
BO KURDISTANEKi SERBIXWE YE K BÜYi D E MOKRA TİK Ü J I BO SOSYALiZM 

Hejmar: 23 Avrii-GOian 1991 Bıha: 4 DM Sayı: 23 Nisan-Mayıs 1991 

BAGIMSIZ BIRLEŞIK DEMOKRATIK KÜRDiSTAN VE SOSY ALİZM içiN 

KÜRDİST AN'DA HALK AY AKLANMASI, 
• 

JENOSID VE SONRASI! 
• Kürdistan 6nce dünyanın 

çok az tanık oldu(Ju g6rkemli bir 
halk başkaldmsıyla polffik sahneye 
çıktt. Şuralar oluştu. ezilen emekçi 
halk kendi Iktidarına ilk adtmlannt 
afft. Ancak daha günler geçme
den, Saddam-Bush-Özal dantştklt 
birlikteli(Jiyle tarihin kapkara bir le
kesi olan korkunç bir jenosid'le 
uluslararast polffik gündemin mer
kezinde yer aldt. 

• Dünya her ne hikmetse. bu 
kez k6r, sa(Jtr ve dilsiz kalmadt! 
Dünya kamuoyu "yüzytlm traje
di"sinden bahsediyor. Kürtler. 
Kürdistan 'li devrimci güçler. 
yaşanan jenosidin bir "do(Jal fela
ket• olarak ele almmasma karşt 
protestolartnt yükselttiler. Kürtler 
dünya kamuoyunun gündemine 
sadece katledildikleri d6nemler
de gelmelerini ayni şiddetle 
klntyorlar! Kürt sorunu "do(Jal bir fe
laket• derekesine indirgenemez. 
Çünkü O, politik bir sorundur, bir 
halkm ulusal kurtuluş sorunudur. 
Çözümü "human/ter· yar d tm "la 
(bugünkü d6nemde her ne kadar 
hayati 6nem taş/Sa ve bir zorunlu
luk arztse de) de(JII: tersine ulusal 
Kurtuluş Devrimi gibi politik bir 
ç6züm b içimiyle mümkündür. 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Devrimin
de. Ulusların Kendi Kaderini Kendi
sinin tayin etmesinde, politik des
tek vermeyenler gerçek anlamda 
Kürt halktntn dostu olamazlar. Or
tado(Ju'da ve dolaylSıyla Dünya
da gerçek barlŞm sa(Jianmasmtn 
temel koşullanndan biri Kürdistan 
sorununun do(Jru ve haklt 
ç6zümüyle mümkün oldu(Juna 

g6re: bu noktada Kürtlere destek 
olmayanlar. gerçek bariŞsever de 
olamazlar. 

• Kürdistan sorunu. bir dev
letin "iç sorunu· cenderesinden 
kurtartlmadt(JI müddetçe. 
sömürge devrimi, ulusal kurtuluş 
savaşt olarak ele almmadt(Jt süre
ce gerçek ç6züme ulaşamaya
cakttr. Bu noktada Kürdistan Prole
taryast, sorunu dünya devrimler 
sorununun bir parçast ve bileşen/ 
olarak ele aldt(Jından gelece(Je 
en çok umut verir konumdadtr. 
S6mürgeci güçler ve emperya
lizm. sorunu "iç sorun· düzeyine in
dirgeme noktastnda. 6zel bir çaba 
göstermektedir/er. Bu noktada, 
Kürdistan o/ey/ine olumsuz adımlar 
atma "hakkı"(!) n1 hiç bir güç ken
dinde g6remez. Bu Kürdistan'ltltk 
adma ba(JtŞianamaz bir zay1flık ve 
hata olacaktir. 

• Geleneksel 6nderlik, oto
noml Çlkmazmdan kendini kurta
ramadl. Son y1/larda UKTH ile oto
nomi arasmda bir ·geçiş" içinde 
bulunan Güney Kürdistan'li siyasal 
güçler. otonomi dura(Jtna tekrar 
çark ettiler. Bu çark ediş Kürdistan 
Devriminde oldukça olumsuz so
nuçlara yol açacaktir. 

• Türkiye bas1nmda Kürdis
tan·a karşt bilinen ve ne yaztk ki kro
nikleşmiş bir "Haçft Seferi" vardi, yi
ne: "Kürtlerin arkasmda emperya
lizm var"(!), "Kürtleri emperyalizm 
klŞkirtıyor·. Revizyonist ve reformist 
soldan. sa(} basindan bunlart duy
mak Kürdistan 'lı devrimciler için 
fazla yabancı bir olay de(Jil. Biz 
Devrimci-Militan soldan bu gele-

ne(Ji ytkacaklannt bekledik, bekle
riz. Ancak ne gezerl Onlar da bu 
"haç/1 sefer/nin" süvarileri olma yo
lunda! Onlar Amerikan-Kürdistan
israif üçgen/eri" yaratacak 6/çüde 
ileri giderek anti-emperyalizmi 
kendi mülkiyetleri olarak tapular
ken (20'/erde 30'/arda oldu(Ju gi
bi): emperyalizmin deste(Jindeki 
Kürtler üzerindeki soykmmlann tüm 
açtk çtplakii(Jıyla blfaktı(JI mesaj ve 
ifadeye ra(Jmen ·emperyalizme 
teslimiyeti, uşaklı(J1" Kürtlere sat1p, 
on/ann tapu hanesine yazdtr
dıklannt (!)ve bu "huy/an ndan· da 
kolay kolay vazgeçmeyecekleri
nin işaretlerini süreklileştiriyorlar. 
Bunun "halk/ann kardeşli(Ji ve birlik
te mücadelesine· inen büyük bir 
hançer oldu(Junu bu çevreler bel
leklerine iyi kazımalıdtrlar. Anti ABD 
ve anti-emperyalizm misyonunu 
Saddam'a yük/eyecek kadar pu
sulasmı şaştranlann , Kürdistan 
halkmm yanında konuşacak bir 
şeylerinin kalmadı(J1n1 iyi bilmelidir
ler. 
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Halk Ayaklanması, Jenosid ve ordunun, özel rol ve fonksiyonlar oy- dayanaksız ve kirli olması bir yana; nasıl 
Sonrası... nadığını görmekteyiz. Faşist Bağdat reji- Kürdistan düşmanı bir karakter ıaşıdığını 

Geçen sayımızıla Kürdistan'daki minin terör ve korkuya dayalı dik- gördüler mi acaba? 
özellikle de Güney bölgesindeki gelişme- tatörlüğüne artık dayanamayan halk kitle- Bunun yanısıra, bu siyasal çevreJe-
lere özel dikkat çekmiş, bir geçiş döne- leri ayaklanınca, askeri güç olarak bu rin bütün bu iddialarının nesnelsiz ve da-
minde yaşadığımızı söylemiştik. Bu be- güçler, devrim saflarına katılmıştı. yanaksız oluşunu da vurgulamak gerek-
lidemeyi Güney Kürdistan'daki halk Kısmen kendiliğinden yükselen ayaklan- mektedir. Çünkü Kürdistan'i Cephe, 
başkatılınsının yükselme grafij!i göster- ma, kısa dönemde Güney Kürdistanlı körfez savaşında, yayınladığı bildirilerle 
dij!i bir dönemde yapmıştık. Dergimiz yurtsever siyasal güçlerin denetiminde hem ABD'ye karşı, hem de Baj!dat Reji-
Newroz'un öngünlerinde yayma girerken, yükselişe geçmiş, örgütlü şekle mine karşı tavır alarak kendi bağımsız 
Kürdistan peşmerge güçlerinin deneti- dönüşmüştür. Milis örgütlenmesinin ken- tavnnı ortaya koymuştu. UKTH için, 
minde bulunuyordu. Bizi bu belirtmeye di karşıuna dönüşerek, devrim taşıyıcısı Kürdistan halkının ulusal ve demokratik 
iten etken neydi? olma durumu; Kürdistan'a özgü haklan için mücadele ettij!ini kıırnuoyuna 

Kürdistan'da muazzam bir devrim özgünlükler gösterdiği gibi, üzerinde du- duyurmuştu. Pratikte bu savaş dönemin-
yaşanıyordu. Güney Kürdistan'da 4-5 rulınası gerekli önemli bir olaydır. Bu du- de, Batılı güçlerden uzak durup, onlann 
Milyoıı1uk bir nufus yaşamakta. Bu nüfu- rumu açıklamak elbette bir çok yönüyle istek ve arzıılanıun aksine kendi bağımsız 
sun tümü (Bu durum kesinlikle abartına mümkündür. Savaş sonrası açlık ve sefa- çizgisi temelinde mücadeleye devam etti. 
olarak değerlendirilernez. Daba sonra 3 let; Bağdat'ın terörcü diktasının çekilmez Cephe temsilcilerinin bir iki diplomatik 
Milyon civarında nufusun kaçışı bu tespiti düzeyi Güney Kürdistan'lı örgütlerin ken- girişiminde bu çevrelerin iddiasına daya-
doj!ruladıj!ı gibi, ayaklanma içinde bulu- di insanlannı örgütlü olarak bunların içine nak olamayacaj!ı, siyasetin ABC'sinden 
nan insanlarımızın, arkadaşlarımızın yerleştirmeleri vd. bir dizi etkeni daha anlayanlar için çnk açıktır. Ancak bu çev-
görgü tanıklığıda bu tespiti onaylar ııite- sıralamak olanaklıdır. Dolayısıyla ilk relerdoğrulul!una değil siyasal çevrelerin, 
likıedir.) ayaklanma içerisinde bulun- ayaklanmalar yarı kendiliğinden patlama- sıradan bir insanın dahi inanmayacağı bul-
maktadır. Halkın katılımının bu derece lar biçiminde kendisini göstersede; var basınından yalan haberleriyle çalışma-
coşkulu bir temelde yüksek olduğu dev- Güneyli Parti ve örgütlerin çok kısa bir !anna dayanak bulma "saygınlığını" 
rim örneği, başka lıalklann tecrübelerinde dönede duruma hakim olduklarını ve göstennektedirler. Dolayısıyla Türkiye ve 
de zaman zaman karşılaşmamıza rağmen, özellikle güney şehirlerinin kurtarılması- Kuzey-Batı Kürdistan siyasal literatür-
böylesine güçlü katılım örneği gerçekten nda yüzlerce şehidin verildij!i önemli ünde politik güç ve ilişkilerin 180 derece 
enderdir. Bu oldukça ilginç bir durumdur. peşmerge komutaniannında şehit düştüj!ü tersyüz edilerek yansıtılması mümkün 
Bir halk kurtuluşu için ayaj!a kalkıyor, bilinmektedir. Bu noktada Güney Kürdis- olabiliyor. (701i yıllarda da bu çevreler-
sömürgeci düzeni parçalıyor, işgalci or- tan'daki durumu yeterince bilmeyen, ge- den biri olarak aynı şeyleri yapabildiler. 
dulan ülkesinden kovuyor. Bağımsız ve lişmeleri yakından takip etıne olanakları Sosyal-emperyalizme karşı mücadeleyi 
özgür yaşamak için binler, onbinlerce olmayan bir dizi çevrenin bilinçli ve bi- programına koyan bir örgütü (Komala-
kurban veriyor. Böylesine görkemli bir linçsiz spekülatif ve de oldukça ucuz Irak) revizyonist, sosyal-faşist olarak 
halk kalkışması, bütün dünyanın gözleri dej!erlendirmeleriyle karşılaşmaktayız. gösteriyorlardı. Ancak, bu işin şampiyonu 
önünde kanla bol!uluyor. Kimyasal silah- Yüzlerce Peşmerge şehidinin kanı orta D.Perinçek çevresi yüzü hiç kızar-
ların biyolojik silahların kullanımını en- yerde dururken, "kendiliğinden"lik üzeri- maksızın aynı pişkinlikle bugün, aynı 
geliemek amacıyla ABD Saddam uçak- ne; Partilerin "güç ve güçsüzlükleri" üze- güçlere "'ABD işbirlikçilij!ini satınaya 
larını başlangıçta kaldırtınıyor, hatta bir- rine yapılan ucuz ve ucuz olduj!u ölçüde kalkışmakıadır) Bu tavnn diğer Körılis-
ikisini havalandıgında vuruyor. Ancak, de basit düşmanlık saçan, Kürdistan tan'lı ve Türkiye'li güçlerce devamının, 
aynı ABD, bir gün sonra, bir halkın top- halkının devrimci birlij!ine yönelik halk:lann "birlik, kardeşlik, mücadele" es-
yekün yokoluşuna seyirci kalıyor. Sad- spekülatif propagandanın "değeri" üzeri- pirisi çevresinde yükseleceği mücadeleye 
dam'ın uçakları ve füzelerinin Kürdistan'a ne konuşmak gerej!ini dabi görmediğimiz zarar vereceği; halklar arasındaki güven 
uçuşuna göz yummakla kalmıyor, gibi, böylesi bir tavnn kime hizmet et- bağını zedeleyeceği; uçurumu ve kopuşu 
Kürdistan'lı güçlerin askeri mevzilenme- tij!ide açıkça aşikardır. yükselteceği açıktır. 
leri noktasında lrak'a enformasyon ak- Güney Kürdistan'da ilk başlangı- Devrimci Hareketimiz KA W A, 
tarıp destek veriyor. Bu gelişmelerden ol- çda, kitlelerin ayaklanması ve "cahş" başlangıçtan itibaren olaya, Kürdistan 
dukça önemli sonuçlar ve dersler çıkar- örgütlenmesinin önemli rolü olması Devriminin çıkarlan açısından yaklaşmış; 
mak mümkün. yanısıra; peşmerge güçlerinin Kürelistani olayı devrimci, eleştirici ve Kürdistan 

Eğer dünyada bağımsızlık ve Cephe önderliğinde örgütlü savaşı da bu halkının birliğini pekiştirici irdeleme et-
özgürlüj!üne en fazla susamış bir halktan halk ayaklanmasında giderek önder rol rafında incelemiştir. Geleneksel-feodal 
bahsedilecekse, en başta Kürdistan halkı- oynamıştır. Kürelistani Cephe başkaldı- burjuva önderlij!e ve onun "otonomi" he-
ndan başlamak gerekmektedir. Ej!er bu nda önderliği ve denetimi eline almıştır. defindeki, sömürgecilik zincirini dahi 
halk bütün nufusuyla sömürgecilij!e isyan "Kürtlerle-ABD emperyalizmi" kırmayan reformizmin en ilk ve arnansız 
ilan ediyor, bu uğurda onbinlerini feda arasındaki ilişkiler üzerinde "uşaklık, eleştirenler bizler olurken; bu eleştirilerin 
ediyorsa; bu halkın kendi toprağında ajanlık, teslimiyet"(!) arayarak, teoride alternatifi olarak, Bağımsız Birleşik De-
bağımsız ve özgür yaşaması her halk gibi tezler hazırlayanların, özellikle bunu mokratik Kürdistan ve sosyalizm stratejik 
en doğal hakkı olduğu, bir zorunluluk "ML"(!) adına yapanların, ABD ernperya- şiannı, pmleteryanın siyasi çizgisi terne-
teşkil etınektedir. lizminin Kürt'leri toptan yok etıne amacı- linde ilk olarak programlaştınp politik 

Güney Kürdistan'da gelişen Halk yla Saddam ve Özal'la anlaşarak soykı- gündeme sunanlar yine bizler olmuşuz-
ayaklanmasında 'cahş" denilen Irak rıma uj!ratınası karşısında yüzleri kızarılı dur. Bu çarpıtılması ve karartılması ola-
sömürgeci rejimi ile işbirliği eden milis mı acaba? Siyasal tespitlerinin ne kadar naksız olan gerçek yaklaşımımızın bir 
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yönünü oluştururken; diAer taraftan eleştiri konusu olan noktalar nelerdir? rincisi, "görüşme" ve "oturmanın" doAru 
Güney Kürdistan'da savaşan güçlerin Halk başkaldınsından sonra, dire- bir dönemde, devrimci güçlerin gerçekten 
"otonomiye" tezat, düşmana karşı yükse- niş güçlerinin uzun süre dayanamamasım ihtiyaç duyduklan dönemde yapılıp yapı-
len silahlı mücadelesini olumlamak, onu doAru bir şekilde açıklıunak gerekmekte- lmadığıdır. Bugünkü BaAdat'ta gidiş, ke-
öne çıkartmak; onudesteklemek şeklinde dir.Kimyasal silahlar karşısında duyulan sinlikle doAru bir dönemde olmamıştır. 
özetlenecek ıavrunız; eleştirici, devrimci korku bunu belli bir oranda açıklamak- Dünya ölçüsünde Saddaın'a karşı savaş, 
ve birliği öne çıkaran yönüyle; devrimci, ıadır, ama bütünüyle değil. Peşmergelerin Kürdistan'a desteğin yükseldiği bir 
demokrat politikçevrelerde kabul ve askeri olarak, kırdaki partizan savaşında dönemde yapılan bu göriişıne, bu desteğin 
saygınlık gömıüştür. Son savaşıa ve ayak- beceriye sahip olduğu, ancak şehir savun- durmasına yol açmıştır. Sorun uluslararası 
1aıınıada da, KA WA aym ilkeli ıavruu One masında, barikat savaşında yeteri eğitim bir düzeyde tartışılırken, UK1H düzeyin-
çıkararak, Güney kürdistan'da birliği sahibi olmadığı; bu nok1ııda gerekli eğitim de bir gelişme gösteriıken, şimdi ''bir dev-
önde tutarak; bütün yurtsever güçlerle ve örgütlemnenin yapılalamdığı bir diğer !etin iç sorunu olmuştur"! Otonorni isteği 
aynı ilkeli-dostluk ilişkilerini sürdürerek; eıken olarak adlandınlabilir. Ordu- buna yol açmıştır. 
emeğini ve alınterini silahlı mücadele laşmanın derhal başiatılmaması yine bir Ikinci olarak, "görüşmelerde" 
düzeyine sıçratarak devrimin hizmetine diğer eıkendir. Her dönem eleştirdiğırniz önemli olan sonuçtur, neticedir. Eğer neti-
sunarken; eleştirici çizgisini tüm alanda gibi baAunsızlık hedefinin olmayışı ve bu- ce olarak, Kürdistanlı güçlerin isteği, ya 
devam ettirmiştir. KA W A, eleştirici nun ilan edilmeyişi, büyük zararlan bera- da isteğine yakın bir sonuç alınmışsa, o ıa-
ıavnnı, dostluğu ve birliği daha ileri te- berinde getirmektedir. man, görüşmeler olumludur.. 1 1 Mart 
melde sağlama temelinde yürütürken; Bütün dünyada politik açıdanıla 1970 antiaşmasından daha geniş bir oto-
"ajan", "emperyalizmin işbirlikçisi", vb. sorun Kürdistan halkının ve devriminin oorniden bahsediliyor. Federasyonayakın 
şeklindeki politik değeri kuşku götürür, lehine bir gelişıne kat ederken; uluslara- bir otooorniden bahsediliyor ... Ancak, 
dayanaksız ithamlann, Kürdistan devri- rası bir düzeye sıçrama gösterirken, sorun görüşınelerin henüz başlangıç aşamasında 
mine ve halkma yarar değil, zarar getir- UK1H düzeyinde kabul görüp ıaruşmaya olduğunu unutmamak gerekir. Bağdat'taki 
diğini; halkların mücadele ve birliğine ıa- başlanırken; en azından bu eğilim güçle- faşist yetkililer daha şimdiden Keıtük so-
rar getirdiğini vurgulayıp; bu ıavırlardan nirken; bir Kürdistanlı güç olarak; sorunu rununda Kürt isteklerine karşı çıktıklannı 
uzaklaşmak gerekliliği üzerinde önemle daha geri bir düzeyde ıaruşmak, onu bir duyurdular. (Tarık Aziz 28 Nisan'da 
durur. devletin iç meselesi derekesine düşürmek, Kerkük'ü Otonom bölgeye kaunayacak-

Güney Kürdistan'da halkımız bir baAışlanmaz bir sorumsuzluk ömeğidir. lannı söyledi) Tüm bu mesajlar, Bağdat 
varlık-yokluk sorunuyla ciddi bir şekilde Özelliklede halk kendisi Bağımsızlık rejiminin eskiden olduğu gibi oyalama 
ırajedik bir biçimde yüzyüze gelmiştir. doArultusunda şiarlar yükseltirken böyle- ıaktiği güttüğünü göstermektedir. Aynca 
Halepçe ve sonrasındaki mezalimin şid- sine bir tavn; yokoluşa giden, bibniş bir ı ı Mart 1970 Otonomi Antlaşmasında, 
deli, boyutu üzerine konuşur, eşsiz ol- Saddam'la (görüşınelerle) devam ettir- ntonoıni adına fazla bir şey yoktur. bu du-
duğunu anlatırken, daha büyük bir "top- rnek; gerçekten Kürdistan devrimine yarar rumlar, eleştiri olarak dikkate alınmak du-
lumsal felaket"le karşılaştık. Güney değil, zarar vermiştir. rumundadır. 
Kürdisıan'da köy denen bir olgu kal- Her nekadar, Güney Kürdistan ob- Otonomi sorununda bir iki 
mamıştı. Şehirler ve Kamplar söz konu- jektif olarak beşersiz kalmış, yakılınış- gözlemlerne daha: 
suydu. Şimdi ülke bütünüyle insansız yıkılmışıla olsa, bu söylediklerimizin Birincisi, halkiann gücüne karşı 
kaldı. Bu büyük "toplumsal felaket" bir hakiılığRı değiştirmez. Güney Kürdis- duyulan güvensizliğin sonucu, Avrupa 
karabasan gibi Kürdistan üzerine çöktü. tan'da gerçekten durum kelime ve cümle- solculannın ve aydınlarının değişik 
Değişik politik çevrelerce "yüzyılın traje- lerin anlatun olanaklannın çnk çok ötesin- ıartışına ve konferansıa ileri sürdükleri 
disi", "yüzyılın felaketi" olarak değerlen- de bir düzeyde ağırdır ve ciddidir. Bir düşünce: onlar; Kürtlere oıonomi verilme-
dirilen bu jenosid, 19!0'lı yıllardaki Er- "toplumsal felaket" bir varoluş-yokoluş sini bugünün koşullannda ya da ebedi ola-
menisıan'ı, Kürdistan'ı; 1920'1erdeki, anı yaşanmaktadır. Ülkelerinden olan in- rakdaharealistgörmektedirler. Tabii her 
1930'1ardaki Kürdislanı hatırlatıyor. sanlan ülkelerine çekmek, geri dönmele- parça için bu geçerli. Hatta sorun bazen 
Kürdistan'daki sömürgeci rejimierin in- rini sağlamak, çokönemli bir problemdir. öyle bir düzeye vannakla ki, Kürtler'in 
sanlık ve çaAdışı histerilerini bilmeyenler 30 yıldır silahlı olarak süren Ulusal Kurtu- bağımsız yaşayıp yaşayamayacakları 
olayın politik gerçeklerinde ve politik tuş Savaşı, defalarca kaniara boğıtlmuştur. kuşkusudile getirilmektedir. Bu düşünce-
çözümünde (dünya düzlemi kastediliyor) Peşınergelerin, halkın içinde yaşadıkları nin Lenin ıarafından sık sık eleştirilen sos-
güçlük çekrnektedirler. Soruna yak- ruh halini çok iyi kavramak gerekmekte- yal-emperyalist ve sosyal-şöv 
laşımda, bu nedenle zaman zaman "doğal dir. Saddam delegasyonlanyla sürekli düşünce olduğu biliniyor. Realistlik üzeri-
felaket" boyutunu aşmayan tavırları "halka banş" konusunda demogojik bir ne konuşmak gerekiyor. Bu düşüneeye 
görmek mllnıkün. Bu ıavra haklı olarak, şekilde saldındadır. Bütün bunlardan do- göre Kün halkının düşman lan, Türk, 
Kürdistan'lı devrimci politik güçler pro- layı bir dönem,yeniden güç almak, topar- Arap, Fas rejimleri ve onlann dış baAlant-
testocu cevap vermek zorunda kalıyorlar. lanmak için bir nefes alma yoluna başvur- ılan ABD, Batı, NA TO, Sovyetler Birliği, 
Kürdistan sorunu "doğal felaket" sorunu mak mümkündür. Devrim, bağımsızlık Çin o kadar güçlü ki, günümüzde Kon'ler 
olarak değil, bir halkın Ulusal Kurtuluş hedefine ulaşınca ya kadar değişik bu barajı aşamazlar. Bu düşüncenin "ger-
sorunu olarak ele alınıp, politik olarak "ateşkes" dönemlerinden geçebilir. Bunu çekçiliği" bu(!). Düşmanların ve bağlant-
çözümlenmelidir. Dolayısıyla çözüm başka halkların tecrübelerinde de gözlem- ılarının güçlü olduğu doAru, ancak "ger-
Ulusal Kurtuluş Devrimidir. !ernek olasıdır. Vietnam Ulusal kurtuluş çekçilik" ölçüt sadece bumudur. Halidann 

Güney Kürdisıan'da devrimin savaşında, düşmanla defalarca oturul- iradesi ve arzusu ile bu istek ve talep oğru-
yüksek bir anından, yok oluşa doğru gi- muştur. Sorun ateşkes ya da belli amaçlar na yürüttükleri mücadelesi peki nereye 
dişte dikkat çeken belli başlı ögeler yada uAruna oturup oturulmama değildir. Bi- yerleştirilecektir. Bu düşünce, "gerçekçi-
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lik" adı alunda; halkiara köleci-sömürge- rin tavırlan üzerine bir iki noL İlk olarak ne olanak suruyor. ''Y aıdııııseveı" kesilen Baıı dev-

ci boyunduru~u öngören şöven bir şunu belirunek gerekiyor, ABD sonjeno- lelleri, "güvmlikbölgesi" forıııülzymıııasaııldılar. 

düşüncenin devamıdır. Kürdistan halkı siddeÖZal ve Saddam'la anlaştı. ABD'nin Buarnaç;faşistAnkaıarejinıitanıfıııdanımilıııişıi, 
"otonomi" ile ulusal haklarına ve kurto- tavır de~işikli~i içine girdi~i açıktı. İngilizler sahip çıkular. Amaç yine Kön dostu 

luşuna ulaşmarU~uıa göre; ba~sızlık ve Bush'un Saddam'ın devrilmesi do~ltu- göninümünde olup, Kürdistan Ulusallrunuluş 
özgürlük devrimine devam edecek; sunda demeçleri hala belleklerdedir. Peki mücadelesine yöneliktir, düşmancadır ve sinsidir. 

bölgede barış ~ savaş hakim olacaktır. Bush neden ani tavır değişikli~i içine gir- Bu çma tüm ıiiııya ezilen lıalklaıunn özgürlük hare-
Baulı aydınların en çok korktu~u Orta- di. Bush ve temsil etti~i ABD, Orta- keıinedeylRlikıir.ABD\ıin"yeııiciiııyaılizeııi"re 

do~u barışıda böylelikle bozulmuş ola- ~u'da Stabiliteyi oturtacak ve çevresini gelecekte başbldırııı lıalklann, öıgüılük harekaini 
cakur. Bu nedenle, ~er ~'da ger- tehdit unsuru ö~esini taşımıyacak zayıf baıtınııayada yönrlikıir. Huıııanireryanlun, bugün 
çek barış istiyorsak en başta Kürdistan ve bir Irak amaçlamaktaydı. Kürdistan soru- dağlara sllrgön edilen Kün halkına ne kıldar gereldi 
Filistin sorunlarının, halkların çıkarı ve nunda, mevcut devlet sınırlannın dışına olsa da, bu gün bu "toplumsal felaket" günlerinde 
iradesi temelinde çözümlenmesi gerekir. çıkmayan, kültürel haklar ve buna derık Küıdistanhallruıageçici yaıdıındadabıılunsasoru-

lkincisi; oıonomi nedeniyle Türki- düşen "kültürel çözümler" isteyen bir po- nım gerçek yöoü böyle biliıııııek duruınondadır. 

ye ve Kuzey Kürdistan'da, Güney Kürdis- litika güdüyordu. ABD son dönemde da- Çünkli, Kürt hallruıa gerçekim yardım etmek isıe-

tan'lı örgütlere "eleştiri" adı alunda lıil, hiç bir dörem bir Kün Devleti\ıinoluşopOıta. yeııler, onongerçek çıkarlıırııııııifadeedildiği Ulus-
fırunalar kopararak yapılan "otonomist", dogu'daki dunuıı ve stabilite\ıin değişme ıiskinide lann Kadedeıinin Tayin Haldonm, tüm halklar gibi 

"reformist", "emperyalizmle uzlaşan" göze almadı. "Saddam gitmelidir" şeklindeki para- Kürt lıallruıadataıınması doğıulıusondatavır almak 

hatta buradan hareketle "emperyalizmin lolan da sadece askeri daıbeyi hedefleyen çerçeve- durumundadırlar. Yani UKTH formülasyonunun 
işbirlikçisi", "hain" de~erlendirmeleri deydi Ayoca, Suudi ve diğer Köıfez Ülkelerini ta· zorunlu sonucu Kürt1isıaıı hallruon kendi devletini 

üzerine olan gözlemleme. Türkiye haısız edecekbirŞii iktidan ile, yine Tüılriye velnıı lrumıası ve bu uğuıda mücadelesini desıeldemelidir· 
Sol'unun önemli bir kesiminin bu de~er- başta olmak üzere tüm çevre devletleri niıatsıı eıJe. ler. Aksi çözümler ve sözde gösterilen destekler, 

lendirmelerinin, Kemalizmin etkisinde cek bir Kürt iktidan, ABD emperyallımiııin bölge kısmi yardon niteliği taşısada. Küıdiuı lıallruon so-
kalarak 20'ler, 301ar TKP sinin mirasını çıkarlanm telklit edernitelikte olWğu gibi, ilgili dev· nmlanna gerçek çöZIImü sağlamıyor. Kürtlistatı 

devralan sosyal-şöven ve Kürt düşmanı letleıio baskısı sonucu ABD\ıin akmel ilgi aJanunn halkına gerçekten yanlun etmek isıeyeııkı', sorunon 

bir yaklaşım ürünü oldu~u ya da onun dışında bulonuyordu. ABD emperyalizmi bu politik çözümünde Bağımsız-Demokratik Kürtlis-

de~işik varyan U oldu~nu görmek ve döoem Künlistan diişııan devklleıio istikıan üzeri. Illi nıüaıdelesine destek veımekle bu görevlerini aa-
söylemek mümkündür. PKK için durum ne titıemektedir. Misak·t Milli de dahil var olan cak yerine getirebilirler. Di~er bir alternatif 
daha da farklıdır. Sorunun aynnUlı de~- sımılann konmması bu dönem ooon çıkalaııııa da- düşünmek mümkün değildir. 
lendirmesini bir tarafa bırakırsak; bir ba uygon göıürunektedir. Bu nedenle; "Kürtler- Künlistao Devriminde, bir kez daha 
karşılaşurma ile tüm bu güçlerin samimi ABD) aıasmdaki ilişkilerüzeıioe oluşao teoriler re sömüıgeciliğe ve emperyaliznıekıırşı kataılı ve dire-
davranmadıklarını birkez daha ortaya kıldar politik realitedeıı ıızaklarsa; ABD ve Baıı'ya, nişçi tavır öoe çıkıyor. Proletaryanın halkınuzm 
koymuş olaca~ız. PKK'nın yakın geç- özellildeNATOüyeleıireduyulaoumutlarüzerine öıgilcllrebıığhdevıime}'ll(l$ vmgubirokadarda· 

mişte bir ateşkes için önerdij!i 3 şart; genel düşımı politikalaıda geıçeğiıı sert kayalanna çarpıp ba önem kazsmyor. Bağımsız Birleşik Demoktaıik 
af, basın özgürlü~ü, örgütlenme toz buzolmaklakalınadılar,bu ~ Künlis- Küıdiuı ve sosyalizm mücadelesi dıiıada beliıgio 
özgürlü~ Güney Kürdistan'da önerilen Illi devrimine re kıldar zaıa:dı ve telılikeli olWğu Of· olarak öoem kazsmp öne çıkıyor ve proletaryaıon 

otooorniden çok daha geri bir talep paketi- ıaya çıktı. ABD emperyalizminin KünliStllllıalkına gösterdiği devrimci yol dıiıa da değer kaıaııp, lıalla-

ni içeriyor. Aynı fırunalı yaklaşım neden ve devrimine ne derece tehlikeli düşmao olduğu, nnza mal oluyor. 
PKK sorununda gösterilmiyor. Neden bu Kürdistan devriminin düşmaolarma nasıl destek Kürtlistatı Devrinıinde, Kürdistan Prole· 

çifte standartlılık, neden bu çifte verdiği; bunu bir soykınm, bir halkm IO(X3!l yok edi· taryası bir yıııdan proletaryamn bağlaşıklan doğıııl· 
ölçütlülük! lişi pahasına gerçekleştirdiği; emperyalizme karşı tusonda, pıoletaryanm ııJııslaıaıag politik arenadaki, 

Ba~dat görüşmeleri noktasında, beslenen bayalleıio paramparça olmasun da sağla. pnıletereıternasyıııalist çiıgisini yiikseltiımı; diger 
haklı olarak, kitleler olaya endişeyle yak- yaıak taribe ve beyiniere kazıyaıakyazdınh. Ayru taarafıao da Kürdistan Ulusallruıtuluş Mücadelesi· 
laşular. Sadece Kürdistanlılar dej!il, ayn- şey Sovyetler Birliği içinde ~ lroııısudur. sosyaliz- nin, dıiıa geniş politikasını Bağımsızlık Mücadele-
ızanıanda dünyanın dej!işik yörelerinden me ihanet ederek, onon ıleger kaybeımesinio asıl ınizi desıekleyen dıiıa geniş ~aşıklarla ilişkiyi ve 

politik goüçler, insanlar. Bütün dünyada suçlusu olan sosyal-emperyalizme karşı besieren buoa denk düşen oluslaıarası politikayı bir Ulusal 

Ba~dat'la "görüşme ve öpüşme" sahneleri hayaller de bir kez daha yıkılmak dunuııonda kaldı. Kurıııluşçu güç olarak omuzlamak durumonda kal-
kabul edilemez olarak de~erlendiril- Sosyalizm adma hareket eden di~er revizyooist nıaktadır. Bu zaııtlll zaman çelişldli donıııılao yaıaı. 
di. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Savaşının ülkeler de (ömeğin Küba) Kürdistao hallruıa karşı sa da, Devriıııiıııi7iıı öoünıüze koyduğu görevlerin 

yarattı~ı mevzi ve de~erler gereği; büyük bir düşmanlıkörneği sergilediler. Bu tutum diyalektik kavıaruşıdır. Bu perspektif ışığında 
Bağdat'a gidilmemeli, Kürdistan'da Kiiıdistlll balkı tanıfıııdan lrulay kolay onuııılmaya- Kürdisıao proletarya hareketi KA WA, Kürtlistatı 

görüşmeler "samimi" bir havada de~il, caktır. sorunonon uluslaraıası alaoda güçlü destek bulması 
resmi bir düzeyde yiirütülmeliydi. Bu ah- önce Kiiıdistııı balkınmjeoosit bıçağı alt· için; leııositalundainleyeohalkınnza yeterli desteği 
laki ve moral de~erleriyle ilgili eleştirile- ma çekilişine, ıııilyonlann da~aıda ölümüne, sağlamak amacıyla büyük çalışmalaıda bulundu. 
rin oldrıkça yo~ olması kitleler nezdin- küstahca bir şekilde; ''beni ilgilendirmez" deyip Tüm Küıdistaolı güçler arasında, Ulusal Kongre ve 
de yaraUlan tepkiyi ifade eunektedir. Ayr- onaylayao, Bush yönetimi ve NATO; dünyadaki Cephe temelinde birlikler yaraıma doğrultusonda 
ı ca otonomi görüşmelerine ve "güveulik demokıatik kamuoyanon baskısı karşısmda "yaıdı- önemli girişimlerde bulunarak; Kürdistan'la da-

bölgesi'' ne •en halkm geri dönmeyişi; mseveı"(Qleşıneye başladı. Avrupalı emperyalistle- yaıışma eylemlilikleıiııi bem ülkede, bem uluslara-
cephe önderlerinin siyasal gelece~ini ıin büyük kesimi de ayın ıekiJde davımıııaktadul. ıası alaoda örgütledi. Bu çalışma ve mücadele tüm 
olumsuz yönde önemli oranda etkileye- Bu durum ibret verici bir biçimde, bütün Kürdistaolı yurtsever güçler tarafmdao daha da 
cektir. çıplaklı~yla yaşandı. Bu, emperyalizmin halk yükıdtilme!idir. 

ABD ve di~er baulı emperyalistle- düşrollll çehresiııin teşhiriııde, tüm devrim güçleri- 29
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ORTAK KORKU, KÜRT DEVLETi! 
Güney Kürdistan'daki gelişmeler 

bugünkü sonuçlanna varmadan, emper
yalist-kapitalist dünyanın çeşitli temsilci
leride içinde olmak üzere başta Kürdis
tan'ı aralannda pay laşan dört sömürgeci 
devlet ve onlann tüm ldik ve kurumlan 
hummalı bir faaliyet içine girerek, kendi 
çıkarlan dolirultusunda senaryolar ge
liştirdiler. Bu senaryolan en geııi§ iletişim 
araçlanot kullanarak propaganda ettiler. 
Açık ki, geliştirilen tüm bu seııaıyolan her 
güç kendi kısa ve uzun vadeli çıkarlan 
açısından işledi. Geliştirilen senaryolann 
Kürdistan ulusal ayaklanmasının 
mümkün oldul!unca yalıtılması, 

sınırlandırılması, hedeflerinin daraltı
lması, bunun başanlnıadıl!ı oranda ise 
özellilde ABD ve dört sömürgeci devlet 
açısından bastırılması oldul!u bugün daha 
rahat göıiilebiliyor. Dalıası bu plan Güney 
Kürdistan'da son yüzyılın en vahşi jeno
sidlerinden biri haline geldi. !şin en ilginç 
bir dil!er yanı ise, soykınının yaratıc
ılannın ve destekleyicilerinin, önemli bir 
bölümünün, ikiyüzlüce kendi pratikleri
nin bir ürünü olan bu trajedinin sonuçlan 
karşısında sahte güz yaşlan dökmeleri ve 
sözde "insani" açıdım sorunu çözmeye 
çalışmalandır. "Insani" açıdım sorunu 
çözmenin, aslında yeni şartlarda kölelil!in 
devam ettirilmesi, Kürt ulusunun vatansı
zlaştırılarak, marjinal bir "mülteci" soru
nuna dönüştürebilmek oldul!u da 
görülmelidir. Bu arnaçianna ne kadar 
ulaşacaklan ve bu amaca varmak için seç
tikleri "tampon bölge" vb. gibi araçlann 
ne kadar onlann istedil!i sonucu verecej!i 
ise, ulusal kuruıluşçu güçlerin mücadele
lerine, geliştirdikleri taktiklere bal!lıdır. 
Bu ayrıca incelenmesi gerekiyor. 

Burada üzerinde durmak iste
dil!imiz konu asıl olarak, muhtemel bir 
Kürt Devleti karşısında kendilerine "de
mokrat", "sosyal-demokrat" diyen bir 
takım yazar-çizer tasiaAt çevrelerin tu
tumlandır. T.C.'nin yetmiş yıllık sopa ve 
inkar politikasının yeni gelişmeler 
karşısında yürümemesi, iflas etmesi 
karşısında, Türk sömürgecilij!i tarafındım 
öz aynı kahnak şartıyla bir takun yeni po
litikalar geliştirildi. Adına "Kürt Refor
mu • denilen bu politikanın ana çizgisi, 
Kürdistan'a ve Kürt'lere ait bir takım 
kültürel ve ulusal tavizlerin verilınesi ve 

balta bunun yetmedil!i yerde sömürgeci
lij!in nıakyajlarunası temelinde gelişecek 
bir "özerklik"j!in gündeme getirilmesirlir. 
Politikarun öteki yüzü ise Ulusal Kurtu
luşçu güçlerin en vahşi yöntemlerle ezil
mesi, tasviye edilınesi, bal!unsızlıAtn en
gellenmesidir.lşgalci, sömürgeci her dev
letin, ya da genel olarak tüm sömürüefi 
sınıflann iktidarlannın zorda kaldıklan 
zaman baş vurduklan bir politika. Refor
mize ederek ezme. Bunun hem ezilen 
sınıflar ve hem de ezilen uluslar açısından 
her zaman denendij!i ve çol!u kere siyasal 
ufku dar, kendi gücüne güvenmeyen, 
günlük politika yapaniann bu politikanın 
esas yüzünü gürmeyerek hayal kırıklıAtna 
ul!radıklan tecrübeyle sabittir. 

Türk sömürgecilerini bu del!işik
lil!e zorlayan nedir? Önce gelişen ulusal 
kurtuluş mücadelesini, artan ulusal 
uyanışı, Kürdistan'da inkar ve katliam 
pratil!ine karşı her gün büyüyen direnişi 
belirtıneliyiz. Ulusal uyanış, ulusal 
hoşnutsuzluk, ulusal örgütlenmelerin ve 
giderek devrimci örgütlenmelerin ilk adı
mlannı attıklan dönemi geride bıraktı. 
801i yıUarın ortalanndan başlayarak, 90'lı 
yıllara Kürdistan Ulusal başkaldırı, ulusal 
isyanlarla girdi. Ve artık klasik inkar ve 
sopa politikasının yürüyemiyecel!i ortaya 
çıktı. 

Ikinci olarak dünyadaki gelişmele
ri belirtmeliyiz. Geçmişte Do~u-Batı 
bloklaşması eksenine varlıl!ını oturtan, 
"kuzeyden gelecek Rus tehlikesine karşı" 
Natu'nun büyük askeri deste~ini alarak 
saldırgan ve yayılmacı bir politika yürüten 
TC, bugün bu çelişkinin esas olarak orta
dan kalkması ve yerini, yeni kutuplaşnıa
lara-çelişkilere bırakrnasıyla birlikte, eski 
önemini yitirdi. Şimdi bu önemi, Orta
doğu'da oynayacal!ı rollere göre oluştur
mak istiyor. Tam bu noktada emperyalist
ler, TC'ye Orıadol!u'da biçtikleri rolde in
kar-sopa politikasını bir miktar yumuşat
masını, bir miktar "çal!daş tecrübe" kat
masun öneriyorlar. Emperyalist devletle
rin hepsinin bu konuda yeterince tecrübe
leri var. Emperyalistlerin geçmişte TC'ye 
verdikleri destel!in bugünkü şartlarda 
sUnnesi için bir takım dej!işiklikler yapı
lması gerektil!ini, T.C.'nin yarı-resmi 
sözcüleri sayılması gereken, Cal!aloğlu 
cephesi de kabul ediyor. Özal'ın politi-

Setxan DOZ 

kalannı analiz eden Cumhuriyet'ten Ha
san Cemal'in söyledikleri bu konuda yete
rince açık, • Artık sol!uk savaş dönemi 
noktalanmıştır. Onun için devletin 
Dol!u'ya dönük resmi politikasının Batı 
kaynaklı dış desteklerinin de sona ermekte 
oldul!u söylenebilir." (Cumhuriyet, 7 
Şubat 1991) 

Ne var ki, bütün siyasi hesaplanın 
TCyi idame ettinnek, onu Kemalist çizgi
de yaşatmak olarak ortaya koyan 
Cal!alol!lu'nun yan-resmi sözcüleri efen
dilerin yeni yönelişini hazmedemiyor, ge
lecek açısından "tehlike" keşfediyor. 
T.C.nin gelecel!ine ait tehlikeler konusun
da birinci suuf bir av köpel!inden daha iyi 
iz süren, koku olan bu kesimin Kürdisıan 
Ulusal kurtuluş Savaşının bugün karşı
karşıya oldul!u bin bir zorluk, çıkmaz ve 
handikapa ral!men, Ulusal Kurtuluş Sa
vaşının en ufak bir gelişmesi karşısında, 
kendi deyimleriyle "hop oturup, hop kalk
ıyorlar!" Ali Sirmen, hangi safta oldul!unu 
açıkça ortaya koydul!u yazılarından birin
de koıkusunu ele veriyor. "Y etkisiz ve ta
bansız bir kişinin Türkiye Cumhuriye
ti'nin özünü ilgilendiren (-Irak'ıak:i Kürt 
devleri sorunu-Bo.) bir konuda böylesine 
keyfi, maceracı bir tutumu benimsernesi 
üllremizin 1923'ten bu yana karşı karşıya 
bulundul!u en büyük ıehlikedir." (Cumhu
riyet, 13 Mart) 

Ali Sirmen, Güney Kürdistan'da 
kurulacak muhtemel bir Kürt devletine 
neden karşı oldul!unu şöyle belirtiyor: 

"Bölgede kurulacak herhangi bir 
Kürt devleti, çol!rafi konumu çevresinde
ki devletler, ekonomik, siyasi yapısı do
layısıyla kaçınılmaz olarak anti-Arap ve 
anti-Türk olacak ve yine kaçınılmaz ola
rak !srail ile ABD'ye balılı olarak Tel
Aviv ile Washington'a Araplar, Türkler ve 
İranlılar üzerinde baskı olanaAt sal!laya
caktır."(agy) 

Koıkusunu ve yerini en iyi şekilde 
açıl!a vuran ise Hasan Cemal: 

"Türkiye, İran ve Irak tupraklan
ndım, dOnyanın petrol bazıtesine sivrile
rek inen kama gibi col!rafyada yeni bir 
devlet: Halkı Türk del!il, Acem del!il, 
Arap del!il, Kürt olan .... 

