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AÇIKKAVGA GELECEGİN YOLUNU 
AYDlNLATlYOR 

Sovyetler Birliğin'de başlatılan açıklık politikası, Sovyetler Birlirği ve dü
nya devrimci hareketi içinde olumlu bir tartı.şma ortamı yaratmanın yanın
da; uluslararası arenada gözle görülebilen belli bir yumuşama sürecine de 
kaynaklık ediyor. Yumuşama sürecinin derink~şmesinde, dünya haklannın 
büyük yararı var. Bunu görmek gerekir. 

Ancak İ§ bununla kalmıyor. YumU§affia sürecinin teminatı, "zor kullanı
mından uzlaşmaya" geçİ§te aranıyor. Bu ise, devletler arası ili§kilerin iyile§
tirilmesinin ötesinde; sınıf mücadelesini yumU§atmak ve özellikle Üçüncü 
Dünya ülkelerinde kol gezen karşı-devrimci zora karşı uzlaşmaya soyunmak 
anlamını da taşıyor."Zora başvurulmayan bir dünyanın kurulması görüşü" 
, özünde bu nokta üzerinde yogunlaşıyor. 

SBKP Merkez Komitesine bağlı Toplumsal Biliınler Enstitüsü tarafından 
tartışmaya sunulan "Tezler", bu bakımdan dikkatlerio odak noktasını olU§
turuyor. 

"Tezler", cagdaş sorunların şözümüne yeni bir yaklaşım getiriyor; ancak 
lsabetliligi tartı.şılıyor. Ayrıca tartışılması da gerekiyor.Fakat bu yazımızin 
kapsamı, böyle bir konu üzerinde yogunlaşmaya el vermiyor. Çünkü bu tür 
bir irdeleme, derin analizler gerektiriyor ve başlıbaşına ayrı bir incelemenin 
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konusunu olU§turuyor. Ancak Türkiye ve Kürdistan' da, "gölü görmeden pa
çalan sıvayanlar"ın durumuna deginmek mümkün .. 

"Gölü görmeden paçalan sıvayan"lar devrimci sürecin 
hızını kesme işlevini üstleniyorlar 

Garbaçov yönetiminin, silahsızlanma ve barış ataklanyla ba§lattıgı yumu
şama rüzgariarına kaynaklık etmekle birlikte, ciddi güçlüklerle karşıla§ıyor. 
Güçlükler, kalıcı bir banşın uluslararası ilişkilerin kökten degişmesine bag
lı oldugunu; emperyalizmin, sömürgeciligin ve yeni-sömürgeciligin saldır
gan özünü degiştirmenin sanıldıgı kadar kolay olmadıgını gösteriyor. Ama 
bu nesnel gerçekliklere ragmen, ayn ayn ulusal koşullarda "gölü görmeden 
paçaları sıvayanlar"ın sayıları günbe gün artıyor. "Tezler", bu ve benzeri egi
timleri kamçılıyor; hatta kimileri bakımından yeni bir güneşin doğması an
lamına geliyor ve yine bu kesimler için, artık burjuvazinin degirmenine su 
ta§ımak mübah sayılıyor. Örnegin, H.Kutlu ve N.Saygın olayını, kimi refor
mİst Kürt örgütlerinin icazet arayışlarını, bir bakıma, bu baglarnda ele al
mak gerekiyor. 
Açık teslimiyet ve icazet arayışları, sürecin hı:nnı kesmek, ba§ka bir ifa

deyle, onu geri çekmek noktasında çakışıyor. Bu gerçegi görmek için; Tev
ger'in Kasım-1988 tarihli bildirisi ile TBKP'nin 1989 "Yeni yıl mesajı"nı; yine 
Tevger'in Aralık-1988 tarihli yerel seçimlere ilişkin bildirisiyle Yol ve 
Ameç'ın 7.sayısım karşılaştırmak ve bu arada bir de Özgür Gelecek'e göz 
atmak yetiyor .. Kimi yerde yapılan sol çıkışlar istisna sayıldıgı için kaideyi 
bozmuyor. 

Diger yandan, devrimci sürecin hmnı kesmek, sömürgeci Türk burjuva
zisinin isteyip beceremedigi bir iş. Şünkü, türhan vb. "aktüel" (!) konulara 
dikkatleri çekmek, din unsurunu kullanarak bunalımlan "aşmak" ve yıgınla
n sürekli seçim atmosferi içinde tutarak oyalamak, artık her tarafından aşın
maya başlayan baskı ve sömürü düzenini ayakta tutmaya yetmiyor. Aynca, 
ekonomik-siyasi krizin 1989 yılında daha da derinleşecegi, tartl§ma götür
müyor. Krizin derinleşmesi, Türkiye ve Kürdistan'da karşıtını doğurmakta 
gecikmiyor. Ulusal ve toplumsal mücadelenin daha da sertleşecegine işaret 
ediyor. Karşı-devrimci zor ise, tek başına çözümleyici olamıyor. Dolayısıyla 
"sol"un denetimi; özellikle SHP'nin saglama alınması ve yedeklerio 
(SHP'nin solunda bulunan Türk ve Kürt reformist güçlerinin) konumlandı
rılması önem kazanıyor. SHP'deki operasyonlar, kimi reformİst güçlerle 
olan "paslaşmalar", ABD'ye kadar uzanan sinsi bir politikanın ürünü olarak 
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ortaya çıkıyor. Tarihsel uzlaşma gündeme geliyor. Ortak payda; yine dev
rimci sürecin bızım kesrnek ya da onu geriye çekmek olmU§ oluyor. 

Oysa Türkiye ve özellikle Kürdistan' da, hızlı ve dinamik bir süreç yaşamy
or. Faşizmin temelleri aşımyor; toplumun degişik kesimlerinde görülen par
çalanma ve dagılmalar yerini topadanmaya ve ayrı ayrı odaklarda da olsa 
örgütlenip mücadele sahnesine çıkmaya bırakıyor. Devrimci güçler, işçi sı
mfı, gençlik ve toplumun farklı kesimlerinde -çapı itibaoyla zayıf da olsa-, 
işkence çarklanna, baskı ve teröre kacyn Evren-Özal diktatörlügünün koy
dugu yasa ve yasaklan tarumayan açık bir kavga gelişiyor. Kürdistan'da sür
dürülen direniş ise bastınlamıyor; aksine çok seslilik arz eden. bir gelişme 
gösteriyor. Geli§en mücadelenin yansıma biçimleri farklı olmakla birlikte, 
Kürdistan'da daha boyutlu ve daha keskin bir çatışma süreci yaşamyor. 

Böyle bir süreci geri çekme ekseninde eli kanlı burjuvaziyle bulU§mak, ta
rihsel olarak "hain" bir işlevi üstlenmek anlamına geliyor. Çünkü görev, sö
mürgeci burjuvaziye nefes aldırmak ya da rahat nefes almasına yardımcı 
olmak degil; halklanmızın iktidar alternatifınİ gündemleııtirmek; açık kav
gayı yaygınlaştırmak ve geliştirmektir. 
Açık kavga, burjuva kuyrukçulugunu yadsıyor; burjuva partilerinden ke

sin kopU§U gündemleııtiriyor; devrimciligi, SHP ve onun solundaki reformİst 
güçlerle ayrı§tınyor. Ancak büyük özveri istiyor. Ne ki, gelecegin yolunu ay
dınlatmak özverisiz olmuyor. Açık kavga gelecegin yolunu aydınlatıyor. 
Açık kavgayı yaygınlaştırmak ve geliştirmek için ileri .. 

