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ÇlKARKEN 

DENGt WELAT(*), ülkemizde, dinamik bir sürecin yaşandıgı; sol bası
nın, yasaklar, agır baskılar ve değişik türde engellerle karşı karşıya bulun
duğu bir dönemde yayın hayatına giriyor. Nesnel bir ihtiyacı karşılıyor. 

Çünkü O, herşeyden önce Hareketimizin Merkez Organı olarak devrimci 
savaşımda yerini alıyor. Bu, O'na, ayıncı bir özellik kazandırıyor; burjuva 
ideolojisinin etkilerini kırma mücadelesinin yanısıra daha agır görev ve so
rumluluklar yüklüyor. Marksizm-leninizmin, burjuva ideolojisi karşısında 
üstünlük sağladıgı tartışma götürmüyor. Ancak bu, burjuva ideolojisine 
karşı savaşımın hafife alınması ya da bilimsel dünya görüşünün evrensel bi
rikimlerinin hovardaca harcanması anlamına gelmiyor. Aksine, ideolojik 
mücadele, güncelliğini ve önemini koruyor. Çünkü, dünya ölçüsünde, so
syalist, devrimci ve yurtsever güçlerle emperyalist, sömürgeci ve gerici güç
ler arasında amansız bir savaş var ve bu savaşta, basın, yayın ve diğer kitle 
iletişim araçları önemli bir işlev görüyor. Emperyalist, sömürgeci ve gerici 

(*) DENGE WELAT'4 önce "DENG" adıyla çıkarnıayı düşünmüş ve 
bww, Heviya Gel'de de açıklanııştık. Ne ki dalıa sonra, "DENG" adıyla faa
liyet gösteren bir yayuı evinin bulwıdıığwııı öğrendjk. Ve yanlı.ş bir çağ~u1~a 
meydan vemıenıek için, Dergimizin aduıı DENGE WELAT olarak degıştır
nıeyi uygıın gördük. 
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propaganda aygıtlarının yalan ve demagojilerini açığa çıkarmak; etkisizleş
tirmek gerekiyor. Daha da önemlisi, emperyalizm ve sömürgccilik sırıtan 
dişlerini gizlerneye ve buna uygun "yeni" ve sinsi politikalar geliştirmeye 
özen gösteriyor. Dünya devrimci-yurtsever güçleri "cephesi"nde boy ver
meye çalışan uzlaşmacı eğilimler ise, buna çanak tutuyor. Ayrı ayrı ulusal 
koşullarda farklı biçimlerde kendisini gösteren ve fakat devrimci sürecin 
geriye çekilmesi ekseninde çakışan bu politikaları zamanında kavramak ve 
boşa çıkarmak gerekiyor. 

Diger yandan, DENG~ WELAT, Hareketimizin açtıgı yeni çıgtnn bera
berinde getirdiği teorik sorunlara çözümler getirmek; yoğun mücadele 
pratiğiınİzin öne çıkardıgı soruları yanıtlamak durumundadır. Ayrıca ülke
miz Kürdistan'daki hızlı ve dinamik değişmeler karşısında, kadroların teo
rik ihtiyaçları da değişiyor; kadroları, günümüzün istemlerine uygun olarak 
silahiandırmak gerekiyor. 
İşte DENG~ WELAT, çok kısa bir ifadeyle özetlemeye çalıştıgımız bu ta

rihi görevleri omuzlayarak devrimci sürece katkıda bulunmak istiyor. 
DENG~ WELAT, şimdilik üç ayda bir çıkacak..Ancak O, toplumsal geliş

menin hızlı akışı karşısında sürekli bir biçimde kendisini yeniliyecek; kar
maşık ve çeşitlilik arz eden günümüz sorunlarını degişik yönleriyle 
irdeleyecek; teorik çözümlemeleri ile yaşarnın bağlantısını kurmaya özen 
gösterecektir. 

DENG~ WELAT REDAKSİYONU 
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Dİ DERKETiNE DE 

DENGE WELAT(*), di demeke weha det dikeve jlyana weşane ku li we
late me pevajoyeke dinamik dijl; weşanen çep, li hemher qedexeyan, terlay
en giran u li hemher astengen cure-cure dimlne. Ew lhtlyaceke objektlv 
digire ser xwe. 

Çimkl Ew, beri her tİ§tl wek Organa Navendi ya hereka me, di tekO§ina 
şore§ger de dye xwe distine. Ev ji we re, rengeke taybetl ye cuda dide qe
zençkirin.; E w, digel tekO§ina xwe ya ku tesfren ldolojlya burjuvazi bi§kine, 
bin betir vatinl u berpirslyareke gir an digire ser xwe. 
Minaqeşe nabet kirin ku li hemher ldolojlya burjuwazl, markslzm-leni

nizm serdestlye girtlye. U ev, nabet we manaye ku tekO§ina li dij ldolojlya 
burjuwazl bet sistkirin ango birikimen (kombunen) hemgeli (evrensel) ya 
ditina llmlya clhane bi awayeke beberpirslyar bet xerckirin. Ekse we, teko
şina ldolojlk, giringl u rojaneya xwe dipareze. Çimkl, di çarçova clhane de, 
di nav hezen welatparez, şore§ger u sosyalist u hezen emperyalist, kolonya
list u paşveruyan de şereki beeman heye u di vi şerl de, çapgeri (basin), 

(*)Me peşf di Hevfya Gel de dabU xU.yakirin ku DENGE WEIAT bi nave 
"DENG" weşanek derxin. Le çi heye ku paşf em pehesfyan ku bi nave 
"DENG" weşanxaneyek dixebite. li ber ku em peşf li şaş tegilıfştine bigrin, me 
minasib dit ku nave Kovaraxwe biguhonnfa biki DENGE WEIAT. 
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çapderi (yayin) u haleten din yen gihandina kitlewi kareki giring dibine. 
Halaten vir (dir e w) u demagojiyen propagandaya paşveru u kolonyalist, 
emperyalist jibo ku derkeve rohniye; pewist e tesira wan bet şikestin. Hin 
giringtir ji, emperyalizm u kolonyalizm, xesasiyet nlşan dicle ku diranen xwe 
yen bi ken veşere ı1 li gor şerten "nı1" politikayen dijminatiye geş bike. Bas
ken lihevhatine ku di nav "eniya" (cephe) hezen welatparez-şoreşger yen ci
hane de bejin dicle ji, ji vaya re alikariye dike. Van politikayen ku di nav 
şerten netewiya cure-cure de ı1 bi şiklen cuda xwe nişan dicle ı1 dixwaze pe
vajoya şoreşger paşve bik€şine, dive di wexta xwe de bet tegihlştin ı1 xebat 
bet kirin da ku evaya badilhewa derkeve hole. 
Ji aliye din, DENGE WELAT, riya nfı ku hereka me vekirfye ı1 pe re pir

sen teorik aniye, ji ve re helfyeke tine; bersfven pirsen ku tekoşina piratfka 
me p€şber kirfye, dicle. W eki din, li hember guhartin ı1 dinarniken bi lez li 
Kurdistane, ihtfyacen teorik yen kadroyan jf diguhore; pewist e li gor dax
wazen dema me kadro betin çekkirin. 

Vaye DENGE WELAT, dixwaze van vatinfyen diroki bide ser mile xwe 
ku me bi kurtahi belısa we kir ı1 alikarl ya pevajoya şoreşger dik e. 

DENGE WELAT, nı1ha de se mehan de careke de derkeve. U Ew, li 
hember p€şveçı1nen civaki yen bi lez, ewe her tim xwe nı1 bike; ewe pirsen 
dema me yen ku renge cure-cure nlşan didin, bi awayek pirrali şirove bike; 
ewe xesasiyet nlşan bide jibo ku bikaribe heliyen teorik ı1 rezan jiyane bi 
hev du re girebide. 
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TSK MK bildirisi 

ZAYIFLIGI KUVVETE 
DÖNÜŞTÜRMEK MÜMKÜNDÜR 

Birl~mek ve savaşı modern bir çizgide 
geli§tirmek için ileri! .. 

Kürdistan' da, hergün, tarihin en iğrenç ve en caniyane suçları sergileniyor. 
Tarih boyunca, sömürgeci terör, işkence, zoraki göç ettirme ve ateşli silahlar
la bastırılamayan Kürdistan halkımızın soylu direnişi, bu kez kimyasal silah
larla yok edilmek isteniyor. Güney (Irak) Kürdistan, bu caniliğin çıplak ve 
i b ret verici bir örneğini yaşıyor. Saddam canisi, son bir yıldır aralıksız bir biçim
de Güney Kürdistan' daki, sivil yerleşim yerlerini ve ulusal kurtuluşçu güçle
rin üslerini kimyasal silahlarla vuruyor. Şimdiye kadar, başta HALEPÇE şehri 
olmak üzere yüzlerce kasaba ve köy yerle bir edildi; yüzlercesi boşaltılıyor. 
Kimyasal silahların kustuğu kırımlardan kaçan kadın, yaşlı erkek ve çocuk
lar, Kürdistan' ı bölen "sınırları" zorluyor; halkımızın en büyük ve azılı düş
manı Türk devletine bile "sığınmak" zorunda kalıyorlar. Arta kalanlar toplama 
kamplarına dolduruluyor. Şehit düşenierin ise "haddi ve hesabı yok"!. .. Ayrı
ca Doğu ve Kuzey'in sınır yörelerinde yaşıyan yurttaşlarımız da, Irak'ın 
kullandığı kimyasal silahlardan "nasibini" alıyor. Ve savaş, ölüm saçan kim
yasal silahiara karşın, bütün şiddetiyle devam ediyor. 

Tam bir acizlik içinde bulunan Saddam kasabı, hiç bir kural tanımıyor. 1925 
Cenevre Anlaşmasıyla kullanımı yasaklanan kimyasal silahlar eşliğinde en vahşi 
saldırılarını sürdürüyor. Ancak Saddam yönetimi, kuduzluğuna ve barbarlığına 
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rağmen, Kürdistan'daki direnişi yok edemiyor. Direnişi yok edemediği için 
de, silahsız-savunmasız halk yığınlarına yöneliyor; dayattığı kimyasal kırım
larla, peşmerge güçlerini yığınlardan soyutlayarak ulusal hareketi boğaziamak 
istiyor. Sömürgeci Türk devleti ise, bu fırsattan yararlanmayı ihmal etmiyor. 
O, bir yanda geçici iskan mecburiyetinde kaldığı insanlarımızın durumunu, 
Kuzey Kürdistan devrimci-yurtsever güçlerine karşı propağanda malzemesi 
olarak kullanıyor; diğer yandan Kürdistan'ı bölen "sınırlar"da, Türkiye, 
İran,lrak ve Körfez ülkelerinin içinde yer alacağı bir "Güvenlik Sistemi" oluş
turmayı öneriyor. Kısacası, Kürt halkının "sadık dostu"(!) pozlarına bürü
nen Evren-Özal diktatörlüğü, daha akılcı bir yoldan Saddam kasabının imda
dına kavuşmaya çalışıyor. Hem önerilen "Güvenlik Sistemi" ile, topyekün 
ulusal kurtuluşçu güçlerin manevra alanları daraltılmak isteniyor. 

Öte yandan, Kürdistan halkının gerçek dostları olan sosyalist ülkeler, böl
gemizdeki sıcaklığın eskittiği "statükocu politika"yı hala aşamıyor ve halkı
mızın imhasına yönelen tarihin bu en vahşi saldırıları karşısında sessiz kalı
yorlar. Ancak emperyalist güçler, bu "statükocu politika"nın yarattığı boşluğu 
"doldurmakta" (!) gecikmiyor; Kürt halkı için "timsah gözyaşları dökmek"ten 
bile geri kalmıyorlar(!). Fakat bu nedensiz değil; emperyalistler, tarihi teke
rrür ettirmek istiyorlar. 

Kürdistan'lı devrimci-yurtsever örgütler; 
Tarihin tekerrürüne fırsat vermemek gerekiyor. 

Güney Kürdistan'da, bütün şiddetiyle devam eden savaşın sergilediği sonu
çlar, tek kelimeyle acı ama öğreticidir. Çünkü, sıradan savaş yöntemleriyle 
düşmanın alt edilemiyeceği, kimyasal silahların kullanıldığı barbar saldırıla
rın geriletilemiyeceği açığa çıkmış bulunuyor; stratejik zaafların göze batırdı ğı 
gerçekler ve ulusal ölçekte birleşmenin önemi, artık tartışma götürmüyor. Dün
ya kamuoyundaki sessizliğin nedenleri ve "taktik ilişkiler" in yarar ve zarar
ları ise orta yerde duruyor. 

Ancak gün, günah çıkarma ya da olup bitenlerden pay çıkarma günü 
değil. .Ve hakemliğe soyunmanın da hiç bir yararı yoktur. Çünkü savaş, her
şeyden önce kuvvetler çarpışmasıdır. Ve düşman, sayıca bizden kat kat üstün 
ordulara, modern savaş araç ve gereçlerine ve insan nesiini tüketen kimyasal 
silahiara sahiptir. Bunu, görmek gerekiyor. Ne ki, bunu teslim etmek, düş
manın alt edilemiyeceği anlamına gelmiyor. Aksine buna ve zaaflarımıza 
rağmen, tarihin tekerrürüne geçit vermemek; zayıflığı kuvvete dönüştürmek 
ve zafere doğru sağlam adımlarla ilerlemek mümkündür. 
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Çünkü, halkımızın bağımsızlık ve özgürlük tutkusu, en az kimyasal silah
ların saçtığı ateş kadar yakıcıdır. Ve halkımıza yöneltilen soykırım hareketi 
karşısında, her türlü silahın kullanılması artık meşru bir haktır. Söz konusu 
yakıcı potansiyeli ve meşruluğun sağladığı avantajları, hareketli savaş ve sürek
li hücum çizgisinde ve ustaca kullanmak; gerektiğinde (ki gerekiyor) savaşı, 
sömürgeci metropollerde, sanai merkezlerinde yoğunlaştırmak olanaklıdır. 
Ki bu, hem kimyasal silahların kullanıldığı vahşi saldırıların geriletilmesinde 
önemli bir işlev görecek, hem de savaşta üstünlüğün ele geçirilmesini 
sağlayacaktır. 

Çünkü, 1975 yılı çok gerilerde kaldı; dünya ve bölgemizdeki durum değişti 
ve Kürt sorunu, bölge ve uluslararası alanda önemli boyutlar kazandı. Ayrıca 
tarih ve uzun yıllar süren savaş pratiğinin zengin öğretici deneyimleri toplu
mumuzun değişik sınıf ve katmanlarına, daha da önemlisi peşmerge güçleri
ne çok şey öğretti; kısaca, bir bütün olarak ulusal hareketin görgü kazanması
nı sağladı. Bütün bunlar, stratejik ve taktik zaafların aşılmasını kolaylaştırı
yor; düşmanın ortak saldırılarına karşı ulusal çıkarların öngördüğü savaş çiz
gisinde birleşmenin zorunluluğunu daha bir bilince çıkarıyor, tarihin teke
rrürüne karşı işleyen devrimci sürecin dinamiklerini oluşturuyor. 

İşte bu nedenlerden ötürü, zayıflığı kuvvete dönüştürebiliriz. 
Ulusal çıkarların çakıştığı modern savaş çizgisinde birleşmek; savaşı, anti

emperyalist ve demokratik yönde derinleştirmek; bağımsız, kişilikli ve tek 
sesli bir politik perspektifle dünyaya seslenmek için ileri!. . 

Agustos-1988 
Tevgera Sosyalist a Kurdistane 

Merkez Komitesi 
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ZMRANDINA QEI.SİTIYE BO XURTİYE MIMKUN E!. 

BER BI Pt.ş JIBO YEKİTİ Ü GEŞKIRINA ŞER 
LI SER XETEKİ MODERN! .. 

Her roj li Kurdistane, sfıcen dirokl yen beri cinaweri fı pis tet raxistin. Bi 

seransere diroke ve, bi terora kolonyalist, bi ~kence, bi koçkirina bi zore fı 

bi çeken agiri'ıı, berxwedana gele me ye Kurdistane ya bi rfimet ku nehate 

pelişandine, i'car tet xwestin ku bi çeken kinıyewi ew ji hole bet rakirin. 

Kurdistana b3§fır (Iraq), di ve heydildiye de mi'ııakek bi ibret fi vekiri diji. 

Saddame cinawir, di visala dawiye de bi awayekl behempa li Kurdistana 

B3§fır, heremen ciwarbfına sivilan fi heremen mewziyen hezen rizgarixwa

zen netewi, bi çeken klmyewi dikutine. Ta nuha, di seri de bajare HELEP

ÇE fi bi sedan gund fi qesebe bi erde ve hatin duzkirin; bi sedan tetin 

valakirin. Jin, kalemer fi zarayen ku ji her vereşandina qirqirinq çeken ki

myewi reviyan, zore dan "si'ııoren" ku Kurdistane perçe kiriye; ji neçari pe

wist mane ku xwe avetine bexte devieta Tirk ya ku dijmine gele me ye beri 

mezin fi har e. Yen ku mane, li kampen civandine tetin tijekirin. Yen ku §e

hid ketine ji, "pivan fi hesabe wan ni'ııe ye"!.. Wekl din hemwelatiyen me 

yen ku li heremen Rojhilat fi Bakfire "sinor" diji'ıı ji, çeken klmyewi ku Ira

qebikar anı'bfi, "nesibe" xwe je distinin. Ü §er, li hemher çeken kimyewi ku 

bihna mirine je tet, bi awayeke dijwar berdewam dike. 

Saddame qesab ku di nav eciziyeke tevayi de ye, tu qaide nas nake. Sad

dam, digel çeken kimyawi ve erişen xwe yen beri hov didomi'ııe ku karanİna 

van çeken klmyawi di 1925'an de li gor peymana Cenevre batibil qedexeki

rin. U qari'ııa Saddam, digel harbfin fı hovitiya xwe, nikare berxwedana ku 
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li Kurdistane heye, qir bike. Ji ber ku nikare berxwedane bibire ji, diçe ser 
qefleyen gel yen beçek-beparasti; bi qirkirina ldtleyen gel ve dixwaze hezen 
p~mergan ji kitleyan dur bixe fı hereka netewi bixeniqine. Dewleta Tir k a 
kolonyalist ji, xemsari (ihmal) nake ku ji ve fersende fedeye bistine. Ew ji 
allyeki ve rewşa miroven me yen ku ji neçariye di nav koçkirina muaqet de 
mane, li hemher hezen welatparez-şore§ger yen Kurdistana Bakfır, wek 
materyaleke propagandaye bikar tine; ji aliye din ve, li ser "sinoren" ku 
Kurdistane parve kiriye, p~neyar dike da ku di nav welaten Korfeze fı 
Iran, Iraq, Tirkiye de "Sistema Parastine" ava bike. Bi kurtahi; diktatoriya 
Evren-Ozal ku >.we xistiye poste "doste dilsoz"(!) ye gele Kurd, di riyeke 
eqiltirin de dixebite da ku bikaribe bigihişe alikariya Saddame qesab. Bi 
p~neyarkirina "Sistema Parastine" ve, tet xwestin ku qada (meydana) te
driba ( manewra) hezen rizgarixwazen netewi bi tevayi bet tengkirin. 

Di aliye din de, welaten sosyalist ku dosten her1 rast yen gele Kurdistane 
ne, he ji "politikaya sitatukoye" ku germiya hererne we kevn kiriye, we der
has nake fı li hemher erişen her1 hov yen diroki ku qirkirina gele me kiriye 
hedef, li hemher wan, bedeng mane. U hezen emperyalist, jibo "tijikirina" 
(!) valahiya ku ji aliye "politikaya sitatukoye" ve ava bfıye, dereng naınine; 
jibo gele Kurd, paşve ji namine(!) ku "histiren gimgimoke ave (timsah) diri
jine" U ev besedem nine ye; yen emperyalist, dixwazin çerxa diroke bidin 
tekrarkirin ( ducarkirin). 

H ezen welatparez-şoreşger yen Kurdistani 
Pewist e ku ji ducarkirina diroke re 

fersend nehet dayin 
Şere ku bi awaye çetin li Kurdistana Başfır tet domandin, neticeyen ku ji 

vi şeri radixe hole, bi yek gotineki tal e le xwedi ders binkirine ye. Çimki 
derketiye hole ku edi bi metoden klasik yen şer, pi§ta dijmin nakevet erde, 
erişen hov ku te de çeken kimyawi tet bikar anin nahet paştaketin; kema
si'yen sitrateji'k ku rasti'yan dixi'ne ber çav fı giri'ngiya yekitiye di nav çarçowa 
netewi de, edi ne hewceye minaqeşe ye. Sedemen bedengiya raya gi§ti li ci
hane fı kar fı xisaren "tekillyen taktik", li hole sekinandi ye. 
Le roj, roja guneh derxistine ango ti§ten ku bfıne je par derxistin nine ye ... 

Ü tu fede tuneye ku mirov jibo hakimiye xwe bi§emrine. Çimki şer, beri her 
ti§ti lihevxistina hezan e. Ü dijmin, di war1 hejmaran de ji me qat qat zerle
tir e fı xwedi ordiyen xurttir e, xwedi halaten modern yen şer fı çeken ki'-
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myawi ye ku nesla mirovan diqurutine. E vaya pevist e bet ditin. Çi heye ku, 
qebftlkirina vi tişti, nahet we manaye ku pişta dijmin nakevet erde. Terse 
we, di gel evaya u kemasiyen me, renedan ji ducarkirina diroke re; ziviran
dina qelsitiye jibo bezbune u p€§veçuna bi pingaven qeiın ber bi sertiraziye 
mimkune. 
Çimki hesreta serxwebun u azadiya gele me, bi hindikayi qasi agire ku çe

ken kimyawi melede dide, hewqas xwedi şewitandine ye. ü li hemher tev
gera ku qirqirina gele me kiriye hedef, edi bi karanina hernil çeken 
cure-cure mafeke heqiye u meşru ye. Ev meşrutiya ku ewantajan bi dest 
dixe u potansiyela şewate ku belısa wan dibe, bi awayeke hostati bikar ani

na evana li ser xeteke şerkirine u erişa timi, dema pewist be(ku pewist e), 
jibo geşkirina şer li metrepolen burjuwazi u li navendiyen senaiye imkanat 
hene. Ku ev, hem ji aliye paştaxistina erişen hov yen çeken kimyawi kareke 
giring dibine, hemji dibe sederne destxistina serdestiya şer. 

Çimki sala 1975'an pirr li paş ma; re"'§ li cihane u li herema me guhori u 
pirsa Kurd, di qada navnetewi u hererne de qonaxen giring sitand. Weki 
din tercilben dewlemend yen hlnkirine ku ji piratika (piraza) diroke u do
mandina salen direj derketiye, ji çin u tebeqen cure-cure yen civata me re, 
giringtirin ji, ji hezen p€§merge re pirr tişt hin kir; bi kurtahi bi awayeke te
vayi bu wesite ku hereka netewi medeniyete qezenç kir. Tevayiya evana, 
avetina kemasiyen tektik u stratejik hesa dike; li hemher erişen dijmin yen 
ortaxi, li ser xeteke şer ya ku menfeeta netewayi tede ye pewistiya yekbune 
betir dixe rohniya zanine, li hemher ducarkirina diroke dixebite da ku di
namiken pevajoya şoreşger ava bike .. 
Vaye ji ber van serleman em dikarin qelsitiye bizivirinin bo xurtiye. 
Jibo yekbun li ser xeteke modern ya şer ku menfeeten netewayi dikeve ser 

hev; kurkirina şer di aliye anti-emperyalist u demokratik de; di perspektife
k e politik de jibo şexsiyeteki serbixwe u bi yek dengekiji cihane re dengki
rin, ber bi p€§ ve .. 
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KüRDISTAN'DA DEVRIMCI SüREÇ 
VE "TEVGER" 

(1) 
Bir süre önce, bazı Kürdistanlı orgul w gruplarca, "tevgera Rızgariya 
Kurdistan-TEVGER" adıyla bir hareketin kurulduğu açıklandı. önceleri 
"Kürdistan Kurtuluş Cephesi-KKC" olarak adiandınimak istenen "TEV
GER"in yapılanma süreci, bir bakıma Nisan-1985 tarihinde, "ALMANYA 
P LA TFO RMU" ile ba.)layan çalışmalara kadar uzamyar. Ama buna rağ
men, "TEVGER"i, "yeni" bir adım saymak gerekiyor. 

Devrimci sürecin, son 8 yıl içinde birçok birlik girişimini, birliği ve birlik 
proğrarmnı eskittikleri biliniyor. Bunlar, sırasıyla UDG, HEVKARİ, 
FKBDC, "SİYASİ PLATFORM GİRİŞİMİ" , SOL-BİRLİK ve "ALMA
NYA PLATFORMU"nun orta yerde duran enkazlan üzerinde kurulmuş 
bulunuyor. 

Birlik ya da cephe sorununda, ya.)anan deneyimlere ve "TEVGER" 
"olayı " na bakan aklı selim her insan, ilk anda şu sorunun yamtını arıyor: 
"'TEVGER' yeni bir sonun başlangıcı mı?" kimileri de, "Bunca enkaz üze
rinde ve Kuzey Kulbunda cephe mi kurulur?" diyor ve bu işin içinde, bir 
bit yeniğinin olduğundan kuşku duyuyorlar. Açık ki, "olay"ın kendisi, bu ve 
benzer sorulara açık. Ve soruların yanıtlanması gerekir. 

Ancak sorunu, sadece sözkonusu soruların yarndanması bağlarmnda ele 
almak, "TEVGER" "olayı"na haketmediği bir misyonu yüklemek anlarmna 
gelir ve konumuzun özünü gölgeler. Çünkü tartışmarmzın özü (ki bu, günü-
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müzün bir numaralı sorunudur.), devrimci sürecin dayattığı görevler ekse

ninde birlik ya da cephe olayının ciddiyetini, önemini ve ivediligini bilince 

çıkarmaya çalışmaktadır. Zaten "TEVGER" ''olayı"nın ciddiyeti ve bahsi 

geçen sorular, bu çerçevede kendiliginden açıga çıkacak ve yanıt bulacak

tır. 

Kürdistan'da yaşanan devrimci süreç, 

acil ve ortak müdahaleyi zorunlu kılıyor! 

ülkemiz Kürdistan'da amansız bir savaş var; "kan gövdeyi götürüyor"! 

Olaylar, baş döndürücü bir çabuklukla akıp gidiyor. Kısaca, çok hızlı, dina

mik ve bir o kadar da kritik bir süreç yaşanıyor. öyle ki, halkımıza kacy gi

rişilen en vahşi soykırımcı saldırılara ve ulusal hareketin derinleşen 

zaaflanna ragmen, direniş yok edilemiyor; aksine yeni boyutlar kazanan 

Kürt sorunu, ülkemizi bölen "sırurlan" zorluyor; dünya kamuoyundaki ses

sizligi aralıyarak aktüel bir konu haline geliyor. Dii§man güçlerin saldırı ve 

manevralarında yeni yeni açmazlarla kacylaşması, Kürdistan'daki katliam

Iann BM kapısına "dayandırılması", 1920 yılında imzalanan Sevr Anlaşma

sının yeniden tartışma gündemine gelmesi, Kürt sorununun Ortadogu'da 

ve bizatihi dii§man devletlerinin politikalannda kilit sorunlardan biri haline 

gelmesi ve benzeri olaylar, bu durumu, bütün çıplaklığıyla gözler önüne se

riyor. Fakat, buna ragmen, konuyu dahada açmak, politika sahnesinde 

olup-bitenleri ayıklamak; direnişin sundugu olanaklan ve yapısında gelişt

irdigi zaaflan bilince çıkarmak gerekiyor: 
Politika arenasında olup-bitenleri ayıklayabilmek için, öncelikle sorunun 

dinamiklerini açıga çıkarmak gerekiyor. Çünkü, hala sorunun aktüalıtesi ve 

kazndığı boyutların altında, bir bit yenigi arayaniann sayısı az degil. Bu 

aklı eveilere göre, Kürt ulusal sorunu, yine dış güçlerin etkisiyle tartışma 

gündemine getirilmiş bulunuyor. Oysa Kürdistan'da boyutlanan sürecin 

karmaşıklığına kaışn, nesnel gerçekligi görmek mümkündür. Çünkü, soru

nun ulusal, bölgesel ve uluslararası planda kazandığı boyutlar, herşeyden 

önce kendi iç dinamiklerine dayanıyor. Halkımızın, tarihin derinliklerinden 

süzülüp gelen bağımsızlık ve özgürlük tutkusu, çağırnızın en modern silah, 

araç ve gereçleriyle donatılmış dii§man ordulanna ve kimyasal silahiann 

kullanıldığı barbar saldırılara galebe çalıyor; artık mızrak çuvala sıgrnıyor. 

A ynca, en az silahların ate§i kadar yakıcı olan bu tutku, gün geçtikçe daha 

geniş yığınlan sanyor; savaş şiddetlendikçe, daha bir kabanyor ve ülkeyi 

14 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



bölen "sırurları" a§arak ulusal bir kanalda toplaruyor. Dahası, bugün 25 mi
lyon olan Kürt nufusu, en sığ hesaplada 2000 yılında 40 milyonu a§acak ve 
Kürt halkı, meşru mücadelesiyle dünya barışsever-demokratik kamuoyu
nun desteğini de sağlayarak Ortadoğu'da gözardı edilemeyecek devingen 
bir güç olacaktır. 