Peki Körfez'e kama gibi uzanan 
böyle bir yeni devleti kim istemez? Tabii 
en başta Türkiye, Iran ve Irak. Bu üç 
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ülkenin de son tahlilde ortak çıkan, devrimci hareket kastedilerek "terörist- sonuçta resmi politikalarla çakışmalar 
bağımsız bir Kürt devletinin bu col!rafya- lik" oluyor gerisi ise "Türk usulü demokıa- yaşanmak tadır. Bir başka yazının incele-
da doğuşuna karşıdır. si mücadelesi". me konusu olan, Güney Kürdistan'daki 

Aynca bu üç ülkeden birinde ku- Bu sözde Türk aydınlannın tarih- hareketin durumu, çeşitli mafları, uzlaşıcı 
rulacak bir bağımsız devlet, diğer ikisine sel gelişmeleri, sosyal ve sııufsal durum- yanlan, Türkiyedeki hareketlerin kimisi 
örnek olacağı için de üçünün nihai çıkan lan incelenmelidir. Kimi yanlanyla bu tarafından "ABD'nin kışkırtması", "em-
bir noktada birleşir" (Cumhuriyet 7 görev Yalçın Küçük gibi aydınlar tarafı- peryalizıne bel bağlama" olarak gösteril-
Şubat) ndan incelendi. Ancak, özellikle Kürdis- di. Tamamen düz mantık ve soyut planda 

Dünyanın petrol bölgesine "kama tan korkusunun bunlarda oluşturduğu ön yapılan bu tahliller, Kürdistan'ın özgün 
gibi sivrilerek inen" Kürt devleti korkusu yargı, panoraya düzeyine varmış evham durumundan bi haber olarak yapılmakta, 
yazarın beynine de (eğer varsa) ''kama gi- psikolojik açıdan incelenmeye değer. bir çok kere de dayanaklanın egemen bur-
bi" saplanıyor. "Aydın", "demokıat" geçi- Türk aydınının saray kökenli olması, juvazinin propaganda malzemelerinden 
nen bu aynı kişiler, kendi devletlerinin Cumhuriyet döneminde ise sadece almaktadır. 

çıkarları, hegomonyalan için, başka bir aşındırdığı merdivenlerdeki tabelanın Geçmişte Şeyh Mahmut Berzenci, 
halkın köleliğini isteyebiliyorlar. Bu is- de~şmesinin dışında cidıli bir de~ikliğe Seyh Said, Dersim ayaklanmalarını, 1970 
teklerini açıkça yazabiliyor, bu aynı tavn uğrarnaması belirleyici neden olarak Güney Kürdistan ayaklanmasına ve 
"demokratlık" ve hatta "ilericilik" olarak görülebilir. Osmanlılar döneminde Saray bugiinkü ayaklanmaya ilişkin olarak ileri 
pazarlayabiliyorlar. Görüşlerini ak- hizmetçiliği yapanlar, Cumhuriyet döne- sürülen yilkandaki iddialar esas olarak 
tardığımız sonuncu Gazeteci kılıklı minde "Konut", "GenelKurmay" hizmet- yerleşmiş önyargılardan, küçük buıjuva 
gönüllü TC memuru ne yapılınası gerek- çili~ne. gelişen tekellere hizmetçiliğe sosyal-şöven bakış açısından kaynaklan-
tiğini de açıklıyor. başlamışlardır. Kendisi de tümüyle resmi makta, egemen ulusun burjuva propagan-

"Herşeyden önce Türkiye, Irak'ın ideolojinin dışına çıkınayan Murat Belge, dalan ile de ilave olarak beslenmekledir. 
toprak bütünlüğünü savunınalıdır; İran ve Türk ayduunın durumunu şöyle izah edi- Uğıır Mumcu yazıyor: "Hiç kuşku-
Suriye'yi de bu konuda aynı noktaya getir- yor! "Türkiye'de her şey gibi, aydın da nuz olınasın; Kuzey Irak'taki Kürt devleti 
rnek için gerekli çabayı sarfetmelidir. devletin gölgesinde, devlet kurtarma ideo- planı, düpedüz bir Amerikan oyunudur ve 

Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt lojisi ile ortaya çıkmıştır" (Yeni Ülke bu bir CIA planıdır."(Cumhuriyet 12 
devletinin Türkiye'nin çıkarlarına ters S.26) Mart) Aynı nitelikte yorumları bir alay ya-
düşece~ sürekli vurgulanmalıdır"(agy) Kürdistan sorununa ilişkin ak- zar-çizer, sözde aydın geçinen kişi her gün 

Türkiye'de resmi ideolojinin ve bu tardığımız görüşler öz olarak tUm ege- yapıyor. Türk buıjuvazisi, kitlelerin ulusal 
temelde üretilen siyasi hattın dışına çıka- menlerin ortak görüşüdür. Türk sömürge- kurtuluş hareketine deste~i azaltmak, 
mayan çevreler, ister sağ ve isterse sol cili~. Kürt sorununu, sadece Misak-ı milli kendi iç muhalefetini "ulusal tehlike" ko-
maskeli olsunlar, Kürdistan sorununda bir sınırlan içinde ele almıyor. Kürtlerin, Su- nusunda bir rolada birleştirmek için sürek· 
noktada birleşiyorlar. Türk sömürgeci- riye, Irak, Iran'daki durumlan, Kürdis- li aynı fıkri işliyor. Ne varki şövenizın sa-
liğinin idam e ettirilmesi, TC'nin tan'ın bu parçalanndaki geilişmeler, Türk dece sıradan insanlan zehiriernekle kalın-
varlığının korunup-güçlendirilmesi, sömürgecilerini yakından ilgilendiriyor, ıyor,buıjuvazinin ollasına bazı konularda 
Kürtlerin köleliklerinin ebediyen yalnız açıkça kendisini bir taraf olarak ilan edi- devrimci hareketlerde takılıyorlar. Kimi-
Türkiye'de değil, Iran, Irak, Suriye yor. Kürdistan ulusal Kurtuluş Mücadele- leri Kürdistan'da -geçmişi bir yana-
sınırlan dahilinde devam ettitilmesi. Bir- sinin diğer parçalarda gelişıneler göster- 1 9201erden beri kanayan yarayı, ulusal is-
biri erine karşı olan muhalefetleri, iktidıır- mesi durumunda "hağımsızlığa" yada "fe- yanlan, Güney Kürdistan'da dinmeyen si-
da kendi lehlerine daha fazla yer edinme derasyona" izin vermeyece~ni "kendisi lahlı Peşmerge mücadelesini, ulusal 
temelinde ortaya çıkıyor. Savunduldan- için tehlikeli" olduğunu tüm sözcülerinin örgütlenme ve çalışmayı görmüyor, 
dayandıldan kesimlerin gücüne-ihtiyacı- ağzından açıklıyor. Gelişmeler tüm ABD'nin uçaklardan attığı bildirileri 
na göre zaman zaman çeşitli kılıkiara yakıcılığıyla ortadayken, Kürdistan'ın görüyor. Bilinçli bir sosyal-şövenlik 
bürünüyorlar. dön parçasındaki en ufak bir gelişme hem değilse, siyasal körlük olarak adlandır-

Özellilde Cağaloğlu basını ola rak sömürgeci ülkeleri ve hem de diğer parça- ılmalıdır. ABD'nin ve Baulı kapitailist 
adlandınlan, TC'nin yan-resmi sözcüsü lardaki KUrt ulusunu derinden etkilerken, devletlerin Saddam'la olan çelişkilerinden 
rolündeki basın, Kürdistan konusundaki Türkiye devrimci hareketinin ezici çoğıın- dolayı Kürt hareketini destelder görünme-
tavnnı, "milli maç taraftarlığı" gibi algı- luğunun, hala daha ulusal soruna "devlet leri, bir dizi plan yapması bazılannın ka-
lıyor. Eğer bu konuda bir-iki çatlak ses içi bir sorun", "devlet sınırlan olarak" alg- fasını karışunyor. Ama en iyi cevap, 
çıkarsa, Orduevine davet ediliyorlar. Esas ılaması, yaşayan gerçei\e gözlerini kapa- bUtUn acı sonuçlanyla hayat tarafından 
maaşlarını aldıldan yerden gerekli tali- ması, gerek Türkiye devrimci hareketi veriliyor. Kürdistan ulusal kurtuluş müca-
matlan alarak neyi yazıp, neyi yazmıya- açısından ve gerekse ulusal kurtuluş delesinin başanya ulaşuğı şartlarda, başta 
caklannı, "ülke menfaatleri gere~" nasıl mücadelemiz açısından bir talihsizlik ola- ABD olmak üzere Saddam batının onayı 
bir çizgi izlemeleri konusunda gerekli rak algılanmalıdır. Türkiye Devrimci ha- ve destej!i ile ayaklanmayı basunyor. 
emirleri aldıktan soııra, herkes kendi reketinin bu hatasını düzeltmedi~ koşul- Böylece bir kez daha "emperyalist par-
köşesinde "demokrat" ya da "liberal" veya larda, iki ülke devrimci hareketi arasında mak" arayanlar, kendilerinin istemeyerek 
"muhafazakar", "islamcı", hatta "komü- gerçekleşmesi gereken birleşik eylem-or- te olsa egemen ulusun yanında, en iyi hai-
nisı ve sosyalist" olarak, farklı argüman- tak cephelerinde oldukça uzağında dura- de ise ulusal kurtuluş güçlerinin yanında 

ları kullanarak "milli politikayı" izliyor- cağımız bir gerçek. Bu kadarda de~l. değil, orta bir yerde oldııklannı göstermiş 
lar. Bu temelde anlaşıldıktan sonra her Kürdistan ulusal kurtuluş hareketine biçi- oldular. Güney Kürdistan'lı güçlerin ye-
türlü muhalefet, hırlaşma, dalaşma ser- le n rol, karşısında alınan tavır, hareket n ilmesi karşısında; eşit olmayan iki gücün 
best oluyor. Ortak düşınan "KiirtcUiük" ve nokıalan farklı olınakla birlikte, çoğu kere karşılaşmasını ve yenilgide belirleyici-
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nedenin düşmanın askeri-siyasi yönden 
güçlü olmasından kaynaklandı~ını 

gönneyerek, önderli~ kimi eksil<lil<leri
ne, örgütsel zayıflıldara, siyasal alandaki 
bazı belirsizliklere ~lamalan, her şey 
bir yana Türkiye sol hareketinin en azı
ndan önemli bir kesiminin hala • atasal 
özelliklerin"den (TKP gelenej!i) yeterin
ce annnıadı!ı ve bütün önemli dönüm 
noktalarında bu "atasal özelliklerin" te
kerrür ettij!ini gösteriyor. Önümüzdeki 
dönem solun önemli bir kesiminin, öteki 
alanlarda kattettiJ!i mesafeyi, Kürdistan 
sorununda da alabilmesi için resmi ideo
lojinin sadece kaba türleri ile deJ!il, incel
tilmiş varyantlarıyla da arasına sınır çek
tiJ!i bir dönem olmalıdır. 

Kürdistan'lı komünistler, ulusal 
kurtuluşu, sınıfsal kurtuluşla taçlandıra

rak, kesintisiz bir süreç olan ulusal ve sos
yal kurtuluş mücadelesini gerçek çözüm 
olarak görüyorlar. Açıktır Id, bu görev an
cak proletarya tarafından başanlabilinir. 
Proletarya dışındaki sınıflann ulusal kur
tuluşçulukları, uzun vadede sınıılıdır, em
peryalizm ve sömürgecili~e karşı, 

öldürücü darbeler vurarak tasfiye ede
mez, kendi önderiilderinde gerçeldeşen 
bir ulusal devrim, sermaye ile var olan 
~. dünya kapitalist sisteminin dışına 
çıkmalanna engel olacak, dolayısıyla, 
ulusal sorunu gerçek anlamda çözemeye
celderdir. Ama bu böyledir diye, bugün 
olanla, gelecekte olabilecej!i birbirine 
kanştırmak, illl<emizde emperyalizme ve 
sömürgecili~e vurulan darbeleri, ulusal 
kurtuluş açısından kazanımları, gelişme

leri görmemek, ya da inkar ebnek ve hatta 
önderlikte, tutarlı bir proleter çizgi ara
mak, bulamayınca emperyalistlerin uş$ 
olarak görmek, bu anlayışıald güçlerin 
ulusal kurtuluş mücadelesinden hiç bir 
şey anlamadıldan, devrimi düz bir çizgi 
olarak gördülderitti, (Id sosyal hayatta bu 
hiç bir zaman tam olarak gerçeldeşmeye
cektir) ülkemizde ulusal kurtuluş açıs
ından hayati önem taşıyan proletarya 
dışındaki sınıfların rolünü anlamadı
Idarını da ele veriyorlar. 

Türlciye devrimci hareketinin, sos
yal-şöven görüşlerden, bu temelde ge
liştirdilderi taktilderden arındınlabilme
sinin bir yolu da egemen şövenist politi
kanın bütün yönleriyle teşhir edilmesin
den, bu politil<anın Türldye devrimci ha
reketinin üstündeki yansımalarını açı~ 
çıkartıp, mahkum ebnekten geçiyor. 

• 

T.C.'NİN KÖRFEZ POLİTİKASININ 
OLUŞUMU, T.C.'NİN ÇlKARLARI 

VE HEDEFLERi! 

Dikkat edilirse, T.C.'nin Körfez 
politikasında rol oynayan esas faktörün 
Kürdistan sorunu oldu~ açıkça görüle
cektir. Sömürgecilerin sözcüleri ve bıuju
va basını başta kesinlikle Kürdistan soru
nundan balısebniyorladı. Sanki böyle bir 
sorun yokmuş gibi davranıyorlar, dikkat
leri tamamen Körfez Savaşının başka 
yönleri üzerine çeldyorlardı. Ama her ko
nuşmada telafuz etmedilderi dillerinin 
albnda gizledilderi bir şeyleri de ima edi
yorlardı. 

Gelişıneler giderek boyutlanınca 
T.C. sözcüleri artık Kürdistan sorunundan 
zorunlu olarak babsenneye başladılar. 
Kendi sömürgeci emellerini, Kürdistan 
hallcına karşı olan düşmanlıidarını açıkça 
ortaica koymak zorunda kaldılar. 

A~tos 1990 tarihinden bu yana 
Körfez krizi Türkiye'nin gündemindeki 
bir numaralı sorun oldu. Krizin savaşa 
dönüşmesiyle Türkiye'yi daha çok soru
nun içine çekti. T.C.'nin politikasında ileri 
geri zilezakların olması, bazı çelişldler ih
tiva ebnesi, olayların hangi yürılerde ge
lişece~ini önceden bütünüyle kestirileme
mesi ya da T.C.'nin iradesi dışında ge
lişmesi kamuoyu tarafından T.Cnin poli-

. tikasım net aniaşılamamaya yol açu. Daha 
da önemlisi T.C. yetldlileri izlediJ!i politi
kayı halktan gizliyorlardı. Bu da sorunu 
daha da anlaşılmaz kılıyordu. Iç politika
da düzenin güçleri arasında da çeşitli 
tartışmalara, hesaplaşmalara yol açtı. 

Türldye'de ilk kez dış politika'da bıujuva 
partileri ve egemen güçler arasında farklı 
politikalar varmtŞ gibi bir görüntü sergi
lendi. Bunun sadece görüntüde böyle ol
du~u. esasta farklı olmadı~ına birazdan 
değinece~iz. Sözkonusu ettikleri veya 
gösterdilderi gibi T.C.'nin "ço~ulcu bir 
demokrasi" ile yönetildi~i, kararların 
mecliste alıodı~ı zaten söylenemez. Poli
tikanın meclis dışında hatta hükümet 
dışında, kapalı kapılar ardında, halktan 
gizli bir şekilde belirlendij!i Körfez politi
kasında da açıkça görüldü. 

T.C.'nin Körfez politikasını 

Özal'ın tek başına belirledi~i yalan çevre
sini dahi dikkate almadı~. işin içine kat
madı~ı yerli ve yabancı basında yer aldı. 

-Geçen Sayıdan Devam-

Bunda bir gerçeldik payı olabilir. Özal'ın 
başta emperyalist ABD, diğer emperyalist 
ve gerici devletlerin yetkilileri ile 
yürüttü~ü politikayı kamuoyundan gizle
rnesi sonucu basın çevreleri düzenin mu
halefet partileri, konunun uzmanlan, 
çeşitli senaryoları ortaya attılar. Bu senar
yoların içinde en eıkin olan ABD'nin 
Türkiye'yi savaşta etkin rol alması için 
zorladı~ı. Turgut Özal'ın da ABD çıkarları 
do~rultusunda onun politikasının bir 
yürütücüsü oldu~u söylendi. Geçmişte de 
Türkiye'nin emellerini "gizlemek" iste
yenler, İran-Irak savaşında da ABD'nin 
Türkiye'nin Kerkük ve Musul'a girmesini 
istedi~ini söylüyorlardı. ABD'nin böyle 
bir istej!i olabilir ama asıl istek T.C.'nin
dir. Şimdi de ABD Körfez'deki petrol 
çıkarlan ve hegemonyası için Türkiye'yi 
kendi yerine savaşa sokmak istiyor. Ken
disi yeni bir Vietnam sendromoyla 
karşılaşmaktan çekiniyor. Türkiye'yi bir 
maşa olarak kullarımak istiyordu. Cum
horbaşkanı Özal'ın ABD'nin her dedij!ini 
yaparak savaşa girmek istedi~iııi çok çaba 
sarfettij!ini, genel kamuoyu muhalefet ve 
genelkurmay'ın direnişi karşısında bu po
litikayı gerçekleştiremedi~ini ileri 
sürüyorlardı. Özal'ın Türkiye'yi savaşa 
soiınıalc istemesi, savaş tüccarlı~ yapması 
açık bir gerçekti. Çeşitli demeçlerinde de 
bunu bir fırsat olarak kaçırmak isteme
diğini belirtiyordu. Körfez'e asker de 
göndermek istemişti. Bazı engellerle de 
karşılaşınış olabilir. Bunlar özellikle 
Başbakan ve bakanlardan bazıları olabilir 
ama ABD'nin TC'yi savaşa sokmak iste
mesi boş bir senaryo idi. Söylenerılerin ak
sine, ABD Türkiye'nin do~dan savaşa 
girmesini şimdilik istemiyordu. Durum 
böyle olunca yukarıdaki söylenenler bir 
yanılsamadan başka bir şey deJ!ildi. Gerçi, 
Özal, Hodri Meydan TV konuşmasında 
Körfez'e asker gönderme teklifınde çevre
sini ikna edemedi~ini söyleyerek Türid
ye'yi masaya oturtacak ve pazarlık gücünü 
daha da arttırma şansını elde edecek fırsatı 
değerlendirmede çevresindekilerin engel
ledij!ini ima ediyordu. Ama işin esası, 
ABD, Türkiye'nin savaşa girmesini iste
miyordu. lsrail'in savaşa girmemesinden 
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nasıl ki yarar görülüyorsa, aynı derecede (Sabah 29 Ocak 1991) Di.Aer mulıalefet li- ölçllsünde uluslararası ilişki ve çelişkileri 
olmasa da Türkiye'nin başında savaşa gir- derleri Irak Türkiye ile savaş cephesi ~erlendirerek bülgede sömürgeci ve he-
memesinden yarar görüyordu. ABD üst açilArnda mevcut politika ile aynı cephede gemonyacı politika sürdürmektedir. 
düzey yönetimi Türkiye'ye şimdilik bu yer alacaklannı şimdiden söylüyorlar. T.C. Körfez politikasını belirler-
kadar rol biçmişlerdi. Bu da Birleşmiş Kendilerini farldıymış gibi göstermeleri ken "aktif politika" derken şunlan hedef-
Milletler karan olan sırasıyla ambargo ve kitlelerin savaşa karşı olma duygu ve lemiştir: 
ablukaya uymak, ABD'ye "lojistik des- düşünceleirini sömürmek, içteki politik 1- Herşeyden önce Türkiye Irak'ın 
tek" sağlaınak:, hıcirlik, Erlıaç, Batınan ve hesaplar ve alınan kararlarda devre dışı süper güç olmaya kalktı~ aynı bülgede-
Pirinçlik havaalaularını Irak'a saldında bırakılmalandır. Bu T.C.'nin devlet çıkar- dir. Türkiye'nin de aynı bölge üzerinde 
ABD'ye kullandırtınak. Türkiye'nin Irak larını uzun vadede koroma ve kollama ça- sömürgeci emelleri vardır. Arap lider-
sınırına asker yığarak Irak'ın Kuveyt cep- basıdır da. Düzen içi muhalefetle iktidar liğine soyunan dünyanın başlıca enerji 
hesine güçlerini yığnıasını engellemek ve aslında yine bir bütündür. ka~ olan petrolü eline geçirerek askeri 
Irak'ın gücünü bOlrnek vs.den ibaretti. Türkiye'nin savaş politikasını irde- olarak güçlü olan Irak, • bu bülgeye hege-
ABD'ye göre; Irak Türkiye'ye füzelerle leılcen başta gelen şu hıısusu da helirtme- monyasını kuracaktır." Saddam önce pet-
saldırsa bile bu saldın simgesel düzeyde den geçemeyiz. Biz sömürgeci faşist rol kaynaklarına sahip olacak, sonra da su 
kaldığı müddetçe Türkiye buna cevap T.C.nin izlediği politikayı sadece bir kaynaklannı isteyecektir. Bu da Türki-
vennemelidir. Türkiye bunu göğüsleyebi- dışandan dayaırna, dışandan yönlendiril- ye'nin "güvenliği" için potansiyel tehlike 
tir düşüncesinden ve Türkiye'nin Irak diği şekilde görmüyoruz. Bazı çevrelerin oluşturur. Musul meselesinden dolayı 
karşıtı bir davranıştan kaçınması taraftarı. sandığı, Amerika bu politikayı belirliyor, Türkiye'ye güvensizliği vardır. Görünür 
Genel kanı, "Türkiye'nin bu işe girmesi yönü çiziyor. Türk egemen sınıflan da bir su sorunu var, GAP uygulanıasıyla Su-
Amerika'nın da çıkarlarına değil, çünkü, "aptalca" bir robot gibi "tıpış tıpış" uyu- riye'nin yüzde40'ı, Irak'ın yüzde SO'i geçi-
lran ve Suriye seyirci kaloıaz" biçiminde. yor" biçiminde değerlendirilemeyeceği ci olarak suyu azaltılacaktır.lrak, Arap li-
Bölgelerdeki diğer Arap ülkeleri de buna düşüncesindeyiz. Ancak Amerika ve derliğine soyıınınası ileride Suriye'nin sa-
razı olamazlar. Ayrıca Türkiye Musul ve diğer emperyalistlerin oluşturduğu hip çıktığı Hatay sorununa sahip çıka-
Kerkük' e girerse "bir daha kolay kolay" faktörü bütünüyle dışanda tntarak politi- caktır. Irak'la T.C.'nin geçmişten beri 
çıkınayabilir. Bu da savaş sonrası yeni so- kanın belidendiği de söylenemez. TC Kürdistan sorunu üzerinde anlaşmalan 
runlar getirir. Bu durum savaşı başka bo- dışanya olan ba~mlılığı ölçüsünde ve mevcuttıır. Ama Saddam Ortadoğu'da 
yutlara sıçratabilir. kendi devlet çıkarlan doğrultusunda poli- güçlenirse T.C. ile ilişkileri bozulursa, 

Ancak işler farklı bir boyuta tikasını sürdürmektedir. Burada politika- Kürt kozunu kullanmayacağı anlamına 
bürünüyor. Hava saldmiarı sonuç ver- da rol oynayan iç ve dış faktörler vardır. gelmez. Son dönemlerde Reuter haber 
mez, Arnetikayı güneyden cephe açar, ka- Emperyalistler arası durum, çelişki ve ajansının bildirdiğine göre; bazı Kürt 
ra savaşını gündeme getirirse bunun ku- çatışmalar, dünya dengeleri, bülge denge- örgütleri ile toplantı yapan Saddam, 
zeyden de desteldenmesini isteyebileceği leri ve ülkedeki iç etkeuler, geçmişten Türkiye, Iran ve Irak topraklan üzerinde 
gözden uzak tutulan bir olasılık dej!il. devralınan miras vb. bir çok faktör devre- bana bağlı bir otonom Kürt devletini des-
Türkiye'de bOyle bir işe dünden razı. Sa- ye girmektedir. Aynca sömürgeci TC telderirn.(Tempo, yıl, 4 Sayı.4 20-26 Ocak 
vaşın sürdüğü şu anda Türkiye'nin rolü devletinin tıırihten gelen köklü bir devlet 1991) Bütün bunların toplam sonucu ola-
Amerika'nın gözünde "sonuna kadar lo- geleneği, kuruıniaşmış politik deneyimi rak savaşın bitiminde Sadılam rejiminin 
jistik destek" ve "sınırdaki askeri gücü ve tecrübesi mevcuttur. Bu açıdan TC tasfiyesi, Irak'ın savaş gücünün yok edil-
arttırmak" biçiminde sivrildiği an- devletini "çavuşlann darbe yaptığı" mesi veya azaltılması ...• 
!aşılıyor. (Bkz. 25 Ocak 1991-Cumhuri- başında emperyalistlerin "kukla" yöneti- 2- En önemlisi, Irak'ın Kuveyt'ten 
yel, Ufuk Güldemir'in Türkiye cilerinin olduğu, köldeşmemiş devlet ve çıkması, ama bülgenin statükosunun bo-
Kanşmasın başlıldı yazısı) Görülüyor ki politik geleneği olmayan Afrika, Latin zulmaması için Irak'ın toprak 
kamuoyunda ileri sürülen senaryoların Amerika benzeri tek yönlü ekonomilere bütünlüğünün korunmasıdır. Irak'ın orta-
çoğu boş. sahip bir ailenin yönetiminde yeni- dan kaldınlmasını isterneyişinin nedeni 

T.C.nin düzen içindeki burjuva sömürgelere benzetme, buradan hareketle Kürdistan sorununun olmasıdır. Savaşın 
partilerinin muhalefetine gelince, aslında "keskin bir anti-emperyalist tutum • takı- sonucunda Irak parçalanırsa bizzat bu 
özde mevcut politikadan farldı bir politi- nma sadece büyük bir yarulgı dej!il, sınıf bülgeyi işgal etmek pay alınak için fıili 
kalan yoktnr. Özü T.C.'nin çıkarlannın bilincini köreittiği gibi insanı "milli" poli- müdahale etmek. En büyük çabayı bunun 
korunmasıdır. Iktidar olsalardı, /farldı bir tika adına egemen sınıf iktidannın politi- üzerine harcamıştır ve bunu hayati sorun 
tutumlan olmayacağı kanısındayız/bu bir kasının bir uzantısı durumuna getirebilir. olarak görmektedir. 
tarafa Geçmişte sözümona CHP başında Nitekim bir kısım "sol'' siyasetler bu ku- 3- ABD ve diğer emperyalist ülke-
bulunan Ecevit Kıbrıs fatibi ol- numa düşmüşlerdir. T.C.'nin politikası Ierle işbirliği içinde saj!ladıl!ıJsaj!layacal!ı 
ınamışlamıydı? Bugün T.C.nin çıkar- diğer sömürgeci ve emperyalist devletler- kolaylıktarla Türkiye'nin jeostratejik ve 
!arını, sınırlannın korunmasında Orta- de görülen temeli pragınatizme dayanır. jeopolitik önemini kanıtlayarak: KOrdis-
doğu'daki statükonun bozulmamasında, Körfez krizinin gündeme gelmesiyle tan, Kıbrıs, Ege,dış ticaret, askeri yardon 
temkinli olup Ortadoğu'ya açılan bir "ma- T.C.'nin politikası nasıl karlı çıkanın he- vb. konularda destek almak. ABD ve diğer 
ceraya" atılmamasında görüyorlar. Ama sabı üzerine kurulmuştur. Bu da başında emperyalistlerden aldıl!;ı destelde Arye 
Güney Künlistan'da (Kuzey Irak) bir ikti- ABD'nin yer aldığı emperyalisder ve geri- ve Batı Avrupa Birliği'ne katılmak .... 
dar boşluğunda sessiz kalamayacaldannı ci devletlerle bir paralellik arzetmektedir. 4- Iki süper devlete dayalı dünya-
söylüyorlar. Ecevit, "lrak'ın toprak T.C. emperyalizme dayanarak, ondan güç daki dengenin yıkılmasıyla "yeni oluşıın 
bütünlüğü ortadan kalkacak olursa, ve destek olarak ona ~lılığı ölçütünde dünya düzeni"nin de sözümona İslam 
Türkiye buna seyirci kalamaz" diyor. bağlı bulunduğu tekellerin uyumu ülkeleri içinde Batı'ya en yakın ülke 
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olaıak, Batı emperyalizmi ile Ortadoğu is- Kriz adım adım savaşa giderken Birleşmiş açıklananlar, bir de açıklanmayanlar var. 
lam ülkeleri arasında köprü rolünü Milletler önce ambargo, peşinden abluka Askeri yardurun ise hesabı yokw.lkincisi, 
görmek, bölgede istikrarı korumak, kararı alınca T.C. derhal uydu. Bu süre ABD ve Avrupa bakunından Türkiye'nin 
Bab'nın ve ABD'nin hayati çılcarlarını içinde Turgut Özal kendi kozunu oyna- bölgedeki jeopolitik ve jeostratejik önem 
(petrolü) savunınak, bölgede oluşbırul- mak için ABD'ye gitti, dilter bablı ve derecesi artmıştır. Üçüncüsü, Türk Si1alılı 
ması düşünülen "istikrar ve güvenliJ!iıı ki- bölgedeki devletlerle temasa geçti. Bütün Kuvvetleri büyük oranda askeri yardım 
lit unsuru olınak. bu çabalar yukarıda sıraladıl!ımız hedefle- aldı ve modemizesi saıtlanıyor. "Türkiye 

5- Şayet Irak yıkılırsa Kuzey rini güçlü emperyalistlerin yanmda saf bı- bir silah deposuna" dönüşmüştü. (Bkz. 4 
,lrak'ta ikinci koşulu gerçeldeştiremezse tarak gerçekleştirmek içindi. Savaşın so- Şubat 1991 Cumhuriyet) Yeni uçaklar ve 
hiç olmazsapetroldeo pay almak, oradaki nucu başından itibaren belliydi. Gerici fıizelerle yıUardır hayal ettiği birden ger-
Kürtlerin ve Türk'lerin garantörlül!ünü Sadılıun'ın yalnız başına galip çıkınası çekleşmişti. Emperyalistler geçmişte 
üstlenmek veya "hamil@ni" üstlenınek, mümkün değildi. Savaş siyaseti yürübue- lıan'a karşı denge oluşbırmak için Irak'ı si-

6- Emperyalistlerin destel!inde de bir araçb. Önemli olan savaşın sonu- lahlandırdılar. Şimdi de lrak'a Orta-
Ortadol!u'da lider devlet konumuna cunda ganimeti paylaşmak için pazarlık dol!u'daki güç dengeleri için TC'yi kor-
yükselerek, savaş sonrasında "marshal" masasında obırmaktı. Bu da savaş içinde kunç derecede silahlandırdılar ve silah-
benzeri bir planla bölge devletleri arası- "aktif rol" almaktan geçerdi. Özal şöyle landırmaya devam ediyorlar. Bunun 
nda ekonomik entegrasyona gibuek, ser- diyordu, "Bu hadiseden Türkiye'nin fay- bölgede büyük bir potansiyel tehlike 
mayenin büyük kısmını zengin Arap dalı bir şekilde çıkması için bir kaç şey oluşturacaıtı açık. Bazı gözlemciler 
şeyhlerinden sal!lamak, Batıdan tekoolo- üzerinde durmamız lazım" diyordu. Bu "körfez krizinin devam ebuesi Türkiye 
jik yardım almak, burada birinci derecede "çekingen", "hareket kabiliyetini sınırla- için iyidir" gibi yorumlar yapmaya 
rol oyuayarak Arap pazariarım TC ekono- yan ince düşünerek kararsız bir tutuma başladılar. Türkiye'nin bazı maddi kayı-
misine bal!lamayı, T.C. kapitilazmine ge- düşmeıneliydi. Babya Türkiye'nin ünemli pları vardı, ama bunlar sağladığı lclrın 
niş pazarlar sunmayı hedeflemek. Aynca bir ülke oldnl!unu göstenneliydi. "Bu bize yanmda önemsizdi. Aynca savaş balıanesi 
bölgede ekonomik çılcarlar temelinde "is- önemli kolaylıklar getirir" derken, ABD ile balkın sırbna yeni zamlar biniyordu. 
tikrar ve güvenliği" getirmek: ve statükoyu ve diğer emperyalistlerin menfaatleri nin Kürdistan'da ise savaş ilan ebueden "sa-
korumayı hedeflemek. Ortadoğu'daki bekçiliğine soyunuyordu. vaş hali" yaşanıyordu. Halk yerinden, yur-

7- Irak'a karşı emperyalistlerle bir- Savaşta aktif rol almabydı, çünkü burada dondan edilmiş, adeta babya sürülmüştü. 
likıe girdil!i düşmanca politik tubımun bizim kendi menfaatimiz var. Yarın bizim Yörenin esnafı iflasla, ticaret hayabua son 
kısa vadeli avantajının uzun sürede arka- irademizin dışında, karışmamamızın vermekle yüzyüze gelmişti ve perişanlık 
dan hançerlerne doşıııanlığına dönüşmesi; dışında bir çözüm bulunursa, bu belki diz boyu idi. 
onların "dostluğu"nu kazanması için sa- Türkiye'yi çok zor duruma düşürebilir". ABD emperyalizmi Ortadol!u'da 
vaş sonrasında Filistin sorununun Böylece ABD başta olmak üzere emper- Türkiye'ye savaş sonrası için de aktif rol 
çözümünü istemek. yalistlerin desteğiyle ayakta kalmak, he- biçiyordu. Ortadoğu'da oluşturulacak yeni 

Sömürgeci-Faşist T.C. devleti bu defterini gerçekleştirmek istiyordu. Özal, bir güvenlik sisteminde Türkiye halen ak-
hedeflerini gerçekleştirmek için "aktif po- şöyle diyordu? "Bütün bu tahlilleri yapar- lif rol oyuayacağını ifade etti. "Körün iste-
litika" dedil!i savaşın kışkırbcılıl!ına ve ken hep söylediğim, hep haunmda olan diği bir göz emperyalist tannların verdiği 
tüccarlığına soyıındu. Varlığını mutlaka bir şey var'/ Asgari zarar ile azami faydayı iki göz". Dışişleri Bakanı Kurtcebe Alpte-
"büyük tehlike" ve "dış düşman" propa- temin ebuek gereği". Kozunu aynarken moçin, "Dünya yeni bir görünüm kazam-
gaodası üzerine kırran T.C. devleti için bu elinde iki kart bulunduruyor: "Biri Bab rken, oluşan yeni yapıda Türkiye rol alma-
durum bulunmaz bir fırsattı. Geçmişte ülkeleriyle olan kartunız, dil!eri de bu is- ya kararlıdır. Bu konuda gerekli işbirlil!i 
Sovyetler'den gelen "Komünizm" lam ülkeleri, Arap ülkeleriyle olan ve ortaklıl!a da heveslidir" şeklinde ko-
düşmanı vardı. 1989'da Genel kurmay kartunız". Bunlarılan biri ne kadıır al!ır nuşbı. (14 Kasım 1990 Cumhuriyet) Sa-
"Türkiye için tehlike kuzeyden del!il, olursa, dil!irinin de o kadar aıtır olacaltım vaş sonrasında bölgede emperyalistlerin 
güneyden geliyor" dememiş miydi? "Za- belirtiyurdn. (Bkz. 25 Ocak 1991 Sabah) ve egemen gerici devletlerin yapısını ko-
lim", Terörist" Kürtleri yola getirmek için Savaşın sonucunun ne getireceği ruyacak güvenlik sistemi için çeşitli se-
topraklarında uçakla ve bazan ordoyla belli olmamakla birlikte henüz savaşın naryalar dolaşıyor. 
sınırlı aşmaya izin veren "dost" Irak şimdi başmda olayın dij!er boyutlan sayılmazsa Türkiye hem Ortadoğu'da "yeni 
çıkarlar gerel!i düşmandı. Türkiye "gadr TC üç önemli konuda karlı çıkınıŞb. Birin- roUere" soyunurken hem de savaşta yerini 
yüzünden lütfa ul!ruYordu" Bu fırsabu ge- cisi; Büyük marula ekonomik yardım aldı. almaya çalışıyordu. ABD emperyalizmi 
tirdiklerini dej!erlendirmeliydi. Bu hedef- Turgut Özal Hodri Meydan programında: yazının ilk bölümünde ifade ettiğimiz gibi 
leri elde ebuek için "aktif politikası"nı "Türkiye 2 milyar dolara yakın hibe savaşla direkı katılmasını istemiyor "lojis-
adım adım ortaya koydu. almıştır, gerisini saymıyorum" diyordu. lik destek" gerekli gürürse ileride kara sa-

T.C. Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle he- Gazetelerden aldıj!ırnız şimdiye kadar alı- vaşına girmesini isteyecekti. Bu arada 
men devreye girdi. Büyük patronu nan yardım miktarları şöyle: Almanya "lncirlik"in ABD ve müttefıklerine kul-
ABD'den tut da Körfez Şeyhi'ne kadar 1,64 milyar Mark, Kuveyt Emici ı milyar landırılıp kullandırılmayacaj!ı tarbşması 
maddi yardım dilendi. Tarafsız kendi ha- dolar, ABD I :ı milyar dolar borç silmesi, gündeme geldi. ABD Çevik Kuvvetinin 
linde bir köşede "pısırık" kenarda kalmış 700 milyon dolar askeri yardım (1991), hi- (Central Coommand) eski Komutan'ı Ge-
"kıytırık" bir devlet olmaktansa "cenga- be yardım 50 milyona çıkacak. ABD Türk neral George Cihrist "Türkiye'nin üsleri 
verlil!e" soyıındu. Arada bir ya Amerika Tekstil ürünleri için koyduğu katayı %50 kullandırması çok ünemli, çünkü bu Irak'ı 
Irak'la gizlice anlaşırsa kuşku ve korkusu- arttırması, Kuveyt ve Japonya'dan kredi; arka kapıdan vurmamıza olanak saj!laya-
na kapıldı. Irak'a "insani yardım" ilaç ve Su u di Arabistan 1,1 milyar hibe yardon cak" dedi. Her ne kadar ortaya bir pazarlık 
gıda yardımı yapb. Irak'la ilişkileri sürdü. vb ... Bunlar şimdiye kadıır görülenler ve getirildi, bunun karşılığında Türkiye; 1-
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Irak'ın toprak bütUnlü~nün bozulma- çözümünü savaş sonrasında gündeme gel- kuzeyinde bir "Kürt devleti" kıırıılmaması 
ması, 2- Bir Kürt Devletinin kıırulmaması mesini, savaş içinde savunur pozisyona konusunda görüş birliAinde olduklannı 
güvencesi ve sözleriyle (Aslında iki girdi. Arapların ŞÜPhelerini gidermek için söyledi. Turgut Özal Başimi Rafsancani 
koşulun anlamı aynıydı, bir Kürt devleti- yeniden diplomatik ilişkilere girdi. Dil!er ile 7 saat süren görüşmesi sonucunda 
nin kuruimam ası, güvencesiydi.) bir taraftan Tüdciye ABD'ye İncirlik, Bat- "İran' da Kürt devletinin kurulmasının 
ABD'nin kullanınuna açılması sözkonusu man ve Erhaç havaalanlannı kullandıra- karşısında. Bizimle aynı yöndeler diyor-
ise de üslerin NATO kapsamında kullanı- rak Irak'ın Kuzeyi lıombalanıyordu. du. "Musul ve Kerkük'le gözü olmadığı" 
lması 1980'lere varan bir anlaşma vardı. Böylece Dahran İncirlik "hava köprüsü" konusunda han'agüvence verdi~ de yapı-
Bu anlaşmaya göre, ABD, tran devrimi ve kuruluyordu. Şimdi Ineirliğe gelen deniz lan yorumlar arasında yer aldı. Kürdistan 
Afganistan işgaliRden sonra "olası bir piyadeleri, Kargo uçaklarla taşınarak karşısında bölgedeki sömürgeci güçler 
Sovyet saldırısı ya da iç istikrarsızlığa "saldın koridoru" oluşturulacağı söyleni- T.C.'nin girişimleri sonucunda yine ''bir-
karşı körfez petrolünü nasıl koruya- yor. Deniz piyadeleri sessiz sedasız lik" oluşturmuşlardı. TC yetkilileri ulusla-
cağımız sorusuna yanıu jeo-straıejik ko- "Güneydoğu"ya taşınıyor. "Türkiye'den rarasında Kürdistan sorununun gündeme 
numu ile Tüdciye'yi gördü. Kürdistan top- açılan ikinci cephe Irak ordusunu ikiye gelmesiyle böyle bir şeye razı olınayacak-
raldan sabit bir gemi" ya da "bir sıçrama bölecek", Bu da asker kaybını önleye- lan konusunda daha önce "sessizce" 
tahtası" olacakU. cek. yürüttükleri diplomasi yerine "biz bunun 

T.C.'nin geçmişi sabıkalıydı. Orta- Türkiye için en büyük düşman Irak karşısında yer" alacağız diyerek seslerini 
doğu'daki halklar kuşku ile bakıyorlardı. değil, Irak'tan daha tehlikeli olarak yükselttiler. Böylece bütün dünyaya bir 
ABD'ye borada üs vernıek Ortadoğu lıalk- Kürıleri görüyorlardı. Kürtler üzerinde Kürdistan devletinin karşısında olduk-
larını arkadan hançerlemekti. T.C. ordu- hesap politikanın esas faktörüydü. Savaş lannın mesajını iletiyorlardı. Japonya'da 
sunu modemize etme pazarlığını günde- politikanın şiddetle yürütülmesinde bir ıemaslarını sürdüren Turgut Özal, "Irak'ın 
me getiriyordu. ABD ile karşılıklı müza- araçu. Asıl önemli olan savaşın getirece~ Kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasına 
kerelerden sonra 1982'de NATO çerçeve- politik sonuçlardı. Savaş sonrası bir kesinlikle müsaade edilemeyeceğini" 
sinde kullanına formülüyle anlaşma inıza- Kürdistan Devleti'nin kurulması ihtimal söyledi. Hafız Esad'ın da Kürt devleti ku-
ladılar. Imzalanan aniaşına ile bir dizi zin- dalıilinde görölünce T.C.'nin bütün çaba- rulmasına karşı olduğunu belirten Özal 
cirleme hareket üssünün inşaası ve mo- lan bu sorun üze rinde yoğunlaşu. Turgut "konunun Batılı ülkeler tarafından 

demizasyonuna olanak doğdu. Erzurum Özal şöyle diyordu: "Basit bir ıek misal kaşındığını" kaydetti. (14 Kasun 1990 
modemize edilirken Muş ve Babnan'da vermek gerekirse, eğer bu çözümler içeri- Güneş) Özal-Baker görüşmesinin perde 
iki Os yapılacakU. Aslında bu üsler Sov- sinde bir tanesinde diyelim ki, kuzey'de arkası Kürt devleti konusırnda ABD'den 
yetler için değildi, çünkü "Her üçü de Sov- bir Kürt devleti kıırulması meselesi ortaya teminat istedik başlığı alunda Tercüman 
yet saldırısında kolayca safdışı edilecek gelirse, bu bizi çok yakından alakadar gazetesinin verdi~ haberde ABD-Dışişle-
bir menzil içindeydi" Körfez bakımından eder. O petrole bağlı olan ülkelerden çok ri Bakanı James Baker'in geçen 6 Kasım 
eşsizdi. ABD Kongresi Araşurma Merke- daha fazla alakadar eder" (Sabah Gazetesi günü Ankara ziyareti sırasında Özal ile 
zi Savunma Bölümü Richard Grinurnet 25 Ocak 1991) Durum böyle olunca T.C. yapuğı görüşmede, Kürt konusunun da 
19844'te hazırladığı, "Türkiye' deki Ame- Körfez krizinin başından beri tüm çabalan ağırlıklı biçimde ele alındıAı öğrenildi .... 
rikan Askeri Tesisleri" başlıklı raporda aktif politikalannın nesnesi, diplomatik İncirlik üssüyle ilgili Washington-Ankara 
"Muş ve Babnan'da kurduğumuz yeni ilişkileri, birinci derecede bu sorun üze- "savaş pazarlığı" konusunda ekonomik ve 
üsler Basra Körfezi'in istikraruno garanti- rinde toplandı. Kim neyle veya kiminle askeri yardımların yanısıra ABD 'den 
sidir" diyerek, Amerika'nın bu üslere uAraşırsa uğraşsın TC sömürgecileri "Kürt güvencesi" alındı. Washington 
bakışını yansıtıyordu. Washington'un Kürdistan halkı ile uğraşmayı seçiyor- Post, "Irak'ın toprak bütünlü~ için Türki-
Kürdistan'da üs inşası, 19701erin sonlan- !ardı. Savaşın gölgesinde "göç eıtirme" ye-İran anlaşu" 4 Ocak'ta Pakistan'da bir 
nda "Çevik Kuvvet'le" gündeme geliyor politikasına ve baskı politikasına yokanda araya gelen Türk ve İran Dışişlerinin 
ve Amerika'nın kullanacak mühimat ve değindik Burada kriz ve savaş boyunca Türkiye ve han'dan Irak'a yönelik saldın 
malzemeyi önceden depolamasına olanak Kürdistan politikasına değin~z. olmaması için anlaşilkiarını Turgut 
sağlıyordu. Amerika ''Nato kapsamında" Ağustos ayı ortalannda Talabani- Özal'ın kararı Bush'a ilettiğini yazdı. (17 
kullanılmak üzere bunlan elde eni. Bugün nin Kürdistani Cephe adına ABD'yi ziya- Ocak 1991 Tercüman) Savaş patladıktan 
T.C. bu alanda pazarlık konusu yapabilir- ret ebnesi, TC basınının ağzı salyalı sonra da TC'nin bu girişimleri devam edi-
di. (Fazla bilgi için bkz. Ufuk Güldemir, köpekleri olaya dikkat çekti. Kürdistan yor, konu iç ve dış basında dile getiriliyor. 
21 Ocak 1991 Cumhuriyet) ulusal kurtuluş hareketini her zamanki gi- ABD'nin başında bulunduğu emperyalist-

Türkiye'nin körfez politikasında bi yabancılann kışkırıması "emperyaliz- !erin ve bölgedeki gerici devletlerin 
ikili oynadığı da söynelebilir. Çünkü bir min işbirliği" olarak larıse edeıken Türki- sömürgeci Irak'la savaşa girmesiyle Gaze-
taraftan ABD ve Bau ile işbirliği yapar- ye'nin soruna kayıtsız kalınamasına işaret teler de Türkiye'nin savaşa ilişkin politi-
ken diğer taraftan Ortadoğu'daki devlet- eniler. Tüdciye diplomatik olarak devreye kası "senaryo" biçiminde yayınlandı. Bir 
lerle işbirliği yapıyordu. Hatta Irak'a bile girdi. Bu süre içinde çok sayıda görüşme kaç aşama içinde değerlendirilen bu se-
arada bir gülücülder gönderiyordu. Savaş yapıldı. Biz bunların birkaç tanesine naryo önce "insani yardım" adı alunda 
sonrası çıkarları düşünerek Saddam de~nelim. Talabani'nin görüşmesinden "lojistik destek" sağlanırken meclisten 
yıkılırsa bile Arapların bu ilıaneti unuı- sonra Turgut Özal, ABD'ye gitti. Bu gezi çıkaracağı kararla üsler kullandınlacak. 
mayacağı düşüncesi ile Irak'la gizli flürt geçmişteEcevit'in kendidönemindeCar- Bu savaşta "Türkiye'nin katkısı" 

ettiği de söylenebilir. Kürt faktöründen ter'e gidip, Barzani'ye verdi~ deste~ kes- faktörünün güçlü olınası hesabıdır. Asker-
ilişkiler sürüyor olabilirdi. Türkiye'nin mesini istemesini hatırlatıyordu. 13 ler de sınıra yığılacak. 
Arap halklannın düşmanlığını üzerine Kasım 1990 tarihli gazetelerde Turgut Resmen savaş ilan etmeden fiilen 
çekmemesi için de Filistin sorununun Özal'ın Türkiye, tran ve Suriye'nin Irak'ın savaşa girmek anlamına gelen bu tavır 
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Irak'ı kışkırtır. Irak saldırusa saldınnın 
durumuna göre cevap verecek. Irak'ın ye
nilgisi, parçalanması doruınımda Iran ya 
da Suriye'nin pay kapma girişimleri 
gündeme gelirse ya da bölgede bir Kürt 
devleti kurulursa TC doğrudan kara hare
katına girişecektir. Şimdiye kadar planın 
bir kısmı yerine getirildi. Plan'ın geri ka
lan kısmı önümüzdeki gelişmelere bağlı. 
Türkiye savaş sonunda galiplerden biri 
olarak "pazarlık masasına" otunnak isti
yor. Özal'a göre Türkiye "masa"nm 
dışmda kalırsa ileride başka güçlerin 
"oyımcağı olacak" ve Türkiye Cumhuri
yeti tarihinde görmediği cinsten büyük 
sıkıntılar getirecek Kürt devletinin kurul
ınası mutlaka önlenmelidir. T.C.nin planı, 
yalnız bımunla sınırlı değil, her "somut 
dıırımıa" göre planlar düşünülüyor. 