5 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



DBP YE ZORUNLU BİR AÇIKLAMA! .. 

Kısa bir süre önce, "Devrimci birlik platformu"nun kuruldugu açıklandı. 
DEP'na da ebelik eden ve fakat özünde daha kapsamlı bir "birlik" amacım 
esas alan çalışmalara, ba§langıçta örgütümüz de katıldı. 

Çalı§malar, Kasım-1988 ortalarında ba§ladı. Hareketimizin de içinde yer 
aldıgı 4 örgüt, yaptıkları ilk toplantı sonucunda, kürdistanlı ve türkiyeli dev
rimci-yurtsever tüm örgüdere ve bazı politik çevrelere,a§agıdaki ortak çag
nyı çıkardılar: 
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"ÇAGRI 
"12 Eylül faşist darbesi, Amerikan emperyalizminin bölgemiz Orta

Doğu'da sarsı/an hakimiyetini sağlamak, Kürdistan ulusal kurtuluş hare
keti ve Türkiye devrimci-demokratik hareketini ezmek, varolan ekonomik 
krizi geniş emekçi yığınlaroı sutuıa yıkmak ve içine düştüğü siyasi krize 
son vennek için geldi. Faşist genaraller 12 Eylül darbesinin ilk yıllaroıda 
halklanmız üzerinde amamnsız bir baskı uygulayarak amaçlarota ulaş
maya çalıştılar. Yüzbinler işkence tezgahlaroıdan geçirildi darağaçlan ku
rn/du, Kürdistan'ı bir boydan bir boya zulüm ve vahşet sardLDİSK 
kapatılırken Türk-iş'in tüm sendikal faliyetlerine son verildi, öğretmen-öğ
renci ve her türlü halk örgütlenmeleri kapatıldı, yasaklandL 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



"Faşist cımtanuı gelişen halk hareketlerini bastırdıgı, Jıa/kuı devrimci 
örgütlerine ağır darbeler vurduğu bir dönemde direnmek, teslim olmamak, 
cezaevlerinde devrimci onuru korumak, dağınıldığı toparlamak başitea 
görevdi. Faşist zulmün bu karanlığa karşı direniş ve mücadele çizgisi izley
en güçler bu dönemde yenilen darbelerin yara/aro11 sannak ve devrimci 
mücadeleyi yeniden yükseltmek çin adımlar attılar, halk/aronızuı kutsal 
davasuıı ayakta tutmayı sürdürdü/er. 

"1980-84 karanlık döneminde faşist generallerin ha/k/aronıza giydir
mek istediği önce Evren-Sunalp-Calp, daha sora da Evren-Özal elbisesi 
dar geldi. Bir yandan Kürdistan'da zulme ve baskıya karşı gelişen ulusal 
kutuluş mücadelesinin meşnı bir zeminde başlayan silahlı mücadele ile 
daha bir ivme kazanması ve silalı/ı mücadelenin günümüze doğnı sürekli
lik kazanması; öta yandan başta zayıf ve cılız da olsa işçi, öğrenci, ayduı
laruı giderek artan oranda mücadele sahnesine inmesi hakim güçlerin iç 
çelişkileriyle birleşince giydiri/nıeye çalrşılan elbise sağdan soldan yırtıl
maya başladı. Ülkemize demokrasi gelmedi, faşist diktatörlük hala sürü
yor. Ancak karanlık perdede gedikler açılmıştır, bu gedikler de her geçen 
gün büyümektedir. Faşizmin temelleri aşınmaktadır. 

"Türkiye yeni bir döneme ginniştir. Buna bağlı olarak halklarımızuı 
mücadelesi ve devrimci örgütler bu yeni dönemin görevleriyle karşı karşıya
du. En başta sekiz yı/du toplumda ortaya çıkan muazzam devrimci deği
şiklikleri gönneliyiz. Özelde Kürdistan'da sürdüriilen silahlı mücadelenin, 
genelde işçi-emekçiler/e birlikte tüm toplum kesimlerinin kavgasuıuı to
plwnda yarattığı derin etki ve değişimleri kavramalıyız. Faşizmin sekiz yıl
du baskı, terör, işkence dalgasuıa paralel olarak sebep olduğıı palıalılık, 
işsizlik, açlık, sefa/et, çüriimüşliik ve en önemlisi de umutsuzluk gibi dina
nıit/erin toplunıda muazzam bir devrimci potansiyel yarattığuıı gömıeliyiz. 
Özeesi yıpranan faşist diktatörlük karşısuıda halklaronızuı bağruıda biri
ken dev gücü kavramalıyız. 1980'den önce bile, yasak olan "Kürt'~ "Kürdi
stan'~ "devrimci'~ "komünist" gibi kavramlar, artık günlük gazete ve 
dergilerin, parlamento tartışnıa/aroıuı değişmez konusu olmuştur. İnönü, 
Demirel ve Ecevit, yüzde 35'/ik oyla ayakta duran ANAP iktidarota ciddi 
bir alternatif oluşturamıyorlar. Bu partilerin en aktif üyeleri bile liderleri
nin bir şey yapabileceğine inanmıyor. Eğemen suııf temsilcisi partiler için 
iktidar ateşten bir gömlek olmuştur. 

"Halklarımızuı kutsal davalan yolunda kavga veren bizler, bu yeni dö
neme denk düşen adımlan atmakla yükümlüyüz. Faşist diktatör!Uğe kar
şı lıalklaronrzuı devrimci iktidar alternatifini oluştzmnak, ayn kanallardan 
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8 

yürüttüğümüz kavgamızı iktidar perspektifiyle birleştimıek zonmdayız. 

Kürt ulusunun ayn devlet kunna hakkı dahil, kendi kaderini tayin hakkı
nı gerçekleştirecek Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Türkiye'de hal
koı demokratik iktidannı gerçekleştirecek Demokratik Halk Cephesinden 
oluşan Birleşik Halk Cephesi faşist diktatörlüğe karşı halklanmızın alter
natifi dir. Elbetteki, böylesi bir cep~e faşist diktatörlüğe karşı en geniş güç
leri kapsamalıdır ve bu kolay olmayacaktır. Ancak, bu uğurda 

savaşaniann bugünden birlikte atacaklan adımlar, hayatın muhtelif alan
Iannda birlikte yapacaklan işler, Birleşik Halk Cephesini yakınlaştıracak
tır. 

