosyal kurtuluşu getirmeyen "dil 
ve kültür özerkliAi iyileştir" devrimsel bir 
çıkışla alınacaktır. 

TC'nin zor ve asimilasyon lerne
linde yürütülen Kürtleri inkar politikası 
artık yUrOmüyor. Kürdistan'daki Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi hızla gelişiyor. Ve 
halk kitlelerindeki ulusal uyanış derin
leşiyor. Sömürgeeller dipsiz bir bataklıJ!a 
düşmüşler, "kurtulmak" için çırpındıkça 
babyorlar. Başta proletarya olmak üzere 
KOrdiistan halkından yiyeceAi son şamar· 
la bataklıJ!ın dibini boylayacaktır. 

6 Şubat 1991 
H.BAWER 
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KÖRFEZ SA V AŞI VE İLETiŞiM 
Marks, "mal fetişizıııi" tanımla

ması ile, kapitalisıle emekçi arasındaki 
ilişkinin her ikiside mallarını satan ve 
sann alan eşit ve özgilr iki insan arasındaki 
ilişkiymiş gibi göıilndfiAUnO, mal fetişiz
minin, bu alışverişin altında yatan 
sömflrüyQ gizledi~i anlabr. Bunun gibi, 
egemen sınıf, egemen ideolojisini ezilen 
ve sömOrUien sınıf ve tabakalara iletişim 
anıçlan vasıtası ve çeşitli yöntemlerle em
poze eder, onlara "satar". Fakat egemen 
sınıf bu ilişkiyi, satanla alan arasında 
özgUr bir ilişkiymiş gibi göstermeye gay
ret eder. Bu bakımdan, bu ilişkiyi "ile
tişim fetişizmi" olarak taımlamak yerinde 
olacaktır. Basında, radyoda. televizyonda 
dinlediğimiz, okuduğumuz veya izle· 
diğimiz haber yorum ve olaylar bize "nes
nel gerçekler" gibi görOnür. Aslında bu 
iletişim araçlan -ağırlıklı olarak- egemen 
sınıfın tekelindedir (veya denetiminde
dir). Bu iletişim araçlaona konu olan her 
şey, iletişim tekellerinin merkezlerinde 
egemen suufın ideolojisine ters düşmeye

cek, aksine, ona yarayacak biçimde, "üre
tilir" ve ksmuoyuna "saulır". Gerçekleşen 
alışveriş biçimsel olarak eşit bir ilişkiymiş 
gibi görOnür. "İletişim fetişizmi" bu al
datma ve yanılımayı gizler. 

Körfez savaşuun başlaması ile bir
likte, iletişim araçlannın önemi bir kez 
daha gündeme geldi. İletişim araçlan içe
risinde televizyonun naklen yayın yapa
bilmesi, görsel niteliği, ve farklı yerlerde 
yapılan çekimierin bir yerde merkezileşti
rilerek, verilen olayı bir kaç yönüyle "zen
ginleştirebilmesi" tüm bu özelliklerle bir
likte, ksmuoyunu etkileme, ikna, yönlen
dirme ve şartiandırma gibi meziyeUerini 
de, savaş vesilesi ile çok daha yakından 
görebil dik. 

Y ıliardır seyredilen, okunan veya 
dinlenebilen iletişim araçlarının günlük 
yaşamda bizleri nasıl etkilediğinin -belki 
de- farkında değiliz. Her birimiz günlük 
gazeteleri okuyoruz, hergün TV seyredi
yor veya radyo dinliyoruz, bu faaliyetlerin 
büyük kısmını da, yerel veya dünyada ge
lişen olaylar -haberler- oluşturuyor. Bu 
bakımdan her birimiz, birer "tüketiciyiz". 
Genel olarak bakıldığında bir nevi piyasa
da satılan meta misali, verilen haberlerin 
(mutlaka haber olması gerekmez elbette), 
yansıulan biçimiyle alıcısı duurumun
dayız. Yine genel olarak bakıldığında, -
işin perde arkasını irdelemek veya farklı 
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perspektifle değerlendirmek bir yana- ge
lişmelere getirdiğimiz yorumlar, eleştiri
ler, değerlendirmeler bizim ~mızda, 
ama bize verilen "saulan" kadarıyla 
sınırlıdır. Bir de sancıların niteliklerini ir
delediğimizde, onların, çoğunlukla ege
men sınıfın tekelinde, denetiminde veya 
çevresinde olduğunu farkederiz. Yapılan, 
"saulan" yayınlarm egemen ideolojiinin 
sınırlan dışına çıkmadığını -daha çok ka
muoyu nezdinde- şimdiki savaşta olduğu 

gibi, böylesi devasa gelişmelerin 

yaşandığı dönemlerde, açık-seçik 

görQrQz. Savaşın ilk bir-iki günü dışında, 
CNN de somuUaşan savaş haberlerinin ne 
denli yanlı, ne denli aldatıcı olduğunun 
farkına varmayan yok gibidir. Bu farkına 
varış; aşağı-yukan bir çok basın yayın 
(hatta TV de bile) organlannda dile geti
rildi, eliştirller de yapıldı. Ama hiç biri -
burjuva basın ve yayınlan kastediyorum-, 
kendilerinin de dahil olduğu bu p~yasanm 
temelindeki çarpıklığı açığa vurmadı, ter
sine, gizleme gayreti içine girdi. Bu iş da
ha çok devrimci basın ve yayın organ
lannın görevidir. Konuyu sadece "haber
cilik" kısmıyla sınırlamadan, egemen 
sınıfın, egemen ideloojisini ve yönelimle
rini diger sınıf ve tabakalara götürü~ünde 

onları nasıl bir zeminde "yakaladı~tnı", 
bu götürilş biçiminin araçları olarak ile
tişimi -genel bazda- bu sayfalarda sınırlı 
olarak ele alacağız. 

• • * 
"Egemen sınıfın dü~ünceleri, 

bütün, çağlarda, egemen düşüncedir de, 
başka bir deyişle, toplumun egemen mad
di gücü olan sınıf, egemen manevi güçtür 
de. Maddi üretim araçlarını elinde bulun
duran sınıf, aynı zamanda, entellektüel 
üretim anıçlarını da emrinde bulundurur, 
bunlar o kadar birbirinin içine girmiş du
rumdadırlar ki, kendilerine entellektüel 
üretim araçlan verilmeyenierin düşünce
leri de aynı zamanda bu egemen sınıfa 
bağımlıdır." (Marks-Engels, Seçme Yapı
Uar, C. I, ss.55, "Alman ideolojisi".) 

Çağunızda, emperyalizmin ulusla
rarası yayılmacılıAının sonucu olarak, 
emperyalizme bağımlı ülkelerin işbirlik
çi-tekelci burjuvazisi ile uluslararası te

kelci burjuvazinin çıkarlan ve yönelimle
ri iç içe geçmiştir. Dolayısıyla emperya
list ideoloji ile işbirlikçi-tekelci ideoloji 
de bir bütünlUk arzeder. Temelini anti
komünizm üzerinde şekillendiren bu ide-

• •. Jr.··· 
oloji, farldı ülkelerin yerel zemininde 
çeşitlilik gösteren "anti"lerle kaunerleşti
rilebilmektedir. örneğin TC'nin anti
komünizm ve anti-KürtçOIOğü, veya 
Güney Afrika'da anti-komünizm ve siyah
Iara karşı oluşturulan ırkçı ideoloji, iç içe
dir. 

Egemen sınıflar, kendi ideolojile
rini diğer sınıf ve tabakalara götürüılcen, 
dolaylı yollara başvururlar. Sınıflar üstü, 
insanlık değerleri ardına sığırurlar, buna 
ek olarak "milli deAerler" vb. ön plana 
çıkararak, kendi egemen ideolojilerini 
"ortak değerler" olarak lanse eder, öyle 
işlerler. 

Bunun yanısıra, modem revizyo
nist ideoloji, Yeni Tezler, Yeni Düşünce 
Tarzı, Avrupa Komünizmi, Sivil Toplum
culuk, Yeni Sol vb. Sol gürOnümlü teori
ler, emperyalist kapitalist ideolojinin 
değirmenine su ıaşırlar. Onlar da, genel 
insanlık çıkarları, nükleer tehlike, çevre 
sorunları, "barış içinde birarada vaıolma" 
gibi "sınıflarüstü değerler" üzerinde, em
peryalist-kapitalist ideoloji ile bütünleşir
ler. Böylece egemen ideolojinin 
çürümü~lüğüne -biraz daha ayakta kal
ması için- "aşı" vazifesi görilrler. Yayın 
organlarında, TV'de ortak demeçler, ortak 
filmler, ortak ıaruşmalar yaparlar. Gorba
çov-Bush TV'de el sıloşarak emperyalizm 
ile "sosyalizmin" birli~ini görOntülerler. 
Ellerindeki iletişim araçlannı karşı-devri
min yaşaması için olabildiğince kullanı
ler. "Sosyalizm bitti", "elveda proletarya", 
"yaşasın burjuva demokrasisi" gibi slo
ganlan, artık ortak aunaktadırlar. 

Egemen sınıf çıkarlarının 

karşısında yer alan ezilen, sömürOlen sınıf 
ve tabakalar, egemen ideolojinin entel
lektüel tekeline bağımlıdırlar, öyle şekil
lenirler. Fakat her olgu ve olayın kendi 
karşıunı da içinde ıaşıması,gelişen sınıf 
mücadelesi proletarya ideolojisinin 
doğmasına, yerleşmesine ve pratikte 
yaşam bulmasına yol açmıştır. Burjuva 
ideolojisi ile proletarya ideolojisi, 
karşılıklı olarak süreidi çabŞınakta, müca
dele etınektedir. Bu, eşitsiz bir mücadele
dir. Entellektüel üretim araçlan egemen 
sınıfın elindedir. 

Egemen sınıfın, üretim anıçlaruun 
mülkiyelinden gelen entellektüel üretim 
araçlan sahipliği, bu anıçlara sahip olma
yanları bağımlı bale gelinnesinin maddi 
temeli, kapitalizmin ıJoAasıııda vardır. 
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• • • 
T~obuatinsan,uuihselve 

ıop1umsal yasaların ilgisini bilinç dllzeyi
ne çıbnırııı1t onlara egemen olamamlf, 
toplumsal sflreci insan lehinde, onun 
özllnO geliştirici bir biçimde kullana
mamıştır. Toplumsal yasalann bilincine 
erişmeden, onlara egemen olmak ve o 
yllnde faaliyetlerde bulunmak olanaksız
dır. Üretim araçlarının, toplumun miUlci
yetinde deAiJde, bir azınlıl!ın elinde özel 
mülldyet haline gelmesi, çol!unlul!un bu 
azınlıl!a hizmet etmesi şeklindeki 
işbölümü; insansal elldnlil!in, insanın is
tel!ine göre deliilde dol!al olarak 
bölünmesini getirmiş, bu süreç de, insanın 
işine hükmedecelli onu yönlendirecelli. 
şekil verecel!i bir faaliyete girmesi yerine, 
insan emel!i insan için kendisine karşıt ve 
kendisine hükmeden bir güç durumuna 
gelmiştir. 

Kapitalist üretimin dol!ası gerelli. 
işçi kendi ürettil!ine hakim del!ildir, üre
tir, Orettil!i mal piyasada dolaşarak: kendi
sine yabancı bir şey olarak saıın alınabile
cek metaya dönüşür. Emel!ini kapitaliste 
bir meta olarak katan işçi, bu emej!inin 
ürününü telcrardan kapitalistin elinden bir 
meta olarak alır. Kendi emej!ine, 
emej!inin ürününe "yabancılaşan" insana; 
farklı bireylerin işbölümüyle belirlenmiş 
birlikte çalışması sayesinde ortaya çıkan 
ço~ulmış üretim gücü, birleşik güçleri· 
nin bir ürünü olarak dej!il, onlann dışında 
kendilerine dayalllan bir zor olarak 
görünür. Bu birlikte çalışmanın kendisi 
gönüllü dej!il, kapitalizmin doj!ası ge
rej!idir ki, bu doj!al "zor"un nereden kay· 
naldandıj!ını bilmezler ve ona egemen 
olamazlar. Bu süreç insanların iradelerin
den bal!ımsız olarak gelişir, kendisine ve 
emej!ine yabancılaşan insan bu noktada, 
insanın insana yabancılaşmasına vanr. 
Mülk sahipleride yabancılaşııklannın 
farkındadırlar, ama onlar bu "yabanc
ılaşmadan n çıkarlan gerelli, hoşnuttur
lar. 

Bu durum, üretimle ilişki içindeki 
insanın belli bir olanaktan fazlasını 
gönnesine izin vermez. Bu olanak da, üre
time kaıılmasının karşılıllında, ailesinin 
ve kendisinin varlıl!ını idame euirecel< de
recedeki, ilkel zorunlu araçlan elde ebne 
oJanal!ıdır. Kapitalist, işçiye kendi işine 
yarayacak düzeyde yaşamını sürdürme 
olaııal!ı tanır. Onu ne öldOrür ne de re
falunı yükseltir,lcısaca "sürOndürür". 
tşıe böylece, bu insan, egemen ideoloji
nin biçimlendirmesine, yönlendirmesine 
ve yönetilmesine açılc hale gelir. Burjuva
zi bu "hammaddeyi" alır, ona kendi çılcar
larına göre şekil verir. Burada her türlü 

ala yekiti 

araç kullanılır. Kısıılı olanaklarla 
yaşambn sürdürmenin derdine dOşen in
sanın, kendi sınıf bilincine varnıası, ken
disini kOltürel, sosyal ve siyasal obuat 
donatabilmesi neredeyse imkansız dene
bilir. Ve böylece, egemen sınıfın ideojilc
politik bombardunanı karşısında savun
masızdır. Hele ki, günümüzde proleıarya 
ideolojisinin reviyonizmin elinde kapita
lizmin oyuncaj!ı haline getirilmesi de 
gözönüne alındıl!ında, bu savunmasıziıle 
olgusu had safhaya varmış demektir. 

Egemen sınıfın, ideolojisine temel 
oiUŞIW"llll felsefesi, pragmaıizmdir. Çılcar
lan için amaca ulaşınada her aracın geçer
li olduj!u, ilkesiz fırsatçı idealist bir 
manbllı dile geliren pragmaıizm, egemen 
sınıfiann sıkça kullandıklan bir yöntem
dir aynı zamanda. 

Pragmatizm, diyalektik materya
lizmin tersine şu temel özelliklere sahip
tir: İnsan eılcinlij!inden bal!ımsız olarak 
varolan ve duyumlanmız aracılıj!ıyla bi
lincimize yansıyan nesnel gerçekiilli red
deder. Bir kere nesnel gerçeklik reddedi
lince bu nesnel gerçeklikteki olay ve olgu
Iann temel ve nesnel iç ilişkilerini yans· 
ııan nesnel zorunluluk ile, nedenle-sonuç 
arasındaki ilişkiyi dile getiren nedensel
lij!i de reddebneye vanr. Her türlü nesnel 
bilgi ve nesnel gerçej!in düşüncedeki 
yansısı "hakikat" in inkan pragmatizmi, 
dol!a ve toplumsal olayiann önceden sap
tanması ve denetlenmesi olanaj!ından 
mahrum eder. Pragmatizme göre, herhan
gi bir ilkenin geçerliliğinin tek ölçütü, 
amacın sonuç olarak başarılı olması ve bu 
sonucu- nesnel gerçeklikle hiç bir ilgisi 
bulunmayan, tersine, nesnel gerçeklij!in 
yarabcısı olan bilinç içeriklerinin uyıımu 
olarak gördüllü· "hakikat" olduğunu ileri 
sürer. 

Böylesi öznel idealist bir felsefe 
olan pragmatizmin yöntemine de, teoriyi 
bir kenara bınılcan, pratij!i her şey sayan, 
bireyi toplumsal varlılc olmaktan çıkanp 
onu tek ve özele indirgeyen, planlı faali
yet yerine anarşizmi ve kendilillindenci
liği körükleyen, ilkeleri ya da bal!Jayıcı 
sonuçlan gözönüne almadan uygun fırsat
lardan yararlanmayı, sınıf uzlaşmacılıl!ını 
öngören özellikler hakimdir. 

Ellemen sınıfın pragmatizminin 
temel güç kaynal!ı devlettir. Devletin 
bütün kurumlan ve tekeline aldıl!J {ala
madıklarını denetiminde bulundurdullu) 
kitle iletişim araçlan; onun ideolojisini 
toplumun tüm kesimlerine yayar, ernpoze 
eder. Onlan şekillendirir, biçimlendirir ve 
kendi denetimine sokmaya çalışır. 

Devlet bu gücüyle, hem ekono
mik ve hem de siyasal zoru birlikte kul-

Janır. Denetimi dışına çıJcıııılan "zırla ik
na etme"yllnteminc başvurur. Sansür Jaı.. 
ramamelen çılcanr, ceza kanunu ile kendi 
dflzeninde uyulması gerekli, zorunlu ku
rallann dışına çıkanlan cezıı1andırır. ana
yasası ile sözümona hem devletin ve ku
rumlannm hem de bireylerin-toplumun 
sınırlannı çizel". Böylece egemen sınıf zor 
mekanizmasını meşrulaştırır, herkesin Jea
nunlar karşısında eşit oldııl!unu iddia ede
rek, devleti ve bas1cı kurumlarını, kanunun 
emrettilclerini yerine getiren memurlar 
kitlesi obuat lanse eder. Sınıf falan yok
ııır, millet vardır ve milletin her fenli dev
letin kurallanna uymakla yükümlüdür 
yanılsamasını, -hayaıın her alanında- top
luma, bıkıp usanmadan tekrarlar. Basın
yayın organlan, TV, radyo, el!itim-öl!re
tim lcıırumlan bu yanılsamayı derinleştir
menin vazgeçilmez araçlandır. 

Emperyalizmin felsefesi pragma
tizmin TC'deki versiyonu işbiıiricililcıir. 
Allırlıklı obuat 12 EyiOI askeri faşist dik
tatödüllünOn düzledilli alanda inşaa edilen 
bu felsefe, toplumun tüm hücrelerine 
nüfuz edilmeye çalışılmış, bireycililc, 
fırsatçılılc, köşe dönme edebiyaıı, arabest 
yaşam, yozlaşma tüm hızıyla körüklen
miştir. Depotitizasyon yöntemleri ile bi
reyler apolitildeştirilerek yozlaşmanın ba
tal!ına çelcilıniştir. Bunlar sadece devletin 
zor araçlan kullanılarak dej!il, bunun 
yanısıra "ikna" araçlan olan-özellilde de 
televizyon gibi-iletişim organlarının 
eşliilinde gerçekleştirilmiştir. 

Körfez krizinin başından bu yana 
ve savaşa dönüştüğü günümüzde TC'nin 
manııl!J, "bir koyup üç alma" şeklinde di· 
legelen çılcarcı, fırsatçı pragmatist bir 
manııktır. Kürt dili izerindeki yasak 
gündeme geldij!inde "ilkelerden" dem vu
ran TC, savaş dayatullında yine çılcarcı, 
fırsatçı mantıkla, savaş sonııısı kar hesabı
nda, Kürt dilinin serbestiiliinin yarar geti
recelli savıyla hemen yasallı kaldırma gi
rişinılerine başlamışıır. 

Egemen sınıf maddi çıkarlan ile 
çelişen sözde siyasi ilkeleri, kaldınp bir 
yana koymaklan çelcinınez. Mesele, kar
zarar hesabına göre, çılcarcı bir nitelik 
taşır, "demolcrasinin gerelli" gibi sözler bi
rer aldabnacadan ibarettir. 

Savaşa kaıılmayı, bu çıkarcı 

manııl!ın üstünü örten "milli çılcarlar" ede
biyatı ile, tüm toplumun çıkarı
naymışcasına lanse eder. Toplumun en 
geri duygulannı istismara yöneltir. "Bir 
TOrk dllnyaya bedeldir", "Bu millet cen
gaver bir milleuir" gibi faşizan-ırkçı sJo. 
ganlara sarılır. Falcat görlllmOşlür ki, top
lumun büyük bir kesimi savaş lcarşıbdır. 
"Cahş" bile olamayan içişleri bakanı bu 
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karşıılılı "ıabansızlık"la suçlamaya 
çalıpr. Savaş laqıdıltnm elbetıe neden
leri vıRır, lfiAer ııedenler bir yana, konu
muz açısından sınırlandmrsak, ilkin; 
artık Jdtleler 1974 Kıbrıs işgııli dOııeıııiıı
deki kitleler delildir, bilinç düzeyi o 
günden bu yana ylikselmiştir, daha dün 
"lıarış havarisi" kesileıılerin bugün "savaş 
naralan" aunalan arasındaki çelişkiyi 
gllrecek kadar bilinçlidir. Sınıf milcadele
siniu-• durgunluk"lara ralmen-giderek 
ylllcselen bir çizgi izlemesi, iç çelişkiterin 
artması bu biliuçlenmede Onemli rol oy
namışbr. Sonra; bugün lıaJlc:ı savaş konu
sunda ikna euneye çalışan etemen sınıf, . 
yukanda deJjndilimiz çıkarcı, fırsatçı, 
kO§e dOnücll, yozlaşmış, apolitik bireyci
lili kendileri kOrüklemiştir. BOyle bir 
man$ sahip birey enayimi sava.ştan ya
na olsun, o da çıkarcı manu~n etkisiyle, 
kendi çıkannı savaşta görmüyor. Top
lumdaki bu yozlaşbnlmışlık halen kendi
sini tedavi edememiştir, onu sınıf müea
delesi kendine getirecektir. Egemen sınıf 
kendi yaratu~ı canavarın kendisini vur
masını ikiyiizlülükle "tabansızlık" olarak 
lanse ediyor. 

• • • 
Maddi üretim araçlannı elinde 

bulunduran sınıf, aynı zamanda, entel
lektüel üretim araçlannı da elinde bulun
durur, egemen sınıfın düşünceleri de bu 
araçlarla, kendilerine enteUektüel üretim 
araçlan verilmeyen; kapitalizmin işleyişi 
gereli emep, kendisine ve topluma ya
bancılaşan, geçinmek için kıt olanaklann 
peşine düşmekten kendisini entellektüel 
olarak geliştiremeyen, bu durumoyla da 
ögemen sınıfın ideolojik-politik bom
bardımanına açık hale gelen insan, ege
men sınıfın pragınatizınle YOWulmuş ide
olojisine göre biçimlendirilir, şekillendi
rilir. Bu faaliyetler çol!unlukla, iletişim 
araçlan ile geıçekleştirilir. Şimdi bu faaii' 
yetlere göz atalım. 

Egemen sınıf, egemen ideolojisini 
ilk elden el!itim-öJretim sisteminde uy
gular. ·Ana rahmiuden" itibaren şekillen
dirmeye başladıl!ı insanı, ilk-ona -lise ve 
yüksek okul aşantalannda giderek "ke
mikleştirir". TC'nin "misak-i milli" 
sınırlan içinde resmi ideolojisi Kema
lizm, ilkokuldan başlayarak, anti-komü
nizm, anti-künçJUük ve turancılık teme
linde insanların kafasına işlenir. Resmi 
ideolojinin ideologu aydınlar, Kema
lizm'i "derinleştirip-zenginleştirerek" üst 
boyutlara vardınrlar. BOyle şekillenen in
san, toplumsal olaylara, gelişmelere hep 
bu "gOzlükle" bakar. öyle ki, bu ideoloji 
başka biçimler alunda- Türkiye sol tıare
ketine egemen bile olabilmiştir. 

GünDmiizde bu "tahribat" tamamen gide
rilebilmiş delildir. 

SOmUrgecilerin; kendi dili kJUtürU 
ve tarihi üzerinde bir elitim sistemi ge
liştirmesinin önünde engel teşkil ettikleri 
KUrdistan halkı, bu bakımiardali tama
men ezen ulusun hegemonyası alundadır. 
Kürt ulusu, kendisine yabancı bir dil, 
kJUtilr ve tarih temelinde elitilir. KUrdis
tan'daki ilkokullarda, kendi dillerinden 
başka bir dil bilmeyen çocuklara Türkçe 
Olretilir, bu çaldan başlamak üzere 
sOmUrgeci egemen ideoloji kemalizm bu
ralanla anti-KünçJUük, ırkçılık temelinde 
işlenir. Belli merkezlerde toplanmış 
Y aulı okul'larda zeki KUrt çocuklan eliti
lir, okulun yaulı olmasının nedeni, her ne 
kadar da)!ınık yerleşim birimlerinde okul 
kurulamayacağı iddiasına dayansa da, 
esas olarak bu okula alınan çocuJ!u "çev
resinden" yani onu ulusal olarak besleyen 
dilinden, gelenek ve göreneklerinden, 
il!diş edilmiş kültüründen ve tarihinden 
yalıunayı, sömürgeci asimilasyonun tam 
olarak yerine getirilmesini amaçlar. 
El!itim dışında,asimilasyona ul!ramamış 
Kürt insanına, "asker oca~nda" zorla, da
yakla Türkçe öj!retilir, Kemalizm dersleri 
verilir. KUrt lıallc:ının çoğunlul!u Türkçeyi 
-bölük, porçUk de olsa- askerde öğren
miştir. 12 Eylül sonrası Diyarbakır cezae
vinde, Kemalizm, KUrdistan devrimcile
rine ve sıradan halkına tutsaklık koşullan
nda kan ve vahşetle birlikte dayaul
mışbr. 

Kemalizm, Türk-1slarn sentezi gibi 
yan desteklerle ve aynı zamanda uluslara
rası tekelci burjuvazinin pragmatizmiyle 
iç içe geçirilmiş durumdadır. Kültürel faa
liyetlerin her alanına nüfuz eden bu an
layış; insanlıl!ın yaratuj!ı değerlerin, 
kültür birikiminin tam karşısında, stan
dard birey yaratmaya yOnelik "kitle 
kültürü" temelinde, kültür ürünlerini pi
yasa düzeni içerisinde birer meta haline 
getirir. Birer sanayii haline gelen "kitle 
kültürü" de, azami kar için üretim yapar. 
Bu sanayiin ürünleri son derece çeşitlilik 
arzeunekıedir: radyo-TV protramlan, vi
deo kasetler, müzik kasetleri, oyuncaklar, 
reklamcılık ürünleri, filmler vb. insanlan 
yaşamın gerçeklerinden uzaklaştıncı, 

uyuşturucu, baya#ı bir nitelil!e sahip olan 
bu UrUnler, iletişim teknolojisinin ge
lişmişlil!inden yararlanarak ilgi çekici ha
le getirilerek kamuoyuna sunulur. Her biri 
yüzlerce bölümlük "Brezilya dizileriyle" 
insanlar, kadeıcilik temelinde şekiUendi
rilir. Bu diziterin (ve bunun gibi video ka
set vb. ürünlerin) insanlan nasıl ~h 
kıldı~, TV. başına esir ettilini biliyo
ruz. Bu dizilerin, fılmlerin hepsinin konu-

su aşıılı-yııkan aynı içerikledir ve giderek 
insanı kllrJetlireıı, duyarsız1aştıra kader
ci bir aunosferiıı içine alır. Farkında ol
maksızın kitleleri, aslında egemen sınıfın 
istedili "kıvaına" getirir.TV, sinema vb. 
dışmda aynı şey basın-yayın organlannda 
da mevcuttur, basında bu tip tefrikalar 
çıkar ya da kuponla "kitap" Iıalinde veri
lir, bunlarla uyum içerisinde haberler, -
cinsel suçlar cinayetler acıklı aile haberle
ri vs.- yayınlanır. Aynı işlevi "boyalı 
basın" "cıvıtarak.", "ciddi" basın ise daha 
entel kpozlarda yapar. 

SömUrgeci!ilin bu çarpık, kJUtilr 
emperyalizminin hışmına utramış "kitle 
kJUtUrü"nün Urünleri en bay~ bir şekilde 
KUrdistan'a taşınır. Türkiye'de, bu yoz
laşbrma operasyonu karşısında, acz -ken
disini koruyacak mekanizmalar geliştiri
lebilmiş, KültUr emperyalizminin "kitle 
kültürü"ne karşı kendi dej!er kültür biri
kimlerini korumaya, geliştirmel!e, nitelik 
olarak belli bir düzeyde ıuunaya çalışan 
kesimler, bOyle bir alan açabilmişler, bu 
olana~ı bulabilmişlerdir. Kürdistanı 
sömürgeci karakterle YOWulmuş kültür 
emperyalizminin saldırılan karşısında sa
vunmasızdır. Kürtçeyi en iyi konuşabilen 
bir Kürt insanı -tek tük istisnalar hariç
aynı dille , ne okuyabilir nede yazabilir , 
bu en doJ!al faaliyetinden mabrumdur, 
bOylece kendi dilini geliştiirme, o dilde 
zengin ürünler verme, tarihini yazıya 
dOkme vb. faaliyetler esas olarak 
mOmkün olmamışur. Geçmiş yiizyıUarda 
yazılı Kürtçe veya bu dili Arapça harflerle 
yazıya dökme biçiminde verilen UrUnler 
dahi, günümüzde KUrdistan halkına aydı
nına sunulurken, Türkçeye çevrilmek z<r 
runda kalınmışur. Yeryüzünde hiç bir 
ulus bu kadar "mal!dur" olmamıştır. 1. 
Beşikçi "Kürdistan bu haliyle sömürge bi
le olamamışbr" sözünü boşuna sarfeune
miştir. Her bakımdan olduj!u gibi, dil 
kültür ve tarih bakımından da KUrdistan, 
tamamen sOmUrgecileriıı ezen ulusun he
gamonyası alundadır. 

• • • 
TC'de basının sınırlarını belirleyen 

ilkeler: anti-komünizm, anti-Künçülük 
ve "Milli çıkarlar" dır. Kemalist resıni ide
oloji bu yayın organlannın aralannda -
ufak, tekfek yarımlar olsada,- temel ilke
leridir. Habereilikle "dolrulul!un" sınırını 
milli çıkarlar ve TC'nin bekaası belirler. 
Bunlara ters düşen bir haber, ya yayınlan
maz ya da çarpıtılıp ıers-yüz edilerek 
yayınlanır. Mütlıis bir şekilde oto-sansür 
egemendir, "basın OZgüriUJ!Ilne" toz kon
durmayan bu ga:retelerin, sansUr karama
mesi karşısındaki ilk telaşlan, kendilerine 
yönelik bir sınırlama olmadğı an-
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Jaşıldıj!ında, sevince dOnüşOr, devrimci 
basııun susıurulıııasuııa göz yuınarlar. 

Dil, kll1ıOr ve 1llrilı "nıalııımıiyeti" -
dolaysız bir biçimde- Icendi basının yarat
ma olanallı ıanımamışıır Kürdistan ulusu
na. bu boşlııj!ıı; kemalizm, anıi-KürtçülUk 
ve anti-komünizmle donanımlı, KOrdis
tan'da ulusal-sosyal uyanışın önünde set 
oluşturma işlevi gören sömürgeci b!D'juva 
basım doldiD'U. 

TC basınında "insan hakları" 
kınntılanyla yUklü , "bölge haberleri" 
sansür kararnamesiyle gOnUllU olarak ke
silmiş, bu bakımdan "Süper Vali'nin me
muru derekesine düşlllmUştUr. TC'nin 
"bekaası" için direnmeksizin kabul goren 
bu anlayış, ulusal devrimci giıçlerin aley
hine, vargUcUyle saldın biçiminde tahkim 
edilmiştir. Teslim olan, pişmanlık göste
renler TC basınının sayfalannı günlerce 
işgal eder, bunların $ından kemalizm, 
milli bütünlük, Türklük Ovgüleri göklere 
çıkarılrr hale gelmiştir. Bu basın, kendi 
efendilerine yOnelik eleştirilerinde ise, 
Kürdistan açısından, "ekonomik gerilikie
rin giderilmesi" çerçevesini aşınazlar. Bu
nu da, "yOre halkını" düşündüklerinden . 
değil, TC'nin selameti için yaparlar. 
DOnem dönem basının sayfalarını, tam bir 
zanıanlama ile, GAP'ın erdemleri, "yöre
ye" getireceği yararlar kaplar. Gazetelerin 
"Güneydoğu" kOşeciklerinde, sık sık ka
nalizasyon elektirik, telefon çalışmalan
ndan bahsedilerek "Bölgenin" sorunlan 
da dile getirilmiş ol!D'. 

Basının yanısua, kitle iletişiminin 
kürdistan'da aşimilasyonun bir aracı ola
rak işlev görmesine en bariz Ornek ise. 
"GAP Televizyonu"dur. TV. 'nin diğer ka
nallan ile kıyaslandığında en geri, en ba
yağı proğramlar bu kanaldan yayın yapar. 
Y eşilçamın ne kadar modası geçmiş, içe
riksiz, arabesk, kaderci, acıktı konulu fil, 
mi varsa, buraya konuk olur. Yabancı dizi, 
gilm veya proğramlar yoktur, konulan 
Türk tarihi, kültürü üzerine kiD'Ulu yapi
mlar yayınlanrr. "Anadolu'dan Gürünüm" 
adlı proğramda; Oneelikle çatışmada şehit 
düşen gerillaların en caniyane bir biçimde 
parçalanmış cesetleri gösterilir ve hemen 
ardından teslim olan pişmancdar, hainler 
konuşturularak "sakın bu işlere bu
laşmayın, sonunuz -her iki haldede- böyle 
olur" mesajı verilir. Bölgede faaliyet 
gösteren sömürgeci ordunun propagan
dası yapılır. 

TV seyretmek isıeyen zorunlu ola
rak Türkçeyi Oğrenecektir, istese de isıe
rnede de hergün her saat aynı dili dinleyen 
bir yabancı o dille giderek hapr neşir olur. 
Bu gerçeği ÖZal, "Kürt dilinin konuşulmaı 
ve bu dil ile müzik yapılınasına serbetlikl" 

getiren tartışmanın yapıldığı Bakanlar 
Kuralu toplantısında ikna olmayan kimi 
bakanlara hitabına "zaten televizyon 
aracılıj!ı ile günün bO yUk bir bOlOmUnde 
Türkçe yayın yapılıyor, Kürtçeyi serbest 
bıraksakda okuyup yazma bilmedikten 
sonra, bu dil bir kuşak sonra unutulur gi
der" diyerek dile getirmiş ve esasa niyetle
rini açıl!a vurmuşliD'. Televizyon, Kürdis
tan'daki asimilasyon'da en Onemli iletişim 
aracı olarak devrededir. Yazılı basının ter
sine, TV. okuma yazma da gerektirme
dillinden çok daha geniş kitleye hitap etme 
üzelliğine sahiptir. Sömürgeciler bu avan
tajı iyi kullanmaktadrr. 

TC'de yerel basın, uluslanırası ha
berleri, uluslararası arenada tele olan ve 
ulusUararası egemen idelolojinin yOnetip
yOnlendirdiği AP-UPI-REUTER-AFP
TASS vb. gibi büyük haber ajanslanndan 
alırlar. Haberler, bu ajansların merkezle
rinde uluslararası egemen ideolojiye "ha
le!" getirmeyecek biçimde yontulur, bi
çimlendirilir ve yerel basın organianna 
satdrr. Işlem burada bitmez, bir de yerel 
basın merkezlerinde, gelen haberler elden 
geçirilir, orada da "milli çıkarlar" hesaba 
kantır ve baskıya Oyle gelir. Öyle ki, bazen 
bir haberi "taın tersinden" okuyunca ger
çeğe varilabilir. TC basınında yer alan dış 
haberlerin %83.5'inin kaynağı bu ulusla
rarası haber ajans tekelleridir. Aynca dış 
haberlerin %ı 7 .2'sinin sadece ABD'den 
sOz ettiği anlaşılmıştu. \V eriler "Haberde 
Dışa Bağımlılık", ldris Adil). 

• • • 
Kitle iletişim-yazılı, sesli, görsel 

araçlannın, yalnızca siyasal konularda ka
muoyu oluşturmakla kalmayıp kişilerin 
yaşam biçimlerini beğenilerini, tüketim 
konusundaki tercih ve alışkanlıklannı, ço
cuklann duyarlılık ve davranışlannı etki
lediği bilinen bir gerçektir. Özellikle psi
kolojik açıdan bakıldığında, kitle ile
tişiminin potansiyel bir ellitim ve ikna 
aracı olduğu ortaya çıkar. Kitlelerin, anlık 
yaşanusının Otesinde, toplumsal gerçek
liğe ilişkin kişisel tutum ve gOrüşler de kit
le iletişim araçlarının etkisiyle biçimlenir. 
Bir olayın, bu araçlarla birden büyük bir il
gi çekmeki saj!lanabilir. 

Iletişim araçlaoru tekeDerinde bu
l unduranlar elbette kitleleri etkilemede 
üstünkOrU yayın yapmıyorlar. Yüzlerce 
psikolog, sosyolog, siyasal danışman ve 
uzmanlar, en sıradan bir yayının bile perde 
aıleasında yerini alır, onu düzenler ve tekil 
hale getirirler. örneğin, iletişim in sadece 
kitlenin tutumunu nasıl değiştirildil!ini 
değil, bir de değişmeye direnenlerin dire
niş nedenlerini de bulmaya çalışırlar. Esas 
hedefte, ilk elden değişmeye yatkın olan-

lardan çok değiınıeye direıienleidir. Ve 
bu noktada yoğıınlaşarak o kesimlere 
yönelik, onlan e\lı;ileyebilecek yol 
yOntemlere başwnirlar. Y aymlıırda, etki
leyici sıOpn, simge vb. Uzelliker Ooplana 
çıkaolu, sık sık telaarlaııarat "alıcının" 
bellefine kazıılınaya çalışılu. Kllrfez sa
vaşıncja Jıu gOrüldü, Saddıtm'ın canilil!i 
olumsıız bir simge olarak sık sık, işlendi , 
insaniann kafasında Iı'ak-Jııık halkı- Sad
dam bir bütün bale getirilıÜ. Televizyon 
ekranı$ zaten hiç görülmeyen lrak1ı 
hallcıaıi'ld~rin ~ biri, aynmsız birer 
Saddam .şeklinde siıııgeleŞiirildi. Kimse 
Irak i4qlsinin,emekçisinln ve Irak'ın 
sömllıJesi. Kürdistan· halkınin uğradıj!ı 
çift yönlü valıieti düşünem~ lıılle geldi. 
Sömüıgçci faşist Saddam'ın niteliği On 
plana çıkanlarak emııe,ryalizıqin militarisı 
çirkef yüzü izlenıneye çatıWdı .• 

P.peydii Silren savaş, televjzyonun
marifetiyle "atari" oyununa dönilşmüş du
rumdadır. Savaşın kan, zulum, vahşet ve 
yıkım ronu. yani ınsaii h;ır#nın uğradığı 
kayıplıiJ1iındiye kadar TV. ekranianna -
tabi ~ıı~Sına·da- yansımainıştu. Bu d!D'Um, 
savaşın diğer biıJ\!)'ü. YlPV "PSikolojik 
Savaşelıı'ld, etnperya,İizmiıi güdümünde 
geliştirifriıektedir., lrıjlc sömürgecileride 
bundan şikayeiçi değildir. . 

·.Ekranda Son derece modern uçak
lar, karmaşık savaş araç-gereçlerinin 
yüksek teknolojik zenginliği, gOz kanıau
ran hızlı uçuşlar, izleyiciyi, savaş psikozu
na solanada Onemli bir başan sağlamışıu. 
Savaşın insan unsiD'U ile ilgili sonuçlan
ndan yalıtılmış TV. seyircisi, bir atari 
oyuncusunun ruhsal etkileriyle "daha çok 
akın daha çok isahet" hedefine güdülen
miş durumdadrr. Psikolojik savaş budur 
ve savaş araçlarından elde edilmesi wc so
nuçları, ileşitim araçlaoyla elde edebii
mektedir. Tıbbın psikoloji dalında bu 
yönteme ."insanlıktan uzaklaştuma" adı 
veriliyor. Yani tanınmayan, görülmeyen 
kurbaniara kıuşı saldırganlık geliştirme
nin daha kolay olduğunu sapıayan psiko
loji biliminin verileri bu savaşta da kıd
landıyor. 

. Savaşı anında sesli ve gOrüntülü 
vererelc, izleyen herkesi savaşa sokan ile
tişim ı.ekelleri,yukanda sözünü ettiğimiz 
psikolojik etkiden yararlanarak,sa he
def olan Qısanlan,insan unsiD'U olmaktan 
çıkanp, onlan birer nesne yerine koymak
ta ve bOylelikle izleyerder de insanlıktan , 
insani duygulardan uzaklaşarak, farkına 
bile varmadan ekran başında "savaşçı" ke
silmektedir. Psikolojik savaşın başarısı da 
budur. • • 
• 

Televizyon en kolay yalan söyle-
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yebileıı ve en kolay saıısOrlencbilcn, fıe.. 
kaııs ve uydu yOrOngelerinin 'dojal ve kıt 
kaynak' olmasıııdan ilerigelen elekıronik 
yapw ile uluslararası devlet denetimine 
en açık bir ilcıişiın anıçıdır. Televizyon 
çok büyük bir yabnm gerektirdijindcn, 
devlet tekelinde veya onun uzantısı özel 
tekellerin dışında, kurulmasına olanak 
yoktur. Körfez savaşında öne çıkan TV. 
tekellerinde CNN, egemen sınıfın ile
tişimi ne derece edtili kullandılının en 
açık ömejidir. lyi anlaşılması için önce 
CNN'"ın tarihçesi ve olıışwnuna bir gözat
makta yarar vardır. 

ABC-NBC ve CBS gibi "eski 
tüfek" Anıerikan televizyon tekellerinin 
karşısına çıkan CNN, 10 yıl içinde bun
ların hepsini geride bırakan bir yükseliş 
grafiji çizerek tekelleşmeye yeni bir bo
yut getirdi. CNN'in bu kadar yükselme
sindeki en Öllemli eıken direkt ABD'nin
beyaz-saray, pentagon dışişleri, hatta ma
liye- "resmi olmayan sesi", borazanı işle
vi gUrmesiydi. Carter'dcn başlamak üzere 
sırasıyla Reagan ve Bush'unda seçim pro
pagandalarını üstlenen CNN ve sahibi 
Ted Turner, bu sıkı-fıkı ilişkilerin sonu
cunda, 93 ülkeye 24 saat yayın yapan de
vasa bir haber tekeli durumuna geldi. 

Panama'nın işgali ve Panama dev
let başkanı Nonega'ya karşı yürütülen 
kampanyalarda adeta Amerikan dış politi
kasının ve militarizminin "beşinci kolu" 
gibi çalışu CNN. Panama işgali "kurtuluş 
savaşı" mertebesine yükseltildi, dünya
dan bir "zararlı"nın daha temizlendiji 
imajı kamuoyuna CNN tarafından şmnga 
edildi. Sonra ortaya çıktı ki, Noriega CIA 
ile dirsek teması olan bir nitelije sahipti. 
Hatta direk CIA'nin ajanı olduju iddialan 
da ortaya atıldı. Aynı CNN, Güney Afrika 
ve İsrail'deki ırkçı uygulamalan kısa kısa 
geçiştirirken, D. Avrupa'daki gelişmelere 
bol bol yer ayırdı. ÖZellilde Romanya'da
ki karışıklıklarda darbecilerin yanında 
saftutarak, onların yapanıadıjını yaparak 
kamuoyunu şartlandırdı. Çavuşesku'nun 
özel muhafızlarının tam 20 bin kişiyi 
öldürdüklerini de haber olarak ilk veren 
CNN'di. Ortalık durulduktan, sisler 
dajıldıkıım sonra ölü sayısı 20 binden (80 
bin diyenler bile olmıışıu!) yüzün çok çok 
altına düşüverdi. Ama bu arada Çavuşes
kular devriimiş ve öldürülmüş, ölenlerin 
bir çojunun Çavuşesku'nın muhafızları 
olduju anlaşılmış,darbeciler, yönetimi 
ele alınış, kısaca iş kotarılmışu. Iletişim 
tekelleri Romanya ve dijer D. Avrupa 
ülkelerindeki gelişmeleri, revizyonist ik
tidarlarında desıcjiylc "sosyalizm bitti, 
çöktü" propagandasına ciOnUştUrmllfler
di. 

CNN ve benzeri uluslararası tele
vizyon ve haber ajans tekelleri, "geri 
kalmış" Olkelerdc tek uluslararası haber 
laıynalı olma fırsatını, bu ülkelcrdeti ge
niş halk kitlelerini politik bombardımana 
tutmak için lcullanılır. Televizyon haber
ciJiAi, bu konuda egemenliji elinde bu
lunduran Anıerikan düşünce biçiminin 
lıcrglln deneyip yeniledili ve yaşaıııjı bir 
çerçeve içinde yürütülUr. Amerika'da 
dünya haberleri televizyonlara, dijer 
ülkelerdeki olumsuz gelişmelerin -kidc 
kadiaınları, fe lakeder ,açlık ve se fal et, iç 
savaşlar vb- ajırlıkta olduju biçimiyle 
konu olur. Bununla Anıerikan kamuoyu
na verilmek istenen mesaj "dünyanın 
dijer ülkelerindeki olumsuzlukları gör, 
haline Şiikret"tir Böylece egemen sınıflar 
kendi ideolojiklerini evrensel bir gerçek 
ve tek seçenek olarak yutturmaya 
çalışırlar. Anıerikan televizyonlarında TC 
imajı berbat bir şekilde verilmesine 
rajmen TC televizyonu ekranlannda hep 
Amerika"nın şaıafatlı "viırinini" gösterir. 
Bu durum, uluslararası egemen ideoloji
nin bir yansıması olduju gibi, kendi ülke
lerini de "küçük Amerika" yapma özle
minden kaynaklanır, Onlar için örnek, 
Amerikan (veya Batı) yaşam biçimidir. 
Bunu bilinçli yaparlar, sosyalizm 
düşüncesine karşı panzehir olarak sunar
lar. Kamuoyuna verilen mesaj, "böyle 
cafcaflı bir yaşam istiyorsanız, eşşek gibi 
çalışın, katlanın, ses çıkannayın"dır. 