İncirlik, Batman, Erlıaç ve Pirinç
lik havaalanlarının ABD'ye kullandır
ılması sınıra büyük güç yığılması Türki
ye'nin Musul ve Kerkük'li işgaline gi
rişeceği işaretlerinin belirmesi üzerine 
kıışkular TC üzerinde toplandı. Her üç 
ülke (İran, Suriye ve Türkiye) kendi ara
larında anlaşmalanna mğmen yine de bir
birine güvenmiyorlar.lran'ı Irak içerisin
de destekleyen şüler var. Suriye'nin de 
Irak içinde Amp destekçileri olabilir. 
T.C.'nin ise Irak içinde hiç bir destek gücü 
yok. Çünkü, T.C. Güney Kürdistan halkı 
ve tarafından da düşman biliniyor. Güney 
Kürdistan'da hiç bir desteği yok. Bu da 
TC'ye zor politikasından başka seçenek 
tanımıyor. Kuşkuların Türkiye'nin üze
rinde yoğunlaşması sonucu Rafsanca
ni'nin özel temsilcisi Muayyeri Türki
ye'ye gelıli. Dengelerin bozulmaması için 
Iran görüşünü aktardı. (Ankam da Kerkük 
Pazarlığı/Hürriyet 22 Ocak 1991) T.C. as
keri kuvederini sınıra yığmış tetikte bekli
yor. Her şeye mğmen bir Kürt devleti ku
rulursa T.C.'nin GüneyKünlistan'aaskeri 
müdahalesi ihtimal dahilindedir. Senar
yoların ne kadar gerçek olduğu, olayları
nda bu seyirde gelişip geilişmeyeceği bir 
larafta orta yerde paylaşım konusu olan 
Kürdistan topraklandır. T.C. Irak'ın 
yıkılınası halinde doğan boşlukta bumyı 
kendi topmklarına katmak istemektedir. 
Ancak bu dikensiz gül balıçesinde gül 
toplamaya benzemez. En başta Kürdistan 
halkı olmak üzere bütün dünyayı 
karşısında bulacaktır. Ve Kürdistan TC 
için bir Vietnam batağı olacaktır. 
Sömürgeci TC'nin yayılma emelleri, 
bölgede hegemonyasını kurma, yeni pa
zarlar kapma mücadelesi pirince giderken 
elindeki bulguru yitirmesine yol açabilir. 
Işte TC'nin düzen içi muhalefetinin 
sözcülerin temkinliliği bumdadır. Yoksa 

T.C.'nin çıkar için savaşa girdiğinden 
değil. Ama uygun fırsat bulduklannda 
bırnlar da "cengaverliğe" soyımacak ya 
yda TC işgale giriştiğinde onu savunacak
lardır. 

T.C. sömürgeci devleti emperya
listlerle "bölgedeki sömürgeci devletlerle 
anlaşarak savaş sonrasında bir Kürdistan 
devletinin kurulınasırun önüne geçmek is
tiyor. Savaş sonrası muhtemel sonuçlam 
göre emperyalistler ve bölgedeki 
sömürgeciler pazarlık yapıyorlar. Ancak 
"masa" da payın büyüğünü kapma hedef
leri bakımından emperyalistlerin ve 
sömürgecilerin her birinin kendi araları
nda derin çelişki ve çatışmalan var. Birin
ci paylaşım savaşının sonunda olduğu gibi 
Kürdistan halkının iradesi pazarlığın 
dışında bırakılarak Kürdistan ülkesi yeni
den pay ediliyor. Kürdistan balkının ira
desi hiçe sayılmak ve tasallüt altına alı
nmak isteniyor. Savaşın başında T.C. 
sömürgecileri abnan haberlere göre em
peryalistlerle aulaşınış durumdalar. The 
Newyork Times yazan Washington'da 
yönetime yakınlığıyla bilinen muhafaza
kar William Safıre yayınladığı yazıda 
ABD Dışişlerinin Özal'a "Kürt milliyetçi
liğini teşvik etıneme" sözü vererek KOrde
ri satoi!ını yazdı. Safıre "Kürtleri Hatı
rlayın" başlıklı yazısında Özal'ın Kuzey 
Irak'ta bir Kürt devleti istemediğini ABD 
Dışişlerinden "muhtemelen garanti 
aldığını" iddia etti. ABD Dışişlerinin 
Özal'a güvence vererek Kürtleri "sattığı" 
iddisında bulundu. (Cumhuriyet 29 Ocak 
1991) 

Di~er bir tamrtan "Kürt liderleriy
le Londm ve Washington'da yapılan te
maslarda tam özerklik ve federatif bir 
yapıda genişletilmiş ıemsil hakkı güven
cesine karşılık bu gurupların ba~sızlık 
için ayaklanmamaları istendiği bunun 
tarflarca kabul gördüğü ileri sürülüyor. 
(29 Ocak 1991 Cumhuriyet) 

Basında yer alan haberlere göre 
bugüne kadar Kürt varlığını inkar eden, 
bunlara "dağ Türkleri" diyen sömürgeci 
T.C. birden bire Çankaya'dan yapılan açı
klamalara göre bir "politika değişimi" 
gündeme getirerek Güney Kürdistan'daki 
Kürtlerin "hamiliğine" soyunuyor. Geç
mişten beri Güney Kürdistan'da dahi 
Kürtlerin özerkliğine karşı çıkan T.C. 
bugün buna olumlu(!) yaklaştı~ bildiri
yor. ÖZal Çankaya'daki açıklamalanyla 
Saddam'ın devrilınesiyle bir Kürt devleti
nin kurulmasına karşı çıkacağun ve müda
halede bulunacağını belirtirken bunun 
dışında "federe" devletlere razı olduğunu, 
Türkiye'de "12 milyon Kürt" bulun
duğunu, bımım Irak, Iran ve Suriye'deki 

Kürtlerden fazla olduğun.u, onların da dış 
Türklerle bember haklarını savunmak ge
rektiğini belirterek "garantörlük" hakkına 
soyunuyor. {GIIneri Civaoğlu, Sabah 25 
Ocak 1991) 

Körfez krizinin başından beri bası· 
na yansıdı~ kadaoyla TC'nin Körfez poli
tikasını kısaca özetledik. Bütün bırnlar 
değerlendirildiğinde şu sonuçlar çıkar. 

Sömürgeci TC devletinin politi
kasında rol oyııayan esas faktör, Kürdis
tan sorunudur. Düşmanca tutumuyla 
Kördiktan halkının özgürlük ve 
bağunsızlı~nı engellemek için yoğun ça
balara girişmiştir. Bunu Turgut Özal 
ANAP milletvekilleri ile yaptığı toplant
ıda şöyle dile getirmiştir: "Şayet Türkiye 
aktif politika izlemeseydi, ABD bölgede 
bir Kürt devleti kurulması için çaba harca
yacak ve muhtemelen de böyle bir raya 
gerçekleşme yoluna girecekti. Biz aktif 
politikarnızla bunu önledik" Kürdistan 
meselesi konusunda ne kadar sıkıntıya 
düştüklerini de peşinden belirtiyor. Sa
vaşın yüzü değişiyor, artık hedef Saddam 
Hüseyin'i devirmektir. T.C. "aktif politi
kasıyla" olası Irak yenilgisinde pazarlık 
masasında yer kapmak istiyor. TC'nin he
sabı kurnazca ve basit Irak'ın toprak 
biiUinlllğllnü savımuyor. Bunun anlamı 
Kürdistan lıallanın ba~msızlığına karşı 
çıkmak, onu engellemedir. Güney 
KOrdiktan halkının özgürlüğünü ve 
bağımsızlı~nı elde etınesi, sömürgeci 
T.C.'nin esareti altındaki Kuzey Kürdistan 
halkını etkileyecek ve harekete geçirecek
tir. Bu açıdan TC bunu nasıl engellerim 
hesabını yapıyor. Ortamını bulursa doğru
dan müdahale etınek, bölgeyi işgal etınek
tir. Geçmişten beri Musul üzerine "hak" 
iddia etınesi Lozan'ı gündeme getirmesi 
bunun içindir. Ancak buna uluslararası 
dengeler bölgedeki ortam ve koşullar uy
gun değil. Uluslararasında devletler ve 
bölge devletleri karşı çıkaca)dıırdır. Daha 
da önemlisi Güney Künlistan halkıyla Ku
zey Kürdistan balkı birleşerek TCye karşı 
ulusal kurtuluş mücadelesine girişecek
lerdir. TC bunun albnda kalır. "Pirince gi
derken evdeki bulgurdan" olur. T.C.'nin 
bölgenin statükosunu savunması bun
dandır. Ancak Ortadol!u'da sömürgeci 
devletlerle ittifak yapamk emperyalistle
rin desteğini alamk bağımsız bir Kürdis· 
tan devletinin kurulmasını engelleyebilir. 
Aslında emperyalistler ve sosyal emper
yalistler bölgedeki sömürgeci ve gerici 
devletler bağımsız bir Kürdistan'dan yana 
değiller. B~msızlık Kürdistan halkının 
özgüeli ve insiyatifiyle kamrlı bir mücade
leyle kazanılacaktır. Her Ulrden emperya
listlerle sömürgeciler Kürdistan'ın 
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bağımsızlığı önünde set oluşturmada 
hemfikir ve ittifak içindeler. Ancak 
Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinin 
zorla basımlması sözkonusu olsa bile bu 
geçicidir. Soruna çözüm bulunınadıkça 
bölgede "istikrar" sağlanamaz. Kürdistan 
halkı kendisini dayatmı.şur. Kürdistan so
rununda çözüm bulunmak zorundadır. 
Tam bu noktada Türkiye'ye rağmen em
peryalistlerin bareketi güçten düşürecek 
reformcu bir çözüm önerisi olan "özerk
lik", "federe devlet" gündeme gelebilir. 
Bununla hedeflerin KOrdistan'daki Mark
sist-Leninist, devrimci güçleri terörist 
ilan ederek saf dı.şı etme "Kültürel hak
lar"la Kürdistan sorununu çözümsüz 
bırakmakhr. Sömürgeciliği yeni bir mas
ke altmda sürdürmek, milli devriınci po
tansiyeli eritme, yozlaşurma çabası için
dedirler. 1C ya Irak eski durumunu koru
malı ya da Kürtlere özeıldik verilirse be
nim de buradan "garantör" lıaldam olmalı 
diyor. Türklerin sayıca çok az olmaları 
TCyi Kürt "hamiliği"ne oynama, peterol
den pay alma hedefıne yöneltiyor. Başka
larnun hamiliğine sığınmak alçalucı, onur 
kıncı bir durumdur. Bu Kürdistan sorunu
nu çözmeyecektir. Diğer taraftan "ga
rantörlüğe" soyıman TC açmazlarla karşı 
karşıya Kürdistan'ın en büyük parçası ve 
Kürt nufusunun büyük çoğunluğu T.C'nin 
esareti alunda ve hiç bir bakları yok. TC 
yasalarına göre varlıklarını inkar ediyor 
ve dilleri dahi yasak. Geleneksel olarak 
zor temelinde yürütülen Kürt varlığını 
"inkar" politikası aruk yürümüyor. 1C 
değişildikler yapmak zorunda 2932 sayılı 
Kürtçe konuşmasını yasaklayan yasada 
değişikliklere gitmesi Kürtce dili üzerin
deki yasak açmazını aşmak istemesi bun
dandır. Ancak burada getirdiği yeni ya
saklar ve cezatarla debelendikçe batağa 
biraz daha bauyor. Dil aldatmacası ile 
sömürgeci 1C pis iğrenç yüzOnO makyaj
laması soruna çözüm olmayacak. O'nu 
içine düştüğü bataklıktan kurtarmaya
cakur. 

Bu yazımızda Körfez savaşı 

karşısında sömürgeci 1C devletinin kendi 
çıkarları doğrultusunda izlediği politi
kasını, önündeki hedefleri irdeledik. 
Onun iğrenç, halldarın sömürüsü ve kanı 
üzerine kar güdüsü taşıyan hesabını teşhir 
ettik. Ancak sömürgeci 1C'nin evindeki 
hesap çarşıya uymayacakur. Orta yerde 
paylaşım sofrasında birden fazla lrurt, tilki 
vahşi emperyalist canavarlar varken 1C 
çakalına kim itibar eder! 

aşamada Irak'ın sadece Kuveyt'ten çıkan
lması değil, Saddam yönetiminin devril
mesi hedef lıaliııe gelmiş durmnda. Bu sa
vaşta Saddaın'a hiç kimse kazanma şansı 
tanımıyor. Savaş politikanın şiddet araç
lanyla sürdürülmesinden başka bir anlam 
taşunadığma göre, şimdiden savaş sonrası 
durumun pazartığı yapılmaktadır.Esas 
dikkat çekilen nokta savaş sonrası durum
dur. Yazımızın başmda belirtıiğiınizi tek
rar haurlatacak olursak her güç kendi 
çıkarlanru elde etme politik hesabı ve bu
nun mücadelesi içindedir. Bunun koşul
lannı savaşın başından beri oluşturmaya 
çalı.şmaktadır. Sömürgeci 1C devletinin 
yukanda irdelediğiıniz politik çıkarlan ve 
hesaplan mevcuttur. Savaş kışkırbcısı ve 
tüccarlığı yapan TC iktidan savaşı iç ve 
dış politik hesapları bulunmaz bir fırsat 
olarak görmüştür. T.C. sömürgeci devleti 
aynı bölgede yer aldığı kendi si için potan
siyel tehlike ve bölge üzerindeki hege
monyası önünde engel olarak gördüğü 
Saddam diktatörlüğünün emperyalist 
efendileri tarafından zayıflaıılmasını, teh
likeli silahlanlan arınılınlmasını ve onun 
düşürülmesini çıkarlarına uygun bul
muştur. Ama diğer taraftan gündeminin 
birincil sorununu oluşwran KOrdistan so
runu savaşın getirdiği ortamla daha da öne 
çıkmış, kendisini dayatmıştır. Irak'ın 
yıkılmasıyla yıllardır sömürgeci zülmü 
alUnda tuttuğu Güney Kürdistan halkı 
bağımsızlık ve özgürlüğünü elde etme 
olanağına herzamankinden daha fazla 
yaklaşmı.şur. Savaşı başta Kürdistan ol
mak üzere Ortadoğu'da devrime 
dönüştürebilme olanağı vanlır. Bu devrim 
ateşinin Kuzey Kürdistanı da saracağı açı
kça görülmektedir. 1C'nin en büyük kor
kusu budur. Bunu engellemek için Irak'ın 
toprak bOtönlüğOnOn bozulmamasını iste
mekte, bunun için müdahale dahil, her 
türlü yola başvurması ihtimal dahilinde
dir. Ancak kendisine rağmen, bütün 
gücüyle üstesinden gelemeyeceği bir du
rumla yüzyüze gelebilir. Aslında burada 
pazarlık masasında olan Kürdistan'ın ye
niden paylaşılmasıdır. O zaman ortaya 
çıkan yeni durumlara göre yeni politikalar 
ortaya koymaktadır. Esas hedef Irak'ın 
bölünmesini engellemek bu olmazsa "ak
tif politik:asıyla bölüşmeden pay almak, 
Güney Kürdistan'ın tamamını veya bir 
kısmını kendine katmaktır. Bu olanağı bu
lamadığı yerde emperyalisderin de plan
ları dahilinde büyük ihtimalle Kürt'lere 
özerk federatif bir devlet yapısı kurul
duğunda bölgedeki oldukça az olan Türk 

SONUÇ YERİNE azınlık kozunu da ileri sürerek bu özerk 
Sömürgeci-emperyalist paylaşım oluşuıniann garantörlüğOnü, hamiliğini 

başdüşmanı olduğu bilineinde olan Güney 
Kürdistan halkı 1C'ye hiç de sempatiyle 
bakınamaktadır. Aslında TCnin zor poli
tikasından başka seçeneği yoktur. Eldiven 
giyerek yeni a1datmacalara giriyor. Güney 
Kürdistan halkına sempatik görünmeye 
çalı.şıyor. Sömürgeci 1C devleti savaş 
kışkırhcısı ve tüccarlığı rolüyle İncirlik, 
Batman, Erhaç ve Pirinçlik havaalanı
larını kullandırmasıyla sınıra asker 
yığınakla fiilen savaşa katdmış oluyor. 
Emperyalisderin desteğinde yeni çıkarlar 
elde ederken, politik hedeflerini gerçek
leştirmek istiyor. Bunun için de bazı yasal 
düzenlemelere gidiyor. Bunların "demok
ratikleşıne" ve "insan bakları"yla hiç bir 
alakası yok. Çünkü bu yasal düzenleme
ler, demokratikleşıneyi sağlamıyor.Ayr
ıca savaş ortammda dizginsiz bir baskı ve 
sömürüye başvuruyor. 

T.C.nin Körfez savaşına ilişkin 

politikası özünde Kürdistan halkına kıırşı 
savaş politikasıdır; Kürdistan halkını esa
ret alunda tutma politikasıdır; O'nun 
bağımsızlık ve özgürlüj!Onü engelleme, 
önüne set çekıne, ulusal kıırtuluş mücade
lesini boğma politikasıdır. Bu politika 
boşa çıkarılmalıdır. 

Ortadoğu halkları gelecekıe kader
lerini çizecek hayati öneme sahip bir tarih
sel dönemden geçmektedirler. Bu Kürdis
tan halkı için daha da geçerlidir. Savaşın 
sonunda Kurdar sofrasında paylaşım ma
sasına gelecek olan Kürdistandır. 

ÖZgürlük ve bağımsızlık emperyalisder 
ve sömürgeciler tarafından bahşedilemez. 
Bu aneılk kendi özgücüyle bağımsız poli
tik ödün vermeyen kararlı mücadele hattı
yla bir bedelle elde edilebilir. Bunu 
günümüzde garantiye alacak ML ideoloji
yi rehber edinen proleteryanın bağımsız 
politik sınıf siyaseti onun biricin önder ve 
örgütlü gücü devrimci proletarya 
örgütüdür. 

Haksız savaş karşısındaki tutomda 
her türden revizyonist, reformisı ve pasi
fisderle Marksist-Leninistleri ayırt eden 
çizgi savaşı iç savaşa dönüştürme, savaşın 
getirdiği ortam ve olanakları devrim için 
kullanmakur. Savaşa karşı savaş politi
kasıdır. Sömürgeciler ve emperyalisder 
yarası paylaşım savaşında sömürgecilerin 
ve emperyalistlerin politikasını boşa 
çıkannak, silahlı mücadele temelinde ülke 
toprakları üzerinde devrim mücadelesini 
yükseltmekten geçer. 

Oeak-1991 
H.BAWER 

savaşının kanlı bir şekilde devam ettiği şu üsdenmektir. T.C.'nin Kürdistan halkının -
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iDEOLOJi VE DiN 
Geçen Sayıdan Devam 

DİN VE ADALET 
İnsanlar, ibadet yerlerine gidip birlikte ibadet ettiideri za

man, üzerlerinden emir, kul, yoksul, zengin kisvesini atarlar. Ve 
tann karşısına aynı katta çıkarlar. Cl?) Dinsel törenierin ~ 
eşit-adil olmak doğrularur. Ama salt gllrüntüde doğrulanır. Oysa 
öz'de, bunlar, insanlararası faıklılıklan kapa11naya yönelik aldab
cı törenlerdir. Oyıınun aktörlerinin sınıfsal kimliklerini gizleme
nin, sınıf düşmanlıklarını gözardı e1lnenin örtüsüdürler. Aynı 
duygunun bir dij!er yönü de, 'ümmet' bilincinin egemenliğidir. 
Ancak bo egemenlik de, sömürücü sınıfların konumlarını pekişti
ren bir egemenliktir. Bu perdelemenin al11nda gizlenmeyip sahne
lenen ise, sınıfsız, imtiyazsız kayıuışmış, sınıf farklılıklan olma
yan bir kitle ideolojisidir. Bu açıdan, T.C. 'nin siyasal savunusun
da, dinin ideolojik niteliklerinin ürünleri çok açık bir biçimde 
kendini göstermektedir. Bu savunu salt söylem düzeyinde mi kal
ıııaktadır? Hayır. Gerek işçi sınılina ve köylülüge, çalışan ~
ra karşı izlenen politikaların eylenıli alanlannda, gerekse, Kürdis
tan gerçeğinin inkar edilişine kaynaklık eden tutumlarda, dinin 
belirleyiciJigi vardır. Yani din'in, T.C. bağlamında hem sınıfsal 
baskı ve sömürüdeki, hem de ulusal sorundaki anlamı: sömürge
ciliktir, taıtışıııasız egemenliktir. Türk adına yapılmış olması işin 
özünü değiştirmiyor.İran'da Acem, Irak ve Suriye'de ise, Arap 
adına yapılıyor oluşu da. 

Buradan da anlaşılabileceği gibi, özelliği doga ile, toplu
mun insan bilincinde biçimsizleştirilmiş, çarpıtılmış ve ters 
yansıblışından ileri gelen dünya gÖiilşü karakterine sahip bir top
lumsal bilinç biçimidir. Doğa ve toplumsal duygularla algılanan 
şeyleri, dogaüsıü nedenlere, amaçlara bağlayan ya da, başka bir 
deyişle; dogaüstü süreçler ve güçler olarak tasarlayan ideolojinin, 
adaletli oluşundan sözedilemez. Ekonomik temelleri ve toplum 
örgütlenişi yoktur. Olabildigince sınırlı/hoğucu oluşu bir yana, 
asıl amacı, toplumun örgütlenmesine, toplumsal, sınıfsal, ulusal 
sorunlardan kaynaklanan karmaşaların önlenmesine katkıda bu
lundugu gerçeği tarbşmasız bir biçimde kendisini daya1lnışken; 
bunun adaleıliliğinden dem vurmak, tüm bo gerçekleri ters yüz et
mektir. Soruna tersten yaklaşmak, pragmatizmi eksiksiz bir bi
çimde benimsernek demektir. Adalet adına adaletsizligi savun
mak demektir. 

Her büyük ideoloji ve felsefe, en geniş genelliğe; evren
setlige yönelir. Bu ideuloji/felsefe, evrensel bir anlamı olan tarih
sel amaçlan ve çıkarları, belli bir süreç taşıyan sınıfı temsil e1lni
yorsa; -ve e1lnediği ortadayken- evrensellij!e yöneliyorsa, yöne
lişi haksızdır, gericidir. Haksız ve gerici olan bir şeyin adil ol
ması, çağ kavramı ve gerçekliği de dahil, tüm yaşanmış tarihsel 
süreçleri, kabile toplumundan devlete geçiş nokıasına geri 
döndürme ve orada dondurmayı gerektirir. Din kölecilikten feo
dalizme geçiş ça~nın felsefesidir. Bu felsefe, ortaçağın son
lanışıyla birlikte, en genel anlanuyla insanlıAa, özde, toplumsal 
gelişmenin dinamiği olan üretici güçlere verecek bir şeyi ol
madıAını göstenniştir. Felsefe, kendi içinde kendini aşına ilkesini 
taşıdığı için kendisini yenilemiştir. Din, bu gelişmeye kendini 
tümüyle kapalı tu1lnuş, gelişmeye, yenileşmeye direnmiştir. 
Sömürü ve haksızlıj!ı kutsamış, korumuştur. 

Din'de mülk siyasi egemenlik ve otorite ile birlikte, eko
nomik üstünlOğün de kayna~dır. Ortaçağ islam toplumlarının 
sınıfsal dokusu bu temel üzerinde gelişmiş, devleri ele geçirenler, 

nesnel anlamda da mülkün yöneticisi olmuştur. İbni Haldun, 
''kılıç ile kalem, yani devletin askeri ve mülkü teşkilall ve memur 
kadroları, mülk sahibinin devleti idare edebilmesi için bir araç ve 
alettir" (19) diyerek, dinin özünde "adalet olmadı~ı. olamaya
~·· bir islam bilgini olarak vurguluyor. Din, sınıflı toplumlar
da ezen, sömüren olmuştur. Devlet olmuştur. Devletin varlJAı, 
adaletsizliğin varlı~nı kanıtlar. 

Toplumsal gelişinlin kendine özgü yasalan var. Ne din, ne 
alılak, ne de hukuk yasalandır bunlar. Toplumsal varlı~ belirle
yici ögesi olan üretim biçimlerinde, üretim güçleriyle üretim 
ilişkilerinde geli.şıne olmuyorsa, toplumda da gelişme olmaz. Ge
lişmenin olmadığı yerde haktan, adaletten ve eşitlikten sözedile
mez. Adaletsizlik, haksızlık ve eşitsizliğin egemen oldugu top
lumlarda, gelişmenin önündeki yapı, onun ideolojik/felsefi arka 
planını oluşturan tutumlar, ilerici olamaz, adil olamaz. Din tasta
mamıyla budur. Yüzyılı aşkın süredir ulusal kurtuluş mücadelesi 
düşüncesi fılizlenmesine karşın, başanya ulaşmamasının ideolo
jik, politik, felsefi, kültürel ve örgütsel parçalanmışlıklann, bu
nalımların Kürdistan siyasal/toplumsal tarihine damga vuruyor 
oluşu, toplumsal ilerici güçlerle, gerici yapılar ve onların ideoloji
si olandinin emekçi yı~lar üzerindeki eıkilerinin aşıhnamış ol
masıyla doğrudan ilintilidir. Sözel anlamda çok kınanmasına, 
eleştirilmesine karşın, toplumsal adaletsizliği insanımızın 
degişmeyen yazgısı düzeyine çıkarmayı başarmasını ahirette ger
çekleşecek göksel adalete yönlendirihnesini, yani adaletsizliği 
örtülenmesini, Künlistan halkınm geç uyıınışının nedenini, dinin 
kareklerinde aramak gerekir. Göksel adalet yaklaşımı, salt vaade 
dayanan, alda1lnaca adalete yönelişi, bilinen eşitsizlik ve denge
sizliklerle de bütünleşerek, kurulu düzene boyun eğişi, 
çözümsüzlüğü kıırumsallaştınr, bunları bağrında taşıyan, top
lumsal yaşamın eylemliliği içinde besleyen dinin, adilliğinden 
sözedil em ez. 

Büyük dinlerin doğuşu, devterin güçleDip sağlarnlaşması
na, sınıf uyuşmazlıklarının örtühnesine eşlik eder. Dinler, hayal
lerden, kuruntulardan sıynlmış olan, temelini nesnelden alan bil
giyi değil, bilgiden önceki hayalleri kullarurlar. Buna, apaçık bir 
biçimde, çagdaş ideolojik tasarıınlann, din felsefesinin prizınası
ndan geçerek kınlan ve özünü değiştirmiş biçimlerini katarlar. 
Yani, genel olarak iyice belirlenmiş bir biçimde, yaşamdaki ey
lemlilik ve teorinin eksildilderini gideren davranış-düşünüş bi
çimlerinin toplamı diyebilecegimiz Praksis'i örten; gözlerden 
saklayan tasarımlan eklerler. Böylece yaralllan soyut bir dünya
da, çalışan~." ... onur ve ünvan sahibinin hizmetine girerek 
işini yürütür. Yöneticinin onurundan yararlanmak durumunda bu· 
lundu~da, çalışmalarıyla ona yaranmak ister. Onur ve ünvan 
sahibine, gereksinimlerini karşılaması, alışageldiği bolluk içinde
ki gösterişli yaşanbsını sürdürmek için yardım eder. Çahşanların 
iş ve emeklerinin ürünü, ünvan sahibinin kazancı sayılır. Para 
karşılığında yaptımcağı işler, parasız olarak görülür. Böylece iş 
ve emek karşı~ olan paralar, yöneticinin elinde toplanır" (20). 
Yani sömürü tüm hızı ve acımasızlı~yla sürer. Sömürünün ol
duğu yerde adalet aramak, 'körle yatan şaşı kalkar' özdeyişinde 
vurgulanan alaycı anlamlılığın, yaşamda doğrulanması demektir. 
Nehri tersine akı11nak, gerçeklige yanılsama ka1lnaktır, hedef 
şaşır1lnaktır. 

Kadın konusundaki anlayışı, toplumun değişik yönlerine 
hitap eden çarpıldıklan da unu1lnamak gerekir. 

DİN VE KÜRDiSTAN 
İdeolojiler, iki biçimde kendini insan yaşamında gösterir

ler. Zor ve ikna ederek. Dinin ikna e11ne diye bir zenginliği ve so
runu yoktur. Körükörüne -yanlışlığını ya da, doğruluğunu 
tartışmayı, araşurmayı yasaklayıcı özü nedeniyle- inanca 
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dayaıur. lıaıa ebne eylemi suasında, ikna ebnek isteyenin ve ikna çekleştiııniştir. Ekonominin gelişim alanını, iç-pazarı daralbCı bir 

edilmesi gerekenin, yani kar~ıtların tasarımlarının ortaya rol oynamıştır. Bab toplumlarındaki gibi burjuva gelişmelerin 

sürülmesi sırasındaki zenginliği köstekleme, kısırlaştırma. Yani önUııe set çekmiş, onlann gelişmesini geciktirdiği için, verili 

insanın, yabancılaşmı~ haline yabanedaşması eyleminin önUııe slatUkonun sahiplerinin sınıfsal dU~manlan olan ve onlara göre 

set çekmekte, yabancılaşmış halin devamını savunmakta ve ileriye temsil eden, eskiyi tasfiye ederek, toplwnu ileri bir aşama-
güçlendirmektedir. Bu, o tarihsel kesitte, ilerici ve gerici yönün ya sıçratmaya aday bınjuva sınıfın savaşımı, isianun ekonomik-

içiçe geçmesidir. GünUmüzdeyse tümüyle gerici bir niteliktir. ideolojik karekıeri gereği, gerçeld~eıniştir. Din, Kürdistan top-

Dinin sıkısıkıya sarıldığı ahlak, da, proleter ahlaktan farklı lurnuncia da gerek islami toplwnun kurul~ belgesi olarak, gerek 

olarak, ezilenlerin, baskı albndakilerin gerçek gereksinmelerinin "Ummet" yapısının içinden işleyişi dolayısıyla, bir çok alanda, 

ve özlemlerinin yerine, efendilerin sürekli baskısının sonucu olan olwnsuz fonksiyonlannı (25) yaşıuna geçirmiştir. Hiristiyanlık 

hayali, dözmece gereksinim ve özlemlerini koyar ,ikame eder. kendi rönesansını yaşayarak ekonomik gelişmenin devlet dışmda 

lıginç olan, toplumsal tarihin bir kesitinde, din felsefesi ve onun gelişmesinin yollarını açmıştır. İslamiyelin "tann kelamı" olma 

biçinılendirdiği toplumsallığın dU~manı olan burjuvazi, iktidan özelliği, bınjuva toplumların aksine, kişinin belirli bir kurul~ 

alıp, toplumu kendi ideolojisi doğrultusunda biçinılendirdiğinde, ayncalıklan arasına girerek kendisini ifadelendireceği alanlara 

bu ahlaksallığı ve kazanunlannı olduğu gibi korumuş. onun açık akıtacağına, tersigeri bir yöııelişle, cemaat içinde, birincil ilişkile-

ve gediklerini tahkim ederek, daha da güçlendirmiştir. Aynı ah- re benzer 'doğrudan' duygusal (affektif) bağiann varolan (26) ku-

lak, bugUn "her tür gericiliğin d~manlannca" sahipleniyor. cağına itiyordu. 

Din, yani islamiyeı, Kürtlerin yaşınnma doğal olarak, hiç- Cemaat'in yapı unsurunu ol~tuıan ikinci değiliken olarak 

bir engelle karşılaşmadan girememiştir. Kürtler, müslüman-Arap devreye giren, devlet olan din deği:ıkenidir. Din burada, aynaya 

etkinliğine karşı, uzun mücadeleler vermiş. çok kan akıtmışlaıdır. yansılılan bir ışığın kınlarak, kaşısındaki aynaya yansıbnaSı işlevi 

Ama, sonuçta, bu "yeni inanca katılmış, halifeye hizmet ebniş, sııasındaki gibi, ikincil yapılardaki tUzel kişiliğin işlevini yerine 

haçlı seferleri sııasında etkin bir biçim de islamiyel adına kılıç getirir. öte yandan da, sınığınılacak, güç alınacak zırh ve bireyin 

kuşanmış, 16. yy' daki mezhepsel bölünmeden sonra, sünni ono- gelişme alanının sınırını (27) belirler. 

doksluğımu sahiplenmiş, daha sonra da, Osmanlı padişah/lıalife- Din. Kürt ve Kürdistan tarihsel gelişiminde belirleyici bir 

leri adına, pan-islamisı siyasallıışmanın" (21) girdabma sllrükle- rol oynamış ve Künlistan ortamında, uğruna savaşııracağı bir top-

nerek, ulusal bilince yabancılaşmanın yolunu da açmıştır. luluk bulın~. (28) Öyle ki; bu savaşçılık, zaman zaman kendi 

Doğal olarak bu yabancılaşına; salt ulusal bilincin körel- öz ulusal varlığının ifade edildiği anlarda ve tarihleıde, karşıt bir 

mesiyle sınırlı kalmazdı. Bir üst-yapı kurumu olan din, üretim gUç olarak kendi varlığının imhasına karşı da acımasızca işletil-

güçlerinin gelişiminin önünde, 'ekonomi dışı baskı'yı kullanma miştir. Tarih, bunun örnekleriyle doludur. Bu kısacık değinmeler 

olanağını veren dol\al ekonomi biçimlerini ayakta tutarak, bile, dinin, Kürdistan toplwnunun yaşınnındaki yerinin ne kadar 
Kürdistan'ın ekonomik gelişmesini engelliyor. Hayvancılık ve gerici, acunasız ve ulusal kimlik düşmanı oJdııAunun karuudır. Bu 

ıanm ekonomisinin yanyana ve içiçeliği, yaratılması zorunlu olan anlamıyla da din, o tarihsel anında olduğu gibi, bugün de, Kürdis-
iç-pazann gelişmesini/genişlemesini köstekliyordu.(22) tan özelinde, verili durwnu başiannanın ve onun sürekliliğini ko-

Ekonominin köklü bir biçimde kesteklenişi, toplwnsal rumanın ana unsuru olmuştur. Genelde ise, kabileden devlete ge-
sıruf ve tabakalann gelişmesi ve kendilerini tarih sahnesine ko- çişi saj!lamalda gösterdiği ilerici rolünü, bir kaç on yıl sonra 

y~larını geciktiriyor. Ya da, çarpık bir gelişme içine sokuyor. tümüyle yitirmiştir. 

Toplumsal örgütleniş, din tarafından tümüyle dUzeuleniyor. Yu- SONUÇ YERİNE 

kandan-aşağıya. dinsel otoritenin buyurganlığında bir yaşıun bi- İnsanın düşünce ve inanç yöııleriııe hitap eden felsefe ve 

çimi dayattıl\ı için; düşünce, sanat vb. gelişmeler, Kürt din; tarih boyunca birbirinin karşısında ya da, birbirini yadsıyan 

özgünlül\ünü yansıtmaktan çok, islami bir renge bürünüyordu. konwnlarını sllrdürgelınişlerdir. Bu dıırum, din-felsefe ilişkileri 

(23) İslamiyeıte tüzel kişilik en baştan yasaklımmıştır. Dolayıs- ya da, "çifte gerçeklik" adı alanda, çok boyutlu ve geniş çaplı 

ıyla insaniann toplumsal yaşamlarında, çevresine toplanıp kendi tartışmanın gündemini oluştormuştur. Tarihsel geilişmenin 

amaçlan için kullanabile cekleri örgUtiUIUk kurum ve kurwn- yüzyıllar öncesine dayanan noktasında, felsefe, "dünyayı 

laşmalar (devlet dışı kurwnlaşmalar) yoktur. öte yandan, dinsel değiştirme"nin bir aracı olarak konwnlamr. Din, varolanı korwna 

bir örgüilenişin devletle bütünleşmeci biçimi topluıniann yapı cephesinin en önündeki yerini almakla, dej!işime, ilerlemeye 

unsurlarına içerildiğinden, din, islami topluıniara çok özel bir bi- karşı olduğunu ortaya koym~tur. Ne yazık ki; yiizyılı a:ıkm bir ta-

çim vermiştir. (24) rihsel kesitten sonra, bugün bile, felsefenin "dünyayı değiştir-

Toplumsal yapılarda, devlet dışı örgütiUlükler olarak ad- me"nin anahtan olduğılDu savunanlardan birileri, "çifte gerçek-

landırılan ikinci birimlerin, toplum içindeki fonksiyonlan, lik" teoremine uygun biçimde, dine övgüler düzerek, tarihsel he-

Kürtlerde de, çok silik olarak görülür. Aşiret beylerinin, dinsel sapiaşma noktasının öncesine dönüşün hevesinde olduğıınu ona-

önder ol~lan da, ortaya çarpık bir sonuç çıkarmaktadır. Devletle ya koyabilmektedirler. 

birey arasında ikincil yapılar bir tampon görevi göremeyince, bu Inanıldığı ya da, tarihsel bir haksızlığı dUzelbne adına 

bireyin buıılarm yerine geçecek bir sığınak aramasını getirmiştir. yapılınıyor bu. Pratiğe tapınışın pratiJ!i fetişleştirmenin 

Bau burjuva dünyasının egemen olduJ!u toplumlarda, ikincil tartışmasız sonucudıır. Yükselen mücadeleyi omuziayan kUllenin 

yapılann yerine getirdiği kişiyi koruma işlevini, islami toplwnlar- sınıfsal niteliği araşıırılmadan, salt üstteki etikete bakarak, etike-

da, bir yandan "ünunet" yapısı, diğer yandan da "Ummet" yapısına lin bölgesel etkinliklerinden yararlanma adına, gerçeklikten, sınıf 

bağlı olarak ve onun yönlendirmesindeki "tarikat" üstlenmekte- ~ açısından ödün veriş, vazgeç iştir. Yerine, pragınatizıni koy-

dir. Tarikatiann nasıl ve hangi ııetiliklere haiz ikincil birimler ol- maktır. 

dul\u ise, zaten bilinmektedir. Nedir Din? 
TUm bu kıncı ve kısırlaştıncı özellikleri taşıyan din (isla- "Din kendini bulamamış insanın ya da, temel gerçekliğini 

ıniyet), Kürdistan'a egemen oldıığıı andan itibaren, tüm diller isla- bulmak yiçin ilerlerken bu gerçekliği kaybebniş ve yolunu 

mi toplumlarda yapuğı tahribau, dol\ası gereği burada da ger- ~ırmış bilincidir. Bu insanın kendisi, soyut bir varlık del\ildir. 
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Toplumsal insandır bu. Toplum ve devlet, yanılucı, bölünmüş halkı uyuırnak için kuiJaııdı&ı bir araç oluşundan de~. insaniann 
aynlınış bir bilinç yani dini orıaya koymuştur. Ve on1ann sahte bir kendilerini olayiann deriulerine baUnadan, yüzeyde tutunabil-
dünya oluşturduklan ölçüde olmuştur bu. "(29) rnek yani kendilerini aldatmak için kullandıklan bir kendi kendini 

İşte dinin devrimcil~. yabancı değerlere karşıtlığı, adil- oyalama oluşundandır. 
li!\i.... " ... bir ideoloji -ki proletaryaıun ideolojisi de- bu toplum-

Şaşınlmamalı; islanu övme yanşıyla, hem de bir histeriye sal gerçeğe bütünsellik halinde ait de~dir; ideoloji, gruplann 
dönüşmesi derecesine dönüşmesiyle de karşılaşabiliriz. Bunu ya- (kast1ann ve sınıfların) kendilerini ortaya koyup ele geçinnek için 
panlar şeriat'a inanmış kişiler ya da, "laik" ayduılar olsa; söyleııe- mücadele ettikleri toplumsal çerçeve içinde (yapılan) birey icaat-
cek şeyler sınırlı olur. Ama bu övgüyü düzenler devrimci, komü- lannm" (32) toplamıdır. Dinebu belirleme çerçevesinde bakar ve 
nist olduldannı savlıyorlarsa, söylenecekler sınırsızdır. incelersek, din, hangi sınıf ve kast1ann kendilerini ortaya koyduk-

Bu tipler, ilericililderine, devrimciliklerine ve komünist- ları egemenli!\i ele geçinne savaşında konumlanan taraflardan 
liklerine kimse birşey demesin diye saurlanna M-L kavıam ve ka- hangisinin ideolojisidir? Sınıfsız toplumun mu? Eğer öyleyse; 
tegorileri seıpiştirmeyi de unuUnuyorlar. Dine asılacak yafta binlerce insanın kanını dökmek, sömürgeciliğe karşı savaşmak 
hazır; "anti-emperyalist"lik, "adil"lik, "anti-kapitalist"lik. Em- gereksiz değil mi? Öyle ya, sömürgeci dedi!\imiz ülkeler zaten bu 
peryalizme karşı olmak; ilericiliğin, yurıseverliğin, demok- ideolojinin egemenliği alunda. Kürdistan ha keza. Potansiyel 
ratlığın ve en başta da komünistliğin vazgeçilmez görevi. Buna hazır. Sorun, "aynk: otlan"nı eğiterek, onların kafalarındaki "şey-
kuşku yok. Kuşku olmadığına göre, suuf temelinin kavıamlannı, tani kötülükleri kovmak olmalıdır. 
suufsal nitelildere göre kullanmak, olaylan bu temelde açıldaınak Lenin, Duma grubundaki Bolşevik milletvekillerinin din 
yerine, tüm bunları örtüle yen dinsel bağnazlığa övgü neyin nesi konusundaki konuşınasını değerlendirirken? Oportünist sapma-
ola ki? 1ara ek olarak, Avrupa Sosyal-Demokratlarının din konusundaki 

Proleter ideolojiyi benimsememiş, onu sahiplenenlerin aşın kayıtsızlıkianna yol açan özel tarihsel nedenlerin/koşullann 
vazgeçilmez ve öncelikli görevlerinden biri de, dine doğru bak- varlığının da payı olduğuna işaret ettikten sonra; dine karşı müca-
masuu bilmek olmalıdır. Hem kendi gerçekliği, hem de devrinıler delenin rotasını çiziyordu. 
ve suufsız toplum yaraUna savaşunı eksettinde doğru bakmak.Bu Ülkemizin konumu ve koşulları, Lenin'in haklı/yerinde 
bakış açısının çıkış noktası: Bilimsel dünya g~şünün, yani M- yapuğı uyaruun, bu uyarının yapıldığı tarihsel dönemden ve 
L'nin bakış açısı olmalıdır. M-L'in bu konudaki ilkelerini "o za- koşullardan çok daha yakıcı bir biçimde dine karşı tııtıııııun bilinç 
man öyleydi, şimdi değişti" diyerek çarpıUnak olmamalıdır. Ve düzeyine çıkanlnıasuu, bunun ertelenemez, kayıtsızlığı .affedile-
özellilde bunun sınıf bakış açısı adına yapıldığı hiç mi hiç söylen- mez bir biçimde gerektirdiği taruşmasız ve açıktır. Bu görevin 
memelidir. Buna yazann hakkı yoktur. ülkemizde KA W A-YPK tarafından yerine getirilmeye çalışıldığı 

Falanca ülkedeki iç savaşa, dine inananiann da kaUinıuyla ve fakat kimi yetersiziiiderinde mevcut bulunduğu bilinci ile ha-
"başarı" kazanılması bırakalım komünisti, kendisine Urtarlı dev- reket ederek, bu alandaki tehlikelere ve bağnazlıklara karşı müca-
rimciyim diyen hiç kimse "cezbe"ye (bir duygu ve inanışın aşın deleyi özellilde yoğunlaşurnıak kaçınılmaz bir görevdir. Ya nes-
heyecanıyla coşup kendinden geçme durumu) tutulmuş tavırlara ne! koşullar denilerek sınıf ideolojisi din örtüsO alunda kararu-
sokmamalı. Olaylan bakıştaki sınıf bakış açısını kararUnasına lmaya bırakılmalı, hatta bir an önce kurutirnak (!!?) için gereki-
izin verilmemelidir. yorsa fedakatlık yapılmalı. Yani kervana birileri daha katılmalı. 