"Devrimci parti ve örgütler olarak bugüne kadarki bütün birlik deney
lerini değerlendirerek olumlu yanlannı geliştirip, olumsuzluklardan ders
ler çıkannalıyız. Geçmişte türkiyeli ve kürdistanlı örgütler arasuıda 

ilişkilerin zedelenmesine yol açan yanlış tutumlardan ders çıkanp aşnıa
Iıyız. Rekabetçi, tasfiyeci, sekter, sıkça rastlanan çocukça tutunılardan 
uzak, demokratik ilişkilere daya/4 ideolojik farklılık/ann varlığını kabul ve 
bunlara tahamül eden demokratik bir platfonn oluştunnalıyız. Küçük me
seleleri büyütnıek, büyük idealleri olaniann tavn değildir. Devrimimiz tek 
bir partinin değil, Türkiye ve Kürdistan halklannın ve onlaruı devrimci-ile
rici örgütlerinin eseri olacaktır. Biraraya gelen devrimci örgütler olarak gö
revimiz doğnıatiklikten, kopyacılıktan, basmakaltpçılıktan uzak, yaratıcı 
ve kendi gerçekliğinıize uygun, başta kendi özgücüne güvenen, değişik 
alanlarda her türlü mücadele biçimini başarıyla uygulayan bir birlik oluş
tunnak olmalıdır. 

"Bu çağnmız bir başlangıçtır ve kimseye kapalı değildir. Kürdistan Ulu
sal Kurtuluş mücadelesi ile Türkiye demokratik halk devrimi mücadelesi
nin birlikte yürütülmesine inanan her örgüt yer almalıdır diyoruz. Aynca 
faşist diktatörlüğü yıkma mücadelesinde, Arap, Çerkez, Laz ve diğer ulu
sal azınlıklar üzerindeki baskı/ara karşı çıkma kavgasında birlikte olmak 
isteyen herkes yer almalıdır diyoruz. Ev sahibi, misafir yoktur; herkes ev 
salıibidir. Türkiye ve Kürdistan hepimizin vatanıdır. Örgütlerin kendi ta
ri/ı/erine uygun olarak meşrep ve üstup/annın farklı olmas4 ortak müca
dele etmemize engel olamaz, olmamalıdır. Herkesin mücadele yol ve 
yöntemlerine saygımız vardır, kimseden illa silahlı mücadele vennesini is
temiyoruz. Ancak herkes de bizim kendi mücadele metodlanmıza saygı 
göstennelidir. Kürdistan'da vahşi bir savaş yürüten Evren-Özal'la anlaş
nıamız4 ABD ve NATO'ya düşmanlığımızdan vazgeçmemizi, emperya
lizme karşı olmaktan vazgeçmemizi-ve/ev ki, bu AT emperyalizmi de olsa-
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kimse bizden istememelidir. Bu çerçevede, halk/arunız111 katili ve düşma
nı Evren-Özal'la uzlaşma çabalan ve girişimlerini mahkum ediyoruz. 

"Birleşik cepheye giden böylesi bir demokratik p/atfonn, baş/angrçta or
tak bir yayuı faaliyetiyle ve muhtelif mücadele alanlannda eylem birlikle
riyle başlayabilir, giderek demokratik ve siyasi ortak örgütlenmeler/e 
sürebi/ir. Şu anda düşünemeyeceğimiz çeşitli zenginlikte halk örgütlenme
leri ve birlikleri yaratılabilir. Bugüne kadarki çeşitli birlik ve ortak yay111 ça
balannlfl yaşadığı sorunlar bizleri ürkütmüyor. Olumsuzluklardan dersler 
çıkanp yeni bir ruhla mücadelenin eriştiği o/gunluğa denk düşen bir yak
laşunla her türlü engeli devrimci bir şekilde aşabilmeliyiz. 

"Kavgamız büyük, mücadelemiz onur/udur. Evren-Özal çetesini ve 
temsilcisi olduklan egemen slflıf/ar iktidannı Türkiye ve Kürdistan ha/k/a
nnlfl sutuıdan söküp atmak için, toplumda biriken muazzam devrimci po
tansiyeli açığa çıkannak, ha/k/arunız111 ortak kavgas111da devrimci 
alternatifi o/uştunnak için gücümüzü ve mücadele metod/arunızı ortak bir 
kanalda bir/eştire/im. Türkiye ve Kürdistan ha/k/annı, ulusal az111/ık/annı 
zengin kültür ve tarih miras/aruıa uygun olarak Orta-Doğu 'da ABD em
peryalizminin ve gericiliğinin tahakkümünden kurtanp layık olduklan 
onurlu yere yükse/telim. 

"Bu çağrunızı bütün parti, örgüt, çevre ve kişilerin samimiyet, ciddiyet 
ve sorumlulukla değer/endinne/erini bekliyoruz. Son sekiz yıldır lıa/klan

mızlfl çektiği acılar, yüce amaçlan için devrimci mücadelede şehit düşen 
yo/daşlarunız111 şerefli anısı, işkence odalannda zulüm gören yüzbinlerce 
devrimcinin çektiği çile her zamankinden fazla bizden böyle bir sorumlu
luk istiyor. Bizler bu sorumluluğun bilincindeyiz ve ortak iş yapmanuı öng
ördüğü her türlü fedakarliğı yapmaya lıazınz. Kasun-1988 " 

Çağrıyı yapan örgütler: 
PKK Partiya Korkeren Kurdistan 
SVP Sosyalist Vatan Partisi 
TKP(B) Türkiye Komünist Partisi (Birlik) 
TSK Tevgera Sosyalist a Kurdistane 

Görüldügü gibi çagn, birlik sürecinde yeni bir adım olmanın ötesinde, 
kapsamı, hedefleri, esnekliği ve yeni bir dönemin kapılaoru aralamak isteği 
bakımından tarihi bir anlam ifade ediyor. 

Bununla birlikte bu, sadece ilk bir adımdı; olgunluk, sorumluluk, sabır ve 
özveri isteyen yeni adımlarla geliştirilmeye muhtaçtı. Vr bunun kolay ol-
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mayacagı, daha başından belliydi. Çünkü hei'§eyden önce, sorumluluk ve 

özverinin tüm taraflarca ortaklaşa paylaşılması gerekiyordu. 
Ne var ki, çagruruzın muhatabı olan örgütler bu sorumluluğu gösterme

diler. Kimileri (örneğin TBKP ve onun yörüngesinde bulunan örgütler), nes

nel konumlan itibaoyla çağmnıza olumlu bir yanıt vermediler. Ki bu, pek 

de §a.şırtıcı değildi. Kimileri samimi ve ciddi bir yanıt vermediler ya da "ka

çamak" yaptılar. Kürdistanlı örgütler ise, genelde açık olumsuz bir tutum ta

kınmadılar; ancak oyalayıcı davrandılar ve bu i§i agırdan aldılar. 

Çağnyı yapan örgütler olarak, olumsuz bir tabioyla kaf§ı kaf§ıya kalmı§

tık. Bu durum, özellikle SVP ve TKP(B)'nin aceleci eğilimlerini daha da 
kamçılıyordu. Aralık ve Ocak ortalarında yaptığırmz iki ayn toplantıda da, 

hemen çıkı§ yapma eğilimi kırılamadı. Tersine, giderek eğemen olmaya ba

§ladı. Oysa, çağnyı yapan örgütler olarak, sabırlı olmak; çağnmızın takipçi

si olmak ve en azından "kaçamak" yapan ya da oyalamacı davranan örgütlerin 
açık ve kesin tuturnlamu öğrenmek zorundaydık. Toplantılarda da bunu ıs

rarla belirttik. Ancak bu tutumumuz kabul görmedi. 
İkincisi, benzer bir yaklaşım "Platform Deklerasyonu"nun hazırlanmasın

da da kensisini gösterdi. Öyle ki, asgari mÜ§tereklerde çakı§an ortak hede

flerin tesbiti yerine, dar ve sığ belirlemelerde ısrar edildi. Ve üç "ayn"(!) 

metin üzerinde yapılan tartı§malarda arpa boyu mesafe alınamadı. Her de

fasında aynı belirlemeler gündeme getirildi ve ortak asgari tesbitiere varma

mız engellendi. 
İ§te, bu nedenlerden ötürü, Kürdistan ve Türkiye ölçeğinde ayn ayrı cep

heleri ve daha sonra bu iki cepheden olU§acak Birle§ik Halk Cephesini ör

meyi amaç edinen sözkonusu tarihsel adım dumura uğradı. Ve son iki 

nedenden dolayı da, örgütümüz, DBP'nun açıklanması öncesinde bu çalı§
malardan çekildi. 