Kürdistan'da ya§anan bu dinamik süreç, dost ve düşman güçleri yeni poli
tik yönelimlere; kimi ulusalcı örgütleri "yeni" ittifak ara~larına; bir bütün 
olarak Kürdistanlı örgütleri, ülke zemininde konumlanmaya, birleşmeye ve 
zaaflarını süratle a§maya zorluyor. örneğin, ABD'den M.Ali Brand'a kadar 
uzanan "kanallar"daki tartışmaların, "Kürt kültürünü koruma" vb. kamp
anyaların ve son olarak ABD ve kimi müttefiklerinin, "bir anda Kürt halkı
nın sadık dostları" (!) pozisyonuna girmelerinin kaynağını burada aramak 
gerekiyor. Hiç ktışku yok ki, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin, Kürt soru
nunu, "tartışmaları", kültürümüzü "korumak" için çaba harcamaları ve daha 
da önemlisi, Güney'deki soykırımcı saldınlar karşısında "radikal" bir tutum 
almaları, bir bakıma olumlu bir durumdur. Ancak yakla§ımlarda isabet 
yok. isabetsizliğin nedenlerini ve dayandiği hesapları açıklığa kaVl!Şturmak 
gerekiyor. 
Şurası açık ki, ABD ve NATO'cu müttefikleri, tarihin hiç bir döneminde, 

Kürt ulusunun "gerçek" dostları olamadılar; tersine sömürgeci düşmanları
ınızla birlikte saf tutarak ulusal hareketi, kendi çıkarları doğrultusunda 
kullanmaya ya da boğazlamaya çalıştılar. Ve bugün de, halkırruzın "sadık 
dostları" olmaları için ciddi bir neden yok. Ancak onları, dost görünmeye 
zorlayan ve belli çabalar içine iten pekçok neden var ve Kürdistan politika
sında " radikalleşmeleri"nin sırrı da burada yatıyor: 

1- "Kürdistan güçler dengesinin hassas ve kaygan bir yapı arz ettiği Orta
doğu'da, güçlü bir direniş odağını oltışturuyor."(l) Düşman güçlerin dayat
tıkları terör, vah§et ve kitlesel kırımiara rağmen, direniş yok edilemiyor. 
Tersine ulusal hareket, yeni yeni mevziler kazanıyor; ta§ıdığı dinamiklerle 
saldırgan düşmanın aczini sergiliyor ve giderek ortadoğu'da istikrarın 
önemli bir unsuru halina geliyor. Bu bakımdan, Kürt ulusal hareketi, "şey
tan üçgeni"nde devingen bir güç olarak hem "son Türk devleti"ni parçala
maktan koruma çabalarında, hem İran-Irak arasında devam eden 
diplomatik sava§ta ve hem de Ortadoğu'nun geleceğine yönelik politikala
rın tesbitinde önemli bir dikkat merkezini oltışturuyor. Ve karşıt güçlerin 
safla§masında mutlaka hesaba katılması gerekiyor. 

ll- Kürdistan, Sovyetler Birliği'ne sınırda§ olmanın yanında Ortadoı!ıı 
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cografyasında, önemli bir jeo-politik yer i§gal ediyor. Ayrıca ulusal hare

ket, egemen karekteri itibanyla ulusal-demokratik yönelimlere sahip olma

kla birlikte, yapısında güçlü bir devrimci potansiyel taşyor. Bu 
potansiyelin, dogru devrimci bir kanala akıtılması, Ortadogu'nun çehresini 

degi§tirebilir. Ve bu mümkündür. 
lll- Kürt ulusal hareketi, tarih boyunca yalnızlığın acısını çekmiş. KU§ku

suz bunda, O'nun yapısal zaaflannın da payı var. O, birilerinin Kürdistan'a 

"devrim ihraç etmeleri"ni beklemedi. Ama enternasyonalist dayanışma ala

nında umdugunu da bulamadı. Tersine, Kürdistan'ı sömürgele§tiren ülke

lerin komünist partilerinin, gammazlayıcı, şoven ve bölücü tutumlanyla 

bogll§arak bugüne geldi. Bugün de, Kürdistan'da sergilenen çağıınızın en 

büyük kitlesel kırımları ve en igrenç insanlık suçlan karşısında, aynı yal

nızlığı çekiyor. Dost ve müttefik gördügü Sovyetler Birligi ve diger sosya

list ülkelerden aktif bir destek göremiyor. Bu durum, savrulmaya müsait 

kimi ulusalcı örgütlerin savrulmalanna ve sadece halkımızın degil mazlum 

dünya halklannın can düşmanı olan emperyalistlerin şu ya da bu vesileyle 

kendilerini şirin göstermelerine olanak saglıyor; anti-sovyetizmin Kürdi

stan toprağında ye§ermesine ortam hazırlıyor. 
IV- Kürt ulusal hareketi, ulusunun varlıgınt ve onurunu korumak, kendi 

vatanında özgür ve insanca bir yaşam kurmak istiyor; me§ru bir zeminde 

savaşıyor. Bu, hızla degi§en dünyada O'na, büyük avantajlar saglıyor. Ulu

sal hareket, bu avantajlan dogru degerlendirebilirse, yalnızlık çemberini 

kırabilir; dünya barış ve demokrasi güçlerinin, insan hak ve özgürlüklerin

den yana olan kişi ve kurulU§lann aktif destegini saglayabilir. Ki bu yolda, 
daha şimdiden belli mevziler elde edilmiş bulunuyor. Bu alanda yeni ve 

daha ileri mevzilerin kazanılması, hem sömürgeci-faşist ve cani düşmanla

rın etkin bir biçimde te§hirlerini kolaylaştıracak, hem de Kürdistan'a yöne

lik komplo ve tertiplerinde emperyalizmi zor durumda bırakacaktır. Ayrıca 

bu, Kürt halkının gerçek dostlarının, Kürdistan gerçegini daha yakından 

kavrarnalarına yardımcı olacaktır. 

İşte, ABD ve Avrupalı müttefıklerini, Kürt halkının "sadık dostlan"(!) po

zisyononda görünmaye ve Kürdistan politikasında "radikalleşme"ye; sö

mürgeci düşmanlan, zor unsurunu gündemde tutmanın yanında 

birbirlerinin "muanzlan"yla flörte ve hatta "ittifak"a zorlayan nesnel ger

çeklikler bunlar .. Kürt sorununun uluslararası arenada kazandığı boyutları 

hazmedemeyenlerin ya da kavrayamayanlann, bu olgulan görmeleri gere
kiyor. 
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Ancak bu durum, sadece madalyanon bir yüzünü olU§turuyor; dti§man 
güçlerin, yeni dönemi karşılayan politik yönelimlerindeki tehlikeleri de 
görmek gerekiyor. Çünkü, emperyalistler, bu kez dostluk görünümü altın
da, ulusal hareketin yalmzlığından ve zaaflanndan yararlanmak üzere dev
reye girmeye çalışıyorlar. Amaçlan, Kürt ulusal hareketinin, 
anti-emperyalist ve demokratik özünü boşaltmak; onu, "ehlile§tirmek", Or
tadogu düzleminde kontrolde bir güç ve gerektiginde sömürgeci devletleri 
hizaya getirmede bir santaj aracı olarak kullanmaktır. Sömürgeci dti§man
lann hesapları ise, biraz daha "farklı". Onlar, daha ziyade kendi egemenli
klerindeki Kürdistan parçalarını elde tutmak ve ülkelerindeki iktidarlarını 
korumak için çırpımyor; birbirlerinirı "karşıtlan"ndan yararlanmaya ve 
Kürdistanlı örgütleri birbirlerine karşı kullanmaya çalışıyorlar. Fakat son 
tahlilde, sömürgeci dti§manlar da, emperyalizmin dayattığı politik çerçe
veye uymak zorundalar. Aksi halde, emperyalizmin devreye girmesi ve hat
ta santaja baş vurması kaçımlmazdır. örnegin, ABD ve Avrupalı 
müttefiklerinin, Kürdistan'daki soykınm hareketi karşısında takındıklan 
"radikal" tutumlarda, bir dizi faktötün yamsıra iyice zıvanadan çıkan Sad
dam canisinin dizginlenmesi ve İran'la devam eden baTı§ görti§melerinde 
hizaya getirilmek istenmesinin payı büyüktür. Yine, TC'nin Güney'den "sı
mr"ı zorlayan Kürt mültecileri kabul etmesi de, bir yönüyle bu politikamn 
bir geregidir. 

Çarpıcı bir örnek .. Dost görünmek zorunda olanlar, aym zamanda "dost
ça"mı davramyor? Degilse, ABD, Avrupalı müttefıkleri ve TC'nin, bugün
kü tutumlan nasıl izah edilebilir? Dost görünmek zorunda kalanların, 
gerçekte dostça davranmadıklan açık. Bugünkü politik tutumların izahına 
gelince; herşeyden önce sözkonusu politik tutumlar, bir bütün olarak Orta
dogu'yu ve özellikle Basra Körfezini esas alan politikanın, Kürdistan'a "far
klı" ve yüzeysel bir biçimde yansıınasıdır. Çünkü, Basra körfezinde kalıcı 
bafl§ın saglanması, bir bakıma Güney ve Dogu'daki Kürdistan halkımızın 
kendi kaderini özgürce belirlemesiyle mümkündür. Fakat bu, gözardı edi
liyor; Güneydeki soykınm hareketi kınanarak, temel sorunun üstünden at
lamyor. Bu bir. İkincisi, bilime ve halkların iradesine dayanmayan 
politikalann, zaman zaman ters tepmesi, hatta sahiplerine bile pahalıya 
mal olması kaçımlmazdır. örnegin, TC, başta Kürt mültecileri sorunundan 
yararianacağım samyordu. öyle ki, siyasi partiler, "referandum" olayında 
bile bunu kullanmaya çalıştılar. Ancak evdeki hesap pazara uymadı; ters 
tepti. Kürt mülteciler, daha şimdiden TC'nin başına bela oluyorlar. Aym 
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şekilde, ABD ve Avrupalı müttefikleri, anılan tutumlanyla, -temel sorunu 

gözardı etmelerine ragmen- bir ölçüde de olsa Saddam katilinin köşeye sı

kıştınlmasına "katkı"da bulundular; sorunun uluslararası boyutlannı "derin

leştirdiler". Fakat bunu, Kürt halkını "çok sevdikleri" ya da "insan haklarına 

aşık" olduklan için yapmadılar. Tam tersine, onlar, Bugün Kürdistan soru

nunu, Ortadogu ve basra körfezini kapsayan global politikalannda, bir ma

nivela olarak kullanmak istiyorlar. !§te, bu ve bütüne ilişkin çıkarların 

korunması, bu aşamada, parçanın "takviyesi"ni gerektiriyor. Ve elbette ki, 

Kürt ulusal hareketinin, bundan yararlanması dogal bir şeydir. 
Ancak, ulusal hareketin edindigi tarihsel deneyimler, emperyalist ve sö

mürgeci politikanın kimi halkalanndaki "çıkar çatışmalan"ndan, "savrul

madan" yararlanabilmenin pek kolay olmadıgını gösteriyor. örnegin, 1975 

Cezayir anlaşmasının Kürdistan halkına yaşattıgı yenilginin izleri belle

klerde canlılıgını korurken, aynı antlaşma, bu kez Cenevre veya New 

York'da yinetenrnek isteniyor. 8 yıl süren İran-Irak savaşı boyunca, tarafla

no Kürdistan topraklarında sürdürdükleri savaşın, yarattıgı tahribatların 

ve sorunlann ceremesini yine Kürt halkı çekti ve hal~~ekiyor. Ve şimdi de 

yer yer anti-sovyetizme çanak tutuluyor; ABD'~~I(iiieituy~er diziliyor(2). 

Hatta kimileri, Kürt halkının yeminli düşmanı faşist TC'den "yararlanmak" 

için, yurtsever örgütlerle kurduktan ilişkileri bile pazarlık konusu yapmak

tan geri kalmıyorlar.(3) Aynca, örnekledigimiz olaylar, birbirini izliyor ve 

"TEVGER" de böyle bir dönemde kuruluyor. 

"Savrulmalar"ın kazandıg. boyutlar ve yapılannda taşıdıgı tehlikeler, tar

tışma götürmüyor. Ve nedenleri de, olaylara gerçekçi bir gözle bakabilen

ler bakımından, son derece açık. Çünkü, "ulusal hareket, hala yer yer kendi 

yedigi 'zılgıtlar'dan ders çıkaramıyor ya da çıkarmak istemiyor; savaşımı 

açmaztarla karşı karşıya getiren kimi stratejik yönelimlerinde ısrar ediyor. 

Düşman güçlerin, özünde topyekün hareketi vurmayı hedefleyen planlan

na ragmen, hala parçalar düzeyinde başvurulan 'taktik ilişkiler' de, isabetli 

ve tutarlı politik bir yaklaşım benimsenemiyor; özgücü esas alan, parçaların 

çıkarlannı Kürdistan devriminin çıkarlarına tabi kılan ya da ortak ulusal çı

kar lan temel alan politik perspektifler geliştitilemiyor."(4) işte, yukanda 

örneklerneye çalıştıgımtz olaylar, böyle bir zeminde boy veriyor. Ve soru

nun ciddiyetini, deriDieşen zaaftarla "savrulmalar"ın baglantılannı bütün çı

plaklıgıyla gözler önüne seriyor. Bu da, Kürt ulusal hareketinin, henüz 

ortak bir devrim politikasınİ yaratmadıgıru gösteriyor. "savrulmalann" 

kaynagı da burada yatıyor. Aynca, emperyalist ve sömürgeci politikanın şu 
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ya da bu halkasındaki çeli§kilerden yararlanabilmek de, hei'§eyden önce 
ülke gerçeklerine dayalı saglam bir devrim politikasına sahip olmayı öng
örüyor. 

Kürdistan devrimi, tarihin en keskin bir dönemeç noktasında bulunuyor. 
Gerçi, tarihin tekerrür ettirilmek istenmesi egilinıleri, bir hayli geriledi. 
Düşmanlanmız bile, artık bunu kabulleniyorlar. Ancak, yeni dönem, çok 
daha ciddi ve agır görevler dayatıyor; her zamankinden daha fazla duyarlı 
olmayı gerektiriyor. Ayrıca "savrulma" olarak görmek istedigirniz olaylar, 
politik egilimleı: olarak geli§me istidadı gösteriyor. Emperyalist ve sömür
geci düşmanın yeni yönelimleri, bu egilimlerin geli§mesine denk düşüyor. 
Güçler dengesi ve bugünkü manevra kabiliyeti de sözkonusu egilinılere 
belli avantajlar saglıyor. Bu da, ülkemizde yaşanan hızlı ve dinamik sürece, 
radikal müdahaleyi daha bir zorlaştınyor. Çünkü yeni dönemin dayattıgı 
görevlerin geregi gibi omuzlanabilmesi, aynı zamanda devrimci süreciıi ya
pısında geli§tirdigi tehlikeleri hertaraf etmeyi de gerektiriyor. 

Ne var ki, güçlüklere ve olumsuzluklara karşın böyle bir müdahalenin ob
jektif kO§ullan var. Kürdistan'da yaşanan sürecin dinamiklerini kavramak, 
bu nesnel gerçeklikleri görmeye yetiyor. Ayrıca, tarih ve uzun yıllar süren 
savaş pratiginin zengin ögretici deneyimleri, toplumumuzun degişik sınıf 
ve katmanlarına, peşmerge güçlerine ve bir bütün olarak ulusal harekete 
çok şey ögretmİ§ bulunuyor. (5) Bu, subjektif faktörün yarabiması için cid-
di bir birikim olU§turuyor. Bu birikimden y:ararlanllJak.Kiirdistan devrimi- ir'I\J · · · () ak· ı·~"~ ~"<-"~tı-... oneıv.\\1 ı QI\...ı.. t..ı t.Q:ı::uY'l'.n ''i'I QI nın polıt.ıkasıru 6 yaratm ge•eıii:z;;yı . Cıd~~ rt'< ' ı ,ı.cH b 'r: c1v-~"'- ~öT,~?ı~ç ...a_ ~(tl..~ 

Hemen belirtelim ki, ülkemiz devriminin ihtiyaç duyduğu bu politikanın '1 "1 
ilkeleri, Lafta hemen hemen tüm Kürdistanlı yurtsever, demokrat ve dev-
rimci örgütlerce kabul görebilir. Ancak, Kürdistan'da acımasız bir savaş 
var ve parçalardaki mücadelenin seyri bu gerçegi degiştirmiyor. Dolayısıy-
la, artık "lafla pilav pi§miyor"; İ§ yapmak, adım atmak, ülke zemininde mev
zilenmek, dayatılan savaşın yükünü birlikte omuzlamak; kısaca 
koordinasyon içinde omuz omuza savaşmak ve bunun örgütsel biçimlerini 
bulmak gerekiyor. Kaldı ki, "Kürdistan'i politika"nın pratik gerçekleştirici-
liği de bunu öngörüyor. İ§te, birlik yolunda atılan adımlar, buna hizmet et-
tigi şlçüde samimi ve kalıcı olabilir. Aksi halde, "TEVGER" "olayı"nda ol-
duğu gibi, daha i§in başında, kurulan "cephe"lerin ciddiyeti doğal olarak 
tartışılır. 

DEV AM EDECEK 
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Notlar 

1- Heviya Gel, s.13 
2- C.Talabani, ABD gezisinde anlattıktan, "Aınerikan'nın Irak'ta demo
krasiyi teşvike devam edeceğini ögrendim." diyor ve şöyle devam ediyor: 
"eğemen devletlerin iç işlerine müdahale etmeme geleneğinde olduklannı 
söylüyorlar. Ama insan haklan açısından özellikle Irak'ta endişeleri var." 
(Abç.)(Cumhuriyet Gazetesi, 12.6.1988) 
3- "PKK ile Türkiye'ye karşı işbirligi yapmamızın nedeni, Türkiye hüküme
tinin bize karşı Irak rejimi ile işbirligi yapmasıdır." (C.Talabani, Nokta 
Der.,Yıl6, s.25) 
4- Heviya Gel, s.13 
5- TSK MK Bildirisi, Agustos-1988 
6- Kürdistan devriminin politikasını yaratmaktan kastımız, dost ve düşman 
güçleri kalın çizgilerle birbirinden ayırmak; özgücü esas almak ve ulusal 
kurtuluşçu anti-emperyalist-demokratik bir çizgide derinleştirmek; parça
lann çİkarlarını, Kürdistan devriminin çıkarlarına tabi kılmak ve "taktik ili
şkileri" buna uyarlamak; ve bu ilkeleri yaşamın içinde denetleyebilecek 
ulusal bir organizasyonu inşa etmektir. 
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Lİ KURnİSTANE PEVAJOYA 
ŞOREŞGER Ü "TEVGER" !.(1) 

Demeke beri, hat e§kerekirin ku, ji alıyen bin guri'ib ii rexİstinen Kurdista
n! ve, bi na ve "Tevgera Rizgariya Kurdistane-TEVGER" rexistinek hatiye 
damezrandin. Pevajoya §ikilsitandina "TEVGER"e, p~i hat xwestin ku bi 
nave "Eniya Rizgariya Kurdistane-ERK" bet binavkirin, ji aliyeke ve xeba
ten ku li Elmanyaye di Nisana 1985'an de wek "PLATFORMA ELMA
NY A" destpekiribu, ev pevajo ta we deme direj dibe. 

Tet zanin ku, pevajoya §Ore§ger ya 8 salen dawiye, gelek te§ebusen (pey
andinen) yekitiye, yekiti u bernamen (programen) yekitiye kevnkir. Evana 
bi dore, YDN(UDG), HEVKARI, EBYDF(FKBDC), "TEŞEBÜSA 
PLATFORMA SIYASI", YEKITIYA ÇEP (SOL BIRLIK) ii "PLAT
FORMA ELMANYA". Piraniya yekitiyen ku babeta gotine ne wek UDG, 
HEVKARI, YEKlTIYA-ÇEP, ii PLATFORMA ELMANYA ku xirabey
en (xopanen) wan li orta meydane sekinandi ye, "TEVGER" ji, li ser van 
xirabeyan avabuye. 

Di babeta yekiti ango eniye de, her mirove bi eqil li buyera "TEVGERE" 
ii tercuben jiyandi dinere, di dema ewelin de bersiva ve pirse digere: 
"TEVGER' gel o destpekirina neticeyeke nu ye? .. " Hinik dibejin, "Gelo li 
ser hewqas xirabeyan ii li Kutuba Ba§ur eni( cephe) tet damezrandin?" ii di
kevin gumanan da ku di nav vi ti§ti de ti§teki din heye. Vekiri ye ku "bi'iye
ra" evaya ji, ji pirsenve u hwd.re vekiri ye. Ü hewce ye bersiven pirsan 
betin dayin. 
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U pirse, teni di çarçova bersivdana van pirsen jorin ku babeta gotine ne 
de dive mirov negire dest, we çaxe misyona ku "biiyer"a "TEVGER"e heq 
nekiriye li wi bar dike ii ev j1 siye dicle ser besin a babeta me. Çimki besin a 
minaqeşa me (ku ev, pirsa numera yekem a roja me ye), di nav çarçova va

tiniyen ku pevajoya şoreşger p€şber kiriye, cidiyeta yekiti ango bı1yera 
eni ye, em dixebitin jibo giringi' ii lezi'ti'ya ve pirse derxinin zani'ne. Ji xwe ci
di'yeta "Biiyer"a "TEVGER"e ı1 pirsi'yaren ku belısa wan dibi't, di nav ve 

çarçove de, de ji ber xwe ve derkeve hole ı1 bersi'v bibine. 

Pevajoya şoreşger ku li Kurdistane diji, 

midaxelaya ortax iı bi lez pewist dike! 

Li welate me Kurdistane şereki beeman heye; "xwi'n laşan dibe"! biiyer, bi 
lezeke sergerandine ve p€şva diçe. Bi kurtahi', pevajoyeke pirr kiri'ti'k (na
zik) dinamik fı pirr bi lez diji. Weha ku, li hember gele me erişen hov yen 
qirkirine pek te fı digel kemasiyen hereka netewi ku kur dibe, berxwedan 

nabet wendakirin; ekse we pirsa Kurd merhalen nu disti'ne, zore dicle "si'no
ren" (tixiiben) ku welate me parve kiri'ye; bedengı"tiya ku li raya gi§ti' ya ci
hane heye, vedike ii dibe wek babeteke aktuel (rojane). Di nav manewra ii 
erişen bezen dijmin de astengen nfı çedibin, qetli'amen li Kurdistane, "tetin" 

ber deri'ye Koma Netewan (KN), Peymana Sewre ku di sala 1920'an de çe
bfıbfı, ji nfı ve tet rojeva rninaqeşan, pirsa Kurd li Rojhelata Navi'n ii li poli

tikaya welaten dijmin, bfıye wek pirseke kilit (mift) fı bfıyeren her weki din, 
ve rewşe, bi hemfı tazi'ti'ya xwe ve li p€§ çavan radixe. U digel evaya, hewce 

ye ku ev babet hln ji' bet vekirin, tişten ku di qada poli'ti'kaye de çedibin dive 
bet muxilkirin Gi hev veqetandin); imkanat ku berxwedan p€şber dike ii ke

masi'yen ku di yapiya we de fireh bfıne, pewist e derkeve zani'ne. 
Jibo zelalkirina Gi hev veqetandina) tişten ku li qada poli'ti'kaye dibin-di

çin, beri her tişti' pewist e ku dinarniken pirse derkeve ronahiye. Çimki, hln 
ji hejmaren wan ne bindik in ku di bin merhalen pirse ii aktualiteya we de, 
tişt di nav tiştan de digerin. Li gor van eqilmendan, pirsa netewıya Kurd, 
disa di bin tesira hezen derva de hatiye rojeva minaqeşeye. U li hemher 
pevajoya tevllhev ku li Kurdistane merhale digire, ditina rastiya objektif 
mimkun e. Çimki, merhalen pirse ku di nav çarçova netewi, hererne ii nav-

netewi de qezenç kiri'ye, beri her tişti', ev ji ser hi'me dinarniken xwe yen 
hundiir tet. Hesreta azadi fı serxwebiina gele me ku ji kuriya diroka gele 
me nisilyaye, li hemher ordiyen dijmin ku bi halet fı arnbillin (gereç), çeken 
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beri modern yen sedsala me ve hatiye xemilandin u li hemher erişen hov ku 
çeken kimyawi te de tet xebitandin, serdest tet; edi çuwal ji tire re teng tet. 
W eki din, ev hesret ku bi hindikayi qasi agire çekan şewitandiye, çikas roj 
diçe hewkas kitleyen fıreh hembez dike; çiqas şer dijwar dibe, bin zedetir 
bilind dibe u derbasi "sinoren" ku welet parve kiriye dibe u di qenaleki 
( riyeki) netewi de dicive. H in be tir, niffisa gele Kur d ku ir o 25 milyon e, bi 
hesaben tenik di sala 2000'i de ewe ji 40 milyoni zedetir bibe u gele Kurd, 
bi tekoşina xwe ya meşru ve ewe alikariya raya gişti ya a§tixwaz-demokrat a 
cihane bistine u li Rojhelata Navin, de bibe hezek weha bi qewet u bi tesir 
ku ji ber çav nehet durxistin. 

Ev pevajoya dinamik ku li Kurdistan€ dijf, hezen dost u dijmin ber bi poli
tikayen nfı ve dibe; hinik hezen netewayi ber bi qerandina tifaqen "nfı" ve 
dibe; bi awayeke tevayi, rexİstinen Kurdistani ber bi cihsitandina li welet 
dik e, zore d ide wan jibo yekbfıne fı borandina kemaslyen xwe bi awayek bi 
lez. Wek mlnak, ji DYE(Dewleten Yeki'tlya Emrika) ta M.Ali Birand "qe
nalen" mineqeşan ku direj dibin, kampanyayen "parastina çandiya Kurd" fı 
hwd. fı dawiye DYE fı hinik tifaqdaren wi, ketine pozisyona "dosten sadiq 
yen gele Kurd bi carekl ve"(!), pewist e serkaniya van ti§tan li vir bete ge
randin. Qet guman tuneye ku, DYE fı hevalbenden wi yen Ewrfıpi, "mina
qeşekirina" pirsa Kurd ango "di de minaqeşekirine" keden ku xerc dikin jibo 
"parastina" çanda me fı betir ji girlngtir, li hemher eri§en qirqirine li Ba§fı
re, tawir sitandina wan a "radikal" ji ali'yek ve ti§teki pozitif e. U di nezik
bfıylna wan de Isabet tuneye. Sedemen belsabetlye u hesaben ku li ser 
bingeh digire, pewist e bigihişe zelallye. 
Evaya vekirlye ku, DYE fı hevalbenden wiyen NATO'ye, di tu dema diro

ke de, nebfın dosten "heqiqi'' ye netewa Kurd; terse we digel dijminen me 
yen kolonyali'st cih (sef) girtİn fı hereka netewi, li gor menfeeten xwe, xebi
ti'n ku bikar bi'nin ango bixeniqinin. O iro ji', sedemeke ciddi tuneye ku bi
bin "dosten sadiq" yen gele me. U pirr sedem hene ku ewana zore 
xwiyandi'kirana dostani'ye dike fı hinik kedan serf dike fı di politikaya Kur
distan€ de sira wan ber bi "radi'kalleti'ye" ve dibe, li ve dere razaye: 
1- "Di Rojbilata Navln de mezi'na hezan xwedl yaplyeke xesas fı şernitandi 

ye fı Kurdistan merkeza berxwedaneke bi bez ava dike"(l) Terora ku hezen 
dijmin p€şber dikin, digel wehşet fı qirkirinen kltlewi ve, berxwedan nahet 
wendakirin. Terse we hereka netewi', mewzlyen nfı qezenç dike; bi dinarni
ken ku hildigre ve ecizi'ya dijmine erişker radixine fı li Rojbilata Navin çi
qas d içe dibe wek unsfıre giring ye i'stikrare. Di vi wari de, hereka netewi ya 
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Kurd, wek qeweteke livine (leqine) di "segana" (se g~eya) Şeytan" de hem 

dixebitin jibo parastina "dewleta Tir k a dawi'' ji perçekirine, hem di §ere di
plomatik de ku di navbeyna Iran-Iraq de dom dike, fı hem ji' di tesbıtkirina 
politikaya hatina Rojbilata Navin de, navendi'ya (merkeza) balk~ke giring 

ava dike. Ü dive retbuna hezen li hemher ji' pewist e miheqeq bet hesabki

rın. 

ll- Kurdistan, ji ali'yek ve cinare ( ci'rane) Yekiti'ya Sovyetane fı li her evaya 

di Cografya Rojbilata Navin de, ci'yeke jeo-poüti'k ye giring digre. Weki' 

din, hereka netewi', bi awayek serwer, digel ku xwedi'ye qerektera demokra

ti'k-netewi' ye, di yapi'ya xwe de potansiyeleke xurt ye şore§ger dik€şine. Ger 

ev potansiyel bikeve qenaleke şore§ger, dikare çarçova Rojhilata Navin bi

guhori'ne. Ü ev mimkun e. 
lll- Hereka Netewayiya Kurd, di domahi'ya di'roke de, xema tenı"ti'ye ki

şand. Be guman di vaya de, para kemasi'yen ku di yapi'ya we de hebfı, heye. 

Le ew, benda biniken ku "şoreşe i'xrac bikin" nema. Le di qada piştgiri'ya in

ternasyonali de tişte ku hevi' dikir ji' nedit. Terse we, bi partiyen komunist 

yen welaten kolonyalisten ku Kurdistane parve kirine, bi rewşa wan a nuke

ri (muxbiri), şoven fı belavkiri re bi qewixandine hat roja i'royin. fro ji' li 

hemher su ce beri' pi's yen mirovati'ye fı qirkirinen kitlewi' yen heri' mezin yen 

sedsala me ku li Kurdistane tet raxistin, gele me eyni teni'ti'ye dik€şi'ne. Ji 

Yekiti'ya Sovyetan fı ji welaten sosyalisten din ku dost fı hevalbend dibine, 

ali'kari'yeke aktif nabi'ne. Ev rewş, dibe sederne fetillixwexistina hinik here

ken netewi' ku ewana ji fetillixwexistine re musaid bfın fı yen emperyalist ku 

ne teni' dijmine gele me ye, dijmine sereke ye gelen reben yen ci'hane ye, ji 

her ve ango we sederne imkanat didin wan ku xwe şirin şan bidin; imkan 

dicle jibo hezirkirina qadek li Kurdistane ku toxime anti'-sovyeti'zme şin 
b ibe. 

lV- Hereka netewi'ya Kurd, jibo parastina hebfın fı şerefa netewa xwe, li 

welate xwe dixwaze ji'yaneke aza fı mirovayeti' saz bike; li ser xeteke meşru 

şer dike. Ev li cillana ku bi lez diguhore, je re ewantajen mezin dicle. Ger 

hereka netewi' bikaribe van ewantajan rast bikar bine, çembera tenı"ti'ye di
kare biqeti'ne, dikare alikari'ya akti'v ji sazgeh fı miroven ku hevalbenden 

mafen mirov fı azadiye ne, li ci'hane hezen demokrasi' fı aşti'ye ku di ve re de 
ne, ji nuha ve hinik mewzi'yen kifşkiri' bi dest ketine. Di ve qade de qe

zençkirina mevziyen nu fı hi'n p€şketi', hem de bi awayek aktiv teşhirkirina 

dijminen heydfıd fı kolonyali'sten faşist hesa bike, hem ji komplo fı dek-do

laben emperyalizme li Kurdistane, de di reW§eke çetin de bihele. W eki' din, 
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ev de hibe alikar jibo dosten rast yen gele Kurd ku reali'ta (rastiya) Kurdi
stane ji n ez ve ferbibin. 