Elde edilen "başarı"yı dinselharekete bağlamak, buradan Ya da, tarihsel materyalizmin ışığında, bu konunun niteliği bilinç 
hareketle t1ini övme yarışına ginnek, bilimsellikten ayrılmayan düzeyine çıkarılmalı, kadrolar, ileri sempatizanlar ve hatta taraf-
bir aydının bile işi de~dir. Bir yandan komünist, devrimci, sos- tarlar bu bilinçle eğitilm eli. Taraf olunmalı kısacası. "Tarafsızlık" 
yıılist vb. sıfatları takınmak; ama öte yandan yeri geldiğinde din- ya da, kayıtsızlık, nesnel gerçekliğe verili koşullara taraftarlık-
sel bağuazlığa ve onu savunanlara, inananlara karşı çıkmak. Bir ur. 
dizi ahkam keslikten sonra da dine övü düzmekte sakınca görme- Lenin'in aşağıdaki çağrısı, bizim kararlılığımızın işareti, 
rnek... ölçüsü ve suskunluğu yırtan çığlık olmalıdır. 

Doğal olarak bu tutum; tarihsel materyalist bakış açıs- "Proletarya bizim buıjuva demokratik devrimimizin lide-
ından, bilimden, bilimsellikten uzak oldu~u için, çağdaşlılda, bi- ridir. Bu nedenle, ortaçağın tüm kalıntılanna ve bu arada eski res-
limse11ilde hiçbir yakmlığı da olamaz. Olduğunun söylenınesi bir mi dine ve bunu canlandırma, yeniden biçimlendirme yolundaki 
aldaUnacadan başka bir şey değildir. tüm girişimiere karşı yürütülecek mücadeledeki ideolojik lider de 

Şeriat'ı savunan ve ona inananı yermek, tavır koymak, öte proletaryanın partisi olmalıdır." 
yandan da dine "sol" bir yorum getirerek onu şirin gösterene soru- Yukanda da belirtildiği gibi, ülkemizde yaşanmamış 
lacak sorulanlan biri şudur; "din en başından beri şeriat denilen ulusal buıjuva demokratik devrimi ve onun üstleneceği görevlerin 
kurallar bütününden ayn mıydı? Şeriat dinden başka bir şey mi- tümü, bizlerin, proleter sınıf ideolojisine inanmışların, sınıfın 
tlir?" (30) Şeriat'a karşı mısın? omuzlarındadır. Bu yadsınmaz gerçeldik proletaryanın örgütlü 

Din, insanlara çevresindeki nesnel dünyayı özel bilincinin, dini, bağımsız bir olgu olarak ele alamayacağı, alma-
"gözlük"lerle görmeyi sağlayacak kavıamsal görüş olanaklannı ması gerektiği gerçeğiyle bütünleşir. Bu bütünleşıne, bize olduğu 
sağlar. Nesnel dünya ve insan ilişkileri dışında bir tarafın varo- kadar devrimci-demokratik saflarda gördüğümüz örgüt ve çevre-
luşunun yadsınması demek olan yoklar dünyasına tapınışın ku- lerce, benimsenen, ona yeni bir biçim vermeyi bedetleyen çabala-
ramsal görüşünü .... Bunun alt-yapısı da, binyılı aşkın süredir, top- ra, dinden yararlanmak amacıyla takınılan, pragmatik yak-
lumsal yaşama bir bıçak gibi sokulan dinin kurallar bütününce Iaşunlara sessiz kalmamayı gerektirir. Bu baj!lamda; sömüren 
vurgulanan/onaylanan "Basit insanların zekası gözlerindedir. sınıflarla, örgütlü dinsel propaganda arasındaki ilişkiyi tümüyle 
Halk tabakası, duyumlannı izler. Bir şey hoşuna gidiyorsa, be- yok eUnek ve emekçi halkıınızı yüzyıllardır esaret alunda ıutul-
nimser onu; o şey gerçekte kötü de olsa" (3 1) anlayışı zaten masına katkıda bulunan dinsel önyargılardan gerçek anlamda kur-
oluşturmakUıdır. Anılan yazı da bunu, yeniden alevlendirmiştir. larınayı önümüze koymak, buna uygun davranmak zorundayız. 

Dinin "afyon" olarak nitelenişi ,vicdansız bir üst sınıfın, Proletaryanın örgütlü savaşımının kurmayı olan örgüt, en yaygın 
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biçimde bilimsel e~tiın ve dine karşıt propagandayı örgütlemeli
dir. 

Dinden yaıarlanmak adına dinsel bı$ıazlığı köıilklemek, 
övgüler dUzmek, dolaylı olarak ona yeni yorumlar, yeni biçimler 
bulmak, hak etm~ değerler biçrnek proleter sınıfın işi de~dir. 
olınamalıdır. Olsa olsa, "reel politiker" denilen ve olguculuğa da
yalı politikalar izleyen, kapitalizmden kapitalizme giden en uzun 
yolu izleme şampiyonu kiiçük-buıjuvazinin sınıf tavn olur. Feo
dal-burjuvazinin de tavndır bu. Ve bizim bunlara ihtiyacımız 
yoktur. Güney Kürdistan, Doğu Kürdistan geıçe~ bize bunu çok
tan kavratmalıydı. 

Yazı yı kaleme alış nedeni olan yazı; bu baAiamda. aynı 
sınıf karekıeri nin çağdaşlık iddiasıyla kalerne alındı~, çağdaşlık 
iddiasının -yalnızca çağdaşlı~- çağdışılıkla içiçe geç~ ve 
çağdışılığa düzölen övgülere reddiyedir. Be sesi yükseltelim. 

Atılacak adım, eylemi, toplumsal yaşamın ve tarihsel bilgi 
birikiminin proleter bilincin süzgecinden geçirilmiş kaynağına 
oturtmak, Enternasyonalizmin törel ülküsünü, koşulların devrim
ci dönüşilmünün gerçek hareketine çevirmenin maddi koşullannı 
bilinçli bir biçimde yaratmak ve varolanı kullanmasını bilınek
tir. 
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KURT HAKLARININ 
TANINMASI EYLEM 

STRATEJiLERİ ÜZERİNE 
ULUSLARARASI KONFERANS 

DELEGELERiNE 
Bize, tarihi bir dönemde, Kürdistan sorununu tartışına ola

nağı yaıatan,lsveç Kürt Halkının insani Haklarını Koruma Komi
tesi'ne teşekkürlerimizi sunarken; Kürt halkının problemleriyle 
yakından ilgilenen ve ona destek sunan siz değerli dostlannuzı da 
saygıyla selamlıyoruz. 

Dostlar! 
Hızla de~şen bir dünyada yaşıyoruz. Bugün birer gerçek 

olan bu değişimi dün hayal etmek bile milmkün değildi. Sistender 
çöküyor, dünyada güçler dengesi alt-üst oluyor. Dış müdahale ile 
40 yıl ayrı yaşayan halklar sınırlan ortadan kaldınyor;Kendi iste
nti dışında çizilen sınırlarla dörde bölünen Kürdistan'da, halkın 
birlik istemi ve ortak mücadelesi daha da somutlaşıyor. 

Tüm dünya halklarının ortak özlemi olan barış ve silahsı
zlamnaya doğru önemli adımlar atılırken, en son teknolojiyle ge
liştirilen silahlar, bölgemizde deneniyor. Avrupa'dan sökülen si
lahlar, yoksul halkiann birbirlerini boğazlaması için üçüncü 
dünya ülkelerine sevk ediliyor. AGİK toplannsında silah indiri
minden muaf tutulan Tüıkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'suna yani 
Kuzey Kürdistan'a Avrupa'dan sökülen silahlar yerleştiriliyor. 
Bu çarpık gelişmelerin faturasını özgürlük mücadelesi veren 
halklar kanlanyla ödüyorlar. 

Dünyadaki güçler dengesinin de~inden en çok etkile
nen bölgelerden biri de Ortadoğu'dur. Stratejik konumu, çelişkiie
rin yoğunluğu, zengin petrol yataklanyla gelişntiş ülkelerin ilgisi
ni çeken Ortadoğu'da, kapalı kapılar ardında pazarlık konusu olan 
en önemli sorunlardan biri Kürdistan sorunudur. 

Yüz yıldan beri ulusal kurtuluş mücadelesi veren ve tüm 
katliamlara rağmen varlığını sürdürmektc direnen Kürt halkının 
sorununu doğru bir çözilme kavuşturmadan. bölgede kalıcı barış 
ve istikrarın sağlamnası milmkün de~ldir. Bu gerçekler bilindi~ 
halde, bölgesel sorunların çözümü için yapılan tüm barış 
görüşmelerinde Kürt halkının ~ış olınası acı bir gerçektir. 
Bölgemizdeki tüm savaşların en büyük acısını Kürt halkı çeker
ken, barış masasında hep sömürgeci güçler konuşmuş; bu halkın 
kaderini onlar tayin etmişlerdir. Bugün tarih yeniden tekerrür edi
yor. Kürt halkı, İran-Irak savaşında ve son Körfez krizinde, taraf 
olınadı~ı halde, savaşın faturasını en acı bir biçimde ödemiştir. 
Şimdi aynı halk, Kürdistan sorununun ve bölge sorunlarının 
ıaruşıldı~ tuplantılardan dıştalanmak isteniyor. Eğer müdalıaleci 
olunmazsa, dünyayı yeniden paylaşmak isteyen ha kim güçler, so
runlara doğru çözümler getirmeyeceklerdir. Bu nedenle, tüm 
bölge halldan gibi, Kürt halkı, O'nun dostlan ve dünya barışını 
korumak isteyen tüm güçler duyarlı olınak zorundadır. 

Savaşta yenilmeyen Kürt halkı, masa başındaki görüşme
lerden dıştalanarak, siyasi entrikalarla sürekli kaybeden taraf ol
muştur. Sevr, Lozan ve Cezayir anlaşmalan bunun en bariz örnek
leridir. 

Yüzyıllardan beri savaş içinde olan Kürt halkı. barış ve is
tikrarın insanlık ve bölge halklan için ne kadar gerekli olduğunun 
bilincindedir. Kürt halkı en değerli önderlerini barış uğruna yitire
rek bunu kanıtlanuştır. 1938 Dersim hareketinin önderi Seyit 
Rıza, aniaşına vaadi ile çağınldı~ Erzincan'da tutuklanarak idam 
edildi. Sıınko, 1930'da barış görüşmelerine çağnldığı Şino'da 
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Şah'ın askerleri tarafından, 1-KDP'nin de#erli önderi Dr.Abdur
rahman Kassemlo, barış göıilşmelerinin yapıldı#ı Viyana'da, 
"medeni" diloyanın gözleri önilnde katledildi. 

DeAerli Dostlar! 
ÖZgOr balklar ıoplulu!unda barış içinde yaşamak isteyen 

Kllrtler, sUreldi baskı altında tutularak yok edilmek istenmiş; 
varlıAıru korumak için savaşmak zorunda bırakılınıştır. Bu ne
denle Kürt balkının boyunduruk altında tutularak barışın sa#Jan
ması mflmkiln dejpldir. Diloyadaki son gelişmeler, "Ulusların 
Kendi Kaderlerini Kendilerinin Belirlemesi" ilkesinin barış ve is
tikrarın ıemelini oluşturdu!unu bir kez daba kanıtlamıştır. Sov
yetler BirliAi'nde Baltık ve Kafkas ülkelerinin aynlma talepleri, 
Yugoslavya'da yolusal taleplerden kaynaklanan iç kanşıklıklar, 
.DıJAu ile Balı Alnıanya'nın 40 yıl sonra yeniden birleşmesi, ulusal 
sorunun çözflmü konusunda bizlere önemli dersler sunmaktadır. 
Dış mlldahalerle oluşan, uluslann kendi kaderini belirleme ilkesi
ni biçe sayan lflm anlayışlar iflas etmiştir. Kalıcı barışı ve istikran 
sa#layamamıştır; birtakım zorlamalarla masa başında oluşan 
sınırlar ve birliktelikler yaşama şansı bulamamıştır. 

Bütilu bu örııel<kr bize, Kilrdislan sorununun dış müdalıa
lelerle ~bir çözflme ulaşamayaca#mı gösıennekıedir. Kürt 
halkının kendi katlerini kendisinin belirlemesi dışında kalan 
çözflm önerileri, sadece sorunun süriincemede kalmasına neden 
olacaktır. Kürdistan sorununu, Kürt halkının varJıAmı tanıma, dil 
ve kültOrünü koruma çerçevesinde ele almak ve bu yönde 
çözflmler aramak Kürt halkımn taleplerine kulak tıkamaktır. 
Çilnkü artık, Kürt halkının dilini ve kOIIOrünü yok etmek olası 
görülmüyor. Bu süreç, Kürt halkının mücadelesi ve dostlarının 
desıe#i ile aşılmıştır. Sömürgeci güçlerin lflm baskı, sürgiln ve 
katliamlan bu gelişıneyi engelleyememiştir. Şimdi, Kürdistan'ı 
aralarında bölüşen devletler ve onları destekleyenler, de#işen 
düynanın güçler dengesi içinde, Kürt halkının kendi kaderini 
özgOrce belirleme mücadelesini engellemek ve bo#mak amacı
yla, halkımızın ulusal taleplerini, dil ve kültürel özerklik sorunu
na indirgeyerek çözüm önerileri sunmaktadırlar. Bu öneriler, 
olumlu bir gelişme olarak görünse bile, Kürt halkının ulusal talep
lerine cevap verir nitelikle dejpldir. Dil ve kültürel özeddikler ve 
oıonom lıa1dar Irak ve İran'da denenmiş ama soruna hiç bir çözflm 
getirmerniştir. Egemen güçler istedikleri zaman bu haklan geri 
almış ve Kürt halkını savaşa zorlamıştır. 

Bu deneylerden hareketle, bölgede kalıcı barış ve islik
ıann sa#lanınası ve bölge devletlerinde demokrasinin gelişmesi, 
Kürt halkının kendi kaderini kendi elleriyle belirlemesi ve özgür 
halklar ailesi içinde layık olduAn yeri almasına ba#lıdır diyo-
ruz. 

De#erli Dostlar! 
YaşadıAJmız süreç, Kürt halkı açısından tarihi bir fırsaı 

yaratmıştır. Bu fırsan, mazlum bir halkın kurtuluşu ve bölgede 
barışın sa#lanması do#rultusunda en iyi bir biçimde kullanmak 
mflmkündür. Bu nedenle, aşaAıdaki istemlerimizin dikkale alı
nmasını ve Konfemns sonuç bildirgesine geçirilerek bu anıaçlar 
uAruna uAıaş verilmesini siz de#erli dostlarımızdan talep ediyo-
ruz: 

1- KUrdistan, dflnyada parçalı bir sömiirge durunııuıda 
o/mı ender alkelerden biridir. KUrdistan'ın bu konımrM bölgede 
isıikrarsız/ıgın temel unsurlarından biri olarak çözüm bekliyor. 
Soi'IUIUII çözilnıii, Kart'lerin azınlık degü, bir ulus oldugunu dik
kate alarak, onun ulusal m!Jcade/esini "Ulusların kendi Kaderle
rini Belirleme Hakkı" ilkesi dagrultusunda desteklemek; 

2- Bölgesel savaşlarda, savaşa taraf o/madıgı halde, en 
bilyük kat/iamlara maruz kalan KUrt halkının, bölgesel sonın
ların çözflmil için yapılacak olan tfim barq görQşmelerinde 

temsil edilmesini sag/amak; 
3- Avrupa GUvenlik ve lşbir/igi Konferansı'nda (AGIK) 

alınan, aye ülkelerin silah indirimi kararlarının, Kuzey Kardis
tan'ı da (TUrkiye'nin Dogu ve Ganeydogu) kapsaması için gi
rişimde bulıuımak; 

4- Birleşmiş Milletler kararıyla kullanımı yasaklanan, 
ancak Kart'leri katietmek amacıyla kullamlarak binlerce insanın 
ö/ilmfJne ve doganın tahribine neden olan kimyasal silahları are
ten ve bunu Saddam yönetimine satan devletlerin Kart halkına 
tazminat ödemesini talep etmek, 

5-Avrupa Parlamentosu' na, Avrupa Konseyi'ne ve baıan 
önemli uluslararası kuruluşlara KUrt halkının daimi temsilcile
rinin bulunmasını sag/amak, 

6- Karı halkının Birleşmiş Milletler Genel Assamb/e
si'nde gözlemci staıUsibıde temsil edilmesi; 

7- Konferans kararlarının ilgili organlarda yarartage 
konması ve izlenmesi için gözetierne komitesinin kurulması; 

Çalışmalarınızda başanlar dileriz. 
15.3.1991 

KAWA 
Tevgera Sosyalist a Kurdistan~ (TSK) 
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TAKRİR-İ SUKUN'UN TÜRKİYE VE 
KÜRDiSTAN'DA DEVŞİRDİGİ ÜRÜNLER! 

Devleti ele geçirir geçinnez, Hıya
net-i Vataniye Kanununu çıkaran Kema
list klik,lstiklal Mahkemeleri ve Takrir -i 
Sükun'la oluşturduJıu üçlüyle, siya
sal/sınıfsal ve toplumsal dinamiklerin 
kınm/kıyım makinesini dışa karşı -tek 
yönlü- çalıştırınakla elde edeıııediJıi ıand
ımanı, içe -Türkiye'ye- yönelik 
çalıştırınayla takviye ederek, daha ilk adı
mda, Türkiye açısından geçici olan
Kürdistan için ise süreklilijp tartışmasız
siyasal yönetimin yerine, idare yönetimi
nin (19) konulması, bir devlet politikası 
olarak uygulanması ve yasalaştınlmasını 
geçirmiş oldu. 

Yapılan hesapların gerçekleştiril

mesine, baJıımsız bir Kürdistan'ın oluştu
rulmasını hedefleyen Şeyh Sait Ayaklan
ması, elverişli bir onaın yaratb.(20) Ya
ratılan bu koşullardan yararlanmasını bi
len Kemalist klik, bir taşla iki kuş vurma 
olayını da gerçekleştirmiş oldu. Takrir -i 
Sukün'la hem Kürdistan'ı koyu bir ka
ranlığa gömdü, hem de yoksul Anadolu 
köylOsünün demokratik hak ve istekleri
ni, şövenizrıı ırmaJıına akııarak, dikkatle
ri Kürdistan üzerine çekti ve yaratbğı 
boşluktan yararlanarak, onların istelderini 
de kana boi!maktan çekinmedi. 

Kemalist sömürgeci dik ta tör
lüi!ün, politik merkezi görevi, öncelikli 
olarak Kürdistan'ın elde tutulmasıdır. An
cak Kürdistan ve Türkiye siyasal yaşamı
nda özel ve ayncalıldı bir yeri ulan Takrif
i Sukün yasası ele alındı~nda, Kürdistan 
dışlansa bile, Türkiye halldannın, emekçi 
yı~nlannın ve yoksul köylülüJıün kayı
plarının çok büyük boyutlara ulaştıgı 
görülecektir. 

Kemalist Idiilin devleti ele geçir
mesi ve alttan gelen halk hareketinin üze
rine oturarak onu boJımasındım sonrıı, id
dia edilenin aksine, devrimci ve 
dönüştürücü anlamdaki gelişmelerin sözü 
bile edilemezken, Takrir-i Sukün'la, 
yı~lann ve bu arada -burjuva anlamda
demokratik istemlerinin tüm kanalları 
tıkanmış oldu. Osmanlı hanedanlı!!ının 
tanrının elçisinin yeryüzündeki cisim
leşmiş kurumu olarak sunulan halifelijpn 
sa!!ladıi!ı halkın politika dışına itilmesi 
olayı, Kemalist ldik tarafındım, "Milli 
Mücadele" yıllannda somut bir talep olan, 
somut oldui!u için de kitleleri birleştirici 
bir rol oynayan, ama devletin ilanındım 

sonra bu özünü yitiren ve içi boş bir kav
ram olmanın ötesine geçmeyen, "vatanın 
korunması" nın, tek ve vazgeçil m ez 
güvencesi olarak faşizan diktatoryal mer
kezcililde sağlanınışur. 

lcazetli Terakkiperver Cumhuri
yet Fıkrasını, Şeyh Sait ayaklanması ve 
"paşalar suikasb" davalanyla ilişkilendi
rerek, safdışı bırakınışur. Ardındıın faşist
ırkçı tarih bilincini geliştirmek için kur
dui!u Türk Ocaldarını, baJıımsız bir politi
ka izlememelerine ~men kapaunışur. 
(21) Yine icazetli Serbest Cumhuriyet 
Fıkrası'nın burjuva demokrasicilijpni en 
alt boyutunda oyıuırna istel!ini tehlikeli 
buldui!u için kapaunışur.(22) 

Takrir-i Sukün'un siyasal yaşama 
eylemli kablım dışında kalan alanlardaki 
yaulo ve yıkımlan da büyüktür. O dönem 
gazetelerinin günlük trajı 120.000 iken, 
bir yıl sonra toplam günlük tiraj 50.000'in 
albna düşmüştür.(23) Bu % 120'lik bir 
düşüş demektir. T.C. bununla da yelinme
miş olacak ki, 3 Mayıs 1926 tarih ve 1846 
sayılı bir kabırname daha yayınlayarak, 
Kürdistan'a ilişkin ek sansür'ü yürürlül!e 
sokmuştur. Ek sansüre göre bırakalım 
Istanbul basınının Kürdistan'a girmesini, 
bazı yabancı gazetecilerin turistik amaçlı 
da olsa Kürdistan'a girişi yasaldanmışbr. 
(24) Takrir-i SokUn'un yürürlül!e girme
sinden sonra, Istanbul merkezli "Tehvid-i 
Efkar, lstildal, Son Telgraf, Aydınlık, 
Orak-Çekiç ve Sebilürreşat" isimli, çoğu 
politikalarıyla devleti destekleyen gazete 
ve dergiler kapaulmıştır. Kısa bir süre 
sonra bunlara "Tanin" isimli dergi de ek
lenıniş, bu süreçte devlet yanlısı birpoliti
ka izleyen "Vatan" gazetesi de, kapatılan
lar kervanına katılmaktan kurtula
mamışur.(25) 

Aynı dönemde Taşra basını deni
len ve Istanbul merkezli olmayıp da ka
patılan yayın organlarının oranı 

küçümsenmeyecek boyutlara ulaşmışur. 
Eldeki verilere göre -ki bunlar eksik veri
lerdir-Bursa çıkışlı "Yoldaş, Pres de So
ir", Resimli (Ay) hafta," !zmir çıkışlı "Sa
da-yı Hak", Mersin çıkışlı "Doğru Söz". 
Trabzon çıkışlı "Kabkaba ve lstikbal", 
Adıma çıkışlı "Tek Söz ve Sahya" vb ... ka
patılmaktan kurtulamamış, gazetecileri 
robıkiayıp yargılamaktan, bir süre sonra 
çıkanlan afla dışarı bırakmaktan kaçı
nmamışlardır(26). 

Geçen Sayıdan Devam 
Burjuva basına yöoelik saldırıların 

boyutlan bu iken, kendilerini komünist di
ye adlandıranlara karşı izlenen politikalar, 
doAal olarak, daha bir acımasız olaca~. 
olması gerektiJıi düşünülebilir. Bir 
yönüyle doğrudur. Ama doğrunun bütünü 
değil. Değil, Çünkü, TKP yayın organları, 
gerek Şeyh Sait ayaklanması öncesi, ge
rekse ayaklanma sırasında Kemalist jar
gonu salıiplenmekten, onun savun duğu 
değerleri sahiplenmekten çekinınemiştir. 
Bir başka deyişle Kemalist 'sol burjuva
zi'ye sundui!u desteJıe karşın, "müfrit sol 
burjuvazinin" tırnaldan "Salt Kürdistan 
ulusal uyanışının boğazıru sıkmalda yetin
memiş, kendilerinin gırtlaklarına da 
sanlmışur. Yağcılık, sınıf işbirlikçiliği, 

boğazı müfrit sol burjuvaziyi tırnak
ları'ndıın kurtarmamış, aksine, daha rahat
ça kavranıp posasını çıkannasım kolay
laşurınıştır. TKP'nin dışında kalan ve 
"sol" geçinen bir diğer çevrenin yayın or
ganı olan" Arnele Sadası" isimli yayın or
ganı da Kemalizme jurnalcilik yapmasına 
karşın, ayın sona uğramaktan kendini kur
ıaramamışur.(27) 

Özetlersek; TKP, o dönem 
takındığı tavrıyla, uluslararası komünist 
hareketi yanılunak, aldatmak ve bazı 
yanlış politikalarıo Komüntem'in tavrı ol
masına kaynaklık eunekle, Kürdistan 'ın 
acı, kan ve gözyaşına boğulmasına 

yardımcı olınalda kalmamış. öte yandım 
da komünist, devrimci ve yurısever ke
simlerde sosyal-şövenizmin boy abp ge
lişınesinin tohumlaruu da abnışbr. Sos
yal-şOvenizmin bugiin bile bu kadar güçlü 
olmasının tarihsel köklerini TKP'ne 
bağlamak ve bunun sorgulanmasını 

M.Suphi TKP'sinin oluşumundım başlat
mak, hiç de abartmalı bir tutum olmaya
cakur. 

TAKRİR·İ SÜKUN VE 
KÜRDiSTAN 

"Acemi nalbant, kendisini Kürt 
eşeğinde dener" diye bir Türk atasözü 
vardır. TC, -hatta daha da ileri giderek Os
manlıyı- Kürdistan bağlamında del!erlen
dirdiğimizde, bu söz çok somut bir ger
çeldiği dile getirir. Ancak bu gerçekliğin 
bir yönüdür. Ağırlıklı yön bu olmasına 
raJıınen, olayın bir de dilter yönü vardır. 
Bu yön, Türkiye halldanna, onlar adına 
politika yapan ve yUrütenlere, iktidar 
dışında kalan her reuk ve tondım burjuva 
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çevrelere, en genel deAerlendirmeyle 
"sol" denilen tUm güçlere karşı, boyun 
eAdirme, egeınenliAiJıi kabul ettirme; di
renenleri tarihten silme gerçeAidir. Bir 
başka deyişle, Kemalist TC'nin kurul
ması, korunması için aralıksız bir uAraş 
içinde olaniann ekonomik, siyasal ve bir 
dizi bakımdan, büyük güçlerin oyun alanı 
olarak belirledilderi bu alanda, misak-ı 
milli Ttlrlciye'sinde, ahlak:ı kaygılann yeri 
olmazdı; bu baAiamda yapılınası gereken 
ffjy, amaca ulaşmak için, olanaklardan ya
ıarlanmasını bilmekti, (28) diye özetlene
bilir. Ve bu özetienişin içerdiAi tüm ah
laksızlık, hak ıanunazlık, gaddarlıldann 
çekiDilmeden yapıldıAını unutmamak ge
rekir. Bunun adı, Makyavelizmin en ah
laksızlaşınış olanıdır. 

Takrir-i SOkun yasasıyla Kürdis
tan'ı baştan başa kana bQAan Kemalist 
diktatörlük, Seyh Sait'te simgeleşmiş 
ulusal ayaklanışa karşı, yalnızca askeri 
kaıarlar almak ve uygulamalda yetinme
miş, Kürdisıan'ı yeniden bir yapılandırma 
içine sokmuş, Osmanlılardan devralınan 
geleneklerden biri olan, sorun çıkara
caAından kuşkulanılan kişi ve topluluk
ları, başka bölgelere zorla göçettirmeye 
sıkça başvurmuştur. (29) Zoraki göçetiir
me yoluyla boşalttıAı Kürdistan toprak
larına da yine Osmanlı politikalarından 
biri olan, nüfus yerleştirme yoluyla 
sömürgeleştirmeyi (30) eksiksiz bir bi
çimde yaşama sokmuştor. Sürgünleştir
diAi Kürdistanlıların topraklanna ise, da
ha sonra yapuAı toprak reformu (! !) ge
reği, Türk göçmenleri yerleştirmiştir. (31) 
-Aynı politikalar bugün de yürürlüktedir. 
Hem de tüm hızıyla-

Kürdistan'daki ulusal ayaklanışa 
karşı askeri harekat sürerken, Kemalisı 
hükümetçe çıkarılan, zoraki ve toplu 
sürgünleri meşrulaştıran yasanın 
yürürlüAe girmesi için TBMM'nin tatili 
bile engellenmiş, 20 Nisan ı 925 tarih ve 
ı34 sayılı beyeti umumiyeniD kararı alı
narak ve onaylaularak, hükümete yetki 
verilmiştir. (32) Bu dönem zoraki 
göçürülmelerinin ulaşUAı boyutları belir
leyen verilerden yoksunuz. Ancak elde 
edebildiklerimizden, Kemalist diktatör
lüğün, takrir-i Sukiln ve rakiplerinin bu 
konuda zaten çıkmayan seslerini kesme
nin verdiAi rahaılıkla, yukarıda andıAımız 
sürgün yasası dışında, 3 ı Mayıs ı 926 ta
rih ve 885 sayılı, ı9 Haziran ı927 tarih ve 
1097 sayılı ve bunlara ek olarak, 27 kasun 
1927 tarih ve 5858 sayılı sürgün kararııa
melerini yürürlüğe koymuştor. (33) Bu 
dönemin sürgünlerinin ulaşuAı boyut en 
azından şimdilik, tarihin karanlıklannda 
değilse bile, TC arşivlerinde, kapalı 

kapılar ve tozlu raflarda gizlenmektedir. 
Bu nedenle siirgünlerin sayısal dökümünü 
yapmak, bir bay li zor. V erliebilecek sayı
lar, sürgün boyutonun doğrudan gösterge
si olmaktan çok, gizlenmiş, saklanmış ve 
bilinçlerde silinmeye çalışılan olayın 
öncüileri olmakla sınırlıdır. 

Ulusal başkaldınnın ve hasurma 
harekaimm sürdüAü dönemde, çıkarılan 
ilk yasayla, bin dört yüz (ı400) kişi ve ai
lesi, aynca seksen "asi ailesinin" sürgün 
(34) edildiAi-ne ilişkin belgeler ulusal 
ayaklanışın basunlıp kana boğulması
ndan sonra, yapılan göçeuirmeye ilişkin 
belgeler her nası lsa gün ışığına 
çıkarUlmışur. Gün ışıAına çıkarulan bel
gelerin sınırlılığı, sürgün olayını tam ola
rak açıklamaz. Bu nedenle, T.C.'nin 
yüzbinlerce, milyonlara varan sayılarda 
Kürdisıan1ıyı sürgün ettiAi-ni ileri sürmek, 
ahartma olmaz. 

Osmanlılar döneminde uygulanan 
sürgün; Ittibat ve Terakki'nin hükümet ol
masıyla eksilmeden sürmüştür. Ittihat ve 
Terakki, 1. emperyalist paylaşım sa
vaşının daha başlangıcında, zorla göçettir
diAi Kürtlerin sayısı, 700.000'i bulmuştur. 
(35) !.Terakki, bilinegeldiği gibi salt Er
meni 'ıehcir'ine damgasını vurmakla 
sınırlı kalmamış, öte yandan da Kürtlerin 
sürgününü ve bu sOrgünlerin salt o anda 
hükümet olanların icraaU olarak almaması 
için, sürgünü yasalaşurmışur. 1. Terak
ki'nin bu yasaları, TC'nde de geçeriiliAi-ni 
korumuş, etkinliğini sürdürmüştür. (36) 
Kemalist diktatörlük, devraldığı yasalara 
ek olarak, Takrir-i Sükun'la başlayan ve 
TC damgası taşıyan; yasal ve zoraki göç 
ettirme zinciri, diğer bir çok ulusal 
başkaldırı ve AArı-Dersim ulusal 
baAımsızlıkçı başkaldınlarıyla, halkaları 
giderek çoğalan bir bikçimde, ı 4 Haziran 
ı934 gün ve 2510 sayılı iskan kanunu (37) 
ardından da. 25 Aralık ı935'te, kamuo
yunda "Dersim Kanunu" diye bilinen, 
2884 sayılı yasayla, valışetin ha1kaiarı taa 
günümüze kadar sarkan ve varlıAıoı belir
gin bir bikçimde hissettirerek sürdüren 
kanayan bir yara gibi, için için kanamasını 
sürdürmektedir. Dersim Kanununa sonra
dan eklenen dej!işildilderle, içeriAi ve uy
gulama alanı daha da tehlikeli bir duruma 
getirilerek, 1946 yılı sonuna kadar 
yürürlükte kalmışur. (38) 

TARİHİN TEKERRÜRÜ MÜ 
YOKSA İLAHİ KOMEDY A MI? 

Takrir-i Sükun yıllarının TC'nin 
dış ve iç ilişkilerdeki konumu, bu 
güokünden pek farklı deAildi. Eş deyişle, 
TC, yeniden bir kuşaulmışlık çemberinde 
bulunuyor. Çember hem içerden, hem de 
dışardan olmak üzere, daha bir sıkılılda 

içiçe sanp sarmalıyor TC'yi. 
Bir yandan üyesi olmak ıçın 

yırtındığı, ama bir türlü başanlı ola
madığından ötürü, kapısının önünde el 
pençe divan durduğu AT kapısmm yüzüne 
kapaulnıışlığının getirdiAi dışlanmışlık, 
öte yandan II.emperyalist paylaşım sa
vaşımn hemen ertesinde başlatılan kamp
lar arası soAı!k savaş rüzgariarına son veri
lerek, emperyalizm ve sosyal-emperyaliz
min tek dünya düzeninde anlaşmalan ne
deniyle yitirdiği güvenlik şemsiyesi'nin 
doğurduAu boşluk, ve yeniden "devletin 
korunması" teranelerinin öne çıkarılması, 
gerek Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkas 
ülkelerinden oluşan komşulanyla olan 
ilişkilerin bozukluk ve istikıarsızlıAı vb. 
dıştan kuşaulmışlık, öte yandan Kürdistan 
ulusal kurtuluş mücadelesinin gün günden 
gittikçe büyüyen, önlenemez yükselişi ve 
büyüyen gücü, buna koşul olmasa da, Mi
sak-ı milli Türkiye'sinin işçi sınıfı, çalışan 
emekçi yığınlar ve köylülüğün artan 
hoşnutsuzluğu vb. iç etkenler, ikinci Tak
rir-i Sokun'un varolma koşullarını da
yaunışur. 

Şeyh Sait ayaklanmasının kanla 
basunlması günlerinde çıkarılan Takrir-i 
Sukun'un, o günün Kürdistan ve Türki
ye'sinde atuğı ilk adımlardan başlayarak 
aldıAı sonuçlann, bu günkü "SS Karama
meleri"yle şimdilik gerçekleştirenıemiş 
olması yanılucı olmamalı. 1925'lerin kat
liamları ve diğer devşirilen ürünler elde 
edilmemiştir ama.lkiyaka, Yoncalı, Ker
boran (Dargeçil) vb. onlarca benzerinin 
hergün gerçeldeştirildiAi, faşist albay To
kat'ın ı988 sömürgeci Irak'ın gerçekleştir
diAi kimyasal katiamı anunsatarak "ot bit
mez" tehditleri, "tek ses", "başkanlık siste
mi" vb. gelişmeler, bugüne kadar 20'1erin 
ikinci yansının katliamları düzeyine 
ulaşmamışsa bile, gelecekte ulaşmayacağı 
anlamına gelmez. Bu anlamda; tek kıstas 
olarak katliamları alma ve buradan hare
ketle KHK1erle yaraUian durumu önem
seme, duyarsız kalma yanılgısına 
düşülmemeli. 

Katliam boyutlarındaki farklılık 
dışında, 20'1i yılların ikinci yarısı, Türkiye 
ve Kürdistan'da yeniden yürürlükt.edir. 
TC'nin olduğu gibi, T .Sol' unun da varlık 
koşulu, Kürdistan ulusal kurtuluş sa
vaşımının geleceğine bağlıdır. Savaş za
ferle taçlanırsa, TC yok olacak, T .Sol' u 
demokratik bir Türkiye'nin kapılarını ara
layacakur. Savaş yitirilirse, TC varlığını 
sürdürecek, T.Sol'u uzunca bir süre, TKP 
gibi, kabuğundan çıkamayacağı gibi, 
onun bırakhAt mirasın, gecikmiş ama. da
ha kötüsünü bırakmaktan kaçınmaya
cakUr. 
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Tarih; bUtün ölmüş nesillerin gele- çitilmesi yaşanıyor. olarak görev yapan •özel Harekat Timle-

neklerinin, yaşayan insanın kafası üzerin- Bunu nelere dayandınyoruz, ya da ri'nin oluşturulması. 

de bir kabus gibi çullanıyar oluşudur bir neden böyle bir belirlemede bulunuyo- Altıncı Neden: Küçük yerleşim 

anlamda. Tarihsel boyutunu anlatmaya nız? birimlerinin -köy, mezra, kom vb.- tek 

çalıştığımız Takrir-i Sükun, dün, yaşayan Bunun bir çok kamtı var. Bu kam- merkeze toplanması, denetimin daha ko-

insanların ve Türkiye devrimini omuzla- tlara bir göz atalun. lay sa!llanmasına yönelik 'stratejik köy" 

ma iddiasındaki yapıların kafalan üzerin- Ilk Neden: II. Ordunun, askeri- uygulamasının başlaulması. Ve bu yönde 

de sallanan "Demokles'in kılıcı'ydı. Geç- faşist daıbenin yapılmasııun en önemli ne- hızlı adımların atılmış olması. 

mişin, yakın tarihimizin kötü bir gelenelli denlerinden biri -hatta birincisi- olan Yedinci Neden: Kuzey-Batı 

olan Takrir-i Sükun'un kabusu henüz at- Kürdistan illusal Kurtuluşçu güçlerinin Kürdistan'la, Güney ve Güney-Batı 

laulmamışken, 413, 424 ve 425 sayılı 'SS' tüm engellemelere rallmen, ulaşmış ol- Kürdistan'ı bölen sömürgeci sınırlar bo-

KHK'lerinin Türkiye ve Kürdistan halk- du!lu boyut ve sürekliiiliini korumakla, yonca, 30 km. derinli!linde, arazinin 

lannın yaşaıııma sokuluşu günümüze ve TC'ye 'çaldırdıllt korku çanlan'nın kay- allaçsızlandırılınası dahil, her türlü engel-

gelecekte her bir insanın oldullu gibi, top- nailını hertaraf etmek ve emperyalizmin, den anndırılarak, "Tampon Bölge" 

lurnun en ileri kesimlerinin oluşturdullu Ortadollu'da başta olmak üzere, global oluşturulması. 

komünist, devrimci-demokrat ve yurtse- çıkarlarını koruma hesaplan gerelli Sekizinci Neden: ltirafçılıl!;ı ku-

ver yapılarının, siyasal kimlik ve gele- Kürdistan'a kaydırılınası. rumiaşıırmak için, yaygın ve etkin bir bi-

nel!;in temsilcileri olma iddiasını lleinci Neden: II. Ordunun Kürdis- çimde, DGM'leri de aşan, yazılı olmayan, 

sürdürme savaşımında olanların kafalan tan'a aktanlıp konumlandır ılınasına özel yargılama mevzuatının yanısıra; İlİ-

üzerinde 'kıyamet topu'nun bolunınası de- ral!;men, basunlamayan ulusal kurtuluş rafçıya sıfır ceza, itirafçıyı koruma vb. bir 

mektir. hareketine ve onun toplumsal tnpıallı olan dizi özendirici ve yüreklendirici önlemler 

Kemalizm Takrir-i SOkun'la bur- Kürdistan halkına, onun öncülerine karşı almak ve uygulamak. 

juva muhalefet de dahil, Kürdistan'daki savaşını amacıyla, özel bir kolordunun, Dokuzuncu Neden: Günümüzün 

ulusal uyanışın,k:endi kafası üzerinde bir buna ek olarak yine özel bir jandarma ko- Takrir-i Sükun'u olan KHK1erle, ulusal 

kabus gibi çöreklenmesine izin verme- !ordusunun oluşturulması ve konum- balltmsızlık hareketinin potansiyeli ola-

miş, ve bu kabusun küllerinden, landırılması. cak kitleleri buradan uzaklaşunp, sürece 

karşıtlannın ölümü olan bir fiili durumu Üçüncü Neden: Halkımızca anı- yayarak, ulusal kurtuluş hareketinin 

yaratınayı başarmıştır. TKP gelenegi, lan biçimiyle 'Caşh', devletin ve basının karşısına dikecekleri hesabıyla, 90.000 

gUnümüz Türkiye devrimine aday yapı- diliyle "Köy Koruculullu" sisteminin, La- kişilik işçi ve memur kadrosunun (40) 

ların kafalan üzerinde bir kabus gibi tin-Amerika ülkelerindekilere benzer sömürge valisinin emrine verilmesi ve 

çöreklenmişken, "SS" KHK'leri olarak "ulusal mubafız" örgütlenmesinin oluştu- bunlara ödenecek olan maaşların, yapıla-

adlandınlan ikinci Takrir-i Sokun'un rulup, sürekliiiilinin sal!;lanması, yani sa- cak hizmete göre beş katına artırılması 

oluşturdul!;u sıraı köprüsünün ahiret vaşın Kürdistanileşmesi, Kürdün Kürde (41) gibi özendiridierin kararlaştırılıp, 

sınavıyla yeniden karşıkarşıya kırdırtılmasının alt yapısını oluşturup, da- uygulanması. 

kalınışlardır. Bu sınavın kazanılması hem ha büyük savaşlar için hazırlaması. Onuncu Neden: Tüm gözaçtırmaz 

20'lerden bu yana, gün geçtikçe büyOye- Dördüncü Neden: 25 Haziran ve azgın sömürgeci-faşist teröre rallmen, 

rek bir heyula biçimine bOrüren sosyal- 1927 tarih ve 1164 sayılı kanunla, Kürdis- yükselen ulusal kurtoluş hareketinin ta-

şövenizmin- şu ya da bu ölçüdeki eıkisin- tan'a özgü olarak oluştıırulan sömürge va- banıru eritmek için, "Hürriyeti Korumak", 

den kurtuluşu, hem de, Kürdistan'da, be- lilil!;inin Kürdistan'a uyarlanmış biçimi "Cezadan Alıkoymak" adı altındıı, (42) 

lirgin bir biçimde proleter ideolojiyi olup, ancak daha sonra "yönetimin birlilli" sürgünü yasallaştırmak, hızlandırmak ve 

köreiten küçük-burjuva-bmjuva milliyet- ve "bütünlül!;Unü gözetme nedeniyle(?!!)- Kürdistan'ı insansızlaştırarak, ulusal kıır-

çili!linin hızını kesınede ve savaş alanının özde ise Kürdistan'ın sömürge konumunu toluş mücadelesini mOltecileştirmek is-

yakıcılıl!;ında proleter del!;erleri yaratma- gizleme kılıflama nedeniyle- misak-ı milli te!li vb. vb. 

dıı, yaşatınada ve korumada bize, Kürdis- sınırlar içinde yaygınlaşurtlarak uygula- Belli başlılan yukanda sayılan ne-

tan 'h komUnistlere, en büyük enternasyo- maya sokulan, 21 Kasım 1952 tarih ve denlerin yanısıra, her gün ve anda, asimi-

nalist dayanışına verilmiş olacaktır. Tersi 5980 sayılı kanunla kalılınlan "Umumi !asyon, kültürel de!lederin imhası ve yoz-

tutum, TKP'nin yeniden hortlamasını, müfettişlik" kurumunun, Türkiye'li ve yer laşunlıp/yokedilmesi vb. açıkça uygula-

Türkiye'de şövenizmin giderek daha da yer de Kürdistan'lı ilericilerin (??!! !) nan, ya da kapalı kapılar ardında kotanld-

güçlenmesini, Kürdistan'da ise, eylemli büyük bir iştah ve zaman zaman da sekıer- ıkiarı ve uygulama alanına sokulmadı-

alanlarda bulunmalannın da avantajlan- lille varan bir yaklaşımla -bazı yönlerini- klan, sokulmuş olanlar varsa bile, önce 

yla, burjuva, küçük-burjuva milliyetçi- demokratik göstererek savunduklarını pek de ayırdedilemeyen, ancak daha son-

liğinin köklerini daha derinlere sal- 1961 Anayasasının 115. maddesiyle yeni- raki aşamalarda, başka bazı yapunınlarla 

masının zemini yaratılmış olacaktır. den (39) temellendirilen, ancak şimdiye birleştirilerek kendini gösteren irili/ufaklı, 

lsıni deliişik olsa da, gerek Türki- kadar yürürlül!;e koyma gereksinimleri ama hep ayıu amaca-Kürdistan'ı tümüyle 

ye' nin, gerekse Kürdistan'ın 20'lerin duymadıklan, daha sonra ise, 15 Temmuz tarihten düşürmeye yönelik uygulamalan 

Türkiye ve Kürdistan'ı olmasalar da, 413, 1 987'de yeniden 70 yıl öncesinin devlet da bunlara eklemek gerekir. 