• * • 
Körfez savaşının ilk başladılı 

günlere dönecek olursak; 17 Ocak yerel 
saatle 01.30'da ABD Irak'ı bombalanıaya 
başladı. Çok kısa bir süre sonra CNN nor
mal haber yayınını keserek, Bajdat, EI
Rashid Oteli'ndeki üç muhabiri aracı
lığıyla savaşı duyurdu. Ekranda bir Irak 
haritası var, hareketli görüntü yok, bom
bardıman sesleri mikrofondan veriliyor 
ve bu yayın, böyle tüm 16 saat kesintisiz 
sürdürüldü. ABD-pentagon, beyazsaray
kaynaklı açıklamalar, uzmanların açılda
malan öyle sansasyonel bir biçimde veril
di ki, ilk yaratılan havayı örneklemek için 
HUrriyet Gazetesi'nin sUrmanşetine bak
mak yeterli:"Saddam Fos Çıktı!" (18 
Ocak 1991). Cengiz Çandar hazrederi 
CNN'in bu "naklen savaş" yayınma atıfta 
bulunarak "dünyanın en demokratik sa
vaşı" belirlemesini yaptı (Güneş, 18 Ocak 
1991). Aynı günlenle ÖZal, Bakanlar Ku
rulu toplanbSJnda, şişinerek, zaten kendi
sinin Irak'ın "bir balon oldujunu" önce
den sOyledijini hatırlatarak "pamıaklarını 
kaldıracak durumda deAiller, bütün fllze 
rampaları yok oldu" kehanetinde-tabi 
CNN'e dayanarak- bulundu (HUrriyet, 18 

Ocak 1991). TRT, Starl, gazcıe8, dünya 
televizyonları CNN'e ballanarak tüm 
dOnya kamuoyuna Irak'ın billili mfljdesi
ni verdi. İki gün sonra billlin foyalar ortaya 
çıktı. "BIIIIIn ftlze ııunpalan yok olan, par
maklarını kaldıracak hali" kalmayan Imk, 
1ıiıdeıı Suudi Aıabisıaıı ve fsıair e ftl2ıe 
yajılırnıaya başladı. Bombanlımanda lalı
rip edilenlerin nıaket uçaklar, nıaket tank
lar ve nıaket fllze ııunpalan olduju ortaya 
çıktı. Y eıa1tı sıjınaklarından sözedilmeye 
başlandı ve savaşın ilk iki gUnUnde ki hava 
dejişmeye başladı. Fakat hakkını yeme
men lazım CNN "gOrevini" yaptı. Abartı
lı, yalana dayalı, sansUriO haberleri ve sa
vaşı aıari oyununa dönUşWıaek, kamuya
unu şartlandırnıayı başaıdı. Savaşa, yavaş 
yavaş alışucdı ve giderek kamksanır hale 
getirdi. Körfez savaşı, egemen sınıfın, 
egemen ideolojilerin iletişim araçları ile 
kamuoyunu nasıl yönlendirip, şartlandı
rdaklarına en bariz örnek oldu. 

* * * 
Sonuç olarak; iletişim araçlaruun, 

e~itim-öjretimde, kültürel faaliyetlerde, 
siyasal yönlendirmelerde, apolitildeştir
mede, sıradan günlük yaşantıda, egemen 
sınıfın elinde nasıl kullanıldıjııiı göster
meye çalıştık. İdeolojilerin kitleler nez
dinde çarpıştıjı bu iletişim alanında, ege
men sınıfın; bu araçlar üzerindeki devasa 
güçlülüjüne rağmen, devrimci basının 
eşitsiz koşullardaki karşı-mücadelesini 
bojmaya, yok etmeye çalışmasının nede
ni, kendi sınıfsal çUrümüşlüjüdUr. lle
lişim araçları, egemen sınıfın elinde bu 
kendi çUrümüşlüjünü kamufle eden bir 
işlev gönnekıedir. Bu kamuflajı açığa 
çıkartınakla yükümlü devrimci basın ise, 
yükUmlülüğünü yerine getirmede cılız 
kalıyor. Habereilikle sansUr ve yasakla
malara takılan yasal devrimci basın, 
dajıumda ise buıjuva dajıum tekellerinin 
engellemelerine muhatap oluyor. Ola
nakBiardan elverdijince yararlanmanın 
yanında esas olarak kendi dajıtıın şebeke
lerini oluşturmak önem kazanıyor. "ÖZgür 
Basuı"ın ise, zaıatlllm dayanağı kendi olanak
lan, örgOtlerunesi ve dağıtım kanallandır. Bu 
işin bir yanı, diğer yaruysa, sörnörgecilerin bu 
alandaki güçlü ağı karşısmda yeni, yaralıcı ka
nallar açmak gereğidir. Kürdistan"da bugün 
korsan devrimci bir radyonım yayın yapması 
halinde nasıl bir etki yapocağı hesaba katı
lmalıdır. GeliŞiniş ileti§irn ıelmolojisi bu tip 
olanakla yaralmaya elverişlidir. Televizyon 
ltanallarma korsan girişlerle propaganda yap
manın ne ölçOde eıkili olduğu, esernon ııuııfı 
nasıl ıelqlandııdığı heııOz bellekleıde tazedir. 
saı~ece yazılı pıopa8anda araçlarıyla yetinü
ınemeli. sllmür&eciler, kmdi yaraıııJı olanak
larla vunılmalıdır. 

6 Şııbatl!l91 
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İDEOLOJİ VE DİN 

Tarihsel maretyalizm, insanlık tarihinin temeline 'kendi 
geçim araçlarını' ve bunlarla da 'kendi maddi yaşamlarını' 
sürdürmek için Oıeıimde bulunan canlı varlıkları oıurtur. Oysa 
din, ne geçim araçlannın bir gereklilil\i, ne de, 'yaşamı 
sürdürmek, için'llrelimde bulunan canlı varhklarm eylemli dav
ranışlarının sonucu olarak bu sOıeçte yerini alınaz. 

Aksine, bilinmeziilin öttllsO arlaısına gizlenmiş oldulun
dan, insanla c1o1a0st0 güç arasında sUreldi olarak bir efendi-köle 
ilişkisini dile getirmektedir. Yani insanın kendine ve eticinliideri
ne ya1ıancılaşınasını. Aldı, dOŞOnmeyi, yorumlamayı yasaldayıp, 
bu insani etkinliklerio yerine,kllrükllrllne inanışı koymaktadır. 

Bu gerçeldile karşı, insanın varJılı dinsel bir varlıkbr' (1) 
denilerek, insanlık tarihinin maddi gerçekiilinin yerine, bilin
meziiAin sisli yllzOnü koymak, birM-L'in deAi!, olsa olsa ideoloji 
olarak makyevelizıni ve ona eklemlenmiş oryantalizmi savunan
ların yaklaşımı olıır. 

Yukandaki sözlerin sahibi, uzun 'ideolojik çllzümle
me'sinde, ilginç, bir düşünsel idealizmi, materyalizm adına sergi
lemektedir. Manlık olgulara dayalı olmakla sınırlı olunca; kaçın
ılmaz olarak, ıarihsel ad<a plan bir yana atılınaktadır. 'Dinsel özü 
insan özünde çözmek' denilen bu idealist yaklaşım, günümüzün 
del\il, yllzyılöncesi idealistlerinin yanılgılarının temeliydi. Ve 
Marks, işçi sınıfının bilimsel ideolojisinin temellerini aıarken, 
toplumsal del\erlerde alınınası gereken dersleri, atılması gereken 
del\eısizliklerden ayıldaıken, ilk aınjp; tam da, 'dinsel özü, insani 
özde çözmek' isteyen anlayışın ta kendisiydi. Öyle olmak duru
mundaydı. 

Çünkü materyalizm; 'insan özü'nün tek tek her bireyin 
dol\asında bulunan bir soyutlama olmadıjp, gerçekiili içinde, 
onun 'toplumsal ilişkilerin bütünil' olarak alıyoıdu. Bunu kavra
yamayan, 'geıçek öz'On eleştirisine girmeyen, dolayısıyla; '1-So
yut-yalıtılınış-ıek bir insansal bireyi önceden kabul ederek, tarih
sel gelişimden aynimak ve dinsel duyguyu kendinde bir gerçek
lik gibi saptamak' ve '2-özü bu nedenle, ancak 'tür' olarak, birçok 
bireyi doial biçimde birbirine bal\layan içsel, dilsiz genellik ola
rak kabul' (2) (aç. Marks) etmeyi getirecel\ine özellilde işaret et
miştir. Tehlike salt bununla da sınırlı delil. Bu durum, 'dinsel 
duygu'nun kendisinin bir toplumsal üriln oldutunu ve tahlil ettil\i 
soyut bireyin belirli bir toplumsal biçimi ait olduJııınu'(3) görme
mektir. Ya da, görülse bile; toplumsaldır, o zaman geıçekliktir, 
öyleyse buna uygun yöntem bulunmalıdır mantılıyla, ona 
övgiiler düzmeye kadar götürür insanı. Bu, sınıf bakış açısının 
görevi deAildir. Olamaz da. 

Pratikten yalıulmış, dolayısıyla, temelini maddi geıçek
likıen almayan bir düşOncenin geçersizlil\i. ya da, geçersiziili ko
nusundaki ıaruşma gıbi, maddi dünyadan kaynaldanan 'duyıırnlu 
sezgi'nin dışında kalan, ve salt zihinsel faaliyetlerin, bilinmezlik
ler karşısındaki çaresiziiiini dile getiren din ideolojisi, tümüyle 
ortaçal elitim sistemiyle ilgili bir sorundur. Bu, 'Ortadol\u halk
lannın sınıfsal ve toplumsal kurtoluş'lannın ideolojik-politik 
ayajp olarak sunulan dinin gerçek nitelil\inin ne olduAunun da 
yanıudır. 

'Sapla samanı birbirine karışUırııak' diye bir deyim vardır. 
A. ÖCALAN'ın din konusundaki yazısında yapUl\1 tam da budur. 
Din, 'anıi-eınperyalisılik', 'anti-kapitalistlik' vb. gibi özelliklerin 
tilmOnO kendinde toplamış. Din herşeyin ilacıymış gibi su-

nulmuş. Aşın övgü dllzdUIOnOn faıbna varmış olacak ki, kalk
mış dinsel dogmaya bir de 'sol' yorum (4) getirmiş.lsianıiyet'i, 
bOyUklUAUnOn kanıu olarak, 12 Eylül Oneesinin grupçuk 
OrgOtlülUlderinin yapılanyla kıyaslarnış. Devrimci-demokrat 
örgUtlerin başansızlıl\ıııa karşılık, islamiyelin başarılı olıışunu 
(5) koymuştur. Tarihsel, toplumsal ve sınıf ilişkilerinin. çelişkile
rinin belirleyicilil\inin sözü bile edüınez.lsianıiyet "başarılı" ol
dulu için bUyöktür. 12 Eylül Oneesi grupçukları yenildilderi için
elbette ideolojileri de-küçüktür. 1905-1907 devrimleri de yenilgi
ye ııl\radıkları için kiiçllkUirler. Humeyni başarılı oldul\u için, is
lam ve Humeyni büyüktür. Tümüyle bir olguya tapınma, olguya, 
tam bir teslimiyet 

Olguculuk: felsefesiz bir felsefe, bir başka deyişle, felse
fenintemel sorunlarını yadsıyan bir felsefedir, felsefesizliktir. Bu 
anlayışa göre, bilim, felsefeden vazgeçmelidir. Çünkü bilim 
başlıbaşına bir felsefedir. Bu, sınf ideolojisinin yadsınmasıdır. 
Ne adına yapılırsa yapılsın, öz del\işmemektedir. 

lslamiyet, kabileden feodalizme geçiş baglanıında ele 
alındıl!ında, bir siyasal devrimdir. Ama ancak o dönemde, Ve o 
günkil toplumsal gelişmeler bal\lamında bu böyledir. DiAer dinle
rin aksine islamiyet, dojpışuyla devlet dini olına nitelilini de ka
zandıl!ından; 'ilerici' lil!;iııi en eılcen yitiren, gericileşen bir dindir 
ayuı zamanda. Bu anlamıyla din; bölük pörçük insanlıl\ın, ayuı 
soydan ve ırktan insanların putlara göre aynlmışlıl\ıııa bir son 
verme, ve 'salt söylem düzeyinde kalan 'eşitlik; insanlıl!ın 
yaşamına soktulu oranda ilericiydi. Elbette, üretim 'güçlerinin 
nice! birikimlerinin, nitel dönüşümlere yönelik olanaldarını ya
ratbl\ı ve buna bir hat açbl\1 oranda ilericiydi. Ondan sonraki ge
lişimi tümüyle sıatUkoculuktur. Bu karakter ona, ekonomik ge
lişmeyle arasında bir çauşma çıkbl!ında. kapitalizmin ekonomi
politik kategorilerini revize ederek, örtüleyerek idame ettirme ka
rarbl\ından gelmektedir. Bu ııl\raşında yer yer de OOşarılı olan din, 
yani siyasal güç, mutlak dol\rulul\un, idealizmin kalesi olarak 
karşımızdaki gerici ve statükocu karakterini gösterir. Sosyalizm
den cephemizi, -gelÇek anlamıyla sosyalizmden; 40 yıllık mo
dern revizyonizmin aAız sakızı olan 'sosyalizm'den deAit-burjuva 
demokratizmine döndül\ümüzde, dinin ilericilili ıaruşılmaz. 
Bizlerin de, yani M-L'lerinde gericilili. 

'Islamın özüne ve onun eşitlikçi adil özü' (6) ne sahip 
çıkmak, ya gerçekten olguyu anlamamakbr ya da, Orıadol\u'nun 
kaygan zemininde, bazı başka olguların başarısızhklarmı gerek
çe göstererek, gerici niteliklerini bile bile, varolanın önünde diz 
çllkmekıi" Klasik komünist partileri Orıadol\u sahasında 70 yıldır 
varlık sürdürilyorlar. Ama en izole olmıış topluluk dıırumundadı
rlar. Bunun esasiı..Ozellilde ideolojik-nedenlerinden birisi de din
sel gerçel\e, komilnistler ıannıanıinaz "din eşiuir gericilik şeklin
deki yanlış yaklaşırndı" (7) denilecek, gericililde uzlaşnıaımn ze
mini olıışturuluyor. 

Her bir ülke komünist hareketi, eme.tleme çaAında, ınaıer
yalizmi kaba biçimiyle yorumlamışbr. Bu bir yerde kaçınılmazd
ır. Hele, geçmişten gelen bir gelenek yoksa. Ve özellikle de 
küçük-burjuva ideolojisinin, komünist bilincin yerine geçirildili 
ülkelerde bu kesiniilde böyledir. Ortadol\u 'komUnist' partileri
nin, 'komünist' ismini taşımaktan oıe, komOnizmlc bir ilişkileri 
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olnıadıJı bir yana, salt buradan hareketle, onların yanlış tutu
mundan Otllıü dini, bir 1aırtam:ı olarak salıipieniş neyin nesi ola 
ki? M-L 1erin dine karşı polirilralannm !lzU bellidir. Bu konuda, 
falan dönemde din öyleydi, şimdi başkadır demek, sorunun 
!lzllnlln açılı:lıAa kavuşıııasıııdaıı kaçmak demektir. Kapiıalizmin 
olgunluk dönemin denilen ıarihsel kesim için, mesnetsiz olan bu 
iddiayı doAru olaııık kabul edelim. Yani Maıks ve Eııgels'in, Feu
erbabc'la tartışmalanııda vurguladıklan 'afyon' niteJiAini, o döne
me özgü yapılmış bir belirleme olarak benirnseyelim. Peki bunun 
kayııaAı nedir? vb. sorulan da bir yana bırakalım. Emperyalizm 
ve proleter devriııılec çaAının Maıksızmi olan Leninizmin din ko
nusundaki belirlemeleri neyin nesi oluyor? 

'Prolelaryanın llıgUUU bilinci, dini bagınısız bir olguymuş 
gibi ele almaz'. Almadılı içindir ki, ondan yararlanmak adına. 
pragmatik yaklaşımlan da onaylamaz. Bu bal!lamda, sömüren 
sınıflar ile, örgüdü dinsel propaganda arasındaki ilişkiyi Wmüyle 
yok etmeyi ve emekçi 1ıa1kı dinsel önyargılanlan gerçekten kur
tarma'yı önüne koyar. Ve proletaryanın örgüdü savaşının kur
mayı olan parti, 'en yaygın olan biçimde bilimsel eAitim ve dine 
karşıt propaganda örgüder' (8). Farldılık ne kadar açık del!il 
mi? 

Kürdistan lıalkının çol!u müslümandır diye; ve yine 'lda· 
sik komünist' partileri başarısız kaldı diye, proJetaryanını çıkar· 
lan adına dinsel bal!nazhlt körUidemek; ona övgüler düzmek, ha
ketmediAi dellerleri vermek, Jakınılan Javnn dol!ru oldul!u an· 
lamına gelmez. Bu ıavır, enazından iddia edildiAi gibi, proleter 
'sınıf ıavnnın 'onaylayacap şey del!iJdir, olanıazda Olsa olsa 're· 
el poliıiker' denilen ve olguculul!a dayalı zikzaldı politikalar izle
yen proletarya dışındaki sınıf ve ıabakaların işidir. 

Din karşıu propaganda, elbeue, eleştiri konusu olan ya
zarın da lıaldı olarak parınak basuğı gibi, gerçekten inanmış in
sanın, bu durumdaki ezilmiş Iabakalar ve emekçilerin duygu
larını inciuuek, dinsel bal!nazlığa hizmet eden ıavırlar ıakınmak 
olmamalıdır. Ama bu haıalı ıavır, bir uçıan bir diğer uca savru
luşıın gerekçesi de olmamalı. Savruluş ne adına yapılırsa yapıl· 
sın, onaylanacak bir tutu değildir. ÇllnkU sınıf partisi, devrimin li
deridir. 'Bu nedenle, orıaçal!ın tüm kalınulanna ve bu arada eski 
resmi dine ve bunu canlandırma, yeniden biçimlendirme yolun
daki Wm girişimiere karşı yürütülecek mücadeledeki ideolojik li
derde proletaryanın partisi olmalıdır!' (9) 

Yazar, yapup işin doğal oldul!una o kadar inanmış ki; 
yapuğı şeyi, 'bu silahı, egemen sınıfiann elinde alarak onlara ve 
emperyalizme karşı İran devriminden deısler çıkararak anti-em· 
peryalist bir dol!rutuda kullanmak' (10) olarak adlandırabiliyor. 
İran devriminin gerçek anlamda anti-emperyalist olup olmaması 
bir yana, onbinlerce devrimcinin, yunseverin, komünistin ve ger
çek anlamda anti-emperyalislin kanı pahasına maloldul!u unutu· 
yor. Onu buıaya iten neden, devletin dini kullanmasıdır. TC kul
lanıyoısa, ben neden kullanmayayım manul!ının uzanusında, 
sınıf farldılıldarının, bakış açısında birleştiAi ya da, gözden kaçır· 
dıl!ı bir yaklaşımdır bu. 

Dileğimiz; gözden kaçmlmışlıl!ın sonucu, ya da, röporıaj
daki bant çözümlemesinden kaynaklanan haıa olmasıdır. Ancak 
bUyle obnadıl!ı kesin. Şimdi bu anlayışın ve bu iddialara kaynald
ık eden bakış açısının özüne bakalım. 

TC' nin ıarihi en kaba haliyle izlenıJiAiode bile, işçi suufı 
ve küçük burjuvazinin 'siyasal özgUrlülderden' yararlanarak kit
leleri llıgUdemeye giriştilderi her ıarihse1 an ve kesitte, reaksiyo
ner suuflar ki bunlar TUrk-islam sentezini benimsemiş ve Şeri
at'ın egemenliAini savunan kesim ve yapılardır- örgUdülülderini 
kurmaya başlamışlardır. Daha önceki dönemlerde, bunlar, 
bugünkü gibi belirgin bir biçimde örgüdenmemişler ve orıaJıkta 

pek gözllkınemişleıdir. Bu davranışlarıııııı nedeni; gOçsUzlülderi 
del!il; aksine, gOçln oluşları, devlete egemen oluşlarıdır. 
Örgüdenmeye ve siyasal mOcaıleleye gimıeyiş1erinin nedeni, ye
ıeneksizlilderi, burjuvazinin onları kıı11anınak isteıııeınesi deAil
dir. Geçmişte kendilerini belirgin olarak orıaya koymayışlan, 
devlet ve bu yapıyla, ilişkili Wm kurum ve kuruluşları denetliyor 
oluşlanndandır. Devrimci ve demokratik ve giderek bagınısız 
sınıf örgütünlin sal!Jayacalt ulusal, toplumsal ve sınıfsal kurtu
luşun, devlet örgüW !arafından bertaraf edeceAi inancının getir
diAi ralıatlıktır. Çünkü devlet kendilerinindi; ve devlete karşı bir 
kide hareketinin, bir sınıf hareketinin kurtuluşu örgüdeyip 
başarılı olacapna inanınıyorlardı. 'Ayak !akımını' ezmek için 
devlet jop'unun ve dipçiAioin yeterli oldul!u kaııısındaydılar. 

Ancak, Faşist-sllmürgeci TC devlet mekanizmasının 
şurasında-burasında açılan gedilder, devleti destekleyen, onu sa
hiplenen, ona gereksinme duyan toplumsal katmanlan orıaya 
çıkarmış, devlet örgüdillül!ü dışında kalan alanlardaki boşlukları 
doldurmaya başlamıştır. Bu, devletin din'i işine geldilli için kul
lamnası deAil. Gerici ideolojinin toplumsal, sınfsal ve ulusal iler
lemeye, giderek kurtuluşa yönelmelerine karşı, karakterinin iç
kin gıdası olan 'realcsiyoııer' niıeliAioi dışa vurmasıdır. Devlet or
ganını tahkim etmesidir. 

Bu gerçeklik, gerek Osmanlı döneminde, gerek tek parti 
ve gerekse de çok partili döneme geçtikten sonra da hep bUyledir. 
12 eylül'den sonra ise, devlet örgüdenmesinin yetersizlili~i 
görUldü~ünden, dinin miliJan ve reaksiyoner politikaları hem 
devleueki denetim alanlarının kilit noktalarında, hem de' denetim 
dışı' denilen, 'ayak !akımı' arasında örgütlenmeyi gerekli görerek, 
gediklerini kapatmaya çalışmışur. Hele hele bu örgüdUlüğün, 
ıam da PKK'nın başlatuğı silahlı mücadele döneminde daha bir 
hızlandıl!ı gözönüne alınırsa, işin vehameti daha kolayca görünür 
olmuştur. Devlete raıııoen, ya da devlet denetimi dışında 
görünmek işin 'ayak !akımı' arasında çekici hale gelmesinin 
görünWsUdür. Bunu en iyi görenin PKK önderliği olması gerekir. 
GördüliOnden kuşku yok. Yok olmasına yok da; 'Eylem herşey, 
amaç hiçbirşey'dir manuğı, proleter sınıf ideolojisinin yerine ge
çirildiğinde, bugünkü eklektizmin ve gelecekteki büsran'ın 
kaçınılınazlığının hiçbir öneminin kalmaması da doğal oluyor. 

PKK önderliAi, elinde tuttul!u 'bumerang'ı olanca gücüyle 
fırlatmıştır. 'Bumerang', şu anda geri dönüp fırlaıanı vurmamışsa. 
ileride olmayacak demek değildir. 

DİN VE YABANCILAŞMA 
Din, insaniann " aciz" ve "yeteısiz" olan akılları ile, "haki· 

kate" ulaşmak için boşuna çaMlaıtıklannı, herşeyin sebebi, ya
raucısı ve düzeuleyicisi olan ilahi kudretin, bu gerçel!e hazır bir 
biçimde, insana, peygamber aracılıl!ıyla sundul!unu, insanların 
aruk buna iman euueleri gerektiAioi, aksinin 'kllft' (Tannya inan
ınama ve ona orıak koşma. Dinsizlik, imansızlık. Dine uymayan 
görüşler ıaşıma) oldul!unu söyler. Böylece tek tannlı dinler, insa
na, o ana kadar özgürce ve sınırsızca kullandıklan düşümne eyle
mini, onun dayanalt olan eylemi, aldını kullanmayı, manbğı bir 
kenara bırakma yı emreder. Sorgusuz sualsiz imana (Yanlış da ol
sa. ıann kelamına. sorgusuz sualsiz inanma) davet eder. Ve insan 
yaşıırnına girdilli andan başlayarak, akıl ve inanç karşı karşıya 
gelmiştir. Bu anlamıyla din, soyut düzeyde de kalsa, insanlar, 
arasında maddi dOnyada del!iJ, a1ıretıe geçerli olmak kaydıyla ve 
temelini koılcuya dayayan eşidik düşüncesiyle yelinmelerini 
sal!ladıl!ı oranda, 'devrimcidir'. Ondan sonrası ise, tümüyle ege
men ideolojilerin kideleri uyutınası ba~lanıında, yapıştıncı bir 
görev üsdenen birinci derecede sıatfllcocu olmuştur. Daha özlü ve 
anlaşılır bir anlabmla, "Din, sermaya kölelerinin insancıl 
düşüncelerini, irisana daha yaraşın yaşam istelderini içinde 
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boiduJdan bir çeşit ruhsal içki" (1 1) görevini gOımUşıUr. 
fnsanJar dolaflstl1 güç arasındaki ~. sUrekli bir efendi

köle ilqldsi olarak kalmıştır. Din, insanın dol!a karşısında duy
dullu güçsllzlOk duygusımdan ~uştur. Bu temel neden, dinde 
bet zaman vardır. Zamanla daha da deıinleşrniştir. Pek korkulan 
ölüm, yıldınm, sel, vb. dollal afetierin nedenini aniayıp açıklaya
ınaıııak, iıısaıı.dol!aO•W güç ıırasıııdaki ilişkide. efendi din yararı
na kOkle§mesiııi salllanuştır. Antik toplumdan, ya da. köleci top
lumun son dönemlerin de toplumsal yaşama yerleşen tek ıannlı 
din, feodal topluma geçişle birlikte, karakterine içkin hUkmeıme 
niteJWnden dolayı, devlet dini obna aşamasına sıçramıştır. Geç
mişte doAa Usta gllçlerin nedenini aniayıp açıklayaınaına duru
mu, dini sıAınıJacak bir liman durumuna getirmiştir. Günilmüzde 
ise, kapitalist ekonomi-politikaların uygulandıltı ülkelerin 
tilmllnde,lıergün oıılan:a iflasın, inıahann, çevresel olumsuzluk
ların vb. olguların pc:şpeşe gelınesi, dinin, kapitalist sınıflar arası
nda del!il, çalışan emekçi yıltınlar ve sınıflar arasında yaygı
nlaşmasıyla, egemen ideolojinin ve politikanın ömrünü uzat 
masına yanlım etmektedir. Bu gerçeklik, yazar'ın anti-kapilalist 
lik payesi biçtilli Iran'da çok daha böyledir. (12) 

Günlük yaşamda, egemen smıf ve güçlerin insan zihninde 
dollaüstü biçimlere dönüşmüş yansımalarından ibaret olan din, 
sımflı toplumlarda, egemeniilli sünlümıe aracı olınuştur. özeesi 
din, burjuvazinin sömürüyü sınırsız bir biçiınde sonsuza kadar 
sOrdünneye ve emekçi sınıfı uyulmaya yarayan alettir. "Mark
sizm için bugün dinler, ve kilise, her türden dini örgütler, 
sömürüyü sonsuza kadar sürdürmeyi ve işçi sınıfını aptai
Jaşıımıayı amaçlayan, burjuva geridUAine hizmet eden aıaçlard
ır. Yani işçi sımfının kendisine yabancılaşmasının en etkili yolu
dur. 

Tann kavıaııu ve onun felsefi-ideolojik açıınlaması olarak 
toplumsal yaşamda yer alan din, 'başlangıçta, insanlardaki ussal 
şaşkınlıAIO nedeni del!il, sonucu'dur. Daha sonra ise, 'bu ilişki, 
karşılıklı bir ilişki olarak' insanın yabancılaşmasındaki görevini 
sünlürmOştUr. Yani din, bir yönüyle bilinçteki yabancılaşmanın 
sonucu, öte yönüyle de, insanın ussal olarak kendini kendinden 
dışlamasının aracı olmuştur. NiteliAi bu kadar açık olan yabanc
ılaşbncı olguda, "yabancı delteriere karşı' (14) yönlerin olduğunu 
ileri sörmek, toplumsal-tarihsel gelişmesi tersten okumaktır. Ya 
da, tam anlamıyla olgulann gösterdilderini irdelemeden, yüzey
deki 'başarı '!ann büyüsüne kapılarak, şimdiye kadar saldı tutulan 
amacı aj!zmdan kaçırmaktır. Yaz ıda oraya buraya serpiştirilmiş 
sosyalizm, diyalektik materyalizm, sımf ideolojisi gibi argOman
lar ise, işin vitrinidir. Müşteri aldatmanın tuzaAıdır. Çünkü din, 
insandan yola çıkmasına karşın, insandan hep almıştır. Insana ve 
insanlılla hiç bir şey vermezken; statükoya, verili düzene çok şey 
vermiştir. Verili düzene çok şey verirken; çalışan, emelliyle geçi
nen insanın, bilinçlilik alanında, iç yaşamında kendi kendisine 
yabancılaşmasının ateşini körOkiernekten bir an olsun geri kal
mamıştır. 

Bunu görmemek, gerçeldilli başka yerde aramak ya da, 
ayaklan ilzerine oturmuş felsefeyi, yeniden kafası üzerine dik
nıeye çalışmak, tarihin tekerlel!ini geriye döndürmeye çalışma
maktır. 

Verili dflıene çok şey veren; emel!iyle geçinen yıltınlarm 
yaşamındaki yabancılaşmanın kaynaAı din, bu yıltınlar arasında, 
insanın bllti1n kusurları gibi, topluluksal insan yaradılışının genel 
sömUrUsünO yapar. Onları, cennetle mukavele lmzalatma vaa
diyle oyalar. Bu uAraşı sırasında da, din adamının yüreklerine ve 
beyinlerine sızınaları için, kapımn hep açık tutıılmasını saıııar. Bu 
gerçeklik ışıAıoda biz, M-L 1ere düten. dine yeni yeni ve erişil
mez payeler biçrnek olmamalı. Marks'ın söylemiyle, "ya-

bancılışmaııın Ozü ve aşılması grıUeıı şeyin insanın kendini In
san olmayan şekilde, kendine kıırfıt olarak nesneleftirınesl 
dellil. kendini soyut düşünceden ayn ve soyu1 dOşllnceye lıaqıt 
olarak nesneleştirme'yi gerçekleştirmesini saAJamak, onları bu 
yönde ellitmek olmalıdır." (lS) (aç. Marks) 

Hele hele sllzkıınıısıı olan. ldı: ıannlı dinleriıı soııtD:USU ve 
bir ölçüde bu nedenle en ballnaz, en militan ve insanlannıızm 
ulusal hilinç dahil, her UJnlen yabancılaşmasuu bynallı olwıca. 
GOrevimiz, kendini daha bir yakıcı biçilnde duyıırnsatmalı. El
bette bu, sokaklara dökOlerelc, dine karşı savaş ilan edilerek, 
sömürgeci burjuvaziye, emperyalizme yardımcı olalım demek 
del!ildir. Ama bu demek deltildir diye, proletaryanın örgütlü bi
lincinin din konusundaki yaklaşırnmm ilkelerini bir tarafa atarak, 
dini kutsamak biçiınde de olmamalı. YaşadıAunız bölgede-(Or
ıadollu-aAırlıltını belirgin bir biçiınde duyumsatan din, Batı Av· 
rupa'dakine benzer bir reformasyondan geçmemişdir. Kök 
saldıltı toplumlarm ekonomik ve kültUrel geriliklerini, eşdeyişle 
kendi ortaçsAlarını aşamamış oluşlanndan da güç ve hız alarak, 
militan ve tutucu (fundemantalisl) doAasuu canlı nıımuşıur. Ken
disini yeniden yeniden üretmesinin koşullanm ralıatlıkla yarat· 
maktadır. Bunun böyle olınasında, kuşkusuz, en başmda bir dev· 
!et dini olarak doAmasıdır.lnsani yaşamın bütün alanlarını, tüm 
ayrınulanyla kapsayan, düzenleme iddiası ve 'Allahın indirdiili 
kitapla hUkmet' (16) buyruAuyla bütünleşen kurallar toplamıyla 
ilgili bir niteliktir. lıericilerimizin-devrimcilerimizin katkılannı 
da unutmamak gerekir elbette. 

Ortadollu'da, emperyalizme karşı gelişen tepkinin yükünü 
omuzlayanlann sınıfsal konurulanna bakmamak, islamiyel bay· 
raj!ının dalgalanışmm görüntüsüne kapılınaktır. Halkımızın din· 
sel yönünü de gözönüne alarak, salt o duygulardan yararlanmak 
hesabıyla, dine haketmedilli deAerler biçmek. inanmış insanların, 
sınırlı bir oranda safiara akmasını sal!layacaktır belki. Ama öte 
yandan da, bu akışkanlık, kendi ideolojik söylemini, tutum ve 
tavnnı da, proleter sımf sahasına ulusal ve sınıfsal kurtuluşun ze
minine taşıyacak, kendini o alanda da üretecektir. 

Islam dininin temelinde, tüm diAer dinlerde de olan, ancak 
sonradan toplumsal yaşamla çeliştiideri için atılan yönlerini, bir 
bütünlük halinde banndırmaktadır. Böyle bir akışla, kendilerini 
taşırdıklan her alanda, dinin inançları, ibadet ve ahlak kuralları· 
yla ilgili işleri yürütmek ve egemen kılmak, bu konuda gerekiyor
sa 'cihad' ilan etmek vardır. Bunun anlamı nesnel dünyanın; din 
dünyasının özel gözlüklerle sunduAn buAulu dünyaya ıanışmasız 
açılması, giderek ıeslimiyeti getirmektedir. Tesiiiniyet demek; 
kavgasını verdillimiz sosyalizm ve sımfsız topluma vannada yo
lumuzu aydınlatan, 'bilimsel, dahası materyalist dünya görüşünü 
egemen !olmaktan, insanlanmızı komünizm davası doArultusun· 
da eğitmekten vazgeçmek demektir. Bundan vazgeçmenin kısa, 
dolaysız ve Ozlü anlamı ise; övgü dizilen dine tabi olınaktır. Pro
letaryanın materyalist anlayışına sırt çevirmektir. Oysa "Bir 
Marksislin maddeci olınası gerekir. Yani dine karşı olınası gere
kir; ancak, bir diyalektik maddecinin dine karşı mücadeleyi soyut 
kuramsal, dellişmez bir biçiınde deltil de, uygulamada sörmekıe 
olan ve kitleleri herşeyden iyi elliten sınıf mücadelesinin somut 
demeline dayanarak yürütmesi gereldidir".(Aç Lenin) (17) Orta
çall karaRlıltının nesnel temeli olan dine, gözkuparak, onu hoş 
göstererek dellil. 

En köıa yabancılaşma: gelişmeyi önleyen tıkanıklıktır. 
Tıkanıklıltı besleyen ideolojik arka planın kendisidir. Yazar, bir 
yandan Ortadol!u "komünist" partilerinin en yalıblınış gruplar, 
oluşunu, dine yanlış yaklaşımianna balllıyor. Yani olayın bir 
yönüne-ki, onların koınünisılilderinin ne meııeın birkomünistlik 
oldul!unu sorgulama gerelli duymadan-parmak basıyor. Ama 
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sosyalist ideolojinin Orıado~'da 
neden dünyanın en az etkinlik 
sa~dıp alanlardan birincisi ol
dujiunun nedenini araştırmıyor, 
es geçiyor. Yüzyılların mirası 
kültür, alılak,ınaddi yaşam koşul
lannın tarihsel verilerinin ortaya 
koydujiu gibi, din, insanaAlunun 
kendinden ayrılmasının, kutsal 
olmayanın doJ!ailstü ve dolia ile 
bölünmesini geçerli hale getirdi. 

Günümüzde bile, bunu hiç
bir sorgulama gerel!i duymadım 
onayladıl!ını unutuyor, görmez
likten geliyor. Bu güçlü yabanc
ılaşmanın kaynaAının fışkıran fi
lizine, su veriyor. Bilindil!i gibi 
yabancılaşma, "dış cevherlerde 
(tözlerde) ya da, şekilsiz öznel
likle kayboluş ve yolunu 
şaşınnak demek del!üdir sade ce: 
yabancılaşma, aynı zamanda ve 
özellikle, nesnelleşnıe ile öznel
leşmenin arasındaki iç bölünme 
ve bu iki yöndişin karşıldı olarak 
birbirinden uzaklaşması(ki, bu 
uzaldaşma, onlann hareketinin 
birliğini buzar) demektir." (18) 
Bu anlamıyla da kavramiann içe
riğini doldurmak, kavramlan açı
mlamak adına yapılan, işçi sınıfı 
ve emekçi yığınlannın hareketi
nin birliğinin bozulmasını Onem
sememektir. 

Bunu önemsememek bir 
M-L'in görevi olabilir mi? Elbet
te ki olamaz. 
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DEV AM EDECEK 

Herkes hasmıyla u~ıyor. Sömürge
ci-faşist TC de baş düşman olarak beDediği 
Kürdistan halkıyla u~ıyor. Burada hemen 
belirtelim elbette bu sebepsiz bir düşmanlık 
kör bir kinin getirdiği intikam del!ildir. Bu 
düşmanlığın tarihten devraldıklan bir mirası, 
bugün ve gelecekte ekonomik ve siyasi çıkar
Iara dayanan bir temeli vardır. Bunlar öyle ba
sit çıkarlar da del!il, TC'nin varlık ve yokluk 
sorunudur. "Olmak ya da olmamak" yaşama
sal meselesi haline gelmiştir. Kürdistan'da 
yaprak kımıldasa faşist TC bezeyana kapılır, 
gördüğü kabuslarla uykusu kaçar, rahau bozu
lur, istikrarsızlığa düşer. Yara almış canavar 
gibi Kürdistan halkının avına çıkar. Son ola
rak, Körfez krizi bunun yol açtığı Körfez sa
vaşı, savaşın ihtimal dahilindeki sonuçlan ... 
Irak'ta Saddam diktatörlüğünün devrilmesi ha
linde dengeler üzerine oluşturulan Ortadoğu 
statükosunun bozulması ... Güney Kürdis
tan'da ve Irak'ta ortaya çıkan iktidar boş!$ ve 
böygeyi sarsacak olan muazzam devrim or
tamı ... Odakta Kürdistan sorunun varlığı ve 
kendisini dayatması bunun karşısındaki 
TC'nin politikası somut bir örnektir. Orta
doğu'da dengeler bir kez bozulur, sıaküko sal
lanmaya ve yıkılınaya başladığında kimlerin 
bu enkazın alunda kalacaliı Oneeden kestirile
mez! Faşist Saddam'ın kimyasal silahlarla yo
kedemediği yanan ateş küllerinin altındım kal
kan bir halk ve bu halkın zaptedilemeyen, 
önüne set çekilerneyen coşan özgürlük ve 
bağımsızlık seli ... Işte Türk sömürgecilerinin 
ve bölgedeki bilcümle sömürgecilerin ve des
tekleyicileri emperyalistlerin korkusu bun
dandır. Bu korku Kürdistan devreimiyle sınırlı 
del!il, Kürdistan devrimi Orıado~'da halklan 
saracak devrim ateşinin de kıvılcımı ola
caktır. 

Güney Kürdistan'dan oradaki Kürt 
halkından bize ne? Onlar ayn, bizim "DaA 
Türkleri" ayrı diyemiyorlar. Çünkü TC 
sömürgecileri kendi açılarındım meseleyi "ob
jektif' tahlil etmek ve ona göre çıkarlannın he
sabını yapmak zorundadırlar. Kürdistan 'ın 
dört parçası arasında bal!ı ve ilişkiyi dörde 
bölünınüş bir ülkenin ve üzerinde yaşayan par
çalanmış sömürge ulusun varlıj!ını göreme
yenierin sadece kulaklan çınlamasın, beyinleri 
zonklasın! Türkiye "solu" bakan kör misali bir 
aymazlıl!ın içinde. Kürdistan'a sırtını 
dönmüştür. Onlar bu politikalan göremiyor 
mu? Yoksa "sükut ikrardan gelir" manuıtıyla 

sessizce onay mı veriliyor? Türk "demokrat" 
"sol" kesimin büyük parçası sözümona "anti
Arnerikancı", "antiemperyalist" kesilmiş(!) 
Bu küçük burjivazinin populist proleter sınıf 
tahliline dayanmayan, düşmanı hep Türkiye 
dışında arayan, Türkiyede'ki sınıf çelişki ve 
çatışmasını örten, sınıf bilincini kıırelıen, ken
di efendisinin yanında saf tuıacak politikanın 
bir versiyonu savaşın getirdil!i devrim ortamı
ndım yararlanma yerine, "banş" sloganı ile kit
leleri pasifıze etmek ya da hedef şaşırtmalaır. 
Dikkatler başka noktalara toplanmış "Ameri
ka" emperyalizmine "cihat açılmıştıı(!) lt da
laşı bir savaşta faşist Saddam ve TC'nin 
Kürdistandaki politikası ve hesaplarının üzeri 
Ortülmekte gölgede bırakılmaktadır. 

Kürdistan sorunu sözkonusu oldul!un
da geçmişten beri baktıl!ımızda TC sömürge
cileri düzen partileriyle, burjuva aydınlanyla, 
medya araçlanyla, ünlemli ünlemsiz "demok
ratlanyla tam bir "ulusal mutabakat" içindedir. 
Kürdistan sorunu sözkonusu oldu mu akan su
lar durur, aykın sesler kesilir. Çünkü devletin 
bekası, "ulusal" çıkarlan, "misak-ı milli" 
sözkonusudur. Sömürgeciler kılıç sallar, terör 
estirir. Kürdistan sömürgeci çizmeler altında 
bir kez daha ezilir, sürgünler, katliamlar 
başlar ... Zorbalığın zülmun sının yoktur. Ama 
görünürde her şey yolunda, hiç bir olağanüstü 
durum yokmuş izlenimi verilir. Siyasal 
gündem başka şeylerle doldurulur, kamuoyu
nun dikkati başka yönlere çekilir. 

Bir devlette esas gündemi belirleyen 
toplumsııl bir sorun vardır. Dil!er sorunlar 
dönem dönem gündemi işgal eder görüntüsü 
verse de bunlar geçicidir. Bir anda ortalıAı sa
rar ve geçer. Ama gündemin birincil sorunu 
çözülmedikçe, her ne kadar üstü örtüise de, 
küllendirilmeye çalışılsa da, SS kararnamele
riyle bahsedilmesi yasaklansa da sürekliliğini 
ve varlılığını korur. Bütün bu gündemi 
del!iştirme, küllendirme çabalan suni zorla
malar olarak boş bir çabadan öteye geçmez. 
Kürdistan sorunu Türkiye'de gündemin birin
cil ve esas sorunudur. Bundan kaçmak 
mümkün değildir. TC'nin yetkilileri böyle bir 
sorun yokmuş görüntüsü çizerler. Bu sadece 
görüntüde böyle olmakla beraber esasta he
sabını bu güudern üzerine yaparlar. Bu politik 
tutumun kendisi bile bir politik hesapur. 
Sömürgeciler iktidar ve burjuva muhalefetiyle 
içine girdiği bu saman altında su yürüune çaba
lan sonucu görünürde KUrdistan sorununu 
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gönnezsin. Medyasıyla, 1RT ve basınıyla farldı gündem madde
leri oluşturur. Kitleleri uyutmak için olayiann ardındaki gerçe~i 
venneksizin köpü~üyle, oyalar yönlendirir, şeldUendirir.ldeolo
jik siyasi ve killtilrel hegamonyası, ej!itim politikasıyla gerçelderi 
çarpıbr. Hileye başvurur, ya balon haber verir ya da basında de
zeııformasyona başvurur. Şu anda dünya'da gündemi işgal eden 
Körfez Savaşı KUrdistan sorununu gündem dışı bırakmıyor. 
TC'nin gUndeınindeki birincil sorun olarak daha da öne çıkarıyor. 
Çünkü sömUrgeci faşist TC devletinin körfez politikası esas ola
rak KUrdistan üzerine hesap politikasıdır. Biz bu politikayı alu
nda yatan gerçeklerle irdelemeye çalışaca~ız. 

öncelilde, şu belirlemeyi yapalım. Bir dönemi ve olayları 
tahlil etmek nedenleri ardıırda ve iç ba~lanulanyla bulup ortaya 
çıkarmak ve bunlann yol açac~ı sonuçlanna indirgemek diya
lektik bir tarzda olayiann incelenmesini gerektirir. Burada "siya
sal olay lan, son ıalılilde, ekonomik olan nedenlerin sonuçlanna 
indirgemek sözkonudur" (Engels). Günümüzde enformasyon 
çok gelişmesine ra~men anın siyasal olaylarını bütün boyutları
yla, ekonomik temelieriyle ortaya çıkarmak mümkün görünme
mektedir. Çünkü bir sürecin başında son derece karınaşık olan ve 
hergün de)!işen etkenler ço~ zaman listelik en önemlileri birden 
bire g!ln ışı~ına çıkmadan önce örtük kalırlar. Sonradan gün 
ışı~ çıkanlar, sonradan devreye giren yeni etkenler sözkonusu
dur. Bu gelişmelerin toplu bilançosunu anında yapmak pek 
mllmkün olmayabilir. Engels bu durumu şöyle izah eder: "Belli 
bir dönemin ekonomi tarihine aydınlık toplu bir bakış, sözkonusu 
an için hiç bir zaman mUnıkUn de~dir; bu ancak her şey olup bit
tikten, malzemeyi toplayıp ayıkladıktan sonra yapılabilir. 
"(Marks, Engels: Seçme yapıtlar, Cilt 1. s. 227 Birinci baskı, sol) 
Demek ki dönemin başlangıcındaki durumu ve etkenleri 
de)!işmez kabul etmek sonradan devreye giren etkenleri, örtük 
olan etkenleri hesaba katmamak insanı fena halde yanıltabilir. 
DoJ!ru bir ıalılil sürecin sonunda eldeld veriler toplanıp ayıklandı
ktan sonra yapılabilir. Bu böyledir diye Engels'in de peşinden be
lirttiAi gibi gelişmelerin ve anın tarihini yazmaktan hiç kimse alı
konamaz. Kendi içinde yanılgılar taşısa bile insanlar müdahaleci 
olmak için dönemini ıalılil eder, Herisi için örg!lrülerde bulunur. 