Vaye rastiyen objektif ev in ku DYE ı1 hevalbenden wi yen Ewrı1pi, di po
zisyona "dosten sadiq"(!) jibo gele Kurd dide ni'§andan ı1 di politikaya Kur
distan€ de evana ber bi "radi'kali'yete" ve digire ı1 bi "berberi'yen" nav xwe re 
ji neçari' çav li hev dişkenin, heta "tifaq" çedikin .. Yen ku mewziyen qe
zençkiri di nav çarçova navnetewi de ku pirsa Kurd sitandiye, hezim nakin 
ango tenagihl§in, hewce ye van olguyan bibi'nin. 

U ev revvş, ten! aliyeke rfıye madalyaye ava dike; pewist e "tehlı1keyen" ku 
hezen dijmin beri' guharinen politik de jibo bersivdana dema nu dike ji, 
dive em bibi'nin. Çimki' yen emperyalist, i'car di bin siya dostaniye de, dixe
bitin jibo bikevin zandfıre ( dewreye) da ku bikaribin ji kemasi ı1 tenitiya he
reka netewi fedeye bisti'nin. Amancen wan, renge hereka netewiya Kurd a 
anti-emperyalist fı demokratik vala bikin ; we "kedi bikin" li Rojhelata Na
vi'n we wek bezeki di bin kontrola xwe de bixebitine ı1 dema hewce bike 
wek haleteke şantaje bixebiti'ne da ku bikaribe welaten kolanyalist bine 
hi'zaye. Hesaben dijminen kolanyalist ji' bin piçek "cu da ye", Ewana, redetir 
jibo beşen Kurdistan€ yen ku di bin i'dara wan de ne, di dest de hibelin ı1 
jibo parastina iktidara (karina) xwe ya li welat, diperpitin; ewana dixebitin 
jibo h ezen Kurdistane bera hev bidin ı1 ji "berberiyen" nav xwe fedeye bisti
nin. U di texlila dawiye de, dijminen kolanyalist ji', beçar diminin ku çarço
va politik ya ku emperyalizm p€şber dikin, qebı11 bikin. Ekse we, de 
emperyalizm bikeve dewreye ı1 heta de, dest bi şantajan bike. Wek minak, 
di revvşa DYE ı1 mitefiqen wl yen Ewrupi' de ku li hemher hereka qirkirine 
li Kurdistan€, wezi'yeta wan a "radikal", digel gelek faktoran, para wi mezin 
e ku heydı1de Saddam ku tam heç bfıbı1, seri le girt ı1 guftı1goyen aştiye ku 
bi frane re dom dikir, bfı sederne lihevhatina wan. Disa, milteciyen Kurd 
ku zore dan "sinore" başfır, dewleta Tirk (TC) wan qebı1l kir, ev ji ji aliyeki 
ve renge ve politikaye bfı. 

Minakek eceb ... Yen ku ji neçariye xwe dost ni'§an didin, di eyni wexte de 
gelo wek "dostani" hereke dikin? Ger nine, DYE ı1 mitefiqen wan yen Ew
rı1pi fı Komara Tirkiye, revvşa wan a iroyin mirov çawa dikare izah bike. 
Yen ku ji neçari xwe dost nl§an didin, vekiri'ye ku evana bi rasti wek dost 
hereke nakin. Dema em ben ser izahkirina revvşa politik ya wan a iroyin; 
beri her tişti revvşa politik ya ku babeta gotine ye, bi awayek tevayi revvşa 
politik ya Rojhelata Navin fı bi taybeti politika ku Korfeza Basraye wek 
esas digirin, ev politika, li Kurdistane bi awayek "cuda" ı1 bi rı1 ve xwe şan 
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dicle. Çimkl, pekanina damandina aştlye li Korfeza Basraye, ji allyekl ve gi
redaye pekanina mafe çarenGsl bi awayek azad ya beşen gele Kurdistana 
Başfır fı Rojhelat ve encax mimkGn e. U ev, dikeve pişt çavan; bi protesto
kirina qirkirina li BaşGr, ji ser pirsa bingehl tet pilkirin. Ev yek. Ya duwe
mln, politikayen ku ji bingebe llme fı ji !rada gelan nehetin, car caran çevt 
(an ters) dizivire, heta ji xwedi'yen xwe re jl biha dibe mal, ev qethl ye. W ek 
mfnak, Ko mara Tir ki ye, di seri de bawer dikir ku ji milteclyen Kurd ewe fe
d eye bistine. Weha ku, partiyen siyasi, di bfıyera "referandfıme"de xebitin 

da ku evaya bikar blnin. Le hesabe male fı bazare li hev derııeket; ters pin
cik avet. Ji nuha ve miltedyen Kurd, bune bela sere TC'ye. Di eynl şikle de, 
DYE u mitefiqen wan en Ewrupl, bi rewşa xwe ya ku belısa wan bu, -digel 
ku pirsa bingem pişt çav ji avetin- di plvanekl de be jl "allkari'' kirin jibo ku 
murdare Saddam di koşe de bet jidandin; çarçova navnetewiya pirse "kur 
kirin". U eva ya, jibo ku ji gele Kurd "pirr hiskirin" ango jibo ku "aşiqe mafe 
mirov" bGn, nekirin. Tam terse we, ewana, pirsa Kurdistane !ro jl, di politi
ka xwe ya global ya Rojbilata Navln u Korfeza Basraye de, wek manlve
layekl dixwazin bikar blnin. Vaye, ev u parastina menfeeten giredaye 
tevayl, di ve merhale de, "teqwlya" tiştekl normal e ku ji evaya fedeye bistl
ne. 

Le, tecrfıben diroki ku hereka netewi je girtlye, dicle nlşandane ku ne 
hewqas hesa ye da ku bikaribe ji "hejandina" (an bakirina) ku ji nav "men
feete lihevxistine" yen navbeyna hin helqeyen politika emperyalist u kolo
nyallst bikaribe fedeye bistlne. Wek minak Peymana Cezayireya 1975 an 
ku bfı sederne tekçuna hereka netewiya Kurd, di mejlyan de ganltlya xwe 
dipareze eyne peyman, ev car li Cenewre an li New York'e tet xwestin ku 
bet ducarkirin. Di herarnbere şere Iran-Iraqe ku 8 sal domand, texrlbat u 
pirsen ku ji aliye herduyan ve li ser axa Kurdistane şer darnandin pek hat, 
disa gele Kur d ve pare kişand fı dik€şlne. O nfıha jl clh bi cih ji anti-Sovye
tizme re pinc tet girtin; ji DYE re methlye tet rezkirin(2) H eta hinik je, jibo 
ku ji dijmine gele Kurd ye sundxwarl TC'ya faşist "fede bistine", tekiliyen 
ku bi hereken welatparez re danine jl, paşta naminin ku evaya bikin babeta 
bazarkirine. Wekl din, bfıyeren ku me minak nlşan da, evana li ser şopen 
h ev, lihev digerin fı "TE V GER" jl di demeki weha de ava dibe. 
Merhaleyen ku "bakirinan" qezenç kiriye fı tehlukeyen ku di yapiya xwe de 

digirin, nahet mineqeşekirin. O sedemen we jl, ji aliye kesen ku bi çaven 
rastiye li van bfıyeran dinerin, gelek vekirl ye. Çimki, "hereka netewi'' hln 
dh bi dh ji "darbeyen" ku xwarine, ders dernexistine ango naxwaze derxe; 
26 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



di hinik meyilen sitratejik de ku tekO§ine li hemher tengasiyan dihele, di 
van meyilan de israr dikin. Digel ku hezen dijmin püanan çedikin da ku bi 
tevayi li hereke bixe, hin ji di sewiya perçan de "tekiliyen tektik" ku seri le 
dixin, nişandana politi'yayeke ba§ ı1 bi isabet nahet ecibandin; perspektifen 
polı"tik menfeeta netewayi ya ortaxi bingeh bigire ango menfeeten perçeyan 
bi menfeeta şoreşa Kurdistane ve bet girerlan ı1 heza gel esas bet girtin, van 
perspektivan nahet geşkirin." (4) Vaye, biiyeren ku me li jor minak şan da, 
li ser zemi'neki' weha beşltı dide. Ü ci'diyeta ve pirse, bi kemasi'yen ku kur 
dikin ve giredaiıa "lerizandinan", bi hemıi tazı"tiyen xwe ve li peş çav tet ra
xistin. Ev ji', hereka netewi'ya Kurd, hin şan dide ku politikayeke şoreşe ya 
ortax ava nekiriye. Serkaniya "lerizandinan" ji, li vir razaye. Weki din, ji 
herberiyen helqeyen politikaya kolanyalist ı1 emperyalist ya ve ango we, bi 
westati fede sitandin ji, beri her tişti, li ser hime rastiyen qeim bi xwedibu
na politikaya şoreşe ve pewist e. 
Şoreşa Kurdistane, di nuxta riyeki beri tıij ya diroki de dimine. Meyilen ku 

dixwazin diroke ducar bikin, geleki pa§Ve ket. Dijminen me ji edi evaya qe
bıil dikin. Le dema nu, hin pirrtir vatiniyen cidi ı1 giran peşber dikin; ji her 
demi zedetir xesasiyet pewist e. W eki din, biiyeren ku em wek "lerizandin" 
dixwazin bibinin, wek basken politik istidada peşveçıine şan dide. Meyilen 
nu yen dijminen kolanyalist ı1 emperyalist, jibo peşveçıina van haskan re 
musaid tet. Qebiliyeta manewra u mezina hezan ji, hinik ewantajan dide 
van basken ku behsa wan di bin. Ev ji, pevajoya dinamik ı1 bi lez, midaxeley
en radikal betirin dijwartir dike. Çimki vatiniyen dema nu ku peşber dike, 
jibo ku bikaribin evana bi awayek ku tet xwestin bidin ser milan, ev pewisti 
dibine ku di eyni wexte de tehlıikeyen ku di yapiya pevajoya şoreşger de 
peşta çıiye, dive van telıllıkeyan ji betin belavkirin. 

Çi heye ku, şerten objektiv ye midaxelekirine li hemher zehmeti ı1 nebe
siyan heye. Jibo tegihlştina dinarniken ku di pevajoya şoreşa Kurdistane de 
diji, jibo ditina rastiyen objektiv, ev bes tet. W eki din, tecrıiben dewlemend 
yen binkirine ku ji piratika şer ye ku ji salen direj ı1 di'roke derketi'ye, ji te
beqa ı1 çinen cure-cure yen civata me re, ji hezen peşmerge re u bi awayek 
tevayi ji hereka netewi re pirr tiştan daye hinkirine.(5) Ev, jibo awakirina 

faktara subjektif, birikimeki ci' di pek tine, ji ve birikime dive fede bet sitan
din ı1 politikaya şoreşa Kurdistane ( 6) bet avakirin. Dive em hema bibejin 
ku, prensiben ve poli'tikaye ku i'htiyaca şoreşa welate me pe heye, bi gotine, 
ji he ma hernil beze n şoreşger, demokrat ı1 welatparezen Kurdistani ve 
eva ya dibe ku bet qebıilkirin. U, li Kurdistane şereki beinsaf heye ı1 tekO§i-
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na li beşan ve rastiye naguhorine. Her weha, edi "li ser erde welet, hilgirti
na bare ku şer p6şber kiriye bi hev du re; bi kurtahi di nav kordinasyoneki 
de şerkirina mil bi mil ve fı ditina şiklen hunandine pewist e. Dimine ku, se
rerastkirina piratika "politikaya Kurdistani'' ji evaya pewist dibine. Vaye, 
pingaven ku di ri ya yekitiye de hatiye avetin, qasi ku ji vaya re xizmete bike 
hewqas dikare samimi bibe fı emirdirej bibe. Ekse we, wek di "bfıyer"a 
"TEVGER"e de tet ditin, hin di destpeka kar de tebiiye ku "eni'' yen ku ava 
dibin cldiyeta wan bet minaqeşekirin. 

De Dom bike 

Yen not 

1- Heviya Gel lı.13 
2- C. Talabani, dema gera xwe ya Emrfka qise dike, "ez pelıesfyam ku Emri

ka, lraqe teşwfq dike jibo demokrasiye" dibeje ıl welıa donı dike: "Ewana di
bej in ku em nıidaxeleybı karen hwıdire dewletbı serdest nakin. Le ji a/fye 
ma fen mirovatfye ve li lraqe bi taybetf ~üplıeyen wan heye. ", ( rojnama Cum-
hurfyet-12.6.1988) . 

3- "sedeme ku me bi PKK'ye re li lıember Tirkfye hevkarf kirfye, li hember 
me lıukwneta Tirkfye bi rejfma lraqe re lıevkarf kirfbıl." (C. Talabani, Kovara 
Nokta, Sal 6, lı.25) 

4- Hevfya Gel, lı.13 
5- Belavaka K.N-TSK'ye, Tebax-1988 
6- Qesta me ji avakirina polftfkaya şoreşa Kurdistane, bi xetbı qelind ji lı ev 

veqetandina !ıezen dost ıl dijmin, esas girtina lıeza lıesin (meyan, pii.xt, oz) u 
kUrkirina rizgarfya netewf li ser xeteke demokratfk u anti-emperyalist; nıenfee
tbı perçeyan, bi nıenfeeta şoreşa Kurdistane re bide giredan u "tekflfyen tek
tfk" li gor evaya eyar b ike; u organfzasyoneke netewi damezrfne da ku bikaribe 
van pirensfban di nav jfyane de kontrol bike. 
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KÜRDiSTAN'DA KAPİTALİZMİN 
GELİŞMESİ-(6) 

TARIMDA_ KAP!TAL!ZM!N GEL!ŞMES! VE KÖYLU~UK 
3 

TORRAK MÜLK!Y~T! VE KÖYLÜLÜGÜN 
FARKLlLAŞMA SI 

Köylülüğün farklılaşmasında, tarımdaki makİnalaşma ve ticari tarımdaki 
büyümenin yanısıra, topraktaki mülkiyet ilişkileri de önemli bir yer tutar. 
Kürdistan'da, kapitalizmin gelişmesine bağlı olarak toprak mülkiyetinde 
meydana gelen degişmelerin karekteristik özelliklerine, bu çalışmanuzın lll. 
Bölümünde deginmiştik. Burada, toprak mülkiyeti ile köylülügün farklılaş
ması arasındaki ilişkiyi esas alarak, kırdaki yapıyı irdelemeye çalışacagız. An
cak, mülk sahibi köylülügü sınıflandırmadan önce, kırsal kesimdeki 
topraksızların durumunu incelemek gerekir: (çizelge 17) 

Görüldügü gibi topraksız aileler, toplam çiftçi ailelerinin üçte birini aşıy
or. Tarım işçileri ise, toplam çiftçi ailelerinin %30.1'ini, topraksız ailelerin 
de %85.9'unu oluşturuyor. Hem sözkonusu veriler, önemli bir gösterge ol
makla birlikte, tarım işçileri ve topraksız köylülügün günümüzdeki sayısal 
durumunu göstermekten uzaktır. Çünkü, 1960 yılı sonlarında yapılan Köy 
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Çizelge-17 

Kürdistan köylerinde topraksız aile sayısı 

Bölgeler Toplam çif. Hiç toprağı olmayan aileler 

K.Doğu 

G.Doğu 

O.Doğu 

Top=t,am 

aile sa;ı::ısı 

292.856 

323.845 

333.925 

950.626 

Ortakp 

4980 

26.855 

8.891 

40.729 

Kiracı Tar.işçisi 

1146 79.822 

4019 102.015 

1076 104.366 

6241 286.203 

Kaynak: O.Özgür, Tür.Kapitalizmin Gelişmesi, s.l28 

Toplam 

85.948 

132.889 

114.333 

333.170 

Envanter Etüdlerine göre, topraksız ailelerin toplam çiftçi aileleri içindeki 

oranı, Urfa'da %53.7, Diyarbakır'da %46.8, Hakkari'de %45 ve Siirt'te 

%42'dir. (1) Yine 1981 yılı verilerine dayandınlan hesaplarda, Kürdistan kır

larındaki topraksız ailelerin toplam çiftçi aileleri içindeki oranı %42'dir. 

Hızlı topraksıziaşma ise, tarım proletaryasının saflarını geni§letiyor; "sürekli 

tarım i§çisi gurupları yaratan sürece" yeni boyutlar kazandınyor ve köylütü

gün farklılaşmasını çabuklaştınyor. 

Açık ki bu, sadece sorunun bir yönüdür. Kürdistan kırlarındaki farklılaş

manın gerçek boyutlarını tesbit edebilmek için, bir de toprak sahibi köylütü

gün yapısına bakmak gerekir: (çizelge 18) 

Çizelge-18 

Kürdistan'da Toprak Sahibi Köylülüğün Durumu 

Sahip ol.Top. Toprak Mül.Göre Aile Yüzdesi Top.Yüzdesi 

Dilimi(Dönüm) Köy. Yak. Sın. 

~-so Yoksul Köylülük 72.7 28.2 

51-100 

101-200 

200-

K.tlreticiler ve Ort.Köyl. 

Zengin Köylülük(Kır Burj.) 

Büyük Toprak sahipleri 

15.0 

8.4 

3.9 

19.9 

22.0 

30.0 

Sınıflandırma, l.BŞrtücene'nin verilerini esas al. yapıldı. 

Demek ki, tarım i§çileri ve "topraksız kır proleterleri"nin yanında, toprak 

sahibi her 100 köylü ailesinin 72.2'sini yoksul köylüler olU§turuyor. Yine bun

lar, her 100 dönüm topragın ancak 28.2'sini sahip olarak i§letebiliyor. Daha-
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sı, (1-20) toprağa sahip olan aileler, her 100 dönüm topragın sadece ve 
sadece 6 dönümüne sahiplik ediyor ve toprak sahibi her 100 ailenin 35.4'ünü 
ol~turuyorlar. Bu verili durum, yoksul köylülerin, sahip oldukları toprak 
parçalarım ~leyerek geçimlerini ternın edemedıklerlni; aksine ek bır İş, bir 
uğraş-DuTma zorunda olduklarıru bütün mlaklıgıyla gözler önüne seriyor. 
Bti ugraş ıse, yer yer marabacılık arıcılık ortakçılık, kiracılık V.f._gündelik
Çılik;yefyer de zanaatcılık, mevsim ~çiligi ve tarım dışı başka işlerde çalış
miiJ<l)lçimlerinde k_ endisini ·· st eri or. Bu da _yökSul l<.ö lülügü, mülk sahibi 
köylülüğün di1er k imden kalın iz ilerle a rmanuzı zorunlu kılıyor. 

Diger yandan, toprak sahibi her 100 ailenin 15'ini, küçük üreticiler ve orta 
köylüler oluşturuyor ve her iki grup, ancak topragın % 19.9'unu sahip ola
rak ~leyebiliyorlar . Küçük üreticiler ve orta köylülük, sırufsal yapıları itiba
rıyla farklı özellikler gösteren ayrı kategorilerdir. Küçük üreticiler, işgücü 
kiralamayan, kendi aile bireyleriyle sahip olduklan ya da kir aladıkları toprak 
parçaları üzerinde üretim yapan küçük tarım üreticileridir. Sermaye biriktir
me şansları yoktur. Emekçi karekterlerinden ötürü proletaryarun mücadele
sine yakınlık duyarlar. Buna karşın orta köylülük, yapısında angarya 
iktisadırun taşıyıcılıgıru yapar. Agırlıklı olarak "kendi aletlerine sahip"tir. Sa
hip olduğu ya da kiraladıgı topragı, kendi araçlarıyla ~ler. Sınırlı da olsa (ki, 
Kürdistan gerçeğinde sırurlıdır), ~gücüne başvurur. Bu ve büyük toprak sa
hiplerinin yüksek kira talepleri artı taban fiyatı ve kredi politikası, orta köy
lülügü, alt köylü gruplarırun mücadelesine yakınlaştırıyor. Ne ki, mevsim nor
mallerine göre, orta köylü işletmelerinin sırurlıda olsa kazanç sağlamaları ve 
ender de olsa işçi çalıştırmaları, orta köylülügü, proletaryarun ve tarım emek
çilerinin mücadelesine uzaklaştırıyor. Bu yapısından ötürü orta köylülük, iki
li bir sınıfsal karekter arz ediyor. Ancak daha önce, çizelge 1'de ve şimdi de 
çizelge 18'de gördüğümüz gibi, toprak temerküzü ve hızlı makinalaşma, 

küçük üreticileri mülksüzleştirip topraktan atarken;_orta köylülüğün de te
meltefffiiSafslyor. Onu çözülme süreciyle karşı karşıya getiriyor. Hem de, 
yoksul Roylülük ; e küçük tarım üreticilerinin aksine agırhklı olarak makina 
gücüne başvurmasına ragmen .. (2) 

Kürdistan köylülüğünün üst kategorilerini, zengin köylülük (kır burjuva
zisi) ve büyük toprak sahipleri ol~turuyor. Toprak sahibi ailelerin %8.4'ünü 
ol~turan kır burjuvazisi, topragın %22'sini sahip olarak ~liyor. Ayrıca to
prak kiralama, köylülüğün bu kesiminde yaygındır. Esas olarak pazar için 
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üretim yapan kır burjuvazisi, ücretli işçi ya da mevsimlik işçi çalı.ştınr; mo
dern tarım aletleriyle üretim yapar. (bak çizelge-8) Büyük toprak sahipleri 
ve onların müttefikleri finans-kapitalle çıkar çat:ı§ması içindedir. Tarım gir
dileri ve kredi sağlamada, sözkonusu ittifakın; toprak kiralamada da büyük 
toprak sahiplerinin baskı ve tahakümü ile karşı karşıyadır. Dahası, kır bur
juvazisi, ürettiği ürünlerin pazarlanmasında da aynı ittifakın engellemeleri
ni karşısında bulur. Bu nedenlerden ötürü de, ulusal pazara hakim olmak 
ister. Toprağın% 30'unu elinde bulunduran büyük toprak sahibi azınlık ise, 
kırdaki gelişme karşısında frenleyici bir işlev görüyor; tarımsal faaliyet ala
nında, işçi, mevsimlik işçi çalıştırınanın yanında yancılığı, ortakçılığı, ve özel
likle marabacılığı tercih ediyor. Agırtıkb olarak modern araçlarla üretim 
yapıyor. Modernizasyonu uzun vadeli çıkadarıyla uyum içinde tutmak için 
azami çaba sarfediyor. Finans-kapitalin Kürdistan kırlanndaki "en güçlü" 
dayanağıdır. Pazar için üretim yapıyor. Kırdaki proleterleşme olayından te
dirginlik duyuyor. 

Ne var ki, sınıflandırmada esas aldığımız ölçüler, somut durumu tam ola
rak yansıtmıyor. Çünkü çizelge-lS'deki ölçüler, Kürdistan kırlarındaki pro
leterleşme olayını önemli ölçülerde açıklığa kavuştururken; küçük 
üreticilerle orta köylülüğü ve özellikle kır burjuvazisi ile büyük toprak sahip
liğini, daha gerçekçi çizgilerle biribirinden ayırmaya el vermiyor. Örneğin, 
çizelgel'deki toprak dilimlerine ilişkin ölçüler (Y.Köylülük: 0-50; K.Üreti
ciler: 51-100; Orta Köylülük: 101-200; Köy burjuvazisi: 201-500; Büyük to
prak sahipleri: 500 ve daha yukarı .) temel alınsaydı, varılacak sonuçlar daha 
gerçekçi olacaktı. Ayrıca, böylece küçük üreticilerin yoksul köylülüğe yakla
şan sınıfsal yapılarını ve orta köylülüğün sarsılmakta olan durumunu daha iyi 
kavramak ve kır burjuvazisi ile büyük toprak sahipleri arasında belirginleşen 
kalın çizgileri görmek daha da kolaylaşacaktı. Dahası, alt ve üst köylü guru
plan arasındaki büyük uçurum daha iyi görülecekti. Bu nedenle, İ.Börtüce
ne'nin verilerinden çıkanlan sonuçlar, ancak yaklaşık tesbitler olabilir. 
Fakat, genelde tarım uzmanlan ve araştırmacılar tarafından kabul edilen ve 
tarımımızın karekteristik özelliklerine uygun olan çizelge l'd~ki ölçüler dik
kate alındığında, elde ettiğimiz sözkonusu sonuçlar bile Kürdistan kırların
daki farklılaşmayı belirlemeye yetiyor. 
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Tanmda görülen angarya iktisadi kalıntılan 
kırdaki farklılaşmanın karşısına konulamaz. 

Kürdistan tarımında, kapitalist biçimler, yer yer angarya iktisadının kalın
tılarıyla yan yana ve yer yer de iç içe bulunuyor. Öyle ki, çoğu kez para-ran
tının yanında, ayni-rant ve "emek-hizmeti"ni de görmek mümkündür. Ve bu 
durum, geçmiş tarımsal sistemimizin izlerini taşıyor. Buna kuşku yok. Ancak, 
angarya iktisadı kalıntılarını fetişleştirerek, dahası, sözkonusu kalıntıları bu 
sistemin kendisiyle özdeşleştirerek ve ülkemiz tanınındaki kapitalist geliş
menin karekteristik özelliklerini tümüyle gözardı ederek, Kürdistan kırların
daki farklılaşmanın boyutları yadsınamaz. Ama ne var ki, böyle yeltenişler 
var ve bunları topragın işleome biçimleriyle birlikte irdelemek gerekir. Bak
ın A.Taş, bu konuda şöyle diyor: 

r Kürdistan'da toprak kiralama biçimi esas olarak büyük toprak sahipJe
L rini n topraklannı küçük bölümler halinde köylüye kiralaması şeklindedir. 

Bu tür kiralama ise, yani büyük mülkierin küçük parçalara bölünmesi ve 
işletme hakkının köylüye verilmesi biçimindeki kiralama feodal sisteme 
özgüdür. Topragın işletme hakkını elde eden ve üretimi gerçekleştiren köy
lü ailesi, sa~ladıgı ürünün bir bölümünü dolaysız bir biçiriıde, yani do~ru
dan doğruya toprak sahibi olan feodale verir." 

"Oysa kapitalizmde toprak kiralama başka türlüdür. Toprak sahibi topra
~nı ya kendisi, ya da kapitalist çiftçi vasıtasıyla işletir. Ama ister kapitalist 
çiftçi ile toprak sahibi aynı kişi olsun, isterse kapitalist topragı kiralamış bu
lunsun, bunlar toprağı parçalara bölerek dağıtmazlar. Tersine kapitalist iş
letmecilikte, farklı büyüklükteki topraklar kapitalist tarafından kiralanır." 

"Yani kapitalizmde toprak kiralama feodalitade oldu An 

parçalara ö ünmcsı şe ın e egı , a sın · · · letmelerin_hirleşticilmc-
si biçiminde ortaya çıkar. 

" u kadarını belirtmek gerekir ki, Kürdistan'da toprak kiralayan ve onu or
taklık biçiminde işletenler, esas olarak ücretli işçi çalıştırmak suretiyle üre
tim yapmıyor, ailece çalışıyorlar." (3) 1 

Her tarımsal gelişme sisteminin, kendisine has özellikleri var. Bu özelli
kler, ayrı ayrı ülkelerin özgül koşullarında farklı biçimlerde kendilerini gös
terir; bir önceki tarımsal sistemin izlerini taşırlar. Ekonomik-sosyal yapı 
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tahlillcrinde, bu özelliklerin gözardı edilmemesi; aksine önemle dikkate alın

ması gerekir. Oysa yukarda aktardığımız pasajlarda görüldüğü gibi AT~, 

ülkemizdeki tarımsal geli§menin karekteristik özelliklerini gözardı etmekle 

kalmıyor; tam tersine yapısal bazı olguları çarpıtarak biryerlere varmak istiy

or. Bu bakımdan, önce AT~'ın döktüğü incileri ayıklamak gerekiyor. 

Örneğin AT~, Kürdistan'daki ortakçılık ve kiracılığın feodal döneme 

özgü olduğunu söylerken, "büyük mülkierin küçük parçalara bölünerek 

küçük parçalar halinde köylü ye kiralan dığı" nı iddia ediyor ve "belirleme" sini, 

esas olarak buna dayandırmaya çalı§ıyor. Kapitalist egemenlik koşuilannda 

bunun, yerini küçük i§letmelerin birle§tirilmesine bırakması kehanetinde bu

lunuyor. Ne ki, AT~, herşeyden önce, bilinçli çarpıtma ve kelime oyunla

rıyla kendisine teorik "gerekçe" hazırlamaya çalı§ıyor. Çünkü Kürdistan'da 

ortakçı ve kiracıya verilen topraklar ya da toprakların "i§letme hakları" bir 

tek mülk parçasının bölünerek küçük par alar h "n e a tılması" biçi

minde olnm , ers me aynı mül sahibine ait ve birbirinden uzak· toprak 

'j)arçalannın ayn ayn ortakçı ya da 'kiracı')•ırverılmesı bıçımınde Jıenms

~os!erıyor. Hem bu sadece Küı:distan'a ozgu bir olay eğil, -Kür ıstan'da 

da il- · I urkiye tarımının" a ısa] bir özelli-· · rof. S.Aren'in incelemele

ri, bu bakİmdan ıklayıcıdır: 
anmımızın özellikleriyle ilgili diger bir husus, mülkterin toplu degil, 

birbirinden uzak parçalara bölünmüş olmasıdır. Gerçekten, örnegin, SOO 

dönümden büyük 15.915 adet mülk arazi vardır. Bunların sadece 248 tane

si tek bir parça halindedir. 10.179 tanesi ise 10 ve daha fazla parçaya bö

lünmüştür. Aynı parçalanma olayı küçük mülkler için de varittir. Örnegin, 

6-10 dönüm arasındaki 360 bin mülk arazinin 41 bini bir parça, 126 bini 2-

3 parça ve 19 bini 10 ve daha fazla parça halindedir." ( 4) 

İkincisi, AT~, aynı belirlemelerinde ortakçılık ve kiracılıktan sözeder

ken, yine bilinçli bir hinlikle konuyu saptırmak istiyor. Ortakçı ve kiracının 

toprak sahibiyle ili§kilcrinde, toprağın oynadığı rolü görmezlikten gelerek, 

onun yalnızca "i§letme hakkı" üzerinde duruyor ve "sivri zekası"yla bunu, feo

dalizme bağlıyor. Ne ki, feodalizmle kapitalizm arasında konumuza ili§kin 

belirleyici ayraç, toprağın "i§letme hakkı" değil; bizatihi toprağın köylüye ve

rilip vcrilmemesidir. Çünkü, birincisi, köylü ye toprak verilmesi esasına daya

nır (ki bu, feodal baskının asıl kaynağını oluşturur.); ikincisi ise, köylünün 

topraktan koparılmasını öngörür. (5) Oysa ülkemizde, özellikle büyük toprak 
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sahipleri, yarı cı, ortakçı ve kiracı köylü ye, toprak dagıtma yerine yalmzca to
pragın "işletme hakkı"m vermeyi tercih ediyorlar: (cizelge-19) 

Çizel e-19 

Kürdistan'da kiracı ya da ortakçıya verilen 

ve sahip olunmadan işletilen topraklar 

oprak Dil. Sahip olunmadan Kiracı ya da 

(Dekar) İşle.To2 (Ha) Verilen Top. 