424 ve 425 sayılı KHK'lerle, Takrir-i biçimine ve Kürdistan'daki yapılanışına Ne paltasına olursa olsun Kürdis-

Sükun'un daha inceltilmesiyle, etkisi dönülüşünü ilan eden "Olal!;anüstü Hal tan'ı elde totınak için her yola başvuran 

artırılmış ve daha da genişletilmiş fiili bir V alililli" kurumunun oluşturulması. TC' nin, 70 yıl öncesinin devlet biçimine 

durumla yüzyüzedirler. Ya da TC tarihin- Beşinci Neden: Kamuoyunda dönüşlin kanıtı olan KHK'ler, hiç de son 

de -ikinci kez-Kürdistan hedefli, siyasal "Kelle Avcılan" olarak adlandınlan ve dönemlerde basında, ucu kendilerine do-

yönetimin yerine idare yönetiminin ge- sömürge valilil!;inin özel vurucu timi kunmadı!lı için, tartışılanlarla sınırlı 
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ıJeAildir. 1983 yılından 1989 yılı sonuna biçimleriyle dile getirilmesi işin özünü bir miras bırakan her ölümümüzün, aynı 

kadar olan süreçte, toplam 185 karama- ~timıiyor. zamanda bir yaşam oldu~unu, beynimi-

menin çıkarılması, bunlardan 62'sinin ya- SONUÇ YERİNE ze/bilincimize ve günlük yaşamımızın, 

salaşması, 115'inin yasalaşmamış olması- Kemalist diktatörlllk, 70 yıl önce- ilişkilerimizin herbir halkasına kazıyarak, 

na ~men yürürlükte olması ve ancak sinin mücadelesini kazanmıştı. Bıında; zor ama özgürlük kokan bir yaşamı ye~le-

8'inin iptal edilmesi, mecliste yasa- gerek Türkiye burjuvazisinin çıkarlannın rnek gerekir. Bir başka deyişle, gerek scs-

Iaşmayı bekleyen, ama öte yandan da -da- odak noktasının Kürdistan olması, gerek- yal-şövenizmin duyarsızlığını, gerekse 

ha getirilecek olanlar dışında- uygıılanan se Kemalist kliğin olabildiğince faydacı, ülkeye yabancılaşmanın, reformizmin se-

219 kararnamenin varlı~ unutulma- komplocu yöntenılerle donattlmışlı~; öte rin sıılarında kıılaç attnayı yeğlemektense, 

malıdır. yandan Türkiye devrim güçlerinin tuttun güle olan sevdasını anlatmak isteyen 

Buradaki amaç açıktır. Kuvveıe ve davranışlaruıa damgasını vuran misak- bülbül'ün, çevresini kuşattp hareketsizliğe 

karşı kuvvet, şiddete karşı daha büyük ı milliyi savunma ve "anti-feodal" mahkum eden dikeniere karşı, ölümü göze 

şiddet'i (45) göz açttrmaz bir biçimde uy- örtüsüyle gizlenmiş sosyal-şövenizm, alarak, bağrı parçalanınca ya kadar 

gıılamak, anlından da, bir süreden beri Kürdistan'daki ıılusal kurtuluşçu güçlerin ötüşündeki yakıcı ateşi avuçlarımızda 

sözü edilen ve refonnistlerimizin "mal yeterli derecede örgütlü olmayışiarının taşımayı göze almak gerekir. Düşmanın 

bıılmuş mağribi gibi" üzerine atiadıkiarı yanısıra, uluslararası arenada destek kuşattcı ve yok edici cepbesini yanp/ge-

"etnik lcimli~ kabulü", "ulusal kültürel görmemesi,önderli~ konumu vb. neden- dikler açmak ve yıkmak buradan geçer. 

özerklik" vb. istekleri gerçekleştirmek !erin payı büyüktür. Bu nedenler ve başka Düşmanın başansızlı~ da, konulacak ey-

doğrultıısıındaki kendi çözümlerini dayaı- bazılaruıın o tarihsel kesitte yanyana ge- lemlerin birleşiklik ve ardışıklığına, bu 

mak, misak-ı milli içindeki çatlak sesleri !işi, Kemalist diktatörlük için zafer, yolda ablacak adımların kararlılığıyla ve 

kesmek, asgari koşıılu anti-TC olan müca- karşıtlan denilebilecek tüm güçler için he- özellikle de bugün sergilenen eylemliliğin 

dele güçlerini birbirinden yalıttnak, yeni- zimeti getirdi. Ancak Kürdistan'daki tek yanitlığına düşmeden, onunla siclik 

den 1925 Türkiye'si ve Kürdistan'ına geri ulusal bağunsızlık savaşını tarihe gömme- yarışına girmeden ve onun bir yedeği du-

döndürmektir. KHK1er bir diğer yüzüyle, ye yettnedi ve bundan sonra da yettneye- rumuna düşmemeye özel bir dikkat göste-

kendi kurallannı yaşama egemen kılmak cektir. rerek, PKK'nın bir FKÖ, bizlerin de 

için, 25'1erin TKP'sini yarattna isteğinin önümüzdeki süreç, küçük-burju- FHKC, FHKPC ya da Ebu Nidal olınaya-

ilanıdır. vazinin dar-milliyetçi görüşlerine olduğu ca~ızı, her eylem ve davranışlanmızda, 

Yaşama egemen kılmasının kadar, sosyal-şövenizmin şu ya da bu bo- kanıtlamaktan bu konudaki ka-

ilanıdır deyimi, bazı çevrelerce fazla yuttalci kalınttiarını söküp attnanın, bir- rarlılığımızı ortaya koymaktan geçer. 

abartılı ve umutsuzluğun işareti olarak !eşik mücadele alanlan yarabDanın ve sos- Sözü Komüntern'deki Hollanda 

yorumlanabilir. Umutsuz nlınadı~ gi- yalizme giden yolun çok çeşitli olduğunun delegeseninin "lzvestiya" gazetesinden 

bi, bu deyişle abartnıa hiç ayoktur. Abart- bilinciyle, tüm yalıttlmışlık zincirlerini alınuladığı bir benzettne ile bağlayalım: 

ma olmadı~, yasal burjuva muhalefetin kırınanın, 201erin TKP'si ya da Şeyh Sait "Ingiltere hem Shakespeare'in hem 

göstermelik tepkilerinin sesi ve so- önderliğindeki güçler olmadığımızı kaıu- de Leyd George'un ülkesidir. birincisi bir 

lu~unıın kesilınesi kendini komünist ola- tlamanın sürecidir. Var olma yok olma güldürü usıasıydı, ilcineisi de öyle. Birin-

rak addedenlerin çeşitli biçimler albnda sürecidir. Var olmakta karar kılınmışsa, cisi dünya çapındaki ünlü tarihi dramiann 

kendini dışa vuran yasa111Aa tapınmalan, yapılacak olan, TC'nin yarattt~ı kuşattcı yarattcısıydı, ikincisi de bu işe özendi. Bi-
ya da yasal kanallan kııllanma (46) adına ve boğucu ateş çemberini kırmak için, cineisi bir hiç uğruna kuru gürültü ko-

ilkeleri esnettne, sulandırma vb. tutum- gözü kara bir biçimde, imha olmayı da partırdı, ikincisi de. Birincisi olmak ya da 

larından da anlaşılmaktadır. göze alarak, Komünistçe fedakarlıkla, olmamak sorusunu ortaya attı; ikincisi 

Bu konuda Lenin'in "ileri Asya, devrimci değer ve yargıları yozlaşttrma- şimdi aynı soruyla karşı karşıya. Ikisi 

geri Avrupa" deyimini anımsamamak dan bu çemberin içine girmeli, onu bede- arasındaki tek faık şu: 

olanaklı mı? De~il ... Türkiye'nin ve nimiz ve bilincimizle söndürerek, kendi "Birincisi tarihteki yerini dehası 

Kürdistan devriminin "olmazsa olmaz" özgürlük ateşlecimizi -aynı zamanda sayesinde, barışçı yoldan kazandı; ilcineisi 

iddiasındaki ilerici, komünist, devrimci sömürgecilerin ölüm ateşlerini- yakmak ise bu yeri şiddet yoluyla zaptetti." (48) 

(???!! !) çevrelerinlyapılann tutumu, ne olınalıdır. Kürdistan'ın da Türkiye'nin de M.Kemal Shakespeare değildi. 

yazık ki, Kürdistan'ın geri (geri !! !) halkı- kurtuluşu ve gelece~ sosyalist şura cum- Zaferini de barışçı yoldan elde ettnedi. 

ndan çok daha geridir. (47) huriyetlerinin birer bileşeni olmanın yolu Tam tersine, tarihteki yerini, döktüğü kan 

En iyimser bakış açısı bile, buradan geçiyor. Aksi tutum, kendimize ve gözyaşıyla, yarattığı acılarla elde etti. 

KHK1erin, Takrir-i Sükun olduğunu, özel ne payeler biçersek biçelim, zamanı gel- Koşullar, karşıb olan sınıfların karakterle-

yorum gerektirmeyecek biçimde, ortaya di~inde ölümü göze almamak, yaşamın ri, iç ve dış ilişki ve çelişkiler, bunlann 

koymaktadır. Ancak yııkanda da de~inil- güzelliği ve kutsallığı üzerine ahkam kes- renk verdiği örgütlülük düzeyi vb. neden-

diği gibi, bu, "Tarih tekerrürden ibarettir" rnek, kölece yaşama boyun e~mek an- ler, zaferdepayı olan ettnenlerdi. TC'nin 

belirlemesinin haklılığını onayladığımız larnma gelecektir. Kölece yaşama boyun şimdiki yöneticileri de Leyd George 

anlaınına gelmiyor ve gelınemeli. Çünkü eğiş teslim olmak de~ilse bile, egemen değiller. Ancak tarihteki yerlerini şiddet 

ne Kürdistan 70 yıl öncesinin Kürdis- yaşam biçimine eklemlenmek, duyarsız- yoluyla elde ebnek istedikleri kesin. 

tan'ıdır, ne de Türkiye 70 yıl öncesinin lık mikrobunun bedene girerek bilinci ke- Yazının başından beri andığımız 

Türlciye'sidir. Ve ne de dünya 70 yıl önce- mirmesine ve bir hiç olarak yitip gittneye KHK'ler, Kürdistan ve Türkiye'nin kornU-

sinin dünyasıdır. De~işen güçler dengesi, razı olınakttr. nist, devrimci ve yurtsever güçleri için ol-

II. Takrir-i Sükun olarak KHK'lerin, Böylesine amaçsız, onursuz ve duğukadar, TC içinde "olınakyadaolma-

güçler dengesindeki de~işikliklere göre, hiçlikle özdeşleşen kolay bir yaşamı mak" sorusunun ortaya atıldığı bir savaş 

eksiklik ve fazlalıkların değişik söylem yeğlemektense; savaş alanında, gelece~e ilanıdır. Yanıttm kimli~imize uygun 
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eylemli ve kararlı yaşamamız, ya da ey
lemli yaşamımıza uyacak kimli~miz be
lirleyecektir. Bu Kürdistan'lı komünistler 
açısından böyle olduğu kadar, Tüıkiyeli 
komünist, devrimci-demokrat ve ilericiler 
için de böyledir. 
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sayı dıımda) hemen hemen biç gündemine almadığı 
Kürdistan sauııımu, KHK1erle büyük bir yOkten lrurtııl
muşlıığıııı ve yeniden "Uik<ıınek" Uzıfe ooyıı lıltıjmalın 
dahnalan vb. liııek göslerilelıilir. 
47- 2001e Doğru, 6 Mayıs 1990, Yı1:4 Sayı:l7, S.20. 
Kürdistan halkı, gürıllik basın~ KHK'lere boyım eğdiği 
i;in prote<10 eııiğini ve gw$ sıılıjlaıııdaki düjüş mııııııııı 

%30'1a, %60 arasmda olduğımu belirtiyor. Bu llleşik
çi'nin Istanbul 2 No'lu DGM llajbııhğııa verdiği 15 
Mayıs 1990 tarihli dilekçeleriııde ve ARD lelevizyorııyla 
yapıığı rilpa'tajda değindiği gibi, Kürdistan halkı "alm 
Iııısııııııızı 1ııışııııza çalıı. biz de Jıaıdi İjiııize bakahrn"di
yerek kafa wıması, ıakımıası gerekm tavnn ne oJa. 
cağının işaretini vermesidir. 
48- Eınre Adıgüzel, (Derleme) Konıi1nlem Belge
leıiOOe Türldye Kurtuluş Savaşı. S.75 
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Kürdistan sömürge bir ülkedir. 
Sömürgecililc feodal dönemden devranıl
mışbr. Geüişmesi içinde TC sömürgeci
li~ daha da katmerleştinniş, pekiştir
miştir. Farklılıklar olmasına r~men 

Kürdistan'm diger parçalan içinde durum 
öz olarak aynıdır. Bugün Suriye ve Irak 
işgali albndaki bölgeler geçmişte Osmanlı 
işgali altındaydı. I.Dünya savaşı süreci 
içinde öoce İngiltere ve Fransız emperya
listlerinin sömürgesi konumuna geçti, 
sonra Suriye ve Irak'ta kurulan manda 
devletlerinin yöoetiınine bırakıldı. Iran'ın 
sömürgeleştirdi~ Künlistan'ın bu parçası 
ise, feodal dönemden beri Fars işgali altı
nda bulunuyordu. 

Söylemeye gerek yok ki, sömürge
leştinne sürecine karşı Kürdistan'ın bütün 
parçalannda durmayan bir mücadele 
sürdü. Osmanlının son dönemlerinde 
"Kürt beyliklerinin" sömürgeleştinne 
sürecine karşı ayaklanmaları İngiliz ve 
Fransız işgalcilerine karşı ayaklanmalar, 
Kuzeydoğu Kürdistanıla zaman zaman 
ciddi başarılar elde eden ulusal ayaklan
malar, Kuzey Künlistan'da feodal, buıju
va-feodal önderlikteki ayaklanmalar bu 
geilişmelere örnek gösterilebilir. Bu ayak
lanmaların onaya çıkardığı diğtır önemli 
bir özellik ise, emperyalistler ve onların 
bölgedeki uşakları sömürgeci devletler ta
ıafından parçalanmış bulunan Kürt ulusu
nun birçok ayaklanmada, bu parça
lanmışlığı tanınıayışı, ortak, birlikte hare
ket etmesidir. Ağıı ayaklanmasına Dol!;u 
Kürdistan'lıların verdil!;i destek, Güney 
Kürdistan'daki ayaklanmaya Kuzey 
Kürdistan'da verilen desıek sadece bu 
örneklerden bazılarıdır. Unutulınamalı ki, 
daha yakın tarihe kadar Güney Kürdis
tan'daki ulusal kurtuluş harekeıine, özel
likle Kuzey Kürdistan'daki belli aşiretler
den direkt, prnlik katılım sözkonusu idi. O 
halde Kürdistan'ın parçalanmışlığı, her 
parçadaki Kürt ulusunun ayrı ayrı 

kültürlerle yüz yüze gelmesi, belli bir 
farldılık oluştınmasına ral1;men, ulusal da
yamşmayı, bir ulus olma özellil!;ini orta
dan kaldırmamıştır. Bir yarıdan, Kürt ulu
su dört parçaya bölünse de bir ulustur de
mek, fakat öte yandan Kürt ulusunun 
Kürdistan toplumunu tanımayan 'dışardan 
bir yorumcunun' ruh halini sergiliyor. 
Bugün pratikte olanın dış görüntüsüne 
bakıp, alttan altta kayııayan, gelişen esas 

e~limi gönnüyor. 
önce şu tespit edilmelidir. Kürdis

tan siyasal bağımsızlığı olmayan ilhak ve 
işgal edilmiş. paıçalıuımış bir ülkedir. Ezi
len bir ülkedir. Yabancı baskısının tipik 
biçimi sömürgeciliktir. Kürdisıan'ı 

sömürgeleştiren dört sömürgeci ülke, em
peryalistlerin destel!;ine sahiptir. Kürdis
tan'ın sömürgeleştirilmesi, emperyalistle
rin bu bölgedeki etkinlil!;ini, sömürüsünil 
daha da kolaylaştırmakladır. Bunun için
dir ki, Kürdistanıla sömürgecilil!;e karşı 
yürütülen mücadele emperyalizme karşı 
yürütülen mücadeledir. Burda, del!;işik 
emperyalist devletlerin çıkar çelişınelen 
yüzünden, Kürdistan'ı sömürgeleştiren 
bölgedeki sömürgeci devletlerle zaman 
zaman çelişkiye düşmeleri ve gelişme 
el!;ilimi gösıeren Kürdistan'daki ulusal 
kurtuluş mücadelesine karşı bazen el alu
nda, bazen açıkça teslim alma girişimleri 
ise, emperyalizmin uzun süreli stratejisi
nin birer yansıması olarak del!;erlendiril
melidir. 

Sömürgecilik, Kürdistan'da 
komprador-feodal uşak bir sınıfa dayan
maktadır. Bütün varlıklarıyla sömürgeci
lil!;in Kürdistan'daki uzantısı durumuoda
ki bu uşak sınıf, Kürdistan ulusal kurtuluş 
savaşının direk hedefidir. Sömürgecilere 
yöoelen mücadele, sömürgecilerin ekono
mik-siyasi dayanaldan olan bu sınıftan, 
onların oluşturdukları kurumları 

karşısında bulacakbr. Ne ki, bu sınıftan, 
ayakta tutan varlık nedenleri sömiirgeci
liktir. Biz, komprador-feodal uşak sınıfı 
emperyalizmden ve sömürgecilikten ayrı 
düşünmüyoruz. Kürdistan devriminin bi
rinci ve ük hedefi sömürgeciliktir deıken, 
-dışarda- emperyalistleri, ülke içinde ise 
uşak sınıfları sömürgecilil!;in destekçileri, 
tamamlayıcıları olarak del!;erlendiriyoruz. 
Mücadelenin gelişme seyri içinde gerek 
emperyalistler, gerekse de sömürgeciler, 
klasik uygulamaların iflas ettil!;i noktada, 
uşak sınıflarla "yeni çözüm" yollaruıa, ye
ni kurumlaşmalam gidebilirler. Bu açıdan 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş hareketinin, 
modem anlamda proleteryanın bakış açıs
ıyla ele alınması demek, kurtuluş olgusu
nu emperyalizmden, sömürgecilikten ve 
onlann uşak sınıflannın tümünden kurtul
mak olarak g!Xmelidir. Bu kendini, prole
tarya önderlil!;inde işçi köylü ıemel itti
falana dayanan demokratik bir Kürdistan 
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yarabtta mücadelesinde ifadesini bulur. 
Proleteryanın mücadeleye önderlik etme
si, dar ulusal bakış açısını reddetmesi, 
bölgede çıkabilecek devriınci alternatif
lerle ittifaka-birleşmeye hazır olınası, 
kendini her türden milliyetçilikten ayı
rması anlamına gelir. Sosyal gelişme 
Kürdistan devrimini TOrkiye'ye ya da uy
gun olan öteki ülkelere yayına olanağını 
gündeme getirebileceği gibi, sömürgeci 
ülkelerde proletarya önderliğinde meyda
na gelebilecek sosyal hareketlerle, dev
rimlerle birleşme noktasına götürebilir. 
Biz sadece bugünden olabilecek iki ana 
ej!ilirni belirledik. Yoksa ulusal ve sosyal 
kurtuluş mücadelesinin ıratiği bugünden 
hesaplanamayacak, kimilerinin yapbğı 
gibi bütün çerçevesi bugiinden çizileme
yecek yeni çözüm yolları giindeme getire
cektir. Geçerken şunu vurgulamak istiyo
ruz; hedeflenen "Kürt devleti" değildir. 
Proletaryanın hedefi Kürdistan'da başta 
Kün ulusundan emekçi sınıflar olmak 
üzere bütün azınlık milliyetlerin emekçi
lerini de kapsayan bağımsız birleşik de
mokratik Kürdistan yaratmakbr. Bu hedef 
dahi tek başına yalıblınış, "kendisi için" 
bir hedef del!iJdir. Amaç, önce yakın halk
larla birlikte sovyet cumhuriyetlerine ve 
giderek dünya sovyet cumhuriyetine 
dol!ru mücadeledir. Yalnız sorun güzel 
hedefler koymak olarak ifade edilemez. 
önemli olan bu hedefe giden en uygun yo
lu, aracı yakalarnakbr. Bu yol ve aracın 
dünya halklarının bugüne kadarki pratik 
ve teorik hazinelerinden ve bulun
duğumuz parçanın özgiin özelliklerini in
celemesinden çıkarbyoruz. Bu anlam
dadır ki, bütün hazır reçeteleri, subjektif 
niyetler temelinde oluşturulmuş sözde 
çözüm önerilerini reddediyoruz. 

Dünya halklannın mücadele ıle
neyleri zengin örneklerle doludur. Biz 
Kürdistan devriınini, tek yanlı olarak her
hangi bir ülkenin devrimine birebir ben
zetmeyi yanlış görüyoruz. Her devrim 
kendi özgünlüğü, somut olguları içinde 
incelenmelidir. Ancak kimi temel benzer
likler vurgulanabilinir. Sovyetler Bir
liği'nde yaşanmış örnek, Dirnitraf yol
daşın Balkan federasyonunu savunması, 
Vietnam1ı komünisderin Hindi Çini fede
rasyonunu savunmalan öne çıkan bazı 
örneklerdir. Klirdistan'ı kendi somut özel
likleri içinde incelediğimizde bağımsız, 
demokratik, birleşik Kürdistan hedefmin 
tamamlayıcısı bölge halklarıyla bir sovyet 
cumhuriyetler, federasyonları yaratmakı
ır. Bunun alacağı özgün biçimler tama
men mücadelenin gelişme seyri içinde or
taya çıkacaktır. Ama bir kez daha şu ke
sinlikle bilinmelidir ki, gerek Kürdistan 

devriminin, ve gerekse bölge sovyet cum
huriyederinin gerçekleşmesinin birinci 
koşulu, Kürdistan ıoplumunun kendi özel
likleri, somut yapısı üzerinde ortaya çıka
cak bir teori ve pratiğin yarablmasıdır. 
Kürdistan'ın bir Hindistan ve Cezayir ol
madığı doğrudur. Ama bu doğrunun sade
ce bir kısmıdır. Bilinmesi gereken esas 
kısmı ise, Kürdistan'ın bir Türkiye, Iran, 
Suriye, Irak olmadığıdır. Kürdistan'ı eğer 
Hindistan ve Cezayir gibi geçmişteki 
sömürge ülkelerden ayıran kendine has 
özelliklerden bahsediliyorsa, KOrdis
tan'ın kendisini sömürgeleştiren sömürge
ci devletlerle taşıdığı temel farklılığı, ayn 
toplumsal-siyasal yapılarıda devrimci bir 
hareket (Hele komünist olma iddiasındaki 
bir hareket) mutlaka belirlemeli, 
gözönüne almalıdır. Tam da bu somut 
özelliklerin öne çıkardığı en önemli olgu
lardan birisi Kürdistan'ın paıçalanrnasıdır. 
Bu paıçalanma tarihte kalan, Kürdistan 
toplumunu bugün etkilerneyen, ıoplumsal 
gelişmede-sınıf mücadelesinde rol oyna
mayan bir paıçalanma değildir. Kürdistan 
ıoplumunun gelişmesi önündeki en önern
li engellerden birisi sömürgeci parça
lanmışlıkbr. Kürt ulusunun bu parçalan
maya karşı kayıtsız kaldığı, düzeltme 
yönünde mücadele etmediği ise, Kürdis
tan'da ki mücadele eden siyasi güçlerin
örgütlenmelerin yapılan hakkındaki ye
terli bilgi sahibi olmamanın dahası kimi 
önyargıların OrOnüdür. Şu kadarı dahi 
gösteriyor ki, Kürdistan'ın herhangi bir 
parçasında burjuva-feodal önderlik alb
nda da olsa gelişen mücadele (üstelik 
bağımsız bir Kürdistan hedefi değil, oto
nomi hedefi ile) sömürgecilerin uykusunu 
kaçırmakta, onları yeni önlemler almak 
zorunda bırakınaktadır. Güney Kürdis
tan'da 701erde alevlenen ulusal kurtuluş 
hareketi Kuzey Kürdistan'daki Kürt ulu
sunu derinden etkilemiş, hatta ordaki ha
reketin devamı niteliğinde Kuzey Kürdis
tan'da örgütlenmeler oluşmuştur. Yakın 
zamanda gerçekleşen Kuzey Kürdistan 
Serihıldan'ına Güneybab Kürdistan'dan 
pratik destek gelıniştir. 

Netice itibarı ile paıçalanmışlık 
sosyal -ekonomik gelişmenin önünde 
önemli bir engeldir. Ancak parça
lanmışlığın getirdiği belli sorunlar özel
likle ilkel milliyetçi akımlarda mücadele
yi bulunduj!u parçayla sınırlandırma 
eğilimlerini güçlendirmiştir. Ne ki, müca
delenin aldığı trajik yenilgiler ilkel milli
yetçi örgüdenıneleri-stratejileri giderek 
etkisizleştirmekte, ikinci plana düşürmek
tedir. Komünistler birleşme hedefıni önle
rine koyarlarken, hayalci değildirler. Biz 
bugün olanla, yarın olanı-olabileceği 

birbirine karıştırmıyoruz. Bu durum 
komünisderin güçleri oranında öncelikle 
bulundukları parçada yoğunlaşmalarını, 
ama giderekte bütün Kürdistan sathına 
yayılma hedefıni önlerine koymayı gerek
tiriyor. Bu tavır bazılannın zannettij!i gibi 
"devlet sınırlarını temel almak" del!iJ, so
mut güç sorunudur. Sınırlı bir güçle bütün 
paıçalara yayılabilmenin, onun yolunu aç
manın plamdır. Komünisderin bulunduk
lan parçada -ezen ülkelerdeki sınıf hare
ketiyle bağını koparmadan- mücadeleyi 
yoğunlaşbrmaları di~er parçaları .da etki
leyecek, giderek oralarda da yayılacakbr. 
Buradan şu sonuca vanyoruz: Kürdistan 
ulusal kurtuluş hareketinin başanya 
ulaşamamasının en temel nedenlerinden 
birisi ilkel milliyetçili~in mücadeleyi 
planlı-programlı bir şekilde bütün Kürdis
tan saılıına yaymaması, beUi paıçalarda 
sınırlamasıdır. Desteğin Kürdistan'daki 
ulusal duygularla-bağlarla daha çok ken
diliğinden olınasıdır. Gerçekte ise Kürdis
tan'ın dön parçaya bölünmesi devrim açıs
ından belli dezavantajlar taşımasına 
rağmen, iyi de~erlendirildi~inde kimi 
avantajları da içinde taşımaktadır. Önce
likle sömürgecilerin menfaat dalaşı 
yüzünden birbirlerine girmeleri, sürekli 
bir ittifak saj!layamamalan, sömürgeci
liğin zayıf yanlanndan birisidir. Modem 
anlamda bir ulusal kurtoluş hareketi im
kanları ve gücü oranında dön parçada bir
birini tamamlayan bir mücadele geliştirir
se rahat manevra, geniş mücadele alan
larını iyi değerlendirebilir. Ezen ülkelerin 
devriınci-komünist hareketi ile enternas
yonalist birlikler kurarak iktidar hedefıni 
yakınlaştırabilir. Bugün dahi Güney 
Kürdistan'daki mücadeleye di~er paıça
lardaki mücadele ya da Kuzey Kürdis
tan'daki mücadele öteki parçalardan di
rekt destek ve imkan alabilmektedir. Bu 
mücadelenin birleştij!i durumda ne biçim 
olanakların çıkacağı kendiliğinden an
laşılabilir. Görmek isteyen herkes, şunu 
rahatlıkla arbk görebilir ki, Kürdistan'da 
ki mücadele tamamiyle kendi özgün dina
mikleri üzerinde yükselmektedir. Soruna 
Türkiye Devrimci Hareketinin durumu 
açısından bakıldığında, her ne kadar pra
tiğin zorlamasıyla kimi değişiklikler ve 
olumlu adımlar ablınasına rağınen yine de 
geçmişin önyargılarından kunulamamak
ta, eski alışkanlıklar, tezler tekrarlanmak
tadır. Değişiklikler bilinçli bir çabanın 
ürünü del!iJ, kendiliğinden ve pratiğin zor
lamasıyla olduğu için istenilen sonuca 
ulaşması da mümkün değildir. Yine de 
eğer Türkiye devrimci hareketi küçük
burjuva devrimci ulusal harekeben bu 
denli etkilenebili yorsa, komünistlerin 
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önderJWndeki ulusal ve sosyal kurtuluş • sosyalizm için olanaklar" bulmasına ve aynı ıJeAildi ise, söınürgeci dört ülkenin 
hareketinden daha ileri düzeyde etkilene- raAmen Kawa'yı "Maıksist lafızı kullan- kendi lıa1kına karşı uyguladı~ yönetim bi-
ce~i de bir gerçektir. Başa dönersek par- masına ~milliyetçi" olarak suçlaya- çimi ile, Kürdistan da uyguladı~ yönetim 
çalanmışlık olgusu Lenin'in deyimi ile; bilmektedir. Aslında Türkiye'deki solun biçimi arasında temelde fark vard-

"lki türlü tarihsel haksızlık vardır. tipik özellilıi budur. 701erden bu yana ır.TC'nin (ötekilerinde) ekonomik, siyasal 
Bazılan tarihin temel akışından uzaktan- ulusal sorunda gerdc: teorik-siyasi planda, olarak zayıf olması, dahası içte nispeten 
rlar, bu akışı durdurmazlar ya da onun gi- gerekse örgütlenme alanında bir dizi güçlü bir muhalefetin olması Türkiye'de 
dişini engellemez ve proletaryanın sınıf deliişiklik yapmalarına raAmen. sosyal ge- de baskı ve zor gündemden kalkmamak-
savaşımının yaygınlaşmasına ve daha de- Iişıne Kürdistan1ı komünistlerin önerile- tadır. Esas eAilim anti-demokratik gerici-
rio kökler atmasına engel olmazlar. Bu rini-projelerini ana hatlanyla doğıılad$ Iiktir. Burada sadece TC'nin (ayın şekilde 
cinsten tarihsel haksızlıkları düzeltmeye halde, hala daha Kürdistan1ı komünistler di~er sömürgecilerin) Kürdistan'da daha 
çalışmak, elbeue akılcı bir şey olmaz. Al- "milliyetçi", kendileri ise 'komünist' ola- zor bir durumda oldu~ ve sürekli olarak 
manya tarafından Alsace-Loraine'in il- bilmektedir. Bu durum öteki şeylerin buraya özgü taktikler, örgütlenmeler ge-
bakım örnek verelim. Hiç bir sosyal-de- yanında ezilen ülke proletaryasına güven- liştirdiklerini belirtmek istiyoruz. 
mokrat parti bu cins bir yanlışlı~ın düzel- sizlikten, ezen ulusun kendini her şey Sömürgecilik kısaca siyasal alanın şekil-
tilmesini programına almayı düşünemez, görme tavnnın uzanusıdır. Ienmesinde işgalci ülkeye göre farklı uy-
anıa öte yandan da hiç bir sosyal-demok- Kürdistan'ın sömürge yapısı he- gulamalar şeklinde kendini göstermekte-
rat parti, işledikleri bu suç yüzünden men bütün parçalarda siyasal yapının dir. 
bütün egemen sınıflan lanetiemek ve bu şekillenmesinde, hakim devlet örgütlen- Siyasal alanda ana hatlanyla orıa-
haksızlı~ı protesto etmek görevinden mesinin kurumlaşmasında önemli farklı- ya koymaya çalışu~mız bir tablo,ekono-
kaçınmaz... Ama bizim istemimizin lıklar, sömürgeci ülkeye göre taşımak- mik alanda da kendine has özgünlükler 
dürtüsü, tarihsel bir haksızlıkıan yakınma tadır. Güney Kürdistan'dan, Kuzey Do~ göstermektedir. Kürdistan'da feodal aru-
de~ildir, ama daha çok serflik kalın- Kürdistan'da ve Kuzey Kürdistan'da siya- klar önemli bir yer tutmaktadır. Alt yapıda 
ularının ortadan kaldırılması ve kırsal sal yapıda egemenlerin hükmetme biçim- marahacılık, yarıcılık, kiracılık vs. şeklin-
alandaki sınıf savaşımının yolunun açı- lerinde her zaman ezen ülkelere göre de kendini gösteren feodal ilişkiler, üst 
lması gereksinmesi, yani proletaryanın farklı uygulanıalar-faıklı sistemler sözko- yapıda aşiret kurumu, aptık, şeyhlik, de-
çok ivedi ve çok "pratik" bir gereksinme- nusu olmuştur. Biliniyor "Takrir-i SokUn" delik vs. şeklinde kendini göstermektedir. 
sidir. kıınunlan, "Mecburi lskanlar", "Bölge Kapitalizmin Kürdistan'a girmesi ile, foo-

Burada deliişik bir cins tarihsel Valili~i" gibi kurumlaşmalar esas ta dal yapı alt ve üst yapıda çözülmeye, bo-
haksızlık,toplumsalgelişmeyivesmıfsa- Kürdistan'a has uygulamalardır. Bugün znimaya yüz tutmuştur. Bugün 
vaşımını d~rudan hala geciktiren bir aruk en sıradan kişi dahi şunu rahatlıkla küçümsenmeyecek bir kapitalist gelişme 
haksızlık vardır. Bu cinsten tarihsel görebilmektedir ki, çeşitli yasaların uygu- sözkonusu. Kürdistan'ın ekonomik 
haksızlıkları düzeltme çabasını reddet- lanması devletin örgütlenme ve etki bi- yapısını kapitalist pıızann oluştu~. feo-
mek, "kııbaç cezasını, kırbaç cezasının ta- çimleri Diyarbakır'da, Van'da, Kars'ta vb. dal üretim ilişkilerinin giderek bozul-
rihsel old~ gerekçesiyle savunmak" an- gibi yerlerde deliişik olmakıa,lzmir, An- du~unu ama, yan-feodal zincirin henüz 
Iamına gelir" kara, İstanbul gibi yerlerde ise daha daha aşılmadı~ bir yapı olarak dej!erlen-

(Lenin, İşçi Sınıfı ve köylülük, deliişik olmaktadır. TC gelişmesinin en diriyoruz. Yan-feodal kavramın feodaliz-
Sf.41-42, Aç L.) 'rahat' oldu~ dönemlerde, burjuva de- minden kapitalizme geçiş, feodal ilişkile-

Kürdistan'ın parçalanmışlı~ ol- mokratik kırınUiarın yaşandıj!ı, siyasal or- rin kapitalist ilişkilerle iç içe geçtil!i kapi-
gusu do~ do~ya sınıf mücadelesi- tamın nisbeten demokratikleştil!i zaman- talizmiR giderek $lık kazand$ bir an-
ni ve toplumsal gelişmeyi engelliyor. Bu- larda dahi, Kürdistan'a askeri zordan, lamda kullanıyoruz. Kimilerinin şematik 
nu gömıek istemeyenleri, sosyal gelişme- baskı ve zulumden başka bir şey götiinne- olarak yan-feodal tanımını sadece Çin 
ye sırtuu çevirenleri Lenin'in deyimi ile miştir. 1960 darbesinden sonra Türkiye'de örne~e benzetmelerini, bilimsellikten 
"kırbaç tarihi bir kırbaç oldu~ için onu siyasal ortam nisbeten demokratikleşir- uzak, yanlış bir de~erlendirme olarak 
savunmak" durumuna düştüklerini belir- ken, Kürdistan'da mecburi iskanlar görüyoruz. Kelimenin kendisinden an-
tiyoruz. Biz siyasal guruplann ya da gündeme getirilmiş, sürgünler laşılaca~ gibi yan-feodalizm bir geçiş 
Türkiye solunda hayli yaygın olan "sol te- yaşanınışur. toplumudur. Bu kendini Çin'de feodal sis-
orisyen"lerin niyetleriyle u~mıyoruz. Şu olgu dahi gerçel!i esas olarak temin a~lı~ olarak gösteriyordu, ama 
Ama ortaya çıkan sonucun hiç te iyi ol- ortaya koymaktadır. Bölge Valili~i. Köy Rusya'da kapitalist üretim ilişkileri hakim 
madıj!ı yeterince açıkur. koruculuj!u, süreklili~i sa~lanmış olmasına ra~en tarımdaki feodal kalın-

Türkiye solunun önemli bir has- ol~üstü hal Kürdistan'a has uygulama- nlar ve üst yapıdaki monarşik yapıdan do-
tah~ kimi kavramları feıişleştirmesi, on- !ardır. Bu durum sömürge ülke ile, layı yan-feodal olarak adlandırılabilini-
lara ıaşı~ıdı anlamlar dışında anlamlar sömürgeci ülke arasındaki temel toplum- yordu. Kapitalizm çarpık ve dışanya 
yüklemesidir. Türkiye'de solun genel ola- sal, siyasal farklılıktan ileri gelmektedir. ~mlı olarak gelişmekte (tarımda da bu 
rak (istisnalar hariç) ulusal sorundaki kötü Sömürgeeller kendilerini sürekli olarak geçerlidir). Ancak, sömürgecililc sosyal 
ünlü geçmişi deyim yerinde ise onları bir diken üzerinde hissetmekte, yönetimlerini gelişmelere paralel olarak ço~u kere feo-
iç savunmaya itmiştir. Kendi günahların- ~Jayabilmek için askeri zora, faşist dal ilişkileri onların kurumlarını ayakta 
m da ürünü olarak Kürdistan'da güçlenen baskıya başvurmaktadır lar. Nasıl ki, tutup, ulusal kurtuluş savaşına karşı kul-
küçük-burjuva akımla, proleter devrimci Fransız emperyalistlerinin Fransa'daki lanmak istemektedir. Zira feuda1 ilişkiler, 
akunı bilinçli olarak bir ve aynı göster- uygulamalan ile, Cezayir'deki uygulama- mezhepçilik, aşiretçilik vb.'leri ulus-
mektedir. Uza~a gitmeye gerek yok. ları bir de~ilse, ABD'nin merkezdeki uy- laşmanın, ulusal birli~in gelişmesinin 
Ekim yazan S.Metin PKK hareketinde golanıası ile Vietnam'daki uygulanıası bir önünde engel oluşturmaktadırlar. Bu 
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böyle ol~ için TC Kuzey Kürdistan'da ara aşamalannda kırlar, ya da şehirler öne birbirinden ayımıış, farkWığı açıkça orta-
birçok aşireti silalılandırmakta, ayakta çıkalıilir. Bu her somut durumda düşman ya koymuştur. Konumuz açısından Enter-
ıutmakta, ulusal kurtuluş savaşına karşı cephesiuiu içinde bulunduğu durum, dev- nasyonalin bakış açısını sergileyen iki pa-
kullanmaktadır. Kürdistan'da aşiretçi- rirnci güçlerin örgütlenme ve mücadele saj aktarmak istiyoruz; 
liğin, dini eıkilerin bu denli yaygın olması seviyeleri, genel olarak kitlelerin mücade- "Sömürgelerdeki burjuva-demok-
rastlanusal deAiJdir. Bu esas olarak, feo- Jelerindeki duruma göre belirlenmelidir. ratik devrim, bağımsız bir ülkedeki burju-
dal ekonomik ve siyasi ilişkilerin devam Kürdistan'daki son gelişmeler şehirlerin va-demokratik devrimden, esas olarak, 
eden etkisinin ürünüdür. Marks konu- öneminin küçümsenmeyecek derecede onun emperyalistlerin köleleştirmesine 
muzla ilgili olarak şöyle demektedir: arttığını, şehirlerdeki mücadele ile destek- karşı ulusal kurtuluş mücadelesi ile orga-
"Tam tersine, şurada kaıolikliğin, burada · lenen kırsal alandaki gerilla hareketinin nik bir şekilde bağlı olması noktasında 
politikanın niçin başrolü oynadığını açı- rahat nefes aldığını, başarı şansının farklıdır" (Ulusal Sorun ve Sömürge Soru-
Idayan şey, orada yaşayan insanların arttığını gösteriyor. Hedefkırlardayaygı- nu,Leninizm Dizisi Sf.144) 
yaşamlaruu kazanma biçimidir" (Kapital nlaşbnlmış bir silahlı mücadele, şehirler- "Burjuvazinin başka halldan ez-
Cil! I, Sf97, 34 nolu dipnot). Kürdistau'da de bölgesel ayaldanmalar, giderek tüm di~. devrimin tüm aşamalannda karşı 
aşiret yapısının şeyhlik, dedelik gibi ku- ülke çapında siyasal ayaklanmanın ger- devrimci olduğu, kurtuluş savaşının mo-
rumlaşmalan görmek ve fakat bunun feo- çeldeştirilmesidir. menti olarak ulusal momentin eksik ol-
dal üişkilerle baAJnı kurmamak aym za- Kürdistan'daki mücadelenin ken- duğu emperyalist ülkelerdeki devrim ile, 
manda Marksist ekonomi politik öğretisi- dine özgü en önemli bir diğer özelli~ ise, başka devletlerin emperyalizm tarafından 
ne de ters düşmektir. sömürgeci ülkenin emekçi halkıyla, dev- ezilmenin devrimin bir faktörü olduğu, 