Hiç kU§ku yok ki, yukandaki çağnda ifadesini bulan tarihi adımın, özüne 

uygun bir §ekilde geli§tirilememesi olumsuz bir durumdur. Ancak, bu ve 

benzer olaylar, Kürdistan'da en geni§ güçlerin birliğini esas alan ulusal kur

tuluş cephesinin İn§ası konusunda ısrarlı olmamıza ve Türkiye devrimci-de

mokratik hareketiyle dayanı§mayı geli§tirmemize engel değildir. Tarihsel 

sürecin doğruladığı birlik politikamızda, ısrarlı ve kararlı olacağız; geni§ 

cephe taktiklerini gündemde tutacağız. 

lO 

TSK 
Tevgera Sosyalist a Kurdistane 

Merkez Komitesi 
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PYŞ Ü DAXWİYANİYEK PEWIST! .. 

Bere demeke kurt da darnezirina "Platforma Y ekitiya Şoreşger" hat elan

kirin. Xebaten reberiye li PYŞ dike ı1 herweha daxwaza "Tifaqek" herfire ar

manc dike, di seri da Rexİstina me jl le b€şdar bfı. 

Xebatan, di nlve meha Çiriya Paşin sala 1988 e destpekir. Tev li Tevgera 

me 4 rexistinan, di encama xwe ya p€şi'n da, ji hemfı rexİstinen şoreşger-we

latparez ı1 binek derdoren politik en Kurdistani fı Tirkl ra ev bangewazlya 

hevpişk a li jeri'n derxistin: 

"BANGEWAZ" 
"Derba faşist a 121/one, ji bo hakfmfyeta emperyalizma Emrfkf ya ku 

li herema me Rojhi/ata-Navfn lerizfyi dfsa pek bfne, Tewgera Rizgariya Ne

tewf ya Kurdistan€ u tevgera şoreşger-demokratik a Tirkfye bi perçiqfne, 

tengasfya aborf ya ku heye bi herifine li ser pişta xelke karker a rencberan, 

a xwe ji tengasfya sfyasf ya ku teketfye bi encamine dest dani ser bandore. 

Genera/en faşist, s alen ewili yen derbe bi tedayikek be perwa li gelen me 

kirine kare bi ci anina daxwaz a annancen xwe kirin. Bi sedhezaran kes di 

nav dezgehen eşkence ra derbaz kirin, sepfyen dardakirini damezirfn, Kur

distan bi seranser ji zilm a hovftfye hat peçan. Dere DISK' e hat girtin, kar 

u xebaten TURK-IŞ'e hat rawestandin, hernil cureybı rexistini yen geleri u 
ll 
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yen mamoste-xwendevanan hat girtin a qedexe bun. 
"Pişte ku tevgeren gel bi deste cunta-faşist halin pe/ixandin ı2 di nfre ku 

rexisiinen gel en şoreşger derben giran xwarf da, berxwedan, xwe nedayfna 
dest, şerefa şoreşgerfye di zindanan da parastin, berhev anfna be/avbUyf
ne, ji vatinfyfn sereke bUn. Li hember zilm ı2 zordariya faşist, hezen di şopa 
tekoşfn a berxwedane da, di ve da ji bo peçan a dennankirina birinen xwe 
a tekoşfna şoreşgerf dfsa bilind bikin, hinek pengav avetin, ne he/an ku 
doza gelen a paye-bilind bikeve ı2 ew ji pe he/an. 

''Di nfre 1980-84 e ye teng a tar, kincen (cil) ku genera/bı faşist li pe
şfye Evren-Sunalp-Calp, paşe Evren-Ozat xwestibun li gelen me bi kin, teng 
halin. li alfkf va tekoşina rizgarfya netewf ya ku dijf zilm ı2 tedayfye li Kur
distane destpekir li ser bingelıek heq (meşrn), abi şere çekdan se"asttir 
buyf, a berdewam buna şere çekdan ta fro; ji alfkf din va, bi destpeke jar a 
lawaz be jf, hilperina di qeda tekoşine da bi deste karker, xwendevan, ro
nakbfran zede buyf a bi nakoken en hezen serdesıra yek ker buyfn ' kincen 
ku tekirin dihat xwestin ji virde-wede des bi çirine kir. Demokrasi nelıat wc
Iate me a diktotarfya faşfst he li ser hukm e. Le be/e qulli perda reş vebun 
ı2 ev qulana roj bi roj fire dibin. Bingelıbı faşfznıe di derizin. 

"Tirkfye ketfye nfreke nu da. ji bo we yeke tekaşına ge/bı me a rexisti
nbı şoreşger ra bi rnye vatiniyen ( kannanden) ev nfre nu ne. Li peşi di ve 
em gulıerin a potansiyeten mezin en şoreşgerf di heşt s alen bilıorf da li ci
vate derketine ho/e bibfnin. Dive em, di warek taybeti da şere çekdariye ku 
li Kurdistane tet domandin, ı2 di warek gişti da jf, li gel karker ı2 rencheren 
destelali ı2 gulıerfnen kUr li nav şere tevayfya civatepeyda bu yi je agahdar
b in. Di ve li gel pe/bı tedayf, terore, di van heşt sa/en faşizme ı2 buyfna sere 
se deme ji bilıabUn, betali (be karf), belengazf, rizin a ji hemuyan girfngtir, 
be Jıevitl ra li civate dinamik a potansfyelen mezin en şoreşgerf pekaniyi 
bibfnin. Di ve em ew heza nıezin a bere bezar, paşe li himber diktatorya fa
şist di nav ge/bı me da, bi serlıev konıbuyine xurt buyi baş te bighin. Li pe
şfya 1980 e ew wejeyek qedexeyen weki ''Kurd'~ "Kurdistan'~ "Şoreşger'~ 
"Komunist" jf, buye dabeşek neguher ji rojname ı2 kovaren rojane ı2 ji mu
neqeşeyen parlanıentoyera. Inonu, Demirel, Ecevit, nikarin bibin altenıa
tifek ciddi ji bandora ANAP'e a ku bi %35 dengan ji pfya nıayi ra. 
Çelnegtirfn en dam en van partfyon jf, ne bawerin ji seroken xwe ku, bikari
bin tişteke bikin. li partfybı nuneren çina serdest ra bandor bi xwe buye ki
rasek ji agir. 