1-20 93226 9644 

21-50 186116 20620 

51-100 243090 59651 

101 -200 720934 60621 
201- 1333666 

oplam 2577032 150536 

DPT 1978 yılı verilerinden yararlanarak hazırlandı. 

Ortakçıya 

(Ha) 

Demek ki, tarımımızda büyük toprak sahiplerine ait ve çogunlukla biribi
rinden uzak mülk parçalarımn, yarıcı, ortakçı, ya da kiracılara işletilmesi ol
gusunu, çarpıtarak bir yerlere varmak; daha dogrusu farklılaşan Kürdistan 
köylülügünün yapısım yadsımak mümkün degildir. O halde sorun tarımı
mızda angarya iktisadının kalıntıları biçiminde kendisini gösteren yarıcılık, 
ortakçılık ve kiracılıgın niteligini tesbit etmek; özdcşlcştirilmek istenen ang
arya iktisadı ile bu sistemin kalıntılarını birbirinden ayırarak yerli yerine 
oturtmak ve sözkonusu kalıntıları yapısında geliştiren olguları bilince çı
karmaktır. 

A.Taş'ın döktüğü incileri ayıklarken angarya iktisadında belirleyici unsur
lardan biri olan toprak sorununa deginmiş ve çizelge 19'un göze batırdıgı so
mut gerçckliklerlc olayı açıga kaVU§turmuştur. Angarya iktisadının niteligini 
belirleyen ikinci önemli öge, toprak sahibine ait toprakların, kime ait araç 
ve aletlerle sürdürüldügüdür. Toprak sahiplerine ait mülklerin, yine toprak 
sahiplerine ait araçlarla mı yoksa yarıcı, ortakçı ve kiracı köylüye ait araç ve 
aletlerle mi ekildiğini, gösterecek somut veriler elimizde yok..Ancak tarımı
mızda makinalıışmanın belirleyiciligini (bak IV. Bölüm), işletme büyüklügü 
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ile makina gücünün kullarunu arasındaki oranları (bak, aynı bölüm, çizelge-

8) dikkate alarak, İ. Tekeli'nin -yetersiz de olsa- traktör sayısı ile sahip bulu
nan toprak büyüklügü arasındaki ilişkiden hareketle belli teı:.bitlere varmak 

mümkündür: ( çizelge-20) 

Çizel e-20 

Traktör Sayısı ve Sahip Olunan Toprak Büyüklüğü 

Dönüm ı Traktör 2 Trak.'den fazla Sayı Toprak % 

~10-SO 3 3 S.S6 

Sl-100 3 3 S.S6 

101-200 23 23 42.S9 

201- 20 ~s 46.29 

------- ------- ---------
Toplam 49 s S4 100.00 

Kaynak: !.Tekeli, Türkiye'de Kentleşme Yazıları 

Ayrıca bu konuda, yine lV.Bölümde degindigimiz Ç.Keyder'in, sözkonu
su ara§tırmasının sergiledigi sonuçları bir kez daha arumsatmakta yarar var. 
Hemen belirtelim ki, İ.Tekeli ve Ç.Keyder'in ara§tırmaları, Kürdistan'ın tü
münü kapsamıyor; Her ikisi de ayrı ayrı ama belli yörelerle sınırlı kalıyor. 

Ancak arnlan ara§tırmaların ortaya koydugu verilerin biribirlerini tamamla
ması ve ikisinin vardıgı sonuçların, ülkemiz tarımında makinataşmanın ka
zandıgı boyutlar ve işletme büyüklügü ile makina gücünün kullanımındaki 

oranlarla önemli bir uyumluluk arz etmesi, Ç.Keyder ve İ.Tekeli'nin kon
umuza ilişkin ara§tırmalarına daha kapsamlı bir içerik kazandırıyor. Ve İ.Te
keli'nin ara§tırmasındaki yetersizligi büyük ölçüde gideriyor. 

O halde, topragın ve tarımsal araçların özellikle büyük toprak sahipleri ve 
kır burjuvalarının (zengin köylülerin) elinde yogunla§t@ ve makina kullan
ma gücünün egemen duruma geldigi tarımımızda, artık angarya sisteminin 
kendisinden degil; ancak ve ancak bu sistemin kalıntılarından söz edilebilir. 
Çünkü yarıcı, ortakçı ve kiracılar, genellikle sahip olmadıkları toprakları, 
yine agırlıklı olarak mülk sahibinin araçları veya §U ya da bu biçimde kirala
nan araçlarla sürüyorlar. Ama zorlanan kimi baylar ve Kürdistan kırlarında-
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ki nesnel gerçeği kavrayamayan bazı akıl fukaraları, belirleyici olan bu verili 
durumu atlayarak ya da çarpıtarak tarınunuzda değişik şekillerde kendini 
gösteren iideme biçimlerine sarılıyor; ödeme biçimlerini, angarya iktisadıy
la özdeşleştiriyorlar. Oysa ödemenin biçimi, "iideme ister işe göre ücretteki 
gibi para olarak, ister yancıhkta oldugu gibi ürün olarak ve ister toprak ya 
da yer olarak yapılsın", bu mevcut tarımsal sistemin niteliğini değiştirmez; 
angarya iktisadının hakimiyetine gerekçe yapılamaz.(6) Sadece ve sadece 
mevcut tarımsal sistemde, kapitalist biçimlerin yanısıra angarya iktisadı ka
lıntılarının da hala şu ya da bu biçimde varlıklarını sürdürdüğünü ifade ede
bilir. Ki bu durum, tarımsal sistemimiz bakımından doğal ve hatta 
kaçınılmazdır. 

Çünkü ülkemiz tarımında kapitalizmin gelişmesi, herşeyden önce devrim
ci değil; evrimci bir yol izlemiştir. Diğer bir ifadeyle, Kürdistan'da kapi
talizm, Prusya tipi bir gelişme yolu izleyerek eğemen duruma gelmiştir. İşte, 
tarınumızda görülen angarya iktisadının kalıntıları, öncelikle Prusya tipi ka
pitalist gelişmenin ürünleridir. Bakın V.İ.Lenin'in, tarımsal sistemlerdeki 
farklı gelişme özelliklerine ilişkin belirlemeleri, konumuz bakımından son 
derece öğreticidir : 

"Objektif olarak muhtemel burjuva devriminin bu iki yoluna sırasıyla 
Prusya ve Amerika tipi diyecegiz. Birincisinde, feodal toprak beyi ekonomi
si, yavaş yavaş, kiiylüleri yıllar boyu kalıredici sömürü ve köleliğe mahkum 
eden burjuva, junker toprak beyligi ekonomisine dogru evrimleşirve aynı 
zamanda az sayıda Grossbavern (büyük köylüler) dogar. Ikincisinde to
prak beyi yoktur ya da feodal arazilere el konup devrim taralindan parça
tanır. Bu durumda köylüler üstün gelir, tanının tek unsuru olur ve 
kapitalist bir çiftçi haline gelir. Birinci durumda, evrimin esas içerigi, feo
dal köleli~in, feodal toprak beyleri -junkerlerin toprakları üzerinde iş mec
buriyeti ve kapitalist sömürüye dönüşmesidir. İkinci durumda, esas zemin 
pederşahi kiiylünün burjuva çiftçisi haline gelmesidir." (7) (Abç) 

Dahası, sömürgeei fınans-kapital ve büyük toprak sahipleri ittifakının çı
karlarına uyarlanan sömürü ve baskı, Kürdistan tannunda Prusya tipi kapi
talist gelişmenin "kahrcdici sömürü ve köleliği"ni daha bir derinleştiriyor. 
Göç etme önündeki engeller, "toprak beyinin topraklan üzerinde iş mecbu
riyeti"ni kat kat arttırıyor. Ve bütün bunlar, tarınumızda yarıcılığın ve ortak
çılığın, büyük toprak sahiplerinin çıkarlarına uygun olarak yaşatılmasını 

37 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



gerekli kılıyor. Çünkü ayni-rant, her zaman para rant'tan daha uzuc oluyor 
ve büyük toprak sahipleri çogu kez, küçük toprak parçaları "dağıtarak" ma
likhanelerine tarım işçisi sağlamayı tercih ediyorlar. Buna, "emek hizmeti" ile 
toprak kiralama da denebilir. Her iki halde de sömürünün gerçekle§me bi
çimi, kapitalist sömürüdür. Ve sözkonusu kalıntıların varlığı, bazı aklıevelle-
rin sandığı gibi, kapitalizmin yasalarıyla çelişmiyor. 

Diğer yandan, Angarya iktisadının öngördüğü dogal ekonominin çitleri, 
tekniğin gelişmesiyle parçalanmış; büyük toprak sahiplerinin, köylüler üze
rinde iktisadi baskı dışındaki "otoriteleri" sarsılmıştır. Öyle ki, Ç.Keyder'in 
araştırmasında verdiği örnekte gördüğümüz gibi, büyük toprak sahibi, to
praktan attığı köylüleri para kacylığında bile köyden uzaklaştıramamakta
dır. Dün "köylünün kişiliği üzerinde doğrudan güç sahibi" olan büyük toprak 
ağaları, bu gün patlamaya hazır bir birikirole kaf§ı kaf§ıyadırlar. Ve bu kor
kudan ötürü, yogun emek gerektiren üretime yönetmede son derece ihtiyat
lı davranıyorlar. (bak, Aga) Meta ekonomisindeki büyüme ve ticari tarımdaki 
gelişme ise bu sürece yeni boyutlar kazandırıyor. 

Kiralanan emegin önemi ve 
farklılaşmamu kazandıg. boyutlar 

Kapitalizmin "özgür topraksız işçi" gerektirdiği söylenebilir. Ve bunu söy
leyenler az degil. Hiç kuşku yok ki, "bu önerme, esas eğilirni yansıtması bak
ımından dogrudur". Ancak bu noktadan hareketle, tarımsal sistemimizin 
karekteristik özelliklerini göz ardı ederek, Kürdistan kırlarındaki proleter
le§me olayını yadsımak mümkün degildir. Örneğin istatistiki verilere bakılır
sa, Kürdistan'da "özgür topraksız işçi"lerin sayısı, toplam çiftçi ailelerimizin 
%30.l'ini oluşturuyor. Bu oran ise, sigortasız işçiler dahil edilmiş olsa bile 
(ki, bu belli değil), Kürdistan kırlarındaki proleterle§me olayının boyutları
nı açıklamaya yetmiyor. Çünkü Kürdistan kO§ullarında kiralanan emeğin 
boyutlarını bilince çıkarabilmek için, en azından topraksız ve yoksul köylü
lerin durumunu yerli yerine oturtmak gerekir. Bakın V.İ.Lenin'in, yoksul ve 
topraksız köylülerin durumuna ilişkin tesbitleri, bu bakımdan ilginçtir: 

"Kapitalizm, tanma, özellikle yavaş olarak ve son derece çeşitli biçimler 
altında girer. Kırsal işçiye toprak verilmesi, çoıtu kez bizzat kırsal patron
lann çıkannadır, ve bunun içinde, ufak bir toprak parçasına sahip olan kır-
38 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



sal işçi tipi, bütün kapitalist ülkelerde görülen bir tiptir. Bu tip, farklı 
ülkelerde farklı biçimler ahr. İngiliz rençberi, Fransa'daki ya da Ren eya
Ietlerindeki küçük toprak parçasma sahip köylü ile aym şey degildir, ve bu 
sonuncular daPrusya'daki Knechet'in aynısı de~illerdir. Bunlann her biri 
özel bir tanmsal sistemin, geçmişteki özel tanmsal ilişkilerin izlerini taşır. 
Ama bu durum, iktisatçımn, onlann hepsini, tek tip tanm proleterleri ola
rak smıflandırmasma engel teşkil etmez. Ufak toprak parçası üzerinde hak 
sahibi olmuş olmasının hukuki temeli, böyle bir sımflandırmada hiç önem
li degildir. İster toprak onun tam mülkiyetinde olsun (küçük bir toprak par
çasına sahip köylüde oldugu gibi), ister sadece toprak beyinin, ya da 
malikhane beyinin izniyle topragı kullamyor olsun, ya da bu topra~a Büyük 
Rus köylü toplulugunun bir üyesi olarak sahip olsun hiç fark etmez. Yok
sul köylüleri, kır proletaryası arasmda saymakta hiç de yeni bir şey söyle
miş olmuyoruz ( ... ) Bizim için asıl ilginç olan çiftlik emekçilerinin iktisadi 
durumudur. İşin ashnda, toprak beyleri, bunlara, ücret yerine, toprak dag
ıtmayı karh bulmaktadırlar." (8) 

Lenin'in bu belirlemeleri, sadece yoksul köylülükle ilgili .. Bir de, toprak
sız köylüler hakkında söylediklerine bakalım: 

"Aslında, bu binlerce tanm işçisi, tek geçim yollan dışan işler olan, to- ( 
praksız köy proleterleridir. ( ... ) Topraksızlık hızla büyümekte ve aynı za
manda da kır proletaryasımn saflanm genişletmektedir. İşçi adaylanmn, ) 
yani ilk kez iş arayaniann sayısı, bu büyümedeki hızhlıgı çarpıcı bir biçim-
de dogrulamaktadır. Bu adayiann oranı% 30 gibi yüksek bir orandır (Kür
distan'da ise, bu oran % 42'dir-DW). Bu arada, bu rakam, sürekli tanm 
işçisi gruplan yaratan sürecin ne kadar hızlı olduğunu değerlendirmemizi 
de mümkün kılmaktadır." (9) 

Görüldüğü gibi V.İ.Lenin, kır proletaryasını, "özgür topraksız işçi"lerle sı
nırlandırmıyor; aksine yoksul köylüleri de, kır proJetaryası kapsamına alıyor. 
Bu tesbitler ışığında soruna yakla.ştığırnızda, tarım işçilerinin yanısıra yoksul 
köylülerin özellikle alt grubunu (1-20 dönüm toprağa sahip olanları) da, Kür
distan kır proJetaryası arasında saymarnız gerekiyor. Ki sadece bu grup, to
prak sahibi köylülüğün % 35.4'ünü ohışturuyor. Yine Lenin, "topraksız köy 
proleterleri''ni, yani topraksız köylülcri, "işçi adayları" olarak niteliyor; to
praksız köylülerin, kır proletaryasının saflarını genişlettiğini vurguluyor ve 
"i5çi adayları"nın yığınsal göçlerinin önemine dikkatleri çekiyor. Ve şöyle diy-
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or: 
"İşçilerin yıgın halinde göçü, çok gelişmiş kapitalizme özgü, özel kirala

ma biçimlerine yol açmıştır. Güneyde ve Güney-doguda binlerce işçinin top
landıgı ve patrootann bir araya geldigi birçok emek pazarlan dogmuştur. 
Bu pazarlar, genellikle, kentlerde, sınai merkezlerde, ticaret yapılan köy
lerde ve panayırtarda kurulur. Aynca bu merkezlerin sınai niteliği, tanm 
dışı işlerde çalışmayı kabul eden işçiler için özellikle çekicidir. ( ... ) Böyle
ce kapitalizm, dış bölgelerde, 'tanmla sanayilerin birleşiminin' yeni bir bi
çimini, yani tarımsal ve tarım-dışı kiralanmış emegin birleşimini yaratmıştır." 
(10) Lenin'in bu belirlemeleri dikkate alındıgında, işçi adaylannın toplam 
çiftçi aileleri içinde % 42'yi aştıgı ülkemizde, sorun çok daha büyük bir önem 
kazanıyor, toplumsal yapıyı derinden etkileyen bir olay olarak karşımıza çı
kıyor. Kaldı ki, Kürdistan'daki işçi göçü, yalnızca "topraksız köy proleterle
ri"ni kapsamıyor; başta yoksul köylülük olmak üzere, küçük üreticileri ve orta 
köylülügü de kapsıyor. Kentsel nüfusun kırsal nüfus aleyhine gösterdigi hızlı 
büyürnede (bak çizelge-2) ve bizatihi göç hareketinin kazandıgı boyutlarda, 
bu nesnel gerçekliği görmek mümkündür. (çizelge-21) 

Çizel e-21 

Kürdistan'da illerin aldıkları ve verdikleri Göç Oranı (%) 

İller Verilen Alınan İller Verilen Alınan 

Adıyarnan 21.9 3.6 Kars 29.5 8.3 

Ağrı 8.5 7.9 Malatya 25.5 9.1 

Bingöl 20.3 6.6 !-lar din 23.3 4.0 

Bitlis 21.7 11.4 Maraş 14.6 5.5 

D.Bakır 13.6 10.9 Muş 18.4 9.1 

Elazığ 22.7 ll. 7 Siirt 17.5 10.3 

Erzincan 42.0 18.1 Tunceli 35.5 5.7 

Erzurum 25.1 8.8 Urfa 27.6 5.1 

Antep 13. ı 8.6 Van 10.1 7.0 

Hakkari 5.7 6.4 

-Verilen göç oranı, il doğumlu toplam nufusa göre hesap

lanmıştır . (Türkiye dışına yapılan göçleri kapsaınıyor). 

-Alınan göç oranı, ilin toplam nufusuna göre hesaplan -
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mıştır. 

-Kaynak: D!E, Nuf.Sos.ve Eko. Nitelikleri-1980 

Bu veriler esas alındıgında, göçe tabi olan iş gücünün -ortalama olarak
% 8.3'ü, Kürdistan'da kalırken;% 12.5'i ise, Türkiye metropollerine akıyor. 
Bunun başlıca nedenleri: 

1- Istihdam kapasitesinin yetersizliğidir. Ki bu, dogrudan dogruya sömür
geci mekanizmanın bir ürünüdür. 

2- 1980 yılına gelindiğinde, Kürdistan'ın istihdam kapasitesinin tümüyle 
dolmasıdır. Örneğin, Ağrı, Kars, Bitlis, MU§ ve Diyarbakır ilieri 1955 ve 1960 
yıllarına kadar; Antep, Elazığ, Erzurum ve Van ise, 1975'lere kadar göç alan 
iller durumundadırlar. 1980 yılına gelindiğinde, çizelge 21'de de görüldüğü 
gibi, Kürdistan'ın tüm ilieri işçi göçü veriyor. (11) Kaldı ki, bu veriler, gerçek 
işçi göçünün çok altındadır. Ve Kürdistan' da, özellikle 1950'den itibaren yo
ğunlaşan göç hareketinin mazisi, daha eskilere dayanıyor. Y.N.Rozaliyev'in 
atıfta bulunduğu kaynaklar buna ışık tutuyor. 

"1930 yılında K.Vasilyevskiy şunlan yazmaktadır: 'günümüzde Türk ga
zeteleri yorganlılar denilen bir insan kategorisinin Ankara'ya akın etti~in
den söz ediyorlar. Bu yorganlılar, yoksullaşarak, iş aramak üzere kente ko
şan ve yoksulluktan aç ve bakımsız insanlar olarak yorganına bürünüp so
kaklarda sürünrnek durumunda kalmış köylüleri anlatmaktadır.' Yazar, 
doitu illerinden Adana ve İzmir çevrelerine, pamuk ve diger tarla işlerinin 
görülmesi için 100 bin kadar mevsimlik işçi gittiitini belirtmektedir." (12) 

K.Vasilyevskiy, Kürdistan kırlarında başlayan iş gücü göçünün geçmişine 
ışık tu tınakla kalmıyor; Türkiye metropollerinden sadece ikisine giden mev
simlik işçilerin sayısını vererek, dış göçün boyutlarına da ışık tutuyor. Örneğ
in aynı tarihlerde İstanbul'a daha büyük bir akın sözkonusudur. 

Diğer yandan, Kürdistan kırları, yalnızca ülkemiz şehirlerine ve Türkiye 
metropollerine olan iş gücü akımına değil; Ortadogu ve özellikle B.Avrupa 
ülkelerine giden iş gücüne de kaynaklık ediyor. Örneğin 1974 yılı sonu veri
lerine göre, resmi kanaldan, Kürdistan'dan B.Avrupa ülkelerine gönderilen 
işçilerin sayısı, 76.317'dir. Ki bu rakamlara, Türkiye metropollerinden müra
caat edip giden Kürdistanlılar dahil değildir. (13) Daha da önemlisi, varını 
yokunu satıp paravan şirketlere ve işçi taeirierine ödeyerek B.Avrupa ülke-
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lerine gidenlerin sayısı, resmi kanaldan gidenlerin en az beş katından fazla
dır. Öyle ki, B.Avrupa'nın bazı kentleri daha şimdiden Kürdistanlı işçilerin 
aj?;ırlıkta oldukları işçi pazarları haline gelmiştir. Hamburg, bu bakımdan il
ginç bir örnektir. 

Kaldı ki, verilendirmeye çalıştıi?;ımız iç ve dış göçler, sadece göç önünde
ki engelleri aşabilen işgücünü gösteriyor. Kürdistan'da bir de, aşın yoksul
luk, göçüp gidecegi şehir ya da ülkede iş bulamama, barınanıama, yol parası 
temin ederneme vb. güçlüklerden ötürü göç engelini aşamayan ve kırlarda 
çakılıp kalan "işçi adayları"nı da hesaba katmak gerekir. 

Buraya kadar söylediklerimizden, işin siyasal ajitasyon yönünü bir yana bı
rakarak, konumuzia ilgili bazı sonuçlara varmak gerekiyor. Çünkü ülkemiz 
sömürge bir ülkedir ve agır sömürü ve baskı mekanizmasının zoraki göçler 
dışındaki işgücü göçü üzerinde de etki yapması sonderece dogaldır. Ancak 
bu, sorunun iktisadi ve toplumsal yönünü gözardı etmek ya da, göç olayında 
belirleyici öneme sahip olan bu unsurlan ikincil faktörler yerine koyarak de
gerlendirmek anlamına gelmeJ Zira göç olayı, herşeyden önce bir kopuşu 
simgeliyor. Köylüler, "emek-hizt'neti ve bai?;ımlılıktan kurtulmak için" maden
lere, inşaatlara koşuyor; bin bir türlü tehlikeyi göze alarak Avrupa metropol
lerine kadar gidiyorlar. İkincisi, göç olayı, nüfusta dinamik bir hareketlilik 
yaratıyor. Ve sınai nüfus, tarımsal nüfus aleyhine büyüyor. 1950-1980 yılları 
arasında Kürdistan'da, Kent nüfusunun % 18.2'den %35.9'a yükselmesi ve 
buna karşı kırsal nüfusun % 81.8'den %64.l'e düşmesi, bu nesnel gerçekligi 
bütün boyutlarıyla gözler önüne seriyor. Kaldı ki bu oranlar, Kürdistan dış
ına verilen göçleri kapsarnıyor. % 12.5 olan dış göçün hesaba katılması ha
linde, kentsel nüfusun kırsal nüfus aleyhine daha da büyüyecegi tartışma 
götürmüyor. Üçüncüsü, göç olayı, "köylülerin 'yosun tutması'nı engelleyen 
en önemli etmenlerden biridir". Böylece "köylüler", "namüsait" koşullarda da 
olsa yıi?;ın halinde kendi emeklerini "özgürce" pazarlamayı; dahası, karşılaş
tıkları farklı durumlar ve ilişkilerden daha bir çok şeyi ögrenmiş oluyorlar. 
Ve ögrendiklerini ülkeye aktararak, toplumsal degişmeye katkıda bulunu
yorlar. Dördüncüsü ve en önemlisi, göçün kendisi, bir bakıma, kırdaki farklı
laşmayı yansıtıyor; diger bir ifadeyle, bu sürece hız kazandınyor. Topraktan 
kovulan, şehirlere itilen köylülük proleterleşiyor. Buna karşı kır burjuvazisi 
ve büyük toprak sahipleri, küçücük toprak parçasına sahip olan yoksul köy
lülerin yanısıra küçük üreticilerin ve orta köylülerin topraklarını daha ucuza 
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kapatıyor ve palazlamyorlarL 
Fakat Kürdistan kırların aki farklıl~marun bu boyutlarına ragmen hala 

kırlarunızdaki nesnel gerçekligi görmezlikten gelenler; hatta pancar ekicisi 
zengin bir köylü ile yoksul, küçük ve orta köylüyü aym kefeye koymak istey
enler ver. Bakın H.Murat, büyük toprak sahiplerini aradan çıkardıktan son
ra Kürdistan köylülügünü şöyle "sımflandırıyor": "B) Köy küçük burjuvazisi 

"Kürdistan' da en gen~ kesimi oluşturmaktadır. Kendi içinde şu tabakalar
dan oluşur: 

"a) Zengin köylüler (abç) 
"Bu tabaka sayıca az olup, tanma motorlu araçlann girdigi, verimin yük-

sek oldugu ve pazarta ilişkilerin geliştigi yerlerde ortaya çıkm~tır. ( ... ) 
b) Orta köylüler 
ll ( • •• ) 

"c) Yoksul köylüler 
ll ( ••• )" (14) 
Ayrıca H.Murat, "tarıma motorlu araçların girmeye b~lamasıyla tarımda 

ücretli ~çilik dogmuştur. Zaten ırgatlık daha önce de mevcuttu." (15) demeyi 
de ihmal etmiyor. 

Aynı "kalem", 7 yıl sonra aynı tesbiti yapıyor: 
"Ulusal demokratik devrim de çıkan olan diger bir sınıf küçük burjuva

zidir. Kır proJetaryası (tanm proletaryası) ve büyük toprak sahipleri dış
ındaki köylülük kesimi kır küçük burjuvazisini oluşturur." (16) 

Bu "ünlü"tesbitler arasında bir "fark" (!) var: İkinci tesbitte sadece zengin 
köylülük ibaresi geçmiyor; hepsi o kadar. Oysa zengin köylülük, "köy küçük 
burjuvazisi" değil; gir~imci kır burjuvazisidir. bu konuda, V.İ.Lenin'in şu 
tanımını anımsamak yeterlidir: 

"Zengin köylüler, kendilerini de her zaman gündelikçileri, çiftlik hizmet
karlannı ve en yoksul köylüleri aldatmaya, onl.ara zarar vermeye hevesli 
kapitalistler" dir. (17) (Abç) 

İkincisi, yoksul köylülüğün üst grubunu, küçük üreticileri ve orta köylülü
ğün ezici çoğunluğunu oluşturan köy (kır) küçük burjuvazisi ise, burjuvazi 
değil; proletarya ve burjuvazi arasında, orta yerde duran ayrı bir sımftır. Yani 
kapitalist değildir. 
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Köylülügün farklılaşması 
kapitalizm için iç pazar yaratır 

Daha önce ticari tarımda büyümenin ve pazar için üretimin, ürünleri me
tala§tırdıgını görmüştük. Burada, köylülükteki farklıla§manın iç pazarla ili
şkisini irdeleyecegiz. Köylülügün farklıla§ması, herşeyden önce pazara, 
kendisine patran arayan milyonlarca işçi sürer. Bu işgücü arzı kaçınılmaz ola
rak ücretli işçilere karşı yogun bir talep yaratır. Çünkü daha önce, şu ya da 
bu biçimde ürelikleri ürünlerle ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılay
an köylülük, topraktan kovulunca, aynı ihtiyaçlarını büyük oranda dışardan 
saglamak, daha dogrusu satınalmak zorunda kalır. Ve kırsal kesimdeki üre
tim faaliyeti üzerinde bir talep baskısı yaratır. Mülksüzleşen köylülügün to
praklarını da ele geçiren kır burjuvazisi ve büyük toprak sahipleri, hem bu 
topraklardan bir meta, "bir para-yapma makinası" olarak yararlanırlar, hem 
de artan üretim talebini karşılamak için daha fazla işçi, gündelikçi veya ırgat 
çalıştırmak zorunda kalırlar. 

Böylece alt köylü grupları, gereksinim duydukları tarımsal ürünleri ya da 
tarımsal ihtiyaçlarının birkısmını satın alarak kişisel tüketim maddeleri için 
iç pazar yaratırken; üst gruplar, üretim araçları için bir pazar yaratmış olur
lar. Dolayısıyla işgücü, metaya; üretim araçları sermayeye dönüşüyor. Ancak 
topraktan kovulan "köylülügün" işgücünü, agırlıklı olarak ülke dışındaki pa
zarlarda satmak imkanı bulabildigi, üst köylü gruplarının satınaldıkları bazı 
tüketim mallarının ve birkısım üretim araçlarının metrepolde üretildigi, ve 
bu durumun iç pazarın yaratılmasını ters yönde etkiledigi söylenebilir. Hiç 
kuşku yok ki bu, bir ölçüde dogrudur. Ve iç dinamikleri tahrip edilen bir ka
pitalist sistem açısından kaçınılmazdır da .. Fakat bu olguların tek ba§ına, iç 
pazarın yaratılmasını engelleyemeyecegi de bir gerçektir. Çünkü, tarımsal 
tüketim maddelerine karşı büyük bir talep yaratan ve pazara yogun bir işgü
cü arzeden, mülksüzleşen köylülügün ilk duragı, yine Kürdistan' dır. Sınai nü
fusun kırsal nüfus aleyhine hızla büyümesinde de, bunu görmek mümkündür. 
Ayrıca ülke dışına yapılan göçler esas olarak Kürdistan şehirlerinin istihdam 
kapasitelerinin dolmasına tekabul ediyor. Yine kır burjuvazisi ve büyük to
prak sahipleri elinde toplanan ve önemli bir metaya dönüşen toprak da Kür
distan topragıdır. Ve ülkemizde, kapitalizmin gereksinim duydugu iç pazarın 
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yaratılmasında belirleyici İ!ilevler gören olgular da bunlardır. Kaldı ki, ülke 
dışna giden "yorganlılar"ın, mevsimlik İ!içilerin ve tarımdışı İ!ilerde çalışan 
proJeterierin ezici bir çoğunlugu, ihtiyaçları olan tarımsal tüketim maddele
rini, yine Kürdistan'dan temin etmek durumundadırlar. 