Körfezde patlak veren sömürgeci-emperyalist paylaşım 
savaşı sürecinin hen!lz başında bulunuyoruz. Dönemeci, bugün 
ve gelecekte bölgenin statükosunu bozacak co~rafyayı yeniden 
şekillendirecek önemde gör!lyoruz. Süreci tahlil etmeden önce şu 
tespiti yapalım. 

Emperyalisderin ve OrtadoAu'daki sömürgeci, gerici dev
leılerio poliıikalannı belirleyen esas ö~e çıkarlandır. Pragma
tizm emperyalist sistemin egemen felsefesidir. O, kapitalisı 
sınıfın kurarn ve yöntemi, onun dünya anlayışı ve hareket ıarzıdır. 
Pragmatizmin ilkesi yoktur. Onun siyasetinde çıkar ilişkisi, kar 
güdOsü yatar. Bir zamanlar Ingiltere başkanı ChurciU şu llzde
yişiyle bu evrensel "yasayı" en iyi şekilde dile getirmiştir: "lngil
tere"nin dostu, d!lşmanı yoktur, sadece çıkarlan vardır." Emper
yalist ve gerici devletlerin bu ilkeden hiç aynlmadıldan görülür. 
Pratikte kendi çıkarlannın peşinde koşarlar.Burjuva siyaseti bu 
çıkarlannı elde etme savaşımıdır. Insanlık deAerleri, toplumsal 
çıkarlar, hak, adıılet özgUrlük çök!lş içinde bulunan sınıfiann 
pragmatik çizgisine tersıir. Emperyalistler ve gerici devletlerin 
kendi çıkarlan için yapmayacaklan şey yoktur. "EAer para Augi
er'in dediii gibi; d!lnyaya, bir yaııaııında doj!uşıan kan lekesiyle 
geliyorsa sermaye tepeden urn~a her gözenej!inden kan ve pislik 
damlayarak geliyor" "Ouarteriy Reviewer, sermayenin, kar
gaşalıktan kaçu~ ve ürkek olduğunu söylüyor ki, bu çok do~
dur, ama sorunu pek eksik olarak ortaya koymaktadır. Sermaye, 
kar olmadılı zaman yada az kar edildi~i zaman hiç hoşnut olmaz, 

alayeldti 

Upkı eskiden do~arun boşluktan hoşlanrnadıj!ıınn söylenınesi gi
bi Yeterli kar olunca sermayeye bir cesaret gelir. Güvenli bir 
yüzde ı O kar ile her yerde çalışmaya razıdır; y!lzde 50, kOstah
laşunr; yüzde!OO, bütün insanal yasalan ayaklar altına aldırır, 
y!lzde 300 kar ile, sahibini asbrma olasılılı bile olsa, işlemeye
ce)!i cinayet atılarnayqı tehlike yoktur" (T. 1. Dunning, Akta
ran Marks, Kapital Cilı ı s. 779, sol) Işte bugün sermaye, sahibi
nin başını yiyecek cinayeti işliyor. Bazı aklı çoklann akıl 
~ıtmaları, bu çılgınlı~a şaşırınalan sömürgecileri ve emperya
lisderi rasyonal olınaya davet etmeleri bu sermaye d!lzeninin te
mel yasalannı kavramamalanndan ileri geliyor. "Savaş politi
kanın başka araçlarla sürdürülmesidir" diyordu, KlaOtswitz. O 
halde biz de savaş öncesi politikalara, bu politikaların ııedeııle ri
ni ele alalım. 

KÖRFEZ SA V AŞlNIN NEDENLERİ 
2 A~s'ta Irak'ın Kuveyt'i işgali ve sonra da ilhakı em

peryalist-sömUrgeci savaş öncesi körfez krizinin başlangıcıdır. 
Irak bir "asker -polis" devleti örgütlenmesiyle bUWn yetkilerin 
tek elde topladı~ı. demokratik hak ve özgUrlUklerde en ufak bir 
kınnu olmayan BAAS ırkçılı~ına dayanan Saddam Haseyin'in 
"tek şef' olduAu sömürgeci-faşist bir dikıatörlüktür. 18 Milyon
luk bir devlet nüfusuna, emperyalistler tarafından kar güd!lsüyle 
korlc:unç bir şekilde donatılan 1.5 milyonluk bir ordu. BOlUnUyle 
savaşa göre örgütlenmiş bir devlet kurumu, mantılı gereJıi yayı
lmacı, söm!lrgeci emellerini gerçekleştirme peşinden koşacakUr. 
Iran'ın istikrarsız, zayıf oldu~ bir dönenli fırsat bilerek salduan 
Saddam 8 yıllık haksız savaşın kan kokusu hen!lz orta yerde du
rurken, bu kez de~işen dünya dengelerini, bölgelerini, bölgedeki 
dengeleri silahlı gücünü hesaplayarak kendince "uygun bir 
fırsat" ta kendisinden askeri olarak zayıf olan Kuveyt y~lı tok
masını mideye indinli. Irak'ın görüniiŞieki başlıca işgal gerekçe
leri şunlardı: Kuveyt'in petrol Ureıim kotasını arturarak bunu pet· 
rol fiyaunda düşüşe neden olması, Irak'ın ı milyar dolar zararına 
yol açması; Iran-Irak savaşı esnasında,lrak'a ait olan Ruınaiyla 
bölgesinde Kuveyt'in sının aşarak petrol çıkanp satması; Irak
Iran savaşında Kuveyt'ten alınan 30 milyar dolar borcun tüm 
Arap devletlerinin savunması için savaşuj!mdan 20 milyar do
lannın silinmesi; Nihayet Kuveyt Osınanlı döneminde Basra'nın 
bir kazası oldu~ Irak'ın boranın !lzerinde tarihi hakkı oldu~unu 
iddia etmesidir. Bu uydııruk gerekçeler aslında bir balıaııeydi. Bu 
görüntıınün alundaki gerçek, Saddam diktatörlü~nün önlene
mez sömUrgeci yayılınacı emelleriydi. Şöven Arap milliyetçi
liAine ve dini gericiliAe oynayarak Ortado~'da Arap liderlij!ini 
elde etme başlıca zenginlik kaynaj!ı olan perulll ele geçirme ve 
hegemonyasını kunnaku. 

Körfez krizinin başından itibaren ön planda rol alan Sad
dam'a karşı cephenin başını çeken ABD emperyalizmi olmuştur. 
ABD emperyalizmi di~er emperyalistleri ve bölgedeki gerici 
devletleri aralannda çelişkiler olmasına raj!men bir bayrak altı
nda toplayarak buna karşı koymuştur. Her emperyalist gücün 
Sovyetler de dahil ve bölgedeki söm!lrgeci ve ya gerici devleıle
rin olaya bakışta ve aldıklan politik tutumda de)!işik hesaplan ve 
çıkarlan vardır. Bugün savaşta aynadılı rolü bakımından kısaca 
ABD emperyalizminin gerekçelerine deiinelim: Bir kez ABD 
ve batılı emperyalisderin petrol çıkarı vardır ve bunun dünya eko
nomisindeki fonksiyonel etkisi gözönüne alındıj!mda yalnız 
Inık'ın elinde toplanmasını istemez. Çünkü, bu onlann hayat da
marıdır.lkincisi, Sovyetler ve Du~ Avrupa'daki son gelişmeler
den sonra bunlann bau kapitalizmine entegre olmaya doJ!ru yol 
alması iki süper devlete dayalı g!lç dengesinin yıkılınası, Orta
do~u'da da Sovyetlerin eski nüfuzunu yitirmesi, ABD emper-
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yalizıni emperyalist sistemin başında dünya liderliAine oyna
maktadır. OrtadoAo'da da bu liderliAini pekiştirrnek kendi sistem
lerine göre "yeniden düzenlemek" istemesidir. DiAer bir neden 
Ortadoğu'da bölgesel güç dengelerinin değişmesi, emperyaliz
min çıkarını koruyan bölgede şu yada bu dev I etin tehlikeye 
düşmesi, bölgedeki stakükonun bozulması vb. başlıca gerekçe
lerle emperyalizm çıkarlarını güvenceye almak, dünya pay
laşımmda sömürü payını kapıırmamak istemesidir. Yoksa bir 
ülkenin bağunsızlığı ve halkiann özgürlüğü teraneleri sözkonusu 
müdahalenin gerekçesi değildir. Emperyalistler eğer "hak koru
yucu!$" yapıyoelarsa yıllardır OrtadoAoda temel iki sorun olan 
Kürdistan ve Filistin'in ilhakına neden karşı çıkmıyorlar. 
Taıtışılır bir pozisyonda olan bir Arap Şeyhinin suni devletini ko
rumak bunun için bütün güçlerini seferber ediyorlarsa bunda esas 
olan kendi sömüıgeci çıkarlandır.lşte bu çıkar çatışmalan politi
kalannı şiddetle sürdürmek olan savaşa yol açmışbr. 

Bölgenin yanıbaşmda yeralan Türkiye'ye gelince yazımı
zın esas ağırlık konusunu oluşturduAo için bölgede geçmişte izle
diği geleneksel politikasına kısaca değinelim. Böylece bazı ke
malist çevrelerin iddia ettiği TC'nin mevcut körfez savaşına 
ilişkin politikasının geleneksel politikadan farklı olup olmadığını 
da göstermiş oluruz. 

TC'nin Geleneksel Dış Politikası: 
EMPERY ALİZME BAGIMLILIK, 
EMPERY ALİSTLERİN DESTEGİNDE 
SÖMÜRGECİLİK VE YA YILMACILIKTIR 
Her şeyden önce TC, feodal-sömürgeci Osmanlı impara

torhığu'ııun mirascısı ve enkazı üzerine kurulmuştur, O'nun gele
neğini taşımaktadır. TC'nin ilk kuruluşunda Kürdisbm'da, Os
manlılar'dan miıas aldığı sömürgeciliği sürdünnüştür. Daha son
ra Hatay'ı kendi topraklanna kabnıştır. Çok uzaklara gibneden 
1950'1i yıllardan bu yana ele alacak olursak, TC devleti ABD'nin 
başını çektiği Bablı emperyalistlere bağımlı, onlann çıkarları, 
onayı ve desteğiyle kendi devlet çıkarlarının uyumu ölçüsünde 
bir politikanın yürütücüsü olmuştur. Bu dönem dönem emperya
list efendileriyle çelişkileri çatışmaları da bağrında 

banndırmıştır. Emperyalizme yaslanarak, ondan destek ve güç 
alarak Kürdistan üzerinde sömürgeci politikasını yürübnüş 
dönem dönem de bölge üzerinde hegemonyacı politika 
gübnüştür. Nato'ya katılmak için ta Kore'ye bile asker gönder
miştir. ABD ve İngiliz emperyalistleri ve bölgedeki gerici devlet
ler komürıizmin, toplumsal devrimierin ve bölgedeki halkların 
ulusal kurtuluş mücadelelerinin önüne set çekmek, dolaysız 
müdahalede bulunmak için 1955'te korulan B~dat Pakb'nın bi
rinci derecede kuruculan arasında yer almıştır. Irak'ta !958'deki 
darbenin bir sonucu olarak Irak'ın bu paknan aynlmasıyla Bağdat 
Pakb Cento'ya dönüşmüştür. Cento'nun daimi üyesi olarak 1979 
da İran devrimi, 1974 Kıbns işgali bu kuruluşu fiiliyatıa işlemez 
kılmıştır- örgütün feshine kadar kalmışbr. 1957 yılında Sovyet 
yanlısı Suriye yönetimine karşı TC sınırıla askeri manevra yapa
ıalc tehdit enniştir. Sovyetler Birliği TC'nin Suriye'ye saldınsı ba
linde karşı saldında bulunacaAını açıkça söyleyince ABD TC'yi 
müdahaleden vazgeçirmiştir. 1958,'de Irak'ta General Kasım'ın 
darbe yapmasıyla fıili mUdabale karan almış, Sovyetlerin sınıra 
asker yıAmasıyla fiili mUdahaleden vazgeçmek zorunda 
kalmıştır. Aynı yıllaıda iktidarnn yitirmekle yüzyüze gelen ABD 
ve İngiltere ile birlikte gerici Ürdün Kralı HUseyin'e destek 
çıkmıştır. Sözümona muhalefet olma konumundan dolayı 
"banşçı" geçinen Ecevit'in 1974 başbakanlığı döneminde başta 
ABD ve diAer emperyalistlerin karşı olmalanmi raAmen TC 
Kıbrıs'ı işgal enniştir. BUtUn bu olaylar, TC'nin geçmişten beri 
bölge üzerinde emperyalistlerin ve kendi "ulusal" çıkarlannın 

doğrultusunda bölgede hegemonyacı, sömürgeci bir güç ol
dul!unu, yayılınacı bir politika güttüğOnll gösterir. Bölgedeki 
halkiann başında "emperyalimtin kılıcı" kesilmiştir-Kürdisnm 
olgusu TC'nin geçmişten bugüne bölgede izlediAi dış politikasını 
ortaya koymaktadır. Elbette kendi çıkarlan gerekmedikçe sadece 
baAiı bulundul!u emperyalistlerin çıkarı için maceraya ab
lmadıAı; diğer tarafbın uluslararası güç ve dengeleri bütünüyle bir 
tarafa bırakarak gücünün kaldırmadığı durumda kendi çıkarı için 
"donkişotluğa" soyunması da beklenmemelidir. Çünkü, bu onun 
sonu olur. Ama emperyalistlerin desteğinde kendi devlet çıkar
lanyla bağlı bulunduğu emperyalist tekellerin çıkarlannın uyu
mu ölçüsünde bütünleşen bir sorunda müdahaleci olmuş ve ola
cakbr. Emperyalistler arası denge, çelişki ve çatışmalarda uygun 
fırsab yakaladığında emperyalizme ~men dış müdahale1ere gi
rişmiştir. TC'nin politikasının "yurtta sulh cihan da sulh" o1-
duAunu ileri süren egemen sınıf sözcüsü kemalistler galiba eski 
Türkler de MoAollarda ve Osmanlılarda olan fetihçiliği, akınc
ılığı bekliyorlar. Zaten tarih kitaplarında bu özlemlerini dile geti
riyor, yeni genç nesillerin beyinlerine işliyorlıır. "Arap dostu" ge
çinen TC yakın geçmişte Cezayir ve Mısır'ın emperyalizme karşı 
mücadelelerinde emperayalistlerin yanında saf tubnuştur. 
Sömürgeci TC'in politikası kemalistlerin ifade ettikleri gibi hiç 
de "yurtta sulh cihanda sulh" değildir. Kürdisbm'ın sömürge olgu
su bu iddiayı geçersiz kılar. Kıbns işgali nastl "banş Harekab" ise 
yarın Güney Kürdistana müdahale Keılcük ve Musul'un işgaii de 
"banş" veya "Hürriyet" Harekab olabilir.lçteki askeri faşist dar
beler "demokrasiyi koruma ve kollama harekab" adı albnda yöne
time el koynıuyorlarını? Böylece faşist TC sopası albnda "yurUa 

banş" sömürgeci emeller peşinde koşması da "dünyada barış" 
olur(!) 

KURT DUMANLI HAVAYI SEVER 
Körfez krizinden önce Kürdisbm halkında ulusal uyanışın 

derinleşmesi, yükselen ulusal kurtuluş mücadelesi 1aırşısında TC 
tam bir acizlik içindeydi. Kürdisnm'da zaten bir savaş sürüyordu. 
TC işlediAi cinayetlerle baskı ve işkence ile sorunun üstesinden 
gelemeyince yeni yollara başvuruyordu. 12 Eylül faşist anayasası 
bile Kürdistan'ı yönebnede yetersiz kalıyordu. Kürdisbm artık 
olaAanüstü hal, özel Vali, özel kolordu, özel tim, özel harp dairesi 
vb. ile "özel" yönetiliyordu. Yasalar yetersiz geldiğinden Kilrdis
bm karanıamelerle yönetiliyordu. Sömüıgeler karanıamelerle 
yönetilirdi. Peşpeşe kararnameler çıkmaya başladı. Nevroz 90 ey
lemlerinden sonra 413 ve 421 sayılı karanıamelerin bir hukuki 
çerçevesi bulunamaymca yeniden düzenlenerek sansür ve sürgün 
(SS) 424 ve 425 sayılı kararnameler yUrUr!Uğe girdi. Bunun mev
cut anayasa'ya aykınlıl!ı ortaya konunca muhalefetin başvuru
suyla iptali gündeme gelince, 430 karamamesi çıkarıldı. KUrdis
bm kararnarnelere yönetiliyor ve sıcak bir savaş yaşıyordu. TC 
dil!er sömürgecilerinde başvurduAn gibi Kürdistan'da nüfus 
kaydırmasına başladı. Sınır bölgelerini boşaltu, köyleri yıkb. An
cak büyük elirenişlerle karşı karşıya geliyordu. lç ve dış kamuo
yundan tepkiler alıyordu. Kurt duınan1ı havayı sever misali krizin 
gölgesinde Kürdisnmı insansıziaştırma politikasını hayata geçir
di. 9 Ocak'tan sonra ki günlük basında manşetler: "Güney
doAu'dan", "lsnmbul'a Akın" "Kimyasal silah telaşı" "Kaçan ka
çana" ... Deılcen TC yaratuğı psikolojik baskı ortamında yaraUğı 
panikle Kürdistanı insansıziaştırma hedefini gerçekleştirmişti. 
TC körfez savaşına girmeden savaş patlak verdiğinde Kürdisbm 
bayalet şehirleriyle yıkılan, yakılan, boşalan köyleriyle tam bir vi
raneye çevrildi. Gazeteciler savaşın gölgesinde bile vesıem film
lerindeki rüzgann uAultulu sesi, yerlerde dUkkan tabelal•n, kapı
lan olmayan pencereleri kırık evleri, boş ıssız cııddelerin ıasviri-
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ni yapıyorlardı. Bunlara Cizre bir örnektir. "Cizre bildiAffiiz eski 
Cizre de~l", şehir havası çocuk çı~lı~ı duyulmuyor. 52 bin in
saıun y~ ilçe birdenbire 20 binin altına düşınüşta. Kalanlar 
evlerine çekilmiş, "başlarına gelecekleri bekliyor" du. Işsizlik, 
sömürgeci-faşist devlet terörü baskı ve savaş insanların bin 
yıllardır yaşadı~ yerleri terketme gerekçeleriydi. ipek yolu "eski· 
nin" terkedildi~i yüzyıllardaki yalnızlıAına yeniden bütünmüş 
durumda. Söınjlrgeci-faşist TC savaşa girmeden önüne koydu~u 
Kürdistan'ı insansızlaşbrma hedefini böylece yaratuAı sikolojik 
ortamla gerçekleştirmişti. 

Körfez'de savaş başlayınca ABD'ye tahsis edilen !ncirlik, 
Batman, Erlıaç ve Pirinçlik havaalanlannda kalkan uçaklar Irak'ı 
bambalarken TC devleti bu ortamdan faydalanarak panik yarat
mak, halkı sindirrnek ve göçe zorlamak için Kürdistan'ın belli 
yerlerini bombaladı. Batman'da patlamalar oldu~unu yazan 
günlük gazeteler, Cudi'de bombalama oldu~unu da yazdılar. TC 
yetkilileri ya "anza" veya "e~tim" uçuşu gerekçeleri ile olayı ka
mufle ediyorlardı. (Bakınız 22 Ocak 1991 Güneş) Cumhur Kes· 
kin sorunu TBMM'ye taşıyor ve Başbakana yanıtlaması için şu 
sorulan soruyordu. Cudi'nin bombalanmasına de~inerek, "Bom
balama olayının orada yaşayan insanlar arasında panik yaratarak, 
onları göçettirmek, göçe zorlamak için yapıldıAı söz konusumu
dur? Aynca Tenin Irak'ta Kürt bölgelerini bombaladıAı haberle· 
rine deAiııerek, "Bu bombardımanlardan Kuzey Irak'taki kaç Kürt 
yaşamını yitirmiştir." (Güneş 24 Ocak 1991) 

Bütün dünyanın ve Tilıleiye kamuoyunun dikkati Körfez kri
zi ve Körfez savaşı üzerine toplanınca TC sömürgecileri Krizin 
ve Savaşın gölgesinde Kuzey Kürdistan 'da sessiz bir şekilde 
Kürdistanı insansızlaştınyor planladı~ı oyunu oyuuyordu. Içişle
ri bakanı Hain Abdulkadir Aksu büyük oranda göçün meydana 
geldi~. şehir merlcezlerinin boşaldıAtm itiraf ederken "tabansız 
bir millet" olduAıtmuzu anlauyordu ve kendince "muhalefeti" pa
nik yaratmakla suçlayarak göçe sebep olduAıtnu söylüyordu. 
(Cumhuriyet 24 Ocak 1991) Böylece suçunu itiraf ederlcen bunu 
muhalefete yüklüyordu. 

Sorunun bir diAer yanı savaşla ilgili Kürdistan halkını Jro. 
ruyacak hiç bir tedbirin alınmaması oldu. Kimyasal silahiara 
karşı savaş bölgesindeki her ülke gaz maskesi saAınak vb. önlem
ler alııken TC adeta Kürdistan halkının katiedilmesini ister bir tu

tum takındı, göstermelik de olsa bir tedbire yönelmedi. 
Yukarıdan beri anlatuklanmızdan şu sonuç çıkar. Türkiye 

savaş ortamını Kürdisıan ulusal kurtuluş mücadelesini basUrmak 
için de~erlendirmiştir ve "sessizce", gözlerden gizliyerek 
Kürdisıan ulusal kurtuluş mücadelisini elimine etme çabasına 
girmiştir. 

Elbette TC sömürgecilerinin savaşla ilgili politikasında 
Kürdisıan'ın yeri sadece bununla sınırlı de~dir. Bu savaş öncesi 
politikasını savaş ortaınında gerçekleştirmesidir. Asıl savaş poli
tikasında Kürdistan ayn bir yere oturtulmuştur. 

TC'nin savaş politikası dil!er emperyalist ve sömürgeci 
güçlerde olduAıt gibi temeli pragnıatizme dayanır. Turgut Özal'ın 
deyimi ile "Bir koyup yirmi alma"dır. Birleşmiş Milletierin 
Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesiyle aldıklan ambargo kararı çıkar 
çıkmaz Türkiye derhal uyınuştur. Bundan sonra Turgut Özal res· 
men "savaş tüccarlıj!ına başlamış" halkın muhalefetine raj!men 
savaşı ele geçmez bir fırsat olarak ganimeti del!erlendirmeye gi
rişmiştir. 

ala yeldtf 

Ocak 1991 
H.BAWER 

(DEVAM EDECEK) 

HER MİZGİNİK 
A o A 

XELATEKE DIXWAZE 
Geli kuıdaıı: Sih ıni1et&ı ji lıev cilıC u 

zar ji hev dilr, dıxeliçe Farıside di p8nc mehan de, ji 
bo çukulatani bendeke xwe çekirin, mil bi mil ve 
şer dikin, le milete me ye ji de u baveki, ji bezaren 
sala ve ji bo xelaskirina ribe xwe çimani kare ben
deke xwe çare u mil bi mil ve şer bike? Di dirokC de 
gelek caran dijmine me ketliye ehmeqi u kawikiye 
de, keysa me le bati ye, le me ferzende ji dest xwe 
berdaye,! u we heji ferzende ji deste me berin beger 
em nikaribin bibine yek Geli kurdan: Mizginiye bi
dine hev! havaye yekitik dikC bi ci bibe!!! Dibe ku 
win bebwer nekin le nabe win xwr bi dilrxin, W erin 
bibinin çawa HE LEBCE u ZEWE u DIY AR
BEKIR u CIRNIK u ŞERNEX li bev civine, Kulilk 
u çiçekan ji goristanen şebidan banga xwe hildane, 
milet ve care banga şehidan bihist, bemi partiyen si
yasi u bunennendu xwendevanan soza kurde bere 
bi hev re dan ku kerwane xwe bikine yek, nave xwe 
bi p8nusa yekitiye danin ( malben-da kurd), neba bi 
mihvani li PARIS E, rawestana dawi li KURDIS
T ANE ke serbixwe ye, EV civat cara yekemji bez u 
huner u zanina kurda digere, bi yek tayije doza kur
dan di hilgire, Mil bi mil ve, pe bi pe re dirneşe , DI 
despreka bebara isa! de ku NEWROZA me bi bere 
xwe cewi Te, berek cejna me ye u bere didiwa vebii
na ve male ye, Zar u neynika milete kurde, le dive ev 
bere xweş ye cewi bi pizani ne ınire, HEW ARa me 
milete ku li çeliye xwe tim migate ye, Nişaııa biser
ketina ve malbende lihev hatin u bevgirtina ejı u ti
finge ye, getandina şalike axatiye ye, bilginina taca 
EHMED e XANI ye EV heviya ku ji mej xewna me 
bii , şabaş ji ve roje re ku va bi ci bu u pekhat, Geli 
berçi kurden welat parez ıru nistiınan perwzer Dive 
em ve malbende pıroz bikin, her yek li gor ferehiya 
çave xwe xelateke peve bikC, bide xuya kirin ku ku
re restem u guhderz u ınidiya ye, ji bo kefa dijmin li 
yekitiya kurds newe malbend spasiya we dike u 
n~zik kerwane kar bi re ve di çC, OXIR WELATE, 
RE XEBA TE, KERWAN YEK CIVA TE .. 

Pet xwezani. 
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(Bu yazı tWıa önce MB sajfıırındıın aynhp hanketimize kııhlan arkadaşiann ilk tavır yazısıdır.) 

TEMEL TEZLER VE TA VRIMIZ 
Bütün ülkelerin proleterlerinin, 

proleter dünya devrimi için her 
günkünden daha yoAun görev ve sorumlu
luklarla yllkümlü olduAtı zorlu bir dönem
den geçiyoruz. Emperyalist-kapitalist sis
temin olanca gücüyle devrime ve sosya
lizme saldırdıkları günümüzde, uluslara
rası karşı devrim her türlü yola başvurarak 
gerici egemenliklerini korumaya 
çalışmaktadır. Halidann ulusal ve sosyal 
kurtuluş mücadeleleri kanla boAulmaya 
çalışılıyor, devrim ve sosyalizm uAruna 
milcadele eden güçlere karşı, bütün karşı
devrimci yöntemler uygulanmaya koyu
luyor. Ne var ki, koşulların aAırlaşması 
halkların kurtuluş mücadelelerini önle
meye yetmiyor. Bunun en açık ve kesin 
karub, bugün dünyanın çeşitli bölgelerin
de elde silab emperyalist güçlere karşı 
mücadeleyi yükselten halkların sa
vaşımıdır. 

Bölgemiz OrtadoAu. halkların 
yüzyıllık mücadele mirasını bugünlere 
taşıyan ve başkaidırıyı temel alan onurlu 
geleneAi bugünde sürdürmektedir. Em
peryalist, sömürgeci ve siyonisı saldı
rganlara karşı durmaksızın devam eden 
kurtuluş savaşları yaygınlaşarak ve kitle
sel birboyut kazanarak yeni ve etkin ge
lişmeler kaydetmektedir. Emperyalist 
dünyanın sürekli iştah alanı olan bölge
mizde her gün yeni emperyalist entrika ve 
hile ile karşılaşmak artık neredeyse 
yaşamın parçası haline gelmiş bulunmak
tadır. 

Yaşanılan mevcut aAır ve çetin 
koşullar alunda bölge halklarının devrim
ci birliAi ve dayanışması büyük bir önem 
kazanmaktadır. OrıadoAu'da sömürgeci 
ve emperyalist güçlere karşı, devrimci 
güçlerin dayanışması, balklar arasındaki 
enternasyonalizmin gerçekleşmesi ve de 
daha da saj!lamlaşması bölge üzerindeki 
emperyalist denetime ciddi bir darbe vu
racak, halkların özgUrlUk savaşımında ile
ri ve önemli bir mevzi yaratacakur. Bu 
yönlü hazırlıkların büyük bir devrimci so
rumluluk gereAi bilince çıkarılarak ilerie
tilmesi ıJoAru ve kaçınılmaz alanıdır. 

Halkiann ulusal ve sosyal kurtuluş 
mücadeleleri tOm baskı ve zorluklara 
raAmen yükselirken, dünyada son 

dönemde meydana gelen gelişmeler, 
özellikle kurtuluş mücadeleleri açısından 
önemli tehlikeleri, açmazlarıda gündeme 
getirmiştir. Emperyalist-kapitalist 
dünyanın sosyalizm güçlerine karşı pm
tikte kazandıkları geçici zaferler ve "sos
yalizm" adına konuşan güçlerin yüzlerin
daki sahte sosyalist maskeyide çıkararak, 
kapitalisı dünyaya açıkça eklenmeleri, 
sosyalizme ve devrimin tüm kazanunları
na karşı cepheden saldırıya geçmeleri, 
sosyalizmden etkilenen ulusal kurtuluş 
güçlerini olumsuz yönde etkilemekte, 
halkların, emperyalizme ve sömUrgeci
liAe karşı yürüttükleri kurtuluş savaşları 
dinci ideolojilerin, burjuva düşünceleri
nin doAfultusuna sokulmaya çalışılmak
tadır. Bu durumun kendisi, ulusal kurtu
luş savaşlannda proleter sosyalist çizgi
nin önderliAinin önemini daha da aru
rıyor. Ama aynı şekilde bu, devrime ve 
sosyalizme karşı saldırıda, sosyalizmi sa
vunan güçlerin Marksizm-Leninizm bili
mi dol!rııltusunda birlikte hareket etmele
rini kesin bir zorunluluk olamk dayab
yor. 

Uzun süreden beri 'halklann da
yanışması\ 'enternasyonalizm', 'devrimci 
birlik' vb. tarhşmaları yaşanmaktadır. 
Belli dönemler böylesi tarhŞmaların dev
rimcilerin gündemine oıurdu~u bilinmek
tedir. Geçmişte bunun örneklerine 
sıklıkla rastlandı. Bugün yine aynı 

tarhşmalar deAişik düzey ve boyutta 
sürdUrülmekıedir. Ancak doAru bir pers
peklife sahip olunamadıAı için bu alanda 
başarılı olunamamışur. Şüphesiz bu so
runların her biri ayrı önem arzeımektedir. 
Bizce bu baj!ınbda enternasyonalizm so
runu özellikle büyük bir önem taşımak
tadır. Ne var ki, bunun sadece lafı edil
mektedir. Ülkemiz proletaryasının ve 
halkının kurtuluş mücadelesi karşısında 
talcınılan tavır ve içine girilen prnlik tu
tum bunun en bariz ömeAi olarak verilebi
lir. Bırakalım enternasyonal bakış açısını, 
hala ezici bir çoAunluk bir halkın kendi 
ülke devrimini yapacaAına dahi (çeşitli 
biçimlerde ve gerekçelerle) karşı çıkmak
ta ve ezilen halkların iradesini yok say
makta, KUrdistan ulusal ve sosyal kurtu
luş mücadelesini en iyi halde kendilerine 

ipotek etmeyi savunabilmektedirler. 
Bizim için bir tek entemasyona1izm 

vardır. Bunu Kürdistanlı komünistler 
henüz daha 70'li yılların ilk yarısında 
doAru olarıık <Xtaya koymuşlardı. HayabD 
sosyal pmtiAi bu görüşleri hergün yeniden 
doj!rulamaktadır. Sorunu Lenin yoldaş 
şöyle açıklar: 

"Yalnızca bir ve tek enıemasyona
lizm vardır: O da iosanm kendi öz ülke
sinde devrimci hareket ve devrimci sa
vaşımın gelişmesi için özveri ile 
çalışınasına, istisnasız tüm ülkeleıde, bu 
aynı savii§IIDı, bu aynı çizgiyi ve yalmzaı 
onu (propaganda, yakınlık, maddi bir 
yardım aracıyla) desteklemesine da
yanır. "(Lenin Nisan Tezleri Ve Ekim 
Devrimi Sf.59 açL) 

KUrdistan'ın paıçalanrııış sömürge 
bir ülke olduAll gerçekliAi ile birlikte, işçi 
sınıfının ve balkının ulusal-sosyal kurtu
luş savaşını zafere götUreceAi gerçek an
lamda görOlUp kavmnmad!Aı aUrece, ülke 
devrimimize yönelik doj!ru peıspektiflere 
sahip olabilmek imkansızdır. Özelde 
Türkiye devrimci hareketinin (sol maskeli 
reformisı hareketi ayrı tutuyoruz) bu ger
çejp kavmmadıAuu ve bunun direkt bir so
nucu, yansıması olarııkta ulusal kurtuluş 
mücadelemize karşı ciddi batalar içinde 
bocaladıAını, yönUnU şaşırdıAını ileri 
sürmek, gerçeAe bir kez daha işaret etmek 
anlamına gelecektir. YUkselen ulusal kur
tuluş mücadelesi karşısında kimi olumlu 
şeylerin söylenmesi, Tllıldye devrimci ha
reketinin üzerindeki sosyal-şoven etkinin 
giderildiAi aniamma gelmiyor. 

Kürdistan 'm sönUrgeciler ve emper
yalistler ıaıafından dört paıçaya bölünmüş 
sömürge bir ülke olgusu görilirnek isten
memekıe, Kürdistan komünistlerinin 
önlerine BaAımsız-Birleşik-Demokratik 
Kürdistan mücadelesi ve onu sosyalizm 
hedefi ile birleştirmesi kavmnmamakta, 
bu perspektiften oldukça uzakta durııl
maktadır. Bir yandan halklarm özgUr bir
HAinden balıaedilmekıe ve fakat diAer ta
raftan ezilen bir balkın özgUrlUk mücade
lesi, amaçları ve dünya devrimine getire
ceAi kazanımlar gözlerden gözlennıekte, 
'birlik' amacı adı albnda kurtuluş mücade
lesi karşısındaki görev ve sorumluluklar-
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dan kaçınılmakladır. 
Bu dunım öteki şeylerin yanısıra, 

ezilen halidann baAnnda taşıdıklan mu
azzam devrimci olanaldann görlllmemesi 
ve ezen ulusun kendini her şeye kadir 
görmesinin bir yansımasıdır. Bütün bu 
düşüncelerin yıllarca terkedillliemiş ol
masındaki esas eıkenin, sözkonusu güçle
rin bu konuda Marksizm-Leninizden uzak 
duruşlanyla açıklanabilir. Bunlann çıkış 
noktası olarak ML almamış olmalan, neti
cesinde Ulkemiz devrimi karşısında olum
suz bir yerde konaklamalan aslında an
laşılır göriilmelidir. Hemen belirtelim te
oriye ve halkların mücadele tecrübesine
de seçmeci yaklaşılınakta, işlerine gelen 
yanlan öne çıkarınakla ve fakat teoride 
esas olan yaşamın canlı pratigini ise 
gözardı etmektedirler. E~ Lenin ve Sta
lin yoldaşlann ezilen uluslann kurtuluş 
mücadelelerine yaldaşımlan, halkiann 
proleter dünya devrimi için kendi özgül 
koşullannda devrime sanlmalan, ulusal 
sorunun konuş şeklinin kavranması vb. 
sözkonusu olsaydı, bugünkü sosyal
şoven görüşlerin etkisinde hareket etmez, 
aksine mevcut gerçeldiAi doğu kavrar ve 
buna uygun taktik ve stratejik yönelime 
girerlerdi. Günümüze kadar Türkiye dev
rimci hareketinin Kürdistan halkına 

güven vermemesi (bazı istisnalar hariç), 
iki ıılustan proletaryanın ve ezilen halk
larm arasında istenilen güvenin tesis edil
memesi, Kürdistan'lı devrimci-yurtsever 
güçlerin eksiklikleri ve hatalanmoda rolü 
olmasına raAmen, esastaTürkiye devrim
ci hareketine b&Alamak hiçte abartılı bir 
tespit olmayacaktır. Özelliklede Kürdis
tan proletaryasının kendi gücü ve iradesi 
ile sosyalizm için savaşımının bir türlü 
kabııl edilmeyişi bu sorumluluklannın 
ciddiyetine (!)örnek verilebilir. 

Son birlcaç yıl içerisinde söylernde 
kimi de#işildilderin yaşanması, 'seksiyon' 
vb. fikirlerio ileri sürülmesi aslında ger
çe#i ifade etmekten oldukça uzak kalınak
ıadır. Bu 'yeni' gelişme(ler) bir yerde mi
sakı ınilli'nin etkisinden hala kurtulama
mak olarakta ifade edilebilir. Gerçekte 
Kemalist ideolojinin dumura uArattıAI be
yinler pratikte bir dizi olumluluAu görme
sine raAmen. teorik olarak eski çerçevenin 
dışına çıkamamaktadır. Aynca bu aynı 
zamanda bir diAer ülke proJe taryasının ve 
halkının kendi komünist öncüsü ile birlik
te devrimini gerçekleştirmesi gerçeğini 
redetmekten başka anlama gelmez . 
Söylenilenler, yapılan ve yapılabilecek 
deAişiklikler yaşanılan gerçeAe tekabül 
ediyorlarsa ve buradan hareketle proletar
yanın sosyalizm için savaşımını ileriete
cek tUrden ise bir anlam ifade edebilir. 

Yoksa bazı dayatmalar veya sürecin zor
laması sonucu geçici ve o ana ilişkin ola
rak yapılan de#işiklikler, ilk başta olum
luluğu ifade eden düşünceler olarak 
gürülselerde kalıcılığı olamaz, davayı 
ilerletici özellikleri taşıyamaz. Nitekim 
bugün hakim olanda budur. Şüphesiz bu 
yanlışların iki ülke proletaryasının ve 
halkının kurtuluş mücadelesine ciddi za
rarlan dokunmaktadır. Telafi edilmesi bir 
zorunluluk şeklinde algılanmalıdır. Halk
lar arasında ve özelliklede Türkiye ve 
Kürdistan halkı-devrimci güçleri arasında 
dayanışmayı, entemasyonalizmi hakim 
ve de güçlü kılabiirnek için bu zararlı yak
laşımlarla kesin bir hesaplaşmanın yaşan
ması şarttır. Kürdistanlı komünistler bu 
alandaki görevlerini yerine getirınede ka
rarlıdırlar. 

Bir yandan Türkiye devrimci hare
ketinin yanlışlanyla mücadeleye girip, 
Türkiye halkı ve devrimci güçleriyle sıkı 
ilişkiler geliştirmeye çalışırken, aynı za
manda kendi proJetaryası ve halkının ezen 
ulusun halkı ve devrimci güçleri ile da
yanışma, kardeşlik duygulanyla hareket 
etınesini sağlayacak, ezen ulus şövenizmi 
ile kararlılıkla savaşırken, ezilen ulus mil
liyetçiliğinede taviz vermeyecektir. 
Kısacada olsa belinmeliyizki Kürdistan 
proletarya hareketi (Yekitiya Proletarya
ya Kürdistan) bu alanda esasta olumlu bir 
noktada bulunmaktadır. 

Ulusal kurtııluş mücadelemize karşı 
sorumluluklanmız gün geçtikçe artmak
tadır. Ba~ımsız ve özgür bir vatan için 
görevierimize sanlmanın, devrim ve sos
yalizm davası için taşıdı~ı hayati önem 
görülmelidir. Her bir gecikmenin ne tür 
zararlar verece#i görölmek zorundadır. 
Ülke ve halk gerçeldiğinin görölüp bilin
ce çıkanlması kaçınılmaz bir görev olarak 
kavranmalıdır. Ba~ımsızlık mücadelesin
de bugürıkü kavgayı ileriye götürmek, za
fere giden yolda daha çok özveri ile hare
ket etmek gerekmektedir. Bunun ilk ve te
mel şartı ise; ülke devriminin zaferi için 
komünist bir partinin yaratılması, müca
deleninin önderli~ine geçmesi olarak bi
linmelidir. Gürev Kürdistanlı komünistler 
tarafından tespit edilmiş durumdadır. 
Komünistlerin görevi bu hedep doğnıltu
sunda çalışmaktır. Devrimci enerjiyi, sos
yalist potansiyeli bu doğultuda harekete 
geçirmek acil bir görevdir. Bu kavgaya 
omuz vermek, görevierimize dön elle 
sanlmak tarih önünde üstüroüze düşeni 
yerine getirmek demektir. 

Kısa süre öneeye kadar MB 
oluşumu iiçinıle çalışan bizler, öteden beri 
gurup içinde yürüyen tartışmalann artık 
bir sonucu ba~lanması gerekıiii ger-

çeAioden hareketle, görüşlerimizin esasıa 
Marksist-Leninist bir hatta gördüjümüz 
Y ekili ya Proletaryaye Kürdistan ile uyum 
içerisinde bulunduAtmo ve YPK'dan yol
daşlarla hareket edeceiimizi devrimci ka
muoyuna duyurmuştuk. 

MB'nın genel yapısını, geçmişirtl 
vb. yanlarmı deAerlendirmeyi buraya ak
tarmayı gereldi görmüyoruz. Bu çalışma 
çeşitli şekillerde yapılmıştır. Biz ideolo
jik-siyasal tezlerimizi kısaca bu yazıda or
taya koymaya çalışacaAız. MB Kürdistan 
devrimi sorununda bazı olumlu teziere sa
hip olmasına raAffien bu tezlerini geliştir
memiş, gerçekliAe denk düşecek düzeye 
çıkartmamış olması ve pratik açıcianda 
Kürdistan proletaryasının ve halkının kıır
tuluş mücadelesi karşısında güiıün asıl 
görevine (Yani Kürdistan komUnist 
örgütil içinde yer almaya) vardınlmaması 
karşısında, biz üstüroüze düşen ML so
rumluluk doArultusunda hareket ederek 
Kürdistanlı komünistlerle (YPK) bir
leşme pratiğine girdik. 

Daha öııcelai yazılnıış kimi ilk ıavır 
yazı ve makalelerde bugünkü gelişmemi
ze, tavır del!işikli#imize önayak olan an
layışlann varoldulu görülecektir. Bu 
yazılar doAal olarak yetersizlikler 
taşımaktadırlar. Gelinen aşamada yeter
sizliklerin bütünüyle ortadan kalktıAtm 
sOyleyebilmek bize doğu gelmemektedir. 
Böylesine eksikliklerin pratik faaliyetlilik 
süreci ortamında giderileceAine inanıyo-
ruz. 

Bu yazıda-kısııcada olsa neden Ye
kili ya Proletaryaye Kürdistan'ı ML değer
lendirdijimizi ortaya koymaya 
çahşııcağız. Bize göre asıl sorun ve de öne 
çıkanlarak görülmesi gereken ana nokta; 
Türkiye devrimci hareketinin bugüne ka
dar devam eden olumsuz anlayışlanndan 
kopmak ve kopuşun süreç içerisinde gide
rek gelişip olgunlaşacaAı gerçeğinin 

görülmesi dir. 
Bu yazıda çokkısııca da olsa Tllıtriye 

devrimine ilişkin görüşlerimizide tezler 
halinde belirtmek zorunda kaldık. Bu, 
hem Türkiye ve Kürdistan devrimi arası
ndaki ilişkiyi kavramak, ve hemde konuya 
ilişkin kimi önemli yanılsamalan göster
mek açısıodak da önem arzediyor. 

TEMEL TEZLERİMİZ! 

Devrimler bemen blltün Ulkelerde 
var olan objektif yasalardan, iktisadi-siya
si-ideolojik şekillenmelerden doAar, ge
lişirler. Hiç bir devrim iradi bir çabayla, 
ıoplumsal temeli olmadan gerçekleşemez. 
Her hangi bir ülkedeki devrim aşaması 
tespit edilirken, iktisadi-siyasi yapının 
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tahlili, çeşitli smınflann gelişme derece
leri, birbirlerine karşı aldıkları tavır, ıop
lumsal gelişmede aynadıklan rol, devrimi 
gerçekleştirecek öneOnUn bilinç ve 
örgUdOIIIk seviyesi, mütıefıkleriyle ilişki· 
leri bütünilik içinde delterlendirilmelidir. 
Bütün bu karmaşık yanlar çok yönlü ola
rak tabiii edilmeden, sorunun herhangi bir 
yanını keyfi olarak öne çıkannak, bu te
melde içinde bulunulan devrim aşamasını 
tespit etmek izlenecek bir yol olamaz. 

Iktisadi yapı devrim aşamalarının 
tespitinde çok önemli bir yer tutmasına 
raıtmen, her zaman tek başına belirleyici 
deAi]dir. Soruna kaba mataryalist tarzda 
yaklaşanlar, iktisadi yapının karekıerine 
bakarak, devrim aşaması tespitini yapı
yorlar. Bu durum siyasi Ost yapıdaki 
farldılıklan dikkate almadıltı gibi, ulusal 
faktl!rleri, tarihsel gelişmeyiıle göz önüne 
almıyor. Özellikle proletaryanın mütte· 
fıkleri sorununu küçümsüyor. Onun üze
rinden atlıyor. Bütün keskin görüntüsüne 
raıtmen, proletarya açısından, ittifak yapı
lacak güçleri hesaba katmayıp, proJetar
yayı zayıflaup, burjuvazi yi güçlendirdilli 
için, devrimi inıkansızlaşlınyor. 

Biliniyor, bazılan Türkiye'de ha
kim üretim biçiminin kakpiıalist olduıto 
gerçej!inden hareketle, devrim aşamasını 
sosyalist delıerlendiriyorlar. önce bu tes
pit, tamamlanınamış demokratik devri
min proletarya ve dilter emekçi sınıflar 
üzerinde ne gibi etldler bıraktıltını hesaba 
kaunıyor. Alt yapıda kapitalist ilişkiler 
hakim olmasına raıtınen. siyasal üst yapı
da demokratikleşmenin yaşanmamış ol
masını dikkate almıyor. Bu durumun ha
rekete geçirdi~ geniş küçük-burjuva kit
lelerin muhalif durumunu, proletaryanın 
iktidar uıtruna mücadelesinde mutlaka he
saba katması gereken bir güç olarak göre
miyor. Siyasi demokrasinin kazınılmamış 
olması, kOçlik-burjuva sınıfınıda demok
rasi savaşımına itiyor. Yanısıra büyük 
emperyalist devletlerle var olan 
baj!ımlılık ilişkisi, toprakta tamamen 
kazınmamış feodal ilişldler,vs. demokra· 
lik devrimin eunenleri olarak ele alı
nmalıdır. Ekonomik yapıdaki feodal 
kalınllların ikinci plana düşmesi demok
ıatik devrimi gündemden çıkarmaz. Sade
ce demokratik devrimin ekonomik 
özünde de~ikliklere, sosyalizme geçişte 
daha elverişli bir ortamın doj!masına yol 
açar. 