"Em ewen ku ji doza paye-b ilinda gelen xwe ra şer dikin, ji gaven li gor 
ve deme ı1 avetine ra berpirsfyarin. Altenıatifeke bandoriya şoreşger age-
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/en me li himbere diktatoriya faşist pekanin, şere ku em li qenalftı cuda 

cuda da bi reve dibin, bi perspektifa bandoriya va pewiste em bikin yek. A 
ku mafe çarenusfya netewe Kurd, di ve da avakirina dew/etek serbixwe pek

bine, enfya rizgariya netewfya kurdistane u ya bandoriya demokratik pek 

tine enfya demokratika gel, ji çebuna van herdu enfyan, enfya yekbuyfya 

gel, li hember diktatorya faşist a/tematifa gelen meye. Be guman enfyeke 
usa ji hemu hezen diji diktatoriya faşist dive pek be, le ev bi hesani çe nabe. 

Ença.x en di ve babete şer dikin, ji iro dest bi gaven bi hevra avetine bikin, 

di hema qeden jfyane yen cur be cur da kare ku bi hevra bikin, we eniya 

yekbuyfya gel nezik bike. 
"Di ve em ev parti u rexistinane hemu hew/danen ji bo yekitfyen ta iro 

çebune bi hejinin, alen wana yen ereni (pozitif) peştir bibin, ji alfyftı na

nayi (negatif) ji dersan derxfnin. Di deme bihori da helwesten şaş, en ku 

re ji xirab bune peyvendfyen rexistinen Kurdistani u Tirki ra vekiriyf, der
san je bigirin u li paş xwe bihelin. Dive em xwe ji helwesten hevrigf, tesfiye

cl, cimexweşi a weki pir caran hatiye dubarekirin kare zaroktf dur bihelin, 

li ser bingehe demokratik da, hebuna nerinen cuda cuda qebal, ji vanara 

xweragir bin a platformeke bi vi awayi demokratik pekbinin. Mezin kirina 
meseleyen biçuk ne helweste wan kesen ku xwe di bin bare dozen mezin ra 
kirine. Şoreşa me nabe desxete partfyeke, ew we bibe desxete gelen Tirkfye 

a Kurdistane u rexisıinen wana en şoreşger-peşveru. Em ev rexisıinen şo

reşger en li hev civfyayin, vatinfyen me di ve ji xeyal-perestfye, qopyecftfye, 
darbe a herhemkar be u li gor pergala xwe bi bawer be, li hem u ci yan hem u 

cureyen tekoşine serjirabe ew tifaqa ku em dixwazin pek bin in. 
"Ev bangewazfya me destpeke u deriye we ji keseke ra girti nine. Em di

bejin dive kfjan rexisıina ku ji bi hevra revebirina tekoşina rizgari'ya netewi 
ya Kurdistane a tekoşina şoreşa demokratik a Tirkfye bawer be, tMa cf bi

stfne. Herweha dibejin, di tekoşina roxandina diktatoriya faşist da, dişere 

li hember tedayfyen li ser Ereb, Çerkez, Laz u keme-netewen din derketine 

da eku bi hevratfye dixwaze, dive tMa cf bigre. Di vi kanda malxotf u me
vanetf tune, hemu kes xwedfye ma/e ye. Tirkfye u Kurdistan welate me he

m ayan e. Cuda bana nerinen rexisıinan u cureye tekoşina wana a ku li gor 
dfroka wana, ji tekoşfnek bi hevrara nikare bibe asteng u di ve nebe ji. Sfya

neta (ihtiram) re u rebazen tekoşine ji her rexistineke ra digirin, li keseke 
bi zore şere çekdan je na.xwazin. Le di ve hema kes jf, siyasete ji rebazen 

me yen tekoşinera bigre. Dive kes ek ji me, bi Evren-Ozal en şereki hoviti li 

Kurdistane bi reva dibin ra danina peymanan, dest je herdana neyartfya 

me a ku li dij Emnlca Yekbuyf, NA TO ye, dest ji dijitfya me li hember em-
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peryalfzme -dixwazf bela emperyalizme Ewrupf be jf- berdane ji me nex

wazin. Di ve çarçove da em; cehden li lı ev hatine bi qatilbı gelen me Ev

ren-Ozal ten kirin dadigihfnfn. 

"Platfonna demokratik a bi vf awayf berew Enfya Yekbuyfva diçe, li 

destpeke dikare, bi weşanek hevpişk a hevkarfyen di ıleden tekoşfne ybı 

cur be cur da destpebike, paşe dikare bi rexistinbı hevpişken demokratik

sfyasira be domandin. Dibe ku r€xistinen gelenyen ve gave me nekarfyf le 

bijikrfn en mezin jf bene peydakirin. Problemen bi yekftf u weşanen hev

pişkda deme bihorf jfyayfn, me na cigfrfne ( tirsine ). Di ve em bikarin ji na

nayfyen wana dersan bistfnin, bi nlhekf nu, li gor serwextfya tekoşfn 

ragilıiştfye nezikayfye le bikin, u hemu astengan bi cureyek şoreşgerf bilte

lin li paş. 
"Şere me girane u tekoşfna me payebiUnd e. li bo bandora çfna serdest 

u çeteyen niinerfya wana dikin Evren-Ozal, ji ser pişta gelen Kurdistane u 

Tirkfye bavejin, potansfyela mezin a şoreşgerfya li nav civate derxfnin hole, 

u pekanma altematifek şoreşger, dişere hevpişk a gelen me da, di ve em Jıe

zen xwe a rebazfyen xwe yen tekoşfne di qenaleke hevpişkra bigihfnin hev. 

li bo gelen Tirkfye u Kurdistan e, keme-netewbı wana, li gor jemayfyen (mf

rat) wana en dfrokf u çandf yen dewlemend, di Rojhi/ataNavfn da ji bin 

deste emperyalizm u paşvenltfye rizgar bikin, hi/din cfye wana ku bi şeref 

a layiq. 
"Em bendewarfya Jıejandina ve bangewazfya xwe bi cureyek serwextf 

(ciddi) u bi berpirsfyarf ji hemu parlf, r€xistin u kes an dikin. Di van heşt 

s alen dawf da qelır u ku/en ku gelen me keşayf, bfranfna bi şerefa hevrey

en me yen ji bo van doz u annancen xwe yen bi nlmet u payebilind şehid 

ketin, di odeyen qezazfye (eşkencexana) da keseren bi sedhezaran şoreş

ger, fro ji hemu dernan zedetir berpirsfyarfyek usa ji me te xwestin. Em za

nyaren ve berpirsfyarfybıe u ji bo li gel hev karkirine em ji fedakarfya ji me 

te xwestinra amadene. Çiriya Paşin-1988 

PKK Parlfya Karkeren Kurdistan 

SVP Sosyalist Vatan Partisi 

TKP(B) Turkiye Komunist Partisi(Birlik) 

TSK Tevgera Sosyalist a Kurdistane " 

W ek hatf dftin bengewazf; di de ma tifaqan da ji xeyne ku pengaveke nfiye, 
di ware naverok, armanc, nermftfye da, herweha daxwaza we ya ku deri li nf

reke nu vekirine da xwedlye maneyek dfrokfye. 