Devam Edecek 

Yararlandan kaynaklar 

1- G.Kazgan, Age.,s.556-557 
2- Çeş. Tar.İşletmelerinde kul. Tarun Alet ve maki. 
3-A.Taş, Age.,Ö.Yol.Yay.,s.l07. 
4- Prof. S Aren, 100 sor.Ekonomi El Kitab~ G. Yay.,s.l79 
5- V.İ.Lenin, Rııs.Kap.Gelişmesi, Sol yay.,s.l69-170. 
6- V.İ.Lenin, Age., s.l71. 
7- V.İ.Lenin, Bir. Rus. Devriminde Sos.Denı. Tarun program4 Biit.Eserleri, 

Cilt 13. 
8- V.İ.Lenin, Rııs.Kap. Gelişmesi, s.l60-161. 
9- V.İ.Lenin Age., s. 214-215 
10-V.İ. Lenin Age., s.215. 
ll- Türkiyede 1950-1980 Döneminde iller arası göç-DPT. 
12- Y.N.Rezaliyev, Tür.Kap.Gel.Özellikleri, s.34. 
13- A.S. Gitmez, Ywt Dışuıa İşçi Göçü, A. Yay., s.l42. 
14- H.Murat, TKKM., Ron.Yay., s.l33,134,138. 
15- H.Murat, Age. 
16- RAzadi, Sayı25, yd 1984. 
17- V.İ.Lenin, Nisan Tez. ve Ek.Dev., Sol Yay., s.84. 

DÜZELTME 

Kürdistan'da Kapitalizmin Gelİ!imesi başlıklı araştırma dizimizin, Heviya 
Gel'in 8 ve 9. sayılarında yayınlanan 3 ve 4. bölümlerinde, dizgi ve matema
tiksel bazı hatalar yapılmıştır. 

1- Heviya Gel'in 8.sayı ve 9. sayfasında "Örnegin"le başlayan ve onu ta
mamlayan cümlenin dogrusu şöyledir: Örnegin 1965'lerde Kürdistan'da (18 
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il), % 45 olan traktör artış hızı, 1965-1982 yılları arasındaki dönemde % 

1231'e yükselmiştir. Aynı dönemde Türkiye'deki traktör sayısındaki artış 

oranı ise,% 767'dir. (6) 
2- Heviya Gel'in 9 .sayı ve 8. sayfasında "Çizelge 8'de görüldügü gibi," ile 

başlayan cümle ve onu takip eden ikinci cümlede dizgi hatalan olml.JŞtur. 

Dogrusu: Çizelge 8'de görüldügü gibi, 101 ile 500 ve daha fazla dönüm to

pragı işleyen işletme alanlarında, ortalama makina kullanma oranı % 

73.9'dur. ( ... ) Buna göre, Kürdistan'da işlenen topragın % 71'inde makina 

kullanma oranı yaklaşık olarak % 73.9; geriye kalan tarım alanının % 

29'unda ise bu oran % 33 oluyor. 
3- Yine aynı sayıda yer alan 6,7 ve 9'uncu çizelgelerde, artış ve eksilme 

oranlarının tesbitinde, artış oranları 100 üzerinden hesaplanmış; ancak elde 

edilen sonuçlardan, 100 düşürülmemiştir. Dolayısıyla 100 + gerçek artış ora

nı gibi sonuçlar elde edilmiştir. Oysa işlemin, 100 + gerçek artış oranı= elde 

edilen son uç-100 = gerçek artış oranı şeklinde olması gerekiyor. 
Ayrıca sözkonusu yanlışlıklar, konunun özünü degiştirmemekle birlikte, 

yorumlara da yansımıştır. 
Düzehir okuyuculardan özür dileriz. 

Denge Welat Redaksiyonu 
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.. . . . . 
KURDISTAN DEVRIMININ . . . 
ASKERI STRATEJISI- (1) 

Savaşın, politikanın şiddet araçlarıyla sürdürülmesi anlamına geldiği; ilgili 
hükümet, ulus ve sınıfların politikalarından soyutlanamıyacağı biliniyor. Fakat 
buna rağmen, savaş ve politikanın diyalektiği, uluslararası arenada güncel ve 
önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor; barışın "korunması", savaş 
ve devrim sorunları, yeni bir tarihsel temelde tartışılmak isteniyor ve tartışılı
yor. 
Herşeyden önce, böyle bir tartışma bir bakıma doğaldır. Çünkü, büyüyen 

nükleer savaş tehlikesi, korkunç boyutlara varan silahianma yarışı, kan ve ölüm 
kusan bölgesel savaş ocakları ve bütün bu olguların yarattığı gerginlik ortamı 
topyekün insanlığı tehdit ediyor; dünyanın büyük bir kesiminde ekonomik 
ve toplumsal gelişmenin önünü tıkıyor. Öyle ki, b" imse! ve teknolojik dev
rim, hemen hemen tümüyle insanlığın iyillğı yerine ~ern askeri silahlan
manın hizmetine koşuluyor; teknoloji transferi, az gefişmiş ülke ekonomile
rindeki geriliği yeniden üretiyor; emperyalist kapitalizmin dayattığı parasal 
ve mali sistem, söz konusu bağımlılığı pekiştİriyor ve az gelişmiş ülkeleri taşı
yamayacakları ağır borçlar altına sokuyor. D~hası, emperyalist v~gerici sömü
rü, baskı, tehdit ve saldırganlığın boy hedefi durumunda bulunan az gelişmiş 
ülkeler, ister-istemez kendilerini silahianma y:arışının ortasında buluyorlar; 
hızlı bir biçimde bu yanşın içine çekiliyorla;::-Bu da, insanlığın büyük 
çoğunluğun u oluşturan Üçüncü Dünya halklarını çok daha ciddi sıkıntılarla; 
ekonomik ve toplumsal felaketlerle karşıkarşıya getiriyor. Örneğin, 1981 yılın-
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da üçüncü dünya ülkelerinde 81.281 Milyon dolar tutan askeri harcamalara 
karşın yeni doğan her Üçüncü Dünyalı çocuk 260 Dolarlık bir borcu yüklen
mek durumunda kalıyor.(l) Sömürgeler ise, her turlu sılahın pervazsızca 
denendİğİ kimyasal labaratuvarlar haline getiriliyor. Emperyalizmin ve 
sömi.ırgeciliğin en ıgrenç ve en vahşi suçları buralaraa sergileniyor. Üstüne 
üstlük, bu ve daha bir yığın melanetin baş sorumlusu olan emperyalizm ve 
gericilik, bütün bunlarla da kalmıyor; derinleşen bunalımına koşut olarak dün
yanın dört bir yanında karşı-devrimci şiddeti ve açık müdahaleyi meşrulaştı
rıyor. 

Tartışmanın doğallığı kendiliğinden ortaya çıkıyor: Bir bütün olarak insan
lıkla çılgınca silahlanma, yumuşama ile gerginlik, yoksulluk ile zenginlik, 
emperyalizm ile yeni-sömürgecilik, sömürgecilik ile bağımsızlık ve özgürlük 
arasındaki karşıtlığın, kutuplaşmanın yapısında geliştirdiği felaket ve patla
malar, köklü çözümler dayatıyor. Ve ulusal, toplumsal-sınıfsal çelişkileri n çözü
mü, barışın "korunması", ekonominin demilitarizasyonu, bilim ve tekniğin 
insanlığın hizmetine koşulması vb., herzamankinden daha fazla bir önem kaza
nıyor; iç-içelik arzediyor. Ki bu, savaş ve politika sorununa, aynı zamanda 
yeni bir öz kazandırıyor. Çağdaş politika sanatı, bunun doğru kavranma·;ın
da yatıyor. 

İşte bu noktada, dünya devrimci hareketini ciddi güçlükler, ivedi çözüm 
bekleyen karmaşık sorunlar ve tarihsel görevler bekliyor. Güçlüklere temel 
teşkil eden zaaflar, yetmezlikleri besliyor. Örneğin, Sosyalist Sistem, gerçek
leşen sosyalir.min çıkarlarını korumak, yeni bir dünya savaşını önlemek ya 
da caydırıcı bir denge oluşturmak için silahianma alanında sağladığı belli bir 
üstünlüğün yanında, bilim ve teknolojinin bazı alanlarında tekelci kapitalizm 
ile yarışamıyor; daha doğrusu onu alt edemiyor. "kardeş partiler" ise, 
çoğunlukla zamanın hızlı akışına ayak uyduramıyor; demokrasi ve devrim 
mücadelesinde, öncü, yönlendirici ve taparlayıcı olamıyorlar. Sosyalizmin kale
si Sovyetler Birliğinde gün ışığına çıkarılan sorunlar, '~perestroika"nın karşı 
karşıya bulunduğu güçlükler ve özellikle dünyanın sıcak savaş odaklarında 
gelişmelerin gerisinde nal toplayan "kardeş partiler" in somut durumu, bu nes
nel gerçekliği kanıtlamaya yetiyor. İşte, bu ve benzer yetmezlikler, radika
lleşmeyi frenliyor; dünya devrimci hareketinde meşruiyet arayışı içinde bulu
nan kimi eğilimleri müzminleştiriyor. Hatta sınıf ilkelerinden sapma eğilimleri 
dahi böyle bir ortamda yeşeriyor. Bakın, Roland Bauer'in, şu sözleri, bu bakım
dan ilginçtir: 

"Bugün nükleer bir felaketin önlenmesi, yer yüzünde barışın korun
ması ve bölgesel anlaşmazlıkların barışçıl yönden çözümlenmesi toplum-
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sal ilerlemenin en önemli ön gerekleridir. Nükleer savaş, geçmişteki savaş
lardan farklı olarak, politikanın başka araçlarla sürdürülmesi olmayıp, her 
tür politikanın ve dogallıkla her tür ilerlemenin sonu olacaktır. Lenin ve 
Karl Liebknecht tarafından dile getirilen ve bu yüz yılın ilk yılları için 
tümüyle geçerli olan emperyalist savaşın iç savaşa dönüştürülmesi sloga
nı, bu koşullarda kesinlikle düşünülemez. Ayrıca, devrimci gücün toplum
sal ilerlemenin ebesi oldugu, savaşların haklı ve haksız oldukları, sosya
list bir silah sistemlerinin üstünlügü ve diger bazı geleneksel görüşlerin 
özlü bir biçimde düzeltilmesi gerektigine de inanıyoruz." (2) (Abç) 

R.Bauer'in görüşleri, dünya devrimci hareketindeki çeşitliliğin doğallığı için
de makul karşılanabilir(!) Ancak, Bauer'in yaklaşımında sınıf ilkelerinden açık 
bir sapma var. Bunu, bilince çıkarmak ve mahkum etmek gerekir. Bauer, "barış 
olmazsa her şey hiç bir şeydir." demek istiyor. Ve "tezini", nükleer savaşın, 
politikanın başka araçlarla sürdürülmesinin ötesinde, topyekün insanlığın sonu 
olabileceğine dayandırıyor. Bu bir anlamda doğru olabilir. Ancak nükleer savaş 
kaçınılmaz değildir. Ve böyle bir çılgınlığı, önlemek mümkündür. Çünkü başta 
Sovyetler Birliği olmak üzere sosyalist ülkeler, böyle bir çılgınlık karşısında 
ca ydırıcı bir güç oluşturuyorlar. İkincisi, insanlık ve özellikle gelişmiş ülkele
rin insanları, böyle bir çılgınlığa karşı bu gün dünden çok daha duyarlılar; 
Bu duyarlılığın güçlü direnişiere dönüştürülmesi olanaklıdır. Üçüncüsü, böyle 
bir çılgınlık , buna başvuranların da sonu olacaktır. Bu bakımdan, ABD' nin, 
bu tür bir çılgınlığa soyunması pek kolay olmayacaktır. ABD'nin daha şim
diden, Batı Avrupa dışındaki ekonomik ve stratejik bölgeler üzeiôinde, "Böl
gesel nükleer savaş" planları yapması ve etkileri belli bir noktada kalabilecek 
nükleer silahlar geliştirmesi, bir bakıma buna işaret ediyor. Ayrıca ABD'nin 
Avrupalı müttefiklerinin nabzını elinde turabilmesi de l;mnu gerekli kılıyor. 
(3) 

İkincisi, R.Bauer, soyut bir yaklaşımla "barışın korunması"nı fetişleştiri
yor; barış mücadelesinin özünü boşaltıyor; ulusal kurtuluş savaşlarını ve sos
yal devrimleri, "barışın korunması"na bağımlı kılıyor. Hatta Marx, Lenin 
ve K.Liebknecht'in konuya ilişkin görüşlerini "çürütme"ye (!)kadar işi var
dırıyor. Oysa barış ve "toplumsal ilerleme" olguları, hem uluslararası ve hem 
de ulusal kökleri olan fenomenlerdir; ve söz konusu olguların uluslararası ve 
ulusal yönleri arasında çağdaş değişmelere bağlı olarak artan diyalektik bir 
bağıntı mevcuttur. Örneğin, emperyalizm, sömürgecilik ve yeni-sömürgecilik, 
yapısında karşı-şiddeti beslemiş ve onu, özellikle sömürge ve bağımlı ülkeler
de patlama noktasına getirmiştir. "Barışı korumak" ya da yumuşama süreci
ne "ivme" kazandırmak için bu ülkelerde -doğru olsa bile (ki, olmadığı açık)-
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şiddetli patlamaların önüne geçmek mümkün değildir. Çünkü bu tür patla
malar, çoğunlukla subjektif istemierin ötesinde, ağır sömürü ve baskı meka
nizmalarının tarihsel süreç içinde yarattıkları köklü ulusal birikimler sonucu 
meydana geliyor. Yine, "bugün, dünyada SOO milyonu aşkın insan açlık çeki
yor. FAO hesaplarına göre 1975'te, süregen yetersiz beslenme, Afrika' da nüfu
sun yüzde 22'sini, Uzak Doğu'da yüzde 27'sini, Latin Amerika'da yüzde 
13'ünü ve Yakın Doğu'da yüzde 11'ini" etkiliyor. Ve her yıl yarısı çocuk olan 
40 Milyon insan açlık ve kötü beslenmeden ölüyor.(4) Kaldı ki, bu rakamlar, 
az gelişmiş Ilkeleri kasıp-kavuran ağır borçların ve derin ekonomik bunalı
mın yarattığı sonuçlara paralel olarak büyük bir hızla yükseliyor. Ancak bu 
verili durum bile, insanlığın dörtte-üçünü oluşturan sömürge ve Üçüncü Dünya 
halklarının nükleer bir felaket kadar yakıcı olan baskı, vahşet ve açlık-yoksulluk 
gibi toplumsal felaketlerle fiilen cebelleşmekte olduğunu göstermeye yetiyor. 
Dahası, sömürge ve bağımlı ülkeleri, kısaca Üçuncü Dünya halklarının ezici 
bir çoğunluğu, R.Bauer'in "barışçı yoldan çözümlerneye çalıştığı bölgesel anlaş
mazlıklar" dan doğrudan etkileniyor ya da bölgesel savaş ocaklarının ortasın
da bulunuyorlar. Ki, R.Bauer'in "bölgesel anlaşmazlıklar" olarakandığı olay
lar, esas olarak bu savaş ocaklarını kapsıyor ve buralarda karşı-devrimci şid
dete son verilmedikçe, daha doğrusu savaşın maddi nedenleri tümüyle orta
dan kaldırılmadıkça, barışçı çözüm önerileri birer iyi niyet gösterisinden öte
ye gidemez. 

O halde, sorun, Marksizmin kimi temel tezlerini gözden geçirmek ya da 
R.Bauer'in tabiriyle "düzeltmek" değil; sözkonusu tezler ışığında ve çağımızın 
çeşitlilik arzeden çelişkiler yumağı içinde, emperyalist-gerici saldırganlığın 
"yeni" savaş stratejilerini irdelemek; emperyalist tehdidi benaraf edebilecek 
dinamikleri, bu dinamiklerin çaplarını, iç-içeliklerini ve birbirlerini ve bir 
bütün olarak devrimci süreci etkileme güçlerini bilince çıkarmak; elde edilen 
bulguları maddi yaşamın içinde politik adımlara dönüştürmektir. Dünya dev
rimci hareketi ancak böyle bir yaklaşımla radikalleşmenin önünde frenleyici 
bir işlev gören zaaflarını aşabilir, meşruiyet arayışlarının önünü tıkayabilir 
ve zamanın hızlı akışıyla yarışı kolaylaştırabilir. 

ABD'nin "yeni" savaş stratejileri, sosyalist ülkelerin çevrelerini ve özellik
le Üçüncü Dünya ülkelerini esas alıyor; sosyalist ülkelerde "tcdrici bir geriye 
dönüşü" hedefliyor. Son 40 yılda görülen silahlı çatışmaların hemen hemen 
tümü, Üçüncü Dünya: ülkelerinde meydana geldi. "yeni" stratejilerle, Üçün
cü Dünya halklarına dayatılan savaşlar, sürekli kılınmak; sosyalist ülkelerin , 
ulusal ve sosyal devrimlerle dayanışması engellenmek isteniyor. "Tedrici geriye 
dönüş" üzerinde yapılan hesaplar, sosyalist ülkelerin sınıi-larına yakın yöre
SO 
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!ere yönelik planlar, enternasyonalist dayanışmayı önlemek için birer tehdit 
unsuru olarak kullanılıyor. 

Fakat evdeki hesap pazara uymuyor. Ortadoğu, Latin Amerika, Asya ve 
Afrikasıyla Üçüncü Dünya ülkeleri, parlamaya hazır bir barut fıçısını andırı
yor. Kürdistan, Filistin, Güney Afrika, İrlanda, Bask, Yeni Kaledonya, Si h 
ve Tamil halklarının zorlu direnişi, ulusal kurtuluş savaşlarının "çağını 
doldurduğu" savlarını yadsımakla kalmıyor; emperyalizme, sömürgeciliğe, 
siyonizme ve ırkçılığa korkulu anlar yaşatıyor. Yine Üçüncü Dünya'da geli
şen sosyal kurtuluş mücadeleleri, halklar lehine işleyen bu sürece yeni boyu
tlar kazandırıyor. Gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışma süreçlerini 
yansıtan Bağlantısızlar hareketi, Afrika Birliği Örgütü, Latin Amerika Eko
nomik Sisterri vb. örgütlerde, artan bir biçimde kendisini duyuran ulusal kimlik 
arayışı ve insiyatif yönelimi, bu süreci güçlendiriyor.Kısaca halklar, tarih sah
nesinde artan bir biçimde varlıklarını duyuruyor, Ağırlıklarını hisettiriyor
lar.(S) Ve devrimci sürecin ürünü olan her yeni ulusal devlet ve her sosyal 
devrim, dünya güçler dengesinde yeni ve ciddi değişmelere yol açıyor; barışın 
güçlendirilmesine ve "toplumsal ilerleme"ye ivme kazandırıyor. Dolayısıy
la, haklı ve haksız savaşlar arasındaki ayrım, sosyalist sistem, ulusal ve sosyal 
devrimierin bileşik gücü ve aktif dayanışması daha bir önem kazanıyor. 

ABD ve müttefikleri, bu sürecin önünü tıkamak; emperyalist-kapitalist sis
temin en zayıf halkalarının koparılmasını engellemek; daha doğrusu, devrim
leri henüz embriyon safhasındayken boğaziamak istiyorlar. İşte buna izin ver
memek; çağımızın yeniliğini belirleyen mazlum halkların iradelerini dikkate 
almak ve bu süreci olabildiğince hızlandırmak; "barışın korunması", nükleer 
silahların yok edilmesi, ekonominin demilitarizasyonu, bilim ve teknoloji
nin insanlığın hizmetine sunulması vb. amaçlar etrafında gelişen mücadeleyi, 
çağımızın yeniliğini belirleyen halkların istem ve çıkarlarına uyarlamak gere
kiyor. Halkların, ~enel de barış istediği dağrııdıır. Ancak insanlı ·ın ezici bir --çoğunlu · unun bundan daha önce özgürlük, eşitlik, ış ve e me ıstedi ği; daha 
oğrusu, var olabilme ıçın savaşmaK gıbı tarihsel bir ödev ve zorunlulukla 

KarŞi ka7şıya bulun uğu da bir gerçektTr. Işte, ça ·da devrimcipolitikada-ka v-
ranı ması gereken ana halka budur. -

Savaş amacıyla örgütlenmek, 
Savaşın biçimine sıkı sıkıya baglıdır 

Savaş sözcüğünü kullanmak bile kimilerine sıkıcı geliyor. Bunu biliyoruz. 
Fakat buna rağmen gerçekleri bilince çıkarmak zorundayız. Çünkü, emper-
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yalizm, sömürgecilik, yeni-sömürgecilik, kısaca baskı ve sömürü, işçi sınıfını 
ve özellikle ezilen dünya halklarını, istemedikleri amansız savaşların içine çeki
yor. Öyle ki, halkların en basit değişiklik istemleri, inatla ve en vahşi biçim
lerde bastırılmak isteniyor; insanca ve özgür yaşamak, dayatılan haksız savaş
ları kazanmakla özdeşleşiyor. Ve baskı ve sömürünün pençesi altında bulu
nan "uysal"ın haklılıgı, önemli olmakla birlikte tek başına, dayatılan saldır
gan savaşları kazanmaya yetmiyor. Savaş amacıyla örgüdenmek gerekiyor. 
Savaş amacıyla örgütlenme, savaşımın biçimi sorununa sıkı sıkıya bağlıdır. 

Savaşım biçimleri ise, çok ve çeşididir. Farklı mücadele biçimlerini kabul eden 
Marksizm-Leninizm, şu ya da bu mücadcle15içımının başa alınmasında veya 

) 

temel mücadele biçimi olarak saptanmasinda, toplumsal gelişmenin genel yasa
ları ışığında somut ve tarihi şartların 15etirleyici1iğini esas al,ır. Somut ve tarihi 
şartların tezahürü, ülkeden ülkeye, ay~ı ulusal koşullard~eğişik 
ekonomik-politik süreçlere göre farklılık.lar gösterir. Ve değişik ekonomik
siyasal konjonktürleresahip ülket"erin evrimlerine tekabul eden :;avaşım biçim-
lerinin çeşitliliği, özünde sözkonusu farklılıklara dayanır. 
Örneğin, ABD, Japonya ve Batı Avrupa gibi gelişmiş kapitalist ülkelerin 

evrimlerinin bugünkü aşamasında, toplumsal ör ütlenme ve mücadele, genel
de öne çıkan savaşım biçimi olara~ ka u! görüyor. u, "sosyalizme barışçı 
geçiş"e "gerekçe"(!) yapılmadıkçaq!oğrudur. Ancak, buna karşın, emperya-

,j list ve sömürgeci_saldır_ıların.bo_r hedefi.?urumu?da bulun~.n sömür~e ;e yeni
. sömürge ülkelerın evrımlerı, sılahlı mucadeleyı temel mucadele bıçımı ola
\ rak öne çıkardı, çıkarıyor: 

"Kıtadaki halk devriminin başlıca amacı; bürokratik askeri devlet meka
nizmasını yok etmek ve bunun yerine mevcut ekonomik ve sosyal rejimi 
degiştirmek üzere silahlı halkın geçmişini saglamak yoluyla, iktidarın ele 
geçirilmesidir. Bu amaca sadece silahlı mücadele yoluyla ulaşılabilir. Müca
delenin gelişimi ve örgütlenmesi; hareketin yürütüleceği do~ru yerin ve 

' en uygun örgütlenme yöntemlerinin seçilmesine baglıdır." (6) 
"Olaylar, emperyalizmin başlıca egemenlik aracının şiddet oldugunu gös-

/ teriyor. ( ... ) Şiddetin ancak şiddetle ortadan kaldırılabilece~ini bilmiyor-
sak hiç bir şey bilmiyoruz demektir. Emperyalizmin ne oldu~unu bilen
ler, onun ulusal güçlere karşı devamlı şiddete baş vurdugunu da pekala 

\ bilirler. Emperyalizmin boyundurugundan kurtulup da (ister sömürge
\ cilik, iste~.Y$11İ-sömi!!gecil~k şeklinde olsun) kurban vermemiş bir tek ülke 

yoktur. Onemli olan, ulusal kurtuluş hareketlerinin ne gibi şiddet yön-
temlerine baş vuracağı nı tain etmek, emperyalist şiddet yöntemlerinin öcü
nü almakla yetinmeyip sonuca yani gerçek ulusal kurtuluşa ulaşmaktır. 
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"Bazı halkların hayatında yer alan dünkü ve bugünkü deneyler, dünya
daki -özellikle Vietnam, Kongo ve Rodezya'daki- ulusal kurtuluş müca
delelerinin, bagımsızlıgını barışçı yoldan kazanmış ülkelerde görülen çeliş
mderin ve nihayet devamlı şiddetin çizdi~i zikzakların gösterdigi gibi, 
emperyalizmle uzlaşmak mümkün degildir; emperyalizm baskısı altında
ki ülkelerin kurtuluş yolu sadece ve sadece silahlı mücadeledir. 
"Halkın u darını boşa çıkarmamak için ulusal kurtuluşun tek ve etkin 

yolu silahlı mücadele ır goruşunü Öne sürmekle kimseyi şaşırtmadıgımız 
kaf!ısın ayız. alkların kurtuluş çabasına gerçekten katılmış herkes, kur
tu UşSavaşlarının tarihinde bu dersin yazılı oldugunu da görecektir." (7) 

"Siyasi eylemin en yüksek biçimi olan halk silahlı mücadelesi, yeni sömür
ge ortamında, devrimci bir ayraç rolü oynamaktadır. 

"Kurtul u a bargçı eylem yoluyla varmanın mümkün olmadıgı anlaşıl-
mı tır." (8) , 
Ayrıca Küba, Çin, Vietnam, Cezair, An go la, Mozambik ve Nikaragua dev

rimlerinde, silahlı mücadelenin temel bir işlev gördüğü ve sözkonusu devrim
lerin gelişme yoluna damgasını vurduğu tartışma götürmüyor. 
Diğer yandan, tarihsel deneyim, aynı savaşım biçiminin bile, bu iki katego

riye giren ülkelerde, hatta bizatihi sömürge ve _yeni-söm~rgelerde özü itiba
rıyla farklılıklar gösterebileceğini gösteriyor. Orneğin, Ikinci Dünya şavaşı 
sırasında Fransa, İtalya ve Almanya gibi Batı Avrupa ülkelerinde şehir ve kasa
baları esas alan gerila savaşiarına karşı Asya ve diğer bazı sömürge ve yeni
sömürge ülkelerde gerila hareketleri kırsal alanları (yani köylülüğü) temel 
aldılar. Yine yukarıdaki çözümlernemizde ikinci kategori içinde anılan Küba, 
Çin ve Nikaragua Devrimlerindeki benzerlik ve ayrılıklar, daha da öğreticidir. 
Bilindiği gibi, halk savaşına sahne olan bu üç ülkede de, devrim,esas olarak 
silahlı mücadele çizgisini izledi. Ancak silahlı mücadele, bu ülkelerde farklı 
muhtevalar kazanarak gelişti. Örneğin, birbirinden çok farklı çizgilere sahip 
olan Küba ve Çin devrimleri "şehirlerin kırlardan kuşatılması" konusunda 
önemli benzerlikler gösterirken; Küba ve Çin devrimlerinin yakından 
incelendiği, hatta belli dönemlerde şu ya da bu biçimlerde denendiği Nikara
gua' da devrim, Küba ve Çin stratejilerinin yaşattığı yenilgiler ortamında ken
dine özgü bir yol Çizdi: Kır ve şehirlçı:deki mücadele dU:alektik bir bütünlük 
içinde ve si!!_hlı mücadele çizgisinde..birleştiri!.di; sil'!hlı mücadele, t~lumsal 
örgütlenme ve savaşırola g&,çlendirilerek zafere ulaşıldı. 

Farklılığın boyutları açık. Kaynağını bilince çıkarmak gerekiyor: F.Kastro 
ve Che Guevara'nın yaktıkları devrim ateşiyle kavrulan Nikaragua, herşey
den önce, 1950'li yılların Kübası değildir. İkincisi, ABD emperyalizmi, Küba 
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( 
deneyiminden çıkardığı derslerle bir bütün olarak Latin Amerika ülkelerin
de "köklü tedbirler" almış ve bu yolda beli mesafeler katetmiştir. Ve Nikara
gua'da, sözkonusu "tedbirler"in ekonomik ve sosyal yapıdaki etkilerinden 

1 
payına düşeni almıştır. Çin ise, çok daha değişik bir ülke idi. Uzun süreli halk 
savaşının kaçınılmaz olduğu bu çok geniş ve yan-feodal ülkede, nüfusun 

5/6'sını köylüler oluştururken (9); Nikaragua'da kırsal nüfusun toplam nüfus 
içindeki payı sadece% SO' dir. (10), kapitalizmin eğemenliği ve yoğun bir pro-
leterleşme sözkonusudur. 

Sıraladığımız örneklerde de görüldüğü gibi, ekonomik-~lumsal yapı, somut 
/ ' tarihi ve siyasal koşullar, hangi mücadele biçiminin temel alınması gerektiğini 

belirlemekle kalmıyor; başa alınan savaşım biçimi yanında öne ın kazanan di~ 
) mücadele türlerini de bilince çıkarıyor ve bir bütün olarak devrimin gelişme 

seyrini etkiliyor. ~ynı somut ve tarihi koşullar, iktidar amacıyla örgf!.:_
tlenme..sorunu ile mücadele biçimi arasındaki diyalektik bağıntıyı öne~ 
meyen ya da kavramak istemeyen kolaycı, muğlak ve belirsiz yaklaşımları 
da yadsıyor. ABD, Japonya, Kanada ve Batı Avrupa ülkelerinde, bu ülkelerin 
evrimlerinin bu günkü aşamasına denk düşen "barışçı eylem" sürecini "sQS:"' 
yalizme barışçı yoldan geçiş süreci"yle özdeşleştiren Komünist partilerin ezi
ci çoğunluğunun, toplumsal muhalefete geriden el salarnaktan bir adım bile 
ileriye gidememeleri; çe1işkilerin çok daha keskin ve karmaşık olduğu Cezair 
ve Nikaragua gibi ülkelerde silahlı mücadelenin belirleyici önemini kavrama
yan "kardeş partiler" in, devrim süreci boyunca nal toplamaları bu bakımdan 
öğreticidir. 