Demokratik devrimierin a1acalıı bi
çimler, ittifak ve taktik şekiller ekonomik 
yapıdaki gelişmenin düzeyine, siyasi 
yapıdaki farldılıklara göre de~şiklikler 
gösterecektir. Demokratik devrimler ge
nel olarak kapitalizmin sınırlarını aşma-

masına raj!men, devrime proletaryanın 
önderlik edip-etnıemesi, proletaryanın 
önderlik ettil!i koşullarda ittifak yaptıltı 
güçlerin farklılıklarına göre deltişiklikler 
arzedecektir. 

Kapitalizmin geliştilti, sosyalist 
üretim ilişkilerinin kurulması için yeterli 
maddi temelin az-çok bulunduAıJ, fakat 
anti-emperyalist ve demokratik görevle
rin gündemde oldDAu ülkelerde, kısa sUre
de sosyalist devrime dönüşen demokratik 
devrimler gündemdedir. Işçi-köylü dik
tatör!Oj!ü sloganı üzerinde gerçekleşen 
demokratik devrim, devrimden sonra yeni 
ayrışmalara sahne olacak, demokrasi için 
irade birlil!i salılanan kOçUk-burjuvaziyle 
yeniden iktidar için mücUdele başlayacak, 
proletaryanın sosyalizm uıtruna savaşımı, 
durmaksızın sosyalizme geçme istel!i 
karşısında kOçOk-burjuvazinin direncini, 
mücadelesini bulacaktır. Yeni ittifak ve 
mücadeleler gündeme gelecek, proletarya 
bütün köylülükle ittifak siyasetinden, 
yoksul köylOIUkle ittifak siyasetine geçe
cektir. Çok bilinen bir tanımlamayla pro
letarya demokratik devrimden sosyalist 
devrime, biliinç ve örgüdUllik seviyesine, 
yoksul köylülllkle birleşme derecesine 
balılı olarak durmaksızın sosyalizme ge
çecektir. Bu geçişin alacaltı özgünlükler 
Oneeden heseplanaınaz. Sımf mücadelesi, 
her Olkenin somut tarihi-ekonomik-siyasi 
güç ilişldlerine göre yeni şekiller doAura· 
cakur. 

Kapitalizmin yeterince gelişm~. 
yabancı baskısının belirleyici rol oy
nadıltı, ulusal faktörün öne geçti~ ülke
lerde, devrim daha çok ulusal kurtuluş sa
vaşı olarak ortaya çıkacak, yabancı em
peryalizme karşı yürütülen mücadele, gi
derek iç gericilille karşı mücadeleyide 
kapsıyarak genişliyecektir. Çok genel 
olarak ortaya konulacak olursa bu ülkeler
de demokratik devrimden sosyalist devri
me geçiş, birinci tip ülkelere nazaııın, nis
peten daha uzun bir dönemi kapsıyacak, 
karmaşık biçimler alacakur. 

Demokratik devrimiere proletarya
da önderlik etse proletarya ve köylülülıün 
birlikte payiaşııldan bir iktidar, proletar· 
ya diktatörlülıü olarak adlandırılamaz. 
Proletarya dikıatörlilltü, proletaryanın ik
tidıınnı başka bir sınıfla paylaşmadıj!ı, 
kendini sınırlamadıj!ı iktidar biçimidir. 
Oysa proleterya ve köylülülıün demokra· 
tik diktaıörlü!ıU, kapitalizmin sınırlarını 
aşmayan, onun içinde kalan bir dikıatörlü
ktUr. Zira, 'köylülük bir bUtUn olarak meta 
üretimi üzerinde yer alır ve son kapitalist 
sınıfur.' Devrime proletaryanın önderlik 
etmesinden dolayı kapitalisı büyük 
mülkiyelin ulusallaşunlması sosyalizm 

olarak adlandınlamaz. Iktidara kflçllk· 
burjuazininde ortaldık elmesinden dolayı 
bu mülkiyet aynı zamanda, kilçllk-burju
vazininde mülkiyetidir. 

Ancak proletaryamn önderfiAinde
ld demokratik cumhuriyet, burjuva de
mokratik cumhuriyetten daha ileri bir bi
çimdir. Bir anı aşama, geçiş hllkUmetidir. 
Bu iktidar dUzen örgOtU deAi], proletarya 
açısından savaş örgütüdür. Geçmişi, bur
juva-feodalite ise, gelece~ sosyalizm
dir. 

Sorunu somutlaşbrmaya çalışalım. 
Türkiye'de burjuva-demokratik devrimin 
kimi adımları özellikle kemalist devrimin 
ilk yıllarında atılmasına ra~. tamam· 
! anmamıştır. Kemalistlerin kurtuluş sa
vaşının zaferinden sonra, emperyalisderle 
var olan ilişldlerini sıldaştımıaları, on
ların dürneo suyuna girmeleri, içte yoAun 
bir gericilille yönelmeleri, toprak alıaları 
ile var olan ittifaklarını sistemleştirmele· 
ri, Kürt ulusunun Osmanlılardan kalma 
sömürge yapısının dahada katmerleştir
meleri bu süreci hemen hemen tümüyle 
durdurmuştur. Eınperyıılizıııin baldıniye
tindeld Türkiye'de gelişme içinde, emper· 
yalist sermayenin uzantısı, onun ilişki altı 
içinde gelişen lconıprador-tekelci bir kapi
talizm hakim üretim biçimini almıştır. 
Kapitalizm sadece şebirlerde deAi],larlar
da da haldm hale gelmiştir. Kırsal alanda 
farklılaşma ileri boyuta varmış, ticari 
tarım gelişmiş, geniş köylü kitleleri top
raktan kopanlmıştır. Kırsal nüfusun şehir 
nüfusu aleyhine sürekli kflçOimesi bunun, 
sadece bir göstergesidir. Emperyalist ka
pitalizmin uzantısı durumunda Id Türk te· 
kelci burjuvazisinin önemli bir ayncalıltı 
ise, Kürdistan pazarını elinde bulundur
masıdır. Gerekli sermaye birikimini 
salılamak açısından KUrdistan'ın yer alu 
ve yer üstU zenginlikleri vabşice talan 
edilmiş, üretici güçleri tahrip edilmiştir. 

Türkiye'de bugün temel çelişki 
emek-sermaye çelişkisidir. Sayısı ve 
yoıtunluAu küçUmsenmiyecek bir sanayi 
proJetaryası vardır. Türldye'nin emperya
listler le baltımlılık ilişkisi olmasına 
raıtmen, bu baltım lı lık, 1 920'1i yıllarda 
kullanıldıltı anlamda bir yan-sömürge, 
sömürgeleşnıe yolunda bir Olke biçiminde 
adlandınlamaz. Türldye'de orta-düzeyde 
gelişmiş bir kapitalizm vardır. Kapitaliz
min dış pazarlanı açılınası sadece KOrdis
taola sınu1ı deAi]dir. TUrk ıekelci burjuva
zisi gerek !di: başına, gerekaede çok uluslu 
emperyalist tekellerle birlikte, dilter pa
zarlara açılmalcıa, tekstil, gıda ve kimi ara 
mallarda önemli ihracat imkanlarına sa
hiptir. Aynı şekilde TUrk tekelci bujuvazi
si dış pazarlarda tek başına yada orıalc ola-
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rak yol, baraj, kanal vs. gibi özellikle inşaat 
alanlarında, mütahitlik alanlarında yaur
ımlarda bulunmaktadır. Türk tekelci bur· 
juvazisi Kuzey Kıbrıs'ı işgali alunda bu· 
lundurmakıa, Ege adalarında, Güney 
Kürdistan'da hak talep etmektedir. Bu 
sömürgeci emeller bölgede sürekli bir is· 
tikrarsızlı~ temeli olmaktadır. 

Yukardaki çerçeve içinde Türkiye'yi 
küçük-emperyalist bir ülke olarak adland
ırabiliriz. Kıbrıs, Kürdistan söz konusu ol
duğu müdıleiçe Ttlrldye ezen ülke duru
mundadır. Emperyalist kavramını, emper
yalist büyük devletlerle, rekabete girip, 
dünya paylaşımına kaulan güç anlamında 
kullanmıyoruz. Daha çok çeşitli büyük 
emperyalist devletlerin açık işbirli~i ve 
deste~i ile onlann direkt olarak gerçek
leştiremediAi işgalciliAi, sömürgeciliAi 
gerçekleştiren bir güç şeklinde görüyoruz. 
Komünist Enternasyonal S. Dünya Kong
reside aynı anlayış doArultusunda, o 
günkü kimi devletleri böyle tahlil et
miştir. 

"Kongre, küçük emperyatist dev
letlerin hakim sınıfları tarafından 

yürütülen, ulusal karşıtlıkların son derece 
keskinleşmesine yol açan sömürgeleştir
me politikasının karşı-devrimci anlamına 
işaret eder. Kongre Polonya, Romanya
Yugoslavya, Çekoslavakya ve Yunanis
tan komünist partilerini, bu sömürge
leştirme politikasına karşı enerjik bir 
mücadele yürütmekle yükümlü kılar. 

"(Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu. Leni
nizm Dizisi. sf. 195). (abç) 

Soruna bu açıdan bakıtdıAında 
Türkiye'nin bugünki ekonomik-siyasi-as
keri potansiyeli, içinde bulunduAn durum, 
ogün için kOÇük emperyalist devletler ola
rak adlandırılan bir çok devletten daha 
ilerdedir. Ama kavram fetişizmi yaratan
lar, emperyalist olma özelliAini sadece 
büyük emperyalist devletlere özgü olarak 
görenler, leninist emperyalizm teorisinin 
özünü deAil, onun lafzını öne çıkaranlar 
bunu anlayamazlar. Türkiye'nin kendisi
nin büyük emperyalist devletlerle 
b&Aımlılık ilişkisi içinde bulunması, böyle 
bir tespit yapmamızı engellemez. Zira 
kOÇük-emperyalist olma espirisi tarnda 
bunu gerekli kılar. Dahası emperyalistler 
arası var olan çıkar çelişmeleri, çoAu kere 
küçük emperyalist devletlere nispeten da
ha rahat manevra alanı, saldırı fırsatı verir. 
Son gelişmeler bu tespitimizi yelirince 
doAruluyor. 

Bütün bu ana belirlemeler ışıAında, 
Türkiye'de ki devrimi, anti-emperyalist 
yanı, ulusal kurtuluşçu yanı ikincil olan, 
esas olarak iç gericiliAe yönelmiş, siyasal 
özgürlükleri kazanmayı kendine temel 

alan, aynı şekilde topraktaki feodal kalm
uları temizlerneyi önüne koyan, emperya
list ilişkileri tasfiye etmeyi amaçlıyan, 
büyük sermayeyi ulusallaşurmayı hedef
leyen, anıi-emperyalist demokratik dev
rim olarak adlandırabiliriz. 

Türkiye'yi kapitalisı olarak de~er
lendirdi~imiz halde, anti-emperyalist de
mokratik devrimi savunmamız esas ola
rak şuna dayanır. Proletarya demokrasi 
savaşımına kayıtsız kalamaz. Toplumun 
büyük çoAunluğu anti-demokratik gerici 
uygulamaların altında bulunmaktadır. Bu 
durum özellikle proletarya dışında küçük
burjuvaziyide demokrasi savaşımına, si
yasal özgürlükleri kazanma mücadelesine 
çekrnektedir. KOÇük-burjuvazinin muha
lefeti, mücadelesi sosyalizm için bir 
mücadele de~il, siyasal özgürlükleri ka
zanmak için bir mücadele, büyük senna
yenin ve toprak sahiplerinin egeme~in
den kurtulmak için bir mücadeledir. Ikti
dar u~runa mücadelesinde proletarya, 
böylesi bir müttefiAe kayıtsız kalamaz. 
KOÇük-burjuvaziyle ancak demokratik is
temler temelinde ittifak kurulabilir. Prole
taryaya düşen görev, demokrasi mücade
lesinin önderliAini ele almak, proletarya 
ve köylülüAün demokratik diktatürlüAü 
istemini gerçekleştirmek, durmaksızın 
burdan sosyalizme geçmek için mücadele 
etmektir. Stalin yoldaşın KornOnisı Enter
nasyonal proAfarnını tartıştı~ bir makale
sinde konumuzia ilgili olan aşaAıdaki tes
pitleri oldukça öAreticidir. 

''Ülkelerin çok gelişmiş kapitalist 
ülkeler (Amerika, Almanya, Ingiltere) or
ta gelişmiş kapitalisı ülkeler (Polonya, 
Şubat devriminden önce Rusya vb.) ve 
sömürge ülkeler olarak üç tipte 
sınıflandırılması bu yoldaşlara göre 
yanlıştır. 

Bu yoldaşlar, Polonya'mn ilk tipte
ki ülkelerden sayılması gerektiğini, yanlız 
iki tipte ülkeden, yani kapitalist ve 
sömürge ülkelerden söz edilebileceAini 
iddia ediyorlar. 

Yoldaşlar, bu yanlıştır. Devrimin 
zaferinin derhal proletıırya dikıatörlüAQne 
götürecel!i, gelişmiş kapitalisı ülkelerden 
başka, kapitalizmin az geliştiAi, feodal 
kalınularıo bulundu~u ve anti-feodal tipte 
özel bir tarım meselesi olan ülkelerde (Po
lonya, Romanya vb.) vardır. Buralarda 
küçük-burjuvazi, özelikle köylülük 
devrimci bir patlama durumunda mut
laka önemli bir söz söyleyecektir. Bu 
ülkelerde devrimin zaferinin proletarya 
diktatörlüAUne gölürmesi için belli ara 
aşamalardan, diyelinıki proletarya ve 
köylülüAQn diktatürlüAQnden geçmek ge
rekebilir, mutlaka geçecektir. 

Bizde de aynı şekilde, Troçki gibi 
Şubat devriminden önce köylülüAfin ciddi 
bir öneminin olmadıAını ,günün slo
ganının "Y ıkılsın Çarik, Işçi hükümeti bı
rulsun" sloganı olduAnn u iddia edenler 
vardı. BildiAiniz gibi Lenin bu tür bir sJ.o. 
ganla kendi arasına kesin bir sınır çizdi, 
küçük-burjuvazinin özelikle 
köylülüAün rolünün ve özgül 
aj!ırJıtınm küçüınsenmesine karşı tavır 

aldı. "(Komünist Enternasyonal 
ProAramı. sf. l3l-l32)(a.b.ç) 

Leninist devrim anlayışını özlü bir 
şekilde ortaya koyduAn için bu pasajı ol
dul!u gibi aktardık. Zira küçük-burjuvazi
nin, köylülO~ün rolünü kOÇOrnseyen, de
mokratik devrimin üstünden aUayan, 
Troçkist manu~ günomUzdeki uzant
ılarına iyi bir cevap vennektedir. Bilini
yor, özellikle bazı çevreler, Türkiye kapi
talist, temel çelişki emek-sermaye çelişki
sidir tespitinden hareketle, mekanik bir 
şekilde 'sosyalist devrimi' gündeme getir
mektedir. Onlann göz önünde bulundur
madığı esas olgu, küçük-burjuvazinin, 
köylülüğün taşıdıAı devrimci potansiyel
dir. Çok keskin görünmesine raAmen bu 
tespit iki batalı e~ilimi içinde barınd
ırmaktadır.Ya proletarya ya başıada ifade 
eıtiAimiz gibi, iktidar uAruna mOcadelesi
ni, çok önemli bir mütıefiAinden koparta
rak verdirdiAi için, mücadeleyi daha 
baştan yenilgiye uAratmakta, yada kaçük
burjuvaziyle demokratik temelde kurulan 
ittifakı sosyalizm için bir iıtifakrnış gibi 
göstererek, proletaryanın bilincini karart
makta, hedef şaşırtmaktadır. 

Dikkal çekrnek istediAinıiz bir diAer 
konu ise, Stalin'in çok açık bir şekilde, 
proleııırya ve köylülüAfin demokratik dik
tatüriOğOnü, proletarya diktatörlüAO ola
rak değil, ona geçişin bir aracı, ara aşama 
olarak adlandırmasıdır. Bu tespit iki açı
dan önem taşımaktadır. Proletarya ve 
köylülüAün demokratik diktatörlUAIJnün, 
proletaryanın önderlik etmesinden dolayı 
proleterya diktatörlüAü olarak adlandı
nlamayacı gerçeAW ortaya koymakla bir
likte, bu diktatörlüAQn bir geçiş aşaması 
olduAunu, ara aşama oldu Runu, proletar
yanın görevinin, proletarya dik
tatöriUAUne geçmek için mücadele etmesi 

gerektiAini ortaya koyuyor. 
Hemen belirıelim, ganomoz Türki

ye'sini o günkü Romanya yada Polan
ya'yla bire-bir benzeyen bir ülke olarak 
gönnUyoruz. Sadece kapitalizmin hakim 
olmasına raAmen, demokratik devrimin 
gündemde olabileceAini, özellikle mütte
fıkler sorununun, devrim aşamaları tespi
tinde çok önemli bir yer tutillAunu göster

mesi açısından üstünde durduk. 
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Geçerken bir noktaya i§81'et etmek 
istiyoruz. Komünist enternasyonal 
proAramında, ogünkü somut koşullarda 
sömürge ve yan-sömürge ülkeler aynı ka
tegori içinde ele alınmaktadır. Sadece bir 
kısım sömürge ayn olarak ele alınınakdır. 
önce şu bilinmelidiıki, ogünki ortamda 
yan-sömürge elenildili zaman yan-yolda 
sömürgeler, %90 sömürge ülkeler ad
landınlıycrdu. Günürolizde hemen hemen 
tüm bagıınlı ülkeler (sömürge ülkeler ha
riç) bir çok güç tarafından ayrımsız olarak 
yan-sömürge olarak adlandınlmaktadır. 
Bizce bu tespit somut durumla çelişen, 
gerçeli tam olarak ifade etmiyen bir tes
pittir. Bııgımlılık ilişkisi somut olarak in
celenmelidir. Lenin'in Portekiz, Arjantin 
vs. örneklerinde gösterdili gibi, özgün 
durumlar, orta tipte bagımh ülkeler her 
ülkenin özgülünde incelenmek zorun
dadır. 

Tıııtdyede kapitalizmin orta düzeyde 
gelişmiş olması gerçelti, Kürdistan pa
zanna hakim olup orayı sömürgeleştir
mesi gerçelti komünistlere çok önemli 
görevler yüklemektedir. öncelikle prole
taryanın sosyalist görevlerini bugünden 
küçümseyen, sasyalist devrim icin prota
taryayı bugünden hazırlamayan, tümüyle 
halkçı bir çizgiye kayarak, küçük-burjuva 
görevler içine proletaryayı hapseden an
layışa karşı mücadele edilmeldir. Zira 
halkçılık tersinden, troçkizmin horıla
masına uygun bir zemin hazırlamaktadır. 
Aynı şekilde kapitalizmin gelişme düze
yi, Türk burjuvazisinin dış pazarlardaki 
varhltı, Kıbns ve Kürdistan'ın işgal edil
miş durumlan, ulusal bujuvaziyede 
önemli ayncalıklar tanımaktadır. Ulusal 
burjuvazi ittifak yapılacak bir güç deltil, 
yalıtılacak, tarafsızlaştırılacak, ara bir güç 
olarak delterlendirilmelidir. Türkiye'nin 
somut durumu, ekonomik ve siyasi ge
lişmişlik düzeyi göz önüne alınmadan, 
Çin'de yada başka bir ülkede izlenen tak
tilti gündeme getirmek gerçekçi olma
ınaktır. 

Tıııtdye'deki devrimi kısa sürede sos
yalist devrime dönüşecek, demokratik an
ti-emperyalist devrim olarak adlandınnak 
gerekir. Proletarya önderlik etmesede, 

toplumsal ve siyasi yapıda meydana gelen 
ciddi deltişildilder sosyalist devrimi di
rekt olarak gündeme getirebilir. Bu ihti
mali göz önüne almamak, demokratik 
devrimin mutlak olarak proletarya önder
liltinde gerçekleşmesini beklemek, çok 
ciddi bir yanlışhktır. 
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Eylül 1990 
(DEVAM EDECEK) 

Ortak tarihimizde ikinci kez yaşanan 
savunma ve sığınma duygusu mu? 

Yoksa saldınnın örtülüsü mü? 

Her bir tarihsel an ve kesiti 
dünden, bügün ve gelecekten koparmak, 
günle sınırlayan belirgin çizgilerle ayı
rmak, 'özgün1ük adına 'geçmişe mazi' de
mek delildir ve olmamalıdır. Böylesi bir 
yaklaşım; dün'ü oldultu gibi, bugün ve 
yann'ı anlamak, yorumlamak ve yaşamı 
bunun üzerine kurmanın önündeki en 
büyük engeldir. 

Bilim, bilimsel dünya g~ ve bu
radan hareketle, geçmiş-günümüz-gele
cek üçleminde, toplumsal gelişmede, ile
riye yönelmedeki sınıfsalitoplumsal dina
mikleri, bunlann cephesel ortak ve bi
leşenlerini, karşılık ve karşıtlıklannı 
dol!ru bir biçimde konumlandmnak, orta
ya çıkarmak, sınıfsalitoplumsal mücade
lenin ve bu mücadele üzerinde yükselecek 
olan toplamsal gelişimin önünü aç
mak/aydınlatmak demektir. Bunu başar
manın yolu; belli düzeyde tarih bilinci, bu 
bilincin birlikteliltinde belli bir tarihsel 
yaklaşımı gerektirir. 

Tarihsel yaklaşımın benimsenme
si; olaylann, olguların ve sınıf mücadele
sinin terneDerindeki belli bir nedensellik 
türüne olan, beslenen inancı dile getirdil!i 
kadar, 'tarih yazın'ı ve o yazı'nın oluşumu
na kaynaklık eden insanlann, yaşamlarını 
sürdürmek için yapbklan şeylerin bilinç 
oluşbırmaya yaptıltı katkıya olan inancın 
da sonucudur aynı zamanda. Tarih; geç
mişten günümüze uzanışına ve gelecelte 
filizienişine güç, hız ve omuz vererek, 
sınıflar mücadelesi, yaşamı sürdürme 
mücadelesi sırasında yapılaniann toplamı 
oldultuna göre; dün'e, bugün ve yarın'a 
ilişkin bir şeyler söylemek ve yapmak du
rumunda olanların, herbir söylem ve ey
lemlerinin, bunlann ardındaki düşünce 
düzenelinin belirginleşmesi, anlaşılması 
büyük önem kazanıyor. 

B u açıklamalar ışıltında bakıl
dıl!ında, 413,424 ve 425 sayılı kararname
terin, ikinci bir Takrir-i Sükun olarak 
Kürdistan ve Türkiye halklarının yaşarnı
na sokuluşuna, katliam, terör, sürgün ve 
zoraki-toplu güçettirmelerin yaygı
nlaştırılıp, yasallaştırılmasına karşı, 

Türkiye halldan ve devrimci-demokratik 
çevrelerinden Filistin- Bulgaristan ve 
Azerbeycan'daki en ufak bir gelişmeye 
karşı gösıerileıı/geliştirilen bir tepki gel
medil!ini söylemek, körlük haksızlık et
mek olmadıltı gibi, bugünkil tutumun, 
1925'lerdeki tutumdan pek de farldı ol
madıl!ını söylemek, tarihsel idealizmi sa
vunmak delildir. Bunlan belirlemek, top
lumsal gelişmenin önündeki akaaklı
klan/eksiklilderi ve bunlan giderecek me
kanizmaların duraksamadan, savsakla
madan yaşama geçirilmesi, bin bir özeniy
le inşa edilmesi geıdttil!ine işaret etmek, 
ç$1 yapmaktır. lşaret etmek yeterli mi
dir? Kuşkusuz delil 

Türkiye ve Kürdistan halklannın 
20'lerin ikinci yansındald halklar olmadı
Idan gerçeli yadıunamaz. Ama öte yan
dan da, Türkiye halklarının ve devrimci
demokratik çevrelerinin, 20'lerin ikinci 
yarısındaki konumlarını eni-konu 
aşoklarını söylemek de, gerçeklil!e öznel
ce yaklaşmak, çarpıtmak olur. Türkiye 
halldannın ve devrimci-demokratik çev
relerinin bu aAır delişim gelenelinin kay
naltı çok derindir. Çok yönlll soruşturma 
gerektiren bu konuyu, sivil toplum ve de
mokrasi gelenel!inin yokluıtıına, (Hatice 
YAŞAR, Birikim Aylık Sosyalist Dergi, 
Haziran 1990 Sayı: 14 s.29) bal!lamak, 
salt bunlarla açıklamaya çalışmak dol!ru 
bir yaklaşım olmaz. Ileri sürülenin aksine, 
güdük (Çaltlar KEYDER. Türkiye'de 
Devlet ve S ımflar, s.72 ve sonrası) de olsa. 
bir geleneıtin old$, ama bu gelenelin. 
TC'nin varolma koşulu Kürdistan'ın elde 
tutulmaksının tehlikeye girdiji durumlar
da, sivil toplumun tüm kurum ve kııru
luşlannı, bunlann üst yapı kurumu olan 
kültllr ve delterlerini oluşturmuş toplum
ların da sık sık başvurduldan 'askıya alma' 
işleminin devreye sokulması, 'devletin be
kası' vb. gerekçelerle, faşizmin iktidara 
oturıulmasından başka birşey del!ildir. 01-
madıltı. 20. sy'ın ikinci oıı'lu yıllarının 
İtalya, Alınanya vb. Dikelerinin siyasal 
yaşamlannca kanıtlarunıştır. 

Tıııtdye halklannın ve devrimci-
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demokratik çevrelerinin bu tutumları, ya 
da duyarsız kalma lıaAlamındaki duyarhl
ıkları, salt KUrdistan davasına ve o da
vanın savunuculanna karşı sergilenen bir 
tavır del!ildir. Aynı zamanda, Icendi gele
neklerini oluşturup, yaşama egemen 
kılma kavgasında, yeterli olamayışlarının 
da temel nedenidir. Bunun kayna~ı. ken
dilerine toplumun öncüsü ve de~iştiricisi 
payesi biçenlerin, kendilerine biçtikleri 
payeyi, hiç de hak etmemelerinde ve sos
yal-şovenizmin etkisinde kurtula
mayışlarında aramak gerekir. 

Yaşam ~ektedir. Hemdepa
halı bir biçimde. 1925 Mart'ında 
yürilrl~U sokulan Takrir-i Sükun'a sessiz 
kalan TOrlc halkı ve devrimci-demokratik 
çevrelerinin tutumu, Icendilerinin çıkar
larını da, Kürdistan halkınınkinden hiç de 
geri kalmayan bir biçimde tırpanladıAtnı 
göstermiştir. 

BugQn, 413,424, 425 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle (KHK) amaç
lanan da, Kürdistan'ı elde tutma hedefi ol
masına karşın, gerçeklik salt bununla 
sınırlı del!il. Asıl amacın yanında, TUrki
ye halldannın, işçi sınıfının, devrimci-de
mokratik çevrelerinin demokrasi taleple
rini, elde ettiideri kazanımları sıfırlama, 
daAina taşına korku sindirdij!i bir misak-ı 
milli Türkiyesi yaraıma iste~idir. 
KHK'ler ise bunun ilanıdır. Bu ilana, TOrlc 
halkı tarafından belirgin bir tepkinin gel
meyişi, sömürgeci TC'nin işini kolay
laştırıııak:ta şovenizmin geliştirilmesine 

zemin hazırlamaktadır. Etki tepki gerej!i, 
bu yansıyış, Kürdistan'da lcendisini, bur
juva milliyetçili~inin gıdası olarak dışa 
vurmaktadır. 

Tek eksiJdik bu del!ildir- Bıma kay
naldık eden, besleyen bir ~r ideolojik 
gıda kanalı da T1lık 'sosyalist' çevrelerinin 
geçmişten beri sUrdüregeldlcileri tutum
larından köklü bir kopuş ~layamama
ları, KUrdistan ulusal ayaklanışına, salt 
devleti yıpratma (Devrimin Sesi, Özel 
Sayı Mayıs 1990. s, 16-17) düztemindeki 
yüzeysel bakış açılarından kurtulamama
ları, kadroları ve kitleleri bu temeldeki 
çaıpık ej!itimin etkisinden çıkarıp alama
malarıdır. T1lık halkı ve devrimci-demok
ratik çevrelerinin gösteremedilderi tepki
nin, 'sosyalist' çevrelerde bu denli cılız ol
masının nedeni de, soruna çok sı~ bir bi
çimde yaklıışmalarıdır. Sorunun devletin 
yıpratılmasının çok UstUnde, ulusal kuıtu
Iıış hareleetleri de dahil, bir dizi demokra
tik ve devrimci hareketi, de~işim, 
dönOşUm ve sıçrayışı içinde birleştiren, 
toplayan ve somut koşullarının 

çOzOmUnUn, somut eylemlililclerle ortaya 
koyan bir çq biçiminde sökün edecek 

olan, dUnya sosyalist şura cumhuriyeıleri
nin yapı taşlarının, bir di~er cepheden ve 
yönden döşenmesi olduAunu anlayama
maları (V.I. LENIN. Marks'izmin Bir Ka
rikatürU ve Emperyalist Ekonomizm, s. 
69. 70. 71. 72) ve bu bilinci başta kadro
larına almak üzere, kitlelere işleyememe
leri gerçeAinde aramak gerekir. 

Bunların anlayışlarının köleeninde 
ve ideolojik yapı taşlarını oluşturma 

aşamasında belirleyici önemde yer eden 
şey, M-L temeldeki dUnya sosyalist devri
minin gerçekleşmesinin zengin tezleri 
del!ll, Kiewski, Piatakov vb.'lerinin tari
hin karanlıklarına gömülmüş tezleri rol 
oynamaktadır. 

BUWn bu olumsuzlulcları belirlernek 
umutsuz olmak ya da karaınsarlıp teslim 
olmak de~ildir. Somut, gözle görülür ger
çekli~i adlandırmaktır. Bu ba~lamda; 
sınırlı cılız ve güdük de olsa, bir tepkinin 
gelişıneye, biçimlenmeye başlandıAtndan 
sözedilebilir. Yeterli olınamalda birlikte, 
sevindirici bir gelişınedir bu. Çünkü, daha 
büyük gelişmelerin elde edilebilmesi için, 
biraz geeitmeli de olsa, birleşik karşı Iro
yıışun ıopraAa serpilmiş ve çiçe~e durmıış 
tohumlarıdır. Umut veren ve geleceAe ka
lacak olan da budur.lvedi görev, Kürdis
tanlı ve TOrlciyeli komünist, devrimci-de
mokrat ve yurtseverlerinin çok yönlü 
karşı koyuşla sömürgeci-faşist TC tarafı
dan yaraulan sis perdesini, toplumun ge
lişmelerden habersiz kalmasını, esiirile
cek terörün fütursuzluğunu gizlerneyi 
sağlayan duvarı yıkmaktır. 

Yeni Takrik-iSükunolan413,424 
ve 425 sayılı KHK1erle yarablan ve salt 
Kürdistan'a ilişkin haberler nedeniyle 
basına getirilen kısıtlamalar, 'Uç may
mun'u oynamanın dışında hiç bir şeye izin 
vermemektedir. KUrdistan için özel ola
rak oluşturulmıış terör biriilclerinde görev 
yapanlara ve bilumum sömürgeci görevli
lere mutlak itaati saAlamak için özel ve 
aAırlaştırıcı cezalar uygulanıyor. Devletin 
borazanı 1RT'nin yayınlayacaAt haberler, 
sömürge valisi, içişleri bakanhAt ve MGK 
sekreterliğinin denetiminden geçerek 
yayınlaııabiliyor. Sözde de kalsaydı, daha 
önce var olan 'yargı baAımsızlıAt'nın yeri
ne, sömürgeci valinin emri geçiriliyor. 
Sömürgeci kıırum, kuruluş ve kişilerin es
tirdikleri terör, haksızlık ve işkence 

fırtınalarına kıırşı, dava açma hakkı orta
dan kaldınlıyor. Savcı ve yargıçlar 

sömürge valili~ince görevden alınabili
yor. Gazete ve matbaaların kapaulınasma 
kıırşı dava açma, hak arama yolları ka
patılıyor, sürgün, sömürge valisi ve 
sömürgeci terör timlerinin keyiflerince 
gerçelı:leştiriliyor. SO'Ii yılların 'alemeı-i 

farika'sı olan 235 sayılı KHK, sömürge 
valisine, istedi~i zamanda ve biçimde, 
köy, mezra, kom vb. yerleşim birimlerini 
boşaltma, yurttaşlarımızı istedij!i yerde 
'iskan' etme hakkı veriyor. Daha önce 
Türkiye ve Kürdistan-genelinde geçerli 
olan grev'in, en çok bir aylık süreyle erte
lenmesi, süresiz ertelerneye dönüşUJrUidü. 
Aynca yükselen ulusal kıırtlıış mücadele
sini kırmak, zayıflatmak ve geriletmek 
için, TCK'da örgütlü yapıya verilen ceza
lar iki katma (UAtır MUMCU, ı ı Nisan 
1990 Cumhuriyet) kadar arıtınlabiliyor. 
vb. vb. 

Olabildij!inoe kısa ve belirgin çizgi
lerle özetleoerelı: aktarılanlar, sözkonusu 
KHK'lerin ikinci Takrir'i Sükun oldupu 
gösteriyor. Bu belirginlik, ayıu zamanda, 
öneeliicle Türkiye Sol'una-ve KUrdistan 
Sol'una da-kolay kolay görmezden gelin
ıneyecek bir biçimde, 'dün neydiysem, 
bugün de oyum' dercesine, uyarısını da 
yapıyor. 

Yukanda sayılanların herbirinin 
tek tek tümUnUn toplam sonucu; KHK1e
rin, Takrir-i Sükun'u aratmadıAt, aksine, 
yUrürlU~ sokulmasının üzerinde daha Oç 
ay gibi kısa bir zaman geçmesine karşın, 
TCnin varlık koşulunun sürekliliğine 
yönelik karar"IıAtnı, başta Kürdistanlı ve 
Türkiyeli komünistler olınak llzere, tüm 
devrimci-demokratik, ilerici ve yıırtsever 
güçlere karşı yapbAt hesapları da belirgin 
bir biçimde gözler önüne seriyor. 

Burjuva basın alanıru siyasal ve 
ekonomik baskıyia-sosyal şovenizmin et
kisi de unutulmamalı-susıuran TC, 'SS 
Kararııameleri'yle, kapitalist sisternin ıe
mel yasası olan ticaret işini bile 
sınırladıAından, holdingiere IlaAlı bası
mevleri, dayaulan çizginin dışına çıkan 
dergi ve gazeıeieri basmamakla, 'zOlfi ya
re' dokunan yazılar basurmamakla 
başlatuAl (TEMPO,yıl 3 Sayı:l7, 22-28 
Nisan 90, s.l4-15, M. A. BIRAND'ın 17 
Nisan tarihli yazısının Milliyet sorumlu
lannca dej!iştirilınesi için geri verilıne
si.)uygulamalarla desteldedij!i, ardından, 
'sosyalist' tandanslı dergilerin madıaasız 
bırakılması (Emel ARMUTÇU, S Mayıs 
1990 Güneş.) ve matbaacılara yeni bir 
u~ alanını, sansürcUIUAII (29 Haziran 
ı 990 Milliyet ve HUrriyeL 2000'e DoAıu, 
Halk Gerçe~i ve Ilıcak Matbaasının ka
pablması.) balışeden sömürgeci devlet, en 
son iki derginin süresiz, bu deıgileri basan 
matbaanın on gün süreyle kapaUinıası vb. 
uygulamalarla Kürdistan ve TOrlciyeli 
komünist, devrimci-demokrat ve yurtse
ver yıJııılara, geleceklerinin ne tür bir ka
rani ılda öıtllleceğinin işaretlerini de ver
miştir. 

ala yekltt ---------------------------------------------:25 
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KORKUNUN ÇALDIRDIGI IS
LIK YA DA CAMİ DUVARINA 
KARŞI EYLEMLİ KALKlŞMA 

Tarih tekeırllrden ibarettir' deyi
minde somutlaştınlan ve onun arka 
planını, çarpık bilinç oluşııımıasını besle
yen idelolojik-politik idealizmin savunu
cusu oldu~uz söylenebilir mi? Yanıtı, 
koca bir hayır'dır. Böyle olınakla birlikte, 
kendi sınıfsal, Politik ve ideolojik gerçek
liğine yabancılaşınış, dünyayı 'ak ve kara' 
biçimindeki mekanik yonıınlayışın ötesi
ne geçememiş, ya da sınıfsal kimlik ve 
kökenine yabancılaşmışlıj!ı tUmUyle 
aşamamış kesim ve kişilerce; dün Şeyh 
Sait, Dersim vb. ulusal ayaklanmalar 
sırasında takınılan oportUnist tavnn sa
vunculannca (Mete TUNÇA Y, TC'nde 
Tek 'Parti Yönetiminin Kurulması, s. 
1 32,) düşünsel idealizm ve milliyetçilikle 
örtüşmUş bir siyasal hat ve çizginin gele
nej!in savunucusu olduj!umuz ileri 
sUrUiebilir. Böyle bir çizgi ve hattın savu
nucusu olmadıj!ımızı kanıtlamak, 'ye
miıı/billah' eblıekten geçmiyor. Aksine, 
kısacık da olsa, örgütsel hattımızın ey
lemli davnınışlan ve onlara kaynaklık 
eden, ülkemizin ve dünya ölçej!inde bu 
hattın savunuculan olan bizlerin, pratik
teki eksiklik/yoksıınluj!umuza karşın, her 
geçen gün doj!rııluj!u onaylanan ideolo
jik-politik halbmızın nesnel temelleri, 
başkalannca bize yükletilmeye çalışılan 
kimlil!in kendisinin ve o kimlil!e ait ıum 
yoz dej!erlerin karşıtı ve amansız 

düşmanı olduj!umuzun kanıtıdır. 
Bu bizim açımızdan dün olduj!u gi

bi, bugün de böyledir. Ancak, dün kendi 
burjuvazisinin tezlerini savunıınlann de
vamcısı olaniann önünde, 201erin aynısı 
olmadıklannı kanıtlamanın sınavı dur
maktadır. DOn, Kemalist klij!in, 'KUrt me
selesi, bizim, yani Türklerin menfaatine 
olarak da kesinlikle sözkonusu olamaz ... 
KUrtlUk adına bir sınır çizmek istesek, 
TUrldUj!U ve TUrkiye'yi mahveblıek gere
kir' (M.Kemal'in İzmit Konuşmasından 
akL 2000'e Doj!ru, yıl: 2 sayı:46 s.8-10) 
diyerek TKP'yi yedeklemesi, bugün de 
aynı şeyi söyleyen sömürgeci-faşist 
TC'nin ve onun sınıfsal duşmanlan ol
duklannı ileri sUrenlerin, yani Türkiyeli 
komUnist, devrimci, demokrat ve ilerici
lerinin önünde durmaktadır. 

Sorun şudur: Kürtlüj!ün yok
luj!unun, TUrklüj!ün varlıj!ını koşul
ladıpna inıınan Kemalist klij!in, komplo
cu, volantarist, saray çevresi, Ittihat ve 
Teıııkki gelenej!inin şarlc kumazlıpna da
yalı politikalanyla, korkunun çaldırdtp 
ıslıj!ı, karşıtlannın OlUm fermanına 

dönüştürmesini bilmiş M. Kemal'in 

başansı, 70 yıl sonra yinelenecek midir? 
Yoksa Türklüj!ün mahvını gerektirme
yen, ba~ımsız, birleşik, demokratik ve 
sosyalizm yönelişii KUrdistan'ın var ola
bilmesinin önüne dikilen duvarlar, 
yüzyılların karanlıj!ı yınılıp atılacak 
mıdır? Yanıtlanması gereken ve kavran
ması kaçınılmaz olan halka budur. 

Kemal'in başansının sının, resmi 
ideolojice-ve o günün komünistlerince de 
(!!!)-çok sevilen 'gerici', 'İngiliz 
kışkırtması' KOrdisıani hareketlerin 
bastırılması, KUrdistan'ın kör-zifiri bir ka
ranlıj!a gömillmesiyle sınırlı dej!ildir. Da
ha önce denedilli lstiklal Mahkemeleri si
lahını, bu mahkemelerin kurulmasının te
meli olan Hıyanet-i Vataniye kanunuyla 
yeterince artınlmış kıyıcılıj!ını, Takrir-i 
SOkun'la daha bir bileyerek, acımasızca 
işletti. (Ça~lar KEYDER Türkiye'de 
Devlet ve Sınıflar, s. 70) Kemalistklij!in 
oluşturduj!u TBMM'nin ilk İcraatlarında 
olan Hıyanet-i Vataniye kanunuyla 
başlatılan, lstildal Mahkemeleri ve Tak
rir-i Sükun'la tahkim edilerek sürdUrUleıı 
'yasal'-meşru-dej!il susturma araçlan, 
farklı zamansal boyutlanna karşı, Kürdis
tan ve Türkiye'nin yıışamına birer bıçak 
gibi sokuluşuyla, yasal burjuva muhalefet 
de dahil, her tUrden dej!işik sesleri kesme
yi hedefleyen Kemalist faşist klik, 'devle
ti korumak', 'toprak bUIUniUj!U' vb. nokta
hırdan hareketle, kendisine bir meşruyel 
kazandırmayı amaçlıyordu. (age. 
S. 70, 72) Kürdistan'a denk gelen uçta ise, 
Osmanlılardan beri süre gelen elde tublıa 
vardı. 

Takrir-i SOkun kanununun çıkan
lması, yasal burjuva muhalefetin bir dij!er 
sözcüsü olan Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası'nnın ileri gelenleri tarafından, 
kendilerinin yollarını tıkadıprn gördükle
rinden, tepkiyle karşılanmıştır. Ancak bu 
karşı çıkış, Takrir-i SOkun'un Kürdistan'& 
yönelik ucuna dej!il, Türkiyenin de aynı 
uygulama alanının içine alınışına, iktidar 
dışı burjuvazinin sesinin kesilişinedir. 
Yani muhalefet de, Kemalist faşistldik gi
bi, varolma koşulu olan Kürdistan'ın aynı 
statü içinde ıuıulmasından, statü dışına 
çıkış olan ulusal ayaldanışın kanla bol!ul
masından yanadır. (Tıpkı bugünkü muha
lefet ve başta sosyal demokratlar olmak 
üzere, tUm basın ve demokratik (!! !) kııru
luşlann tavırları gibi sınırlıdır.) Bu 
dönemde en ufak bir gevşeldij!in, yada en 
sıradan burjuva politik kanallannın açık 
bırakılmasının aleyhine işleyecej!ini 
gören Kemalist klik, Şeyh Sait Ayaklan
masının en büyük destekçisi ve kışıınıcısı 
olarak gösterdilli İstanbul basınını da 
Takrir-i Sükun1a yola getirme, uygulama 

alanının TUrkiye'yi de kapsamasma, de
yim yerindeyse, 'dikensiz gOl bahçesi' ya
rablıa istej!ine karşı çıkan bmjuva muha
lefeti de susturıoayı gerekli gOrdllve bunu 
da gerçekleştirdi. (A.Fuaı CEBESOY'dan 
akL Nazlı ILlCAK, 12 Nisan 1990 Terc
Uman.) 

Faşist Kemalist klij!in, KUrdis
tan'daki ayaklanmanın baş destekçisi ve 
kışkırtıcısı obırak sunduiu ,lstanbul 
hasını yalanının hiç bir nesnel temeli yok
tur. Olanıazdı da. Çünkü o dönem Istan
bul basının KUrdistan'daki gelişmelere 
karşı tavn açıktır. Hem Istanbul basınının 
KUrdistan'a ulaşması gibi bir sorun vardır, 
hem de, ulaşsa bile, Türkçe bilmeyen 
KUrdistan halkının, gUniUk yayınlıırdan 
heyecanlanıp, 'huzuru bozma'sı SOzkonu
su olanıazdı. 

Bu kısacık örnekler bile, Takrir-i 
SUkun1a yaratılmak istenen 'dikensiz gOl 
bahçesi'ne gerekli suyun önemli ve 
al!ırlıklı bölOmUnUn KUrdistan halkının 
kanıyla karşılandıj!ını, geri kalan 
bölümUnUn ise, Türkiye OZerinde cstirik'n 
gözaçtırmaz bir terör ve komploculuk, 
katı bir benmerkezcilik de denilebilecek 
devletin faşistleştirilmesinin gerej!i olan 
muhaliflerin siyasal, hatta yaşamsal alan
dan silinmeleriyle saj!lanmıştır. 

Osmanh yönetimine karşı gittikçe 
alevlenen halk hareketinin Uzerine çörek
lenen Kemalistklik, Anadolu köylllsUnUn 
ve KUrt halkının beklentilerini karşılaya
mazdı. Karşıhyaınamasının nedeni siya
sal istikrıırsızlık ya da kitlelerin istemleıi
ne yanıt verecek güçte olmayışından 
dej!il, sınıfsal karakteri ve onun çıkar
lannı korumanın aJ!ır basmasındandır. 