Kürdistan'daki kapitalist ilişkiler rimci hareketi ile iç-içe geçme durumu. ulusal burjuvazinin belirli bir aşamada ve 
önemi küçümsenmeyecek bir proletarya Bu durum Kürdistan devriminin, ama aynı belirli bir zaman boyunca kendi ülkesinin, 
yaratmışur. Kürdistan kınndan şehirlere şekilde sömürgeci ülkenin devrimci hare- emperyalizme karşı mücadelesini destek-
doğru bir nufus akışı yaşanmakta, Kürdis- Iretinin de bir avantajulır. Soruna Türkiye- lediği, ulusal momentin, kurtuluş sa-
tan şehirlerindeki zayıf sanayileşme olgu- Kuzey Kürdistan gerçeğinde bakıl- vaşının bir momenti olarak devrimin bir 
sundan dolayı bu akış esas olarak dıAınıJa, Türkiye metropollerinin nufusu- faktörünü oluşturduğu sömürge ve 
sömürgeci metropollere olmaktadır. nun önemli bir kesiminin Kürdistan baAımlı ülkelerdeki devrim, birbirinden 
Kürdistan'da devrimin ilk ve temel hedefi kökenli olduğu görülebilir. Büyük sanayi temelden farklı iki şeydir" (Age. 
ulusal kurtuluş olmasına rağmen, komü- merkezlerinde iç-içe olına durumu dalıa Sf.l57)(abç.) 
nistlerin işçi sınıfı içinde çalışma perspek- da belirgindir. Komünistler bu duruma Kürdistan'ı işgal eden sömürgeci 
lifini kaybetmemeleri gerekiyor. İşçi uygun taktikler izleyebilıneli, ezen ve ezi- devletlerde ulusal moment, emperyalizme 
sınıfı mücadelenin ideolojik, siyasi, len ülke işçi suufı arasındaki güvensizliği karşı kurtuluş savaşı, bu ülkelerin devri-
örgütsel önderli~ni alabilecek düzeyde- de kaldırmanın, enternasyonalist birlik ve minde ikinci bir yer ıuunaktadır. Emper-
dir. İşçi sınıfının önder~ Komünist Parti dayamşmayı sağlamanın aracı haline geti- yalizmin veya başka bir devletin direk 
aracılıAJyla gerçekleşir tezinin içi boşaltı- rebilınelidirler. işgali sözkonusu değildir. Emperyalizm-
lınamalı, komUnistler sınıfın öncüsünü, Kürdistan'daki komUnistlerin den bağımsız olmasa da, siyasi 
giderek kendisini mücadeleye çelrebilıne- baAJmsız-birleşik-demokratik Kürdistan bağımsızlık ları, devlet büıünlükleri 
li, onunla birleşmelidirler. Kürdistan'daki (sosyalizmi hedefleyen) istemi daha önce- vardır. Emperyalizmin baskısı, dolaylı 
ulusal kurtuluş hareketinde köyün ve şeh- de belirtti~iz gibi tek başına mutlak bir olarak, uşakları aracılıAJyla gündemdedir. 
rio birbirine karşı durumunu mekanik ola- istem değildir. Ortaya çıkacak şartlara Devrimin birinci ve ilk hedefi yabancı 
rak Çin'e ya da başka bir yere benzeunek göre bölgede Kürdistan 'ın herhangi bir baskısı, yalıancı bir devlet değil, iç gerici-
yanlışur. Bütün halkların mücadelesin- parçası ile sömürgeci ülke hallayla birlik- !iletir. Gündemde olan ulusal kurtuluş sa-
den, tecrübesinden öğrenilecek çok şey te federasyon tipinde iktidarlarda kurula- vaşı degildir. Ulusal öğe belli-belirsiz 
var. Bu kesindir. Esas olan, ML teorinin bilir. Yılmaz Gliney'in ön Asya Sosyalist ikincil bir rol oynamaktadır. 
ışıgı alunda Kürdistan'ın somut yapısının- Cumhuriyetler Birli~ fıkri bu konuda iyi Kürdistan sözkonusu olduğunda 
özelliklerinin ortaya çıkanlıAJ durumu bir örnektir. Komünistler açısından burju- toplumsal ve siyasi gelişmeyi belirleyen, 
doğru tespit eunek, buna uygun bir hat iz- va Kürdistan seçene~ne karşı, sosyalist esas eunen, ulusal baskı, sömürgeci ilişki-
lemektir. Kürdistan'da kırsal alanlarda Türkiye tercih edilir. Bizim için bu açıkur. lerdir. Kürdistanlı komünistler "kendi" 
yiirütülecek silahlı köylü mücadelesi, Biz sadece deııişik sosyal, siyasal, elrono- burjuvazilerine karşı mücadele ederler-
kurtanimış alanlar kurma yönündeki mik ilişkilerden, ıarihsel ve toplumsal ken, mücadelenin asıl amacına varabiime-
mücadele doğrudur. Ama tek başına kırlar şekillenmeden dolayı bağımsız örgütlen- si için, içinde bulunduldan durumu doğru 
ve köylülük esasur deyip, şehirlerdeki meyi savunuyoruzl tespit euneleri gerekir. Sorun kendini 
mücadele, işçi sınıfının rolü ikinci plana De~şik sosyal ve ekonomik yapı, şöyle dayaur. Bağımsızlık için mücadele 
itilemez. Ülkemizin özgülünde şehir-kır sınıf ilişkilerini, devrim perspektifini edilmeden, ulusal kurtuluş için mücadele 
ikilemi birbirini karşılıklı olarak destelde- farklı olarak ortaya çıkannaktadır. Tespi- edilmeden burjuva milliyetçiliğine karşı 
yen-tamamlayan bir şekilde birleştirilıne- tirniz somut durumla uygunluk gösterdiği başarı ile mücadele edilemez. Dimitrof 
lidir. Düşmanın askeri, siyasi örgütlenme- gibi ML teori tarafından da doğrulanmak- yoldaş şöyle der: 
si, Kürdistan'da bugüne kadaıki mücade- tadır. Leninizmi II.Entemasyonal oport- ''Ezilmiş bağunlı bir ulusun komü-
lenin pratik tecrübesi şehirlerin rolünün ünistlerinden ayıran en temel özelliklerin- nistleri kendi uluslarının halkı arasındaki 
çok önemli olduğu, yaygınlaşmanuş belli, den birisi ezen ve ezilen uluslar arasındaki şOvenizme karşı başarı ile savaşabilınek 
kırsal kesime sıkışunlmış mücadelenin farlan kavranmasıdır. Komünist Enter- için, pratikte aynı zamanda uluslarını ya-
yenilme ihtimalinin çok büyük olduğunu nasyonal sömürgelerdeki,ezilen uluslar- bancılann boyunduruğundan kurtarmak 
göstermiştir. Şüphesiz mücadelenin belli daki devrimle, ezen ülkelerdeki devrimi içinde savaşmakla olduldanm göstermeli-
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dirler." (Faşizme Karşı Birleşik Cephe yaratmadan, dört ülkenin proletaryası ile bir 'Kürt' örgütlenınesi değil, Kürdistan 
Ekim Yayınlan Sf.207) birlikte, ortak bir örgüt yaratması geıçekçi proletaryasının sınıf örgütünü, her türden 

Lenin yoldaş, Polonya'nın deAi!dir. Yanısıra ezen ülke proJetaryası burjuvaziyle kendi arasına daha baştan 
özgülünde bu sorunu daha açık ve an- ile, ezilen ülke proJetaryası arasında var sınır çekmiş, bayral\ında nihai hedefi 
laşılır olarak şöyle koyar: olan güven siz1il!i de yan bir etmen olarak komUnizm yazılı, proletaryanın Komünist 

" ... enternasyonal şu anda Polon- del!erlendirmek gerekiyor. Sosyal-şöve- Partisi'ni yaraıma mücadelesini vermekte-
ya'nın ba~msızlıl\ını programına bir nizmin hatın sayılır egemenlil\i, ezen ve ler. Türkiye solunun onutturmak isıedil!i 
madde olarak koyamaz; ama Kautsky, Po- ezilen ulus proJetaryası arasındaki güven- 'ufak' bir ayrıntı da budur. 
lonya'lı sosyalistlerin böyle bir isterole sizlil!i daha da deriııleştirmekte. Kürdistan'da komünistlerin siyasi 
ileri çıkmaya tam haklan oldu~u belirt- B~msız örgütlenmenin karşısına olarak birinci temel sloganlan, ulusal kur-
miştir. Sosyalistler açısından, ulusal getirilen bir dil\er itiraz ise, devlet sınırlan tuluş konseyleri üzerinden, Işçi-köylü 
bas/u ve zultım mevcut oldugu bir durum- sorunudur. Proletaryanın öncülerinin si- sovyetleridir. Ulusal ve sosyal kurtuluş 
da, ulusal kurtul"§ görevlerini görmez- yasal mücadelede bir devlet sınırlarını mücadelesinin yegane önderi proletar-
li/uen gelmek kesin olarak yanlıştır. "(Le- esas alması, her zaman için geçerli olan, yadır. Ulusal burjuvazi ve küçük-burjuva-
nin, Ulusların Kaderini Tayin Hakkı kimi somut durumlarda del!işmiyecek bir zi, ulusal kurtuluş mücadeleisinide sonu-
Sf.l02- Abç.) dol!ma olarak karşımıza çıkarulmaktadır. na kadar götüremezler. Sömürilcü nitelik-

Aslında Leninizm sömürge dev- Ömel!in bugün Türk sömürgecileri leri, sermayeyle var olan ulusal ve ulusla-
rimlerine her zaman bUyük bir önem ver- Kıbns'ın Kuzeyindeki işgalini, gUsterme- rarası ilişkileri, proletaryanın devrimci 
miş, onun ezen ülke devrimlerinden lik olarak "ba~sızlıl!ı'nı da kaldırarak, mücadelesinden korkuları bu sınıfiann 
taşıdığı farklılı~ özellikle vurgulamıştır. kendi sınırlan içine katmak istemektedir- 'devrimci' barutunu önemli derecede 
Sömürge ve sömürgeci ülkedeki farldı ler. Böylesi bir durumda, ortak sınırlardan sınırlamıştır. Emperyalizmden, sömürge-
özgün durum, proletaryanın karşı karşıya dolayı, hemen ortak bir örgütlenmeyi sa- cilikten her Wrden b$mlılık ilişkisini ko-
olduğu değişik görevler, ayn sıraf ilişkile- vunmak, açık ki gerçeğin formilliere kur- parabilecek, tam ba~sızlıl!ı sal!layarak, 
ri ve ittifak biçimleri, tarihi toplumsal ban edilmesini gündeme getirecektir. feodal-komprador ilişkilere son verecek, 
şekilleome proletaryanın bal\ımsız Türkiye ve Kürdistan toplumları- buradan durmaksızın sosyalizme geçme-
örgütlenmesi ni görev olarak dayatınak- nda 'sol' adına ortaya çıkan örgütlenmeler, nin mücadelesini verecek bir nitelil\e an-
ıadır. Bu tespitimizin karşısına kimi ülke- farldı temellerde gelişmektedir. Bu kabul cak proletarya sahiptir. Ulusal Kurtuluş 
!erin özgün koşullannda ortaya çıkmış edilmesede somut durum böyledir. aşamasında, devrimin temel gücü, işçiler 
çözümleri önermek fazla inandıncı olma- Komünistler "kendi" ülkelerinde proleıar- ve köylülerdir. Küçük burjuvaziyi de bu 
maktadır. KomUnist takliğin en önemli yayı bağımsız olarak örgütlerken, prole- kapsamda del!erlendirmek 
özellil!i şudur; Farldı durumlarda farldı taryaran enternasyonal dayaruşmasını, en- peryalizmve sömürgecilil!e karşı çıktıl!ı 
davranmak gereklidir. Bu siyasal, ideolo- ternasyonalist el\itlimini sürekli olarak oranda ulusal burjuvazide devrimin 
jik, ekonomik sürecin tümü için geçerli- öne alırlar. Somut olarak bu kendini, "ken- müııefiği olabilecektir. Burada kıstasımız 
dir. Dimitrof yoldaşın aşağıdaki bakış di" burjuvazisine karşı, onun milliyetçi ni- şudur: 

açısı öl!reticidir. teiliğine karşı sürekli bir mücadeleyi ge- "Sömürge devriminin birinci 
"önceden tasarlanmış bütün kah- rektirir. Ezen ülke proletaryası ile kar- aşamasında, ulusal burjuvazi ile birleşik 

plara karşıyız. Herlıagi bir yerde, ya da ber deşlik ilişkilerinin, sınıf bilincinin derin- cepheyi nasıl aıılamalı? .•• Birleşik Cephe, 
yerde belli kalıplara güre davranmak yeri- leşıirilmesini dayatır. Kürdistan1ı komü- ancak komanisı partisini kendi bagımsız 
ne somut durumu -belli bir yer zaman için- nistler bal!ımsız örgütlenmelerini gerçek- siyasal ve örgütsel çalışmasını yürütmek. 
de- ele almak ve ona göre davranmak isli- leştirdilderi oranda, bölgede ve dünyadaki proletaryayı bagunsız bir siyasi g~ o/a-
yoruz. Değişik durumlarda komünistlerin proletaryayla dayanışmalarını, çeşitli rak örgüt/emek, köyiUIUğU bUyük toprak 
davranışlan aynı olamaz." (Age. Sf.217) düzeydeki biriilderini ilerietmenin müca- sahiplerine karşı harekete geçirmek, işçi-

Tam da bu farldı toplumsal-siyasal delesini de verirler. Ezen ülkelerde ortaya I erin ve köylülerin devrimini açıkça 
yapı, tarihsel şekillenıne, Kürdistan prole- çıkabilecek enternasyonalist-komUnist örgütlernek ve böylece proletarya'nın he-
taryasının önüne bal!ımsız örgütlenme gruplarla daha ileri düzeyde biriiider kur- gernonyası koşullarını haztr/amaktan alı-
görevini koymakıadır.En temel olguları man ın yollarını-araçlarını yaratınaya koymaması halinde ve koşuluyla devrim-
şöyle belirıebiliriz. Proletaryanın Kürdis- çalışırlar. Komünist hareketin gelişmesi- ci bir anlam taşıyabilir." (Ulusal Sorun-
tan 'daki birincil ve esas görevi ile, ne koşut olarak, bölgede, 'KomUnist parti- SömUrge Sorunu. Leninizm Dizisi. Stalin 
sömürgeci ülkelerdeki görevi aynı del!il- leri Federasyonu' gündeme gelebilir. Ya sf.l64 abç.) 
dir. Bu, kendini mücadele biçimlerinde, da sömürgeci ülkenin herhangi birinde or- Ulusal kurtuluş savaşı, ekonomik 
ittifak edilecek güçlerin durumunda, pro- ıaya çıkacak, geıçekten komünist grup ve temeli itibariyle esas olarak köylü-tarım 
paganda-ajiıasyon biçimlerinde göster- partiler ile ortak örgütsel yapılar yarııtıla- devrimidir. "Ulusal Kurtuluş mücadelesi-
diği gibi, bugün için ana takliğin değişik bilir. Bağımsız örgütlenme sözünü her nin yanısıra tarım devrimi ileri sömürge 
olmasında da kendini göstermektedir. duydul!unda, 'milliyetçilik olarak adland- ülkelerde burjuva-demokratik devrimin 
Aynı zamanda Kürdistan proJetaryası nın, ıran Türkiye solunun önemli bir kesimi, eksenini oluşturur." (age.sf.l45) Yalnız 
ilişki içinde oldul!u sadece bir ezen ülke kendi ilkelliğini, sığlıl!ını ele veriyor. ekonomik özünün tarım devrimi olması 
söz konusu değildir. Kürdistan'ın parça- Çoğu kere de bilinçli olarak, Kürdistan'da olgusu, bUyük sermayenin, emperyalisıle-
lanmışlık durumu, bugün için dört ayn başta Kürt ulusu olmak üzere çeşitli milli- rin ve sömürgecilerin yatırunlarının, eko-
Ulkenin proletaryası ile karşı-karşıya gel- yetlerden proletaryanın bağımsız sınıf nomik varbldarının da ulusa11aştınlınasm 
mesini, "bir devletin" sınırlarını pay- örgütUnU yaraıma hedefi, demogojik ola- dıştalamaz. Tersine, zorunlu kalar. Dalıası 
!aşmasını gündeme getirmektedir. Prole- rak 'Kürt örgütü' derekesine düşürUIUynr. ulusal kurtııluş savaşı karşısında aldıl!ı ye-
tarya lbdiib~zıl!rgıııj61ıhııuıiııiıiyıi Oysa Kürdistan'lı komünistler herhangi re, ulusal kurtuluş konseylerine karşı içine 
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girdiği tavra bakarak, ulusalburjuvazinin belli 
kesimlerinin mallanda ulusallaşhnlabilinir. 
Ulusal Kurtuluş ıqaıruıııında ittifak siyasetini 
§öyle özetleyebiliriz. Emperyalizme, 
söm1lrgeciliğe ve onların uzanularına kar§ı 
çıkan, mOcadele eden lıüUln sunf ve tabakalar, 
devrimin dostlan arasındadır. Ayru ;ekilde 
dll§ınan sınıflar arasındaki çeli§melerden de 
yararlanabilinir. Bu konuda ortaya çıkabilecek 
sağ ve 'sol' hatalara kar;ı başmdsn uyaruk ol· 
mak gereklidir. 

KOidistan'uı özgUI durumu söm1lrgeci 
Ulke emekçi smıflanyla sıkı ili§kiler, çe;itli 
devrimci örgütlenmelerin iç-içe geçme duru
mu, söm1lrgeci ülke emekçi ve devrimci Jıare. 
ketini en yakuı ınüttefık-<lost olarak gündeme 
getirmektedir. Komünistler daha ba§mdsn iti· 
baren bu durumım bilincinde olarak hareket et
meli, devrimci dayanqmanın-birlijin or
tamını güçlendirmenin ko§Ullarıru yaraımalıd· 
ırlar. 

Işçi sınıfı iiıdediğiııde, işçi-köylü dikıaıı.lüifi 
biçimiııdd<i rmye lik iktiıW, ırolefııoyılııı geçici hedefi. 
dir. Proleııwya için .... olınk sooyalimıe geçıııeniıı, ikii
dara gelmeııin prtlarıııı y.'almlllll oracıdır. Proldaıyıı 

sooyalimıi, beliniz bir gelecele, diyelin ki "iRRici gilçle

rin geliııiği" .. -- ııaırııki bir geleceğe erteleye
mez. O, güdl ve li]!1llleııınişii, sınıf bilinci ve yoksul 
köyUiükle birleşmesi-.. glke-SOS)'O· 

Iimıe ~.ller fO)'i. ... ıı.r ıeyi ıııii:adele, sııııf(ıj. 
liııci, kllı;*·bur}ıvaziıiıı tecrit edilıııiıliği belirleye<ektir. 
Y'ıııe de bpiıalizmiıı ııiıpeıeıı geri kslmış geliıme ....... 
si, ulusailtıutulııı mu.adeleseııio devrimci milcadelede 
oyııadı8ı rol, bpilaliııt ülkoleıo glke bir dizi liıel Wruıııu 
gllndeme getiıecelı:, nispeıeo durumu uzaımaya yol aça· 
aıkıır. 

"Stiniirge ve yıırı-milrge Ol<elerdelti dev
rimci müı:adeleııiıı kendine &gO koıullrlı, poletaryllllD 
ve köylüliiğaıı demokratik dilı:ta«irlüğil ve bu dik· 
lalllrlüğUıı ıroleıaıyıı dikıaiOrlüğUııe dilııilpııesi için zo. 
runlo olan uzun mticadele d&ıemi ve milli etkenin bu 
milcadelede oynadığı lıelirleyici rol bu ülkelerin Koıııa. 
ııist Pııtikriııe bir dizi ÖZe( gaev yakleıııekıe dir." (KooıU. 
nisı Eııteınasyooal Prognmı sf. 7&. 77) 

ç,ıı: kısa olınk (bir çdı: kcoıyu da dqanla IJn. 
kaıık) açıklılııııya çalııııjııııız tımel ı.ıı.riıııiz bııılardır. 

Şüpıesiz bu """' - tıoııııJmayıı, deriıılejıirilm 
ıııııluçıııı.. Boııı. bir llllaııda ilc adım olınk değerlen-
dirilmelidir. Teılerimiziı ortaya koyduğu bir di~er te
mel gerçek ise şudur: 

Teılerinıiz,Kiirdisııll'da YPK (YekiıiyaJirole. 
ıaıyıı Kürdi-)dan yoldaşinı tezleriyle esasıa uyum 
içeıisiııdedir. Sonıııa"""' açısı. ı.meı-. mücadele 
ve li'gil biçimleri, azomi ve asgıri Jl<l&l'lllllll tıme1 bJııı. 
larmda birlil: ııöztaıusudıur. Fıri:Wıklanmız vord~. Bu 
ıımııaldir de Bu r.ıtlılıl:larıı üstilllrUIImeyecek, ınQca. 
dele içerisinde giderilmeye çalıplaaıktır 

Bu çalışınımı b(ı<adığı kmılaıııı oldukça ııe
Diş olması, böylesi kısa biryazıda ııçıklılııııası belli eltsil:
lil:leri de zcwıılu olanık birlil:ıe getiriyor. Nev.- ki, bu 
alaııda dıılıa !iıce Kürdi-1ı koıııflııistler ayrmıılanyla 

ıavır ıakııımışlardır. Bu belsel« iıı<eleııerek bir lıüıilıılOk 
sıığlılıılalıii. Ayrıca ilerde çepııi ıetillenle kmu iılame
ye çalıplacaktır 

Eyiil-1990 

2600 yıl önce Asur Kralı Delıak, bölge halklannı baskı ve zulüm altmda yönet
mekteydi. Bu baskı ve zulüm zinciri altmda yaşayan Kürtlerin ataları Medler, demirci 
KA W A önderliğinde, despot Delıak'a karşı ayaklanarak, salıanatını yerle bir ettiler. De· 
mirci KA W A, Dehak'ın kafasını balyozuyla param parça etti. Sarayda, şehirde ve 
da~larda ateşler yakak , tüm bölge halklarına, Dehak'ın öldürülüşünün baskı ve 
zülümden kurtuluşun müjdesi verildi. O günden beri Kürt lıalkı, bu zaferi sabaha kadar 
ateşler yakıp eğleııerek kutlar. Böylece 21 Mart "Yeni Gün" anlamına gelen NEWROZ 
adını alarak, sömürülen, ezilen Kürt lıalkı içerisinde, ÖZgürlük-Bağımsızlık anlamında 
sembolleşıirildi. 1946 yılında Kadı Muhammed öuderliAffide, Do~ Kürdistan'da kuru
lan MARABAT KÜRT CUMHURİYETİNDE lliusal Bayram olarak ilan edildi. 

Günümüzde Kürdistan'ın 4 parçasında yükselen NEWROZ ateşi sömürgecilerin ve on
ların işbirlikçi destekçilerinin yüreğine korku salmaya devam etmektedir. Bugün Kürt 
lıalkı, napalın bombaları, kimyasal silahlar kuUanarak, soykınınlar, lcalliamlarla yok 
edilmeye çalışılmaktadır. İşte 16 Mart 1988'de faşist sömürgeciler tarafından gerçek· 
leştirilen HALEPÇE KA 1LİAMI. Bütün Dünya, büyük bir utanç içinde, soykınına, ta
lana vahşete seyirci kaldı. Sözde Sosyalist olan devletler, askeri teknisyenlerinin ve 
uçaklarının bu katliamda rol~ kanıtlandı~dan. ayıplarını örtrnek için BM de kim· 
yasal silahlar kullanılmadı!Jnı iddia ediyorlardı. Ya Batı emperyalistleri, Saddam'ın 
kimyasal silah deposunu oluştııran bu insan hakları şaınpiyoııları, evet bunlar, tüm bun
lar Kürdistan lıalkma karşı soykınmlan gerçekleştirenlerin suç ortaklarıdırlar. Bununla 
da kalmadılar. ABD, Rus ve Batı Emperyalist devletleri AGIK antlaşmasıyla 
KÜRDİSTAN'ı SİLAHSIZLANDIRMA BÖLGEStnin dışında bırakarak bir kez daha 
sömürgecilerin suç ortakları oldular. 

Tüm soykınınlara, işkencelere, talanlara ra~men Kürdistan halkı yok olmadı. 
lliusal Bağımsızlık Mücadelesini, Kürdistan'ın dört yanmda yükselterek sömürgecile
re, işbirlikçi lıain1ere ve emperyalistlere Seılıildan'ları köylere, kasabalara, şehirlere ya
yarak cevap verdi. 

DEVRİMCİ YURTSEVERLER, 

- Bugün Güney Kürdistan'da gelişen lliusal Bağımsızlık Mücadelesine sessiz 
kalma, 

- Sömürgeci faşist, katil Saddam 'm zalimane baskılanna karşı yi ği ıçe direnerek 
destanlar yaratarak savaşan halkımıza destek ver, 

-Unutma ki Güney Kürdistan'ın kurtarılması diğer parçalara bir meşale olacakt-
ır, 

-Bugün birliğin ve baraberliğin kaçınılmaz oldu~ bir dönemdeyiz, üzerimize 
düşen görev, deve kuşu politikalarının bir tarafa bırakılıp, Kürdistan'ın ekmek, hava, su 
gibi muhtaç old$ birJi#i yaratmak için hiç bir fedakarlıktan kaçınma Kiirdisıani Cep
he'nin başlattı~ lliusal Konferans girişimlerini somutlaştınnak, mücadeleyi yükselt
mek için güçlerimizi birleştireliın. 

* Kahrolsun Sömürgecilik, 

• Yaşasın Bağımsız Birleşik Demokratik Kürdistan 

KAWA 
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NEWROZ COŞKUYLA 
KUTLANDI 

Halepçe protestolan Kürdistan'ın 
dört parçasında Newroz ateşleri yakılarak 
kınandı. Kürdistan böyle bir kınama ve 
kutlamaya deyim yerinde ise ilk defa 
tanık oluyordu. 

Bu yıl Halepçe1er daha coşkulu 
kınandı. Adana, İstanbul ve Kürdistan'da 
köylüler, üniversiteliler, işçiler hiç bir 
korkuyu ve tabuyu takmaksızın haykır· 
dılar. örgütlü-örgütsüz bütün Kürtler 
Ulusal bayramını kutlamaya, ona sahip 
çıkmaya ve saflannı belirginleştirmeye 
koyuldu. Bunun en basit örneği, HEP'in 
(Halkın Emek Partisi) İstanbul'da düzen
lediği gecede görüldü. Geceyi Kazi
ıçeşme'deki deri fabrikasında çalışan Er
zincan'h, Dersim 'li, Bingö11ü işçisi, Musa 
Anterden, Deriğin, Cizre köylOsüne ka
dar çok geniş bir kesimin Newroz'u 
Ulusal Bayramı direnme ve başkaldırma 
bayramı olarak coşkuyla kutladı. Oz.aıılar 
Kürtçe söyler, çocuklar ellerinden kesku
soru zer'le onurla ve gururla daha daha 
büyümeye, hatta burçlara dikmeye 
çalışırcasına yükselımeye çalışırken, 

7'den 70'e herkes tam bir Ulusal Bayram 
havasının şenliğiyle Güney Kürdistan'a, 
Nusaybin, Dargeçiı, Cizre, Hani'ye Ser
hildanla bütünleşme gürleştirme arzusu 
vardı. Herkes bir birbirlerinin sloganlarını 
da pek hastırmacı değildi, devletin 
sömürgeci jenosid karekıerini teşhire 
yönelik hsykınşlar topluca, hareketleri
nin isimlerini ve özgün sloganlannı da 
dinler tarzda kablımını sürdürüyordu. 
KA W A taraftarlan oldukça yoğun 
kaulmışlardı. Gecede ozartlardan bir ar
kadaş Kawa yazı işleri müdürü Hüseyin 
Şen yoldaşın onurlu mücadelesini hab
rlanp anarken salondaki haykınş ve Heval 
Hüseyin Nemıri, Biji Kawa, Bağımsız 
Demokratik Birleşik Kürdistan, Berxwe
dan Jiyane, Serbildan jiyane, "Vur 
peşmerge vur, Kürdistan'ı kıır" sloganlan
Y la Kawa'ya gönülden bağ h geniş kitle
siyle kitlelere "Ez ne Wendame"," Ez lı 
vınm" mesajını verdi. Ala Y ekili mesajı 
okuduğunda aynı hsykınşlar yapıldı. An
cak Kawa ıaraftarlannın bir eksikliği de 
mevcuttu. Yoğun olan kitlesini yan yana 
getirmekten ziyade geniş ve kendilij!in
den salona daj!ıldı. Bu da daha yoğun et
kinlik sağlamayı engelliyordu. Bir diğer 
eksiklik Kawa amblemini hazırlanıp ası
lamamasıydı. Evet Abdi İpekçi Spor Salo
nunda 12.000 kapasitesiyle 15.000'e 
çıkarUlınışu. Insanlar üst üste idi ve kitle-

ala yekiti 

yedardı. 

Adana'da Newroz havasının esme
siyle birlikte Kürdistanlılar tüm 
varhğınya ortaya çıkUlar. Burada da New
roz daha çoşkun kullandı. Sokaklarda, 
coşkuyla ileri atıldılar. Yine TCye olan 
kin ve nefret bilinciyle devrimciler ve 
yıırtseverler tam bir dayanışmada idi. Yol
daşlanınız istenen sınavı verdiler. Kitle ile 
birlikte polisi püskürtüp, arabalannı yakt
ılar. T.C.'nin militaristleri tam bir 
şaşkınlık içindeydiler. Bozguna 
uj!raulmış vaziyette idi. Azgınca saldır
dılar, yüzlerce devrimeiyi gözaluna alıp 
işkenceden geçirdiler. Suçlan ise bayram
lannı coşkulu bir şekilde kutlamakU. 

Halepçe kınamalan, Newroz kut
lamalanyla şehirler, kırlar, sokaklar 
dağlar, Ortadoj!u'da tüm Kürdistan 
kıpkızıl bir kalp gibi başta ulusal ve sosyal 
kurtuluşu saj!layacak, sağlam ve güvenilir 
ideolojik, politik hatuyla Kawa olmak 
üzere, tüm devrimci demokrat ulusal kur
tuluşçulara gel beni kıırtar, gel beni çapul
cunun, hainin çizıncieri albudan çıkar di
yesi geliyor. Bütün Kürdistan'lıların 

kıblesi ona yakışır Baj!ıınsız-Birleşik-De
mokratik ve Sosyalist Kürdistan'a secde 
durmaya, Serhlldanlar yarnunaya daha 
daha kızıllaşurmaya müsait olduğunu 
kanıdadı. Ülkedeki parti, örgüt, aydın ve 
dij!er tüm yurtsever kesimler bir da
yarnşma-ittifak ve asgari ölçülerde bir bir
lerine sıcak bakUkça halktaki coşkunun 
daha fazla gürleştiğini, kitlesel eylemlerin 
sömürgecileri geriletip, acz ettij!ini, kendi 
kayıplannı azaltbğını bu Newroz'da yine 
kanıdadı. Hayat 88'den beri Kawa'nın itti
faklar, ulusal cephe, devrim stratejisini 
tekrar tekrar doğrularken, hareketimizin 
90'da elde ettiği başan ve olanakları, 
oluştunluğu kitle bağlarıyla daha da mili
tanca davranması gerektiğini Kawa'nın 
şanıııa yakışır olınasını daha daha bilince 
çıkarmak, ona uygun davranmak, her bire
yimizin ve Kürdistan'lılann görevidir. 

ALA YEKİTİ MUHABİRİ 

DİYARBAKIR 
AYAKTA 

Kürdistan genelinde ve Diyarbakır 
özgülünde geçmişteki Serbildan hareket
lerinin devaını ve duyarlıhğıyla halkımız 
her zamankinden daha coşkulu ve daha iç
ten el ele vererek Saddam faşist sömürgeci 
diktatörlüğüne karşı balkımızın üzgürlük 
mücadelesini desteklemek, yapılan katli
arnı kınamak büyük "kaçışın" yaratuğı 

acil problemleri hafifletmek gayesiyle 
bütün siyasal örgütler, demokratik kuru
luş ve kişilerle tam bir dayanışma içerisine 
girerek maddi ma nevi güç verilmeye 
çalışıhh. 

Bu gaye ile, siyasal partiler 
(ANAP, DSP hariç, MÇP Diyarbakır'da 
yok) sendikalar, demokıatile kitle örgütle
ri yardım komiteleri oluŞUınırak girişim
ler başlauldı. Olaj!an üstü bölge valisi 
yardmıların ancak Valilik izni ve bu komi
teden İHD (Insan Haklan Derneğinin) 
çıkartlması koşuluyla komisyonun yiye
cek, giyecek, ilaç ve her türlü yardım top
lamasına izin verebilecej!ini bildirince, 
komisyon ve halk bunu tepkiyle karşıladı. 
Durumun acil oluşu, "sınırlarda" insan
Iann ölümle pençeleştij!i, bebelerin günde 
yüzü geçkin soj!uk, kar, yaj!mur alunda 
tam bir insan faciası yaşadıj!ı zaman 
kaybının tüm insaniann öldü-ölecek 
kaygısı ile hareket eunek zonınluluğu 
doğmuşto. Bu anlayışla IHD komisyon
dan çekildi. Diyarbakır eski belediye bi
nasında ve Bağlar dört yol semtinde 
yardım toplanma merkezleri oluşbınıldu. 
Yardımlar toplanmaya ve yollanmaya 
başlandı. Diğer yanda dünya kamuoyunu 
bu sorun karşısında duyarlı kılmak, 
vahşeti protesto etmek amacıyla bir mi
ting düzenlenmesi karart verildi. Yöneti
min bu koşullarda izin verebileceğini 
dUşünecek daha geniş kanlıını sağlamaya 
çalışacağıınızı göz önüne alarak mitingin 
7 Nisan'da olacağı çevre iliere ve ilçelere 
bildirildi. Aynı tarihte Diyarbakır deyim 
yerinde ise bir kitle seline uj!rarcasına do
lup ıaşu. Daha önce mitingin belediyenin 
önünde saat ikide olacaj!ını kitleye duyu
rulduj!unda, kitle aynı yere toplanmaya 
başladı. Tertip komitesi kitleye hitaben 
V aliiiiele görüşmelerin devam ettiğini 

söyleyince kitle bekletilmeye çalışıldı. 
Saat ikide V alilikle görüşen komite geri 
döndü. V alilil!in izin vermedil!;ini bildirdi. 
Kitle bütün içini boşalurcasına büyük bir 
tepki gösterdi. Bunun üzerine IHD'den 
Vedat Aydın Kürtçe halka hitaben Vali
liğin ıavnru kınayan bir konuşma yapb. 14 
Nisan'da mitingin yapılacağını bildirdi. 
Kitle daj!ılmadan Kürdistan devrim şehit
leritti arıına gayesiyle saygı dııruşuna geç
ti. Daha sonra Bağımsız Kürdistan, Kah
rolsun sömürgecilik, BımriSaddam, Biji 
Kürdistan sloganlannın attiması üzerine, 
çevik kuvvet, özel Tim kideye gelişigüzel 
saldırmaya başladı. Vedat Aydın polister 
tarafından dövülerek aj!ır şekilde yara
landı. Kitle taş ve sopalarla karşılık verdi. 
Guruplar balinde daj!tlmaya başladı. Kısa 
sürede yeniden sokak aralarından toparia
narak Dağkapı'dan gelen guruplarlada bir-
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leşerde dilıt yola ~ yiiıilmeye başladı. var olan tüm yurtsever devrimci güçler hastahaneye kaldınldı. Bu çatışmalarda 
Halkın katılunının daha da güçlenınesini slogan ve haykınşlanyla insiyatifi ele ge- bir polis otosu yakıldı. Birçok polis oı.osu-
s~lamak amacıyla sloganlarla çal\ırı çirmekte hiçte zorluk çekmedilec. Sendika nun camları kırıldı. Polislerden birl<aç kişi 
yapıldı. Bu doJtrultuda bütün halk 7 den adına konuşan Ali Öncü "Kürdistar'da yaralandı. Aynca birçok kişi yara alırken, 
7fJe yürüyüşe katıldı. Diyaıbakır tümüyle katliamları yapanlar yalnız Saddam del\il, 70 kişiye yakın insan açık hava toplantısı 
sokaklarda ve caddelerde idi. Kadınlar 1970 lerden beri migleriyle, askeri teknis- esnasında polis tarafından çekilen fo-
zılgıt çekerken, halk bal\ımsızlık ve yenleriyle Saddamı destekleyen Rusya ve tol\raf ve kamera ile tespit edilenler kitle-
özgürlük özlemini haykırdıkça yankısı Dol\ubloku lllkeleridir. Bugünde bu katli- nin dal\ılımından sonra toplatılarak 
tüm Diyar'bakır'ı sarmıştı. Yilıilyüş amın karşısında BM'Ierde Saddam lehine gözaltına alındı. 
düzenli bir şekilde Tekkapı'ya kadar çalışan Rusya, Çin ve Küba'nın tavnnı Ayrıca toplanan yardımiann 
sürerken çevik kuvvet, özel timler pan- kımyonun" şeklindeki konuşmasına kitle düzenli gitmemesini protesto eıınek 
zerlerle halka saldırdı. Halk bu şaldınlara "Kahrolsun Moskova" sloganıyla destek- amacıyla 3.000'e yakın insan tarafından 
karşı alışılagelen sechıldan yöntemleriyle !edi. Ali öncü ve HEP Medrez ilçe başkanı Bismil'de korsan gösteri düzenlendi. An-
taş-sopa eline ne geçtiyse polise, özel ti- Avukat Mustafa Özer "Künlistan illusal cak üzel tim-çevik kuvvet müdahale etme-
me, panzerlere karşı koydu. Polis araç- kurtuluş mücadelesini kanla bol\mak ve di. Kaymakam halk tarafından seçilen ko-
larını tahrip etti. Dağılınadan Serhıldan- katliamın suç onal\ı durumuna sokulan misyonca toplatılıp götürülmesini kabul 
larını P1T, Melikahmet ve Şehitlik semt- devşirme Ürdün, Yemen, Filistin, Su dan ederek olayların gelismesini önledi. 
lerine yayıp eylemlerini soniandırmaya askerlerinin kullandıl\ını, özellikle ezilen Halk tarafından toplanan yoğun 
çalışırken 15-20 kişi gözaltına alındı. Bir- mazlum Filistin halkının haklı mücadele- yardımın çar çur edilmeksizin mağdur 
çok direnişçi polis darbeleriyle yara- sine yakışmayan tutumu" nu yererek halkımıza varması için başta yerine var-
landı. kınadılar. mayan giyecek, yiyecek malzemelerinin 

14 Nisan'dan önceki direnişten Açık hava toplantısında yine oluşu nedeniyle komisyon müdahale etti 
soııraSHP, DYP, SP, ,-------------------------------, ve kendi gözeti-
RP, HEP, Sendikalar minde toplanan 
açık hava toplantısı yardımın ihtiyaç 
için Valilik'ten izin sahiplerine var-
alarak Dal\kapı Zu- ması sağlandı. 
beydehanıın Mey-
dan 'n ında miting Faşist Saddam 
yapılması için diktatörlüğünden 
çalışınalara başlandı. kaçan ve "Türki-
Devrimci yurtsever ye'ye" sıl\ınan 
güçlere tarafımızdan Türkmenler, 
(KA W A) çal\n yapı- Şemdilli'ye alına-
larak birlikte hareket rak konuna altına 
etme ve insiyatifimi- alınıp Türkmen 
zi koyabilmek için Partisi lideri An-
güçbirlil\ine ihtiyaç kara'da normal 
oldul\unu belirttik. siyasi faaliyetini 
Esasta olumlu yürütürken, ge-
karşılandı. Ancak, len Kürtler, 
bazı siyasi aksiyon- Araplar bülgede 
ların temsilcilerinin yine ikinci sınıf 
olmaması nedeni ile L_ ____________________________ _j vatandaş idiler. 

sal\lıklı yanıt alamadık. Ancak yine de "Bal\ımsız Kürdistan, Bımre Sad- Devletçe yapılan yardımlarda yine en az 
açık hava toplantısını düzenleyen daın,Kürdistan sömürgecilere mezar ola- ve asgari bıtuluyordu. Demirel, İnönü'nün 
söınürgeci Partilerin insiyatilleri kınlarak cak" vb. sloganlar atarak şanlandırmaya belirttikleri gibi Kürtler hiçte "eşit düzey-
halkımızın özlemine uygun hareket tarzı çalışırken, Mehdi Zana'nın salıverilip Di- de ve birinci sınıf vatandaş" del\ildi. 
sağlandı. Ki Diyarbakır'daki Parti temsil- yarbakır'a geldil\i duyuruldu, karşılamak Bütün bu çalışmalarda KA W A, ta-
cileri bile partilerinin isimlerinden başka isteyenler Urfa, Mardin güzergahına da- raftar ve kadrosuyla hareketlerinin dire-
tümüyle halkın insiyatif ve özlemlerini vet edildi. Kitle ceza evlerinde direnişçi nişçi ruhuna uygun hareket eııneye çalıştı. 
ifade eden konuşmalar yapmak zonında eski Belediye Başkanını karşılamak üzere Halkımız hiçbirbedel ve fedakarlıktan 
kalmışlardı. Bunun en basit ömel\i "Kart yola koyudu. Bu yürüyüş sırasında kaçınmadı. Bu dayanışma ve desteğin ve 
olmanın utancı del\il, onuru ile gurunınu Kürdistan bayra~ eşliğinde sloganlar de direnişin devam etmesi dilel\iyle en iç-
yaşıyacağız". Altında SHP, DYP, RP, SP, atıldı. Özel tim ve polis, çevik kuvvetler ten deverirnci-direnişçi duygulada bütün 
HEP imzası bulunan pankartı ordu evi ile panzerlerle kitleye saldırdı. Kitleler bu dünya ülkelerindeki komünistleri, dev-
Eski Yenişehir sineması arasına çekmele- yürüyüşü Melikahmet semtine taşıyarak rimcileri, yıırtseverleri başta da peşmerge-
ri idi. Yine aynı partiler" Adımız mecburi polislere taşlı sopalı saldınya karşılık ver- ye en sıcak selam ve saygılanmızı Ala Ye-
adımız, iskan batsın bu cihan" pankartını di. Çatışmaların büyümesi üzerine polis- kiti aracılı~yla ileıınek dileğiyle sayg-
asıılar. ler sis bombası ve silah kullandı. bu esnada ılar. 

İlk etapta sırayla parti temsilcileri .... isminde bir genç arkadan sırdından vu- Diyarbakır Kawa taraftarları. 
konuşmaya başlayınca, kitlenin içerisinde nılarak yaralandı. Arkadaşlan tarafından 
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BASINA AÇIKLAMA 
Petrol çıkarlanıu güvenceye almak için, Körfez'de askeri 

güç bulınıduran başta ABD olmak üzere müttefik güçlerin, sessiz 
ve seyirci kaldıAJ bir ortamda, Faşist Saddam diktatörli!Aü tarafı
ndan Kuzey Irak'ta Kürt halkına karşı sürdürtllen vahşi soykınm 
uygulamalannı protesıo etmek amacıyla, ilimizdeki beş siyasi 
parti yöneticilerinden oluşan komite, ortak yapılacak bir miting 
izni için 4.4.1991 tarihinde Valili~e yazılı başvuruda bulımdu
lar. 

Tertip Komitesinin, halkın yükselen tepkisini demokıatik 
ve yasal yollarla gösterebilnıesi için 7 Nisan 1991 günü saat 14.00 
de, Eski Belediye önündeki meydanda yapılınası istenen mitinge 
V alilikçe izin verilınedi. Bu durumdan haberi alınayıp meydanda 
1Dplanan 1500 kadar insana, mitinginiptal edil~i haberi duyu
mlduktan sonra, kitlenin Irak'taki Kürt soykınmını kınayan bir 
kaç slogandan sonra d$lılıAI bir sırada, resmi ve sivil polisler ta
rafından vahşi bir salılın başlatıldı. Saldınya bizzat tanık oldum. 
Sivil polislerin ellerinde demir çular vardı. Kadın, ihtiyar, genç 
aynmı yapılmadan insanlara acımasızca vuruluyordu. Olayı 
görüntülemek isteyen yabancı televizyon elripleri, yabancı ve ye
rel gazetecilerde saldından nasibini alanlar arasındaydı. Daha 
sonra elleri sopalı sivil polis guruplan şehirde özellilde gençler 
üzerinde tam bir terör estiıdiler. 70 Irişiden fazla insan yaralandı. 
100 Irişinin üzerinde insan acımasızca dövülerek gözaltına alındı. 
Daha sonra polisin bu tavnnı protesıo etmek için şehrin çeşitli 
yerlerinde toplanan göstericiler üzerine ateş açılılı. Açıkçası Kürt 
halkı üzerinde soykınmlar uygulayan Sadılarn'ı protesıo etmek 
için ıoplanan insanlanmız, aynı vahşi politikayla karşı karşıya 
kaldı. 

Gözaltındaki yaralılar arasında Şerif Gündüz, Ayhan Ay, 
Ramazan Çoban, Ahmet Şamar, Hoşmer Ayçiçek, Necat Ertaş, 
Azat Bulut ve DemeAimiz Insan Haklan Ihlalleri Izleme Komis
yonu üyesi Vedat Aydın'da vardır. Dernej!imiz yönetim kurulu 
üyesi Hikmet Ata Merl<ez ilçe başkanı Hayri Yıldınm'da gözalt
ına alınanlar arasındadır. 

Hergün televizyon haber programlannda, sınırdaki 

valışeti izleyip gerginleşen insanlanmızın, ulusal tepkilerini 
dünyaya haykınnaları onların en do~ hakkıdır. Olayın esas so
rumlusu, insanlanmıza bu hakkı tanunayatak mitinge izin verme
yen devlet yetkilileridir. Halkın muhalefetini yasal ve demokratik 
yollanlan göstermesine izin vermeyen anlayışlar, gerginliğin de 
asıl sorumlularıdır. Bu politikayı şiddeıle kınıyorum. 