Kürdistan devrimi 
silahlı mücadele çizgisinde gelişecektir. 

Kürdistan devriminin gelişme yolunu tesbite çalışırken, öncelikle ülkemi
zin siyasal statüsünü, ekonomik, toplumsal ve politik yapısındaki değişmeleri 
irdelemek ve kalın çizgilerle de olsa belirli tesbitiere varmak gerekiyor. Ki 
bu tesbitler, esas olarak devrimimizin gelişme yolunu belirliyor. 

Kürdistan, herşeyden önce bir sömürgedir. Ve O, bölgemizde sadece 
sömürgeciliğin değil; emperyalizmin; emperyalizmin de en zayıf halkaların
dan birini oluşturmaktadır. Daha da önemlisi, bugün ülkemizde fiili bir 
durum; acımasız bir savaş sözkonusudur. Ve ayrı ayrı parçalarda kendi seyri 
içinde gelişen savaşın niteliği, boyutları ve zaafları, bu nesnel gerçekliği 
değiştirmiyor. Kaldı ki, temel mücadele alanımız olan Kuzey Kürdistan 'daki 
savaşı "oyun içinde oyun" gibi görenler bile, ülkemizin bu en büyük ve jeo-
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politik bakımdan en önemli parçasında, her türlü hi11e, vahşet ve alçaklığı içe

ren bir savaşın yürütüldüğünü; düşmanın yetersizliklerini aşmaya çalışarak 

halkımıza dayattığı savaşı sürekli kılabilecek köklü hazırlıklar yaptığını; kısaca 

savaş içinde uzun erimli bir savaşa hazırlandığını görüyorlar. Çünkü düşma

nın, toplu köyler vb. adı altında kırsal alanları boşaltmaya çalışması, toplu 

sürgünleri sürekli g'indemde tutması, silahsız ve savunmasız kitlelere ve yurt

sever güçlere yönelttiği saldırı ve operasyonlar eşliğinde "korucu"luk siste

mini "özel hareket timleri"yle takviye edip geliştirmek istemesi, daha doğrusu 

yeni hamidiye alayları örgütleme çabaları, Kürtlerden oluşturulacak ordu hazır

lıkları, sömürge valiliğini ihdası; Bask, İrlanda, Korsika vb.'de uygulanan 

sömürgeci politikaları yakından izleyip bunlardan edindiği sonuçları Güney 

ve Doğu Kürdistan'daki deneyimlerle birleştirerek günümüz koşuHanna 

"cevap verebilecek" savaş politikaları geliştirme çabaları ve buna bağlı olarak 

Kürt burjuva ve reformist güçlerine göz kırpma çabaları; onları ve diğer par

çalardaki kimi kurtuluşçu güçleri, radikal mücadele çizgisine karşı kullan

ma ya da Kürdistan'daki direnişin zaaflarına basarak onlardan yararlanmaya 

özel bir özen göstermesi, bu barbar, sinsi ve hain politikanın çıplak örnekle

rini oluşturuyor.(ll) Ve bunu görmemek için kör olmak gerekiyor. 

Diğer yandan, emperyalizm, Sovyetler Birliği ile sınırı olan ve Akdeniz'den 

Basra körfezine uzanan Kürdistan'daki savaşa seyirci kalmıyor. Aksine ABD 

ve kimi Avrpalı müttefikleri, ekonomik ve stratejik önemi büyük olan bu 

zayıf halkanın koparılmasını enge11emek için, "kurtla beraber oturup kuzu

yu yiyiyor, sahibiyle birlikte oturup ağlıyor"lar. Onların bir yandan Tür

k~e'ye, "Kürt halkının varlığuıuanıyın .. azınlık aklarını verin .. "diye tel

kinlerde bulunmaları(!); diğer yandan, Kürdistan 'ı, NATO'nun Ortadoğu'ya 

yönelik bir askeri üssü haline dönüştürmeleri ve sömürgeci Türk devletini 

ekonomik ve askeri yönden desteklemeleri ve daha şimdiden "Türkiye' de muh

temel bir Kürt ayaklanmasının nasıl bastırılacağı"nı ortak tatbikatlada sergi

lemeleri bunu gösteriyor (12). Bu gün bunu yapan ABD, BRD ve diğer bazı 

emperyalist ül elerin, Kürdistan'daki savaşın kızışması halinde, sadece eko

nomik ve askeri destekle yetinmeyecekleri de bir sır değildir. 

İkincisi, ülkemizde çok hızlı ve dinamik bir süreç yaşanıyor. Dayatılan sava

şa, savaş hali yasalara rağmen halkımıza ve onun devrimci-yurtsever güçleri

ne boyun eğdirilemiyor. Ulusal hareketin yapısında taşıdığı dinamikler, halk 

kitlelerinin derinden derine kabaran kin ve öfkeleri ve gelişen mücadele, Kür

distan'daki devrimci süreci geriye çekmeye ya da yumuşatmaya elvermiyor. 

Boyutlanan ulusal kurtuluş mücadelesi karşısında, düşmanın vereceği ödün

ler, devrimci sürecin yapısında geliştirdiği patlayıcı birikimleri boşaltmaya yet-
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miyor. Sömürgeci düşman ve emperyalizm ise, bu durumu yakından görü
yor ve izliyor. Kürdistan'daki savaşın sürekli kılınınasma ilişkin hazırlıklar, 
bunu bütün çıplaklığıyla gösteriyor. Reformistlerimizin özlemini duyduğu 
"barışçı eylem" ve dernekçilik dönemi tarihe karışmış bulunuyor. Çünkü 
sömürgeci statükoda açılan ve açılacak olan her delikten, ulusal kurtuluşçu 
güçlerin yararlanacağını düşman da gayet iyi biliyor. Ve bunu bildiği için de, 
ülkenin ve hayatın her alanında savaş yasalarını uygulamayı, şiddet ve barbarlığı 
esas alıyor. 

Üçüncüsü, düşman orduları tepeden-tırnağa çağımızın en modern silah, araç 
ve gereçleriyle donatılmıştır ve düşman, bu gün için geçici de olsa (ki geçici
dir), hala güçlüdür. Ayrıca, tarih boyunca yaşanan yenilgiler, yenilgilerin ger
çek nedenlerini kavrayamayan geniş yığınların, özgüçlerine güvenlerini belirli 
ölçülerde de olsa sarsmış; toplumun bazı kesimlerinde zayıflığın "aşılamaz 
bir kader olduğu" (!) imajını güçlendirmiştir. Bunun kırılması gerekiyor. 

İşte devrimimizin gelişme yolunu belirleyen esas unsurların biçimlendirdiği 
tablo budur. Bu somut koşullarda bir numaralı görevin, zayıflığı kuvvete 
dönüştürmek, kitlelerin kendilerine güvenmelerini sağlamak ve ulusal benliğe 
varmış bir ulus yaratmak olduğu açıktır. Bu da, ancak, dayatılan savaşı kabu
llenmek ve daha etkin bir şiddet çizgisinde savaşımı geliştirmekle mümkün
dür. Çünkü bu, hem düşman saldırılarını karşılamak ve koşullara uygun kar
şı saldırılar düzenlemek; hem de siyasal örgütlülüğü geliştirmek ve değişik türde 
toplumsal mücadele biçimlerini örgütlemek, korumak ve geliştirmek için 
gerekli ve zorunludur. Kürdistan devrimi silahlı mücadele çizgisinde gelişe
cektir. 

Dipnotlar 

1- F.Kastro, Dünya Bunalımı, On.Ya., s.93-215 
2- Wopld Marxist Rev.Der., s.10 
3- Türkei-İnformation, Eylül 1987 
4- F.Kastro, Age., s.187-188 
5- M.Gorbaçov, Yol.Ek.Yol. Öncülerin Yoludur. 

Devam Edecek 

6- OLAS Kon.Bil., Marx. ve Geri. Savaşı, Ev.Ya., s.380-381 'den 
7- A.Cabral, Age.,s.347-348'den. 
8- K.Nkrumah, Age., s.360'dan. 
9- K.Zaradov, Len.ve Kap. Sos.Geçiş, Tem.yay., s.252. 
10-Nikaragua Devrimi stratejisi, Bil.yay.,s.147. 
11-TSK-MK değerlendirmesi, Ocak-1988. 
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STRATEJİYA LEŞKERİ YA ŞOREŞA 
KURDISTANE 

Politika iı Şer 

Tet zanln ku şer, di manaya damandina halaten polltlkaye yen bi zore de 
ye; ev ji politikaya hukfımet, netewe fı çinan nahet cudakirin. U digel 
evaya, dlyalektlka poli'tlkaye fı şer, hln jl di nav çarçowa navnetewl de bfıye 
sederne damandina minageşen giring fı rojane; tet xwestin ku pirsen şoreşe 
fı şer, "parastina" aştlye, li ser bingeheke nfı ye diroki bet minaqeşekirin fı 
tet minaqeşekirin . 

Beri her tiştl, minaqeşeyekl weha ji aliyekl ve tebil ye. Belarn telıllıkeya 
şere nukleer mezin dibe, peşbazlya çekdarkirine ketiye merhaleyeke pirr 
mezin, bihna xwln fı mirine ku ji tenfıren şer yen hererne tet fı tevayiya van 
tiştan qadcke lerze ava kirlye, bi tevayl ınİrovatlye tehdld dike; li pirani'ya 
cihane peşlya peşveçfına aborl fı civakl distlne. Her weha ye ku şoreşa te
knolojik a zanistl, di bedela ku bi tevayi bikeve bin xizmeta jibo başi'ya mi
rovatlye, ketiye bin xizmeta çekdarkirina leşkerlya modern; mubadela 
teknolojiye, welaten ku bindik peşta çfı ne, paşvemayina van welatan ji nfı 
ve çedike; sistema mali fı pcrc ya emperyalist fı kapitalizme ku xwe dijdine, 
giredaylya ku belısa wan tet kirin, dipejirlne fı welaten ku bindik peşta çfı 
ne, wan dixe bin deynen giran ku nikarin di bine we de rabin. Hin betir, we
laten ku bindik peşta çfı ne, bfıne bedefa sereke ya erlş fı tehdld, teda fı 
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kedxwariyeki paşverfi ya emperyalistan; bibe-nebe evana ji xwe di nav p€§
baziya çekdariye de dibinin; bi awayeke lez, evana dik&ılnin nav ve p€§ba
ziye. Ev ji, gelen ci'hana seyemin ku pirani'ya mirovayetiye ava dike, wan 
dixe bin xeteren hln pirrtir mezin; wan li hemher felaketen civakl u abori' 
dihele. Wek mi'nak, di sala 1981'an de li Welaten Cihana Seyemi'n, mesre
fen çfiyi'ne jibo le§keri, bi tevayi 81.281 milyon dolar digire, le li hemher 
evaya her zarokeke ji Cihana Seyemin ku tet dinyaye, 260 dolar dikeve bin 
deyn u pewist e ve bari' li ser xwe bik&ıi'ne. (1) Yen koloni ji', bfine wek la
buratfiwaren kimyawi ku li wir ceribandina hernil çeken cure-cure bemer
hemeti çedibe. Sficen beri hov u pis yen kolonyalizm u emperyalizme, li van 
deran tet raxistine. Bi ser evana ve, ev u hin pirrtir tişten nebaş ku berpir
siyaren wan yen sereke emperyalizm u paşverfiti ye, bi hernil van tiştan ji 
namine; li hemher tengasiyen xwe yen ku kur dibin, li çar-aliye ci'hane şide
ta dij-şore§e u midaxeleyen e§kera me§rfi dike. 
Tebiibfina minaqe§an jiber xwe ve derte hole. Bi awayeke tevayi di nav di

jayetiya mirovatiye fı çekdarkirineke har, nermbfiyin u vek&ıi (an şidan
di'),xizanti u dewlwmwndi'ye, emperyalizm u kolonyallzma-nfi, kolonyalizm 
u serxwebfin u azadiye, gelşen ku di van navkoklyan de dibin sederne p€§ta
çfina felaket fı teqandinan, beliyan ji koke ve pewist dike. Ü helkirina her
beri'ya (çeli'şkiya) civaki'-çinayeti u netewayi, "parastina" aştiye, 
dem111tar1zasyona abori'ye (kemkirina çfiyi'nen eskeriye), amadekirina ilm u 
teknlke, jibo xizmeta ınİrovatlye u hwd., ji her dem pirrtir mana xwe giring
tir dike; evana di hundire xwe de ni'şan didin. Ku ev, ji pirsa şer u politlkaye 
re, di eyne wexte de rengeki' nfı qezenç dike. Sinete polı"tlkaya modern, te
gihi'ştina rastiya evaya de raza ye. 

Her weha di ve nuxte de, kar u baren diroki u gelşen tevlihev ku benda 
heliyen bi lez in, astengen giring, li benda hereka şoreşger ya elliane ye. 
Kemasiyen ku hi'me astengan ava dike, nebesiyan xwedi dike. wek minak, 
sistema sosyalist, ji bo parastina menfeeten sosyalizme ku ava kirine u ji bo 
ku dengeyek (mezinek) di nav xwe u sistema emperyalizme de çeke, da ku 
bikaribin bikevin p&ıiya şereke nu ye cihan!, di qada p€§baziya çekclarkiri
ne de digel ku bfine xwedi'ye serdestiyeke kifşkiri, di hinik qaden ilme u te
knolojiye de nikarin bi kapi'talizma monopol re bikeve p€§baziye; rastirin 
nikarin pişta we bide erde. "partiyen bira" ji, pirani'ya wan bi beza !ez ya 

bin reni'şanvan u ji civandine re nabin. Qelaya sosyalizme li Yekı"tiya Sovy
et, problemen ku ketine ronahlya roje, zehmetiyen ku li hemher "Pere
stroyka"ye sekinandi ne u bi taybeti rewşa berbiçav ya "partiyen bira" ku li 
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paşlya p€şveçfınen ku di navendlya tenuren şer yen clhane de mane fı nalan 
dicivinin, jibo ispatkirina ve rastlya berbiçav, bes e. Her weha ev fı ne besiy
en weha, redlqaletlye radiwestlne; hinik basken ku li nav hereken şoreşger 
yen clhane, li meşrfıbfıne digerin, wan dike tolaz. H eta basken xwar ji pren
siben çini jl di nav reW§eki weha de şin dibin. Binerin, van gotinen Roland 
Bauer, ji vi ali ve eceb e: . 

"Iro rawestandina tofaneke nukleer, parastina aştlye li cihane fı helkirina 
gelşen hererne di rlyeki aşti de, lazimiyen peşi yen beri giring yen p@şvebi
rina civake ye. Şere nukleer, ji şeren kevnen buhori bi awayeke cuda, do
mandina politikaye bi halaten din nlne ye, de hibe sederne dawiya 
politikayen her awayi fı bi awayeke tebii de hibe sederne dawiya p€şveçfı
nen her awayi. Silogana şere emperyalist bete zivirandin jibo şere hundiri, 
ku ev silogan ji aliye Lenin fı Liebnecht ve hatibfı zimen, ev jibo salen ewe
lin ye ve sedsale, bi tevayi rast bfı, ev jibo van mercen iroyin bi awayeke 
qethi nahet fikirandin. W eki din, ditinen ku derheqe, qeweta şoreşger jibo 
zayina p€şveçfına civaki ebe ye, şeren heqi fı neheqiye hene, serdestlya sis
temen çek yen sosyalist fı hinik ditinen din yen kevneşop (enene), em di we 
baweriye de ne ku bi awayeke navkoki dive evana betin duzkirin" (2) 
(mbc) 

Ditinen R.Bauer, di nav tewratewra tebii ya hereka şoreşger a ci'hane de, 
dibe ku maqul bet qebfılkirin(!). Le di nerineo Bauer de, çewtiyekl vekiri 
heye ku ji prensiben şinayeti hatiye. Dive pewist e ku evaya derkeve 
rohniya zanine fı bet mehkfımkirine. Bauer, dixwaze bibeje ku "ger aşti ne
bet, her tişt qet tiştek nine. "Ü "teza" xwe, li ser hime şere nukleer, ku li 
dervaye damandina haleten din yen politikaye, dawihatina tevayiya mirova
tiye ve dipejirine. Ev di wareki de dibe ku rast be. Leşere nukleer, naye we 
manaye ku de qethi çebiblt. Ü ravestandina ve haritiye mimkfın e. Çimkl di 
seri de Y ekitiya Sovyetan fı welaten sosyalist yen din, li hemher ve hovitiye, 
hezeke rawestandine ava kirine. Ya duwemin, miravayeti fı bi taybetf miro
ven welaten p€şketi, iro ji du betir li hemher ve haritiye hişyar fı xesas in; 
mimkfın e ku ev xesasfyet bizivire jibo berxwedanen xurt. Ya seyemin, harl
tiyeke weha, de hibe sederne dawiya yen ku dest bi evaya dikin ji. Di vi wari 
de, şemirandina ve harftlye ya Dewleten Yekltiya Emrikl (DYE)ye, de ne 
hewqas hesa be. DYE ji nfıha ve, li ser heremen sitratejik fı aborl yen der
vaye Ewrfıpa ya Rojava, çekirina pilanen "şere nukleer ye hereme" fı p€şta
birina çeken nukleer ku tesira wan dikare nuxtaki de bimine, ji aliyekl ve ji 
evaya re işaret dike. Wekf din DYE ku nebza şirfgen xwe yen Ewrfıpayi di 
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deste xwe de bigire ji, pewistiya evaya dibine.(3) 
Ya duwemin, R.Bauer, bi nerineke ne berbiçav (soyut) "parastina aşitiye" 

mutlaq dike; renge tekoşina aştiye vala dike; şeren rizgariya netewi u şore
şen civaki, bi "parastina aştiye" ve dide giredane. Heta nerineo xwe hewqas 
p&jta dibe ku dixwaze ditinen Marx, Lenin u K.Liebkecht yen liser ve ba
bete "puç" (!) bike. U olgilyen aşti u "p&jveçuna civaki'', fenomeneo ku 
koka wan a hem navnetwl u hem ji netewi heye; u olgilyen (kiruyen) ku 
belısa wan tet kirin, di nav van aliyen navnetewi u netewi de bi gredaye gu
herandinen modernverezen diyalektik yen ku zede dibin heye. Wek mi
nak, emperyalizm, kolonyalizm u kolonyalizma-nu, di çekirina xwe de 
şideta-diji xwedi kiriye u bi taybeti li welaten koloni u gredayi, we aniye 
merhaleyeke teqandine. Jibo "parastina aştiye" ango qezenckirina "leze" 
(!iv, ivmeye) ji pevajoya nermkirine re, di van welatan de -ger rast be ji (ve
kiri ye ku ne rast e)- mimkun nine ye ku tekevin p&jiya teqandinen bi şid
ded. Çimki teqandinen weha, pirani bili (xeyne) ji daxvazen subjektif, 
rnekanizmen teda u kedxwarina giran ku di nav pevajoya diroki de ava bU 
ye, di neticeya tophUyinen bingehin yen netewi de derketiye hole. Disa "iro 
li cihane ji SOO milyoni zedetir mirov birçitiye dik&jinin. Li gor hesaben 
FAO'ye, di 1975'an de, ji xwedlkirina nebesiye ya timi, li Efrikaye sedi 
22'ye nifilse, Rojbilata Dur desedi 27'e nifilse, li Emrika Latin sedi 13'ye 
nifilse u li Rojbilata Nezik sedi ll'ye nifilse" tesire digre. ü her sal nive 

wan zarok 40 milyon nıirov ji birçibune u ji xwedlkirina xirab dimirin. ( 4) 
Dimine ku van hejmaran (reqeman), bi paralela borana (bunalim) ku ji ne
ticeya abori u deynen giran yen welaten bindik p&jketi, sor dike-diqijirine 
ve bilind dibe. U ev reW§a bi bejmar ji, gelen Cihana Seyemin u koloni ku 
çaran-sisiye mirovayetiye ava dike, teda, wehşet u felaketen civaki wek bir
çiti-xizaneti ku qasi şere nukleer xwedi şewitandine ye, dide Dişandane ku 
van gelan bi erneli bi wan (yane bi gelşen xwe re) re tet xebitandin. Betir, 
welaten giredayi u koloni, bi kurtahi piraniya gelen Cihana Seyernin bi ras
te rast, ji ditinen R.Bauer ye ku "dixwaze helkirina xiruciren hererne di riya 
aştiye de hel bike", tesir distine ango xwe di nav tenuren şer yen hererne de 
dibinin. Bfıyeren ku R.Bauer wek "xiruciren hereme" bi bir tine, wek esas 
van tenuren şer dixe nav u li van deran, ta şideta dij-şoreşger dawi nehet, 
bi ya rastirin sederne rnadi a şer ger bi tevayi ji hole nehet rakirin, p&jneya
ren heliya bi aşti, ji wek niyeteke baş zedetir we de nahere. 

Her weha, pirs, hinik tezen (an ditinen) bingehen yen Marksizme di çav 
de derbaskirin ango bi tabira Baur "rastkirin" nine ye; tezen ku belısa wan 
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tet kirin, di bin rohniya wan de u di nav koınika herberiyen tewratewir ku 

di sedsala me de hene de, dive sitratejiyen §ere "nu" ya eri§kariya pa§veru

emperyalist bet hurnerin; dinarniken ku bikaribe tehditen emperyalist bela

wela bike, çarçova van dinamiken, hundur-hundiratiyen wan u tesira 

lihevdukirine u bi awayeke tevayi hezen wan yen li tesirkirina pevajoya şo

re§ger, dive tekeve zanine; tişten ku bi dest dikevin, di nav jiyana madi de 

dive bet zivirandin ji bo gav avetinen politik. Hereka şore§geriya cihane en

cax bi nerineki weha ve, kemasiyan dikare baveje ku ev kemasi li peşiya re
diqaletiye kare rawestandine pek tine, peşi li gerandinen me§rubfine 

dikare bistine u dikare peşbaziya lez a bi deme re hesatir bike. 
Sitratejiyen şere "nu" yen DYE, wek esas der-doren welaten sosyalist u bi 

taybeti welaten Cihana Seyemin digire; li welaten sosyalist "zivirandina be

repa§eke derece derece" kiriye hedef. Hema berna tevayiya peşveçfinen 

çekdari yen ku di çil ( 40) salen dawiye de hatiye ditin, li welaten Cihana 

Seyemin hate hole. Bi sitratejiyen "nu" ve, şeren ku peşberi gelen Cihana 

Seyemin bu ye, damandina wan tet xwestin; tet xwestin ku piştgiriya welaten 
sosyalist bi şore§en civaki u netewi re bet astengkirin. Hesaben ku li ser "zi

virandina berepa§ ya derece derece", pilanen ku li ser neziki sinaren wela

ten sosyalist çe dikin, jibo peşigirtin li piştgiriya enternasyonali, wek unsfue 

tehdide tet bikar anin. 

U hesaben male u bazare li hev dernakevin. Rojbilata Navin, Emrika La

tin, Asya u di gel Afrikaye, welaten Cihana Seyemin, diruve bidona barute 
dikeve ku ji teqandine re arnade ye. Berxwedanen· çetin yen gelen Kurdi

stane, Filistine, Efrika Ba§ur, İrlanda, Bask, Zelanda ya Nu, Sih u Tamile, 

digel dilinen ku dibejin şeren rizgariya netewi "dema xwe tije kirine" teni 

puç nake; ji emperyalizme, kolonyalizme, siyonizme u nijadperestiye re de

men tirse dide jiyandine. Di'sa tekoşina rizgariya civaki ku li Cihana Seye

min peşve diçe, ji ve pevajoya ku ji lehiya gelan re qonaxen nu dide 

qezençkirin. Hereka Bealitiye ku ji pevajoya piştgiriya di navbeyna welaten 

ku peşta diherin, çebuye, ReXİstina Yekitiya Efrika, Sistema Aboriya Emri

ka Latin u hwd., di van reXİstinan de daxwaza legerandina cizdana netewi, 

bi awayeke zede xwe ni§an dide u meyla destXİstina insiyatife, ve pevajoye 

bi hez dike. Bi kurtahi, gel, di qada diroke de bi awayeke zedebuyi hebfina 

xwe didin xfiyakirin, giraniya xwe didin hiskirin.(5) Ü her şoreşa civaki u 

dewleteke nu meyweyen pevajoya şore§ger e u ev di mezina hezen cihane 

de re dide jibo guhartinen cidi u nu; ji "peşveçuna civaki'' re iwme dide qe

zençkirin u qeimkirina a§tiye pek tine. Her weha, ferqiyeta di nav şeren 
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heqi'ye u neheqi'ye, sistema sosyalist, heza yekbuna şoreşen civaki' u netewi 
u piştgirlya wan a aktif hin betir giring dibe. 

DYE u şiri'ken wan, dixwazin ku peşlya ve pevajoye bixitimi'nin; nehelin 
ku helqa heri' qels ya sistema kapitalist-emperyalist bet jekirin; bin rastirin, 
dixwazin şoreş dema ku di merhala toviti'ye de ye bixeniki'nin. Her weha, 
dive ji evaya re destur nehet dayi'n; irada gelen reben bete diqetkirin ku ev 
nu kirina sedsala me dide kişfkirin u jibo peştabirina ve pevajoye bi Ieztirin; 
"parastina aştiye", rakirina çeken nukleer demilitari'zasyona abori, di 

xizmeta mirovati'ye de xebitandina teknoloji'ye u zanyari'ye u hwd., tekoşina 
ku li der-dora van amancan fıreh dibe, evana dive jibo menfeet u daxwazen 
gelan bet eyarkirin ku ev renge nukirina sedsala me ye. Di çarçova umumi 
de xwestina aştlye ji aliye gelan ve rast e. U pirani'ya mirovayetlye, beri' 
evaya azadi, wekhevi, kar u nan dixwazin; hin rastirin, ji bo hebuna li hem
her berpirsiyari'ya pewisti' ku şer bikin, ev ji rastiyek e. Vaye, di politika şo
reşger ya modern de helqa bingem ya ku dive tebegi~tin ev e. 

Hunandina jibo şer, bi jidandi giredaye şikle şer ve ye 
Bikar anina gotina şer bi xwe hinik kesan eciz dike. Em evaya dizanin. U 

digel evaya pewist e ku em rastiyen derxin zani'ne. Çimki', emperyalizm, ko
lonyali'zm, kolonyali'zma-nu, bi kurtahi teda u kedxwari', çina karker u bi 
taybeti gelen elliane yen bindest, wan dikeşine nav şeren beeman ku nax
wazin. Weha ku, daxwazen guherandinen heri' besi't yen gelan, bi awayek 
inat u wehşi dixwaze bet pelçiqandin; ji'yandina aza u mirovati', di manaya 
qezençkirina şeren neheqiye ku peşberi wan e, wek hev e. O heqitiya "me
layim" e (sernerme) ku di bin pence (lapuşke) teda u kedxwariye de ye, ji 
ber ku bi sere xwe giring e ji', jibo qezenckirina şere er~i' ye peşber, ne bes 
e. Jibo amanca şer hudandin pewist e. 

Jibo amanca şer hudandin, bi pirsa şikle şer ve jidandl gredayi' ye. Şiklen 
şerkirine ji', pirr u tewra tewir e. Marksi'zm-leninizm şiklen tekoşina cure
cure qebfil dike. Li seri' danina ve ango we şikle tekoşine an qebfilkirina şi
kle tekoşi'ne wek biiıgeh, di bin ronahi'ya qanunen (zagonen) gişti yen 
peşveçuna civaki' de, şert u şiruten diroki u berbiçav (somut) wek esas 
evaya dide tai'nkirine. Xwe n~andana şerten diroki u somut, li gor her we
latl, li gor pevajoyen politik-abori ku di nav şerten netewayi' yen cure-cure 
de dijl, ferqi'yatan n~an dide. Ferqlyeten şiklen şerkirine ku raste peşveçu
na welatan tet ku evana xwedi' konjokturen slyasl-abori' yen cure-cure ne, di 
esle xwe de giredayi' van ferqlyeten ku belısa wan tet kirin in. 
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W ek mlnak, di merhala pCşveçuna i'royin ya welaten kapitalist yen pCşketl 
wek DYE, Japonya u Ewrupa Rojava de, tekoşin {) hunandina civaki, bi 
tevayi şikle şerkirine ku derte peş wek ere tet rutin. Ger ev, "derbasbuna 
rlya sosyalizme bi aştiye"re nehet "sedem"(!) kirin, rast e. U li hemher 
evaya, pCşveçuna welaten koloniyen-nu u kolani ku büne bedefen sereke 
yen erişen kolanyalist u emperyalist, tekoşina çekdari wek şikle tekoşina 
bingeh dencist pCş, derdixe. 

"Amanca sereke ya şoreşa gel li Kitaye; perçekirma mekanizma dewleta 
leşkeri ya burokratik u di bedela we de guherandina rejima civaki fı abori 
ya mewcut, ku bi riya xweşkirina debara gele çekdar, bi destxistina karine 
(iktidare) ye. Tenibi riya tekoşina çekdaıi ve gihlştina ve amance mimkfın 
e. Hunandin u pCşveçuna tekoşine; giredaye bijartina metoden hunandine 
yen heri mosait u giredaye ajotina (meşandina) ciye rast ye tevgere ye." (6) 

" Buyer nlşan didin ku haleta sereke ya iktidara emperyalizme, şided e. 
( ... ) Ger em nizanihim ku şided encax şidede ji hole radike, tet we manaye 
ku em qet tiştek nizanin. Yen ku dizanİn emperyalizm çiye, ew baş dizanİn 
ku emperyalizm her tim li hemher hezen netewi dest bi şidede kirine. Qet 
yek welat tuneye ku dema ji bin ni're emperyalizme xilas büye ( dixwaze bi 
awaye kolonyalizma-nu, an awaye kolonyalizme be), qurban neda ye. Ya 
ku giring e, hereken rizgariya netewi bi kijan metoden şidede destpedike 
kifş bike, dive qima xwe bi tolhildana metoden şidede ya emperyalist ney
ne, her bi neticeye yane her bi rizgariya netewi ve biçit. 