14 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Li gel ve yeke jftene ev pCş-pengavek bu;ji boy ku bi pengaven nu be pCş
xistin, ew hewceye serwexti', berpirsi'yari', ar am ı1 fedakariye bu. Ü di seri' da 
xwi'ya bu ku bi besarn çenabe. Ji bo ku bere her ti.şti'; pewist bu ku, hem u ali' 
hevpi.şki'ye li fedakarı u berpirsiyari'ye bikin. 

Le pirr mixabin, rexistinen muhatabe bangewazi'ya me, ev berpirsi'yari' m
şan n ed an. Hinekan ji pewisti'ya parastina xeta xwe ( wekl TBKP fi rexistinen 
li hawi'rdora we) bersi'vek ereni' dlyare bangewazi'ya me nekirin. Ev ne ti.ştek 
cceb bu. Hinekan jl, bersi'veke dddi' ı1 ji dil nedan an jl tuşe ri'ya "je bazda
ne" b un. Bi cureyek gi.şti' rexistinen Kurdistani', helwesteke eyan e negatif ne
dan xwi'yakirin, le bi destgirani' ı1 mijfilkari' nezikayi'li vi kari' kirin. 

Em ew rexİstinen xwedi'ye bangewaziye, li pCşbere tabloyek nanayi' may1-
bı1n. Ev rewş, meyla lez ı1 beziye a bi taybeti' ji ale TKP(B) e ı1 SVP'e dihat, 
xurt dikir. Du komcivinen cuda cuda yen me li navçe meben çille da kirin, 
şuna ku ev meyl bi.şke, xurttir dibı1. Ti.şta li ser me ew rexİstinen xwediye 
bangewaze ferz e w bu ICu; em bi ar am (se bir), çavnere şopa bangewaziya xwe 
bin, qet nebe bine helweste rexistinen "je bazdane" ı1 mijı1lkaran bibi'n. Di 
komcivi'nan de em pirr li ser ve sekinın le ev helweste me nebat qebfil kirin. 

A duwem, nezikbı1nek mi'na ve, di amedekirina "Daxwi'yani'ya Platforme" 
xwe da nlşandan. Heta usa çebı1 ku, şuna tesbitkirina kemtiri'n armancen 
hevpi.şk meylen teng ı1 sererd hat israrkirin. Ü li muneqeşeyen li ser se nivi'
saren "cuda" (!) bati' kirin, mesafeki qasi' bihosteke nekari' be standin. Her 
car ev tesbit ketin rojeve ı1, gihi.ştina me a derbareye kemtiri'n tesbiten hev
pi.şkra hat asteng kirin. 

Ji bo van sedeman, pengava diroklya bati' dabaşkirin, armancea çekirina 
Eni'ya Yekbuyi'ya Gel a ku ji herdu eniyen li Kurdistane fi Tirklye ben raçan
din pekbe, hat demirandin. Ü ji van her du sedemen tallye, rexistina me, li 
pCşi'ya dankirina "Platforma Yekitiya Şoreşge" ji nav ve xebate paşda ki.şlya. 
U ev buyer ı1 yen wekl vana, sersekini'na me a li ser bingebe yekitiya hem u 
hezan pekani'na Eni'ya Rizgari fi Netewi' di Kurdistane da, ı1 peşxistina pi.ş
tevani'ya bi tevgera şoreşger-demokratlk a Tirklyera nabe asteng. Em de bi 
biryar ı1 xwe ragirbindi politika xwe ya derbareye tifaqan a ku rastiya we bi 
diroke batı i'sbatkirin, de tektiken xwe yen eniya berfıre li rojeve bihelin. 

TSK 
Komita Navendi ya 

Tevgera Sosyalist a Kurdistane 
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KÜRDiSTAN'DA KAPİTALİZMİN . . 
GELIŞMESI 

-VII-

KÜRDiSTAN'DA SANAYiLEŞME 

Zanaatçı üretiminden atölyelere 

Zanaatçı üretimi ya da genel bir ifadeyle el sanatlan sanayi, ataerkil ta
rımdan ayrılan ilk sanayi biçimidir. Kürdistan' da, kapitalist ev sanayileri ya
nısıra esas olarak pazar için üretim yapan el sanatlan sanayinin tarihi, çok 
eskilere dayanır. Örnegin, 18 ve 19. yüzyıllarda, kumaş, ipekli şallar, kilim, 
halı ve seccade dokuma; çömlekçilik, demircilik, kuyumculuk; tahta ve gü
müşten üretilen çe§itli mallar oldukça yaygındı. Hatta bazı tarilıçiler, bunu, 
"Kürt reisierinin artistik" zevklerine, Kürdistan insanının dogtıştan gelen es-- -tetik uyg anna ve sanatsal yeteneklerine baglıyorlar; bu olguların el sa-
natlannın geli§imini te§vik ettigini söylüyorlar.(1) Fakat sanatçı üretiminin 
ortaya çıkı§ını ve geli§imini, sadece buna baglamak, bizce pek doğru degil
dir. Çünkü Kürdistan'da el sanatlan sanayinin ortaya çıkışında ve geli§imin
de, artistik zevkler, estetik duygular ve sanatsal yetenekierin yanında, 
Kürdistan insanının her an tehlikeye açık yaşamında silah ve diger ilıtiyaç
lannı karşılama zorunluluğunu da hesaba katmak gerekir. Zaten üretilen 
mallarla çoguıılukla silah alınması ve sözkonusu üretimin dış pazarlara ka
dar sürülmesi de bu tesbitimizi doğruluyor. 

Ancak güçlü sanat gelenekleri ve çalışma usullerine dayanan el sanatlan 
sanayi, daha W. yüzyılın başlarında sömürgeci ve emperyalist fabrika sanayi-
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lerinin agır baskısıyla kat'§l kat'§lya kaldı. Sömürgeci Türk devleti, kemalist 

devrimden hemen sonra genİ§ çaplı fabrika sanayiini örgütlerneye girişti. Ve 

ilk devlet kuruluşu olan Maden Bankası, bu iş için kuruldu.(2) Ki bu, aynı 

zamanda -Türkiye'de- hafıf sanayiin yok olması sürecinin bir habercisiydi. 

İ.§te Kürdistan'daki el sanatlan sanayi, herşeyden önce bundan "nasibi"ni 

aldı. Hem uygulanan sömürge politikasından ötürü, Kürdistan, fabrika ş.a: 

na~ILgeliştirilmesinden de yararlanamadı. İkincisi, Küfat!:tan, o dönem

de de güçlü bir ticaret merkezı urumondaydı ve ülkedeki el sanatlan sanayi, 

emperyalist sanayiden de etkileniyordu. 
Bu etkenler, Kürdistan'daki zanaatçı üretimi ya da el sanatlan sanayinin 

gelişimini önemli ölçülerde baltaladı; ama güçlü sanat geleneklerine daya

nan el sanatlan sanayinin direnİ§ini tümüyle kıramadı. Zanaatçı üretimi, yer 

yer kaçınılmaz sonuna yaklaşırken; yer yer ve bazı mailann üretiminde el 

tezgahlannın atölyelere geçerek niteliksel bir gelişme gösterdi. Kırsal alan

larda da, köylü tarımının bir yardımcısı olma işlevini gördü. Örneğin, Diy

arbakır'ın küçük atölyelerinde üretilen "sivri burun ve yüksek topuklu" 

ayakabılar, bundan on yıl öncesine kadar bölgede genİ§ bir pazara sahipti. 