Devletin şehrimizıle estirdiAi terör, yine kendisine zarar 
verecektir. İnsanlanmızın yüreAiflde ve beyninde oluşan ıoplum
sal yaranın, toplumsal bir öfkeye dönüşerek gerilimi tırmandıra
ca~ını herkes bilmelidir. Devlet gerj!inlil!i ve şiddeti toplumda 
egemen kılına politikasından hızla vazgeçmelidir. Halkımızında 
insanca yaşama ve tepkilerini demokratik yollardan gösterme 
haklannı tanunalıdır. Aksi taktirde insan haklan ve demokıasi ha
varililderinin ikiyüzlll bir politika olduAııou ilan etme hakkımız 
vardır. 

Gözaltına alınanlar hemen serbest bırakılmalıdırlar. Dev
let, insanlarımızın barışa, özgürlüj!e ve demokrasiye olan su
samışlıklarını dikkate alarak, insanlarımıza karşı hukukdışı poli
tikalardan hızla vazgeçmelidir. Tüm yetkilileri, kendilerini 
çıkınaza sürükleyecek politikaları bırakmaya çal!ınyorum. 

ala yekiti 

8Nisanl991 
HatipDiCLE 
İnsan Hakları DerneAi 
Genel Yönetim Kurulu üyes ve 
Diyarbakır Subesi Baskanı 

KURTARILMAK YADA 
KURTULMAK 

E.Zine 
Tarih, gerek tılusal, gerekse sınıfsal (cinsel kurtuluş henüz 

gerçekleşınedij!i için onu katmıyoruz) lrurtuluş mücadelelerinden 
hiçbirinde ezilen ulusu ya da ezilen sınıfın, hele hele ezen, 
sömüren güç tarafından kıırtarıldJAına şahit olınamıştır. 

Oysa kadın sorununda kadınların bizzat aldıldan tavır 
dünya genelinde ve sömürge ülkelerde (daha yoAııo, göze ~ 
bir biçimde) kadın aleyhine bir biçim ve öz taşımaktadır. 

Yüzyılların baskısı ve asimilasyon politikası kendi 
varbAtnın ve devamının koşullannı yaratmak üzere sömürge
leştirdiAi ulusun halkına aşal!ılık kompleksi aşılamaktadır. Ha 
yatın her alanında, bunu yoAııo bir biçimde hissettirerek varlı~ını 
saııtamlaştırmaya çalışmaktadır. (EAitirn, ~ık. kültür, politika 
vb.) 

Bu, çok somut bir sosyo-pisikolojik gerçektir. 
Ezen cins olarak erl<ek te aynı yöntemleri birebir kullana

rak kadın cinsini egernenliAi altmda tutmanın koşıılJanıu besleyip 
yaratmakta ve kültürleşıne yoluyla, erl<ek-egemen kültürü ha
yatın her alanına yayınaktadır. Üstelik kadın aracılıAJyla. özellik
le ıoplumun en küçük ve sistemin aynası olan aile birimi, bu 
yapının doj!up büyüyerek yaygııılaşmasında, süreklilik kıızan
masında birincil derecede etkili bir sosyal kıırumdur. Bu, aile içe
risindeki ataerkil yapının çocuklu~ndaıı itibaren kadına benim
setilerek, böylece, hayatı yeniden üreten kadının kendi ezil
mişlij!inin koşullannı süreklileştirmesinin salılanması şeklinde 

gerçekleşmektedir. 

Işte bu kültürel havayı soluyan kadın, tıpkı ezilen ulus 
ömej!inde olılııl!u gibi, egemen gllce karşı bir aşaAıbk kompleksi 
geliştirmekle ve toplumun alt katmaniarına doğru sürekli yayarak, 
tarihsel görevini yerine getirmektedir. Yani mevcut durumda 
kadın, kendi ezilmişlij!inin, yaşamın özellilde üretime, beyinsel 
faaliyetlere dayalı alanlarında başarısız oluşundan cinsellrim
liAifli sorumlu tutmaktadır. 

Kürdistan gibi sömürge ülkelerde, sonuç olarak ezilen 
ulus alınaktan doj!an aşal!ılık kompleksi, kadın cinsi için ek ola
rak cinse dayalı aşaAJlık kompleksini, dolayısıyla da kendine 
güven duygusunu zayıflattıAıoı, sosyal yaşamda bu durum kendi
sini çuk açık bir şekilde göstermektedir. 

·Aydın ve politik" ulusal, sınıfsal ve cinsel baskıya 
başkaidırmalda kendini yükümlü gören kadınların, söz konusu 
alanlardaki mücadele perspektifleri, ulusalirurtuluş mücadelesi 
ile olan yakın ilişkileri nedeniyle ya da mücadelenin ulusal, 
sınıfsal yanını, empoze edilen erl<ek-egemen kültürün de etkisiyle 
çok bilinçli alınasa da, meşru, cinsel yanını gayri meşru gOrmeleri 
nedeniyle, sömürürün bu yanını ihmal etmeleri, gündemin gerisi
ne atmalan söz konusudur. Üstelik belirsiz meçhul bir tarihe. 

Bu kadınlar bir yanıyla ulusalkimlik kazanmaya çalışıya
lar. Elbetteki bunu yeterince önemsiyorlar, fakat öte yandan bir de 
inkar edilemez ve dikkate alınmaması mümkün alınayan cinsel 
Irimlik sorunlan var. 

Ki büyük bir olasılılda bu iki yönü biitünleştirerek, bir yanı 
güdükleştitıneden ve kadın olarak kadınsı sorunlarda duyarlı, dik
katli, insiyatif salıibi olunarak mücadelenin kadında somutlaşan 
iki yönlinD birlikte götürmek mümkündür. 

Kimbilir belki de toplumun yarısını oluşturan ve hayatı ye
niden üretip, kültürü aktaran kadın, Kürdistan Ulusal kurtuluş 
Milcadelesinde bir sıçrama tahtasıdır. Ve kadırun, geri, düşünsel 
alanda, politikada baj!ımlı, yönlendirilmiş, güdümlü pozisyonu, 
inanıyorum Iri Kürdistan tılusallrurtuluş Mücadelesinin başarısını 
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olumsuz yönde etkileyen bir 
durumdur. Bunu herkes bili
yor demek yelmez, bu bilgi
den yola çıkılarak ne yapı
lmalıdır. Şu anda ne yapılıyor 
gibi soruların sorulup, 
çözümler üretilmesi, yöntem
ler geliştirilmesi gereklidir. 

Ve yine inanıyorum ki 
bu işi en iyi şekilde başaracak 
olan kadınlardır. Sorun her ne 
kadar dolayh olarak eıkeAi de 
ilgilenditip mahkum ediyorsa 
da gündemleştirip, hiç olmaz
sa beynini kurtararak kendini 
üretken kılmak kadına 

düşmektedir. 
Yani sonsuza dek kur

tarılma hayalleriyle avunınak 
ve kaderine lanet okumak ye
rine, kendi kurtuluşunun 
koşullannı yine kendisi 
oluşturmahdır. Dünya sosyal
ist pratiği kadıniann kurtan
lması konusundaki umutları 
çoktan kınnıştır. Kadınlar 

kurtuluşlarını biricik seçenek 
olan devrimci, dönüştürücü 
tavn seçmelidir. 

Mart/1991 
Baunan 

İHDKADIN 
KOMiSYONU'NA 

musa! kurtuluş sa
vaşlanndan hiçbiri kadıniann 
katılımı olmadan gerçek
leşmemiştir. Bu gerçeği hesa
ba kalmayan yapılanmalann 
başanya ulaşın değildir. 

Mücadeledeki rol ve 
önemlerinin farkına vardı
kiarına inandığımız, ülkemiz 
kadınlanın yürekten destekli
yor, gerek ülkemizde, gerekse 
dünya mücadele tarihinde elde 
ettikleri her kazanırnın ulusal 
kurtuluş savaşianna ve dünya 
proleter devrimine büyük 
katkı sağladığına inanarak, 
kadınlarımızto 8 Mart dünya 
Kadınlar Günü'nü kutluyor, 
bu inançları uğruna şehit 

düşen kadınlanmızı bir kez 
daha selamlıyoruz. 

KAWA Davasından Yarg
ılanan Bir Grup Devrimci 

alayekiti 

AMED'DE 
S MART 
Diyarbakır IHD Kadın Komisyonu 8 

Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla Gece 
Düzenledi. 

IHD Kadın Komisyonu 8 Mart 1991 ge
cesi yoğun bir halk kitlesi ve coşkulu 

haykırışlarla kullandı. Denilebilir ki Diyar
bakır'da musaı içerik bakımından -Demokratik 
zeminin zorlanması yönüyle böylesine yoğıın 
bir gece ilk kez yaşandı.-

Dilan sinemasoo dolduran 2 binin üze
rindeki insanın hep bir ağızdan "Ey Raqip" 
marşını haykırmasıyla açılan gece çeşitli etkin
liklerle saat 11'e kadar sürdü. 

Şehit analan ve eşlerinin halkı coşturan 
mücadeleye ve kurtuluşa çağn içerikli ko
nuşmalan oldukça anlamlıydı. Botan'dan 
boşaltılan bir köyden gelen Fatına Kartarın ko
nuşması sömürgecilerin bir kez daha laneden
mesinden ibaretti. Gecede sadece Necmettin 
Büyükkaya'nın eşi Cemile Büyükkaya ve Leyla 
Zana konuşmalarını Türkçe yaptılar. Aynca 
Kürtçe yapılan açılış konuşması başka bir ko
nuşmacı tarafından Türkçe'ye çevrildi. Bunlann 
dışındaki bütün etkinlilderde Kürtçe kullanıldı. 
Programın ortalanna doğru Peşmerge Kampı
ndan bir bayan birliktelik ve 8 Mart üzerine bir 
konuşma yaptı. Aynca Peşmergelerden iki kişi 
Kürtçe türküler söylediler. Leyla Zana ko
nuşmasında 4 parçada bugüne kadar şehit düşen 
kadıniann dökümünü yaptı. Amatör bir tiyatro 
gurubu Kürdis tan'da yaşanmış olan olaylan 
oyunlaştırarak güzel bir gösteri sundular. Ta
mamı Kürtçe olan bu oyunlarda koruculuk. 
kontr-gerilla ve direniş ruhu işlendi. Diyarbakır 
Halk Oyunlan eşliğinde davul-zurnayla kapa
nan gece olaysız sona erdi. Büyiik coşku ve he
yecana rağmen, provakasyon ortamına izin ve
rilmemesi halkın olgun ıavn açısından anlanıh· 
ydı. 

SIIRTin Kozluk ilçesinde daha önceki 
boykot olaylan sırasında gözaltına alınan ı 5 
öğrencinin serbest bırakılması talebiyle 8 Mart 
Cuma günü öğrenciler tarafından yürüyüş 
yapıldı. Cumartesi günü de devam ettirilen 
yürüyüşe öğrencilerin yanısıra halkta katıldı. 
Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü önüne 
kadar yürüyen halk "ya ölürüz ya alırız" slogan
lanyla, göz altına alınan yaklaşık 15 kişinin ser
best bırakılması sağlandı. Alınan gayri resmi 
haberlere göre kimlik bilgileri alındıktan sonra 
öğrenciler serbest bırakıldı. 

Ala Yekiti 

Diyarbakır 

NEWROZ 
iSYANDIR 
Newroz Gecesinde (Giessen) Hareketi

miz Adına Yapılan Konuşma) 
Değerli Yoldaşlar! Saygıdeğer Konuk

lar! Sizi Proleter Devrimci KA W A adına se
lamlıyorurn. 

KA W A kızıl Peşmergelerinin ve şu anda 
yürekleri sizlerle çarprnakla olan binlerce 
Kürdistan ulusal Kurtuluş savaşçısının selam
larını getirdim. Hepinizin Newroz'u kutlu ol· 
sun ... 

Kürdisıan halkı geçen seneki Serhıldao 
eylemlerinde olduğu gibi bu yıl da görkemli ey
lemlerle Newroz'u kutlamaya hazırlanıyor. 
Kürdistan halkı geçmişe oranla daha örgütlü ve 
daha güçlü bir şekilde milli ve sosyal kurtuluş 
davasına sarılıyor. emekçi halkımız Newroz ve 
KA W A gerçeldiğini hergün biraz daha bilince 
çıkarıyor. Halkımız bin yıllardan bu yana 
yaşattığı Newroz geleneğiyle yediden yeımişe 
hergün biraz daha Kawa'laşıyor. 

Yoldaşlar! 
Kürt halkının tarihinde önemli bir yere 

sahip olan Newroz yalnızca Kürt halkının değil, 
tüm Ortadoğu halldannın tarihinde önemli bir 
yere sahiptir. Çünkü ilk Newroz eylemleriyle 
tüm Ortadoğu ve ön Asya halidanna kurtuluş 
yolu açılınıştır. Nasıl ki Paris Komünarlannın 
ve Ekim Devrimi'nin insanlık tarihinde önemli 
bir yeri varsa, Newroz ve KA W A gerçekliğinin 
de o derece insanlık tarihinde önemli bir yeri 
vardır. Komünarların eylemi feodaliteye karşı 
bir isyandır. Ekim Devrimi proletaryanın ve 
emekçi köylü yığınlarının dünya sermaye cep
hesine karşı başkaldınsıdır. Newroz eylemi ise 
dönemin en büyük köleci gücüne karşı halkiann 
demirci Kawa önderliğindeki devrimci 
başkaldınsıdır. Ortadoğu'da ilk kez köleliğin 
zincirleri Newroz eylemiyle parçalanmaya 
başlanmıştır. Halkımız bugün Newroz eylemle
riyle Türk. Fars ve Arap sömürgecilerinin esare
tine karşı savaş vermektedir. Halkımızın başına 
bela olan sömürgeci Dehak'lar Kürdistan 
halkımn özgürlük ve bağımsızlık davasuu kanla 
boğmak istemektedirler. Bunun içindir ki 1979 
senesinde yazı işlerimiz müdürü Hüseyin Şen 
yoldaşı katietti ler. Bunun içindir ki Mart 
1988'de Halepçe'de 5000'in üzerinde insanımızı 
uıpluca kimyasal silahlarla imha euiler ... Bunun 
içindir ki tanldan, uıplan, özel timleri ve başı 
bozuk çeteleri ile geçen sene halkunızın Newroz 
kutlarnalanna saldırdılar. Serlutdan eylemiınizi 
boğınak istediler. 

Kürdistan halkı illusal ve Sosyal kurtu
luş Mücadelesine sarılırken yalnızca Türk. Fars 
ve Arap sömürgecileriyle karşı karşıya gelmi
yor. Sömürgecileri destekleyen emperyalistler 
var güçleriyle halkımızın kurtuluş mücadelesi 
önünde dikiliyorlar. Yalnızca Güney 
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Kürdistan'da halkımız ve kahraman 
Peşmerge güçleri onlarca kez Baas 
sömürgecilerini yıkım noktasına getirdi
ler. Her seferinde Rus emperyalistlerin
den tutun da Avrupa emperyalistlerine, 
ABD emperyalizmden bıtun da Arap geri
ciliğine kadar halk düşmanı güçler Ba
as'cılann yardımına koşbılar. Baas'cıları 

ayakta bıbıp, ömürlerini uzaınlar. Bugün 
Kuweyt'in işgalinden sonra özgürlük, 
barış ve milletlerarası hukukun havarisi 
kesilenler; Halepçe katliaınıyla Kürtlerin 
Hiroşiması yaratılırken neredeydi
ler?Türk sömürgecileri 1 980'de Suriye 
sınırını geçerek yoldaşlanmızı Çinniki'de 
katiederken neredeydiler? 1984 sonrası 
müteakip defalar Güney Kürdistan'a Türk 
sömürgecileri bombalar yaj!dınrk:en; ne
redeydi bugünkü banş, özgürlük ve mil
letlerarası hukukun havarisi kesilenler? 

Kürdistan'daki jenosidler 
karşısında dünyanın kör, saj!ır ve dilsiz ol
duiıu bir ortamda, şimdi bolca Ortadoj!u 
barışından bahsediliyor. Ama kimse Kürt 
halkının istemlerini duymak istemiyor. 
Ba!ıımsız, Birleşik ve Demokratik bir 
Kürdistan kurulmadan, Ortadoj!u'da 30 
milyonun üzerindeki Kürt ıılusal Sorunu 
çözülmeden, Ortadoj!u barışından sözet
mek mümkünmü? 
Bizce hayır ... 

Kürt ulusu birlik ve baiıımsızlık 
yönünde önemli tarihi adımlar atarken, 
başta Türk sömürgecileri olmak üzere, 
Kürdistan'daki tüm işgalci güçlerin dizleri 
titremeye başladı. Özal ve şürekası, alala
cele Kürtçe serbest olacak açıldamasını 
yapouık zorunda kaldılar. TC'nin 70 yıllık 
resmi ideolojisi temelinden çaurdadı. 
Özal, kurnazca verdij!i beyanatlarla 
Kürdistan B$msızlık Hareketi'ni güçten 
döşürüp, parçalamayı ve daiııtınayı anıaç
lamaktadır. TC, Güney Kürdistan'da 
halkımızın mücadelesini boj!mak için 
bazı Kürt politikacılarıyla görüşmeye 
başladı. TC halkımıza karşı yeni bıZaklar 
kurmak istiyor. Halkımızın milli ve sosyal 
kurtuluş mücadelesine karşı kurulan bı
zaj!a TC'nin kendisi düşecektir. Çünkü, 
halkımız ve Güney Kürdistan'da silah el
de direnen kalıraman Peşmerge güçleri, 
TC'nin ve Özal'ın ne mal olduğunu çok iyi 
bilmektedirler. 

Bizler ne Kürdistan'da ne de ıılus
lararası alanda halkımıza sinsi oyunların 
oyuanmasına müsaade euneyecel!iz. Biz 
yıllardır, kurul duj!umuz günden beri 
Kürdistan ulusal Kongresi'nin toplanması 
için çalıştık. Kürdistan'daki Peşmerge bir
liklerinin tek merkezi komutanlıkta bir
leştirilmesini propaganda ettik ve bu 
uj!urda elimizden gelen çabayı gösterdik. 

alayekiti 

Ama ne yazık ki halkuruzm mücadelesini 
Misak-ı Milli sınırlan içerisine hapseden
ler, İran ve lralc ile çerçeveleyeıılec, bizim 
bu istemimize sıcak bakmadılar, karşı 
durdıılar. 

Bugün gelinen ortamda 
görülmüştür ki; B$msız. Birleşik ve De
mokratik Kürdistan stratejik hedefi alu
nda tüm devrimci Ulusal Kuruıluş güçleri
miz birleştirilmeden, Kürt halkının milli 
baklan için bir adım dahi ileri anlamaz. 
Ej!er bugün bu stratejik şiarın dolıru
luj!unu Kürdistan'da onlarca gurup kav
ramışsa burada proleter devrimci KA
WA'nın payı büyüktür. Bu proleter dev
rimci KA W A'nın toplumumuzda gerçek
leştirdij!i Kawa'laşma sayesinde ol
muştur. 

Haklı olarak, aramızda §U anda bulu
nan bazı aıkadaşlar bize Kawa'lıışınarun ne ol
duğımu soracaklardır. Kawalaşına; köleliğe ve 
sömürüye kaqı mücadelenin bilince çıkan
lmasıdır, halldar arasındaki eııiılik ve kordetlik 
istemine sanlma ve halklar arası enternasyona
lizmdir, her türlü sömürüyü ortadan kaldı
rmayı amaçlayan devrimci mücadeledir. Ka
walqma; Hüseyin Şen yoldqın Kürdistan 
ulusal kurtul u§ ve sosyalizm davası için 
düşmana ser verip sır venneyen ta.vndır. Ka
walaşma; Kürdistan halkının yiğit kızı Zekiye 
Alkan gibi gerektiğinde kendi bedeniyle, 
Kürdistan özgürlük ateııini daha fazla büyütıne 
ve gürleıtirmedir. 

Tek anlamıyla bugünldl Kllrdistan'da 
Kawalaşına; Bağımsız, Birleşik ve Demokra
tik Kürdistan stratejik tiarı elrafında örgütlen
me ve çelikten bir birlik yaratınadır. 

Eğer Kürdistan'da mücadelenin gidif 
seyri bugün bu yöndeyse; bu hareketimiz Pro
leter Devrimci Kawa'nın hanesine yazılacak 
bir bafarı notudur. 

önümüzdeki dönem Kürdistan'daki 
tüm ulusal devrimci güçlerin güçlerini birleşti
recekleri ve Kürdistan Ulusal Kongresini top
layacakları bir dönem olacaktır. Bugün 
KJlrdistıın'lı parti ve örgütler arasmda bir yakı
nlafma vardır. Bu herkesten önce bizi seviııdir
mektedir. KA W A, Kürdistan Ulusal Kongre
si'nin bir an önce toplanması ve Ulusal Kongre 
organlamtın seçümesi için, geçnıİfte olduğu 
gibi gllnümüzde de Ozerine düfen görevleri ya
pacak, bu yükiln altında alnırun akıyla çıka
caktır. 

2000 yılına özgür ve bağımsız var
mak; Türk, Arap ve Fars sömürgecilerinin 
ülkemizdeki i~galini kırmak için, sizleri 
Kürdistan Proletarya Hareketinin güzergalu
nda, Kürdistan bağımsızlık bayrağı altında saf 
nıımaya davet ediyorum. Gelecek bizimdiri 
Gelecek, emperyalistleri ve sömürgecileri yere 
vuracak olan 30 ınilyomın üzerindeki Kürt ulu
sunuııdıır. 

• Yqasın Newroz! 
• Y qasın Kürdistan Ulusal Kurtuluş Güçleri· 
nin Birliği! 
• Y qasın Proleter Enternasyonalizm i 

Güney 
Kürdistan' dan 

56 ESİR IRAK'U ASKERİ KOMU
TAN NAKLEDİLDİ 

5.4.1991 günü gece 03.00 de Ra
niya kürdistan Cephesi Cezaevinde In

bıldu bıılunan 3 General, 2 Albay, 5l'i 
üst rütbeli subay Kawa ve Yekiti 
Peşmergelerinden kurulu bir askeri 
müfreze tarafından bir başka devrim ce
zaevine naldedilmiştir. 

Nakledilme döneminde, dergi
miz Ala Yekiıi için hazırlanan röportajı 
ok:urlarımıza sunuyoruz. 

GÜNEY KÜRDİSTAN'DA RANİVA 
KASABASINDAN ZELE KÖYÜNE 
NAKLEDİLEN İKİ GENERALLE 
Y APlLAN SÖYLEŞi 

• Göreviniz nedir, hangi 
muıtıkadan sorumlusıuıuz? 

- Kendi mınııkanıda bütün önemli 
şeylerin savunma kornutanıyım. 14 se
nedir bu görevdeyim. 25 yıldır askerim. 
Raniya (Bıngırt Mınukasında) alanı
ndan sorumluyıırn.İran-lralc savaşından 
önce, Generalken emekliye aynlmıştım. 
Bu savaş nedeniyle tekrar aynı göreve 
getirildim. 

*Kart Milli Ayaklanmasından 
önce, böylesi bir ayaklanmanın ola
cagına dair bilginiz vamuydı? 

- Haberimiz yok:bı. Raniya şeh
rinde ayaklanma olduğunda haberimiz 
oldu. Caş'lar, "biz teslim oluyoruz, siz 
de olun?" dediler. Halk geldi, bizim tes
lim olmamızı istediler, biz de olduk. 

• Ayaklanmaya tavu konusunda 
Merkezi Komutanlık ne emir verdi? 

- "Hazırlık yapın, ayaklanmayı 
basunn" dediler. Biz gecikmiştik. 

• Kaç asker emrinizdeydi? 
- 10 subay, 327 3lllrero anda dene

ıimimdeydi. 

• Saddam iktidara geldigi 
ganden beri savaşıyor. Bugan, "Irak 
yok, Saddam var" siz bu durumu IIIJSıl 
degerlendiriyorsıuıuz? 

- Biz İran-Irak savaşında da 
büyük zarariara uj!radık. "Cezayir ant
laşması" zamanmda da çok zulumlerde 
bıılunınuşbı. Biz ve halk bu dııruma razı 
dej!Udik. 

• "Halk karşı çıkıyor" diyorsu
nuz. Oysa sunni Arap halkı Saddam'a 
yardımcı oluyor ... ? 

- Herkes korkusundan yapıyor. 
Emrine karşı geilinse idıım edilirler. 
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Mesela bir lran'a gitsek bütün ailemizi 
idam ederler. 

* Ordı< içiıule de karşı çıkanlar 
yokmu? Ayııı şekilde bunların gizlifaali
yetleri sözkonusil lnll? 

- Oldukça çok kişi karşı. Fakat 
teşkilatlanmaya cesaret edemiyorlar. 

* Bir milletin kendi vatan toprak
larını terk edişi çagımnda ilk defa olı<
yor. Siz de tasadüfen bu insanların arası
nda bulunı<yorsunıu. Bunu MSı/ deger
lendiriyorsunuz? 

- Bu Kürtlerin ıılusal sorunudıır. 
Sorunları çözülmezse böylesi olaylar ola
cakur. Kürtler davalarında haklıdır. Ej!er 
Kürtler'in gerçek üzerlclij!ini Saddam ver
seydi böylesi bir olay olınayacaku. 

*Bı< göç olayı için neler söyleye
ceksiniz? 

- Yüzlerce kilometre yaya, çıplak 
ayakla yürüyen küçük çocuklar, nineler 
gördük. Böylesi bir azap içinde bize su ve 
ekmek verdiler. Fakat bir~ yolda açbk 
ve yorgunluktan öldüler. Böylesi bir olayı 
kimse kabul edemez. Edemeyiz. 

* Bir Arap olarak bundan utanç 
duyuyormusunuz? 

-Arap halkı Kürt halkını seviyor. 
Hatta ona destek veriyor. Saddam kendi 
halkına da baskı yapuğı için halk birşey 
yapamıyor. Saddam ve halkımız ayn şey
leri temsil ediyor. Bütün halk bu rejime 
karşıdır. 

* Şu anda esirsiniz. Size zulüm ve
ya işkence yapıldımı? 

- Tam tersine, halk bize para dahi 
verdi. Battaniye, ekmek bize verirken 
kendileri bundan yoksundu. Peşmergeler 
oldukça insani davranışta bulundular. 

* K endi halkınıza mesaj ın ız 
vanm? 

- Kürt ve Arap halkı kardeştir. 

kullar ve sürekli başanlar dileriz. Kuzey 
Kürdistan halkının kalbi sizinledir, umut
lu ve sevinçlidir. KA W A bütün gücü ile 
yanınızdadır. Sevincimiz ve mutlu
lu~muz sonsuzdur. 

Kürdistan halkının Güney par
çasında kazandığı zaferin siyasi ve tarihi 
anlamı çok büyüktür. Kürdistan halkı bu 
zaferle makus kaderini değiştirmiş, tarih
te yeni bir sayfa açmış, kendi geleceği 
üzerinde söz sahibi olmuş, kendi 
emeğinin, zenginliğinin ve ülkesinin ha
kimi olmuştur. Artık Güney Kürdistan'da 
söz ve karar yetkisi zaferi kazanan 
halkındır. Bu zaferle, yüzyıllardır sürüp 
gelen baskı, zulüm ve katliam son bul
muş, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin 
etme şartlarını yaratmıştır. Kürt halkının 
zaferi, demokrasi, özgürlük ve halk irade
sinin; sömürgeciliğe, faşizme ve ııkçılığa 
karşı zaferidir. Kürt ulusunun çoktan hak 
ettiği, uğruna çok büyük acılar çektiği, 
dünya demokrasi cephesi içindeki şerefli 
yerine kavuşmuştur. 

Katliamcı, barbar BAAS rejimine 
karşı, Kürdistan halkının kazandığı zafer, 
halkımızın ~msızbk ve demokrasi için 
hiç bir fedakarlıktan çekinmediğini, ka
rarlı ve azinıli olduğunu dosta ve düşmana 
göstermiştir. Inanmak istiyoruz ki, ülke
mizin diğer parçalarını sömürgeleştiren 
güçler, halkımızın bu kararlılığı ve kahra
manlığı karşısında, daha fazla kan 
dökülmeden tahribatlara, katliamlaıa, acı
lara yol açmadan, Kürt halkının özgür ira 
desine boyun eğerler. Bölgemizde kalıcı 
bir barış güvenlik ve halklar arası kar
deşlik ancak bu şartla sağlanır. 

Kürdistan cephesi önderliğinde, 
Güney Kürdistan'da kazanılan zaferin ga
ıantilemesi kalıcı bir barışın refah ve mut
lu!• sağlanması, yeni çabalan ve feda
karlıklan gerektirir. Askeri zaferierin 
ardından, ekonomik, siyasi ve sosyal 
alanda da zafer kazanmak gerekir. 

Saddam iki halkın arasına düşmanlık ko
yuyor. Bu politikalara karşı birlikte olma
lannı dilerim. Biz Kürt halkının ulusal 
!haklarına karşı dej!iliz. Onların gerçek 
hakbırını a1ma1annı istiyoruz. 

KA W A Merkez Komitesi, acı
larımızın sevinçlerimizin ve kaderimizin 
ortak oldu~ bilinci ile birlikte hareket et

( Devrimci Hareketimiz KA· me zorunluluğunu duyar. Özellikle bu ta
WA 'mn Güney Kürdistanlı Parti rihi anda, iktidan devraldtktan sonra, 
ve (j rgütlere, M erkezi düzeyde sömürgeci Baas rejiminin yapııj!ı tahri
ulaştırdığı mesajların bir batlar ve yıkıntılar sooucu, bir çok sıkınu, 
bölümünü okurhırımıza sunuyo- yokluk ve acının sözkonusu olacaj!ı 

Not: Mesajımız; Güney Kürdistan'da el
den verilmiş ve Kürdistanİ Cepbe Radyo
su'ndan okunmuştur. 

MELA MUSTAFA BARZANi, 
GÜÇLÜ KiTLESEL KATI· 
LIMLA ANlLDI! 

Mela Mustafa BARZANI, 
ölümünün 12. yıldönümünde Tahran'da 
ve Urmiye'de mezarının başında güçlü kit
lesel katılımlarla anıldı. Kürdistan 
halkının yetiştirdiği en büyük evlatlan
ndan ve liderlerinden biri olan ve tüm 
yaşamını Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesine adamış olan General Mela 
Mustafa Barzani Tahran'da 28 Şubat 
ı 991'de SOO'ün üzerindeki kitlesel kanl
uola anıldı. 

Tahran'daki bu anma törenine, Su
riye ve lıan devlet düzeyinde temsilcilerle 
katıldılar. Merasime Irak Arap muhalefeti 
de üst düzeyde temsilcileriyle hazır bulun
dular. Irak Arap muhalefetinden bazı 
gruplarda, Molla Mustafa Barzani'yi anan 
ve Saddam Hüseyin'i lanetleyen ko
nuşmalar yaptılar. 

YNK'yi temsilen de, BARZANI'yi 
anan bir konuşma yapıldı. Güney Kürdis
tan'da kahraman peşmerge güçlerinin, 
Güney Kürdistan'daki siyasal gelişmeye 
müdahale hazırlıklannın tamamlanıp, 
müdahalenin tam da başladığı bir dönem
de yapılan bu anma töreninde, merasime 
katılan kitledeki umut ve coşku tüm 
yönleriyle gözüküyordu. 

Biz KA W A örgütü olarak, anma 
törenine bir delegasyonla katıldık ve 
Kürdistan Demokrat Parti'sine, KA WA 
örgütü Medrez Komitesinin Mela Mustafa 
BARZANI'yi anan mesajını ileıtik. 

Diğer tarafta, Urmiye'nin Hellee 
köyünde, 03.Marll991 tarihinde, Mela 
Mustafa BARZANI mezarı başında 
IO.OOO'in üzerinde kitlesel bir kaulımla 
anıldı. Aynı yerde, Mela Mustafa Barza
ni'nin büyük oğlu olan ldris BARZANI'de 
ölümünün 6. yılında anıldı. Bu anma 
törenlerinde, Şubat 1991 tarihinde ölümle 
kucaklaşan Mamoste HEJAR 
MUKRIY ANI'de anıldı. KA W A 
örgütünün mesajı bizzat KDP başkanı 
olan Mesut BARZANI'ye iletildi. 

ru:ı;.) açıkur. KAWA bu tarihi anda, üstüne MAMOSTE HEJAR'ın 
KÜRDİSTAN'İ düşen her türlü sorumluluğa ve göreve ÖLÜMÜ KÜRT HALKI İÇİN 
CEPHE GENEL hazır olduj!unu bilginize sunar. BÜYÜK BİR KA YIP 
SEKRETERLİGİ'NE En içten duygulanmızla, devrimci Mamoste HEJ AR (ŞEREF-

selarnlarunızı sunar, başan, zafer, barış ve KENDI MUKRIY ANI)yı 28 Şubat 1991 
Güney Kürdistan halkının, mutluluklar dileriz. tarihinde Tahıan'a yakın bir şehirolan Ke-

Kürdistani cephe önderliğinde Irak nec'de kaybettik. Şair Mamosıe HEJAR 
sömürgeciliğine karşı kazandığı şanlı za- 17.3.1991 1921 yılında Doj!u Kürdistan'da dünya'ya 
ferini selamlıır, kahraman peşmergeleri KA W A Merkez Komitesi geldi. Çok genç yaşta Kürdistan illusal 
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Kurtuluş mücadelesine katıldı. Komala 
örgütünün kuruluşuna katılınakla birlikte, 
Maltabat Kürt Cumhuriyeti'nin genç kad 
rolanndan biri olan Mamosıe HEJAR, 
Malıabat Kürt Cumhuriyeti'nin yıkılınası
ndan soıııa Güney Kürdistan'a geçti. Daha 
sonra da Mela Mustafa Barzani'nin yanı
nda Güney Kürdistan'daki Ulusal Kurtu
luş Hareketi'ne kanldı. 

Güney Kürdistan'daki illusal Kur
tuluş Mücadelesinin 1975'teki yenilgisin-

den sonra 1975'te lran'a geçti. Bu tarihten 
itibaren de Iran'da yaşamına devam etti. 
Tüm yaşamı boyunca edebiyat çalışma
lanuı sürdiiıdü. 

Mamosta Hejar Mukriyani'nin 
yazdığı bir çok şür dışında şu çalışmaları 
yapmışnr. 

* Kuran-ı Kerim'in Kürtçe'ye çev-
rilmesi, 

*Kürtçe-Farsça sözlük, 
* Farsça-Kürtçe sözlük 
* Şerefname'nin Kürtçe'nin soran-

ca lehçesine çevirisi, 

rum u. 

* Erdelan Tarihi, 
* Meın u Zin, 
• Melaye Cızirli'nin şürleriııin yo-

Mamoste Hejar, Kuran-ı Kerim'in 
Kürtçeye çevirisi için şöyle diyordu: "Ku
ran-ı Kerim'i Kürtçe'ye çevrisini yapnm, 
çünkü başkalarının müslümanlık adına 
Kürtleri kandırmasını istemiyorum." 

Urmiye'nin Hellee Köyünde Meta 
Mustafa Barzani'nin mezarı başında 
düzenlenen anma töreninde hareketimizin 
Mamoste Hejar'ı anan mesajı iletildi. 

Aynca, bu büyük Kürt şairi için 
Kürt öğrenciler tarafından Tahran Üni
versitesinde anma ıoptannsı yapıldı. Bu 
toplanuya'da çok sayıda öğrenci kanldı ve 
Mamoste HEJAR'ın büyüklü~ü üzerine 
konuşmalar yapıldı. 

Mamosıe HEJAR'ın ölümUnU 
büyük bir acıyla öğrenirken, kendisini 
saygıyla anıyoruz. 

Yekiti Niştimani Genel 
Sekreter liğine, 

1991 Newroz'unu zaferle taç
landırdınız. Tarih, özgür Kürdistan'da 
Newroz'u böyle bir coşkuyla kutlamaya 
ilk defa tanık oldu. Halkunız Newroz'u 
yeniden yarattı. Bin kere kutlu olsun. 
ÖZgür Kürdistan, özgür halk ve coşkulu 
Newroz sonsuza dek yaşasın. 

En içten duygularımızla Newroz 
bayranıınızı kutlar, devrimci selamlanm
ızı sunarız. 

21.2.1991 
KA W A Merkez Komitesi 

Bo Serkirdayeti ya 
Bereyi Kurdistani-Iraq 

Bi heviya berdewama serkeftina, 
germtiıin silavenşoreşgM li gele Kıırd u li 
seıkeftina wi ku jiejirna Bees sitand. 

Dile gele Kordisıana bakur her 
biwerane. Umidwar ü dilşadin. Rexisıina 
Kawa bi hemu heza xwe biweraye. 
Pexweşi u dilxwe(ıya me naye terifkirin ü 
li çu sinura helnaye. 

Manidaıiya ve serkeftine ji bela 
diroki fi ramyarive gelek mezine. Gele 
Kurdistan bive serkeftine qedera xweya 
be si'ud fi seıilber guhart u li ser peşewazi
yaxwe xudan biryar ü xeberdan bu. Edi li 
Kordisıana başôr vina biryardan ferman
din ya geli meye serkeftiye. Bivi seıkef
tioera zulm ü zordesli O li navbirinen ku bi 
sedan salan berdewam kir! gıhiştiye du
mahike. Pekve ji zirufen çarenivisa gele 
Kurdistan hatiye darxistin Serkeftina gele 
Kurdistan, seıkeftina dimokrasi u azadiy
eye. Li diji dagirkeri, regzperesti ü 
faşizme, seıkeftina vina gele. 

Gele Kurd, bive serkeftina xwera 
gehiştiye cihe xwe ye biserefe di eniya 
dimokrasiya cihaneda ku di reya wide ge
tek zehmetü eşu elem keşaye ku jixwe ji 
mejve heqe wibu. 

P"ekanina ev seıkeftina gele Kur
distan~ li diJi rijima Bees'a hov ü kujer, di 
reya serxwebun ü dimokrasida xwe ji çu 
fidakari xweşuynda neMlana gele Kurd, ô 
çendi biryardaıiya xwe ji heınu dasıara ü 
dujmirare selnumdiye. Jiber hinde medive 
hezen dagiıkeren perçen ditire weıaıe me 
dagirkirine ligel van gehremani ü birbir
yardaıiya gelerne xuzika M'j zedetir xwin 
nehe rijandin ô nebi sederne tekdan u li
navbirin u eşu elerna, liber vina azadiya 

gelen Kıırd seıbitewinin ... Li naveçeya me 
aşti ü asayişeki manewe ü biratiya gelan 
ıene ya bivi merci sazdibe. 

Zexmkirin ü asayişa serkeftina li 
Kurdistana başôr ya di raberayetiya Berey 
Kurdistan! da bati qazenckirin, aştiyeki 
manewe fi avedaniya welat ü refah ü dil
xoşiya gel, lewra Jl fidakariyen nuw ü beş, 
zadetir pewist dike... Pişti serkeftina 
eskeri, serkeftina abori u ramyari u civaki 
pewiste. 

Koınita Nawendi ya KA W A, jiber 
v~ zaniaxwe ya hevbe(ıya meya qederi ü 
xweşi nexweşida hewceyiya xebat (\reve
çuna bibihevrati, dibine. Bi taybeli di ve 
gava dirakida diyare ku pişti bi destxistina 
desaletı jiber ttkdan ü ruwxandinm ku 
rifıma Bees kiriye, gelek &jô elem ô çuneyi 
we ruybidin. Jiber V~ yclre Jl lcllwa di W ga
va dirokida herçi erke pebikeve liber ra
westayi ü anıade bunaxwe diyari we bere
zan dike .•. 

Bi hesteki ji dilve biheviya serkef
tioe ü aşti u seriirazi ü dilxoşiya, germtirin 
silav~n şoreşgeri arastey~ we tıerezan di
keyn. 

Her birnine xebata hevpişka azadi
xwaz ü ıekoşeran 

Komita Nawendiya Kawa 
18.3.1991 

Hevaıe Heja Kak Mes'ud Barzani Berez 
s~ Partiya Dimokrati Kurdistani-Iraq 
Berez Kesnkaren Mamosta Hejare Şeref
kendi. 

Bi dileki xeıngin ô pir bi jan, xehe
ra koçkirina Marnasıa ye mezin u navdare 
Kurd Hejar me bihist 

Ev koça ziyaneka geleki giran bfi 
ku li kulturaô netewaye Kurd ket Çuoku 
mamostaye Heja z~tir ji 40 sala jiyana 
xwu, zanayiyaxu, xizmetkirina gele Kor
disıane terxan kiribfi. 

Berhinde Seydaye neınir li ser la
perin rewşenbiri u zimane Kurdida ciyeki 
xuyaııi heye ü ıe mexabin fma wi derfet ne
da ku bina rola xwe boy! xizmete zMetir
bike. 

Jiber hinde ye ku koçkirina sey
daye li reren şoreşgeren navdar O ser
wcren milletiye. Lewra bi naw R~ 
Kawa serxeşi teınaınen heval ô layengiren 
xwe arasıe we ü eııdarrıen bineınal fi kesfi
karen seyda bejari ü millete Kurd di
keyn. 

Xebata Seydaye nemir, ronahiya 
reka mebi, cane wi aram bit Seriırazi u 
serbilindi Jl bo Mamosta Hejari nemir ô 
gişt şehi&n Kurdistane. 

Rexrawe Kawa 
24.2.1991 
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Bo HEV ALE HEJA KAK 
MES'UD BARZANI 
BEREZ SEROKE PARTI 
DİMOKRATE 
KURDİSTANİ-IRAQ 

Bi silav&ı germe şmışgeıi ii bi di
Ieki xoş pirozbayi boyt Newrozeld taze li
we berezan dikeyn. 

W e, Newroza 1991'e bi serkeftine 
sertae kır. 

Yekem care ku dirok, li Kordisıa
na azadkiıi, lt pirozkirina Newroz~ bi 
şaytyeld ji nuve pekant, Bihezaran car 
pirozbe. Kordisıana azad ft ev gele dilxoş 
ii şad heıa heıa we biıid. 

Bi hesıeld ji dilve ii bi silaven 
germe şoreşgeıi hevtya serfırazt ii serkef
tinen h6 mestir dikeyn. 

Komita Nawendtya Kawa 
20.3.1991 

BO SERKİRDAVETI 
YA YEKiTi NİŞTİMANİ 
KURDİSTAN 

Bi silaven şoreşgeiri, mestirtn 
pirozbayiyan boyi serkeftina gel~ me ya li 
Kllrdistana-Başur ft Berey Kordisıant u 
li--peşmergeyen qalıreınan dikeyn. 

Her weku t~te zanin, jiber hev
beşiya qedeıi u daw u doz6t me; elem ii 
şadini yo!t ıııaji yekbune. Lewra dire hemu 
Knnla iro, li ser Kordisıana Başftr deveje. 
Pewtsıe, teveke Kurda jiboye saıkeftine 
tevayi li diı1 meıtngeıiya Iraq yekbirgrin. 
Jiber ve p6wistiyeş R~xistina KA W A, 
arnadebuna xwe ya saferbarkirina hemu 
Mzeıxwe jibo tekoşina li Kordisıana 
Başftr, ii şe<e peşmergayeti, n arnadebuna 
xwe ya xebat ii tevgeren bihevrati n bi
beşdaıi yen li Kurdistan a Bakftr, li Tork
iye, li A wrupa ii li hem u bi vareki xebat ii 
tekoşine li gel YNK, u Berey Kordisıani 
arasıeye we berezan dikeyn. 

Bi besten ji dil ve bihevtya serlref
tiOO n serfuazi, silaven germ~ şoresgeıi li
we, li Beray Kurdistan O peşmergeyen 
qehreman dikeyn. 

Komita Nawendiya KAW A 

Bu yıl halkımız Newroz sonrası
nda bir kez daha derin acılara boguldu, 
sömürgeciler bir kez daha Newroz'umuzu 
kana bııladılar.ÖZgürlüJ!ü için aya~ kal
kan Güney Kürdistan halkının 

başkaldınsı, Saddam dikıatörlüğünce 
gaddarca hertaraf edihneye çalışıldı. Na
palm ve fosfor gazlan da kullanılarak 
yaşanılan katliamdan sonra, geride kalan 
yüzbinlerce insan evlerini, barldannı ter
ketmek zorunda kaldı. Yeryüzünde kim
yasal silablara maruz kalan ender lıalldar
dan olan halkunız, o acıyı tekrar yaşama
mak için yerini yurdunu bırakarak 

sömürgeci TC ve Iran devleılerine sığındı. 
Artık Sadılarn'ın bitiremediği işi bitirmek 
için TC ve Iran vardı. Sadam'ın yanın 
bırakbğı, tamamlayamadığı katliam süre
cini yüzlerine "hümaniter" maskesi takı
narak onlar tamamlayabilirlerdi. 