"Tercuben i'royin u doyin ku di jiyana hinik gelan de cih sitandlye, tekoşi
nen rizgariya netewi li cihane -bi taybeti li Vietname, Kongo u Rodezyaye
berberiyen welaten ku bi aştiye gihane sexwebuna xwe u dawiye de wek 
daye nlşandan, fetildanen (zikzaqen) ku ji aliye şideda heruher ve hatiye 
cixizkirin, lihevhatin bi emperyalizme re ne mimkun e; riya rizgariya nete
wiya gelen ku di bin teda emperyalizme de ne, teni ô teni tekoşina çekdari 
ye. 

" Jibo ku heviyen gel badilhewa neçe, bi pCşberkirina dltina rizgariya nete
wi, tekoşina çekdari riya qeim ô yek e, em bawer in ku kesek nadin şaşkiri-

ne. Hem u kesen ku di rizgariya gelan de bi rasti xebitine, dibinin ku di di
ro ka şeren rizgariye de ev ders nivisandl ye. (7) 

"Te koşina rizgariya gel ku şikle he ri bilin d ya karubare (e yle ma) siyasi ye, 
di rewşa kolaniya-nu de, roleke cudakirina şoreşger dilize. 

"Hatiye tegihlştin ku bi karubare aştiye, sertiraziya rizgariye mimkun nine 
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ye." (8) 
Weki din, di şoreşCn Kuba, Çin, Wietnam, Cezair, Angola, Mozarnbik ii 

Nikaraguaye de, tekoşina çekdari kareke bingeh ditiye ii muhra xwe li riya 

peşveçiina van şoreşan xistiye, ev edi nahet minaqeşekirin. 

Ji aliye din ve, terefiben diroki, eyni şikle şerkirine ji, di van welaten ku di

kevin nav her du kategoriyan, heta li kolani ii koloniyen-nu, wek esas dicle 

nişandan ku hinik ferqiyet tetin ditin. Wek minak, di dema şere Cihaneye 

ll.em de li Firansa, İtalya ii Elmaoya ku wek li welaten Ewrupa Rojava, li 

hemher şeren gerilaye ku gund ii bajaran esas girtibfi, li welaten Asyaye ii 
li koloniyen-nu ii kolani de qaden gundan jibo hereken gerilaye (yane 

gunditiye) wek esas girtibun. Disa di textila me ya jorin de Kuba, Çin ii Ni

karagua ku di kategoriya duwemin de bi bir ambun, di van şoreşan de tiş

ten wekhev ii yen tewratewir, betir tiştan dicle hinkirin. Wek tet zanin, di 

van se welatan de ku şere geleri derket hole, şoreş, wek esas xeta tekoşina 

çekdari peçfi. U tekoşina çekdari, li van welatan bi qezenckirina muhte

wayen cure-cure ve peşta çu. Wek minak, şoreşen Çin ii Kubaye ku xwedi 

xeten pirr ciida ciida biin, li ser babeta "gemaroya( dorgirtina) gundan ber 

bi bajaran" diriivdariyen giring hatin ditin; dema mirov ji nez ve lekoün li 

ser şoreşen Çin ii Kubaye bike, li Nikaraguaye şoreş, di hinik dernan de ev 

an ew şiklen ku li van welatan hat ceribandin, ku di sitratejiyen Çin ii Kii

baye de re~ tekçiine hat jiyandin, le Nikaragua li gor şerten xwe, ve rew

şe nejiya ii riyeke taybeti ajot: Tekoşina li gund ii bajaran di nav yekitiya 

diyalektike de li ser xeta tekoşina çekdaribi hev du re hat giredan; tekaşma 

çekdari, bi hunandin ii şerkirina civaki ve hat qeimkirin ii giha serfiraziye. 

Çarçova ferqiyetan vekiri ye. Pewist e ku serkaniya we derkeve zanine: 

Nikaragua, bi agire şoreşa ku F.Kastro ii Che Guewara vexistibu ve qeü 

biibii, beri her tişti, Kiibaya salen 1950'yi nebiibu. Ya diiwemin, emperya

lizm DYE, ji terciiba Kubaye ders derxistibii, bi awayek tevayi li welaten 

Emrika Latin, "tedbiren esasi" sitand ii di ve re de mesafeyen kifşkiri girti

bii. Ü Nikaragua, "tedbiren" ku belısa wan tet kirin, para xwe ji nav çekirina 

tesiren abori ii civaki sitandibu. Çin ji, pirr betir welateke cuda bu. Li vi 

welate niv-feodal ii pirr fireh ku ji neçari şere geleri ye demdirej pekhat, 

gundiyan 5/6 nifiise ava dikir (9); li Nikaraguaye para nifiise gundan di nav 

niffısa tevayi de tene sedi 50 (%50) bu (10), serdestina kapitalizme ii çebu

neke gurr ya piroletaryaye babeta gotine ye. 
wek di minaken ku me rez kir de ji tet ditin, yapiya civaki-abori, şerten so

mut yen siyasi ii diroki, kijan şikle tekoşine dive wek bingeh hewce ye, bi ve 
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xfiyakirine ve namine; li her şikle şerkirine ya ku dive bete seri, şiklen teko
şina din yen ku giring in jl derdixe zanine ii bi awayeke tevayi tesir li ser 
meşa peşveçiina şoreşe dike. Disa eyne re~n somut ii diroki bi pirsa hu
nandina jibo amanca iktidare ve girerlana diyalektike di navbeyna şikle te
koşlne ku hinik naxwazin ve rastiye fer bibin ii guh nadin we ii evana bi 
avayeke rehet (hesa), muxlaq ii ne kifşkiri, li ve pirse dinerin, ev tişt nahet 
qebiilkirin. U welaten DYE, Japonya, Kanada ii Ewriipa Rojava, di mer
hala iroyin ya pevajoyen van welatan de, pevajoya "kariibare aştiye" ku rast 
dikeve, piranlya partiyen komonist ku vi tişti wek "pevajoya derhasbuna so
syalizme di riya aştiye de" wekhev dibinin, bill ku li paşiya muxalefeta civa
k! dest biweşinin, nikarin gavek ji peşta herin; wek welaten Cezayir fi 
Nlkaragua ku herberiyen li wir bin pirrtir tiij ii tevlihev in ii "partiyen bira" 
ku li van deran giringiya tekoşina çekdari wek esas tenagihişin, evana di 
pevajoya şoreşe de nal dicivinin, xebaten "partiyen bira" di vi wari de 'xwe
di binkirinan in. 

Şoreşa Kurdistane de 

di xeta tekoşina çekdariye de geş hibe 
Dema em rlya peşveçiina şoreşa Kurdistane tesbit bikin, ewelin dive em 

sitatiiya welate xwe, guhertinen ku di yapiya abori, civakl ii politik de çebii
ne bikolin ii bi çixizen qelind be ji, pewist e em bigı'hlşin tesbiten kifşkiri. 
Ku van tesbitan, wek esas, riya peşveçiina şoreşa me nişan dide. 

Kurdistan, beri her tişti koloniyek e. Ü ew, di herema me de ne teni ya ko
lonyalizme; helqeyek ji helqeyen beri qels yen emperyalizme ji ava dike. Ya 
bin giringtirin ji, iro li welate me re'W§eke emeli (fiili); şereke beinsaf babe
ta gotine ye. Ü renge şere kulibeşen (perçeyen) ciida-ciida de di nav meşa 
xwe de peşta diçe, kemasi ii çarçova wi, ve rastiya objektif naguhorine. Di
mine ku, yen şere li Kurdistana Bakiir wek "listik di nav listike" de dibinin 
ji, ku qada tekoşina me ya bingeh li vir e, li beşa beri mezin ii ji aliye jeo
politik ve ya beri giring a welate me, dek-dolaben bi her rengi, şere ku xwe
di wehşet ii beşeretiye ye tet domandin; dijmin dixebite jibo nebesiyen xwe 
derhas bike, şere ku daye peşiya gele me bidomine, jibo van kar u baran di 
koke de beziriyan dike; bi kurtahi ew dibinin, ku di nav şer de hezirlya şere 
demdirej dike. Çimkl dijrnin, di bin nave gunden kombiiyi ii hwd. de dixe
bitin jibo helen gundan vala bikin, nefikirinen (sirgunen) tevayi, timidi ro
je ve de dihelin, digel operasyon ii erişen ku dibin ser hezen welatparez ii 
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kitleyen beçek u neparasti digel ve sistema xwe ya "parastine", bi "timen he
rekata xisusi" ve teqwlye dikin u dixwazin peşta bibin, bin rastirin dixebitin 
jibo hunandina Alayiyen Hemidiye ye nu, beziriyen wan yen avakirina or
diyek ji Kurdan, bikar anina waliye koloni; ji nez ve politikaya kolonya
lizme ya ku li Bask, Irlanda, Korsika u hwd. de bikar hatibu, neticeyen ku ji 
evana standine, bi tercilben ku ji Kurdistana Rojhelat u Başilr girtibiln re 
dikin yek, li gor rewşa roja me, xebaten wan yen peştabirina polı"tikayen §er 
ku "bikaribe bersiv bide" u bi giredaye we ve, xebaten wan en ku çav li he
zen reformist u burjuwaye Kurd di§kenin; dixwazin ewana u hinik hezen 
rizgarixwaz yen b~n din li hemher xeta tekoşina radikal bixebitinin ango 
kemasiyen berxwedana li Kurdistane ji xwe re bike silim u diqet dikin da 
ku ji wan fedeya xisusi bistinin, evana hem ii minaken politika xain u sinsi ya 
tazi ava dike. (ll) Ü jibo neditina evana dive hewce ye mirov kor be. 

Ji aliye din ve, emperyalizm, li hemher şere ku li Kurdistane ji Derya S ipi 
ta Korfeza Basraye direj dibe ii sinare we bi Yekitiya Sovyetan re heye. 
Ekse we DYE ii hinik şirigen wl yen Ewriipi, jibo asteng derxistine li peşiya 
jekirina helqa qels ya ku giringiya sitretejik u aboriya wl mezin e, "digel gur 
rildine u berxe dixwe, digel xwediye we rildine digiri''. Ewana ji aliyek ve ji 
Tirkiye re, "hebuna gele Kurd nas bikin ... mafen bindikayiye bidin .. ." nesihet 
dikin(!); ji aliye din ve, dixwazin Kurdistane bizivirinin jibo mexera leşke
ri'ya NATO'ye li Rojhelata Navin u di wari abori u leşkeri de ji dewleta 
Tir k a kolanyalist re alikariye dikin u ji nilha ve tetbiqaten ortaxi radixinin 
il didin ni.şandan ku di "serhildaneke Kurd ya ku muxtemel e, çebibe ewe 
çawa bet peli§andin (an ruxandin)"(12). DYE ku iro evaya dike, BRD (El
manya Roj ava) il bin welaten emperyalisten din, dema di Kurdistane de §er 
germ hibe, tİ§teke dizi (sir) nine ye ku ewana teni qima xwe bi alikariya 
abori il leşkeri nahinin. Ya duwem, li welate me pevajoyeke dinamik ii 
pirr bi lez tet jiyandin. Digel qanunen rewşa §ere ku hatiye peşberkirin, ni
karin hustilye gele me u hezen welatparez-şoreşger yen wl bidin xwarkirin. 
Dinarniken ku di yapiya hereka netewl de tet keşandin, kin u nefreta kitley
en gel ku ji kur ve bilind dibe u tek~ina ku xurt dibe, dest nade ku peva
joya şoreşger li Kurdistane bet nermkirin ango paşta bet keşandin. Li 
hemher tek~ina rizgariya netewl ku fıreh dibe, tawizen ku de dijmin bide, 
ter nake jibo valakirina kombilnen (birikimen) teqandine ku di yapiya pe
vajoya şoreşger de fıreh biiye. Dijmine kolanyalist il emperyalizm ji, ve 
rewşe ji nez ve dibine il teqib dike. Reziriyen derheqe domandineke timi 
ya şerkirine li Kurdistane, evaya bi tevayi tazitiya (zilutiya) xwe ve ni.şan 
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dide. Dema "kariibare aştiye" ii komelatiye ku reformisten me hesreta wan 
dik€§inin, tevliheve diroke biiye. Çimki, her qulek ku di sitatiikoya kolonya
lizme de vedibe ii de vebe, dijmin ji ~elek baş pe dizane ku de hezen rizga
rixwazen netewi, je fedeye bistinin. U ji ber ku dijmin bi evaya dizane ji, li 
hemii qaden iivane ii welet, birevebirina qaniinen şer, şided ii hovı"tiye wek 
esas digire. 

Ya seyemin, ordiyen dijmin ji seri-ta neyniika bi çek, halet ii ambfirin (ge
reç) yen beri modern a sedsala me ve xemilandiye ii dijmin, jibo iro ger 
muaqet be ji (ku muaqet e), bin bi beztir e. Weki din, tekçunen ku di se
ransere diroke de jiyaye, qefleyen fıreh sedemen tekçiinan yen rast fer ne
biiye, belam, baweriya wan bi bezen besin di nav çarçoveyeke kif§kiri de be 
ji, lerizandiye; di hinik tebeqen civate de baweriya sederne qelsitiye wek 
"qedera ku nahet derbaskirin"(!), xurt dike. Pewist e ev baweri bihet şikes
tin. 

Vaye, tabloya ku ji aliye unsiiren (elemanen) esasiyen ku riya şoreşa me 
ve hatiye xuyakirin u şikil sitandiye ev e. Di van şerten somut de, vekiriye 
ku wezifa numara yekem, zivirandina qelsitiye jibo hezbfine, bi danina ba
weriyen kitleyan bi wan, ii neteweyek awa bike ku ew xwedi cizdana xwe 
be. Ev ji, encax, bi qebfilkirina şere ku p€§ber bfiye ii li ser xeteke betir şi
dede bi geşkirina şerkirine ve mimkiin e. Çimki ev hem jibo p€§wazi kirina 
erişen dijmin ii edilandina (serastkirina) li gor şert u şiriitan erişen musaı"t 
yen hemberi; hem ji geşkirina (an nukirina) rexistiniya siyasi u hunandina 
şiklen tekO§ina civaki ya tewratewir, jibo parastin ii geşkirina van, ev tişt 
hewce u pewist in. Şoreşa Kurdistane, de di xeta tekO§ina çekdari de geş 
b ibe. 
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ÇEVİRİ 

.. 

LÜBNAN BUNALlMI VE ÇÖZÜM 
YOLU 

Core HA vi (LKP Genel Sekreteri) 

Uikemizde, partimizin, i§çi sınıfının, yurtsever ve ilerici güçlerin kacy kar

§ıya bulunduğu ba§lıca sorunları, Arap ulusal kurtulU§ hareketi ve çağda§ 

devrimci mücadelenin kacyla§makta olduğu sorunlarla bağlantı içinde or

taya koymaya çalı§acağım. 

Beşinci yıldönümünde yurtsever direniş 

Ba§langıçta §Unu belirtmek gerekir ki, bu yılın 15 Eylül'ü, İsrail i§galine 

kar§ı, Lübnan yurtsever direni§inin ortaya çıkı§ının 5. yıldönümüne rastlıy

ordu. 1982 yılının böylesi bir gününde, İsrail i§galci güçlerinin Beyruta gir

mesiyle birlikte Partimiz, Lübnan Yurtsever Direni§ Cephesinin 

kurulU§unu ilan eden tarihi bir çağrı çıkardı ve bütün yurtsever Lübnan 

güçlerini cephe saflarında mücadeleye çağırdı. Bu çağrının yayınlanmasın

dan iki gün sonra yolda§larımız, Beyrut'un göbeğinde İsrail i§galci güçleri

ne kacy ilk eylemi gerçekle§tirdiler. Akabinde direni§ eylemleri, pe§pe§e 

sürdü ve i§galci güçler, ba§kenti on gün sonra terketmek zorunda kaldılar· 
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Lübnan Yurtsever Direniş Cephesinin ortaya çıkışımn üzerinden tam 5 yıl 
geçti. Fakat kurtuluş görevi, hala Partimizin ve ülkemizdeki bütün yurtse
ver ilerici güçlerin, temel görevi olmaya devam ediyor. Direniş, kurtuluş 
için sürdürülen mücadelede, tek etken olmasa da temel etken olmaya de
vam ediyor. 
Çok yönlü politik mücadele, Güney Lübnan, Bekaa ve Dag bölgelerinde 
kurtuluş için süreklilik arz eden kitlesel ayaklanmalar, Filistin devriminde 
direnişin yeni boyutlarda ortaya çıkması, kardeıı Suriye'nin bu direnişi bü
tün imkanlarıyla desteklemesi, diger Arap ulusal kurtuluş örgütlerinin de
steginde ifadesini bulan genel Arap yardımı ve Sovyetler Birligi 
öncülügündeki sosyalist sistemin çok yönlü destegi, kurtuluş görevinin ba
şarılması ve zaferin temel dayanaklarını oluşturuyor. 
Öte yandan, Lübnan Yurtsever Direniş Cephesinin ortaya çıkışından 5 yıl 

sonra, hala bu direniş hareketinin çizgisini düzeltmek göreviyle karşı kar
şıyayız. Faşist karekterli mezhepçi güçlerin (falanjistler) işgalcilerle bagi
antılan ve işhirlikleri neticesinde, karşıt mezhehi etkinlikler de ortava çıktı. 

Bunlar ilk başta, işgalcilere ve işbirlikçilerine karşı pratik bir tutum aldılar 
ve yükselen ulusal direnişin bir parçasını oluşturdular. Ancak daha sonra
lan, işgalci güçlere karşı mücadele dahil, bir bütün olarak direniş sürecin
de, olumsuz bir rol oynamaya başladılar. 

Emperyalist merkezler, bu durumu fırsat bildiler; direnişi, gerçek direnişi 
karalamaya, fiili direniş gerçegini karartmaya; onu, bazan "islami direniş", 
bazen de "şii direnişi" gibi göstermeye çalıştılar. Ya da direniş eylemlerini, 
iki resmi cephe arasında askeri alanda süren bir güç gösterisi biçiminde 
yansıttılar. Ancak Partimizin, direnişe sürekli artan ölçüde faal katılımı, di
renişin gerçek niteligini öne çıkarıyor; sürekliligine temel oluşturan çizgi
nin düzeltilmesini garantiliyor. Buna, yalmzca partimizin şehitler listesi 
degil; özellikle işgalci güçlerin ugradıgı kayıplar tanıklık ediyor. 

Kavga sürecinde İsrail işgali 

ve yurtsever direnişin konumu 

Lübnan sahası üzerindeki topyekün kavga sürecinde, İsrail işgali ve işgale 
karşı Lübnan yurtsever direnişinin konumu nedir? Partimiz, bu yılın Şubat 
ayında yaptıgı 5.Kongresinde, bu soruyu çözümlerneye çalıştı. 

İsrail'in 1982 yılında Lübnan'a Amerikan destekli saldırısı, ülkemizdeki 
mücadelenin gelişmesinde yeni bir aşamaydı. Bu, biryandan ABD, İsrail ve 
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Arap gericiliginin saldırganlıklanndaki köklülügü ortaya çıkarırken; diğer 
yandan sınıfsal eğemenliğini yeniden dayatmak çabasıyla ulusal ihanet yo
luna giren eğerneo burjuvazinin bir kesimindeki nitel döni.i§ümü iyice açığa 
çıkardı. Ketaip Partisi İsrail i.şgali altında Cumhurbaşkanlığına yükselirken 
Lübnan burjuvazisinin en aşın cenahı iktidarın tüm mevkilerine yerleşti. 
Bu cenah, Lübnan'ın Araplığına karşı kayuyor ve ABD'nin bölgeye eğe
manliğini amaçlayan planlara katılmayı açıkça savunuyor. Aynca, Arap 
ulusal kurtuluş hareketine karşı siyonİst varlıkla ittifaka girmek için İsrail'le 
Camp David benzeri tekil bir barış için çabalıyor. öte yandan, ülkenin te
mel politik karar mekanizmalan ve ekonominin kilit noktalan da, bu cena
hın elindedir. Sözkonusu cenah, belli bir mezhebin, hıristiyan mezhebinin 
çoğunluğundan oluşsa da, esas itibanyla hıristiyan mezhebini temsil etmiy
or; mezhepçilik kisvesi altında sınıf eğemenliğini peki§tirmeye ve gerici po
litikasım hayata geçirmeye çalışıyor. Ve sınıf çıkarlan her tehlikeye 
girdiğinde, mücadelenin sosyal yökünü yok etmek; sınıf çıkarlanm koru
mak için hıristiyan kitleleri harekete geçirerek mezhep çatışmalarını körü
klemek istiyor; mücadelenin mezhepsel bir karekter kazanması için elinden 
geleni yapıyor. Aynca mezhepsel egemenliğe karşı ortaya çıkan karşıt 
mezhepsel tepkilerden ustaca yararlanmayı da ihmal etmiyor. örneğin, 

"lübnan islam cumhuriyeti" sloğam, bir yönüyle "ulusal hıristiyan Lübnan" 
ya da "Lübnan hıristiyan cumhuriyeti" sloganianna bir tepki olarak ortaya 
çıktı. Kuşkusuz bunun, diğer yarunı, "İran İslam Cumhuriyeti" sloganı ve bu 
Cumhuriyeti diğer Arap İslam ülkelerine ihraç etme di.i§üncesi oluşturu
yor. Oysa "Lübnan hİristiyan cumhuriyeti" slogam, hİristiyan dini adına 
Lübnan'ı bölecek ve İsrail'e ilhak edilmi§ konuma sokacak; mezhepsel dev
letçiligi peki§tirmeye çalışan gericilere hizmet edecektir. "İslam devlet" ve 
"hİristiyan devlet" sloganlannın her ikisi de, bugün için, güçlerin parıra-Ian
ması ve ülkede birbirine karşı çatl§tınlması sonucuna götürecek ve !srail
Amerikan planianna hizmet edecektir. Kaldı ki, İ§ bununla kalmıyor; 
Lübnan'ın mezhepsel devleteikiere bölünmesi, bu parçalanınJ§lığın diğer 
Arap ülkelerine sıçratılması için de olanak hazırlıyor. Ki İsrail ve ABD'nin, 
uzun vadede esas istemi budur. Çünkü böylece, bir yandan İsrail varlığı 
dini gerekçelere dayandınlacak, dğer yandan da "güvenlikli sınırlar" adı ve
rilen hedef doğrultusunda adım atıl IDI§ olacaktır. Sözkonusu sınırlar yalnız 
coğrafi degil, civar devletlerin yapısıyla da ilgilidir. İsrail'in istedigi, doğru
dan ya da ABD emperyalizmiyle olan stratejik ittifakı aracılığıyla, yönlen
dirme olanağı bulacağı parçalanffil§ ve birbiriyle çatl§an varlıklardır. 
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Bu nedenle, Lübnan sahasında mücadele ikili bir karekter taşıyor : Bir ya
nıyla İsrail ~galine karşı bir mücadeledir. İkinci yanıyla ~galciler vasıtasıy-

la gelen iktidara, işgale yol açan ve işgalci güçlerle işbirligi varlık nedenleri 
haline gelen mezhepsel politik rejime karşı mücadeledir. Bu bakımdan 
kurtuluş mücadelesi, ülkenin birleştirilmesi ve Arap hüviyetinin belirlen
mesi mücadelesiyle, politik mezhepçiligin tümüyle ortadan kaldınlması, ül
keye baglılık, temel hak ve görevlerde tam eşitligin saglanması ve 
Lübnan'ın yeniden inşasını hedefleyen politik rejimin demokratik reformcu 
mücadelesiyle iç içe geçmiş bulunuyor. 

Rejimin bugünkü bunalımı yapısal ve kapsamlıdır 

1975'de çıkan iç savaşın önemli bir nedeni de, ekonomik-sosyal yapıdaki 
sınıf farklılaşmalannın keskinleşmesiydi . Ki bu etken, serbest, şekilsiz ve 
emperyalizme tam b<ıgımlı, üretici sektörlerin aleyhine hizmet, taşımacılık 
ve süpekülasyon sektörlerine dayanan ekonomik yapıdan kaynaklanıyordu. 
Sözkonusu ekonomik-sosyal bunalım, iç savaş boyunca daha bir derinleşti. 
İsrail işgali ve işgal sonucunda iç savaşın yenilenmesi, ekonomik alt yapıyı 
agır bir şekilde tahrip etti ve ekonomiyi, taşıyamıyacagı yeni bir yükün altı
na soktu. örnegin, bugünkü rejim, iç savaşı doyurmak için özel olarak 
ABD'den ve genelde Batı'dan silah ve lojistik ihtiyaçlar karşılıgında, devle
tin döviz yedeginden 4 milyar dolar cıvannda harcama yapmıştır. Buna, 
asıronomik boyutlara varan yolsuzluklan ve bugünlerde rekor düzeye ula
şan dolar rekabetini de eklemek gerekir. Ki sadece bunlar, bugünkü reji
min izledigi ekonomik politikanın yapısında taşıdıgı tehlikeleri göstermeye 
yetiyor. Ancak buna ragman, bunalımın bugünkü aşamasının niteligini ana 
hatlarıyla irdelemek gerekiyor. 

Partimiz Merkez Komitesi, son toplantısında "serbest ekonomik sistem"in 
bugünkü bunalımın niteligi üzerinde durdu ve bunalımın yeni bir aşamaya 
ulaştıgını belirledi. Yapısal ve kapsamlı bunalımın bugünkü aşaması, şu 
noktalarda kendisini gösteriyor: Herşeyden önce ülkedeki ekonomik-sosy
al bunalım, tehlikeli boyutlar kazanmıştır. Çünkü, hizmetler alt yapısı tü
müyle çökmüş bulunuyor. Maddi üretim birimleriyle ulusal sermayenin 
yıkım süreci hızlı bir biçimde derinleşiyor. Sermayenin kaçışı ile birlikte, 
birçok ekonomik kurum yurt dışına taşınıyor; vasıflı insan gücü önemli 
oranda göç ediyor. Ayrıca, devletin yerel harcamalan muazzam bir artış 
(bu yılın Haziran sonunda iç borçlanma 115 milyar Lübnan lirasına ulaçtı) 
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var ve enflasyon, kontrolü mümkün olmayan "enflasyonist çöki.i§" bunalımı
na döni.i§üyor. 

Ekonomik-sosyal bunalım ise, ülkedeki genel politik bunalımı derinleşti
riyor. öyle ki, emperyalizme bagımlı, tekelci-yagmacı sistem olan "serbest 
ekonomik sistem"den çıkılmadıkça ve politik bunalım demokratik bir çözü
me kaVU§turulmadıkça ülkedeki yapısal ve kapsamlı bunalımın aşılması 
olanaksıziaşıyor. 

Partimizin 5.Kongresi, bunalımın kökleri üzerinde durdu. Ve ulusal de
mokratik çözüm dışnda bunalımın başkaca çözüm yolunun olmadığını be
litti. ihanet suÇunu işleyen burjuvazi, artık ülkede egemenligini yeniden 
saglayamayacağı gibi ülkenin birligini de gerçekleştiremez. Bugünkü siyasi 
rejim de, ulusal davada, demokrasi alanında, ekonomik ve sosyal alanda 
başarısızlığını ve acizligini kanıtlaınıştır; bu rejimden de bir şey beklene
mez. Olayların her gün kanıtladığı temel gerçeklikler bunlardır. Ancak bu, 
sadece madalyonun bir yüzüdür. Madalyonun diger yanı ise, öne sürdügü
müz ulusal demokratik çözümün, karşıt mezhepsel akımların ortaya çıkma
sı ve 1974'den 1987 başianna kadar ulusal muhalefete egemen olmalan 
nedeniyle, oldukça zorlaşmasıdır. Çünkü bu akımiann ortaya çıkışı, ülke 
bütünlügüne yönelen tehlikelere bir yenisini ekiemiş ve ülkeyi reformlara 
ka pallll§tır. 

"Sivil kamplar savaşı" nedeniyle bunalımın derinleşmesi 

Birbirine zıt konumdaki iki baglantılı etkenden ortaya çıkan "kamplar sa
vaşı" nedeniyle bunalım derinleşti ve karmaşıklaştı. Bu etkenlerden birinci
si, İsrail ve Lübnan-Arap gericiliginin, Filistin halkının ulusal kurtulll§ 
hareketine di.i§man güçler ve "emel" hareketinin içindeki baskılarının etkisi. 
Bu güçler, Lübnan yurtsever güçlerinin İsrail, Amerikan ve NATO kuvvet
lerine karşı gerçekleştirdikleri tarihi zaferler sayesinde mevkilerini geri al
dıktan sonra, ilk başta filistin devrimci güçlerinin anti-emperyalist bazı 
mevzilerine geri gelmelerine karşı çıktılar. Daha sonra bu karşı çıkış, biry
andan İsrail işbirlikçileri ve Lübnan istihbarat aygıtı işbirlikçilerinin, diger 
yandan büyük sermayeli arazi tüccarlannın katıldıkları bir komployla, Fi
listin varlıgma ve Filistiniiierin silahsızlandınlmasına döni.i§tü. Bu, Lübnan 
bunalımını Ortadogu bunalımından koparmayı, Lübnan'da Filistin varlığını 
yok ederek İsrail'i Lübnan'dan çıkarmayı hedefleyen hayallerin bir ürünüy
dü. Bu hayallerin sahipleri, böylelikle ortaya çikacak istikrarlı ortam saye
sinde(!), Körfez savaşı, genel ekonomik bunalım ve Afrikadaki demokratik 
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siyasi dönüşümler nedeniyle Arap ve Afrika alanında daralan yatınm ve 
sömürü alanlanndan sermayelerini çekip ülkede çalıştırabileçeklerini um
dular. 

Bu etken, devamlı şekilde dogrudan ya da "dolaylı" biçimde bir başka et
kene eşlik etti: FKö yönetiminin Lübnan' daki sag politikası ve yine FKö yö
netimiyle kral Hüseyin arasında imzalanan Arnman ittifakı esas alınarak 
Ortadogu bunalımına çözüm arandı. Ve Ortadogu bunalımının çözümün
de yer kapma hesapları, Lübnan'ı Filistin kamplarını ve yurtsever kitleleri 
acımasız bir çatışma içine çekmek isteyen çabalarla birlikte ortaya çıktı. 
Lübnan'daki "kamplar savaşı", bu savaşın Filistin halkı ve örgütleri, Arap 
alemi ve dünya üzerinde yarattıgı maddi ve psikolojik etki ortamında Am
man ittifakı imzalandı. Aksi halde, bu ittifakın imzalanması olanaksızdı. 