Ancak bugün, bu ayakabdara pek ragbet yok ve bölge pazanna fabrika üre

timi ayakabılar hakim. Yine Antep yemeniciligi, ömrünün son günlerini ya

şıyor. Degişik beş tür hayvan derisinden yapılan Antep yemenisi dünyanın 

en ilginç ayakabılan arasında yer alıyordu ve aynı şekilde genİ§ bir pazara 

sahipti. Bu gün ise yemenicilik, ömrünü tüketiyor. Yaşlı bir antepli yemeni

ci olan Recep Dinçerler'in sözleri bu bakımdan ilginçtir: 

"Bizimle birlikte bu meslek de toprağa gömülecek. Bir zamanlar Antep'te 

400 yemeni imalathanesi vardı. Şimdi ise 2 time. Biz de yaşlandığımız için 

bu işle uğraşıyoruz. Gerçek bir sanat eseri olan yemeninin tarihe kanşma

sı çok acı" (3) 
Buna karşın, dantelacılık, kuyumculuk, agaç işleri ve mobilyacılık; halı ki

lim, seccade, şal ve battaniye dokumacılıgı; şapka paslanrnaz sini, tepsi vb. 

üretimi, gösterdigi niteliksel gelişme ile günümüz küçük sanayinin önemli 
dinamiklerini oluşturuyor. Bakın İ.Beşikçi, Antep kilimleri, Siirt battaniye

leri ve Şırnak şaliarı üretiminde, el tezgahlarından atölyelere geçişi şöyle an

latıyor: 

"Doğuanadolu'daki ilginç gelişmelerden biri de Siirt ve Gaziantep tara

flannda görülmektedir. Buralarda el tezgahlan geniş ölçüde kullanılmak

tadır. ( ... ) Bu tezgahlarda çeşitli kumaşlar dokunduğu gibi ayakabı, 

kapkacak vs. de yapılmaktadır. Çuvak-çul, halı kilim vs. gibi sergi eşyala

n da bu tezgahlarda dokunmaktadır. Köy ve kasabalarda oturan kişilerin 
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emegi ile çah~~ın bu tezgahlar, sermaye yönünden kentteki patrona baglı
dır. ( ... ) 

Kasaba-Şehir ı Köy 

D ın tezgahı 

---·ı ı-hammadde (yün-boya) 
Pa ı 2-mamul madde 

4 ı 3-ücret ya da mal 
--·1 ı 

Mamul mad.Tük.Mer.Yollanması 

Durum-ı 

Şehir 

Atölye 

-ı ı 
Patron 

Durum-2 

EL TEZGAHLARINDAN ATÖLYELERE GEÇİŞ 

Tabloda görüldügü gibi, patron gerekli hammaddeleri vermekte köylü de 
bunları iıjlemektedir. Köylünün iıjlediği bu maddeler, patron tarafından 
büyük tüketim merkezlerinde sa~ çıkanlıyor. ( ... ) Siirt battaniyelerinin, 
Şırnak şallarırıın, Gaziantep kilimle~ dokunup piyasaya sürülmesinin 
mekanizması kısaca budur. Köylünün emegi önce artı-ürün, sonra da artı
degere dönüşmekte ve fakat patronda birikınektedir. ( ... ) Patron şi~ilik 
kentteki atölyelere yatırım yapmaktan kaçınmasına karşın, bu yolda az da 
olsa teşebbüse başlamıştır. Bu oluşum, sonunda ticaret sermayesi, sanayi 
sermayesi durumuna dön " ~tir." (4) 

Sürt batt niyeleri ve Antep kilimleri, tekstil tekellerinin agır haskılanna 
ragmen günümüzde atölyelerde dokunuyor; iç ve dış pazarlara sürülüyor. 

Yine şapka, paslanmaz sini ve tepsi üretimi, tamamen şehirlerdeki atölye
lerde yapılıyor. Diyarbakır, Siirt, Elazıg ve Erzurum şapkalan, ülkenin degi
şik bölgelerinde geniıj pazarlara sahiptir. Paslanmaz sini ve tepsi üretimi ise, 
ülke içinde geniıj bir pazara sahip olmakla kalmıyor; aynı zamanda ihraç edi
liyor. Örnegin, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası aracılığıyla Kasım 1986 
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ayında yapılan 260 bin dolarlık ihracattan, ilk sırayı canlı koyun alırken; ikin
ci sırayı, paslanmaz sini ve tepsiler alıyor. (5) Şehirlerdeki hızar atölyeleri ve 
agaç işleri sanayi ise, yaygınlıgı ve üretim kapasitesi bakımından Kürdi
stan'daki küçük sanayinin önemli bir halkasım oluşturuyor; geniş bir işçi kit
lesi istihdam ediyor. Aynca, demİrcİ ve tamİrcİ atölyeleri de, ülkedeki küçük 
sanayi içinde önemli bir yer tutuyor. 

Diger yandan, 20. yüzyılın başlannda kırsal alanlarda köylü tanmımn bir 
yardımcısı olan zanaatçı üretimini, günümüzde Kürdistan kırlanmn is
tihdam kapasitesi içinde önemli bir yer tutuyor ve giderek köylü tanınından 
aynlıyor: (çizelge 22) 

Tablo, aynca kırlardaki zanaatçı üretiminde yogun bir biçimde ücretli 
emegin kullamldıgına dair ciddi ip uçlan veriyor. Şöför, marangoz, demirci 
ve özellikle dokumacıların sayılanndaki büyüme, bir anlamda bunu göste
riyor. 

Sıraladıgımız örnekler, "el sanatlan sanayi"nde pazar için üretimin hakim 
oldugunu ve ücretli emegin yogun bir şekilde kullamldıgıru gösteriyor. Bu 
durumun, ülkemizdeki sınayi gelişme bakımından ne anlama geldigini 
V.İ.Lenin şöyle açıklıyor. İ.Beşikçiden aktardıgımız şekli ammsayarak, sözü 

Lenin'e bırakmak gerekiyor: r "Ama asıl maliann alıcısı, bunlann karşılığında, 'el sanatçısımn' gerek-
sindiği bam maddeleri ödemeye başladıgı zaman, bu kapitalist ilişkilerin 
gelişmesinde çok büyük bir adıma işaret eder. Küçük sanayiciyi mamul mal D 

pazanndan koparan alıcı, onu, şimdi bammadde pazanndan da kopanr vf 

ve böylece bütünüyle kendi egemenligi altına sokar. Bu biçimden, alıcının 
belirli bir ödeme karşıl~nda işlenrnek üzere, 'el sanatçılanna' doğrudan 
doğruya malzeme dağıttıgı tücar sermayesinin daha yüksek biçimine bir 
adım kalmıştır. El sanatçısı, fiilen, evde kapitalist için çalışan bir ücretli 

\ ~i baline gelir; alıcının tücar sermayesi ise, burada sınai sermayeye dö
~üşmüştür." (6) 