Her ne kadar Türk devleti 
sığınmak wrunda kalanlara kol kanat ger
diği imajını yarabDaya çalışıynrsa da, bu 

süreçte Güney Kllrdistan1ılara esas olarak 
kucak açan, ekıneğini paylaşan Kuzey 
Kllrdistan halkıydı. Kendisinden uzak tu
tıılmaya çalışılan, etraflan tel örgülerle 
çevrilen, kendi ülkesinde muhacir mua
melesi gören, açlığa terkedilen insaıılanna 
yardım ebnek için Kuzey Kürdistan'da 
adeta seferberlik ilan edilmişti. En ücra 
köyünden, en ulaşılrnaz mezrasına kadar 
ellerinden gelen hiç bir yardmu esirgemi
yorlardı. Zaten sığınmaya wrlanan insan
Iarımız da bu durumun ayırdında idiler. 
TC'nin bu süreçteki işlevi gelen yardımın 
yenilemeyecek kadar bayatladıktan sonra 

dağıbnak, dağıbnıda bütün insani ve ahla
ki normları, insanlık onuroyla bağdaşahi
lir her şeyi ayaklar albnda çiğDemek olu
yordu. Ölen insanlar için toplu mezarlar 
kazıp, topluca gömme işi düşüyordu ona 
Tabii cesetleri günlerce beklebneyi de ih
mal ebniyordu. Kendi mezar kazıcısı ol
maktan da kurbılamıyordu doğal olarak. 
Ne kadar iyi görüntüler vermeye de 
çalışsa zulmebnek onun en belirleyici 
yönüydü. 

TC kendi zehirini akııabildiği, 

kendisinden yapabildiği insanlara sahip 
oldukça işi çok kolaydı. TC'nin hizmetin
deki herkes bütün resmi görevliler, jan
darmalaşmışb sanki. TC doktorlannın da 
jandarmalardan farkı kalmamıŞb. Onların 
yaşanılan o valışet sürecinde tek çabalan, 
insanlarm göz göre göre öldüJ!ü o koşul
larda yalnızca mesai saatlerini doldur
ınakU. İnsanların hastalıklardan ölmeleri
ne güz yumuluynrdu, hem de kurtanlabi
lecekken. Türk devletinin gözlenebilen 

sağiılda ilgili faaliyeti, yerde serili bir bat
taniyeden başka hiç bir şey bulunmayan 
çamurlu bir kaç sağlık çadın kurulmasıy
dı. Çadırın dışına da bir bayrak asıldığında 
görüntü tamamlanıyordu. Bunun adına da 
hastane diyorlardı. lnsanlanmızın ölmesi 
umurlarındamıydı. 

Sömürgeciler ülkemizi dört parça
ya bölerek yapabilecekleri en büyük 
kötülüğü zaten yapmışlardı. Çizdikleri 
sınır boylanna mayınlar döşemekten de 
geri kalmamışlardı. Her gün o mayınlann 
patlaması, patlamalardan onlarca in
sanımızın ölmesi bir o kadannın da kol-
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lannın bacaklannın parçalanması o~ 

olaylar olmuştu artık. TOrk askerine göre 
mayınlan "ıeröristler" döşemişti. Ama 
mayınlann hangi ıeröristleıce döşendi~ 
malumdu. Mayın deniliyordu, ancak 
inandırıcı olamazdı. Oç beş gün içinde 
çadırlarda ayak basılmamış bir alan kala
mazdı. Patlamanın dışandan atılan bir 
bombadan kaynaklanmış olması daha 
büyük bir olasılık gibi görünüyordu. 

Bir kadın suya zehir koymaya 
çalışırken yakalanmışu. 88 jenosidinden 
sonra "mülıeci"leşenlerin bir kısınıınn ek
mekten sudan zehirtenerek öldüideri bili
niyor. Zaten içilen bUtOn sular zehirli 
sayılabilirdi. Hepsi de salgın hastalıklara 
neden olan mikroplarla kirlenmişti. Su
yun antılması söz konusu deJ!ildi. Salgın 
hastalıklar da giderek yayılıyordu. He
men herkes hastalanmıştı. Günlerce süren 
uzun yorucu yolculukıan, uzun süreli açlı
ktan zayıf düşen bedenler kolaylıkla has
talanıyor, bulaşıcı hastalıklar kolaylıkla 

yayılıyordu. Dizanıeri salgını vardı, ar
kasından kolera beldeniyordu. lshaller
den en çok da bebeler kaybediliyordu. 
Analannın kucaJ!ında öyle yançıplak ya
tan, a.J!zuu kapamaya yelecek kadar bile 
enerjisi bulunmayıın, ölgOn bakan, yOzO 
soluklaşmış bebeler nasıl akıldan çıkabi
lir. Bir halkın yaşadıJ!ı sorunların kamuo
yunda biraz olsun tartışılmasının bedeli 
bu mu olmalıydı? 

Gelenlerin büyük çoJ!unluJ!u geç
miş konumlan "cahş"lık olan insanlardı. 
Geçmiş konumlanndan utanç duyuyor
!ardı artık. Her fırsatta yerlerini yurtlannı 
terkermiş olmakıan duyduklan pişmanlı
Idarını anlatıyorlardı. Gerçi ayaklanmaya 
katılmışlardı, ancak bugün sıcak savaş 
koşullannın dışında olmak kimilerine 
eziklik veriyordu. Peşmergelere gıpta ile 
bakıyorlardı. Akrabaları arasında peşmer

ge bulunanlar büyük bir gıırurla bahsedi
yorlardı. Bir tanesi sorulması üzerine 
"peşmerge olmadıJ!ını" söyleyerek, 
"peşmerge olsam bu hallere düşer miy
dim, şimdi ben de onurluca savaşırdım" 
diye yanıtlıyordu. Öyle ya, savaşıyor ol
masa bu valışet koşullan sineye çeltilmiş 
olunmazdı. Insanlar onurlarını bu kadar 
çiJ!netmiş olmazlardı. 

Insanların devrim sürecinde ne 
denli örgütsüz oldukları, orada kampta 
kendi iç düzenlerini saJ!Iayamamış olma
larından kolaylıkla anlaşılabiliyordu. 

örgütsüzler, gelişen devrim sürecini geri
leten en önemli etkenlerden olduJ!u gibi 
orada da belirli bir düzenin tutturulabil
mesine engel oluyordu. örgütlü olmayıın 
o yönüyle disipline olamamış, kültürel 
olarak da çok geri unsurlan da içeren bu 

insanların uzun süre aç olduklan da 
göze alındılıında özellilde yiyecek 
daJ!ıtımındaki izdiham anlaşılabilir. 
Bu izdilıam sOrecini TOrk Devletinin 
provoke ermeye çalıştıJ!ı da gözlen
melde birlikte, insanların bencil tu
tumları dayanışmayı fazlaca 
yaşamamış olmalan karışıklıkların 
önemli bir nedeni olarak görünüyor
du. Aralarında çok az da olsa bulu
nan siyasi insanlar da dikkatlerini 
daha ziyade gelişen peşmerge sa
vaşına vermişlerdi. Nasıl olur da ge
lişmesine bir parça katkıda bulunabi
liriz düşüncesindeydiler. Peşmerge
nin yeni başarı haberleri geldikçe 
moralleri yükseliyor, yaşama daha 
bir umutla bakıyorlardı. 

TOrk askerlerinin parmaldan 
telikten bir an olsun aynlmıyordu. 
Insanlar bir vadide yerleştirilmiş, et
raflarını askerlerin etten duvanyla 
çevrelemişlerdi. "Sınmn Türk" ta
rafına özellilde hiç kimse alınmıyor
du. Tabiki bu durum Türkmenler için 
böyle deJ!ildi, şöven ve ırkçı 1C on
lan önce iç tııraftaki bir nehir 
kıyısına yerleştirmişti, daha sonra da 
Kayseri, Sivas gibi daha iç bölgelere 
yerleştiriyordu. Daha çok da kendi
lerinin neden olduklan sorunlar orta
ya çıkbJ!ında tetiğe basınaktan geri 
durmuyorlardı. Havaya uyan ateşi 
açuldan gibi direkt kitleye ateş ettik
leri de oluyordu. Böylece onlarca in
san ölmüş, bir o kadarı da yara
lanmıştı. Tüık askerine bu durum so
rulduJ!unda yanıtı hazırdı, "devlet bu 
silahlan boşuna mı vermişti". 

Daha hiç bir yardımın 
ulaştırılmadıJ!ı hiç kimsenin gide
mediği alanlarda yerleşen açlıkla, 
hastalıkla, ölümle burun buruna 
yaşayıın yüz binlerce insanın varlığı 
da düşünüldüğünde bu vahşetin bo
yutları daha fazla kavranılabilir. Yir
mibirinci yüzyıla adım adım yak
laşılırken, "uygıır" insanlıJ!ın gözle
rinin önllnde gelişen bu kınnı süreci
ne, timsah gözyaşları dökenierin ya 
da yalancı dostluk görüntüsü çizerek 
sahıekarca davrananların, kendi si
yasi çıkarlarına araç etme kaygısı 
taşıyıınlann bulunması en iğrenile
cek yön oluyor. Ve bunlar nefreti en 
fazla hak eden de oluyorlar. 

ASipan 
Hakkari'den bir KAWA taraf-
ları 

21-4.1991 

KA WA, ULUSAL iSYAN 
VE DAYANlŞMADA 

KARARLI 
Son katliam ve göç olayına değinmeden 

evvel kısaca bazı hatırlatmalarda bulunma zorun
luluJ!u var. 

1980-88 tarihlerinde Iran-Irak savaşının 
ateşkesle sonlanmasından sonra, Saddam dik
tatörlOğO başta Rus Sosyal emperyalizmi ve diğer 
emperyalist güçlerden de aldıJ!ı maddi ve manevi 
güçle mazlum Kürt halkına Halepçe'den başla
nıılk üzere peşmergenin ulusal-®vrimci mücade
lesinin önüne geçemeyeceğini anlayınca, 1925'ıe 
öngörülen uluslararası "hukuk" normlarını hiçe 
sayarak, özellilde Arap-Türkmen ve diğer azınl
ıkların bulunmadıJ!ı bölgelere kimyasal bomba
larını boşaltıyordu ve 6 bin insan çaresiz "havar" 
sesleriyle can verirken bir o kadarının iki katı in
san yaralanırken ve 1W.OOO insan Türkiye ve o 
kadar da Iran Kürdistan'ına sıJ!ınıyordu. Halk 
dağlarda sınırlarda bir bir kınlırken dünya esasıa 
gözsOz, kıılaksız ve dilsizdi. O perişan durumun
daki halkın yardımına sınır boylanndan kuşaular 
yine kendi soydaşlanydı. Ancak bu yardıma muh
taç insanlara yetişmede yine engel sınır boyları
nda engel olan T.C. deJ!ilmiydL Hatta sının geçen
lerin onlarcası TC tarafından yakalanıp, Saddam 
faşist diktatörlüğüne teslim edilip idam edilirken, 
kurşuna dizilen yine ayıu Kürdistan'lılardı. Ya da
ha evvel 1983 yılında Saddam faşist diktatörlüğü 
tarafından Barzan bölgesinden sekizbin insanın 
akahetine bugüne kadar gereldi duyarlıhJ!ı göster
meyenlerin, bugün bu ortamın hazırlanmasında 
suç ortaJ!ı olurken, bu durumunu sorgulamadan ve 
gereldi hesabı verme gereksinimini zerre kadar 
duymadan ortaya çıkıp timsah gözyaşlarını 
dökmeleri ne kadar inandırıcı olabilir. Bu kulvar
da olnıadıldannı iddia edip, esasta hiç bir çaba sarf 
etmeyen; jenosid karşısında sözüm ona hayıflanıp 
kılını kıpırdatınayan sosyal şövenlerin ve onları 
kıble edinenierin Kürdistan devrimci ulusal kıır
tuluş mücadelesinin ardında 1925 Sex Sait'ten bu 
güne kadar Ingiliz-Amerikan-Sovyet vb. emper
yalizmin parmağını arayan, ona "!srail" 
yakıştırması yapan DoJ!u Perinçek-UJ!ıır Mumcu 
ve de onların bu tavnna çiçek vererek ödüllendi
renlerden bu mazlum halkın hesap sormayacaJ!ı 
hayal ediliyorsa, bu gaflette insanlıJ!ın hiç te yeri 
yokbır diyesim gelir. 

Halkımıza "İsrail". "Cahş", "ajan" 
yakışiirması yaparak mücadelenin yükseldiği 
dönemde devrim deyip ondan yararlannııık ve 
ardından göç olayı olunca da "biz zaten talunin et
miştik böyle olacaJ!ını bu nedenle desleldemedik" 
diyen kafa ne kadar kararlı-halka ümit veren dev
rimci politika üreıebeliceğini Kürdistan halkı tah
min etmelidir. 

30 Man 1991 tarihinde Kawa genel bir 
değerlendirme yaparak askeri olarak destelde-
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~iıniz Güney Kürdistan ulusal devrimci koyınada eksikliklerin mevcuduyeti ola-
savaşuruna parasal, ilaç, yiyecek yardımı, bilir. Irak'a uygulanan ekonomik ambar-
gös1eri, grev vb. eylemlerle destekleyerek gonun neticesinde Irak askeri çapolun 
ulusal mücadeleyi ilerletme, ulusal birliği Kürdistan'da girdiği yağma ile halkın 
pekiştirme hazırlıklarını daha bir bütün yiyecek-giyecek stoklanna el koy-
hıziandırma çabası içeresinde iken, yüz ması, lojistik kaynağın kurotulmasını 
binlerce-hatta milyona varan göç doru- sağlanuş olması da en önemlisi kitlenin 
muyla karşı karşıya kalındığı bir ortaında; kaçan kesiminin şehirlerde oturan halkın 
kar-kış, yağmur-sağnak, açlık ve dünyada olması ve bu halkın peşmerge ile ini-
ender rastlanan bu dmının -ki öyle bir batının yeni olması, yani şehir örgütlen-
dram ki sözcüklerle ifade edilemeyecek mesinin yetersizliği iddiası Ozerinde duru-
bir dram- ile karşılaştı. labilir. Ancak şehir kitlesininde kaçan ke-

Bu ortamda hareketimizin birey, sirnin çocuk, kadın ve yaşWar olması dik-
kadro ve taraftarlan güçleri oranında kati çekınektedir. 
halktan aldıkları destek ve güçle bu Diğer bir neden Irak, müttefik kuv-
vahşeti azıcık olsun hafifletebilmek, vetler arasındaki anlaşmada yer alan Irak 
ölümleri aza indirmek gayesiyle uçaklarının havalanmayacağı koşulunu 

çırpınınaya çalıştı. Yüksekova'dan, Anıerika-Özal Camp-Davit görüşmesi, 
Van'dan, Bingöl'den, Diyarbakır'dan ve Özal'ın, Saddam'ın mesajını Bush'a ileı-
her yetiştiği alanda demokratik kuru- mesinin ardında, Saddam'ın uçak kaldı-
luşlann da çabalanyla Türkiye ve Künlis- rmasına göz yummalda yelinmek bir tara-
tan'dan kamyon ve TIR'larta giyecek, yi- fa, Van devlet hastahanelerinde yatan dört 
yecek, ilaç, bauaniye yetişıirmeye çalıştı. peşmergenin de belirniği gibi "28 Mart ta-
Bu çabada hareketimizin zemininde yer rilıiııde biz karargahlanmızı kurduğumuz 
alan yoldaşlar en ufak bir fedakarlıktan alanlarda Anıerikan uçaklan keşif uçuşu 
kaçınmadı. Malzemelerin ve yardımiann yaptı. Bir gün sonra da Irak ııçaidarının as-
korucular, TC askerlerince tahrip edilme- la bizim karargahlarırnızı tespit etınesi 
mesi için çaha1ar harcandı. Kamyonlarla mümkün olmayan bölgelere yoğun hava 
birlikte gözcü olarak bölgedeki ölümle saldırısında bulunması, Amerikan uçak-
pençeleşen insanlara kadar gidildi. larının Irak uçaklarına peştarlık yaptı-
Dağıtırnın daha sağlıklı olmasına kauldı. klarının kesin kanaatindeyiz" demeleri, 
Sağlık sorunlan için ilaç ve personel des- Amerikanın statükocu ve kendi açıları-
teği sağlanmaya çalışıldı. Köy köy do- ndan Saddam'ı teıcih ederek onunla "istik-
laşılıp yardım toplanınaya çalışıldı. Şehir- rarı sağlamaya çalıştık"lannın kanıtıdır. 

lerde ve metropollerde 7 den 70'e hemen Ancak Bush'un deyimiyle "biz göçün bu 
hemen bütün ulus (hainler-korucular ha- boyutta olacağını ummuyorduk" derken 
riç) yek vucut bo yardıma koşbı. Yapma- Kürt halkının dünyanın dört bir tarafına 
yanlar tesliın oldu. Ah mücadelede de dağılmış halinin ve geçmiş katliamlarda 
bunlar yapılabilseydi, birlik sağlansaydı (88 Halepçe) da deyim yerinde ise eğitimli 
diyesi gelmeden edemiyor. (tecrübeli) oluşu bu vahşete karşı 

Evet, bu kaçışın nedenleri ne idi? (G .Kürdistan' daki mücadelenin ka-
Gerçekten "emperyalizmin uşağı güç"mü zandırdığı olumlu ivme-Stokholm Konfe-
önderlik etti de halkı "provokasyona" ge- ransındaki ulusal birlik konusunda abığı 
tirdi, yoksa başka nedenlerıni vardı? olumlu adımın kitlede yarattığı etki, New-
Mücadelede Anıerikaya mı güveniliyor- roz coşkusunun ortamı vb.) ile bütünleşin-
du? Saddam üstün bir askeri ıaktikle geril- ce aktifkarşı gösteriler ve dünya demok-
layı etkisizleştirdiğinden mi? Ulusal dev- ratik hareketini harekete geçirmedeki be-
rimci güç içten mi parçalandı? Peşmerge ceri Özal'ı, Bush'u ve diğerlerinin Sad-
mücadeleye hazırlıksız mı girdi? Acaba dam'dan bize hayır gelmez derken Sad-
marksistler önderlikte olsaydı farklı bir dam benzerini aramaya koyularak, istikrar 
şeymi olacaktı? Babılan ne idi? Bunları saAlamaya yöneldiler. Ancak gelenin de 
irdelememiz gerekiyor. tam Saddam benzeri olması mümkün 

Bence yukarda sayılan gerçeklerin değil. Çünkü o baskı ve yok etme politi-
hiç biri mantıklı değil. kasına rağmen reformlar yoluna gitıneden 

Kitle kazanılmış, desteği yüzde edemiyor. Daha dün akşam Kuzey Irak'ta 
daksaniara varan bir destek, ulusal cephe cepheye çağn yaparak Otonom bir bölge 
ve birlik sağlanmış, Peşmergenin kendi öz oluşturulmaya çağrıldı. 

gücüne güvendiği bir gerçek. Ulusal birlik Yardım, destek ve tüm çabalarla 
ve cepheye zarar verıneksizin diplomasi halen devam etmekte olan peşınerge sa-

KOLAY LOKMA 
OLMAYACAGIZ 
Sonu yaklaştıkça saldırganlaşan 

emperyalist sistem ömrünü uzatıDanın 
yollarını arıyor. Yükselen halk hareketi
nin klasik sömürgecilik politikalarını yer
le bir etınesi sonucu, halkiara egemen 
kılınmak istenen yarı-sömürgecilik, 
ulusal kırrttıtuş savaşiarına alternatif bir 
savaş biçimi olarak uygulanmaya 
başlandı. Sömürgelere tanınan biçimsel 
siyasi bağımsızlık, ha1k1an aldatınadı. Or
taya çıkan yeni uşak sınıflar emperyalist
ler ülkeyi soymaları için bir aldatına aracı 
olarak gürev yapıp kendi halkianna ihanet 
ettiler. Eskiden ıankla, topla veya kılıç zo
ruyla sömürgeleştirilen uluslan artık sade
ce şiddet unsuru ile boğamayacağını anla
yan emperyalistler, ekonomik ve psikolo
jik savaşın yanısıra sosyal, siyasal, 
kültürel, dinsel, tarihsel, etnolojik vb .. 
çeşitli etınenlerle "özel savaş tekuikleri" 
kullanarak mücadeleleri boAmaya 
çalışmaktadır. 

Tarihten gelen birçok örnekte 
gösteriyor ki egemen sınıflar bazen, ken
dilerine hizmet etsin diye besledikleri 
uşaklan kendilerine ters düşınüşlenlir. Sa
dam'da bunlardan biridir. Irak burjuvazi
sinin temsilcisi olan Saddam Sovyet sos
yal emperyalistlerinin desteAiyle iktidara 
geldikten sonra, Baas Partisini komünist, 
Irak'ı da sosyalist ilan edip, yıllarca besle
yip semirniler. Öbür emperyalist ülkelerle 
de ilişkileri sürdü. Yıllarca konvansiyel, 
kimyasal, nükleer ve her türden silahla bir 
silah makinası haline getirdiler. Faşist 
Saddam yıllarca Kürt halkına karşı soykı
rım yaptı. Sosyal emperyalistler Irak Bar
zani hareketini gerici ilan edip, Baas 
faşistlerinin her türlü silabla donattıktan 
sonra Kürdistan özerine saldınarak Kürt 
halkım jenosid'den geçirdiler. Bizim eski 
Sovyet yanlısı siyasilerimiz de alkış bıtu
yorlardı. Hala bu konularda net bir görüş 
savunamıyorlar. Gene Halepçe'de 
öldürülen binlerce insanın soruınluluklan 
emperyalistlerdir. 

Emperyalistlerin iştahını kahartan 
Ortadoğu petrolleri dünyanın en sıcak 
devrim ve kıırşı devrim güçlerinin 
çatışlıkları bir alandır. Ancak köklü bir 
değişim, proletarya önderliğinde gerçek
leşme şansına sahiptir. Bu gerçekleşme
den Ortadoğu'da halkların kardeşliği ve 
barış soyut bir kavram olmaktan öteye git-
mez. 

güdüldü; Peşmergenin askeri ej!itimine vaşına .. .! Körfez savaşında izlenecek en 
gerekli önem verilmekle birlikte tank ve 18.4.1991 doğru yöntem devrimci yöntemdir. Le-
uçak imha-mukavemet silahlarına karşı Ala-Yekiti/ Van nin'in şu sözlerini kulağunıza küpe ederek 
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"100 kölesi olan bir köle sahibini 20 kölesi 
olan bir köle sahibine karşı ilerici göster
mek saçınalıktır" 

Emperyalist savaşlan destekle
meyiz ve katılmayız. Kaustkiy'nin 1. Pay
laşım Savaşında takındığı sosyal şöven 
tavnnın kalınulan, Körfez savaşında da 
aynı tavn benimsediler. Bu ülke halk
Iannın görevleri, emperyalist savaşı bir iç 
asavaşa dönüştiinneklir. Pelrol §Cylılilde
ri, krallıklar yıkılmadan, emperyalistler 
kovulmadan, demokratik halk iktidarlan 
kurulmadan savaş biunez. 

Irak KUrdistan'ında ulusal hareket 
gerçek devrimci bir raya oturtulamadı. 
Feodal buıjuva önderliği eskiden olduğu 
gibi gene dış güçlerden meddel umuyor
lar. Türk sömürgecilerinin savaşa kau
lmak istemedilderindeki tek sebep, Kuzey 
Kürdistan'da yükselen halk hareketini 
basurmak; Güney KUrdistan'da düzenin 
yıkılmasıyla gündeme gelecek bağımsız 
bir Kürdistan sorununu önlemektir. 
Kürdistan, Ortadoğu'daki bazı devletlera
rasında bölünmüş olsa bile, emperyalist 
politikanın gündeminden hiç 
çıkınamlljur. Böyle stratejik bir yapıya sa
hip bir ülkenin çıkınasıda mümkün de~
dir. Bu uşak işbirlikçi sömürgeci devlet
ler, Kürdistan'a uyguladıklan klasik 
sömürgecilikle, emperyalizme daha kolay 
lokma olarak sunmaktadırlar. Gene ABD 
emperyalizminin Türk sömürgecHeriyle 
beraber hazırladıklan Kürt senaryosu 
boşa çıkanlmalı. Kürdistan'da geli§Cn 
bağımsızlık ve özgürlük hareketinin ezil
mesi, imha edilmesi, işbirlikçi rejimierin 
ise yaşaUlması, emperyalizm açısından 
gereklidir. Bu, bütün emperyalist devlet
ler için birer devlet politikasıdır. Gerek 
Kürdistan, gerekse Ortadoğu'da emperya
list ve sömürgeci devletler tarafından uy
gulanan bütün politikalar ve savaşlar, em
peryalizm açısından meşrudur ve destek 
görür; uşak rejiınlere de başarılı olmaları 
için gereken bütün yardım ve yöntendir
meler yapılır. 

22 Şubat 1991 
H.Ç. 
Ala-Yekiti taraftarı/VAN 

-

IŞIKVEREN MÜLTECi 

KAMPlNDAN İZLENİMLER 
Işıkveren kampı bir halkın dramı

na tanık oluyor. 3 gün süren çoluk, çocuk, 
eıkek, kadın, yaşlı insan kahvalu sofrasını 
yerde bırakarak, sonu meçhul ve ölümler
le dolu bir yolculuk başlamış bo insanlar 
için. 

Işıkveren yamaçlarına ulaşUklan

nda karşılaşUklan ilk şey Türk askerleri
nin kurşunlan, saldırısı olmuş. Bu insan
ları geriye döndürmek üzere bir yandan 
Türk askerleri ateş açarken, öte tarafta 
Saddam'ın saldınlan, kelimenin tam an
lamıyla iki ateş arasında kalan bir halk. 

Türk askerleriyle temaslannda 
karşılaşUklan ilk §eyler, kurşun, yağma
lanma, Dinarlarını, yüzülderini, saatini, 
bileğziğini veren sınırdan geçebilir,diğer
leri geriye. Bu durum şu anda bile yaşanı
yor. Sınırda Dinar veya değerli eşyasını 
veren bu tarafa geçebiliyor. 

Kampa girişte ilk karşılaşuğımız 
§ey, saldırganlaşmllj, hiç bir kural tanuna
yan, hukuku, hiyerarşisi kalmayan insan
lar. Feodal yapıyı temsil eden ağıdar ile bi
reyler arasında hiç bir fark ve iletişim yok. 
Toplumsal yapıyı konımı eden mevcut 
mekanizma bozulmuş durumda. Ve bu 
yapıyı dikkate almadan yapılan yiyecek 
dağıumı sonucunda facialar yaşanıyor. 
Saldıran insaniann alUnda kalan çocukları 
um ursayan yok. Hedef bir kaç parça yiye
cek almak. 

Mültecilerde göze çaıpan diğer bir 
nokta hemen hemen her konuda duyarsı
ztaşmış olmaları. Bir ana tek başına ku
cağmdaki ölü hebeğini gömeıken, etrafta
kiler hiç bir §Cyden haberdar de~ sanki. 

Kampta birçok Tüık kurum ve ya
bancı kuruluşlar var. Kızılay, Sağlık Ba
kanlığı, ÖZel Idare, Tüık kuınluşlan sanki 
bir formaliteyi yerine gelirmek için gel
mişler. Yardımların birçoğu mültecilere 
uiaştırılmıyor. Hasta bakıcılar, hemşire ve 
doktorlar eleman fazlalığından, iş yok
luğundan şikayet ediyorlar. Yukarıda ise 
günlük ölüm ortalaması 35. Bunun 25'i 
çocuk. Sınırsız doktorlar, lsveçli'ler, 
Fransız'Iar, bağımsız yabancı gruplar, Bir
leşmiş Milletler, Amerikan sivil örgütleri, 
Amerikan askerleri, bütün yükü omuz
lamllj durumda. Birleşmiş milletler dene
timinde bir koordinasyon sağlanmış du
rumda yabancı örgütler arasında. Bunlar 
arasında tek yerli grup olan bizler Ameri
kan sivil (Acil Yardım) örgütü CARE ile 
birlikte bütün koordinasyonun yönlendiri-

cisi pozisyonundayız. 
Topluluğu örgüdemek ve bir lıiye

rarşi oluştormak özere organizasyonlar, 
komiteler yaratmayı hedefliyoruz. 

Türkiye Kürdistan'ından demok
rat, yıırtsever (IHD gibi) örgüt ve kişilerin 
dağıUm yapmasına henüz izin verilmiş 
değil. Hatta Kamp'a girmeleri dahi Vali
liğin iznine bağlı. Bu da oldukça zor. 

Gelenlerin birçoğu peşmerge ve 
ayaklanma ile işbirliği yapanlar, tarafsız 
olan insaniann sayısı oldukça az. Ameri
ka'ya karşı küskün olınalarına rağmen şu 
anda dahi tek kurtarıcı olarak onları görüp 
Amerika'ya sığmmak istiyorlar. 

Kawa Sempatizanları 
10.4.1991 

AVRUPA'DAN 
HABERLER: 

Güney Kürdistan'da gerçekleşen 
katliam ve jenositlere karşı Avrupa'nın 
birçok ülkesinde hareketimiz tarafından 
bir dizi eylemler gerçekleşti. Bunlanlan 
bazılan şunlardır .•. 

*Güney Kürdistan'da vukubulan 
katliam ve jenositlere karşı Fransa ve 
lsviçre'de geniş protesto eylemleri ve 
yardım kampanyaları örgütlenip 
sürdürüldü. Içinde aktif olarak yer 
aldığımız bu eylemler • Alliance Kurde de 
Fransce" ve • Alliance Kurda de Suisse" 
adına yapıldı. 

• Paris ve Fransa'nın diğer birçok 
yerlerinde güulerce süren açlık grevleri ve 
yürüyüşler yapıldı. Geniş yardım kam
panyaları ürgütlendi. Nisan ayında yapı
lan bütün eylemler Kürdistan'ın diğer par
çalanndan yurtsever örgöderinde kaulı
mıyla gerçekleşti. Geniş kamuoyu ya
rauldı. Bu eylemler etkinlik bakunından 
oldukça iyiydi ve olumlu geçti. 

• lsviçre'de hareketimiz taraftar
lannın yoğun ve aktif kablımlanyla 2 Ni
san'da Birleşmiş Milletler'in önünde ve 
içinde bir miting yapıldı. Ardından ı O 
günlük bir açlık grevi Birleşmiş Millet
ler'in önünde başarıyla sürdürüldü. Eylem 
boyıınca bütün uluslararası kuruluşlarla 
birçok kere göıilşüldü, onlarm fiili desteği 
alındı. Kürdistan'a acil yardım gönderildi. 
!sviçre TV'si, radyoları ve değişik yardım 
kuruluşlan aracılığıyla yaklaşık 16 mil
yon !sviçre Frangı toplandı. 

Arkadaşlanmız Basel, St-Gallan 
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Cenevre ve di~er birçok şehirlerde giyecek toplama faaliyetine 
bazı !sviçre Yardım lruruluşlanyla birlikte gerçekleştirdiler. Bu 
faaliyetler hala devam etmektedir. • Alliance Kurde de Suisse" 
(Yekitiya Kurden Suisra) adına yürütülen faaliyetler 12 Nisan'da 
etkili bir mitingle kamuoywıa duyuruldu. Bu arada lsviçreıi poli
tik örgütlerin y~ desteJ!i alındı. 

* Kürdistan'lı ve Türkiye'li yurtsever ve devrimci 
örgütlerden oluşan merkezi platform, 23 Mart tarihinde Alman
ya'nın bir dizi önemli merkezlerinde sömürgeci TC Konsolosluk
larının önünde Kürdistan'daki ve Türkiye'deki katliamları ve 
işkenceleri protesto etti. Hareketimiz bu faaliyette bulundu~ 
bölgelerde aktif olarak yer aldı. 

* Dört parçadan Kürt örgütlerinin kaulımıyla oluşan 
HEYKARl platformu; Güney Kürdistan'daki vahşete ve soykı
rıma karşı 20 Nisan'9ı 'de KÖLN'de on binin üzerinde güçlü bir 
protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. 

* Almanya'nın Wiesbaden kentinde ı5.04.ı99l'de Hare
ketimiz Güney Kürdistan'daki halkımızla dayanışmak amacıyla 
20 kişinin kaUidığı açlık grevi başlatb. Açlık grevi süresince da
yanışma kampanyalan oldukça güçlü bir şekilde sürdürüldü. Bu 
kampanya boyunca Alman halkına da genişçe uiaşıırılan hareke
timizin çıkardığı bildiriler ve bilgilendirmeler olumlu bir diğer 
yönü oluşbırdu. 

*Nisan ayı boyunca tüm Kürdistan1ı güçler bir araya ge
lerek Bonn şehirinde gösteri-yürüyüş-MahnWache vb. etkinlik
ler sergilediler. KA W A ve Ala Yeldti taraftarlanda bu eylemlik
lerde etkin ve aktif yerlerini aldılar. Kürdistan sorunun uluslara
rası kuruluşlarda, parlamentoda tartışılmasını sağ)ıyarak, kamu
oyu yaratmada önemli rol oynadılar. Bu konuda bir dizi basın ıop
laousı ve konferanslar düzenlediler. 

* 27 Nisan ı 99 ı günü Almanya' anın Hildesheirn şehrinde 
hareketimizin aktif kabiımı ve önderliğiyle Güney Kürdistan 
halkıyla dayanışma yürüyüşü gerçekleştirdi. Ayıugünün akşamı 
gelirin bunamını Güney Kürdistan'a aktarmak için dayanışma ge
cesi yapıldı. Bu gecenin Almanlarla birlikte yapılınası olumlu so
nuçlar verdi. 

* 5 Mayıs 199l'de Almanya'nın Duisburg şehrinde hare
ketimizin "Ortado~ ve Kürdistan'da Son Durum • konulu merke
zi semineri gerçekleştirildi. 

* Avrupa'nın de~işik ülke ve yörelerinde Kürdistan'daki 
jenosidi kınamak, Kürdistan halkı ve Ulusal Kurtuluş Mücadele
siyle dayanışmak amacıyla yapılan bir dizi eylemliliği yer 
darlığından dolayı okurlarımıza sunarnıyoruz. Bu durumu okur
Iarunızın anlayışla karşılıyqını umarız. 

Baştaraf Son Sayfada 

tarmak için "Otonoın Kürdistan"a razı olmaktadır. Bu durumda 
Kürdistan Cephe liderlerinin Bağdat cellatlarıyla uzlaşırui yolunu 
seçmeleri hazınedilecek bir durum olmamasına rağmen asıl 
önemli olan neyin alınıp-verildiJ!idir. illusalcı hareketin liderleri 
Saddam1a masaya otıırınakla siyasi intihar riskini göze almışlard
ır. "Otonom Kürdistan" devletine karşılık cellabn nefes olmasına 
maalesef yardımcı olınak durumu ortaya çıkmışur. Fakat Arap 
halkı ve demokratik "muhalefet" in Saddam diktasına karşı ayağa 
kalkmadığı ve Kürdistan illusal Kurtuluş hareketiyle birleşme
diği bo koşullarda Baas iktidarun Kürt halkı tek başına deviremez. 
Bu durumda, kabullenmesi zor da olsa Saddam ile uzlaşmak 
halkımızada nefes alma olanağı yaratabilir. Burada "ehveni şer" 
siyaseti uygulanınışur, "ya yok oluş ya da Saddam'la uzlaşma". 
Sonuç itibariyle ne olursa olsun Bağdat diktatörüne bir nehzecik 
te olsa güven duymak bağışlaomaz bir hata olacakur. 

Kürdistan'da çok kısa bir sürede, ama keskin dönüşlerle 
başdöndürücü bir hızla ortaya çıkan gelişmeler karşısında şaşkına 
dönen bir çok çevre somut durumun analizinden ziyade duygu
larıyla, dar kahpçı kafa yapılanyla soruna yaklaşmaya ve sonuçlar 
çıkarınaya çalışmaktadırlar. Bu yüzden oldukça ucuz ve fazla 
değeri olmayan eleştiriler yaparak siyasetin erdemlerini yerine 
getirdilderini (! !) sanrnaktadırlar. Oysa siyaset alanında da "uz
laşma" meselesinde düşünmeyi bilmeyenler ya da henüz 
düşünınek fırsaunı bulamayanların eleştirileri ciddiye bile alı
nınayacak bir çocuklukbır. Bu çevreler uzun sayılacak bir süreden 
beri, Kürdistan devrimi ve ulusal devrimci güçleri hakkında kendi 
tutarsızlıklannı ve bilgisizliklerini devrimci iddia olarak ileiri 
sürme kaba yanlışlığında bulunahiliyorlar. Halkımızın topyekün 
irnhaya çalışıldığı bir ortamda ciddi hiçbir dayanışma eyleminde 
bulunmayan bu müthiş siyasetçilerio (!!)samimiyetlerine inan
mak münıkünmü? Ne yazık ki, küçük dayanışma ömeJ!ini bile su
namayan talihsiz siyasi çevreler, Kürdistan'ın kaderi ve devrimci 
yurtsever güçler üzerine ahkam kesme hakkını kendilerinde bul
maktadırlar. Kötü cinsten siyasetçilik yapılarak halklar ve dev
rimci güçler arasında giderek nasıl güvensizlik çitlerini ördükleri
nin farkında bile olamayan bu çevreler gerçeğe gelmeliler; 
Kürdistan illusal Kurtuluş savaşımıyla ezen ülke (örneğin Türki
ye) devrimci hareketi arasında gittikçe derinleşen kopıışu gürme
lidirler. Bu kopıış Kürdistan ve Türkiye devrimlerinin çıkarlarma 
olamaz. O halde uluslararası işçi sınıfının dayanışma ve mücadele 
günü olan ı Mayıs'ta enternasyonalist birlik yükseltilmelidir. 

Dünya işçi sınıfının ve ezilen halklarının devrim mücade
lesinin yeni bir safhaya girdiği bo dönemde Marksizm-Leninizm 
ve tutarlı devrimci savaşımda ısrar etmenin zorunluluğu 
tarıışılınazdır. Tek seçenek, Kürdistan'da da ideolojik, örgütsel ve 
siyasi alternatifler yaratmak, başa geçme azmini, sabnnı ve ka
rarlılığını göstermektedir. Kürdistan'da işçi sınıfı ve emekçi kitle
lerin kendi bağımsız eylenıleriyle ortaya çıkmaları bona süreklilik 
kazandırıruiları silahlı mücadele ve hareketimiz için esin kayuağı 
olmaya devam edecektir. 

• Y aşcıwıl Mayıs Gekııeği! 
* Y aşasııı Dtl'rilru:i Alkl'llllli/Yill'llllllll MUcodtkmiz! 
0 Yaşasuı Bağımsız, Birkşjk, Dt1110kralik Klirdistaıı n Sosyalizm 
MUCIIIltkmiz! 

25 Nisan 1991 

KAWA 

MERKEZ KOMiTESi 

~ye~u-------------------------------------------------39 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



KÜRDiSTAN SÖMÜRGECiLERE MEZAR OLACAKTlR! 

YAŞASlN BAÖIMSIZ KÜRDiSTAN! 

Dünya işçi sınıfı 1 Mayıs kutlarnalanna hazırlandığı bu günlerde insanlığın gözleri önünde Güney 
Kürdistan'da halkımız eşi görülmemiş bir vahşetle kıyımdan geçirilmektedir. Bağdat cellatlan, emperyalist 
devletlerle tutuştuklan savaşın mağlubiyetinin acısını yaralı bir hayvan gibi Kürdistan şehirlerine saldırarak 
halkımızdan çıkarmaya çalışmıştır. Neticede gerçekleşen büyük halk ayaklanması emperyalistlerin lojistik 
desteğiyle Irak militarizmi tarafından esas itibariyle boğazlanmıştır. 

Güney Kürdistan'da yaşananlar tam anlamıyla bir trajedi. 3 milyona yakın insanımız Bağdat cellatlannın 
jenosit ve katliamlan karşısında büyük bir panik içinde, tran ve Türkiye'ye sığınmak için toplu göçe zorlandı. 
Bir ay öncesinde Baas rejiminden kurtulmak ve özgür bir Kürdistan yaratmak için büyük bir halk ayaklanması 
gerçekleştiren aynı kitleler savunmasızlık psikolojisi içinde paniğe kapılarak, Baas militarizmi ve emperyalist 
devletlerin iki yüzlü }X)litikalan tarafından bu gün yaşanan drama mahkum edildi. Toplu imhayla karşı karşıya 
olan halkımızın bu realitesi pahasına Kürdistan sorunu daha çok enternasyonalize oldu. Basın ve yayın araç
larında bir aydır flaş haber olarak yer aldı. Güçlü bir uluslararası kamuoyu ve desteği oluştu. Kürdistan soru
nunda belli bir hassasiyete ulaşan uluslararası kamuoyunun baskılan sonucu emperyalist devletler "hümani
ter" yardım kararlan aldılar ve pratik: adımlar atnlar. Sonumuzu hazırlayanlar geri adım atmak zorunda kald
ılar. lnsan haklarının savunucu melekleri(!!) şimdi de ulusal sorunumuzu bölge devletlerine karşı hegemonya 
çıkarları için kullanma yarışı içindedirler. Emperyalist devletlere hiçbir suretle güvenmeyen halkımız kendi 
meselesinin çözümünü onların insafına bırakmayacaktır. 

Ulusal Kurtuluş mücadelemiz hiçbir dönemde bu kadar büyük bir uluslararası desteğe sahip olmamıştı. 
Bu desteği doğru devrimci temelde seferber etme ulusalcı güçlerin yetenek ve beceresine kalmış bir meseledir. 
Kürdistan sorununun }X)litik bir sorun olduğu kanaari uluslararası boyutlarda ciddi bir gelişme kaydetti. An
cak devrimci enternasyonalist bir içerik taşımayan bu uluslararası destek emperyalist devletlerin ulusal kurtu
luş devrimimizi reformcu "çözümlere" mahkum enne planlarıyla bir uygunluk göstermektedir. Fiili olarak 30 
senedir silahlı mücadele yürüten halkımız her yönden yorgun ve bitkin bir duruma düşmüştür. Bu açıdan her 
şeye rağmen Kürdistan cephesi sözkonusu durumu iyi kullandığı takdirde "otonom devlet"in kuruluşunu ger
çekleştirebilir. Halkımızın içine girdiği "yokoluş" sürecine rağmen siyasi planda mevcut durum bütünüyle 
olumsuz değildir. Peşmerge güçleri kitlesel kaulımlarla saflarını genişleterek gücünü artırmışur. Siyasal 
önderlik ise bölgede ve uluslararası düzeyde yeni manevra yapma olanaklarına kavuşmuştur. Köşeye sıkışan, 
iktidannın sonunu gören Saddam rejimi Kürdistan'a yönelik ateşkes ve Kürdistan Cephesi'ne doğrudan 
görüşme çağrısında bulunarak, Kerkük'de dahil Kürdistan'da "otonom" bir devletin kurulabileceği, ll Mart 
1970 antlaşmasına uygun davramlacağı beyanatında bulundu. Uluslararası güçlerin garantörlüğünü sağlamak 
için Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi devletlerle görüşmeler sonucu Kürdistan Cephesi Bağdat'a giderek 
Baas diktatörlüğüyle masaya oturdu. Görüşmeler ulusal ve uluslararası düzeyde bir çok kuruluş, örgüt ve 
kişide büyük bir kaygı yaratmıştır. 

Kürt liderleri kendi halkının cellatlanyla masaya oturdular!! Ahlaki değerler ve moral açısından, 
gırtlağına kadar halkımızın barbarca dökülen kanına gömülmüş bulunan Bağdat canileri ve Saddam'la 
görüşmenin kabul edilebilir ya da anlaşılabir bir tarafı olamaz. Umutsuzluk içinde bir tutarsızlık örneği sergi
lenmiştir. Bu anlamda tepkiler haklıdır. Ulusalcı güçler nitelikleri gereği buıjuva reformist mantık ve metod
larla uzlaşma yolunu seçmiştir. Ne var ki; mevcut durumun vehameti ve ciddiyeti orta yerde durmaktadır. 
Olay basit değildir ve kendi içinde büyük bir karmaşıklığı barındırmaktadır. Dolayısıyla bu durum kendisini 
siyasi açıdan çok farklı bir biçimde ortaya koymaktadır. Güney Kürdistan'da halkımızın ve ulusal kurtulu~ 
mücadelesinin içinden geçmekte olduğu somut şartlar hesaba katılmaksızın net ve doğru bir değerlendirme 
yapmak mümkün değildir. Nedir ülkemizin, halkımızın ve ulusalcı güçlerin realitesi? Hangi süreçten ve mad
di yaşam koşullanndan geçilmektedir? Düşmanların durumu nedir, onları "kurbanlarıyla" uzlaşmaya iten ol
gular nelerdir? Bütün bu sorulara verilecek doğru cevaplar neticesinde şunu söylemek mümkündür; halkımız 
varlılda yokluk arasında yok oluşa doğru gidiyor, iki yüzü keskin bir bıçak sırtında hayatın acımasız gerçeğine 
karşı didinmektedir. En kötüsü de üzerinde yaşadığı toprakları terke zorlanmıştır. Gerçek anlamda bir felaket 
yaşanmaktadır. Böylesi şartlarda Peşmerge savaşının başan şansı ne olabilir? 

Öte yandan Bağdat rejimi askeri, iktisadi ve siyasi alanda aldığı darbelerle kendi yokoluşunu hazı
rlamıştır. Kürdistan'da yaşananlar onu daha çok çıkmaza itmiştir. Kendi sonunu hazırlayan Kürt halkıyla 
kaçınılmaz olarak uzlaşma yolunu seçen Baas iktidarı böylece ömrünü uzatmaya çalışmaktadır, iktidan kur 
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