Gün geçtikçe, Osmanh saray çev
resinin ayak oyunlanyla yeniden tanışan 
Anadolu köylüsü ve KUrdistan halkı, Ke
malistklij!i, haklı olanık istemlerinin ge
cikmeden gerçekleştirilmesinin kanal
lannı açmaya zorluyordu. Bu taleplerini 
dile getirmek için de, dinsel konudaki ra
hatsızlıkıan tutalım da, askere gitmeme, 
vergi vermeme vb. her yola başvuruyor
lardı. Halk kitlelerinin bu karşı lıxıııulmaz 
baskısı, Kemalist K1iji. faşist diktatoryal 
yöntemlerin bir an önce devreye sokul
ması ve gerek KUrdistan halkı'nın gerekse 
Türkiye'nin yoksul halkının örgütlü bir 
güce dünüşmemesi için, kendisinin, ica
zetli olarak ortaya çıkardtp Terakkiper
ver Cumhuriyet Fırkası'nın yasal burjuva 
parlamentoculutuna bile tahanımiO eblıe
meliydi. Nitekim öyle de yaptı. Yapmak 
zorundaydı. Çünkü Koçgiri halk ayaklan
masının üzerinden geçen yıllara karşın, 
KUrdistan'da vergi toplaııaıııııdı, asker 
devşirilemedij!ini gören sömUrgeci 
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devlet, Kllrdistan'daki bu durumun, yok
sul Anadolu köylOsUnU de yUreklendire
rek, devletin karşısına çıkannası gibi bir 
tehlike ıaşıdıAmı, icazetli de olsa, muhale
fete, iktidan sıkıştırma, onu isteklerinin 
sözcüsü yapma ve Kemalist klil!in 
azgınlıl1;ını dizginleme göreviyle yüzyüze 
bıraktıl1;ını, ayaklannın altındaki ıopral!ın 
kaydılıını görüyordu. Bu durdurul
ınalıydı. Durduruldu da. 

Osmanlı despotizmine karşı, canla
kanla savaşan Kürtlistan halkı ve yoksul 
Anadolu köylOsünün gUcü üzerine oturan 
M. Kemal ve şurekası, içten gelen bu tehli
keleri beıtaraf etmek, etkisiz kılmaz için, 
'anti-işgalci' savaş boyunca kendisine şiar 
edindil1;i 'anti-emperyalist'lik, yerine em
peryalist sermayeye ve onun yerli temsil
cileriyle uzlaşmaya bıraku. (Mete Tun
cay, Türkiye'de Sol Akımlar (1908-1925) 
sf. 29.) Bu bırakış, sınıfsal karakterin 
dönüşümü delil, baştan beri amaçlanan 
hedefin, alttan gelen halk hareketi veKü
rdistan ulusal uyaruşının daha da hızlandı
rdıAJ., bir anlamıyla, kendisine yUklenilen 
fazlalıklardan kurtuluştu, dönUşUmdü, 
aslına rücu etmekti. Ama hızlandınlmış 
da olsa, Kemalist klilin gelişim çizgisi 
dol1;nıltusunda bir gelişmeydi. Dışa karşı 
teslimiyeıçi bir politika, hakkına razı ol
ma politikası (C.GUndol1;an, 1. lncesu, A. 
Rıza Gezici, SAVUNMA sf. 32) ve içt.eki 
kıyıcılıl1;ının temeli de bu dönüşümle yeri
ne oturmuş oluyordu. 
lçıeki bu durum, aşal!ıda da görülebile

cel1;i gibi, dış ilişkilerdeki belli bazı 
güveneelerin sal1;1anmasından sonra ger
çekleşmişti. O dönem TC'nin tutumuna 
gelince; Musul sorununun Lozan an
laşmasıyla belli bir proıokole balılanması 
Uzerine, Ingiltere ile aralanndaki sol1;uk 
savaş koşullannı bir kenara iterek, eşit 
koşullar alunda ve karşılıklı güvene da
yalı ilişkiler geliştirmek, Rusya ile, Po
lonya ve Rusya aleyhine bir amaç gütme
rnek temelinde dostça ilişkiler aramak, 
Kafkas ve, Arap milliyetlerinin 
baAJ.msızlıklannı dilemek fakat eylemli 
bir yardımiaşmaya girmemek, Iran 'ın 
bal1;ımsızlık ve toprak bUtünlül1;ünün 
sal1;1anması için manevi yardımda bulun
mak, Balkanlar ile karşılıklı banş ve du
rulmaya dayalı politikalar izlemek, Fran
sanın Ankara ve Lozan anlaşmalannın ru
huna uygun davranması ve TC'nin 
bal1;ıınsızlıl1;ına saygı göstermesini sal!la
mak; !talya ile, bal1;ımsızlıklara karşılıklı 
saygı, Birleşik Amerika ve Kanada ile 
dostluk ilişkileri sürdürmek, Amerikan 
sermayesinden yararlanmak, eylemli bir 
yardımlaşmada bulunmamak kaydıyla, 
uluslann baAırosızlıldannı dilemek (Em. 

ala yeldti 

kur. Alb. Reşat HALL!, TC'nde Ayaklan
malar sf. 11-27) biçiminde özetlenebilir. 

Ancak burada belinitmesi gereken bir 
şey var. Uluslann bal1;ıınsızlıAJ.na dileme
nin, emperyalizmin çizdil1;i sınırlan ol
dul1;u gibi onaylamak ve "mazlum millet
terin' ya da geri bırakUnlmış ülkelerin ne 
tarden bir kurtuluş felsefesi oldul1;u, Ke
malist TC'nin Kürdistan bal1;1amındaki tu
tumlan ve politikalanyla çok daha bir bi
çimde anlaşılmaktadır. (1. BEŞIKÇI, Bi
lim-Resmi Ideoloji-Devlet-Demokrasi ve 
KUrt Sorunu sf. 32,46). 

TUm bunlar yanyana gelince, Kemalist 
devletin yapacal1;ı tek şey, ulusal hege
monya kıırma sevdasından vazgeçmeden, 

. dışa karşı köpekçe gOIUcUkler dal1;ıtmak 
oluyordu. Bunun bilincinde olan Ankara 
hükümeti, misıık'ı milli sınırlar içinde, 
olabildilince kanlı saldırılan gerçekleşti
rerek, kendini kabul ettirmenin yollannı 
döşerken, olabilecek aksaklıklarıda 
düşünerek, dünya politikasında dost ya
ratmanın ifadesi olan 'yurtta banş, dönya
da banş' şiannı, al1;zından düşUrmüyordu. 
Onu, inanınadıAJ. bu sloganın savunucusu 
yapan şey, sınıfsal karakteri del1;ildi. Bu 
sloganı savunmasının tek nedeni; o günün 
dünyasının koşullannda kurulmuş olan 
'kurtlat sofrasında' kapbAJ., dünyanın pay
laşılmasının örgütleyen ilişkiler 
butUnOnUn tamamlayıcı bir parçası, 
dünyada mali sermayeye dayalı işlemler 
zincirinin bir halkası olarak elinde tut
mayı başardıl1;ı Kuzey-Bau KUrdistan'ı, 
yeni devlet biçimienişine uygun olarak 
yapılandırmak, iç-TUrk-muhalefeti 
basunp yoketmenin yaratacal1;ı tepkileri 
yalıtınak hesaplannın sonucu olarak dev
reye sokulan yanılsama aracı, paratöner 
olma görevini üstlenmesiydi. Takrir-i 
SOkun ise, bu yanılsama perdesinin ar
kasında, işini bilerek yapan avcının ka
panıydı. 

Rızaye Sake 
[Devam Edecek) 

A A 

GURUROVI 
12.2.91 

Gurek ô rovik bône destbray6n hev. Re
jek6, gur burçi bO; gote rovt 'Ez6 te 
bıxwım". Rovi go: "Malava, ez O tudest
bray6n hev ın, çavan tu dıbtji eza te 
bıxwım?" Go: o a, gel f6de nake, eza te 
bıxwım". Rovi go: "nıha, ko ez jı te re 
tışteki ç!bıkıın ko tu bı roj heıi nav ketly6n 
mıh ô berxan O kes te nebine, te ının em 
b ıki?" 

Gur go: "Heke tu tışteki wılo jı ının re 
bıki, ez lı dınayay~ gencıya te jı bir 
nakım". Rovi go: "De, bıde pey mıni" 

Gur da pey O rovi hele xwe da sere Çl)t O 
bı hewa ket heıa ko her du gıhane ser& 
çı ya. Hema rovt bı şı~ ter ket ô j&nıı,le 
ser bev kınne kom. Paşe desqıakır O selı
kek çatc:ır. Heta gıhande ııavt, gote gur; 
"Bıa de were ıade rQne". Gur ji hat, ıade 
ıilnışıli rovt pe ket. H6dl hedı dev~ selıke 
da hev. heta ko dev& we gırt ô gene asa kır. 
Carek& dehfa xwe la da O dı k!ş berna wer 
kır. 

Gure gewır bı selıka xwe serjed nava 
gundeld b(l, Se (1 zarakatı gund lı gıır bab
ne bev ü gur dı se1ıke de kuşun. 

• • ••• 
METHELOK 

(GOTINE DE Ü BA V AN) 
-Agir xweş e, la xwelijiji dı be. 

-Du pııren xızanıya nezani ye. 

-Mırov kuşıiy& ş&1ı bıt,ne gırıiy~ roviya. 

-Dınya gulek a, bıhın bıke o we bı de ha-
valaxwe. 

-R6 r6ya mıruı6 be ji, tu her lı p6ş be. 
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Heval MESUD .BARZANI, di nav çiyayen 
Kurdistan'a lraqe de bitevi Rojnama 
"El Şerq El ewset" hevpeyivina Kiriye. 

Pirs: Kuweı ew wela~ emin buye 
kobus li jer tankeren Seddam Husen • M. 
BARZANi weko yek ji seroken Opozi
syona lraqe bu vi kari çi dibej? 

Bersiv: Ew hakime ku xorten gele 
İraqe dikuje, ô xerxwazen wi ji axa welati 
derbeder dike jere ne xenöe ku bi tanken 
xwe ve we dewleteka emin jerdesı bike. 
Ew kese kujin, zarô zeç il pirerneren Kor
disıane dikuje ô bi çeken kimyawi ji nav 
dibe qet rewşeka mirovati qebul nake, ô 
nahele welata emin ji x w ere bi xweşi 
biji. 

Pirs: Ere dagirkirina Kuw~ birya
reka yek kesi bu, ku Seddam wergirıi an ji 
biryara dezgeha leşkenya lraqe bU? 

Bersiv: Dagirkirina Ku~ proble
meka aloz li navça deravi (xelic) dirisı ki
riye ô roj bi roje neziki peqandineka mezin 
dike, ev kiriyaren leşkeıi her çend bi bir
yara keseke buye ıl, le bi hevkariya eve
beren Ieşkeıi yen lraqe di her ewi demi de 
egeren we evene: I) Eve encama probl
emeka aboriya mezine ku 8 salen şeıi ye, 
ku ji ber politika (rezaruya) şaş ya rejime 
nebatine çareseıkirin. 2) her çend dagirki
rina Kuweı kiriyarek ne li ber hizir bu (neli 
bir), le çavbirsiya Seddam Hôsen bu dew
lemendi ô ciben strateji, cibe gomane u 
şike buye, ji aliye zanayen siyasete 
(rezani). Bi taybed pişti çend salan ku gele 
Kord bi şl!weyek dirindane tate bindeslki
rin, ev rejime beza xwe ya leşkeıi bi kan
ine ji buna adekirina problem u tekveda
na navçeye. 

Pişıi ku muleta encumena asayiş bu 
Seddaml dawi buyl ô pişti ku Seddam qe
bulnekiıi xwesteka Navnetewayi bi cih 
bine buna durxistina lraqe ji cenge, gelo 
çawa dergebe cenga weranker de ete gir
line. Baştiıin re bo parasıina İraq ii Here
me ji cengee, ewe ku rejim xwe vekeşe ji 
Kuweı ii demokratiye ı peyda bibe bu gele 
lraqe ii yen navçeye, ji bu ku bikare birya
ra çareniisa xwe biden. Dagirkirina 
Kuwe~ problemeka Navneteyi li hererne 
il ll cihane dirisıkir u bu egera ehtumala 
(dibeku) bi karanina çeken weranker u 
yen kimyawi, eva heye ku berey Kordis
tani her tim dida xwiyakirin, li ser qedexe-

ala yekiti 

kirina ev çeki\ kimyai re ıl di sa S ala ı 978 e 
ô bu taybeti di Sala 1988 an de heyiva 
Adare li Bajare Helepçe haıe bi karanin. 

Pirs: Dibejin ku Seddam Hôsen 
leşkerek ji Kurdan çekiri ye? 

Bersiv: Bu cara eki\ di dirnka 1raqe 
ya nu de hinde qeder xelk bati kişandin bu 
leşkeriye her di mevalide sala 45 ta ku 72 
(17 sali), pitiri 450.000 kesen Kord hatine 
kişandin bu leşkeriye bi dare zore, di helen 
peşin yen şeıi de dayine bi cihkirin. 

Pirs: Çend leşkere İraqe ji bela şeıi 
revine ô hatine nik hewe? 
Bersiv: Gel ik ji serbazen Kurd hatine bu 
bingeben şoreşe li erde rizgarkiji, ji ber 
desııengiya me çend hezarek me li nik xwe 
hiştiye ô ewen din me je west ku biçen ba
jaren Kurdi. Li duv zanina me gelik ser
bazen İraqe ji Kuwete revine li bajaren 
başfire lraqe xwe veşanine. 

Pirs: Ere raste ew tişten haıin dizin li 
Kuwete ten revandin bu derveye lraqe. 

Bersiv: Heren beresen Cimhuıi (Komar 
parez) gelek dizi ô desı direjahi di Kuwe~ 
da kirine ô evlişten halin dizin bi biryara 
evseren mezinen leşkere lraqe ii bi tevi 
hevkariya rejima Seddam Hiisen ten re
vandin bu derveye lraqe. 

Pirs: Ere Seddam Hüsen kariye ew 
yoranyom ya ku li navça we derxisti li si
nete aıomi bi karbin? 

Persiv: Kurdistan ji aliye madena u 
bi taybeli yoranyom dewlemende, li çi
yaye Gare yoranyom hatiye derxistin ii 
projekteki mezin li wedere heye, li jer 
niheni ii nobedariya hezen taybeti, ji ber 
ve niheniye em nizanin ta çi radeyeke İraq 
kariye yoranyome demexe ti ji buna çeki
rina çeken kimyawi bikarbine. 

Pirs: Ango hon hebuna çeke aıomi 
bi dur dibinin li Icle? 

Bersiv: N exe ez qet bi dur naliınin. 
Ez dibinim ku lraqe jehatineka mezin ya 
heyi bu çekirina çeke atom i. 

Pirs: Hon ji malbateke rabuyine 
ku di sala 1910 e u were xebata çekdaıi ki
riye ji buna maie gele Kord, ere ve serp
ehatiye çi kar li te bi xwe kiriye? 

Bersiv: Pir kesan di auike de beıpi
siyari giniye Ic kcm kesan dicihda ferseta 
mejuyi giniye ii ji e van kesan peşewaye 

Kord Misıefa BARZANi ye, ku yekiıi ii bi 
hezbun ô yekgirtin nişa min daye, mesela 
(dabaşa) maien Kord li cem BARAZANİ 
her di xonaniya we de bi tecrube n bi iman 
bu ,dema bu buyi exsııe (dil) lMn dewle
ıa Osmani di 3 saliya we de bi tevi dayka 
we kete girıigehe li bajare Misil. Li ser de
ma şoreşa Şex Ebduselam BARZANi, li 
sedare xistina şex Ebduselam BARZANi 
(biraye wi ye mezin), di sa1a 1914 an de, 
bezeka xwirttir dabu BARZANi di reya 
xe~ de. BARZANi pişkdarbu di şoreşa 
Kurdi da ya bi serokatiya Şex Ehmet sala 
1931 e. Salen43,44,45 şoreş kirin u eve bu 
egera hinde ku beıe hilbijartin weko Sero
ke gişti ye hezen peşmerge Kurdi, dema 
Koroara Miliabade di sala 1946 (\ bi sero
kati ya Qazi Mihemed, paş ketina Koroare 
iili nav birina (sedarekirin) Qazi Mihe
med, BAR ZANİ teslim nebu, meşeka 
direj kir ta giha sinure Sovyetebi tevi 500 
kesan, li were man ta sala 1958 an Pişti 
hinge vegera lraqe n serokatiya Şoreşa 
1%1 an kir ta ku 1975e. BARZANi karibi 
ku vi yan u bezkirina gele xwe ji xwere bi
be, ji ber ku ji buna tevaye ye kanlikir, bi 
sedıatiya xwe ya Gunde Barzani\ ji bu ar
manca gele xwe ye jerdest bi kaıina. Eve 
serpebati ya dewlemend pl\şani minda da 
ku maf ô azadi ya Kurdan ji çend he~n bin
gehi pekhaliye em ji BARZANi bin buyi-
ne. 

Pirs: Kemal Cirnbüat li li çavpeke
tineke bi ıevi BARZANi li sala 1971 an de 
dibeji:BARZANİ deryayeka şoreşgeriye 
ü p(\Şewayeke di nava miletek (netewa
yek) rizgaıixwaz de il şoreşgerek diji zor
daıi il sitemkoli ye, her çend bindek Kur
dan dudili xisıe ser serokatiya wi bu bizava 
Kurdi, ere di eve rewşe da cawa partiya he
we kaıi serokatiya xebata çekdaıi bi ber
dewami bike? 

Bersiv: 1) B ARZANİ di hem i jiya
na xwe de ferdi ne buye, tim ii tim dinava 
rez ii civak ii gele xwe de buye, ta ku hatiye 
hilbijanin wek seroke Parti Demokrati 
Kurdistan (PDK) di sala 1946 e da. 2) 
Parti Demokrati Kurdistan di aıroka xwe 
de daye xwiyakirin ku ew dabaşa (qeziya) 
Kurdi de bipareze ti ji maffi Kurdan lena
vebe. 3) Parti, birôbaweren xwe ji xwes-
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tekan gele Kord girliye ango digire ii ji bu
na bi cih ınaııdina Amıaııc!n wi yen rewd 
kardike. 4) partiya me, serokatiya we iı 

ge~ me bi hevre berdewambuncka diriste 
ji buna moral O jehatl, zirekiya Kurdi li 
xwe girliye li ser beleka rastln. 5) Gelekaıi 
xwestin ku nav ô denge BARZANi xira 
b iki n ıe e w an bi x w e biın dumahı ü 
BARZANi weke nişaneka geş ü mezin di 
nava direka Kurde ma Kemal Cimbilad 
her welıa jı ji BARZANi re gotiye: (m use
bela xeııre Rojhilal ewe kuline wexıe me
zinen wan ıliçin pişıre qedr ô bihaye wan 
diziiin) 

Pirs: Bon çawa rejima lraqe dibi-
nin? 

Bersiv: Di dirdea nO de çi rejim bi 
ıerore ne giheştiye rejima lraqe. Iraq buye 
ginixaneka mezin buna 17 milyon zinda
niyan. Ev kuşlin ii derbederkirin, hil
weşandin ku li lraqa dibe tişteke be wane
ye, 22 salin ji Toxme (dirove) Bassi yan 
bu lraqe line xirakirin ii malkavili inandi
ye. D"ıroka va rejime ji her keseka re di ya
re ô aboriya lraqe roj bi roj dihilveşe, 
Politıka ji derveye rejime dij minkariye ii 
planen dije Dewleten (Welaten) Erebi ii 
Islami yen ciran, ô ıawanbariya wi ya 
diiwı ew bu ku Kuwet dagirkir O zordari 
gihand gele we. 

Pirs: Baştirin re çiye ji bu hikumki
rina lraqe paş Seddam? 

Bersiv: Başıinn re bu hikume 
lraqa ewe ku serok Kornar O endamen par
lemantoye bi azadi Mn hibijartin ji Iaye 
mileti ve (netewayi ve), Parlamento se
rok weziran destnişan bike ii hilne ii da-
ne. 

Pirs: Çiııtı ~n hikmen demok
rad ya Kord dixwazin? 

Bersiv: Şe~n hikmen demokratl 
ye dirisı ewe ku hilbijartinen azad bibin, 
rasıaxwe ji aliye mileli ve M destdiıtjkiri
na dezgelıen dewlet! li jer kontrola med
eseka mifi (neıewi) da ku parlamentoyek 
niştimanperwer O azad derkeve, ku bi 
nave hemi lraqiyan biaxive, dive ew par
lamene zo m desdire bingehi bi·derxe. Me 
baweriya heyi ku her hevwelatiyeki lraqi 
xwe hilbijere ii bide hilbijartin. Kes ji kare 
politlki neat bi dur xistin. 

Pirs: Bon çawa bere xwe didine 
paşeroja peywendiy!n lraqe ii ciranan, bi 
serıla ji gel ik problemarn aloz O cida-cida 
hene? 

Bersiv: Min ne bewere ku pob
lemen aloz di nav bera Dewleıen ciran ô 
lraqa lıene, ılne rejima lraqe bi ew politika 
şaş buye egera pobleman li salan çiiyin de. 
Me bawera hey ki weiAI! me wek welaıe
ke amin biji O ge~ me bi azadi ii bi xweşl 
bijiı, her çend gele me pirr siternkari ü 

nexweşi diline ji ii derfeta h inde nedit ku 
bi bi xer ü dewlemendiya xwe keyfxweş 
bibe. Baq (maf) ewbu gele me li peşiya 
gelen navçe ban ji aliye aoore ve, le mixa
bin dewlemendiya vi welaıi hate pirt ii bi
lavkirin ii peşketina wi yaşaristani ıl haıe 

rawestandın. 

Pirs: Çawa hinde qeder sale Sed
dam hikum dike ii bi tevi va ji opozizyon 
di nava lraqe de heye? 

Beısiv: Seddam Biisen ibdrnal di
ke ku li ser tebeqeyeka de nava 20 salan de 
çl';buye ji aliye bindek kesen dewıeıe yen 
medeni n leşkeri, ji van kesan ku bi ren
geki ne rawa dewlemed buyine. Dinava 
va ıebeqe (çinaıi) de kes ii karen Seddam ii 
xelke navça wi (tikrit) hene ii dest daniye 
ser dezgehen emne (piirezi) mixabaraı O 
her wesajı ev ıebeqe pekhatiye ji wezir ii 
fermandaren mezin ii efseren leşkeri yen 
mezin n deste xwe danine ser leşker ii 
poles ii leşkere mile, dezgehen ragilan
dine ü ev tebeqe giredaye bi mana Seddam 
Biisen ve ii be konro dewlemendiya lraqe 
xercdike. Diyare ku Seddam M rehme O 
be dile zo bi zo ewan kesiin ji nav dibe ku 
bizane de tişıeke inine sere wi, wi gelik ji 
heval ô zelaman dora xwe kuşliye an ji da
ye kuştin. 

Pirs:' Çiye annanca Seddam ji piıt ii bi
lavkirina Kurdan? 

Bersiv: Ji çend salan il hirdeye ku Sed
dam politikeka şaş dije gele Kord diajoı ji 
buna jerxistina wi, ev xwesıeken ku gire
dayine bi yekbıına niştimani ii birayetiya 
Kord ii Ereb, ev plane dijminkar qet xiz
meta berjewendiya lraqe n ya netewa 
Erebi nekiriye. 

Seddam Biisen peşeki politika 
"Erde siirt" di Kordisıane de bi kar ani, ji 
buna nehiştina tevaya vi geli, ev gele bi 
dilsoı1 xizmeta lraqe kiriye ii serbestiya 
lraqe parastiye mil bi mil bi tevi biraye 
xwe gele ereb, Seddam zerer gihande 
Kurdan le, nekariye ii nilcare wan ji nav bi
be. 

Pirs: U rejima lraqe dibeje ku wi 
otonemi daye Kurdan ü Kurdistan li jer 
hikme wi buye biheşt! 

Bersiv: Li j~r sibera Otonemi reji
ma lraqe politika ka viikirina Kurdistan!, 
Xirakirina Kurdistan ii hilweşandina 
Gundan Q siitina zeviyan ü çikkirina kani
yan bi kar inaye. Her wesaji civak bi dare 
zore ji cihen wan daye derxistin ô weku 
hsiran xistine nav lageran. Ber sibera 
Otonemi 4000 Gund!n Kurdan hatin bil
wcşandin ii siitin, heta niho çareniis! bi 
sedbezaran ji xelke me ne diyare an ji di 
zindanan dene ô an jı penahindene ji der
veya welat 

Eger neıeweyek ku ev be rewşa wi 

gelo çi otooorniye pe şaddibe! Ew çi bi
beşte li Kurdistan madem ji hemi milan ve 
hatiye suıin ii kavilkirin! Egereve rewşa 
gel! Kord be pa Otonemi bu ka hatiye 
dayin ili kudereye? 

Pirs: Te got ku van rojan pisıi hisa
ra aboıi ii cizadana reı1ma lraqe, li bindek 
cih!n Kurdisan! destura cotyaran daye, 
spedeyan biçin zeviy!n xwe bi kalin ô bi 
çinin ô evaran vegerine ve lageran xwe? 

Bersiv: Problem!n aboıi ii hisara 
bazirgarô li diji Iraq! ewe ku buye egera ve 
pengave, rejıın! bere xwe daye Kurdista
neebu ku ji eve tengaviy! sivikke. Ev di
dere wxiyakirin ku rejima Seddam ka çi
qas zilm O zordari bi ev! parça giring ya 
milet ô welaıe lraqa kiriye. U rejim bi eve 
çenda jı ji ıengaviya xwe dernakeve,lraq 
qeı çi caran di ıengaviyet hosa de neburi
ye. Bi ıevi dewleıen ci~ piştgiriya bir
yara (qirar)661 ya Rhistina Yekgirtina 
Gelan (UNO) dike. Çi Rojhilal ô çi ji Ro
java, çi Ereb ii Islami hisara abori dij! 
lraqe bi kartlnin. Tişt!n xwarin ii 
pewistiyen jiyaıü kembuyine ô biha girani 
ji bilind buyine. Problema iro ya aboıi di
de xwiyakirin ku ka çiqas şaş bu Razaniya 
"Erde sôtı "li Kurdistane, çi tawaneka me
zin rejime kir di derbara gel! Kord de ii te
vaya gele lraqe. 

Tebini: Beval Mesud BARZANi, 
di nav çiyay!n Kurdistan! de, di Roja 
17.1.1991 li gel Rojnama "El ŞergEl ew
set" ya erebi 
ev hevpeyvina kiriye. Ji laye liqa şeş (liqe 
ewropa) ya Parti Demokratl Kurdistan 
(KDP Iraq) hatiye wergerandin bo zimane 
Kurdi. 

21.2.1991 

Necmettin Büyükkaya 

Anısı Mücadelemizıle Yaşıyor! 
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Küçük burjuvazinin fanti-emperyalizmi' burjuva devleti kutsamaktır I 
" .... Batan sorun. sosyalist/ere 

yakışan bir bicimtk mi hareket edecetiz, 
yoksa emperyalist burju~azinin lcu
catında 'son nefesimizi'mi verecegiz so
runudur. "(LENİN,Sosyalizm ve Savaş. 
Sol yay. 5. baskı, 1980 Ankara, s.57) 

BilindiAi gibi devlet; bir sınıfın 
başka sınıf/sınıflar üzerindeki baskı, zor 
ve egemenlik örgütüdür. Baskı ve ege
menlik olgusu: köleci, feodal ve kapitalist 
devletin ortak karakteri olarak ezilen 
emekçi sınıf, tabaka ve kesimlere karşı 
çalışbnlır. Sosyalist devlette ise, bunun 
tam tersi geçerlidir. Orada egemen olan 
proletarya ve onun mütıefılderidir. Baskı 
altında tutulan ise, burjuvazi ve onlann 
işbirlikçileridir. 

Sosyalist devleti bir yana bırakı
rsak; günümüzün temel ve belirleyici ol
gusu olan kapitalist devlet, açık/belirgin 
öz ve niteli~ne raAmen, büyük ideolojik 
yanılgılann kayn$ olmayı sürdürüyor. 
Şöyle ki; sınıflararası çauşmayı, 'sınıflar 
UstU' bir rol Ustlenerek-gerçekte ise, salt 
görflntUden ibaret olan bir yanılsamadır 
bu; Sınıf savaşımını dımlaştıran çelişkile
ri gizleyen, uzlaştıran tUm bir ulusun ya da 
lıaJkın ortak malı olan bir mekanizma ola
rak tanınabiliyor. Gerçeldikte ve özünde 
ise; tekelci kapitalizm ve onun çıkanndan 
yana tavır koyan, bu çılcarlara ve onun sa
hibi sınıf(lar)ın egemenligine karşı tutum 
takınanlara yönelik her türden baskı ve 
zorbahAt meşrulaştıran ve saAlamlaştıran 
'düzen'dir. Bunun siyasal literatürdeki 
adıdır. 

Bu b3Alamda dev le~ sınıf ve sınıf 
farklılıklannın olduAu her bir toplumda 
ezen, sömürücO sınıf(lar)ın, ezilen, söm
Orfllen ve baskı altında tutulan sınıf ve ta
bakalara karşı topyekün saldınlarının 
aracı olarak tarih sahnesine çıkmışur. Bu 
çıkışın bir ucunda çalışan yJ!ınlara karşı 
acımasız zorunu kullanırken, diJ!er ucun
da da, ittifak güçleri arasındaki hesap
laşmanın hizmetindedir. Öyle olmak du
rumundadır. Çünkü devlet: karakterine 
içkin olan baskı ve zor etınenini, salt 
sömürülen-ezilen sınıf ve tabakalara 
yönelik kulanınakla sınırlamaz. O-devlet
' bir sınıflar uzlaşmasının OrUnU deJ!il. 
Ezilen, sömürülen sınıfları yönetme aracı 
olduJ!u. gibi, egemen sınflar arasındaki 
yönetme mücadele sinin de çözüm 
aracıdır. 

Devlet aygıb, başlangıçta, birileri
nin malı olma baJ!lamında, ilgili olduAu 
alan içerisinde, görUnUşte-ama yalnızca 
görfişte-iktidardaki sınıf(lar)ın tUmOnUn 

malı olma ya da aracı olma konumdan 
hızla sıynlarak, sınıfın bir bölO!ünOn 1 
parçasının mah olmaya yönelmek durum
daydı. Günümüzün kapitalist devleti, o 
evrimleşmenin 1 yetkinleşmenin 

ürünüdür. 
Do~al ekonomi altında, toplum, 

türdeş 1 benzer bir ekonomik birimler 
yığınından oluşuyordu. Bu birimlerden 
heıbiri, çeşidi türden hammaddelerin elde 
edilmesinden, bunlann tüketim için en 
son hazırlığına kadar, bütün faaliyet bi
çimleriyle ul!raşıyordu. Meta ekonomi
sinde ise, türdeş olmayan ekonomik bi
rimler doj!ar. Ekonominin ayn dııllannın 
sayısı artar. Tek ve aynı ekonomik görev
leri üstlenen birimlerin sayısıazahr. Kapi
talist ekonominin dol!uşudur bu. Iç pa
zarın yaratılması sürecinde baş etmen 
olan şey; toplumsal işbölümünde ilerle
yen ve gittikçe yaygınlaşan gelişmedir. 
Devlet bir egemenlik aracı olarak bu ge
lişmenin getirdiği deJ!işiklikler üzerinde 
degişir, dönüşür. Her bir üllcenin gelişme
leri farklı olduAundıın, o ülke topraklan 
üzerinde gelişen devlet biçimleri de farldı 
olmak durumundadır. Ama ortak karakter 
ve yön: baskı zorbalık, yaAma, talan ve 
sömürüdür. Biçimler dej!işse bile, öz 
tUmünde aynıdır. 

KAPİTALİZM VE DEVLET 
Kapitalist meta üretimi ve bu üre

timin savunucu sahipleri, feodal mudaki
yeıçi devlet koşulları altında, zorlu 
yanşını ilerletir ve onunla savaşırken; 
düşmanı olan feodal devleti, o devletin 
baskıcı ve zoıba karakterini kendine ına
letmenin savaşımını da yürütmüştür. Feo
dalizmin kapalı ekonomisini, bir çok top
lumsal değerini yadsırken, onun devlet 
olugusunu, tüm nitelikleriyle bünyesine 
almış, sindirmiş ve tahkim etmiştir. 
Güçlendirmiştir. Kendi konumundım ve 
çalışan emekçi sınıf ve tabakalara karşı 
konumlanışında, ortaya çıkan gerçeldik
lerle de donatmışur. 

Kapitalizm, bir içpazar oluşturdııl!ıı 
andan başlayarak, dışpazar yaratmanın 
savaşımınıda başlatmıştır. Egemenlil!i 
altında bulundurduj!u 1 tuttu~u topraklar
daki dikey örgütlenişini, toplumun herbir 
birimine inşa eder, egemen kılar.Bu yeter
li del!ildir. Yauıy-derinlemesine-örgüde
mesi için gereldi olan fetih, işgal, ilhak ve 
sömürgeciliAi. dışpazar yaratmanın aracı 
olarak kullanmışur. Kullanmaktadır da. 

Bu genel karakıer, salt bazı devlet
lerin 'Nev-i şahsına münhasır' niteliAi 

deJ!ildir. Kapitalist açıdan az-çok gelişmiş 
tüm devleılerin ortak ve belirleyici nite
lillidir. Ç$ffiızda, bu çok daha böyledir. 

Dışpazar edinıne, dışpazara gerek
sinim duyma; sanıldıAt gibi, ürflnOn mut· 
lak ve kaçınılmaz olarak içpazarda ger
çekleşmesini şart koşmaz. Kapitalizmin 
daAasının bir diAer yönü olan eşitsiz ge
lişim, bunun böyle olmadıAının en açık 
kanıudır. Eşitsiz gelişirnde öne fırlayan 
yön; ulusal kapitalist ekonominin dil!er 
dııllannın gerilil!i, eski pazan sınırladıAı 
anda, başka alanlara ya da, sömürgeleştir
dil!i alan, ülke ve topraklar varsa, ilk açıla
c&Aı yer burası olacaktır. Yoksa devleti 
elinde tutan kapitalist burjuvazi, yeni pa
zarlar için işgal, ilhak ve fetibiere gi
rişmek, sömürgeler (pazar) edinmek duru· 
mundadır. 

Dol!al egiliıni budur kapitalizmin. 
Bu nedenle böyle davranmak durumun
dadır. Kapitalist ekonomik yasanın ge
lişmesinin işlemesinin kaçınılmaz sonu
cudur. Aksi tavır, olgunun, kapitalizm ol
mamasını gerektirir. ÇOnkll; " ... kapitaliz
min egemenlik alanını sOreldi olarak ge
nişlet"mesi, "yeni Ollceleri kolonileştir
me"si ve ''kapitalist olmayan eski ülkeleri 
dünya iktidannın girdabına çekmesi" ge
rekir. (LENIN, Rusya'da Kapitalizmin 
Gelişmesi. Sol Yay, 2.baskı, 1988 Ankara 
s. 514.) Bunların olınadıA! yerde, kapita
lizm varolmayacak ve gelişemeyecektir. 

Yokandaki alınu ve almu yapılan 
eserin belirledi!i şey, gelişmişlik düzeyi 
ne olursa olsun, kapitalizm ve onunla 
bütünleşen devlet, dünya paylaşımında ve 
kapitalist entemasyonalizmin gerçek
leştirilip egemen olmasında; Uzerine 
düşeni yapmak zorunda oluşlandır. Anı, 
ortamını yakaladıl!ında, yine herbir kapi
talist devletin, üzerine düşenin çok çok 
ötesinde şeyler yapmaktan da geri kalına
yacaklandır. 

Emperyalizm ve ıxoteıeı devrimleri 
çıJ!ında,-gelişmişlik düzeyi ne olursa ol
sun-tüm kapitalist devieder sömürgeler ve 
'nüfuz bölgeleri' edinmeyi temel ilke edin
miştir. Çünkü emperyalist-kapitalizm, 
kendinden önceki evrede oldul!u gibi, salt 
'kar'la yetinmez. Onun olmazsa olmazı, 
'azami kar'dır. 'Azami lcar'ı gerçekleştir
menin, yolu, zaten paylaşılmış, 'doyurul
muş, durumdaki içpazan yeniden yeniden 
paylaşmak olamaz. Aksine, dışpazar ya
ratmakur. Yaratmanın yollanndan biri 
ekonomik 1 teknolojik OstUnlükse, bir 
diAer yolu da, 'başlı başına bir ekonomik 
güç' olan 'zor'u devreye sokıııaktır. (Kapi-
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ta!, C. 1. 24. böl., akt. Stanley W. MOO
RE, Marks, Engels, Lenin'de Devlet Ku
ramı Simge yay. 2. bas. 19891stanbul s. 
36 .) Böyle olmasııun belirleyiciliği, "iç
pazarın zorunlu olarak dışpazara bağlı" 
oluşundadır. (LENIN, Eperyalizm. Sol 
Yay. 7. bas. 1979 Ankara s.81) 

YAGMACI EMPER· 
YALİZM 'UYSAL' AZGELİŞMİŞ 
KAPİTALİZM İKİLEMİ VE NES
NEL GERÇEKLiK! 

Kapitalizm, emek-semıaye lemel 
ilişkisini anlamlandıran ve ücretli emek 
tarafından karaklerize edilen bir toplum
sal yönetim biçimi ve onun yasalannın 
toplamıdır. Kapitalizm, belirli br üretim 
tarzıdır. Bu tarz, ekonomik, toplumsal, 
kültürel, politik, eAitimsel ve yetiştirme 
biçimlerinin toplamıdır. Bütün bunlan 
dünyanın herbir kanş toprağına dikmek, 
ölümsüzleştiemek ve egemen kılmak , ka
pitalizmin varoluş nedeninin olmazsa ol
mazıdır. 

Bu nedenle, do~duğu andan başla
yarak, yönetmek isleAini içinde taşır. Bu 
isıek, sınırlan çizili ve belirli toprak par
çası üzerinde yaşayanlara yönelik ve 
onunla sınırlı değildir. 'Proletaryanın va
tanı yoktur' belirlemesi, kapitalizmin 
dünya egemenliAi gerçekliğinin 

karşıtıdır. Ona karşı, proJeler sınıf açıs
ından konumlanmak gerektiğinin 

çağrısıdır. Kendi ulusal-devletsel 
sınırlanyla yetinmemek, boyundıırnk alt
ına alıp, hükmetme isteğini besler. Bunun 
doğal sonucu, yabancı ulus ve halkiann 
hakianna ıecavüz etmeyi gerektirmekte
dir. Amaç bu olunca, işgal edip sömürge
leştirmenin 'haklı' (!) gerekçeleri her za
man hazırdır. 'Komünizm tehlikesi', 'ta
rihsel haklar' vb. vb ...... 

Dün olduğu gıbi bugüıı de, 'ıarilsel 
haklar' benzeri mesnetsiz tezlerle en 
büyük yağma ve talan savaşlan yapıldı, 
yapılmaktaılır. Bu ve benzeri iddialar, salt 
süper güçlerin lekelinde olan şeyler deAil
dirler. Tarihe şöyle bir göz atıldığında, 
kapitalist burjuvazinin iktidarda olduğu 
herbir devlet-ülke, bu temelsiz iddialan 
kullandığı g!lıillecektir. Bu savlar, ezilen
sömürülen sınıf, tabaka ve yılııniann 
uyuşturulmasında her zaman işe yarar 
ilaç olmuştur. Acı ama gerçek. 

Saddam'da somutlaşan sömürgeci
faşist Irak iktidar dün lran'la, bugün Ku
weyt'le olan ilişkilerine bir göz 
attığımızda, şovenizmin Irak halkı ve ezi
len, çalışan sınıflar arasındaki etkinlil\ini 
açık bir biçimde gösıerir. Filistin sorunu
nu sahiplenme ise, Yalımacı vetalan dev
letinin, cephesindeki açık kapıyı, gediği 

kapatmanın yöntemi olarak iş görmesin
dendir. Biçim ne olursa olusun, öz, pan
Arabisi şovenizmin tahkim edilerek 
güçlemesine hizmet etmekledir. 

Burada, kendisi zaıen emperyaliz
me bağımlı olan bir devlet, dünyada 
dışpazar arama savaşımına nasıl girebilir, 
girmesi günümüz gerçeğine, lers bir ge
lişme olmaz mı? türünden sorularla 
karşılaşabiliriz. 

Yukanda kısaca.değiıııniştik. Kapi
talizmin gelişmişlik derecesi ne olursa ol
sun, o iktidar olduğu her alanda. bir dışpa
zar aramak durumundadır. Çünkü bu, 
onun doğal karakteridir. Hele buna bir de, 
kapitalist emperyalizmin dünya egemeni 
lek ekonomi aracılığıyla "devletlerin bir
birinden aynlığı ve kopukluAu"nun, "Me
ta" ve sermaye "dolaşımı tarafından zaıen 
kınldığından, her kapitalist sanayideki 
doğal eğilim"in, "onu 'bir dışpazar ara
ma'zorunluluğuna" (LENIN, Rusya'da 
Kapitalizmin Gelişmesi. s.56 abç) itti !\ini 
eklersek, bu çok daha böyle olmak duru
mundadır. Çünkü "Dünya ekonomisinin 
gelişimi, devlet tarafından örgütlenmiş 
'ulusal ekonomilerin' en keskin mücadele
sine yönelmekıedir." (LENIN, Marksizm, 
Devlet Üzerine. Önce kitabevi, 1. bas. 
Isıabul s. 134) 

Kapitalist emperyalizm çal!;ını ve 
onun mantığını anlayamayanlarca, yu
kandaki belirme, bir istisna kural olarak 
değerlendirilebilir. Ancak bu, bir istisna 
olmadığı gibi, onun dol!al ve kaçınılmaz 
eğilimidir. Bu nedenle tartışmak gerek
sizdir. Yapılan tartışmalar ne kadar allanı
rsa allansın, kapitalist emperyalizm 
çal!ııun gerçeğine uymadıAı için ayaklan 
havada kalacaktır. Havada kalınakla da 
yetinmeyecektir. Bu temel belirlemeye, 
M-L adına itiraz etmek (??!), çalışan
sömürülen emekçi sınıf ve tabakalann zi
hinlerini karıştıracak, elyordamıyla bile 
yürüyemez duruma getirecektir. 'Pasif ra
dikalizm' denilen bu melanetin en belirgin 
özellil\i, ıeoride devrimci Marksizmin ye
rine seçmeciliği, uygularnada oportüniz
min yanına köleciliği ve iktidarsıziaşmayı 
koymaktır. Kaygı, sınıfkininden duyulan 
korkudur. Sınıf savaşımının yaratııAı etki
den kurtulmak için sınıf işbirlil\inin ıeori
sini yapmaktır. 

Yukandaki soruya, şöyle bir soroy
la karşılık verelim. Emperyalizme 
bağımlı devlet, bal!ımlılığı nedeniyle, ka
pitalist gelişmeyi gerçekleştiremez mi, 
baAımlı düşWğü andaki-feodal, yan-feo
dal-konumu, sürgit aynı mı kalır? 

Bu ve Iıeıızeri soruların yaruu, kesin 
olarak evet olamaz. Emperyalizme 
bağımlı devlet/ülke, emperyalizmin eko-

nomik ve siyasal denetimine rağmen, ka
pitalist gelişmeler, ilerlemeler kaydeder. 
Örnekleri çoktur. Daha dün diyebile
ceAimiz kadar yakın zamanın Ingiliz 
sömürgeleri olan Kanada ve Avusıralya 
bunun tartışmasız örnekleridir. 

Işin olguya dayanan yanına kısaca 
işaret ettik. Birde teorik yanına bakalım. 
Azgelişmiş-azgeliştirilmiş ya da, en genel 
tanırola emperyalizme baAımlı ülkelerin, 
gerek dünya ekonomisiyle ilişkilerinin, 
gerekse toplumsal ve iktisadi yapılarının 
del!işmezliAi teorisine göre, bu tür 
ülke/devletlerin dışpazar ve paylaşım 
peşinde koşarnayacaklarını ileri sürenle
rio sıl!ınabilecekleri tek liman. (Ama ne 
liman!!) Poyraz'ının da, Lodos ve Kara
yel'inin de buraya balılı gemileri alabora 
ettil\i güvencesiz bir liman. Yaşamın ger
çekliği tarafından işe yaramazlar arasına 
fırlatılıp atılması ayn bir gerçeklik. 

Bu teorilere göre, bu tür lllkeldev
letler, dünya ekonomik iş bölümünde, 
tarım ve maden (işlenmemiş) ürünlerinde 
uzmaniaşmaktan hiç bir zaman kurtula
mazlar. Ya da kurtulsalar bile, en fazlası
ndan al!ır teknolojik ürünler del\il, haf'ıf 
tüketim mallan bütününü oluşturmak için . 
dışandan gelen/getirilen parçalann birbi
rine eklenmesi (monle edilmesi) yoluyla, 
kapitalist emperyalizmin işbölümüne 
katılabilirler. Böyle olduAn için, sanayi
leşmeleri, dünya pazarından pay almalan 
sözkonusu edilemez. Sermayenin ge
nişleyen yeniden üretimi, gerçek anlanu
yla sınayi bir sermaye birikimi lernetinde 
gerçekleşebilir oldul!una göre, bu dev
let/ülkelerin kapitalizme geçmesi, pay
laşım savaşı sürdürmesi elgellenmiş olu
yordu. vb .. 

Yukandaki tezler/belirlemeler, 
günümüzün sonut gerçel!ioe ve gelişme
lerine uymuyor. ldealistçe ıezlerdir bun
lar. Çünkü kapitalist ekonominin işleyen 
yasalarını dondorulabilir şeyler olarak alı
yor. (Hem de kapitalist ekonomi-politik 
işleyişi egemen olduğu alanda.) Bir başka 
deyişle, ekonominin yasalannı müdaha
leyle tersine çevrilebilir ya da işlevsiz
leştirilebilir şeyler olarak alıyor. 

Bu idealist ıez, karşıunı dol!urmak 
durumurıdaydı. Doğurdu da. Emperyaliz
mi ilerici göslerme ıeorisini. Dil!erlerinin 
aksine bunlar. somut gerçeklikıen hareket 
ediyorlar. Ama her tepkici eğilimde ol
duğu gibi, ipin ucunu kaçırıp, emperyaliz
min önünde diz çöküp kutsamaya dek al
çalabiliyor, geçmişin 'günahlan' için, ona 
yüksek değerler atfediyorlar. 