Diger yandan, bu ana etkenierin yanısıra başka etkenler de, "kamplar sa
vaşı"nın derinleşmesi üzerinde dalaylı ve olumsuz rol oynadılar. Bunlann 
birincisi, Lübnan yurtsever güçleri, böyle bir bO§lugu doldurmada, kom
plonun her iki tarafına kendini dayatmada, faal bir rol oynayamadılar; 
degişik şekillerde de olsa dayanışmada geri kaldılar. İkincisi, Filistin solu, 
FKö yönetiminin Lübnan sahasını sag politikasını hayata geçirmek için bir 
araç olarak kullanmasını, reddetmede faal ve ayırd edici bir rol oynayama
dı. Filistinliler arası çatışmaya karşı olma gerekçesiyle, bir bakıma eli-kolu 
baglı 'bir konumda kaldı. Oysa Filistin solunun da, Lübnan yurtsever güçle
riyle yardımlaşma içinde sözkonusu acılara bir son vermek için aktif bir şe
kilde müdahaleci olması gerekiyordu. Çünkü bu çatışmaları bizde, 
reddediyar ve kınıyoruz. Ancak bundan kurtulmanın yolu, Filistin solunun 
yaptıgı gibi eli-kolu baglı bir kenarda durmak degil; olaylara aktif bir şekil
de müdahale etmektir. üçüncüsü, Suriye'nin tutumuyla ilgilidir. Suriye, 
Emel hereketine, İsrail, Amerika ve gerici rejime karşı mücadelesinde yar
dım etti. Emel hareketi ise, bu yardımı, Filistin halkı ve devrimci güçlerine, 
hatta aralannda Partimiz ve ilerici Sosyalist Partisinin oldugu diger ilerici 
güçlere karşı kullandı. Ve Suriye, bunu göremerli ya da ayırt edemedi. Ay
nca Emel hareketi, Suriye ile FKö yönetimi arasındaki keskin çelişkilerden 
de ustaca yararlandı. Arafat'a karşı direniş adı altında, Filistin halkını, 
onun silahlı güçlerini ve ulusal davasını hedefleyen çatışmalara girdi Bun
dan bir bütün olarak Arap ulusal kurtuluş hareketi zarar gördü. 

Lübnan-Filistin yurtsever ilişkileri 
Partimizin 5.Kongresi, Lübnan-Filistin yurtsever güçlerinin ilişkileri üze-
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rinde durdu; bu il~kilerin belirlenmesinde, geçm~te Filistin devriminin 
pratiğinden ortaya çıkan ve yer eden olumsuzluklan ortadan kaldırmanın 
ve sözkonusu olumsuzlukların yeniden dogup ge~mesini önlemenin ilke 
ve temellerini açıklığa kavı.ışturmanın gerekliliğini vurguladı. Bunlan, kısa
ca şöyle özetleyebiliriz. Filistin davası, bütün Arap halklannın ulusal davası 
olması itibanyla tüm lübnanlı yurtseverlerin de davasıdır. Filistinli yurtse
ver güçlerin, Filistin halkının da bulunduğu -işgal altında ve mülteci olarak 
yaşadığı bölgelerde- bütün alanlarda, silahlı mücadele dahil kendi davala
rını savunmalan mf:§ru bir haktır. Lübnan'da, işgal edilm~ topraklara sınır 
ve Filistin halkının, burayı bir kalkı§ noktası yaparak mücadelesini sürdür
mesi de me&rudur. Ancak bunun, belirli şartlara bağlılık çerçevesinde ol
ması da vazgeçilmezdir. Bunlar; Lübnan'daki ulusal demokratik görevlerle 
bağlantılı ve onlarla çel~ki içinde olmamak, Lübnan'ın neye tahamül ede
bileceğini ve nelere edemeyeceğini dogru değerlendirmek ve lübnan saha
sı üzerindeki mücadelede Lübnan devriminin çıkarlarını da göz önünde 
bulundurmak §eklinde özetlenebilir. Lübnan yurtsever güçlerinin koruya
bileceği çerçeve dı.şındaki Filistin "kazammlan"nın sonu yoktur. 

Lübnan-Suriye yurtsever ilişkileri 

Yine partimizin 5.Kongresi, Lübnan-Suriye yurtsever i~kileri üzerinde 
de durdu ve Suriye'nin tutumunun, Camp David antla§masıru genelleştir
meyi hedefleyen emperyalist-siyonİst ve gerici saldm karşısındaki kararlı 
dire~ halkalarının ba§lıcasım oluşturduğunu ve halen oluşturmakta oldu
ğunu ifade etti. Ayrıca Suriye yardımı, İsrail işgaline, Amerika ve NATO 
varlığına karşı Lübnan yurtsever diren~inin faal hale getirilmesinde, ülke
nin işgalcilere dayanan Ketaiplerin egemenliğinden kurtanlması kavgasın
da, temel bir rol oynadı; hala da oynuyor. 

Suriye etkeni (Lübnan'ın gel~imi ve politik-ekonomik-sosyal reformların 
gerçekleştirilmesi açılanndan nasıl değerlendirirsek değerlendirelim ve 
Lübnan ulusal etkeninin üzerinden atlamasına yönelik eleştirilerimiz ne 
olursa olsun), Lübnan'ın işgalden kurtarılmasında, İsrail'e karşı dire~te 
ve Lübnan'ın birliğine yönelen emperyalist etkenin azaltılmasında, temel 
bir ~lev görüyor. Mevcut ittifak ve bu ittifakın ge~tirilip güçlendirilmesi 
arzumuza denk dii§en -Suriye'nin tutumuna i~kin- bu olumlu degerlendir
memiz, Suriye'nin, Lübnan yurtsever etkeninin üstünden adamasından do
ğan olumsuz etkileri hafifletme mücadelemizle çeli.şmez. Aynı zamanda 
ittifak halindeki her iki tarafın kendilerine dÜ§en konumlan almalan pren-
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sibine de uygundur. Çünkü, Lübnan yurtsever güçlerine alternatif ya da on
larla çeli§ki içinde olduğu tektirde Suriye yardımının sonuç vermesi de 
mümkün değildir. 

Yurtsever güçlerin çözüm planındaki bunalım 

ve Lübnan'da çözüm perspektifi 

5.Kongremiz, bunalımın tek çözüm perspektifinin, ulusal demokratik çö
züm yolu olduğunu bir kez daha belirtmekte, aynı zamanda yıkıcı mezhepçi 
gidi§e meydan okudu. 5.Kongremizin bu sloganı, süratle güçlenerek yüksel
di; diger ilerici güçler ve degi§ik mezhepten demokratik halk hareketi 
nezdinde olumlu yankılar uyandırdı. Fakat buna karşı, gerici saldınların 
dozu da arttı. Partimiz, demokratik güçler ve bir bütün olarak halk hareke
ti terörize edilmek istendi. Bir yıl içinde Partimizin 4 Merkez Kornitesi 
üyesi şehit edildi. Ve ülkede, biri partimizin çagnsını yaptıgı ulusal demo
kratik çizgi olmak üzere üç çizgi arasında çatışmalar başladı. 5.Kongremi
zin bitiminden yalnızca bir hafta sonra, sözkonusu çözüm planı giri§imine 
karşı Beyrut çatışmasının başlatılması bir tesadüf değildi. Ancak sonuç, bu 
saldırılan planlıyanların beklentilerinin tersine geli§ti: Partimizin ilerici So
syalist Parti ile ittifak içinde gösterdiği direniç, mezhepçi güçlere darbe in
dirdi. Suriye kuvvetlerinin başkente giri§i, silahlı mezhepçi milis güçlerinin 
egemenlik enkazı üzerinde olumlu bir güvenlik etkeni yarattı. Yurtsever 
güçlerin denetimindeki bölgeleri hedefleyen mezhepçi egemenlik planları, 
"kamplar savaşı" ve Lübnan-Suriye yurtsever ittifakının güçlendirilmesi 
konularını kapsayan sorunlar, Suriye-Lübnan yurtsever güçleri arasındaki 
ili§kileriri tartışılması için yeni olanaklar sagladı. 
Böyle bir ortam içinde Partimiz, daha büyük adımlar attı. Halk hareketin

de, özellikle yaşam şartlannın iyileştirilmesi ve demokratik özgürlüklerin 
korunması mücadelesinde öne atıldı. Sendikalar Birliği, çok sayıda ve kap
samlı grevler yaptı; i§çi sınıfı, bu grevierde daha örgütlü ve birlik içinde bir 
güç olarak ortaya çıktı. 

Bu yükseli§ karşısında, karşı saldınlar da hemen başlatıldı. İsrail, Güney 
Lübnan'a yönelik saldınlarını yoğunlaştırdı. Lübnan başbakanı Reşit Kera
mi öldürüldü. "taksim hükümeti" anlamına gelen "Bagımsızlık hükümeti" 
sloganı ortaya atıldı. Ayrıca, İsrail, 1982'deki Lübnan işgali öncesine ben
zer bir ortam yaratmaya çalıştı ve Amerika-İsrail planianna uygun olarak, 
yeni bir cumhurbaşkanı seçilmesine yönelik sinsi çabalar yoğunlaştırıldı. 
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Cumhurb3§kanı seçimi tarihine kadar uzanan önümüzdeki aylarda, patlak 
verecek çatışmalann zirvesine varmış bulunuyoruz. Bizi büyük olaylar be
kliyor. Hem olaylar, yalmzca faşist güçlerin politik baskıyı yogunl3§tırmala
n ve iç sav3§ı gündemleııtirmeye çalışmalanyla kalmıyor; özellikle 
Amerikamn bölgeye yönelik saldınlanmn yogunla§tıgı bir ortamda İsrail 
saldınlannı yeniden gündemleııtiriyor. Yogun Amerikan saldırılan ise, bir
kaç şekilde kendisini gösteriyor: Birincisi, Körfeze sava§ fılolanyla yıgınak 
yapıyor. İkincisi, bu saidınianna Suriye'nin karşı koymasım engellemek için 
baskı yapıyor. üçüncüsü, Ortadogu'daki mücadele dengelerinden FKö'nün 
hertaraf edilmesine çalışılıyor. Dördüncüsü, dogrudan ya da Çad ve için
deki işbirlikçileri aracılıgıyla Libya Halk Cemahiriyesine sat3§ıyor ve Li
bya'ya yönelik saldınlannı sürekli kılmak istiyor. Tüm bunlara ek olarak 
da, Batı Arap yakasına ve Lübnan'a Camp David türünden ikili anl3§mala
rı dayatmaya devam edecek bir cumhurba§kanımn seçilmesi için komplolar 
yürütüyor. Sözkonusu ikili anl3§malar, Sovyet önerileri temelinde Orta
dogu bunalınuna kapsamlı bir çözüm bulunmasım amaçlayan uluslararası 
çabalann önünü tıkamak için kullanılmak isteniyor. Çünkü Sovyetlerin 
önerisi, Filistin halkımn tek ve meııru temsilcisi sıfatıyla FKö dahil kavgaya 
taraf tüm güçlerin katılacagı, ikili, teslimiyetçi anl3§malara örtü olacak bir 
uluslararası konferansı değil; kapsamlı çözümün tartışılacagı bir çerçeve 
olacak türden bir uluslararası konferansı öngörüyor. 

Temel Görevler 

Lübnan'daki kavga Ortadogu bunalınuyla iç içe gelişiyor. Bu nesnel ger
çegi tesbit eden Partimiz, 5.Kongremizin tahlilleri ışıgında önüne birbiriyle 
tamamen baglantılı şu temel görevleri koyuyor: 

- Lübnan, bölgede, emperyalizme, siyonizme, bölücülügü, ilerleme, de
mokrasi ve komünizm düşmam geleneksel dinci akımlara karşı b3§lıca mü
cadele sahası ve çözümlerin bir deney labaratuvarı olan bir ülkedir. Böyle 
bir ülkede devrimci partinin, daha güçlü ve daha saglam olması; askeri gü
cün arttırılması, işgalcilere ve içte gerici komplolara karşı direniş faaliyet
lerini arttırması, kitleler içinde dal budak salması ve ideolojik etkinliğini 
sürekli bir biçimde yükseltmesi gerekir. 

- Daha iyi temeller üzerinde yurtsever, ilerici güçlerin birliğini saglamak 
gerekiyor. Yakınlarda kurulan Birlik ve Kurtuluş Cephesi bu yolda yalnızca 
bir adımdır. Bunun niyetten gerçege dönüşmesi, Lübnan sahası üzerinde 
yurtsever ilişkilerin düzenlenmesi ve Arap alemi düzeyinde derinliği olan 
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Lübnan demokratik ulusal planırun hayata geçirilmesi için yürütülecek 
uzun ve zorlu bir mücadeleye baglıdır. 

- Arap ulusal kurtulU§ hareketi ile mücadele ilişkilerinin, bütün Arap ül
kelerinde güçlendirilmesi gerekiyor. Bu, öncelikle komünist partilerinin ro
lünün güçlendirilmesini ve bu partilerin işbirliğine gerekli önemin 
verilmesini zorunlu kılıyor. Ancak böylelikle, bir yandan şu andaki empe
ryalist saldınlara karşı koyma görevleri müştereken yerine getirilebilir, öte 
yandan da gelecekte Arap ulusal kurtuluş hareketini, bugünkü bunalımdan 
çıkaracak devrimci dönüşümler derinleştirilebilir. 

- Uluslararası düzeyde, işçi sınıfı ve partileriyle, Sovyetler Birliği öncülü
gündeki sosyalist sistemle kurtulU§ mücadelesinin ilişkilerini güçlendirmek 
zorunludur. Bu güçlerle ittifak, halkımızın ve yurtsever güçlerin zaferinin 
başlıca garantisidir. 

Çaguruzdaki hızlı gelişmeler, halkiara ve ilerici devrimci güçlere büyük 
ortak sorunlar dayatıyor. Emperyalizmin vahşi saldınlarının boşa çıkarıl
ması, yıkıcı nükleer silah tehlikesinin hertaraf edilmesi, silahsizlanma, ger
ginligin nedenlerinin ortadan kaldıolması mücadelesi, bugün 
herzamankinden daha fazla çeşitlilik ve muazzam bir zenginlik gösteriyor. 
Bu yeni gerçeklikleri ortak anlayabilme, komünist partileri arasında birlik 
ve yardımiaşmayı daha bir önemli kılıyor. 

S.Kongrenin iç savaşa son verme çagrisi 

Bizler, ülkemizin derinleşen bunalımına, orta çözümlerden uzak böylesi 
bir anlayışla yaklaştık ve mücadele ettik. Ancak halkımızı geçici olarak ra
hatlatacak, hiç degilse belli bir dönem rahat nefes almasını saglayacak orta 
çözümlerin de karşısında degiliz. 

Partimiz, 5.Kongre kürsüsünden, Lübnan'daki iç savaşı sona erdirmek 
için tüm Lübnanlı yurtseverleri toplayacak bir ulusal kongre toplanması 
çagnsında bulundu. Partimiz, iç savaşın sona erdirilmesi için işçi sınıfının 
ulusal demokratik devrim programını şart koşmadıgı gibi ileri düzeyde bir 
demokratik reform programını da şart koşmuyor. O sadece ülkenin işgal
den kurtarılmasını, bölünmenin derinleştirilmemesini, reform kapısının 
açılmasını, tüm alanlarda reformların gerçekleştirilmesi için siyasi mücade
le ortarnının saglanmasını istiyor. Başka bir degi§le, Lübnan bunalımına 
çözüm bulma tartışmasına temel olabilecek gerçekçi ve objektif bir progra
mın sunulabilecegi demokratik bir ortamın saglanması görevlerinin ger
çekleştirilmesini istiyor. 
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71 SALİVA ŞOREŞA OKTOBRE YA MEZIN 
RİYA ŞOREŞA KURDISTANE ROHNİ DIKE 

Dlroka mirovati'ye, di'roka tekoşina çin (sinif) u gelan e. Di diroka mirova
ti'ye de, hin hUyeren giranbiha hene ku, muhra xwe li peşveçuna civate xisti
ne u di peşveçuna civate de qonaxeke nu vekiri'ye. Ji ber van sedeman, 
§Oreşa Oktobre a sosyalist, di diroka mirovati'ye de buyereke heri' giring e u 
bfıyereke navnetewi' ye. Ji ber ve yeke her sal di 17'e meha Oktobre de, ne 
ten! Yekitiya Sovyet, her weha li çaraliye cihane 17'e şoreşa Sosyalist a me
zin bi dil§ahi fı kefxweşiyeke mezin tet pirozkirin. 

W ek tet zanlıı, bi sertirazbuna Şoreşa Oktobre ve yekemi'n car bfı ku li ci
hane sazumana teda, zilm u kedxwrfye hilweşi'ya u di bedeta we de sazfıma
neke edlayi, wekhevi' u aşti ava bu. Beri'ya Şoreşa Oktobre, hemfı qonaxen 
sazumanen civate (xeyni' civata Kominiya Kevnare), li ser hime kedxwari'ye, 
teda fı zilm u hovi'tiye ava bubun. Bi serketina Şoreşa Oktobre ve di qona
xen civate de şopeke nu vebu fı emre sazfımana zilm u kedxwari'ye tije bfı. 

W ek pirren xwendevanen welatparez u şoreşger ji' dizanin, ilme çi'na kar
ker, yane ilme sosyallzma zanisti', ji aliye Marx fı Engels ve hatibfı formile
kirin. Le ev ilm, hin di teori'ye de mabfı, neketibU piratika jiyane. Ji ber ve 
yeke, beri'ya §Oreşa Oktobre, qelemşoren sermi'yandaran erlşe vi' ilme dikir 
u ji pirensiben vi' ilme re digotin ku van tiştan xeyal in u jlyana pirati'ka van 
tiştan mimkun nlne ye. Le wek dlroke jl nlşan da, bi serf'ırazbfına Şoreşa 
Oktobre ve, di'tinen burjuvazi yen dij-şoreşger hemfı pfıç bfı u ket nav xira-
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beyen di'roke. Di'sa bi serketina şoreşa Oktobre ve ne tene di'tin u erişen 
burjuwazi' badilhewa çfi ı1 pfiç bu, her weha dilinen çewt yen ku di nav re
fen şoreşger de wek çewti'yen rast ı1 "çep" xwe şan dabfi ji', ji ali'ye jlyane ı1 
tekeşine ve hat mehkfimkirin. 

Di bin serakati'ya mamostaye mezin Lenin de Parti'ya Bolşevik, li gor şert 
ı1 şirfiten welate Rusyaye, tekoşineke merxas domand ı1 giha sertirazi'ye. 
Dibe ku ev, di teoriye de babeteke hesa xuya bike, le ev babeteke ne hesa 
ye ı1 pirr dijwar e. Wek em ji diroka tekeşi'na Parti'ya Bolşevik fer dibin; 
ewana ji aliye k ve li hemher iktidara sermlyandar tekaşma idolojik ı1 politik 
domandine, ji aliyek ve ji li hemher çewtiyen ku di nav marksizme de der
ketibfi, tekaşina idoloji'k domandine. Wek tet zanin, li ser nave marksizme, 
di nav refen şoreşger de hinik ditinen çewt, bi awayen cure-cure xwe şan 
dida. Pewist e em bi kurtahi belısa van ditinen çewt ji bikin: Di nav refen 
şoreşger de binekan digot ku "ji'yana marksizme u serketina we di welateki 
de bi sere xwe mimkfin nin e ye" Dlsa bi nave şoreşgeriye bineken din ji liv li 
xwe dixist fı digotin ku "bes bi reforman, çareserkirina mafen çina karker, 
gundi fı tebeqaen bindest yen xebatkar mimkfin e u hilweşandina saruroana 
burjfıwazi ne pewist e fı hwd." Hineken din ji, sertirazbuna çma karker fı 
tebeqen bindest u hilveşandina sazfımana burjuwazi, tene bi pekanina xe
bata metoden terare fı çekdariye pewist diditin fı jibo van amancan dixebi
tiyan. Be guman eşkere ye ku evana çareserkirineke rast ji çina karker u 
tebeqen xebatkaren bindest re nedianiyan u ji aliyeke din ve evana ji çare
serkirina mafen neteweyen bindest re ji riyeke baş fı rast neparastin. U 
Lenin, li hemher van nexwveşi fı şaşiyan tekoşi'neke idolojik da u partiyeke 
merxas fı şoreşger, Partiya Bolşevik saz kir. Lenin fı hevalen xwe, di kar u 
baren xwe de fı di tekoşina xwe de, pirensiba "be teoriya şoreşger, piratika 
şoreşger nabe" wek bingeh dan p6şiya xwe u li gor şerten welate xwe, hernil 
metoden şoreşger yen cure-cure bi westati bikar anin u di ve tekeşine de 
sertiraz bfın. 

Lenin, beriya şoreşa Oktobre, di pevajoya tekoşina şoreşe de jibo çareser
kirina mafen neteweyen bindest,di programa partiye de li ser ve babete 
formila beri rast fı baş ani zimen fı hem di wari teoriye de hem ji di wari pi
ratik ı1 propagandaye de li ser ve babete rawesta u formila, "her netewe 
dive qedera xwe bi deste xwe tain bike" xwe texist jiyane fı bi pekani'na ye
kitiya neteweyen bindest u kolani li Rusyaye, bi ser ket. 

Bi sertirazbuna şoreşa sosyalist ve, rastiyeke din ji kete jlyane; "çin ı1 te
beqeyen bindest ji dikarin bibin efendiyen welet u be saruroana burjuwazi, 
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sazfımana karker fı gundlyan bes dikare biratl, azadi, a§ti' fı wekhevlye texe 
jlyane." Ji ber van sedeman bu ku, bi serketina şoreşa Oktobre ve, burjfıwa
zlyen emperyalist-kapitalist yen navnetewl, dest fı lingen xwe şemirandin, 
bere tir fı kevancn xwe bi sazfımana Yekltlya Sovyet ve direj kirin fı hemfı 
Imkanaten xwe xebitandin da ku bikaribin sazumana sosyalist a cuwan hil
weşlnin fı nedin jlyandin. Le hemfı metoden emperyalist fı kapltallstan ku 
bikar anin, badilhewa çfı; Şoreşa Sosyalist a cuwan xwe parast fı jlyana xwe 
domand. 

Be guman Şorcşa Oktobre, li Rusyaye seriiraz bfı; di demeki kurt de tesi
ra we li ç<ıralfye cfhane belav kir, jibo tekaşina çlna karker li welaten kapi
talist-emperyalist fı jibo tekaşina serxwebfın fı azadi'ya gelen bindest fı 
kolon!, konaxeke nfı vekir. Bi awayeke din, şewq fı tirejen şoreşa sosyalist, 
li hemfı dhane belav bfı fı ji tekaşina nfı re re nlşan da fı ji vanra bfı allkar. o bi serfırazbfına ve şoreşe ve, edi çarçova pirsa netewl jl guhorl fı fıreh 
bfı. Çimkl beri şoreşa Oktobre, pirsa netwl wek pirseke li nav welatek dihat 
qebulkirin fı çerçova we pirse teng bfı; le p~te Şoreşa Oktobre ev pirs bfı 
pirseki navnetewl fı glha merhaleyekl nfı. Edi, di tekaşina rizgarlya nete
wcyen kolon) u bindest de, llme marksizm fı lenlnlzme ji wan re ji re şan 
dida fı dikaribfı pCşengfya şoreşa wan jl bikira. P~ti' avabuna Sistema So
syalist, li dhane edi' di her ware jlyane de, marksizm-leninizm tesira xwe ya 
plsikolojlk, civa ki, siyasi fı hwd. nişan da. 

Li destpeka serketina şoreşe de, mamostaye heja fı mezin Lenin, li ser ba
betekf giring, bala qadroycn pCşenk dikCşand. Lenin digot ku "avakirina 
sosyalizme, ji hilweşandina sazfımana burjfıwazi zehmettire. Jibo ve yeke, 
di ve qonaxe de ajotina politika kadroyan fı ya partiye t~teki heri giring e fı 
pirensibeke bingehi ye fı hwd" Ev pirensiben ku Lenin da pCşiya Parti fı 
qadroyan, pirensiben gelek giring in fı li hemfı dhane jibo roja me ya iroyin 
ji ve girlngiya xwe didomine. Ne hewce ye ku em bibejin, ger Partiya Bolşe
vik van pirensiben Lenin nexistana jfyane, evana nikari bfı sosyalizme ava 
bikira fı jlyana xwe bidomana. 

Ji Şorcşa Oktobre ta nfıha 71 sal derhas bfı. Di ve pevajoye de li dhane 
pirr t~t guhori, gelek bfıyercn navnetewl çe bfın. Li Asyaye, Emrika Latin, 
Efrika, Rojbilata dfır fı nez gelek neteweyen bindest şere xwe yen serxwe
bfın fı azadiye bi serfirazi domandin fı li hinek welatan, tekaşina rizgarlya 
netewi bi ya civaki re hat giredan fı sosyalizm ava bfı. Le nfıha jl, welaten 
emperyalist -kapitalist hi n jl wek sistemek jlyana xwe didominin fı li hembe
re wan, sistema sosyalist ji', di navbeyna xwe fı wan de mezineke hezan ava 
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kiriye. Hinek gelen bindest u kolon!, di gel tekO§Ina rizgarlya xwe ve hln j1 
neglhane serfi'razlye. Ji vana yek je neteweye Kurd e. Gele Kurd, bi sedsa
lan e ku şere rizgarlya xwe didomine. Şewqa Şoreşa Oktobre rlya şoreşa 
rizgarlya Kurdistane ji rohni dike. Dur an nezik de, de gele Kurd jl bigihlje 
serxwebun u azadlya xwe fı de liKoma Netewan clye xwe ye giranbiha bi
stlne. 

Di van demen dawlye de, bi taybetl bi hatina Gorbaçov a Serokatlya Par
tiya Bolşevik u welate Yekitiya Sovyet ve, qonaxek nu vebuye. Bi eşkeraki
rina politikaya perestroyka u glasnost ya Gorbaçov ve li Sovyetİstane gelek 
pirsen cure-cure yen giring tetin minaqeşekirin. Niha li Yeki'ti'ya Sovyet, tiş
ten ku minaqf'..şe dibin u derketine rohnahlye binek pirenslb u gelşen şoreş
geri dixe pCşi'ya me jl. Van pirsen li Sovyete, bi avayek zelaldide nlşandane 
ku avakirina sosyalizme, helkirina pirsen netewi u çlnayetl ne hewqas hesa 
ye. Sosyalizm jl, bexçen gfılan yen ku be gelş u pirs in, nin e ye. Li vir ji' her
beri, pirs u gelş hene. Bi teoriye, qebU!kirina tişten rast u baş, jlyana pirati
kc nameşe u dive pirsa her! giri'ng, xebaten pratik xwe di jlyane de bide 
isbatkirin. Dive di nav teori u pirati'ke de dijayeti çenebe. Teori' u piratik 
dive hev ternam bikin u ji h ev du re hizmete bikin. Ev j1 giredayl meşandina 
politikaya parti u kadroyen berpirsiyar e ku van pirensiban mamoste Lenin 
70 sal bere ani bu zimen fı li ser giri'ngi'ya ve babete rawesta bu. 

Di bin van mercan de em 71 salfya Şoreşa Oktobre pi'roz dikin u pirensi'
ben marksizm-lenfnizme di riya şoreşa rizgarlya Kurdistane de wek rebere 
xiiasi fı serfi'razi'ye dibi'nin ... 
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HEVALME 
Di TEKOŞİNA ME DE DİJİ 

H er wek piranlya xwendevanan dizanin, hevale tekaşer Metin Aksoy, sala 
1980'yl di Meha Çileya P(\şln de,ji ali'ye kolonyallsten Tirk ve hat şehldki
rın. 

Wek tet zanln, di Ilona 1980'yl de cunta leşkerlya faşist hat ser hukfim. 
Piştl hatina cunta faşist, heval Metin jl, wek gelek şoreşger fi welatparezan, 
ji aliye cuntaye ve li bajare Agrlye hat girtin. Heval Metin, li Agrlye, ledan 
fi (\şkencen nedltl jlya fi paşe Wl birin girtlgeha Erzerfime. Li girtlgeha Er
zerfime jl, li ser heval Metin teda, zilm fi (\şkencen kolanyalist en faşist ber
dewam kir. Li hember (\şkenceyen cure-cure yen nedltl, heval Metin tu car 
hustfiye xwe xwar nekir, qelsltl nlşan neda fi di merhala damandina (\şken
can de şehld ket. Wl, cane xwe ye paqij, di rlya serxwebfin i'ı azadi'ya Kurdi
stane de kire gorln. 
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Hevale tekaşer ı1 meerxas, Metin, dizanibı1 ku riya tekaşina rizgariya Kur
distane, rlyeke dı1r-direj e, rlyeke bi şeref e ı1 di we re de ketin ji de hebe, 
mirin ji' hebe, dive mirineke paqij ı1 merxas bibit. Ji ber baweriya xwe ya 
xurt ı1 qeim, Wi cane xwe da,xwi'na xwe rijand ı1 ket nav refen şehiden Kur
distane yen n emir. 

Kolonyallsten faşist, ji wan xi'yale ku bi kuştina Metln,de tekaşına gele 
Kurd raweste. Le dijminen kolonyallst çewt difıkirin. Bi biyolojik heval 
Meti'n ji nav me çı1. Le tekaşina Wl, bi'r ı1 baweri'ya Wi' ya qei'm,wek pola ı1 
xwlna Wi ya sor ı1 miqedes,di tekaşina gele Kurd de dijl, rlya me rolıni 
dike. Do Metln'ek ji nav me çı1, le !ro bi dehan, bi sedan, bi bezaran Me
ti'n'en nu tekaşina serxwebı1n ı1 azadlya Kurdistane geş dikin, peşta dibin. 

Şehiden Kurdistane serbilindiyen me ne! 
Xwina heval Metin li erde namine! 
Tekoşina heval Metin, riya tekoşina me rohni dike! 
Heval Metin, di tekoşina serxwebfin fi azadiya Kurdistana rengin de 

diji! .. 
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