Andığımız tezlerden ilki: kapitalist 
ekonominin işleyiş yasalanna, dünyanın 
somut gelişim verilerine gözlerini sımsıkı 
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kapıyor. Tek dilşınaıı ve her türlü melane
tin kayııa~ olarak emperyalizmi görüyor, 
gösteriyor. Dolayısıyla, emperyalizm 
çağının çok çeşitlilik sunan ilişki, çelişki, 
çauşma noktaları ve güçler dengesinin 
gerçekliğinin yerine kafalar da yaratılan 
hayalleri koyuyor. Bu nedenle gerçekliği 
yadsıyor. Savaıımak için okyanusun öte 
yakasındaki, ya da, 'sömOrllcü-kuzey' em
peryalizmini arıyor. Gözlerini tek hedefe 
dikiyor. Rezayanlar içinde havayı döven 
yumruklar sallıyor, bilinç çarpıtınaya hiz
met ediyor: özeesi emperyalist dünya 
ilişki ve çelişkilerini tek'e indirgiyor. 

Ikincisi ise; emperyalist sanayi, 
kendi denetiminde, azgelişmiş, baAımlı 
ülke/devletlere kurdu~ tesislerin yüksek 
hacalanndan püsküren alev ve is'in ya
rattığı hava kirliliginin arkasına gizlenen 
söınürü, baskı, zorbalık, y$a ve sefaleti 
görmezden geliyor. Emperyalizm ça~ın 
ilişki ve çelişkilerini sıfırlıyor. Emperya
lizmin yaraıu~ doğanın kirlenmişliği, be
yinlerde yansısını buluyor, sınıf sa
vaşımmın gereksizliğini ilan ediyor. 

Iki uç da, birbirinin aynıdır. Ilki, 
'anti-emperyalist' (ne kadarsa?) şiarının 
sarhoşluğuyla toplumsal gerçeklij!i 
görmüyor. Bu nedenle, ve kaçınılmaz ola
rak iktidarsızlıj!ı ve oportünizmi seçiyor. 
Ikincisi, tersuçtan yaklaşarak, emperya
lizmi ilerici gösterdiği için, ona karşı sa
vaııımı gereksiz görüyor. Sonuç, emper
yalist sömürüyU ve köleliği kutsama; ikti
darsızlığa ilelebed nikablanma ..... 

Baııka bir an1aııınia, iki uç da, diya
lektiğin yerine eklekıizmi geçiriyor. M-L 
karşısında, günümüz 'resmi sosyalist', 
'geleneksel sol' ve 'sosyal-demokrat' 
yazınmda sıkça rastlanan, işaret ettiAimiz 
seçim, en anlaşılmış, en yaygın olarak 
kullanılan şeydir.Bu elbette bir yenilik 
değildir. Plakhanov lardan Kautsky'e ve 
oradan da sosyal-şoven tarunlara uzanan 
bir ihanet genelgesinin iki del!işik 
yönüdür. lleriye doğru yönelme yerine, 
geriye doj!ru ilerleme de tercih 
kılmaktır. 

'BİLİMSEL GERÇEKLiK' Mİ? 
İDEOLOJİK KA YGI MI? 

Emperyalizm, kendine bal!ımlı 
kıldı~ devlet/ülkelerdeki ekonomik ve si
yasal gelişmeleri sürekli olarak denetle
dij!i dol!rudur. Ama bu, ne her koşul, za
man ve alanda olanaklı, ya da başantı ol
du~nu gösterir, ne de denetleme, ekooo
mik gelişmenin yasalarını askıya alabilir 
demektir. B$mlı ülkeldevlet ekonomisi
nin denetlenmesi, sermaye ilıracıyla daha 
bir hareketleneo ekonomik-sınırlı da olsa
gelişmeyi frenleyip durduramaz. Aksine, 

baj!ımlı devlet-ülkelere" .. ihraç edilmiş 
sermaye, ihraç edildil!i ülkelerde, kapita
lizmin gelişmesini etkiler, hızlandırır." 
(LENIN, Emperyalizm, s. 78) 

Böyle olduğu için de, dünya, bir 
cephede emperyalist ülkeler, öteki cephe
de sömürge, yan-sömürge ülkeler devlet
ler kutuplaııması biçiminde dondurmak 
yanlıştır. Yanlışlık salt belirlemeyle 
sınırlı kalsa, belki önemsenmeyebilinir. 
Gelgelelim, emperyalizm ve proleter dev
rimler çal!ında, dünyayı değişti
rip/dönüştürme savaşımı yürütenierin 
ufuklarını karartma gibi bir sakıncanın 
kaynagı oldul!undan. önemsenmezlik edi
lemez. 1960' lardan sonra atılım içine gi
ren ulusal ve toplumsal kurtuluş sa
vaşçılannın 'başarı' kazanmalanndan he
men sonra emeperyalizmin kucal!ına 
düşmelerinin temeli, bu çarpık tezlerden 
kaynaklanmaktadır. Düşmanı dışta arar
ken, içteki tehlikeyi görmemenin, sınıf 
işbirliğine yönelmenin temeli, buradan 
güç almaktadır. 

Küçük-burjuvazinin çarpık ideolo
jik biçimlenmesinin kaynaj!ı olan bu tez· 
ler, ıarilısel dönüm nokıalannda, 'anti-em
peryalist radikalizm' şamatasının altında 
yatan, proleter sınıf bilincine düşmanlığı 
körükleyen ve besleyen kaynaktır aynı za
manda. Nikaragua vb. bunun tipik ömek
leridir. 

Günümüz dünyasını iki karşıt ku
tupla (emperyalizm ve baAımlılık çeşitleri 
değişik ülke/devletler biçiminde) sınırla
ııamayaca~a. yukarıda, geçerken değin
miştik. Böyle bir sınırlama, bilimsel ger
çeklik ve nesnelliAi reddetınektir. Dahası 
ideolojik kaygılarla hareket etınek ve 
kaygılan nesnelliğin yerine koymaktır. 
Çıkarlar adına gerçeklikli)!in feda edilme
sidir. Gerçekliğin üzerini toprakla 
örtıne/kapatına uAcaşıdır. Ancak unutul
mamalıdır ki; gerçek üzeri toprakla 
örtüise de gerçektir. ÖZü de)!işmez, yoke
dilemez. Ve en önemlisi de, toprağa 
gömüldüğü sanılsa da, gün ışı~ çıkışı 
engellenemeyecek olan gerçegin ilk kur
banları, onu toprağa görnıneye çalışanlar. 
görmezden gelenler olacaktır. Gerçek 
h oşa gitınese de gerçektir. Görmezden ge
linemez. Görulüp hesaba katılmak duru
mundadır. 

Emperyalist dünyanın egemen 
ekonomik ilişki biçimi, sermaye ihracıdır. 
Sermaye ihracı, ihraç edilmekle sınırlı 
kalmaz. " ... sermaye ihracı meta ihracını 
da harekete geçiren bir araç"tır. 
(LENIN,age. s. 79) Sermaye itltal eden 
devlet/ülke, ithal ettiAi sermayeyi, yatır
ıma dönüştürmek durumundadır. Yani 
sermaye üretimini gerçekleştirmek duru-

mundadır. ltbal edilen sermaye toprağa 
gömülmeyeceğine göre, meta ithalinin 
karşılığı ve doğal olarak, pazarlanması 
için dolaşıma sokulmak zorundadır. Ya da 
yaurıın ve başka bazı alanlarda üretilrnek 
durumundadır. Sermayenin yeniden üreti
mini, ya da metanın pazarianmasını salt 
içpazarla sınırlayamaz. Dışpazar bul
mak/edinmek zorundadır. Bütün bunlar, 
sermayenin meta dolaııımına hizmetidir. 
Elbette metanın da sermaye dolaşımı ve 
üretimine. Meta dolaşımı, sermayenin ye
niden üretimini gerçekleştirir. Üreyen ser
maye, bir bölümüyle ana parasını karşılar
ken, öte yandan da, meta üretimi, do
laşımı, pazarlanması ve meta üretiminde 
çalışan işçi sınıfının sömürüsünden elde 
edilen artı-dej!erle birleşerek, elde edilen 
'azami kar'a yeni yatırım alanı açacaktır. 
Kapitalist sermayenin kuralları bunu ge
rektirir. Servet, ölü para olmaktan çıkıp, 
sermayeye dönüştü~ü andan itibaren, 
değişen toplumsal formasyonla birlikte, 
emperyalist ekooominin egemen ilişki bi
çimi olmuştur. 

Egemen olan bu ilişki biçiminde, 
'metropol-çevre bölge' arasında tek hat 
işlememektedir. Aksine, çok çeşitli, çetıe
filli, duraklı ve çok bat'lı bir işleyiş sözko. 
nusudur. Bu çeşitlilik, sermaye ihraç eden 
ülke/dev Jetler açısından, salt görüntüde 
kalan " .. gelişmeyi bir parça durdurma 
eğilimi taşısa da, bunun, bütün dünyadaki 
kapitalizmi derinlemesine ve genişleme
sine geliştirmek pahasına olduğu" 
(LENIN ,age. s. 78) unutulmamalı. 

Emperyalist tekeller arası rekabe
tin, paylaşım savaşının bir diğer sonucu 
da, " .... sistemli olarak ve özerk biçim-
de ..... 'kendilerine' destek noktası olması 
için" belli bazı ülkelerde, bazı sanayileri 
"geliştir"meleridir. (LENİN ,age. 
s.85)Emperyalist tekeller arası ve 'destek 
noktaları' edinmenin savaşım biçimleri 
değişebilmekterlir. DeAişimin nedeni özel 
ve geçicidir. Biçim değişınesine rağmen, 
öz deAişmez. Kapitalizmi derinlemesine 
ve genişlemesine geliştirip, yaygı
nlaştırmak tek amaçtır. Geliştirilen 'des
tek ookıalan', emperyalizme bağımlı dev
Iet/ülkelerin dünyanın paylaşımından pay 
almamaları düşünülebilir mi? Elbette 
düşünülemez. Çünkü böyle düşünmek, 
kapitalist emperyalizmin doğasını anla
mamaktır. 

Yukandaki belirlemelerle, yan
sömürge, ya da emperyalizme bal!ımlı 
ülke/devletlerin, ekonomik olarak 'köşeyi 
döndüklerini' ileri sUrmüyoruz. Belirle
melerin ortaya koydu~ gerçek: dünyanın 
yeniden paylaııımını gerektiren sermaye 
ve meta üretimi ve ilıracının "ulaştıklan 
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yo~unlaşma düzeyi, kar sağlamak için 
kendilerini bu yola baŞvurmak zorunda 
bırakuğından yapıyorlar. Ve dünyayı, 
mevcut 'sermayeleri', 'güçleri' oranında 
paylaş"malan "ve meta üretimi sistemi
nin var oldu~u bir ortamda daha başka bir 
paylaşma biçimi sözkonusu ol
ma"dığıdır.(LENİN,age. s.90) 

PAYLAŞIM VE PRATiK 
TAVlR · 

Anlaulagelenlerden anlaşılabile
cegi gibi, gelişmişlik düzeyi ne olursa ol
sun, kapitalist ekonomi-politik formas
yonla belirleniş herbir devletin yönelimi 
hegamonyacılık, talan ve 'ulusal' burjuva 
çıkarlar peşinde koşmakbr. 

Kapitalist gelişmenin kendisi, poli
tikasını da birlikte getirir. Kapitalist eko
nonıi-politigin özü, içte tam bir egemen
lik kurma, dışta ise, emperyalist 
yağmacılıkur. Böylesine belirgin ve 
şovenizm ırma~ıyla beslenen politika 
karşısında proletaryanın tavn, kendi 
'küçük', yan-sömürge, ya da ba@mlı dev
letinin oldu~u gibi, emperyalizmin piyo
nu olmak de~ildir. Sınıf bilinçli proletar
ya ve öncüsUnUn görevi, yağma ve talan 
savaşının karşısında, halkların 

düşmanlığını körükleyip kapitalist em
peryalizmin ekme~ine ya~ süren savaş 
karşısında, proleter yantuıarlılıkla, sa
vaşı, iç savaşa dönUştUnnektir. Egemen, 
zorba ve sefaletin yaratıcısı ve uygu
layıcısı kapitalist enternasyonalizmin 
kendi ülkesine denk düşen halkasını 
kırmak olmalıdır. 

lçte sınıf savaşımının özünUn ka
ratıp, onu bo~ak. güdükleştirmek; dış 
politikada ~ ve talana dayalı fetih re
kabeti, kapitalist devletin ayırt edici belir
gin çizgisidir. Söylem düzeyiyle sınırlı 
kalmayan, tarihsel fırsat yakalandı~ında 
bemen harekete geçenigeçirilen bu öz, bir 
gerçekliktir. Anılan gerçeklik, 'büyük' 
emperyalist devlete özgü değildir. 
'Küçük' kapitalist geri devletlerin politi
kalannın özüdür aynı zamanda Böyle ol
ması kapitalistlerin cinfıkirlilikleri ya da 
açık gözlülüklerinin sonucu dei!il, 
eşyanın ~ası gereğidir. 

Bu anlamda, dünya paylaşımında 
'küçük' devletleri azade tutmamak gere
kir. Aksine, paylaşımın genel geçer kuralı 
haline gelen gerçekliği görüp kavramak 
ve politikalarınıızı boranın Uzerine ouırı
mamız gerekir. Çünkü, 'genel bir sistem', 
'dünyanın paylaşılmasını örgütleyen 
ilişkiler bUtUnünü tamamlayan bir' zorun
luluk olan gerçeklik görülmeden, iktidar 
perspektifi yakalanamaz. Bakıştaki 

çarpıklık ve aksaklık, sınıf savaşımının 

ala yekiti 

özünü, hedeflerini belirsiz ve etkisiz kılar. 
Sonuçta kazanan proleter sınıfın kendisi 
değil, egemen, talan ve ya~acı buıjuva
zinin 'sosyal' maskeli 'deınokrat'lan olur
lar. 

Proleter ideolojinin ve bu ideoloji 
üzerinde bina edilecek devrimin, devrim
ci komUnist sınıf tavrının, devlet 
karşısındaki tutumunun hergün, saat ve 
an'da çarpıtılmasıyla yüzyüzeyiz. 
Çarpıtıldı~ı bilen, ama buna ~n. bu 
sorun karşısında takındıklan suskunluk 
komplosuyla; paylaşma politikalan ge
regi güçlendirilmiş .bir askeri aygıtla do
natılmış bulunan burjuva devletlerden 
hangisinin payiaşımda egemen olaea~. 
olması gerektigi yönünde tercihte buluna
rak, şovenizme hizmet eden, milyonlarca 
insanı yokedecek savaşçı canavariann 
yardııkçılan durumuna geldikleri bu ke
sitt.e,-somutta Irak ve elbette ABD'nin -
yığınlan boğazlamaya razı etme, ulus
ların ve halkların gelecek kuşaklannın 
düşman olmasını belirlemede ya~acılar 
kadar suçludurlar. Suçluluklan her adı
mda ilan edilmeli, teşhir edilmelidirler. 

Suskunluk ve şakşakçılık komplo
su boşa çıkanlmalı. Boşa çıkarmanın biri
cik yolu, kitle eylemleri olduğu gibi, kitle
nin bu eylemlilik içinde eğitilmesine ge
reken önemi vermektir. Kitleyi eğitmek 
salt yazıp çizmekle olmaz doğal olarak. 
Uygularnada ve yaşamın içerisinde ger
çekleştirilmelidir. Çünkü kitlenin eylem 
içine çekilmesi ve eğitimi, başanlı müca
delenin vazgeçilmez araçlandırlar. Kitle
nin e~iticisi ve yönlendiricisi olan, ya da 
bu iddia'da bulunan devrimci, demokrat, 
ilerici, sosyalist ve komünistler, ilke ola
rak, kapitalist devlete, şu ya da bu 'ulusal' 
sınırlarla çevrili alanlara hükmeden de da
hil, burjuva talan devletine düşmanlı
klannı haykırmalan gerekir, gerekmekte
dir. Buna, şimdi, her zamankinden çuk da
ha fazla ihtiyaç vardır. 

Çünkü devlet, kapitalizmin emper
yalist aşamasında, 'ulusal' sınırlan taşan 
ve başka uluslan, onların proleteryasını 
zor ve baskı aluna alıp sömUnnenin, onlar 
üzerinde egemen lik kurmanın aracıdır. 
" ... Bu çok büyük devasa, halkı doğrudan 
doğruya kendisi sömüren ve aynı zaman
da 'normal' sömürünUn bütün koşullannı 
korumak, sürdürmek ve genişletmek 
amacını sağlamaya çalışan sömürü ci
hazıdır" (LENİN, Marksizm, Devlet Üze
rine, s.l30)devlet. 

Çünkü, başka ulusları baskı altına 
almak savaşı gerektirmektedir. Savaş, 
burjuva devlet tarafından, ya~macıl
ıklannı sürekli kılmak için saldırgan ve 
yağmacı/talan politika'sıyla yürütülen bir 

eylemdir. Halkların düşmanlıklarını 

körükleyip besleyen pratik tavır alış'tır so
mut adım atıştır. Tüm bunlar komünist 
proletaryanın ve onun amacının 

başdüşmanıdırlar. Bunlarm yaratıcısı ve 
yayıcısı ise kapitalist- 'küçük' ya da 
'büyük' oluşu işin özünü de~iştirmiyor
devlettir. 

Anti-emperyalist, anti-kapitalist öz 
bir bütündür. Birbirinden ayrılmaz. Tu
tarlı bir anti-kapitalist olunmadan, tutarlı 
bir anti-emperyalist olunamaz. Proleter 
sınıf bilincinin bakış açısı: tek tek ağaçlan 
görüp, ormanı görmezlik olamaz. Ya da 
ormaru görmek adına tek tek a~açlan 
görmemek olamaz. 

Bu JıaA1amda; özü yağma, talan, Iıa
gemonya ve sefaJet olan paylaşım sa
vaşlannda, proleter yantutarlılık, 'büyük' 
ya da 'küçük' devlet aynmında, birinin ta
raftan, olmayı gerektirmez. Paylaşım sa
vaşındaki devletlerden birinin, bazılannın 
söylemlerince, 'anti-emperyalis(, 'ilerici', 
'kapitalist olmayan yol sosyalist'i olması 
bile, işin özünü de~iştirmez. Amaç 
ya~macılıkbr, talandır, hegemonya kur
maktır. Paylaşınıcı devletlerden birine ta
raf olmak, bugün yabancı bir 'küçük' kapi
talist devletin, yarın ise, kendi 'küçük' ka
pitalist devletinin bir başka ülke halkım , 
proletaryasım sömürmesine, halkların 
düşmanlığı Uzerine oturlulan sömürgeci
li~e. ya~a ve talan savaşına onay ver
mektir. Burjuva çanak yalayıcılıAı yap
makbr. Bu tutum, proletaryanın sınıf tavn 
olamaz. Proleter sınıf tavn olarak sunma
ya kimsenin hakkı yoktur. 

DUn oldu~ gibi, bugUn de, ya@na 
savaşlan karşısında, proleteryanın evren
sel ve enternasyonalist çıkarlan doğrultu
sunda tutum takınmak esas olınalıdır. 
Takınılacak tutum, salt kapitalist bmjuva
ziyle sınırlanmamalı. Teoride ve pratikte 
burjuvazinin yedeği durumuna düşen, 
büyük devrimci komUnist öğretiyi, çakU
nnadan egemen sınıf hamkafalılı~na 
uyarlamaya çalışan sözde 'sosyalist' ve 
'devrimci'leri de kapsayacak genişlikte ıu
tulmalı. 

Lenin'in ikinci enternasyonal 
dönekieri karşısındaki tutumu, sözde, 
'sosyalist' pratikte emperyalist olanlar 
karşısındaki tavırlanyla bütünleşen, 

Y ANLlŞ BİR BAYRAK ALDlNDA ma
kalesinde somutlaşını tutum, (LENİN, 
Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Sa
vaşları Sol yaynılan ı. Baskı 1979 Ankara 
Sf. 220-21) bizim tutumumuz olmalı. Yo
lumuzu aydınlatmalıdır. 

OCAK 1991 
B. Şerdil 
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Türk Sömürgecileri "Kürtçe Üzerindeki Yasak Kalkacak" Aldatmacasıyla 
Kürdistan Halkını ve Dünya Kamuoyunu Yanılimaya Çalışıyorlar! 

Ortadoğ'uda sünnekıe olan savaş dolaysıyla bölgedeki 
güçler dengesi yeniden yapılanmak zorunda kalıyor. Savaş ve 
kriz öncesi, emperyalistler ve sosyal emperyalistler bölgedeki 
mevcut bağlantılanndan dolayı, eski statükonun korunmasından 
yanaydılar. Irak'taki sömürgeci Baas rejimi 2 Ağustos'ta Kuveyt'i 
işgal eunekle, bölgedeki statükonun çatırdamasını sağlayan ilk 
adımı attı. 17 Ocak'tan itibaren "müttefik" emperyalist güçlerin 
fıili olarak Irak'a karşı sıcak savaşı başlatmalanyla, mevcut statü
ko giderek bozulmaya doğru gidiyor. Türk sömürgecileri bölge
deki savaştan en az zarnrla çıkmak için bir dizi önlemler almaya 
başladılar. Bu önlemlerden biri de "Kürtçe yasağı kalkacak" 
tartışmasının Turgut Özal tarafından başlatılmasıdır. MIT'ten 
maaşit Türk burjuva köşe yazarları bu tartışmaya katılmakla ge
cikmediler. Haftalardır "Kürtçe üzerindeki yasak kalkacak" iba
resini ağızlarında sakız gibi çiğneyip duruyorlar. Düne kadar 
Kürtlerin varlığını dahi kabul euneyen bu bayların tomisıanları 
neden kaynaklanıyor? Özal'ın "sihirli" sözlerindenmi, yoksa, Ke
malist Türk burjuvazisinin başllıttğı danışıklı döğüştenmi? 

Kemalistlerin önderliğinde kurulan Osmanlı aruğı TC'nin 
mayası, Kürtlüğe düşman temelde atılmıştır. Cumhuriyet döne
minde TC'nin varlık sorunu Kürtlerin yok edilmesiyle özdeşleşti
rilmiştir. Türkçü Ittihat-ı Te rakki'nin, müslüman halkların des
teğini alarak gerçekleştirdiği Rum ve Ermeni katliamları, Cum
huriyet döneminde Kürtlere karşı gerçekleştirilen zincirleme je
nosidlere dönüşmüştür. Bir dönem kendileriyle ittifak halinde 
olan Kilrt önderler dahil, tüm Kilrt aydınları tutuklanarak imha 
edilıniştir. Başta kün dili ve Kün kıyafeti olmak üzere, Kün milli 
benliğine ait ne varsa yasaklanmış, Kürdistan'da gerçekleştirilen 
katliamların yanısıra milyonlarca Kün ülkesinden edilerek 
sürülmüştür. Bu yasaklar ve uygulamalar tüm Cumhuriyet döne
mi boyunca yürürlükte kalmış, böl-yönet ve imha politikası K ün 
halkına karşı sürekli işletilm iştir. Bugün Türk sömürgecilerinin 
"Hanedan"ı Özal'ın, "Kürtçe üzerindeki yasak kalkacak" 
tartışmasını başlatması ve bu yasağın varlığını cuntacıların 
1982'de düzenledikleri anayasanın 2932 sayılı yasasına bağla
ması, sahtekarlıktan başka bir şey değildir. Türkiye'de tüm Cum
huriyet dönemi boyunca müteakip defalar hükümetler değişmiş, 
peşi sıra askeri darbeler yapılmış ve her seferinde bir çok şey 
değişmiştir. Değişmeyen ve sürekli aynı dozajda kalan; Türk 
sömürgeciliğinin Kün milletine karşı yaptığı düşmanlık ol
muştur. 

Günümüzde ne Kürdistan eski Kürdistan nede Dünya eski 
Dünya' dır. Kün halkı örgütlenın iştir. Kün halkının istemi; birlik, 
bağımsızlık ve demokrasidir. Dünya da parçalanmış tüm mi11etle
rin birlik istedikleri bir ortamda, Ki!rt ulusu da birlik istemini 
yükselttnektedir.Bu istem daha şimdiden Türk sömürgeciliğinin 
diz bağlarını çözmeye başlamıştır. 30 milyonun üzerindeki bir 
nüfusla, dünya da devletleri olmayan en büyük ulus durumunda 
olan Kürtler giderek tüm dünya da kendilerini ıanuşır duruma ge
tirmişlerdir. TC anık eskisi gibi milletlerarası toplantılarda 
Künlerin varlığnı öyle rahatlıkla inkar edememekledir. Kürt 
Ulusal Hareketi Türk sömürgeciliğinin takkesini düşürmüştür. 
Özellikle Irak Baas sömürgecilerinin Kuveyt'i işgali ve eperya
listlerin Irak rejimiyle savaşa tutuşmasınılan bu yana, Türk 
sömürgeciliğinin geleceği giderek tehlikeye düşmüştür. Bu sa
vaştan sonra Ortado)!u'daki mevcut eski statüko ya tamamıyla 
değişecek, yada kısmi değişikliklerle yeniden yapılanacaktır. Her 

halükarda, Kün Ulusal Hareketi hesaba katılınaksızın, Kün ulu
sunun talebi gözönünde bulundurulmaksızın, bölgeye kalıcı bir 
barış gelemez. "Müuefık" emperyalisder "barış" ve "milletler hu
kuku" adına Irak'a saldırdılar ve kendi kamuoylarını bu düşünce 
doğrultusunda mobilize ettiler. Bugün bolca "barış" ve "milletla
rarası hukukdan" bahsedenler, yarın Kürdistan sorununda kendi 
kamuayiarına ne diyeceklerdir?! 

Özal ve şürekası bu gerçeği iyi bilmektedir. Türk 
sömürgecilerini lrak'a karşı tavır almaya zorlayan esas neden, ne 
m illetlararası hukukun Irak tarafından çiğnenmesi, nede Orta
doğu barışıdır. Çünkü Türk sömürgecileri tüm Cumhuriyet döne
mi boyunca sürekli Kürt halkının varlığını inkar eunekle, Kürdis
tan'ı işgal altında tuunakla, mi11etlerarası hukuku sürekli çiğnedi
ler. TC bir oldu bitti hareketiyle 1974'de Kuzey Kıbrıs'ı işgal et
mekle, 1984 senesinde müteakip defalar Güney Kürdistan'ı bom
balamakla, her seferinde yüzbinlerce insanı fikirlerinden dolayı 
işkenceden geçirip içeri tıkamakla, milletlararası hukuku sürekli 
çiğnedi. Bugün alelacele Türk sömürgecilerini tavır alınaya zor
layan şey, savaş sonrası emperyalistlerarası yapılacak görüşınc
Ierde söz sahibi olabilme ve Güney Kürdistan dahil Kürtlerin her
hangi bir ulusal hakka kavuşmasım engelleyebilmektir. TC onun 
içindir ki hummalı bir şekilde "mütlefik" güçlerin yanında Irak'a 
saldırmaya hazırlanıyor. 

Onadoğu'daki savaş bulutlarının tüm bölgeyi kaplamaya 
başladığı, henüz sonu belli olmayan bu savaşın giderek tüm 
dünyayı kendi girdabına çektiği bir ortamda; Özal ve çetesi 
"Kürtçe yasağı kalkacak" tartışmasını başlatıyor. Hilekfu" ve na
mertliği ile tanınan Türk sömürgeciliği, Cumhuriyetin kuruluşu 
döneminde 72 Kün milletvekiline oynadığı oyunu Kilrt halkına 
yeniden oynamak istiyor. 

Özal, başlattığı "Kürtçe üzerindeki yasak kalkacak" 
ıanuşmasıyla, Kilrt halkıyla, demokratik -Anadolu-Trakya kamu
oyoyla adeıa alay ediyor. Bu ne biçim yasağın kalkması ki bundan 
sonra da Kürtçe dergi, kitap ve gazete yasak olacak, devlet daire
lerinde ve okullarda Kürtçe konuşulmasına izin verilıneyecek(!) 
Toplantılarda ve yürüyüşlerde Künçe konuşulmasına, Kürtçe 
pankan taşınmasına bundan sonrada müsade edilmeyecek(!) 
Yalnızca Kürtler kendi aralarında ve evlerinde "serbestçe" Künçe 
konuşabileceklermiş(!) Türk sömürgecileri anlaşılan sayılan 20 
milyonu aşkın Kuzeybatı Kürdistan, Anadolu ve Trakya'daki 
Künlerin evlerinde de Kürtçe konuşmalarını engellemek için 
epey kafa yormuşlar. Türk sömürgecileri bugün riy~karca 
"Künçe üzerindeki yasak kalkacak" ıanuşmasını başlaunakla, bir 
taraftan Avrupa ülkelerine demokratik görünüp AET'nin kapı
lannın kendileri için açılmasını, diğer taraftan Irak'a karşı gi
rişecekleri muhtemel bir savaşta cephe gerisini sağlama almak 
için Kün ve Türk kamuoyunu aldannayı amaçlamaktadırlar. 

Halkımız Osmanlı aruğı TC'nin politikasını çok iyi tanı
maktadır. Devrimci demokratik Anadolu-Trakya kamuoyu 
Özal'ın bu aldaunacasına kanmamal ıdır. TC bütün tarihi boyunca 
halkianınıza zulüm ve zorbalıktan başka bir şey vermemiştir. 
Emperyalistler tarafından devrimci KünUlusal Hareketine karşı 
diktirilen Kemalistler dün olduğu gibi bugün de emperyalizmin 
uşağıdırlar.Kürdistan, Anadolu-Trakya ve Ortadoğu'ya barışın 
gelmesi, halkların iradesini temsil eden iktidarların kurulmasıyla 
mümkündür. Kün ulusunun bağımsızlık, birlik ve demokrasi isıe-

Devamı Sf. 3lS 
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Gerici-Emperyalist Savaşa Hayır! Halkların Devrimci 
Ayaklanması Temelinde Kurulacak Barışa Evet! 

Körfez krizi 17 Ocak ABD saidmsı ilc birlikte yeni ve teh
likeli bir boyuta ulaştı. Dünya halklannın savaş aleyhtarı gösteri
leri de, boyutlan şimdiden görülemeyecek düzeyde genişliyebi
lecek bir savaşı engelliyemedi. Gerici ve emperyalist devletler 
halkiann iradesine karşın, yıkımları korkunç olacak, III. bir 
dünya savaşının başlangıcı olabilecek bir savaşı başlatınış bulu
nuyorlar. Açıkça görülüyorki, emperyalist ~e gerici devletlerin 
tavn bir tarafta, halkiann istek ve iradesi ise ona tam zıt taraftadır. 
Rusya'dan ABD'ye kadar bilcümle tüm emperyalistler Kuveyt'in 
Işgalini kendi savaşianna gerekçe göstennektedirler. Bu oldukça 
riyakar ve sahtekarca bir tutumdur. 

Sömürgeci Saddam rejiminin halklar hukukunu ilga ettiği 
iddia edilerek savaşa başlandı. Bu yalana dünya halklan inanm
ıyacaktır. Çünkü Saddam'ın suçlan yeni değildir: 30 milyonluk 
Kürdistan halkı onlarca yıldır UKTH'dan mahrum bıraktınlarak 
yok ettirilmek amacıyla jenosidlere uğratılıyor. Bu jenosidlerde, 
abartınasız milyonlara varan insanımız katiedildL Saddam bu je
nosidlerin mimarlanndan bir tanesidir. Düşünülmesi dahi kor
kunç olan Halepçe katliamı en son olanlarındadır. Bu katliam 
karşısında bugün yaptıklan gibi ne ABD, ne Rusya ve nede Batı 
Avrupa emparyalistleri feryadı basınadı lar; tam tersine Iran-Irak 
savaşı boyunca Saddam rejimini Kürt Ulusal Hareketine ve -Ira
na karşı desteklediler. Şimdi haklı olarak dünya halklan soruyor: 
5000'in üzerinde insan, sizin Saddam'ın hizmetine sunduğunuz 
kimyasal gazlarla katiedilirken neredeydiniz? BM neredeydi? 
Bir yandan 5000'in üzerinde insan katlediliyor, yüzbinler vatanı
ndan sürgün ediliyor, Güney Kürdistan'da 6000 köy, 47 şehir yer
le bir ediliyor ve tüm nüfus toplama kampianna dolduruluyor, 
kimseden çıt yok! Diğer taraftan Kuveyt'in işgaliyle kıyametler 
kopuyor! Saddam demokrasi düşmanı, yeni Hitler ilan ediliyor! 
Tarihte bunun benzeri sahtekarlıklar enderdir! Irak Baas rejimi ne 
dün, nede günümüzde hiçbir zaman faşist halk düşınanı niteliğin
den vazgeçmedi. 

Peki emperyalist devletlerin sahtekarlığına ne demeli? O 
dönem, onlar niçin "Müttefik Güçler"(!) oluşturup Saddam'a 
saidırınadı lar. Cevabı kısa, açık ve basit: çünkü Kürtler onlann 
emperyalist tekellerinin çıkarianna cevap venni yorlardı. Onları 
ilgilendiren esas şey halkların çıkarı değil, emperyalist tekelleri
nin çıkandır, Ortadoğu özelinde de petrol çıkandır. Kuveyt işga
lindeki tepkileride buradan kaynaklanıyor, gösterdikleri diğer 
gerekçeler doğru deltil, yalandır. 

Bugün Otadoğuda savaşa tutuşan Saddam'ın ve emperya
listlerin cepheleri karşı devrimci cephelerdir. Bu iki karşı devrim
ci cephenin dünya halklannı aidatınalanna emekçiler müsaade 
etınemelidir. Kürdistan, Filistin ve dilter bölge halklannın ulusal 
ve sosyal kurtuluşunu hedefleyen balklann mücadele cephesi tek 
doğru devrimci cephedir. Ortadoğu banşı; merkezinde Kürdistan 
devriminin bulunduğu devrimci sürecin zafere ulaşması, Kürdis
tan ve Filistin sorunun çözülmesiyle mümkündür. Ortadoğu'da 
perspektifsizlik içerisinde olan bazı 'sol' guruplar utanmazca Sad
dam'ı destekliyorlar. Bu savaşta, iki karşı devrimci cepheye 
karşı çıkmaksızın, Kürdistan devriminin merkezinde bulun
duğu halkların devrimci cephesini desteklemeksizin devrim
ci olunamaz. Biz şunu diyoruz: Emperyalistler! Biz sizlerden 
birşey istemiyoruz, yalnızca ülkemizi işgal eden düşmanlarımızı 

desteklemeyin! Dün Saddam'ı sizler bu duruma getirdiniz. Ve 
düşününüz ki, bugün başedemediğiniz Saddam rejimi ile Biz on
larca yıldır yiğitee savaşıyoruz. Bugün Kürt halkının diğer büyük 
bir düşmanı olan Türk sömürgeciliğine aynı desteği sunuyorsu
nuz ve aynı suçu işliyorsunuz. Samnayınız ki, Türk sömürgecileri 
bu yardımlarla yalnızca Kürtleri katledecek! Hiç ummadığınız 
anda verdiğiniz silahların namlulan size dönecektir. Kürt halkı
nın düşmanianna verdiğiniz desteğe son! 

Avrupalı demokrasi ve insanlık yanlısı güçler! 
Ortadoğu'da iki karşı devrimci cephe arasında süren, 

halkiann kırımı na neden olan savaşa karşı sesini yükselt! A vru
palı devletlerin savaşa sunduldan askersel, insansal ve ekonomik 
desteğe karşı çık. Unutınaki, sizlerden kesilen vergilerle insanlar 
katledilmektedir. Çocuklannızın birkaç varil petrol için öbnele
rine müsaade etıneyin! Unutınayınızki savaşın esas alanlanndan 
biride Kürdistan'dır. Savunmasız Kürdistan halkına yine bomba
lar yağdınlmaktadır. 30 milyonluk Kürdistan hafkının özgürlük 
çığlığına kulak ver! 

TÜRKIYE EMEKÇI HALKI, YURTSEVER 
KÜRDIST ANLILAR! 

Sömürgeci ÖZal çetesi sizleri adım adım savaşa sürükle
mektedir. Savaş bahanesiyle Kürdistan ve Türkiye halkı kelime
nin tam anlamıyla terörize edilmektedir. Basın susturulmakta, 
grev yürüyüş ve toplantı hakkı devletin kolluk kuvetlerince ayak
lar altına alınıp çignenmektedir. Güney Kürdistan'ın işgal edil
mesinde Türk emekçilerinin hiçbir çıkan yoktur. Bu haksız savaş 
karşısında görev: savaşa karşı çıkmak, ordoda firarları 

sıkiaşıırmak ve Kürdistan ulusal Kurtuluş mücadelesiyle birlikte 
Türkiye'de devrimci-demokratik mücadeleyi yükseltınektir. 

Kahrolsun gerici- emperyalist savaş! Yaşasın halkiann 
devrim cephesi! 

Yaşasın Bal!ımsız, Birleşik ve Demokratik Kürdistan! 

KAWA-MK 
23.01.1991 

Türk Sömürgecileri ... Baştaraf Sf. 34'de 

mi gerçekleşmeden; ne Türklerin, ne Farsların, nede Araplann 
özgürlüğünden bahsedilebilinir. Kürtçe üzerindeki yasağın 
kalkması TC sömürgecilerinin tahammül edecekleri bir olay 
değildir. Kürtçe TC gibi sömürgecilerin icaretiyle degil, 
Kürdistan Ulusal ve Sosyal Kurtuluş Mücadelesinin gelişip ser
pilmesine balılı olarak özgürleşecektir. 

-Kahrolsun sömürgecilik! Yaşasın Kürdistan Ulusal 
ve Sosyal Kurtuluş Mücadelesi! 

-Bal!ımsız, Birleşik ve Demokratik Kürdistan 

için ileri! 

KAWA·MK 
(22.02.1991) 
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YAŞASlN 8 MART ULUSLARARASI PROLETER KADlNLAR GÜNÜ! 
YAŞASlN KÜRDiSTAN KADlNLARININ BiRLiK, KURTULUŞ VE 

BAGIMSIZLIK UGRUNDAKi MÜCADELESi! 
Uluslararası Sosyalist Kadınlar 

Kongresi 1910 da yaptığı toplantıda 8 Mart 
günOnU 1957 de Newyork'ta sermaye cephe
since katledilen çoğunluğu kadın 129 tekstil 
i§çisinin anısına uluslararaı kadınlar gtınn ilan 
etınqtir. 8 Mart günü dOnyanın dürtbir yanı
nda kadınların seslerini yükselttikleri ve kur
nılu~ için ileriye duğru daha hızlı atıldıklan bir 
gündür. 8 Mart günü Kürdistım'da Newroz ayı
na takabUl ettiği için dahada büyük bir değer 
kazanır. Kürdistım kadını Newroz ihtilalciliji 
ile birlikte 8 Mart ihtilalciliğinide y~ır. 

Ülkerniz tarihinde modem anlamdaki 
kadın örgütlerine ilk kez 1946 dan sonra rast
Ianılır. Ocak 1946 daMehabat Kürt Cumhuri
yetinin Ilanından sonra Kürdistım Demokrat 
Partisi'ne bağlı bir kadınlar örgütü kurul
rnllftur. Bu örgüt Kürdistan tarihinde ilk kez 
modem anlarnda etkinliklerde bulorunuştur. 
1961 de Güney Kürdistım'da yeniden başlayan 
silahlı milli direnişte birlikte, milli mücadele 
içerisinde kadın örgütleri olu~uştur. KOrdis
tım kurrulu~ savqı tarihinde kadınlanmızın 
mücadelesi önemli bir yer tutar. Kadınlanmız 
milli ve sosyal kurtulllfurnuz için hiçbir feda
karlıktın çekinmemişlerdir. 1925 de Şex Said 
direnişinde Perixan Xanim Garzan bölgesinde 
cephe kumandaınydı. 1937-1938 Dersim ihti
lali dünerniude Kürt kadını korkusuzca Türk 
sômorgecilerine karşı en ön saflarda direndi. 
Güney Kürdistım'da tüm direniş dönemi bo
yunca Kürdistım kadıru direnqin en ön saflan
nda yerini aldı. Kürdistan insanı arasmda 
yiğitliğin ve mertliğin sembolü olan Komutım 
Margret'imiz bu mücadele içerisinde 
doğmuştur. Keza 13 Mayıs 1974 de Kürdis
tan'ın kurtuluşu için mücadele ettiği ve bildiri 
dağıtuğı için yakalanarak Irak Baas sömürge
cileri tarafından idam edilen ve idam edilirken 
dahi "Kürdistan kurtulacak! Yaşasın 

Bağımsız Kürdistım!" ~iarlarıyla sömürgeci
lere meydan okuyan yiğit kızımız Leyla Kasun 
mücadelesi ve tavnyla tüm halkımızın onur 
kaynağı olmllftur. 

Margret ve Leyla Kasun Kürdistan'da
ki milli devrimci mücadelenin kız gm )av ları 
arasından çıkmış, başta Kürdistım kadını ol
mak üzere tüm Kürdistan halkının kurtuluş 
meşalesi olmuşlardır. Onların Kürdistım halk
ına gösterdikleri yol çok geçmeden tüm 
Kürdistan'da tımınmıştır. 1975 sonrası Kuzey
batı Kürdistan'da binlerce kadımızın devrim 
ve milli kurtuluş savaşına kalilmasında bu 
kadm militanlanmızın yol göstericiliğinin 
önemi büyüktür. Proletar Devrimci Necla 
Baksi yoldq bunların mücadesinin yol göste
ricililinde Kürdistan kurtuluş davasına 
atılmıştır. Büyük Proleter Devrimci Necla 
Baksi yoldq Kürdistım kadınının mücadelesi
ni yalnızca bir alana hapsetmeye karşı çıkmış 

mücadeleyi örgütlü olarak tüm Kürdistım sath
ına yaymaya çalışmıştır. O, Kürdistım kadının 
sömürgecilerin ülkemiz üzerinde çizdikleri 
sınırları tanımaması gerektiğini her fırsatta 
vurgulamış ve Bağımsız, Birleşik, Demokra
tik Kürdistan stratejik hedefi doğrultusunda 
devrimci merkezi Kürdistan Kadınlar · 
Örgütü'nün yaratılması gerektiğini savun
muştur. Necla B aksi mücadele arkadqlarıyla 
birlikte Türk sömürgecileri tarafından şehit 
edildi~i güne kadar bu amaçla mücadele et
miştir. 

Mart-Nisan 1988'de toplanan "Birlik 
Konferansı"mız kadınların örgütlenmesine 
ilqkin eksik ve hatalanmızı tespit etıniş, Necla 
Baksi yoldqın ve diğer mUcadelelede şehit 
d~ kadın kalıramanlanmızın mücadeleleri
nin yol gösterici1iğinde, Kürdistan Devrimci 
Kadın Hareketini yaratıp tüm Kürdistım'a yay
ma ve Kürdistan'ın değişik parçalarındaki 
mevcut anti-sömürgeci kadın örgütlerini tek 
merkezi çatı altında toplama kararı alnuşnr. 
Hareketimiz Kürdistan Ulusal Kurtulu~ güçle
rinin birliğinin yaratılması için üzerine düşen
leri yapmaya paralel olarak, Devrimci KOrdis
tım Kadın Hareketinin Olllfması için de Uzerine 
dü~en görevleri yapacaktır. Kürdistan Mllli 
Kurtullif Savqında en fazla acıyı Kürdistım 
kadını çekrnektedir. Şehit düşen Kürdistım'ın 
kızlan ve oğulları, viraneye çevrilen Kürdistan 
köyleri, bombalanan KUrt şehirleri Kürdistan 
kadınının yaşamını çekilmez kılmaktadır. 
Binbir zorluk içerisinde sömürgecilerin yetim 
bıraktıkları çocukları büyüten, sömürgecilerin 
askeri, ekonomik ve kültürel haskılarına en 
fazla maruz kalan Kürdistan kadınıdır. Bu an
lamıyla Kürdistan kadım hem Kürt evinin 
hemde Kürdistan Milli Kurtuluş Sava.şının 
esas direAidir. 

Emekçi Kürdistan kadını sömürgeci
liğin ekonomik ve askeri baskısı altında oldu~u 
kadar, yoz erkelin, gerici örf ve adederin de 
baskısı altındadır. Kürdistım kaduun lrurtulllfU 
geleceğe yani milli kurtuluş savaşı sonrasına 
ertelenecek bir sorun değildir. Bazı Kürt refor
misı ve küçük burjuva çevrelerinin indicek sa
vundukları bu anlayı~. sömürgeci sosyal 
şövenlerin Kürdistan devrimcilerine dayatma
ya çalıştıkları, "beraber örgütleneliim devrim
den sonra nasıl olsa sizlere kendi kaderinizi ta
yin hakkını tamyacağız" sömürgeci teklifıne 
benzer. Kim kime hangi hakkı veriyor? 
Kürdistan kurtuluı mücadelesinde en fazla ezi 
len ve en fazla acıyı çeken Kürdistan kadını, 
kimseden hak dilenmeyecektir. O en fazla 
acıyı çeken olduğuna göre, milli kurtuluş sa
vaşı döneminden itibaren kendi geleeelini il
gilendiren tUm sorunlarda kendisi karar vere
cektir. Kendi ülkesinin kurtuluşu için milli 
kurtuluş sav qında yer alan Kürdistan kadını 

pekala kendi kurtuluşununda bilincindedir. 
Emekçi Kürdistım kadını ülkesinin kurrulllfU 
için savqırken, kendi üzeriudeki suufsal bask
ılara karşı çıkarken Kürt toplumunda kendi 
cinsine yönelik baskı ve saldınlara göğüs ger
mek gibi üçüncö bir görevledekarşı karşıyadır. 
Bu anlamda Kürdistım milli ve sosyal kurnılllf 
davasına bağlı, onun içinde örgütlü kendi dev
rimci hareketinide örgütlernek zorundadır. 

Ortadoğu'da altüst olllflann yqandığı. 
dünyadaki güçler dengesinde büyük değqik
liklerin oldu~u bu dönemde, Kürdistan kadını 
geçmişe oranla daha örgütlü milli kurunılllf sa
vqı içerisinde yerini almaktadır. Mart 1990 da 
Kürdistan kadını Nusaybin'de, Cizre'de, Di
yarbakır ve Silopi'de en On saflarda yerini al
masını bildi. Zekiye Alkan Kawalqarak 
Kürdistım devrim ateşini kendi bedeniyle da
hada kızıllqtırdı. Kürdistım kadınırün efsane
vi kahramanlıkları karıısında çılgma dönen 
TOrk sömürgecileri içiıleri bakanlığının 
ağzında ''bu olaylarda kadın parmağı var" di
yerek, Kürdistan kadının milli kurtullif sa
vqunız içerisindeki rolünü indirek kabul et
mek zorunda kaldılar. Serhıldan eylemleri
mizde de görüldüki sömürgecilerin yüreğine 
en büyük korkuyu, milli kurtullif savqunız 
içerisinde yerini alan örgütlü kadınlanmız sal
maktadır. Eğer bir ülkenin kadını sömürgeci
lerin tankına, topuna ve t!lfeğine karşı kendi 
bedeniyle direnebiliyorsa, e~er bir 11lkenin 
kadını kendi ülkesinin kurnıluşu için kendisini 
diri, diri yakabiliyor ve herşey ülkemin 
bağunsızlığı ve kurtuluş için diye haykırabili
yorsa, o ülkeniu kurtuhışu uzak değil demekrir. 
Işte Kürdistan kadını tarnda bunları yapn ve 
yapıyor. Ülkerniz bu kadar yiği~ bu kadar di
rengen bir kadın hareketliliğine sahip. KOrdis
tım kadın~ ülkemizdeki ge~elerde gösteri
yor k~ devrimimizin ta başından itibaren ken
disine ardçılığı değil öncO!üğü layık 
görmüştUr. Kürdistım devrimci Kadın Hareke
tinin ülkemizin tüm bölgelerine yayılıp 

örgütlenmesine paralel olarak, Kürdistan 
kadını milli kurtuluş savqımız içerisinde da
hada örgütlü yer alacak ve devrimimizin ta 
bqından itibaren kendisinin kurnılllfunu ilgi
lendiren ııım sorunlara keadisi karar verecek
tir. Fedakar Kürdistım kadını fedakarlığırunı, 
yiğitliğinin ve çilekeşliğinin semeresini daha 
şimdiden adun adım, parça parça alntak zorun
dadır. 

.y lljll!'lll KQrdisJiın ksduıliuuıUJ birliği! 
• Y af11S1n K Unlist/Jn kiıdUJUIUJ BağunsızJıJ:, 
DeiiWkrasi re Sosyalivn mlltiJ/kltsi! 

3.3.1991 
KAWA-MK 
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SERİHİLDAN 
"Y Onetmeye hazır olıınlıırı değiUakat 

boyun eğmeye daluı luızır o/ıınlıırı suçluyorum." 
THUCDIDES 

90 yılırun Mart, Nisan ve Mayıs ay
lanna yayılan ve bir bütünün parçalarını 
oluşturan ardışık eylemler yaşandı. 

önderlik kadınlardaydı. Andığımız ey
lemler; ulusal kurtuluş mücadelesine şim
diye kadar pek de hesaplanmayan, yada 
görillmek istenmeyen bir renk ve ton katb. 
Dünyanın yansı olan kadınların damga 
vurduğu, yönettiği ve biçimlendirdiği 
toplumsul direnişierdi bunlar. 

Eylemlerin değişen biçimleri ka
dar. süreklilik sağlaması, ulusal kurtuluş 
mücadelesine kattığı renk de önemlidir. 
Öyle ki; sömürgeci TC'nin kelle avcılan 
karşısında kendilerini savunma durumun
da bulan erkekler, 'kadınlarımız bizi eve 
almıyorlar' derlerken, belki de bilincinde 
olmadan gerceği ifade ediyeriard ı. On
lann bu söylemleri, bir burjuva gözlernci
sinin Komün dönemi için " .. eğer Fransız 
ulusu yalnızca kadınlardan oluşsaydı, ne 
kadar korkunç bir ulus olurdu." diyerek 
dile getirdiği gerçekliği, yaşanan Serihı
ldan'larla, Kürdistan kadını, kan içici TC 
sömürgecilerine söyleunişlerdir. Yüzyıl 
öncesindeki Fransız işçi sınıfı ve kadı
niann kurtuluş savaşındaki kararlılığı, 
gözüpekliği, fedakarlıhğı, yüzyıl sonrası
nda, Kürdistan'da can buluşu, Kadınların 
kurtuluş konusundaki kararlılıklarının 
ifadesiydi. 

Yalnız bu kadar da değil, başka 
şeylerin de ifadesiydi, çığhğıydı .... 

Serihıldan'lar, toplumsal dire
nişlerdi. Her bir toplumsal direnişe-bu 
arada elbette ki Serihıldan'a-; katılan 
sınıf, tabaka ve kesimlerin kendi tarihleri
ni yazma, toplumsal tarihin ana gövdesini 
oluşturan; ancak, egemen sömürücü 
kültür ve resmi tarih yazınında gölgede 
bırakılan}bıraktırılmaya çalışılan tarihle
rini sahiplenip gün ışığına çıkanhp yerli 
yerine otunulmasının eylemli 
kalkışmasıdır. Kürdistan kadını; bu ey
lemlilikıeki rolüyle, kendisini köle, ikinci 
sınıf insan olarak gören sömürgeciliğe, fe
odalizme ve egemen kültürün etkin/edil
gin tüm savunuculanna, onların gizli ve 
dolaylı destekçilerine, küçük-burjuva dar 
kafalılığına ve her renkten oportünısilere, 
toplumsal ve ulusal kurtuluşlardaki ger
çekliklerinin yokedilme, yoksayılma ça-

• KADlN VE GERÇEKLİK 
balarına karşın, yıkılmadığını, verili 
toplumsal düzeni yıkarak daha üst düzey
de bir yaşamı hedeflediğini, bundan vaz
geçirilmeyeceğini, ahkonamayacağını 

ortaya koymuştur. Gercekliği görmeme 
ya da ne adına olursa olsun, nasıl ve hangi 
yöntemlerle olursa olsun kararuna çaba
Iannarağmen bu böyledir. 

İki nedenle böyledir. 
Birincisi; Kürdistan kadınlarının 

sömürgeciliğe, faşist diktatörlüğe veber 
türden baskıya karşı- kendi toplumsal ko
numları ve kimlikleriyle verilmeye 
çalışılan geleneksel köle kimliğini benim
serneyeceği ni, aksine, sömürge ülkenin 
emekçi kadınlan olmalarının bilinciyle, 
kurtuluşa giden yolu bildiğini ve birşeyler 
yapabileceklerinin önadımlarıdır Serihı
ldan'lar. Eyleme kaulan. önderlik eden 
kadınlar, daha düne kadar, -hana o anda ve 
sonrasında da- gözmezden gelinen top
lumsal yaşam ve hareketlilik içinde kim
lik kazanma bağlamında, birey olma 
mücadelesinde önemi yadsınmayacak ve 
umut kaynağı olan birer kalkıdırlar. (Sözü 
edilen birey'lik, kendi kişisel kurtuluşunu 
hedefleyen türden değil, kollektif içinde 
ve kollektifle birlikte birey'liktir.) Bu ey
lemli liklerdeki herbir davranışlan, ulusal 
kurtuluş ve sosyalizm mücadelesine bi
linçleri ve sorumluluklarıyla kaulıp, ya
raucı elleriyle yön vermenin, kararlı kav
galarıyla, yeni kurulacak toplumun yapı 
taşlan olduklannı, kadının eylemli, etkin 
ve bilinçli/gönülJü katılımı olmaksızın, 
başarının çok zor olacağının aniaşılmasını 
gösterdiler. 

İkincisi; Dünyanın anakaralan üze
rindeki iktidariann tümü ve onlann alt 
toplumsal yapıları, geleneksel 'mutfak ve 
yatak odası kölesi' olarak benimseyip -be
nimsetmeye çalıştıkları kadın kimliğini 
besleyip, onlan gelişmelerden uzak tut
maya, hanıallaştırmaya özel önem ver
mektedirler. Sınıflı toplumların yapısal 
dokusunun 'esbab-ı mucibe'si (gerektiren 
nedenler, gerekçe), gereği canlı tutulan. 
güçlendirilen cinsiyetçilik ve bu alandaki 
eşitsizlik, dinsel kurum ve kuruluşlann 
yardımıyla erkeğin bir eşyası, cinsel do
yumsuzluğunu gidermenin nesnesi duru
muna indirgeniyor. Bu kimlikle gerek
tiğinde ev dışında çeşitli alanlarda kullan
mak üzere eve sokuluyor, hapsediliyor. 
Kürdistan kadını, bu genel geçer kuralın 
dışında değil. Hatta daha geri konum
daydı. Serihıldan'a kaulışıyla, renk ve ton 

verişiyle, Kürdistan kadını, sömürge
ciliğin bilinçlerine vurduğu yüzyıliann 
prangalannı elleriyle kırdı. Kınlmasının 
verilerini somut tutumlanyla sundu. Bu
nun yanısıra, kurtuluşunun kavga yoldaşı 
olan, arnaçianna gönüllü hizmet etmek is
tediği proleter ideolojisini benimsediğini 
söyleyeniere ve gerçekten benimseyenle
re, kavgadaki birlikteliğin ışığını yakU. 
Kahırlanış da vardı bu eylemlerde. 

Bundan korkutmamalı. Desteklen
meli. Bağımsız, birleşik, demokratik ve 
sosyalist Kürdistan toplumunu yarauna 
savaşımında, toplumsal dokunun sağlıklı 
olmasına hizmet eden bu tür eylemleri, 
yaşamın her alanında geri değerlerin 
kırılması için teşfık euneli, yüreklendir
meli, onlarla kavgarun ateşi içinde yanya
na olunmalı omuz verilmelidir. Bunu ya
pacak tek yetkin güç, proleter harekettir. 
Bilinçlere vurulmuş prangalann kınlınası, 
-ki, erkeklerin bilinçlerindeki pasianmış 
halkaların da kınlması demektir bu aynı 
zamanda-için verilen mücadele, in
sanlığın bir parçası-diğer yansı- olan er
kekler, bundan onur duymalı, Gocunma
malı. Hak edenin hak etıi!ıini kazanması 
için;gerekiyorsa,-gerektiği ıaruşılmazdır

sınıfsız topluma giden yolda, insanlan ye
tiştirme, e!ıitme ve ulusal-toplumsal kur
tuluşa seferber eunenin yoluna çıkan ba
taklığin aşılması eyleminde, komünist er
kek yoldaşlar, '!eken' (aya!ıa takılan ve 
kar'a baunadan yürümek için yapılan bir 
tür örgülü ayaklık) olmayı gönüllü olarak, 
benimsemeli. Eylemleriyle bu gönüllüğü 
kanıtlamalıdırlar. Komünizme inanmış 
erkek ve kadın yoldaşların, ilkelerini 
yaz'lı olduklan alanla sınırlı olmaktan 
çıkarıp, yaşamın içinde ete-kemiğe 
büründürebilmelerinin yolu, buradan geç
mektedir. 

Dün böyle olmak durumundaydı. 
Bugün de, yarın da böyle olmak durumun
dadır. Salt teori düzeyinde değil,pratik ey
lemlilik içinde canlılık kazandınimalıdır 
ilkelerimize. 

Çünkü kadınlar; günümüzün 'mo
dem' toplumlannın 'hiç'idirler. 'Köle'sidir
ler. Sınıflı topluıniann kadınlan 'hiç'e in
dirgeyen ilişkisinin kaçınılmaz ger
çeğidirler. Bu anlamıyla 'hiç'liğe ve 

· 'köle'liğe yönelik diyalektik tepkilerinin 
olması, kahırlanmalan yadsınmaz bir zo
runluluktur. Tarihsel gelişim zincirinin 
halkaları incelendiğinde, bu tepkinin, 
önüne geçilm ez ve haklı bir gücün 14 ken-
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disi olduğu görülecektir. 
Sömürgeci toplumsal biçimienişin 

etkin/edilgin taraftan erkekler-hatta kadı
nlar da-bu gerçeklil!i istedil!i kadar 
görmezlikten gelsinler. 'Hiç' e saysınlar. 
Onların gerçegi görmek istememeleri, 
gerçeği, gerçek olmaktan çıkarınaz. Çıka
ramayacaktır. Köle, köleci toplumun 
yıkılışını hızlandıran ve 'hiç1ikten, köleci 
toplum açısından endişe verici durumun 
öznesine, 'Hep'lil!e dönüştüren öz ve güç, 
kadının içinde bulundugu durumdan, da
ha üst boyuta geçişi bağlamında da geçer
lidir. Bu öz ve güç, dün, köleyi 'hiç1ikten 
'hep'liğe ve 'herşey'lij!e nasıl sıçrattıysa; 
kadını da 'hiç'likten 'hep'lik ve 'herşey'li!ıe 
sıçratacaktır. 

Toplumsal ilişkilerin baj!nnda bo
nun olanaldan sayılamayacak kadar çok
tur. Amaç bütün yasak edilmiş şeyler gibi, 
onun, güçlü duyarlı ve derinden derine 
işleyen gücünü, ilerleyişini yakalayabil
mektir. Alışkanlık, denen köstekten kur
tulmak, kunulmaya çalışmak, bu yönlü 
başarının yarısıdır. Başarının diğer yarısı 
da eylemli mücadelemizde ortaya çıka
caktır. 

En genel deyimle, söm(Jr(jcü düzen
proletarya karşıtlıgı noktası; çatışmada ta
raf olanların gerçek niteliklerinin daha be
lirgin biçimde görülüp algılanması 
bağlamında, bilinçlenmeyi ve bu sürecin 
netleşmesini hızlandırmıştır. Toplumun 
herbir emekçi sınıf ve tabakası olduğu gi
bi, kadınlar da, bu süreçte payına düşeni 
alır. Bilinçlenen her kesim gibi, kadın da 
bu aşamadan sonra, ulusal ve toplumsal 
kurtuluş savaşlan içindeki yerini alırken, 
kendi özgüllüğünUn getirdilli sorunlan da 
ortaya çıkarır. Çıkarınakla da kalmaz, 
çözüm yollarını araştırır. Bu süreç; prole
tarya da dahil, herbir toplumsal kesimin 
önüne, iki seçenek koyar. Düzen içi, yani 
reformisı çizgi ve düzendışı, yani devrim
ci çizgi. 

Serihıldan'lar ve ona katılan kadı
nlar, güçlerini gösterdiler. Sorun bu adı
mdan sonra, onların bu yapıcı ve yaratıcı 
güçlerini kendili!ıindenliğe mi bıraka
cagız, yoksa bilinçli müdahalemizle bu 
gücü, ulusal kurtuluş ve sosyalizm 
yönünde seferber mi edeceğiz? bagıamı
ndadır. Yani kadını kendi haline mi bırak
cağız, yoksa onu, kendi özgül sorunları da 
dahil, yeteneklerini konuşturabilecel!i 
özgürlük/örgütlülük alanına mı çeke
ceğiz? Örgütlülük alanına çekeccksek, ne 
tür bir örgüt ve örgütleme ? Tck hat tck 
çizgi mi, yoksa proletaryanın birleşik sa
vaş güçleri gerçekliğinin getirdiiıi 
örgütlülükler mi? Şimdi de bu konuya 
değinelim. 

BAGIMSIZ KADlN KURTULUŞ 
HAREKETI VE KOMÜNIST TUTUM 

Özgürluk, bilincine varılmış w
runluluktur belirlemesi, özellikle sol, sos
yalist ve devrimci çevrelerce ve tek tek bi
reylerce sık sık yinelenir. Bir şeyi belirle
mek elbette önemlidir. Ama belirlemeyle 
yetinilir, gerekleri yerine getirilmezse; en 
süslü ve anlamlı biçimlerle ifade edilse 
de, belirleme olmaktan, en fazlasından 
güzel söz sanatının bir parçası olmaktan 
öteye geçemez ler. Dahası bilmekle yelin
rnek; kendini sınırlamanın, tembelli~in 
ana kayna~ıdır. Varolana boyun egiştir. 
Iradi müdahaleyi gereksiz görmektir 

Dinsel ve kapitalist siyasi gerici
li~in kadına bakış açısı bellidir. Ama on
lar, bununla yetinmemektedirler. Düzen 
açısından tehlikeli buldukları kanalları 
tıkamak için, kendi anlayışlarında kadın 
örgütleri yaratmakta, genellikle kadını 
evcileştirmenin aracı olarak, öne onları 
sürmektedirler. Bu ıuıumlarıyla; geri ve 
çürümüş yapıların, praıige müdahale et
me yönünde bizlerden daba 'ileri' olduk
larını söylemek, hiç de abartma olmaz. 

Ne yazık ki, bilinç aktanlış olayının 
ara,-hatta çogunlukla ana-halkası olan 
Türkiye sol hareketi üzerinden gelen M-L 
ideoloji; çarpık, güctük ve genellikle, re
formizm/sekterizm karışımı bir biçimde, 
Kürdistan soluna da taşındı. Bunun sonu
cu olarak, devrim cephesindeki sınıf, ta
baka ve katmanların sorunları ya incele
nip bilince çıkarılmadı, ya da; o sorun, be
lirli tarihsel koşullar içinde ilişki, çelişki 
ve tutumlarıyla ele alınıp incelendiyse bi
le, buradan çıkan sonucu, devrimi ileriet
meye yarayacak formülasyonlara-teorik 
ve pratik olarak -dönüştürülemedi. Tüm 
diğer sonıniann yanında, kadının kwtuluş 
sorununda da 'çok şey' söyleniyor, ama 
söylem eylemle bütünleşmiyor, söylen
di!ıi an ve ınekanla sınırlı kalıyordu. 

Böylece hiç bir pratik şey söylenınemiş 
oluyordu. Yılda bir kez, 8 Mart'ta soruna 
değinilmekle yetiniliyordu bu tutum 
bugün de pek de!ıişmemiştir. 

M-L ideolojiyi bcnimsedi!ıini ileri 
süren hareketler kısacık ama dirençli va
rol ma mücadelclcrinde, kapitalist-feodal 
kültür ve deger yargılarına karşı kararlı 
bir savaş vermişlerdir. Her bir oluşum, M
L'i anlama ve yorumlama farklılıgına 
ragmen, asgari düzeyde devrimcili!ıin ev
rensel dcj!erlcrini kimlikleriyle 
büünleştirmeye çalışmışlardır. Kimlikle
rini kendi dışındaki alanlara benimsetme
ye başladıkları anda, kıskançlıkla koru
maları gereken değerlerini , 'halk ne dcr', 
'halkın değer yargıianna ters düşmeye
lim" vb. anlayışlarla, halkın deger 

yargılarının kaynağını oluşturan kapita
list-feodal kültür anlayışına teslim ettiler, 
ya da en azından onunla uzlaşmaya göz 
yumdular. 

Evet halkın değer yargılan önemli
dir. Ancak halkın deller yargıları, verili 
toplumsal koşnilann belirleyicilij!indedir. 
Yeninin karşıttdır. Evrensel olan yenidir. 
Halkın değer yargılan sınıflı toplumun 
çürümüş yapısı tarafından kuşatılmış, 
halkın kendisi ne karşı kullanılan bir sila
ha dönüştürmüştür.Oradan alınması gere
kenler olacaktır kuşkusuz. Ama bu böyle
dir diye, eskiyi temsil edeni yadsımaktan 
vazgeçemeyiz. Toplumların birinden 
diğerine geçişlerde, her tarihsel ileri aı
layışlarda oldugu gibi, bizlerin özgülünde 
de diyalektik yadsımalar, yadsımanın 
yadsıması kaçınılmazdır. Dabası,bunlar 
birer gerçekliktir. Geri olandan ileri olana 
sıçrayış sırasında, olayların önüne geçil
mez diyalektiği, kendini vareden zengin 
ilişkiler ağı içinde, kendini yeniden yeni
den üretip varetınenin yolunu açar. Asıl 
eşitlik, bu alandaki yaşarn ağacının mey
velerini devşirdiiıi gibi devşirilebilir an
cak. Bir şey daha: bo alt-üst oluşlar sırası
nda, eskinin gUvensizlil!i, yine bu alan 
üzerinde tam ve sarsılmaz bir güveni 
dogurur, gelecek toplumun sağlıklı ol
masının kanallarını açar. 

Geçmişin dogmatik, sığ ve daha çok M
L ideolojinin kUçUk-burjuvaca yorum
lanışı, devrim güçlerinin sınırlanışını ge
tirmiştir. Proletaryanın geniş ittifaklar ve 
birleşik savaş cephesi daralblınış, toplum
sal yapının bazı bölümlerine/alanlarına 
aşırı roller yüklenirken, di~ kesimleri 
görmezlikten gelinmiştir. Görmeme, 
karşıtını-hem de tepkili olanından-doğur
mak durumundadır, Nitekim 12 Eylül 
sonrası demokratik ve reformisı: ve belli 
bazı şeylerle sınırlı da olsa, gelişen kitle 
hareketliliklerinde kadınların öne 
çıkması, eskinin yadsınması, onun 
karşıtıdır. Yadsıma eylemi, aşın bazı uç
lann çıkışına da zernin oluşturur. Örneğin 
bazı 'eski komUnist' kadınlar açısından, 
gerek mücadelenin getirdiği sertliklerle 
yüzyüze gelememe, gerekse, mücadele 
içindeki geri konurulanna teoriye rağmen, 
geri bırakılmalarını-tepki olarak, cinsel 
ezilmişli!ıi aşın bir biçimde öne çıkarıp, 
cinsel kurtuluşu, toplumsal ve ulusal kur
tuluşun yerine ikame etmeye kadar 
götürmüştür. 

Proletaryanın bilinçli önderleri ve 
savaşçılarının yeri, proletarya parti
si/örgütü olmak durumundadır. Kadın ya 
da erkek açısından bu tartışılmaz bile. Pro
letarya örgütünün bilinçli üyeleri gelecek 
toplumun günümüzde yaşatılan alanı olan 
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örgüt içinde, kadın-erkek ayrımı 

güdülmeksizin, eşit insanlardır. Gelgele
lim proletaryanın örgütü, henüz sınıfın 
tümünü kucaklamış durumda değildir. 
Böyledir diye, toplumdaki devrimci dina
mikleri, onlan oluşturan güçlerin sorun
lannın çözümünü omuzlamaktan, değişik 
yollardan aynı alana tüm güçleri akıtma 
görevini yerine getirmekten, onları 

görmekten ve değerlendirmekten geri 
kalmamalı dır. 

Mücadelenin salt parti üyelerinin 
etkinliğiyle başarıya ulaşacağı gibi bir 
yanılgıya düşülmemeli. Haksızlığa uğra

yan emekçi sınıf ve tabakaların sorunları
na çözüm getinnek, proletaryanın tarihsel 
görevi olduğuna göre; kendini bir bütün 
halinde o sınıf ve tabakaların yerine koy
ma, onun özgüllüklerini gönneme duru
muna düşmemeli. 

Her bir kesim ve çevrenin sorun
larına, onlann özgünlükleri yadsımadan, 
devrimci komünist çözümler getinnek 
gerekir. Toplumun yan sı olan kadınların 
durumu da aynı yöntemle ele alınması ge
reken sorunlardan biridir. Proletarya 
örgütündeki kadın sayısı ve onların 

örgüıtü oluşu, sorunun çözümü için yeter
li değilidir. Kadın sorunu kadınlara özgü 
bir sorun değil, olamazda. Devrim, 
değişik sınıflar ve tabakalara denk düşen 
örgütlülükterin proletaryanın birleşik sa
vaş cephesine çekilmeleriyle olanaklıdır. 
Bunun anlamı: devrimi omuzlayan, 
yönlendiren, düzenleyen proletaryanın 
örgütüdür ama, devrim salt onun eseri 
değildir. Toplumsal yapıdaki emekçi 
sınıfve tabakaların örgütlülüklerinin 
doğrudan destek ve kablımının da etkide 
bulunduğu toplumsal alt-üst oluştur. Da
ha özlü bir deyimle: gençlik, öğretmen 
vb. kesimler için nasıl örgütlülükler ge
rekliyse, kadınlar için de bir kadın kurtu
luş haretinin varolması gerektiğidir. Bu 
proletaryanın gücünü bölmez. Aksine, 
onun etkisinin çok daha geniş alanlara 
yayılışının garantisidir. 

M-L'i bir dogmalar yığını, herşeyin 
kesin bir biçimde belirlenip sonuçlandığı 
bir teoriler dizisi olarak anlayanlar, doğal 
olarak, bu belirlemeye karşı çıkacak, cin
siyetçiliğin propagandasını yaptığımızı 

ileri süreceklerdir. Öyle ya: proletarya 
örgütü yetmiyor, bir de, kadın, hem de 
bağımsız kurtuluş hareketinden sözedili
yor. Bundan korkmamalıyız. Kürdistan 
devrimini omuzlamak, sömürgeci zinciri 
parçalamak amacındaysak; anti
sömürgeci, anti-emperyalist birleşik 

cephe ve birleşik kadınlar cephesini ya
ratmak zorundayız. Bu zorunluluğu, an
cak en geniş kadın kitlelerinin mücadele 

içine çekilmesiyle özgürlüğe dönüşttire
biliriz. Dönüştür(ebil)menin yolu, kadı
nlar arasındaki çalışma için özel organ, 
örgüt vb. yapılanmalann gerçekleştiril
mesinden, yaratılmasından geçer, geç
mektedir. 

Cinsiyet örgütlenmesini mi savu
nuyoruz? Hayır: Karşımızda elle tutulur
casına somut bir gerçeklik var.Bu gerçek
liği görüp, onun, devrimci/dönüştürücü 
gücünü refonnizmin kanallarına akıtan 
örgütçükler, feminist grupçuklar var za
ten. Mücadeleyi gerçek devrimci karakte
rine kavuşturmanın gerekliliği, bize, bu 
alanda özel örgütü dayabyor. Aksi tutum, 
belki özveıili, kararlı ve gözünü budaktan 
sakınınayan komünist kadın yoldaşlara 
sahip olmanın kapılarını kapamaz. Ama 
bunların sayıları, bir elin pannaklarının 
sayısını da aşamaz. 'Devrim, kitlelerin 
eseridir' belirlemesi, bir elin pannakların
ın sayısıyla yelinmenin gereksizliğini za
ten gösteriyor. 

Ustalar, 'kadınların kabiımı olma
dan, sosyalizm başanya ulaşmaz, ya da 
çok zor ulaşılır' derler. Bu, tarihsel ge
lişmelerden çıkarılan dersin çok kısa öze
tidir. Yani gerçekliktir. " .... gerçeğe 
gözümüzü kapayamayız. Parti, özel göre
vi en geniş kadın kitlelerini uyandırmak, 
onlan partiyle bağlamak, ve sürekli olarak 
onun etkisinde olan çalışma gruplanna, 
komisyonlara, komitelere, koliara ya da 
başka nasıl adlandınlırsa adlandınlsın, 

organiara sahip olmalıdır ....... Burada 
yalnızca fabrika da ya da ev ocağının 
başında bulunan proleter kadınları 

düşünmüyoruz. Burada aynı zamanda 
küçük-köylü kadınları, çeşitli katman
ların küçük-burjuva kadınlan da aklımda. 
Onlar da hepsi kapitalizmin kurbanıd
ırlar ... Bunları gözönünde bulundonna
mak apbıllık, hem de büyük aptallık olur. 
Onlar arasında çalışma yapmak için 
özel organlar, özel ajitasyon yöntemleri 
ve örgüt biçimlerine ihtiyacımız var. Bu 
feminizm değildir, bu pratik, devrimci 
arrıaca uygunlukıur." (Lenin) (Marks, En
gels-Lenin-Stalin, Komüntem, C. Zetkin, 
Kadın Sorunu Üzerine,lnter yay s. 319-
320,) (abç.) 

Özel, bağımsız kadın kurtuluş ha
reketi isteğiıniz, bu gerçeklik ve devrimci 
komünist politikanın gerej!idir. Arn, bu 
devrimci potansiyelin, burjuva refonnist 
potada eıiıilip yok edilmesine izin verme
mek, onu proletaryanın ulusal-toplumsal 
kurtuluşunun bileşeni yapmaktır. Komü
ntem'e bağlı komünist partilerinin önüne 
görev olarak koydukları özel kadın 

örgütü, bugün bizim içinde kaçınılmazdır. 
Ulusal kurtuluşu, proleter toplumsal kur-

tuluşla bütünleştirmenin önderi olarak 
görevimiz, " ... komünist kadın grupları, 
kadın örgütlerini (hem kültür ve eğitim 
dernekleri, hem de kadın haklan savunu
culannı) bu mücadeleye çekerek faaliyet 
alanlarını genişlet"mek "ve bir devrimci"
-giderek komünist-"aydınlar kadrosu or
taya çıkarma"k (age. s. 189-190) ol
malıdır. 

Tam bir güven; her alanda eşit 
ilişki. Kolay olmayacakur bu. Sağ'dan 
saldırıtarla karşılaşacaJ!ız kuşkusuz. 

Sağ'dan ve Sol'dan gelen tehlikeleri önle
menin yolu, irademizi eyleme 
dönüştüren, tarihsel gelişmelere ve duru
ma, dünyanın içinde bulundulin bu
nalımın özüne ve bunalımın aşılınasının 
koşullarına, devrimci komünist mücade
lenin amacına ayarlı açık ve belirgin ıoori
miz tarafından yöntendirilen irademizin 
en yüksek düzeyde geliştirilmiş eylem ve 
elkinliklerimizi konuşturmakbr. 

Özgür olmanın ilk koşulu, 
önümüze dikilen engelleri aşmak için, 
yapılması gerekenleri yapmakbr. Öyleyse 
yannı gelecek eşitlikçi toplumu kurmak 
için kollanmızı sıvamış, sınıfsız toplumu 
yaratmayı amaçlamış biz-kadın/erkek

'barbar'lar, neden çürümUŞ sömürgeci-ka
pibılist toplum düzenini yıkmayı, güçlü ve 
gürbüz akınlarıınızın merkezine oturbna

yalım? Bunu yapmaktan bir an olsun geri 
kalmarnalıyız. Kadın örgütünü yarabnak 
kadının görevidir gibi bir yanılgıya 
düşmeksizin; " .... kadın aynlıkçılığından 
koıicmadan, baAJmsız bir kadın lıareke
tinin gelişmesi için yollar ve biçimler 
bulmak" (Dimitrov, age. s. 228) (abç.) 
zorunda olduj!umuza göre, neden bekle
yelim? 

Bağımsız kadın kurtuluş hareketi 
ideolojik, politik ve pratik anlamda 
herşeyden bağımsız olmamalı. Yani bur
juva kadın hareketi ve onun emekçi ke
simler arasında yer etmeye çalışan versi
yonları gibi, salt kadıniann sorunlanyla 
ilgilenen, di)!er tüm gelişme ve sorunları 
yadsıyan, özgüllüğUnU herşeyin yerine 
koyan tipte "bağımsız" olınarnalı. En ge
nel deyimiyle, sömürüye karşı mücadele
yi önüne koymalı. Proleteryanın örgütü 
ile sıkı bir ilişki içinde olmalı, özgül so
runlarını yadsımadan, örgüt ile arasındaki 
akışkanlık kanallarını açık ıuunalı. Prole
taryanın örgütü de, kadın örgütünü, -diğer 
demokratik kitle örgütlerini de- parti 
örgütünü yerine koymamalı. Aradaki 
ilişki kanalı, ana ile dülüt arasındaki bağ, 
ikisi arasındaki kan alışverişini sağlayan 
ve besleyen organ olarak alınmalı. 

Do)!acak çocuğun gürbüz, güçlü, dengeli 
ve gelecek vaadeden biçimde büyümesi 
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için gereken özeni göstennelidirler. 
Uzun vadeli amaç ve erej!i 

gözönünden bir an olsun ayırmamakla, 
önümüze çıkan her taş ve engele göre su
yun akışını yönlendirecek kadar iyi 
dümen tutmakla bütünleşen taktikler izle
mek gerekmektedir. Bunu beeennek, top
lumsal ilişki ve gerçekiilli ve çelişkileri 
görüp onlan, amaca uygun ve onu tamam
layan çözümler getirmekten geçer. 
Yüzyıllar birikimli ezilmişlij!in getirdilli 
tepkiler ve önyargıların oluşturdugu 
güvensizlik zincirinin halkalan ancak 
böyle kınlabilir. Kadınların sınıfsal ve 
özgül sorunlanndan kaynaklanan ihtiyaç
larını karşılamak, varolan güvensizlikleri 
atacakları, bunun yerine güvene dayalı 
ilişkileri koymak için özgül alan 
örgütlülükleri dahil, proleter örgüt-parti
düzleminde örgütlülükler zinciri içinde 
yer almalannın yollarının açılması, 
yüreklendirilmelerinden-örgütlü müca
dele içinde-ej!itmek ve egitilmekten ge
çer. 

Kadınlıınn kendi özgül sorunları, 
koşullan ve talepleri doj!rultusunda 
örgütlenmeleri, ulusal kurtuluş hareketi
nin gllcünü zayıflatmaz. Aksine, eylemde 
ve örgütlülük alanında kendisini ifade 
edebilecek olanaklann yaratılmasında, 
kendisiyle birlikte olan erkege karşı 
güvensiziilli kıracak, güven onamını ya
raııp gUÇiendirecektir. Mücadele içindeki 
omuz omuzalık, kadının kendisine olan 
güveni de artıracakUr. Daha önceki konu
moyla hesaplaşmasında, ibrenin yönü, 
ulusal kurtuluşa, giderek toplumsal kurtu
luşa dogru kayacaktır. Böylece örgütlü 
mücadelenin gerekliligini daha iyi kavra
yaeakUr. Bunun yanısıra; proleter hareke
tin kucakladj!ı dışında kalan alanlardan, 
yıl!ınlar içinde ulusal ve toplumsal kurtu
luşoyla bütünleştiren birleşik örgütlü sa
vaş cephesini genişletecektir. 

Emekçi kadınlan devrimci hareke
te çekme çabamızda, özellikle gerekliiilii 
günümüzde ıaruşmasız olan özel kadın 
örgütünü zaman geçirmeden oluştunnak
tan kaçmmayalım. Proleter hareket ve ge
niş kadın kitleleri arasındaki karşılıklı et
kileşimin aracı, 'volan kayışı'dır bu 
örgütler. Aynı zamanda özgül alan 
örgütlülüklerinin gereklilij!i, gelecek yeni 
toplumun da birer gerçekligidirler. Unu
tulmamalıdır ki Sosyalist toplum, örgütlü 
toplumdur. Gençlik, yazar, bilim adamı, 
parti dıŞı proleter aydınlar vb.lerini ku
caklayan özel örgütler, kadınlan neden 
kucaklamasın ki? Teoride buna kimse 
kaşı çıkmaz ama, işi gerçeklij!e kavuştur· 
madıkça; teoride benimsernek pek de 
biqeyi dej!iştirmez. 

Kadınlar, eşit haklı üyesi ve salıibi 
olduklan ulusal kurtuluş savaşı ve sos
yalizmi kunna mücadelesinin, kendilerini 
dışıa bırakmasına izin vennemeli. Sosya
lizmi kunna mücadelesinin eylemli ya
ratıcısı, ram yetkili işçisi olmak için, 
ulusal kurtuluş savaşına çekinmeden kah· 
Imalı, proleter örgütün hedeflerini, hedef 
ve amacı olarak almalı. Almalı ki; ulusal 
kurtuluşun kesintisiz bir biçimde sosya
lizme uluşurılması ve sınıfsız toplumu 
kunnadaki yerini tam, bükülmez ve en
gellenemez bir biçimde alabilsin. Kendi
sini ne adına ve hangi nedenle, nasıl olursa 
olsun salt kendi evinin çıkannı gözeten ve 
köleleştirilmesinin yolunu açanlann, aç
mak isteyenlerin karşısına komünist 
ülküyle dikilebilsin. Eşit haklı üyeHAin 
sözde kalmaması ve bir baj!ış olmadılıının 
bilinciyle, kendisinin de omuziadığı kav
ganın sonuncunda kazandı~ı ve içsel
leştirdigi bir hak olarak korumasını, onu 
daha ileri götürmesini bilsin. 

Kendili~inden olacak şeyler dej!il 
bunlar. Kendiliğinden olmasının sının 
düzen içidir. Amacımız onun düzeniçi 
kalmasını, egemen sömürücil düzenin 
ideoloji taşıyıcısı olarak kalmasını onay
lamak dej!il, olmamalı. Onu, kurtuluşuna 
denk düşen örgütlülükler içinde denetimi 
dışına çıkarmak olmalı. Bu nedenle: 
" ... Komünist önderlik albnda, en geniş 
kadın kitlelerini kapsayan, onları partinin 
etkisi aluna sokan ve onlarla parti arası
nda sürekli ilişki saj!layan yardımcı or
ganlar ve örgütler (eylem ve denetleme 
komisyonları, delege toplanhlan) de kur
mak "zorunda"yız. (age. s. 200-201) 

Bunun dışında, halihazırda kurulu 
bulunan küçük-burjuva ve 'sosyal-de
mokrat' nitelikteki kadın örgütlerinin ge
niş alanlarla kurulu ilişkisini kullanmasını 
bilmek gerekir. Önümüze koymamız ge
reken görev; kesinlikle bu örgütQeri) 
yıkmak olmamalıdır. Geniş ve gerçek bir 
kadın örgütü yaratmak, geniş kitle 
çalışınasının yerine bunu geçinnemek ge
rekir. Bu tür geniş kitlesel kadın örgütleri 
içinde çalışırken gözetilmesi gereken ku
ral: örgütü oluşturan egemen düşüncenin 
nitelij!ini ve amaçlanmızı bir an bile unut
maksızın, çabalarımızı süreklileştinnek, 
çalışma ve işbirlij!inin çeşitli biçimlerini 
bulmak, oradan komünist çizgiye çekmek 
olmalıdır. Dayalıcı degil, proletaryanın 
Paris Komünüyle gerçekleştirdil!i, 17 
Ekim devriminin taçlandınlığı tarihsel gi
rişkenlik, fedakarlık ve esneklij!iyle ilke
lerimize inandırmak, eylem birlikleriyle, 
savunulanmızla gelecej!i pekiştinnek ol
malıdır. 

GÖREVLERIMIZ YA DA 
SONUÇ YERINE 
8 Mart, ancak ve ancak mücadele 

bayraj!ının yükseldij!i, kadınların, örgütlü 
mücadelelerini ve anlayışlarını yaşama 
geçirdikleri, kendi güçlerinin meşru· 
luj!unu topluma benimsetlikleri günü ka· 
zanma savaşı olarak alınmalı, algılanmalı. 
Bu nitelij!i kazanması için, kadın/erkek 
komünist yoldaşlar, aralıksız çalışmalı. 
Görev, öncelikle ve kaçınılmaz olarak 
proleter hareketindir. 

8 Mart, salt bir kodama ve anma 
günü olarak alınıp içi boşaltılmamalıdır. 
Kutlama bir gurur, bir hahrlama, bir 
düşünce anı ve gelecej!e umutlu bakıştır. 
Umutla yetinmemek, onu bilimsel bir hak 
olarak kazanmak için kararlı ve bilinçli 
mücadelelere girmek gerekir. Çünkü kur
tuluş, daha aydınlık ve açık bir gelecej!e 
doj!ru yorulmadan ilerlemekle gerçek
leşecektir. Eski gelenek ve göreneklerden 
sıynlan, engel tanımayan gelişmeye olan 
gereksinimimiz, ancak böyle karşılıj!ını 
bulur. 

Cinslerarası güvensizlik duvarlann
ın yılolışı kolay olmaz. Çünkü yüzyıliann 
birikimidir. Ve en ilericimizin bile kanına 
işlemiştir. Cinsler arasındaki gerçek eşit 
ilişkilerin yaşam biçimimiz olmasını isti
yorsak,-kuşkusuz istiyoruz-buna şimdi
den başlamak, gelecek toplumun temel 
taşlarını yerli yerine oturtmakta gecikme
meliyiz. Kadının çifte-emeginin ve cinsel 
olarak sömürülüşünün-oııa özgü ve onun
la sınırlı olmadıj!ı, kölelij!in, kadını köle
leştirirken, bütünün dij!er parçası olan er
kej!i de süründürdül!ü unutulmamalıdır. 

Cinsler arası gerçek ilişki, efendi
köle ilişkisi dej!ildir. Bu nedenle fatihler 
ve fethedilenler tanımaz, tanımamalıdır. 
Kapitalist -sömürgeci sömürü düzeni za
ten fatihler ve fethedilenler yaratıyor. 
Komünistlerin görevi, gelecek yeni toplu
mu yaraıma savaşında, beyin'in iki yansı 
gibi, tek bedeni yönetip yönlendirmede 
karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmaıla 
sınır tanımamak, her iki -kadın/etl<ek-par
çanın da, daha derin, daha iyi ve daha zen
gin ilişkiler içinde bulunmalarının ortanu
nı yaratmaktır. Boşluk ancak böyle doldu
rulabilir. Bugün yaşanan sıkmhlar, ancak 
böylelikle kurulacak yeni toplumun 
sınırsız ve sürekli coşkusona dönüşebilir. 
Bunu gerçekleştinnek, elbette ki, salt er
keklerin görev ve sorumluluAu dej!ildir. 
Kadın erkek tüm komünistlerin görevidir. 
Sorumluj!un agır yükünün egemen olma 
düşüncesini tam olarak atamamış olma
Ianndım ötürü, erkek yoldaşların omuz
Ianna binmesi gerektil!i de bir gerçektir. 
Ancak kadın yoldaşların da devrim müca-
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delesine katıldıkları zaman, geleneksel 
rollerini atmanın bilinciyle hareket et
melerinin önemi de ununılmamalıdır. 

örgudu yışıın, elbette basit deAiJ, 
zordur, güçtür. Zorlukları, güçlükleri 
değiştirmek, zorluklara bilinçli karşı dur
mak, zorunluluğu özgürlüğe 

dönüştürmekten, örgütlü mücadeleden 
geçmektedir.Köleliklerinin onaylayıcısı 
ve giderek daha da güçlenditicisi olan em
peryalizme, kapitalizm ve sömürgeciliğe 
karşı savaşmak ateşiyle yürekleri tu
tuşınası gereken kadınlar, örgütlü müca
delenin, örglldü davraruşın sorumluluk
lanndan koılcmaınalıdırlar. Çflııkü bugün 
içinde bulundukları kahredici durumdan 
kurtulmanın yolu; örgütlü olmaktan,pro
leter örgütün militanı, ıeorisyeni, taraftan 
olarak savaşa korkusuzca katılmaktan 
geçmektedir. 

Kürdistan kadıru, kurtuluşuna gi
den yolda ödemesi gereken bedeli öde
mekıen, omuzlaması gereken yllkU omuz
lamaktan kaçınmadığını, herbir ulusal 
balıınsızlık yönelimli ayaklanışta, son 
olarak da, 90 ilkbalıar'ında yaratıAı Serihı
ldan'larla kanıtlamıştır. Bu, aynı zaman
da, komünist harekete yakalanması gere
ken halkanın hangisi olması gerektij!inin 
işaretidir. 

Görevimiz yılın belirli gUnlerinde, 
aylarında ve anlarında Serihıldan'ları 
övmekle sınırlı olmamalıdır. Aksine, Se
rihıldan1an gittiçe daha kitlesel ve sürek
lilik kazanan, kadıniann yapıcı düzenle
yici ve berecildi elleriyle bir yaşam biçi
mine dönüştürmektir. Pratik iradi müda
haledir. Bu tür lc:idesel eylemler, eyleme 
katılan ona rengini verenlerin bilinç 
düzeylerini yükseltir. Çünkü, sömürgeci
liğe ve anti-demokratik uygulamalara du
yulan ıeplc:inin dışavurumudurlar. Çünkü, 
zorbalığa duyulan tepkinin demokratik, 
devrimci ve giderek komünist kültürün 
oluşum nüveleridir. Çünkü, çifte 
sömürülenleri, köleleştirilenleri sömürü 
ve baskı altında tutanlara, bunlann dotaylı 
destekçilerine karşı yükselen haklılık 

kavgasıdır. Çünkll, kişiliklerine saygı du
yulınası, hakettiğini istemekle yetinme
yip, doğrudan almak için eylemli 
kalkışınanın kendisidir. Çflııkü, deney ka
zanmak, ulusal-toplumsal, ve suufsal kur
tuluş savaşımı alanındaki birlikteliği 

yükseltmek ve iradeleri sağlamlaştırmak 
baA!amında: basamak basamak yükselen 
emekçi ve proleter kadın lc:idelerinin anti
sömürgeci savaşa doğrudan katılmak, 
sömürgeci devlet düzenini yıkmak, yöne
timi ele geçirmek, kapitalizmi yıkıp yeri
ne sosyalizmi kurma yolunda atılan ka
rarlı adımlardır. Artı, egemen sömllrgeci 

feodal kültürün etkisinde kalan emekçi 
sınıf kardeşlerine, müttefıklerine kadının 

gerçek kimliğini tanımalan için yapılan 
uyanlardır Serihıldan1ar. 

Tam da bu uyanış döneminde, 
kadınların en açık, en derin ve ilkesel 
eğitimine azami dikkatin gösterilmesi; ça
baların seferberlik düzeyinde yoğun
laştırılması özellilde gereklidir. 'Sosya
lizm öldü', 'komünizm hayaldi' vb. umut
suzluk teranelerinin yükseldiği bu tarihsel 
kesitte, komünizmi kurmayı amaçlayan 
proleteryanın savaş örgütü, büyük 
yılııniarın siyasal iktidarı ele geçirmek, 
proletarya diktatörlüğünü kurmak doğrul
tusunda belirleyici eylemli mücadelenin 
engin okyanusuna açılmaleta gecikrneme
lidir. Çünkü, " .... Kadınların eşidik ı.ıe 

özgürlük istekleri dünya proleter devrimi
nin hareket ettirici gücü, komünizm düze
ni ise, bu devrimin çelengi olacak" (C. 
ZETKİN,Lenin'in Bütün Dünya Kadı
niarına Vasiyetleri, Sorun yay. 2. 
bas. 1979 Isı. s.50 )sa,bu iradeyi gecikme
den göstermek zorundayız. 

Yeni tipte insan yaraıma mücadele
sinin eylemli sürecinde, kadınlar küçük 
roller Usdenmeyi kabullenmemeli. Prole
ter hareket, onları daha ileri adunlar atma
ya zorlamalı, yolunu açmalı. Yürekleııdir
meli, güvendirmeli ve hakettiği yeri kor
kusuzca teslim etmelidir. 

Kadının kurnıluş ufkunun, salt an
ti-emperyalizm, anti-sömürgecilikle 
sınırianmasını istemiyor, onu anti-kapita
list bir niteliğe sıçratmak istiyorsak, yer
leşik gerici geleneklere, bu temelde ku
rumlaşmış ahlak ve ilişki biçimleriyle bir 
dizi savaşı şimdiden başlatmak gerekiyor. 
Kadınlar, bu noktada, komUnistlerin ken
dilerine destek vereceklerinden kuşkulan 
olmamaldır. Kadınlar, soslyalizmi kendi
leri dışında ve onlarsız gerçekleşebilecek 
bir toplumsal biçimieniş olarak görmeme
lidir. Böyle göstermek istiyenlere, sınıf 
bilinçli kadın-erkek komünistler ve on
lann kollektif gücü proleter örgllt izin ver
memelidir. 

Sosyalizm ne sihirli değnektir, ne de 
sağa sola oynauldıl!;ında mucizeler yara
tan "tadı cadının burnu"dur. Sosyalizm, 
kapitalizmin örgütlü mücadele sonucu 
yıkılmasıyla, proleter partinin öncülük et
tiği örgütlü, herkesin yeteneklerinin ge
lişmesinin önündeki engellerin kaldır
ıldıl!ı ve sınıfsız toplumu kurmak için 
mücadelenin sürdürüldüğü toplum biçi
midir. Toplumun yansını oluşturan kadı
nların, bu sömürüsüz, eşit haklı üyesi ola
cağı toplumu kurma savaşına katılımı, 
görevi ve sorumluluğıınu yerine getirme
sinin önüne, kendisi ve dışındakilerce en-

gel dilc:ilmemeli. Emekçi kadın, sömürge
ciliğin ve kapitalizmin yıkılışında, yeni 
toplumun ebesi olmalı. Kavgasındaki 
haldılığıyla, sosyalizmin herbir soruna ol
duğu gibi, kadın sonmun çözüm koşııl
larını yaratacağım, çözüm adımlan 
atıldığında, sancıların çeltilmemesi için 
gerekli olan kültür ihtilalini yaratabilmek 
için bu kavga içindeki onurlu yerini al
malı. Hatta. • ... ekmekle birlikte llt'gllrlük 
mücadelesinin izlerini ve coşkusunu üze
rinde taşımayan Kon eıkeği"ni "eve 
al"marnakla, "ekmek kavgasına katıldığı 
ölçüde ulusal özgUrlük ve toplumsal kur
tuluş savaşına katılmayan kürt eıkeği"ni 
"kapı" dışında bırakmakla (BZine, ALA 
YEKİTl, sayı: 17, s.8) yetinmemeli, 
önüne engel olarak dikilmesine izin ver
memeli, çiğneyip geçme kararWığını 
göstermeli. 

Çünkü, ancak böylelikle kendi 
gücünden emin, eylemlerinde kararlı ve 
duygıılıırının bu kararlılığı bozmasına izin 
vermeyecek kadar mantıklı olabilecektir. 
Ancak böylelikle ikirciliğin olduğu yeıde 
ön safiaıdaki yerini alacak; dollru devrim
ci değerleri savunmayı kurtuluşunun ol
mazsa olmazı olduğunu görebilecek, ka
rarlılığını daha üst boyuta, komünist 
aşamaya sıçratacaktır. Giderek, kendi 
özgüDüğünü gözardı etmeden, ona haket
tiği değeri ve sorumluluğu veren proleıer 
örgüte karşı güvenini daha bir~ 
cektir. Proletarya devrimi ve kadının m
ıutuşu arasındaki eylem ortakhğı, örglllsel 
ve giderek amaçta birlikteliğe döııUşecek
tir. Kurnıtoşunun güvencesi olan sosyaliz
min zaferinin anahtan olduğıınu aıılayabi
lecektir. Verili koşııllann geıçek yllzünll 
daha belirgin biçimde göreceğinden, 
düzenden ve onun kendisine yönelik al
çatucı değerlerinden kopuşunu hızland

ıracaktır. 

Bunlar, örgütsel eylemli alanlarda 
takınılınası gereken tavırlar. Bir diğer yön 
ise, kadınlan teori üreten, durumu tahlil 
eden insan düzeyine çıkarmaktır. Bu, 
doğal olarak kadıniann sonmlaruu işle
yen, onlara çözüm önerileri getimı, ken
dilerini oraya taşıyabilecekleri bir yayını 
gerektirir. Geniş, yaygın ve bir örglltleyici 
olarak böyle bir yayın gereklidir. 

Yayın sistemli olınalı ve sllrekliliği 
sağlanmalı. Geniş kide eylemlerinin 
yönlendiricisi, oradan gelen seslerin 
yankılanış alanı olmalı. Kadın sorununa 
yılda bir kez, o da kutlama düzeyinde 
kautış ve bir kaç yazıyla yetinmemeli, 
onun sürekli denet1eyicisi ve yönleııdin:isi 
olmalı. ÖZel olarak böyle bir yayın çıkan
lamıyorsa bile, eldelc:i yayının sayfaları 
çoğalulmalı, her sayıda kadınlan örgüıla 
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mücadeleye, örgüte kablmaya ç&gınnalı. 
Onları, kendi bilinç düzeyleriyle kendile
rini ifade edebilecek yazınsal etlcinliklere, 
eylemiikiere çekmeli, güvensizlik zincir
lerini lwııcak bilinçlenme etkinlikleriyle 
donabnalı. Kendi eylemlilikleri ve yazı
nsal etkinlikleri kendi kaleminden aktan
lması s&glanmalı, teşfılt edilmeli. 

Yayın organı vazgeçilmezdir. Ola
naklann elvermediAi koşullarda eldeki 
yayının bölüşülmesiyle yelinilebilir ama, 
ilk fırsatta ve gecikmeksizin özel bir 
yayın organı örgüılenmeli. Çünkü eylem-
1iliklerinde ortaya çtitan aksaldıklan, on
ların geôrdiAi yaalış1ıltlan daha net olarak 
görebilmeleri, kendilerinin ilrünü olarak 
alacaklan yayın organı aracılıAtyla ideo
lojik-poliıik eAitimlerini yükseltme alanı 
bulmuş olacaldanlır. Bu olanaldan sağla
yacak tek şey yayındır. PratiAe yön ve 
renk veren oluşunun ıartışılmazlıAı, şu ya 
da bu biçmiyle de olsa, sürekliliAi olan 
yayını zorunlu kılar. 

Ancak bunları başardıAtmızda, 
başarmak yönünde kararlı adımlar 
atbAtmızda 8 Man'ı özüne sadık bir bi
çinıde anlamış oluruz. Ve bu çerçevede, 8 
Man'ı oluşturan teori ve eylemliliği bir 
hatıra olmaktan çıkarıp, eylemli yaşama 
biçimi yapabiliriz. Ancak bu çerçevede, 8 
Man'ı uluslararası kapitalisı emperyaliz
min, onun dünya egemenlik zincirinin bir 
halkasını oluşturan sömürgeciliğin, feo
dalizmin içini boşaltbAı, boşaltmaktan 
geri kalmaycaAı "kadın günü" olmaktan 
çıltarıp, dünyanın yarısının-kadınm-kur
tuluşuna dönüştürebiliriz. 

8 Man, çifte ezilmişliAe, cinsel 
sömilrüye, ikinci sınıf insan kalmaya ka
rarlı bir biçimde hayır dendiği gündür. 
Bunu, bu özüyle bütünleyen, kapitalisı ta
lan düzenine, sömürgeciliAe, her türden 
gericiliAe, dört sömürgeci devletin ve 
uluslararası emperyalizmin aralarındaki 
çelişki1ere r&gmen, Kllrdistan hallanı yeni 
kaıliamlara sürüklernelerine karşı, bir
leşik savaş gününe çevirelim. Yılın yalnı
zca bir gününü değil, sömürgeci, kapita
list ve feodal deAeriere karşı mücadele 
içindeld her günümüzü, 8 Man yapalım. 
Onu, günlük eylemli yaşamımızın doğal 
bir parçası olarak, hergün omuzbaşımızda 
taşıyalım 

HEŞTE ADARE SERHILDANE, 
SERIDLDAN JİY ANE! 

Şulıat1991 
Rezgol 

MADEN GREVi VE 
GENEL EYLEM ÜZERİNE! 
Türkiye işçi sınıfının içine girdiği 

harekeılilik '90 yılı sonunda belli-başlı 
Sektörlerde toplusözleşme görüşmeiiri
nin çıkınaza girmesiyle, refonnist-gerici 
sendika önderliklerinin engelliyemiye
cekleri geniş eylemlilikleri gündeme ge
tirdi. Bu dönemin kendine ait en önemli 
özelliği, hareketlililtin, tabandaki kay
naşmanın, çok çeşitli eylem biçimlerinin 
oldnkça geniş bir alana yayılnıasıdır. Zon
guldak Maden işçilerinin Grevi ise ateşle
yici fitil görevini gördü: İşçi sınıfının içi
ne girdiği eylemlilik, grev ve direniş hare
ketleri- öncesi bir yana-89 bahar eylemle
rinden bu yana yükselme roıası izliyordu. 
Ne varki, dönem dönem duraldasa da, bel
li aralı1dar1a kabaran işçi sınıfı direnişi ye
terli devrimci bir önderliltin olmaması, -
başta gelmek üzere- b$nda taşıdıltı ek
siklik ve yanılsamaların sonucu olarak, 
burjuva-reformisı engellere çarparak 
dalttimaya ve bir sonraki direnişe kadar 
sönmeye yüz tuttu. 

Zonguldak maden işçilerinin grevi 
bu alanda önemli bir aşamaydı. Her şey
den önce Madenierde böylesine bir Grev 
ilkti, Dahası, Grev oldukça geniş bir kesi
mi kucaldıyor, madenierden çıkarak Zoıı
guldalc'ın halkıyla birleşiyordu. Yaşanan 
Grev Hareketi, pasifbir işi bırakına, işlet
mede nöbet tutma şeklinde geçmiyor, 
işçiler yiirüyüşler düzenliyerek, gösteriler 
yaparak, siyasal gündemi zorluyorlardı. 
Aynı şekilde grevin yapıldı~ı tarihte Türk 
burjuvasinin, körfez krizi ortamında, 
yayılınacı sömürgeci çıkarları için savaşa 
hazırlanması ve ona kaulmak için bir dizi 
düzenlemeye gitmesi işçi sınıfı grevini 
dalıada önemli kılıyordu. Üstelik işçilerin 
Grev hareketini başanya ulaşbnnak için 
Ankara'ya yürümeleri, ülkenin diAer 
yörelerinden destekler gelmesi, 50-60 bin 
işçinin devletin militarisı güçlerinin en
gelleme çabalarına, şantaj ve tehditlerine, 
burjuva muhalefetin ve refonnisı gerici 
sendika yönetiminin uzlaşıcı tutumianna 
raAmen, eylemliliklerine devam etmesi, 
tüm burjuva Idiideri telaşa düşürdü. Bir an 
evvel grevin bilirilmesi işçilerin yilrüyüş 

ve gösterilerden vaz geçmesi için çaba 
göstenneye başladılar. 

Türk-iş yönetimi, tabanda gelişen 
Genel Grev zorlaması, zayıflayan taban 
baglarını s&glamlaşbrma emelleri, eyle
min kontrolünü kaybetmeme vb. gibi ne-

denlerine de zorlamayla, 3 Ocak'ta bir 
günlük işe gitmeme karart aldı. Bu karar 
işeilerio büyüyen öfkesini yatıştırmak, 
baAtmsız tarihsel eyleme itilmelerini en
gellemek için yasak savma misali aınınış 
bir karardı. Genel eylemin, pasifleşmesi, 
işçilerin eylemi fabrikalara ve alanlara 
taşıyarak mücadele alanını genişletmeme
leri, Türk-İş yönetiminin amacıydı. Bu 
amaca 3 Ocak eyleminin gerçekleşme bi
çimi açısından ulaşoklan söylenebilir. 
Çeşiıli devrimci örgütlerin eylemi yaygı
nlıştırmak için müdalıaleleri oldukça cılız 
kaldı. Istenilen sonucu vermedi. 

Maden grevine ve 3 Ocak eylemine 
Kürdistan işçi sınıfı ve emekçi hallandan 
önemli destekler geldi. 3 Ocak eyleminde 
bir dizi işletmede-başta Batman rafineri
sinde- üretim durduruldu. Zonguldalc gre
vini desteklemek için, Kürdistan'ın çeşitli 
merkezlerinde kiıle gösterileri gerçek
leştirildi. Faşist TC ile, her türlü :.«luP, 
baskı ve zulme r&gmen, boyuıları ve içe
rij!i genişleyen bir savaş veren Kürdistan 
halkı, Türkiye işçi sınıfı ve emekçi 
halkının mücadelesini coşkuyla karşıladı. 
Gerçekte, Kürdistan ulusal kurtuluş 
mücadelesi , Türkiye emekçi hallana di
rekt bir ç$, faşizme ve sermayeye karşı 
mücadelesinde açık bir destekli. 
. EAer, Kürdistan ulusal kıırtuluş ha

reketiyle, Türkiye işçi sınıfının, emekçi 
halkının mOcalesi bir rotaıla birleşemiyır
sa, bunun nedenleri üzerinde dıırmak ge
rekir. İşçi sınıfının eyleminin enternasyo
nalist bir hatta ilerlememesi, esasıa eko
nomik istemlerle sınırlı olması, dahası 
üstündeki şövenist etkiyi belirgin bir 
şekilde taşıması , iki halkın mürndelesinin 
birleşmesinin önündeki en önemli engel 
olarak görUimelidir. İşçi eylemliliji, 
Kürdistan ulusal kıırtuluş savaşına ilgisiz, 
tavırsız kalınakla yetinmedi, yer yer kimi 
kesimler tarafından, devletin Kürdistan 
politikasına destek sundu. Destek refor
misı-gerici sendika önderlikleriyle sınırh 
değil. Bir büUln olarak burjuva bilinç çem
berini kıramamış, gerici reformisı ve 
çeşitli törden burjuva akunlann etkisinde 
kalan, onlann ideolojik çizgisine haps 
olan işçi sınıfı, Kürdistan sonmunda, ege
men ulusun şovenisı hattının dışına çtita
bilmiş deAildir.Bu maden Grevi pratiAi 
içinde kendini çeşiıli şekillerde açığa vur
du. Türk burjuvazisinin, işçilerin Uzerine 
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~u ve polisi sUnnesi karşısında, eylem
cilerin bir bölümü, askerlerin silahları 
kendilerine deAil, "KUrt teröristlere çev
rilmesi" ni istiyorlardı. Bu durumun ken
disi • olayın vehametine yeterli bir 
kanıttır. Bunun üstOnU örtmek, Türk mil
liyetçiliAinin işçiler üzerindeki derin etki
sini gllnnemek, hatta kimi sözde derinle
mesine(!) tahlillerle nonnal karşılamak, 
sadece kendi genıvierinden kaçmanın bir 
ifadesi deAiJ, ama aynı zamanda bu tespiti 
yapanlannda sosyai-§Ovenizm'den malUl 
olduklannın göstergesi olarak görülmeli
dir. Herhangi bir sorunu çözmek, bu 
OOAınu 'da işçi sınıfını dönUştürebilmek, 
onu kendisi için bir sınıf haline getirebil
mek için, lllice var olan durum oldDAu gibi 
gOrUlmek zorundadır. Ister halkçı ön 
yargılarla yapılsın, istersede "işçicilik" 
adına, işçi sınıfının geri seviyesine tapı
nınacılık yapılsın, sonuç itibariyle her iki 
haldede, sınıfın, burjuva dUşUncesinin et
kisinin dışına çıkmasının önü kapatıl•calc, 
mevcut seviyesinin korumasına hizmet 
edilecektir. 

Türkiye'de Sol'un kimi kesimleri 
kendi eylemsizliklerinin üstOnU örunek, 
görevlerinin yeterince yerine getirilme
diAinin üstünden atlamak, işçi sınıfıyla 
var olan baAiarının yetersizliAi üzerine 
çizgi çekmek için, işçi eylemlerine ol
dupdan fazla misyonlar biçmekte, onda 
var olmayan erdemler keşfetmektedirler. 
Ne adına yapılırsa yapılsın, böylesi bir 
tavır, işçi sınıfının geri seviyesine tapı
nmacılık, daha ileri çekilmesinin önünde 

* 
S İNAN 

KARAÇALI 
22 Şubat 198l'de 

Adana'da işkencede 
IJrnek ve IJnder bir direniş 
sergiteyerek şehit daşta. 

Anısı 

Ulusal Kurtuluş ve Sosyalizm 
mUcadelesinin 

zafere uzonışındo 
sfJre~li IJnder okıcaktır. 

engel teşkil etmektedir. Hemen şu belirtil
melidirki, TOrkiye işçi sınıfı hareketiyle, 
Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi en
ternasyonalist bir çizgide, devrimci bir
leşik eylem ratasında bir araya gelirse, 
devrim ve sosyalizm için muazzam ola
nalelar doAacakur. Bunun gerçekleşmesi 
için başta Türkiye devrimci hareketi ol
mak üzere, iki ulustan komünistlere ve 

· devrimcilere büyük görevler düşmekte
dir. 

Işçi sınfının eylemlilikleri, ekono
mik isteklerle sınırlı kalnıamakta, giderek 
kimi siyasi istemlerde taşımaktadır. Bu 
günkü seviye, geçmişe nazaran ileri bir 
noktadadır ve daha ileriye çekilebilmesi 
için gerekli potansiyeleri, önemli birikim
leri yakalamış durumdadır. Ne varki bu 
boyubada, sınıfın talepleri, çoAu kere bur
juva muhalefetin istemlerine denk 
düşmektedir. Gerek orduya karşı alınan 
tavırdave gerekse bir tüm olarale burjuva 
devletin kendise alınan ıavırda ortaya 
çıkan durum budur. Işçiler, tam da burju
va muhalefetin istedi~i gibi, ANAP ve 
ÖZal'a karşı çıkmakta, kapitalist sisteme, 
onun faşist devletine açıktan karşı çıkına
maktadırlar. Bu durum burjuva mııhalete
tin, refonnist sendika yönetimlerinin is
temlerine denk düşmektedir. Görev; grev
leri, yürüyüşleri, direnişleri birer okul ha
line getirerek, işçi sınıfını hayaun canlı 
pratiAi içinde eAitmek, onu kendiliAinden 
bir sınıf olmaletan çıkararak, kendisi için 
bir sınıf haline getirmektedir. 

TOrk burjuvazisi; ekonomik-siyasi 

durumu itibariyle, işçi arisıokrasisi yara
tarak, işçi sınıfını geçici olarak doyuracak 
durumda deAildir. Faşist baskı ve zulüm, 
her geçen gün dilşen yaşam seviyesi, işsiz
lik tehtidinin her işçinin kapısını çalması, 
işçi sınıfını yeni eylemliliklere itecektir, 
itiyor. Son toplu işten çıkannalar, yak
laşan 1 mayıs yeni mücadelelere gebedir. 
Ancak şu belirtilmeki, dışardan yeterli 
devrimci müdahale olmadan, sokaklarda 
geçen hergün, "banş" zamanında geçen 
yıllara bedel olmasına raAmen, işçiler yi
nede kendiHAinden sınıf bilincine 
ulaşamazlar. Eylemler, grev ve gösteriler, 
işçilere giiÇierine güvenmelerini, giiÇleri
nin sınırlarını gönnelerinin ipuçlarını ve
recek, burjuva devletin, onun çeşitli ku
rumlarının, ordu ve polisin, sözde muhale
fet partilerinin gerçek yüzünü kendi pra
tikleriyle gönnelerine hizmet edecektir. 
Ama bu yetmez. Işçi sınıfının burjuva pro
pagandanın, sahte hedef ve amaçlarının 
dışında tutulabilmesi, giderek b&Aımsız 
siyasi çizgisinde yürüyebilmesi için, 
dışardan ML temelde, ciddi bir mlldahale
nin, adına layık uzun süreli bir çıılışmaııın 
yürütülmesi gerekiyor. Bu g!lnlv ertelene
mez. Söylenenler, sorunlDl sadece kfJçflk 
bir kısınıdır. Işçi hareketi ve komOnistleri 
bekleyen görevler, ortaya çıkardtAt çeşitli 
sorunlar daha geniş incelemelerin konusu
dur. 

14.03.1991 
S.Erdopn 

V J.S.d.P. S. Haıcları 
Grossenbergener str. 48 
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KÜRDiSTAN'DAN 
HABERLER ... 

• Diyarbakır'da 8 Mart gecesi 
düzenlendi. Geceyi Insan Haklan Der
neAi Kadın Komisyonu düzenledi. Gece 
Ey Rakip ile açıldı. Dilan sinemasındaki 
geceye 2000 civarında katılım oldu. Ge
cede Kllrdisıaıı devrimi için ~t d~ 
rin anaları konUJIIIalar yaptılar. KOrdis
ıan1ı grupların katılımı olumluydu. 

* Siirt'in Kozluk ilçesinde 8 
Mart'da OAıenciler, tutuklıınanlann ser
best bırakılması için yarayaş düzenledi
ler. İkinci gOnü ilçe merkezinde yine 
başkalılın ve gösteriler devam etti. 

* ŞIRNAK'ta SERIHILDAN 
28 Şubat 1991 günü SOmOrgeci faşist 

TC'nın saldınlarını Şırnak halkı kararlı di
renişiyle geri pllskOrttil. Ayaklımmaya 
dORUşen direniş TC'nin resmi kuruluşlan
na da yOneldi ve bUyük kayıplar veıdirdi. 
Bilyak tutuklamalar oldu. 3 yurtsever 
OldOraldll. 

* Şırnak'taki direnişe !DIL ve 
DARGEÇIT halkı Serıhıldanlarla destek 
verdi. TC halka vahşice saldııdı.ldil'dede 
2 yurtsever katledildi. 

* 16 Mart 1991 gOnO DARGEÇIT 
yine ayaklanmaya sahne oldu Mardin 
örnerli'de SOmOrgeci TC güçleriyle gir
dikleri çatışmada S gerilla şehit düştll. 
Dllşman kendi kayıplarını yine gizdedi. 

* TC Newroz'da Kürdistan halk
ına karşı bayak bir sııldın hazırJıAı içinde. 
Gllnlerce Oneesinde içişleri bakanlıjtı 
"alarm" ilanı verdi 

*ERIVAN Tıp Enstitüsü'nün 
yöneticisi, tanınmış KOrt şair ve yazan 
Prof. Seit lbo, 18 Ocak '91 günll, Erivan'da 
işyerinde kafasına kurşun sıkılarak katle
dildi. 

*Güney Kllrdistan'a büyük göç 
yaşannıaktadır. Gerek sivil halktan, ge
resse askeri firarilerden Kllrdistan'da 
yolton bir gl!Çmen Y1ltınaiı oluşmuş bulu
nuyor. 

*Peşmerge kuvvetlerine Irak or
dusundan 40.000 kişilik bir katılım 
yaşandı. Bu sayı her geçen gün artış 

görtermektedir. Dergimiz basıma girer
ken peşmerge göçlerine yeni katılımlar 
devam ediyordu. 

'• 13.3.1991 günü peşmerge kuv
vetleri Musul cezaevini basarak içerde 
bulunan 4.000 siyasi tutukluyu serbest 
bırakb. 

* Dergimizin basıma girdijti 

sırada, Kerkük ve Musul'da çatışmalar 
olunca şiddetiyle devam ediyordu. Ulusal 
, direnişçi peşmerge güçleri bir dizi Onemli 
yerleşim birimlerini kontrollerine geçir
miş durumdadırlar. 

*En son gelen haberler, Kuzey Bab 
Kürdistan'da Newruz kutlamalannın yer 
yer ayaklanmalara dönüştüjtü, TC'nin 
gösteriler karşısında acz içine düşerek en
gelliyemedijti ve gösterilerin TOrkiye 
metropollerinde'de coşkulu bir şekilde 
getçekleştil!i yönünde. 91 Newruz Serlıı
ldan'ına hareketimiz KA W A başta Diyar
bakır, Nusaybin, Adana olmak üzere 
dilter bölgelerde de aktiv bir şekilde yer 
aldı. 

AVRUPA'DAN 
HABERLER ... 

• 18.1.1991 tarihinde Avustur
ya'da Kerenski ödülü C.Talabani'ye veril
di. TOrkiye'de Insan Hakları Demegi'de 
bu ödüle layık görüldü. I.H.D. adına 
ödülü N.Helvacı aldı. 

• 28.2.1991 günü Avusturya rad
yosunda 1 saat devam eden açık oturum 
düzenlendi. Açık oturumda Kürdistan so
runu birçok yönüyle gündeme getirildi. 
Oturuma; 1-KOP'den temsilci olarak Hus
wa BERHA VI, Irak KOrdistan'ı KOrdis
tani Cephe'den Sadi Piri ve Kuzey Batı 
Kürdistan'dan hareketimiz KAW A'yı 
temsilen Yezdan yoldaş katıldı. Y ezdan 
yoldaş, Güney Kürdistan'da KOrdisıani 
Cephe Onderliltindeki mllcadeleyi destek
ledijtimizi, fakat nihai çözümün 
Bagımsız, Birleşik, Demokratik KOrdis
tan'da gördüjtümüzü vurguladı. Keza 
Özal'ın dil "serbestisi" aldatmacası Uzeri
ne de genişçe duruldu. 

• KOrt ressam Dara'nın ikinci re
sim sergisi Viyana'da açıldı. Açılış kok
teyline KOrt sanatçılar katıldı. Sergi 14 
Mart-7 Nisan tarihleri arasında açık ola
cak. 

• 20.3.1991 tarihinde, Irak muha
lefeti Viyana'da ilk ortak toplantılarını 
düzenlediler. Beyrut toplantılarının (Kon
feransının) kararlarını açıkladılar. 

• 14 Man 199l'deParis'te Kuzey 
ve Güney Kürtleri Insan Hakları Mey
danında miting düzenlendi. Mitingi Mal
benda Kord Lı Fransa düzenledi. KOrdis
ıani Cephe, PKK, KA W A, A.Rızgari 
Platformu, TSK vb. kabldı. Fransız kamu
oyuna yönelik miting, Halepçe katliamını 
protesto etmek ve Kürdistan'daki son ge
lişmelere dikkati çekme amacını taşıyor
du. 

• Hareketimizin 16 Mart ı 99 ı 

tarihinde Fransa'da gerçekleştirdili 
NEWROZ gecesine ı soo civannda kitle 
kab ldı. 

• 16 Man 9l'de İsviçre'nin Bem ken
tinde Kürdistan'lı örgütlerin ve TOrkiye1i 
Orglltlerin de katıldı~ Halepçe katliamın
ın protesto ve Kürdistan'daki son gelişme
leri protesto için yarayaş düzenlendi. 

• 17 Mart 199l'de Fransada 
Kürdistan'ın dört parçasından Orgütler ve 
TOrkiye'li bazı devrimci Orgütlerle 2000 
kişinin katılımıyla bir yarayaş gerçek
leşti. 

• 19 Ocak Viyana, 2 Mart Ham
burg ve Basel'de "KUrdistan, Körfez krizi 
ve savaşı • seminerleri merkezi olarak ve
rildi. Seminerlere katılım yüksek olduıto 
gibi canlı tartışmalar yaşandı.KOrdistan 
Proletarya Hareketimizin konuyla ilgili 
analiz, tespit ve çizgisi devrimci çevreler
ce olumlu deiterlendirildi. 

• S ve 7 Man ıarihlerinde çeşitli 
örgüt ve hareketlerden oluşan Barış Hare
keti ve Y eşillerin örgütlenmesi ve desıeAi 
sonucu Bonn ve Hagen'de ıukadışınuz S. 
Dilan'ın Almanlara yönelik verdilti 
tartışma toplantılan ve seminer KUrdistan 
UKM açısından geniş ilgi topladı. 

• 19 Ocak 1991 günü Almanya'nın 
Köln kentinde emperyalist-gerici savaşa 
karşı binlerce insanın kabldı~ bir proıesıu 
yürüşiiyil düzenlendi. YüzUyUşii hareketi
mizinde içinde yer aldı~ Kürdistan'lı ve 
TOrkiye'li devrimci OrgOtler düzenledi. 

• 9 Mart 1991 günll Almanya'nın 
Köln şehrinde 8 Mart Emekçi Kadınlar 
giinü dolayısıyla düzenlenen yürüyilşii ha
rekemizle birlikte TOrkiye1i ve KOrdis
tan'lı bazı devrimci gruplar Orglltledik. 
Yllrüyllş olumlu etkiler bıraktı. 

* Halepçe katliamının 3. 
yıldönümde, sömllrgeci faşist Irak devle
tinin yeni Halepçeler yaratma lıazırlıjtı 
içerisinde oldugu ve peşmerge kuvvetleri
nin saldınlannı arttırdıltı bir sırada, 16 
Mart 1991 günll Almanya'nın Bonn ken
tinde Kllrdistanlı güçlerce bir yürüyüş 
dözenlendi. Yarayllşü; Kürdistanı Cephe, 
Heviya Gel, KSSE, KA W A, Rizgari, Fey
ka Kllrdistan birlikte düzenledi. 

• Hareketimizin Avrupa Komitesi 
önderliginde Fransa, !sviçre ve Alman
ya'da Newroz geceleri hazırlıklan 
sürllyor. 
Baıtımsızlık ve OrgOrlak meşalesi Newroz 
şu yerlerde yapılmaktadır: 

Fransa- 16 Mart 
!sviçre- 30 Mart-ZIIrih 
Almanya-Giesen 6 Nisan 1991 
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Geli nilııer u m~anen hejal 

Em spasiya xwe ji Komita Parastma Maien Mirovi ya Kurdan dikin. ku di deme!_ı;e 
weha ye diroki de. ku pirsa gele Kurd girliye dest ü piştgiriya we dlke re dikin. U 
em slaven xwe yen germ ji we dosten xwe ye heja re peşkeş dikin. 

Geli heval ü dostani 
Em di dinyayeke de ne. ku ew bi gelek bez ü lez te guhartin. Ev rastiya iroyin. 

duh mirov nlkari bü xeyal ji blke. Sistem tek diçln. di dinyaye de balans ser ü bin 
dibin. Bi mudaxeleyen der yen ku bi 40 salan in gel bi cihe dijiyan. niha sinoran ji 

. nave radlkin. Ew sinoren ku ji dere iradeya Kurdan. Kurdlstane çar perçe kirine, bi 
xebat ü yekitıya gel tekoşin iro xurtır dibe. 

Di dema ku di tevayi ya cihane aşti ü beçekdari dibin daxwazen gele çihane. ew 
çeken ku bi teknolojiya modern hatine çekirin. di herema me de ten bi kar anin. 
Ew çeken ku iro ji Ewropaye radikin. ji bo pelçiqandlna gelen bindest ü belengaz, ji 
welaten seyemin re ten şandin ü bi cih kirin. Di Konferansa Hevkari ü Parastına 
Ewropaye de. Kurdistana Bakur li deri ve biryare dimine ü çeken ku ji Ewropa radı
kin, li Wir bi cih dikin. Ew peşveçüna şewş ü tewş dibe sedemen xwinrijandina ew 
gelen ku tekoşina azadiye didin. Di guhartına balansen hezen dinyaye de. herema 
beri bi tesir yekji, Rojbilata Navin e. Bi hebüna xwe ya stratejik. piraniya dijberiyan 
ü bi çavkaniyen petrole, Rojbilata Navin bala welaten peşketi dikşine. Pirsa Kurdısa
tane di pişt deriyen girti de, di nav wan de, pirsa hazariye ya beri giring e. 

Gele Kurd ji sed salan ve ye, ku tedikoşe üli gel hemü curen jenosijan, disan ji, 
jiyan ü hebüna xwe didomine. Heger pirsa gele Kurd çareser nebe, di hererne de 
istikrar ü aşti ne mumkun e. Bi ve rastıya berçav, ji bo çareserkirna pirsa hereme. 
pirsa Kurd liderhiştın, rastıyeke, ku naye inkar kirin. Ew şeren ku d! herema me 
de çedibin, gele me eş ü zerara we dibine, le di maseya aştıye de, hezen dagirker 
xwedi gotın in ü qedera wi geli wan tayin kiriye. İro. tarih disan tekerrür d!ke. 
Gele Kurd her çiqas di şere tran - traqe ü şere Xalice de be teref bü ji. zerara beri 
giran wi dit. Niha disan ew dixwazin .di dema munaqeşen hererne ü Kurdistane de, 
Kurdan li der bihelin. Heger em mudaxele nekin. ew hezen karbidesten ku dixwa
zin jl nü ve dinyaye parve blkin, ji pirsan re çareseren rasti nayinin. Ji ber ve yeke 
hemü gelen hereme. gele Kurd. dosten wi ü hemü hezen ku aştiya dinyaye dixwazin 
dive hesas bin. 

Gele Kurd ye ku di şer de hiç tekneçüye. li ser maseye bi entrlkayen siyasi her 
tim wenda kiriye. Peymanen Sewr, Lozan ü Cezayire, di vi wari de minaken beri 
berbiçav in. Gele Kurd jl sed salan vir de ye. ku di nav şer de ye, baş dizane. ku aşti 
ü istikrar ji bo gelen hererne çlqas bi qirnet e. Gele Kurd heta iro, j! bo aştiye gelek 
seroken xwe yen heja wenda kiriye. Di sala 1938-an de, seroke serbildana Dersirne 
Seyyid Riza, bi şerte peymane li bajare Erzincane hat girtın ü bi dar de kirin. Simko 
1930'i ne, jl bo aştiye li Şinoye jl aliye leşkeren Şah ve ü Seroke PDK-lrane Dr. A 
Kasimlo ji. jl bo peymana aştiye li Viyane li ber çaven dinyaya "medeni" hatin şehit 
kirin. 

Geli dosten hejal 
Gele Kurd dixwze di elvata azadiya gelan de biji. Le her tim dı bin ledan ı1 tade de 

maye ü jl bo hebıina xwe mecbür maye ü tuşi şer büye. Ji ber ve yeke, tekoşina aza
diya gele Kurd, tekoşineke meşru ye ü ev tekoşin ji, jl aştiya cihane re xizmet dike. 
DI dinyaye de heta ku gele bindest, di bin nire zilrn ü zordestlye de blmine. aşti ne 
mumkun e. Li dinyaye. ev guhartinen dawi baş diyar dike, ku çarenüsiya gelan, 
bingebe aşti ü istikrare ye. Li welate Sovyete daxwazen serxwebüna gelen Baltık ü 
Qafqas, li Yugoslaviyaye daxwazen netewi. pişti 40 salan yekbüna Almanya di ware 
pirsa netewi de gelek dersan berpeşe me dike. Careke din ji diyar bü, ku bi muda
xeleyen der ve çareserkirina pirsa netewi iflas kiriye ü aşti ü istikrar nanine. 
Pirsen li ser maseye. bl awayeki zor kişandina sinoran ü yekitiya gelan, jiyan 
neditıye. 

Wan minaken han diyar dlkin, ku pirsa Kurdistane bl mudaxeleyen der çareser 
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nabe. Ew çareserklrlnen plrsa Kurd ku jl deri irada Kurdan blbe, bl ten~ dikare 
plrsa Kurd dlrl!j ü tevlchev blke. Plrsa Kurdistan(!, bl qcbülkirlna helılına Kurdan. di 
çarçova parastlna zirnan ü kulturi de diUn, jl plrsa Kurd re çavglrtln e. Jl ber ku edi 
zirnan ü kullura kurdi jl nave rakırın ne mumkun c. Ew dem jl aliye Kurdan ii 

dostl!n wan ve, ll paş maye. Hemü h~en dagirker bl Iade ü zllma xwe ve heta iro 
nlkarlbüne ve peşveçüne bldln rawestandln. fro. ew dewleten ku Kurdlstane di nav 
xwe de parveklrlne ü hevkaren wan, di nav guhartına balansen dinyaye de, jl bo ra· 
westandlna tekoşina daxwazen çarenüslya gele Kurd. bl daxwazen kulturi ll zirnan 
dlxwazln çareser blkin. Ew daxwaz her çlqas pozitiv xuya blkln ji, hersıva plrsa ne
tewiya gele Kurd nade. Mafen zirnan ü kulturi, mafen otonom ll lraq ü lrane hatine 
cerbandln, le plrse hiç çareser neklriye. Hezen dagirker dema xwestıne, van mafan 
bl paşve glrtlne ü gele Kurd mecbüre şer klrlne. 

Jl ber van tecrüban. ew bl van sedeman ve glredayi ne: Di hererne de avakirina 
aşti ü istkrare, di dewleten hererne de peşveçüna demokrasiye ü gele Kurd bl deste 
xwe, girUna heqe xwe ye çarenüsi ü di nav malhata azad ya gelan de clye xwe blgte. 

Geli dosten hejal 
Ev dema ku em te derbas dlbln, Jl bo gele Kurd firsateke giring e. Kararuna ve 

firsate jl bo rızgarkima geleki blndest ii di hererne de pekanina aştıyek mumkun e. 
Jl ver ve yeke, em dlxwa?Jn h ün van daxwazen me yen jerin blgrln berçavan ü wan 
derbase daxuyanlya da wl ya Konferanse blkln: 

1- Kurdistan welateki blndest ü hatiye perçeklrlne. Ev rewşa Kurdlstane bingebe 
be istikrarlya hererne ye ü dlve ev be çareserklrln. Kurd ne minoritet In. Kurd 
milet tn ü tekoşina wi ya netewi ll gor mafe çarenüsiye bet destek klrln 

2- Kurd dı şere heremi de, be teref bün, le di hererne de qetliamen heri meztn 
bl sere wan re hat. Jl ber ve y~ke, di çareserklrlna pirsen heremi de, dive Kurd ben 
temsil klrln. 

3- Di konferansa Hevkari ü Parastlna Ewropaye de, dlve ew blıyara kemklrina 
çek jl bo Kurdıstana Bakur ji bet gırtın. 

4- Çeken kimyewi Ji aliye Yekitıya Koma Netewan ve hatiye qedexe klrln. Le bele 
bt wan çeken kimyewi gele Kurd hat qetll kirln ü bl bezaran Kurd mırın. Tebieta 
Kmdlstane tehrib bü. Ew dewleten ku wan çeken kimyewi yen ku çeklrln ü dan 
Saddam, dlve ji Kurdan re tazminat bldin. 

5- DI Parlementoya Ewropa ü Konseya Ewropa ü di hemü sazgehen navnetwi de 
cih bldln nünere.-ı Kurdan. 

6- Dlve Kurd di Assambleya Koma netewan de ben temsil klrln. 
7· Ji bo kontrola blıyaren Konferanse, komiteke çavderi pek bet ü jl bo pekantna 

biıyaren Konferanse ew xebat bike. 
DI xebaten we de, em serketın ü serfirazi dixwazlnl 

15.3.1991 
KAWA Tevgera Sosyalist a Kurdistane (TSK) 
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SA YlN DİV AN BAŞKANLI GI, 

SA YlN DELEGELER 
Konferansı düzenleyen lsveç Kürt Halkı 'nın 

losani Haklarını Konıma Komitesi'ne ve konferansa 
katılan siz sayın delegelere örgütlerimiz adına 
teşekkürleriınizi sunar, hepinizi saygıyla selamlanz. 

Lozan Konferansı sonucu imzalanan 23 Tem
muz 1923 tarihli Lozan Antlaşması, Kürdista'ı Orta
do~'daki dört devlet arasında bölüştürdü. Ülkesi par
çalanan ve zorla işgal edilen Kürt ulusu, nzası 
dışındaki bu parçalanmışlığı ve işgali kabullenmedi. 
Her türlü olanaksızlı~a ve onlarca kez büyük katliam
larla karşılaşmasınıa karşın, direnişini sürdürdü. 
Bugün de ulusumuzun vermekte oldu~ Ulusal Kurtu
luş Mücadelesi bütün şiddeti ile sürüyor. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketi en çok, 
mücadelesini uluslararası düzeyde kabul ettirmekte 
zorlanmıştır. Dünyadaki güçler dengesi, Ortado~u'da
ki çıkar hesapları, zengin petrol yataklan üzerindeki 
pazarlıklar, Kürdistan sorununun, Kürdistan:daki 
ulusal kurtuluş mücadelesinin görmezlikten gelinme
sine neden olmuştur. 

Yüzyıla yakın süren mücadele, yaşanılan bunca 
katliamın ardından, dünya kamuoyu Kürdistan soru
nuyla son yıllarda ilgilenmeye başlamıştır. Bunda 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin vardı~ bo
yut yanmda Kürt halkının dostlarının gayretlerinin de 
büyük payı oldu~nu vurgulamak isteriz. (Dünya ka
muoyunda, Kürdistan) sorunu çözülmeksizin bölgede 
kalıcı bir barış ve demokratikleşmenin sa~lanamaya
cağı bilinci gelişiyor. Bu nedenledir ki, Kürdistan so
rununun da çözüme kavuşturulması istenmekte ve bu 
yönde çaba sarf edilmektedir. 

Kürdistan sorunu sadece Kürt kimliğinin tanı
nması, kültürünün tanınması ve bu ba~lamda bazı hak
lara sahip kılınması de~ildir. Sorun, Küt ulusunun 
kendi kaderini özgürce ve en geniş bir biçimde belirle
mesidir. Kürdistan 'da bu amaçla mücadele verilmek
tedir. Ve bir gerçektir ki, Kürt ulusu kendi kaderini 
özgürce belirlemedi~i sürece, ne bölgede kalıcı bir 
barış, nede demokratikleşme sa~lanabilecektir. 

Körfez Savaşı sonrası Birleşmiş Milletler, Irak 
ile savaşta etkin olan devletler, ortado~u'da yeni bir 
yapılanmanın arayışı içindeler? Bu, bölgede ulusal 
kurtuluş mücadelesi veren halklar açısından tarihi bir 
fırsattır. Günümüzde bu fırsat en iyi biçimde de~er
lendirilmelidir. Burada Kürt halkının dostatanna da 
büyük görevler düşüyor. Konferansın bu açıdan önemi 
büyüktür. İnanıyoruz ki, buradan çıkacak bir ses, alı
nacak' bir karar Kürdistan sorununun en iyi biçimde 
çözümü için verilmiş bir mesaj olacaktır. 

Biz siyasi örgüt delegeleri, örgütlerimiz adına 
konferansta Kürdistan sorununun "Kürdistan diye bir 
ilikenini varoldu~, bu ülkede Kürt ulusunun yaşadı~ı 
ve Kürt ulusunun kendi kaderini özgürce belirlemesi 
gerekti~" temelinde tartışılmasını ve Konferens So-

~uç Bildirgesi'nde şu hususlann yer almasını öneri
nz: 

1- Kürdistan, dünyadaki parçalı sömürge duru
munda olan ender ülkelerden biridir. Kürdistan 'ın bu 
konumu, bölgedeki istikrarsızlı~ın temel unsurları
ndan biri olarak çözüm bekliyor. Sorunun çözümünde: 
Kürtlerin azınlık olarak de~l, ulus oldu~u gerçe~i dik
kate alınarak, verilen ulusal kurtuluş mücadelesi ulus
Iann kendi kaderlerini tayin hakkı doğultusunda des
teklenmelidir. 

2-Bölgedeki savaşı, ülkesinde yaşayan ve sa
vaşın ağır yükünü çeken Kürt halkı bölgesel sorunlarm 
çözümü için yapılacak tüm görüşmelerde temsil edil
melidir. 

3-Birleşmiş Milletler kararı ile üretim ve kul
lanımı yasaklanmış olan ancak Irak yönetimince Kürt 
halkına karşı kullanılan ve bu yüzden binlerce kişinin 
ölümü, yüzbinlercesinin yurdunu terketmesi sonucu
nu do~ran kimyasal silahları üreten, satan, kullanım
ında suçlu olanların oluşturulacak bir uluslararası ko
misyon aracıl~ı ila saptanması ve ma~durlarma tazmi
nat ödenmesi sağlanmalıdır. 

4- Avrupa Güvenlik ve lşbirli~i Konferansı 
(AGİK) 'nda alınan, üye ülkelerin silah indirim kararı 
Kuzey Kürdistan'ı da kapsamı içine almalıdır. 

S-Kürt halkının Birleşmiş Milletlerde gözlemci 
olarak ve di~er uluslararası kuruluşlarda daimi düzey
de temsil edilmesi sa~lanmalıdır. 

6-Türk ordusunun Kuzey Kürdistan'daki işgali~ 
ne ve bölgede yıllardır sürdürülen Ola~anüstü Hal uy
gulamasına son verilmelidir. 

7-Körfez Savaşı sırasında NATO Ittifakı çer
çevesinde Türkiye'ye verilen ve Kuzey Kürdistan'da 
konuşlandınlan silahlar geri alınmalıdır. 

8- Konferans kararlannın yürürlü~e konması ve 
izlenmesi için bir Gözetierne Komitesi kurulmalı ve bu 
komite de Kürtler de temsil edilmelidir .. 

Konferans çalışmalannda başarılar dileriz. 

*KAWA 

*Kurdistan Kurtuluş Partisi (Rızgari) 

*Kurdistan Sosyalist Hareketi (TSK) 
*Tekoşina Sosyalist 

*Kurdistan İşçi Partisi (KİP) 

*Türkiye Kürdistanı Demokrat Partisi (T -KDP) 

*Ala Rızgari Birlik Platformu 

*Kurdistan Ulusal Kurtuluşçuları (K.U.K) 

*Yurtsever Devrimci Platform 

*Kurdistan Kurtuluş Hareketi(Tevger) 
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