Kapitalist sanayi işletmeleri 

"El sanatları sanayi"nin evriminde, bu sanayinin, kimi üretim alanlannda 
fabrika sanayileri tarafından tamamen saf dışı edildigini ama bazı malların 
üretiminde de önemli bir direnç göstererek atölyelere geçiş yaptıgım gör
dük. İşte, bu ikinci kategoriye girenler, ülkemizdeki kapitalist işletmeler ara-
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!:5 Çizelge- 22 

Köylerin küçük sanatlarda çalışanlar sayısına göre dağılımı 

11 ve İlçe Köy Ma ran Demir Ka- Nal- Taş Şoför Halı Ber- Terzi Değir Hall aç 
Köyleri ~~~ laycı bant Us. cı b er menci ---- ----

Adıyaman 344 109 21 20 42 327 846 2000 455 77 131 257 

Ağrı 557 46 14 6 20 340 ll84 420 16 37 36 ll9 

Bingöl 3ll 249 30 13 95 719 477 218 -- 7 24 231 

Bitlis 268 68 18 ı 18 374 555 161 4 21 36 144 

Diyarbakır 686 183 27 7 45 529 1420 35 3 35 64 231 

Elazığ 574 502 94 26 166 965 2143 493 20 184 230 372 

Erzincan 567 308 ll6 34 281 1389 2305 560 60 80 90 334 

Erzurum 1044 982 338 39 517 1996 2469 3868 24 95 ll9 899 

Antep 596 145 72 14 64 803 3502 180 3 422 70 134 

Hakkarı 143 24 ll 2 24 126 92 536 3 12 13 76 

Kars 784 778 232 44 359 2025 2483 7517 130 125 2ll 422 

Malatya 519 340 141 64 98 ll70 2999 5134 193 167 250 388 

Har aş 499 474 122 94 78 513 2971 555 ı 135 175 265 ı 

Mardin 717 130 36 49 18 656 1254 243 -- 65 177 215 

Muş 372 214 60 9 58 767 1397 1017 22 37 88 122 

Siirt 497 99 53 13 40 684 722 73 24 40 36 173 

Tunceli 421 163 22 18 69 794 800 556 8 45 26 174 

Urfa 691 45 21 16 lO 312 1864 44 -- 47 99 ll8 

Van 567 225 53 ll 47 550 1250 1452 350 29 141 218 

KAYNAK: D!E, KÖY GENEL BİLGİ ANKET!, 1976 
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sında önemli bir yer tutuyor. Ayrıca sözkonusu geçiş süreci, ülkedeki sınai 

gelişmenin gereksinim duyduğu kapitalist işbölümü ve uzmaniaşmayı yapı

sında geliştirdi; emekçiler le sermaye sahiplerini "üstü örtülü" bir biçimde de 

olsa açığa çıkardı. 
Ancak bütün bunlar, Kürdistan'daki sanayi işletmelerinin niteliğini tam 

olarak kavramamıza ve özellikle küçük burjuvazi ile kapitalistler arasında 

belirli bir çizgi çizmemizeel vermiyor. Bu bakımdan, kapitalist sanayi işlet
melerinin durumunu daha yakından incelemek gerekiyor. (çizelge 23) 

Çizelge- 23 

Çalışan işçi sayısına göre imalat sanayii işyerleri 

İller iş yeri say. ı kişi 2-9 kişi lO ve daha fazla 

Adıyaman 

Ağrı 

Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 

Elazığ 

Erzincan 
Erzurum 
Antep 
Hakkari 
Maraş 

Mardin 
Kars 
Malatya 
Muş 

Siirt 
Tunceli 
Urfa 
Van 

Kürdistan 

578 
250 
206 
269 

1066 
1201 
670 

1131 
5147 

68 
1917 
883 
899 
181 
221 
575 
137 

1674 
550 

17626 

? 

? 

67 
95 

303 
411 
376 
328 
852 

25 
696 
391 
375 

33 
60 

199 
46 

507 
175 

4939* 

? 

? 

139 
156 
735 
744 
247 
733 

3740 
42 

1144 
481 
505 
128 
158 
365 

91 
1137 

343 

10898* 

4 

13 

8 

28 
46 
47 
70 

555 
ı 

77 

ll 

19 
20 

3 

ll 

30 
32 

975 

Veriler, Gıda-içki ve tütün sanayi; dokuma-giyim eşyası ve deri 

sanayi; orman ürünleri ve mobilya sanayi; kağıt ve basın sanayi 

taşve toprağa bağlı sanayi; metal eşya ve makina imali sanayive 

diğer imalat sanayi işyerlerini kapsıyor. 

(*) 1 ve 2-9 kişi çalıştıran işyerlerinin toplamlarına,Adıyaman 
ve Ağrı illerindeki işyerlerinde çalışanların s .y ısı tesbit edi-
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~
emediği için dahil edilememiştir. 

- Çizelge, Y.Ansiklopedisi; D!E 1980 Yılı !malat Sanayi istatis
t~k~eri ilk geçici sonuçlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Resmi İstatistikler, genellikle 1 ve 9 kişinin çalıştıgı sanayi işyerlerini, 
küçük sanayi; 10 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerini orta ve büyük kapi
talist işletmeler kapsamına alıyor. Benzer bir durumu, çizelge 23'te de görü
yoruz. Açık ki, böyle bir sınıflandırma, herşeyden önce, küçük sanayi 
kategorisine alınan işletmeler arasındaki farkı ortadan kaldınyor. Yani 
küçük sanayici, hem küçük burjuva ve hem de küçük kapitalist olabiliyor! 
Oysa küçük meta üreticisi ile küçük kapitalist arasında niteliksel bir fark; sı
nıf farkı var. Örnegin, bir kalfa çalıştıran bir marangozla, 5 ya da 9 işçi çalı
ştıran bir mobilyacı, bir ve aynı şeyler degiller. Birincisi, ücretli işçi 

kullanarak pazar için üretim yapsa bile, yaratılan değerle ancak geçimini te
min edebiliyor. Başka bir ifadeyle, kazancının çogtınlugunu kendi emegi ile 
kazanıyor. Ama 5 ya da 9 işçi çalıştıran mobilyacının geliri ise, esas olarak 
ücretli emek sömürüsüne dayanıyor. İşletme sahibi artık yogun bir emek 
gücü sarfetmiyor ya da etse bile ücretli emek-gücü kesin bir şekilde işletme
nin karekterini belirliyor. Çünkü üretim tamamen kapitalist koşullarda ya
pılıyor ve bir kalfa çalıştıran marangozun aksine sözkonusu mobilyacı, 
küçükte olsa bir kapitalist; bir burjuva olmuş oluyor. 

İkincisi, çizelge-23'deki sınıflandırmaya dayanarak imalat sanayindeki 
küçük meta üreticileri (küçük burjuvalar) ile küçük kapitalistleri (burjuva
ları) birbirinden ayırmak güç oluyor. Birçok iktisatçı tarafından kabul edi
len yukardaki tesbitimize uygun bir sınıflandırmaya gitmek; 2-9 işçi çalıştıran 
iş yerlerini, yaklaşık da olsa buna göre sınıflandırmak gerekiyor. Hem bu, 
aile ernegiDin kullanılmasına ilişkin tartışmalarla aradaki nitel farkın gölge
lenınesini de ortadan kaldınr. Ne ki, 2-9 işçi çalıştıran sözkonusu işyerleri
ni, bu şekilde sınıflandırmamızı olanaklı kılacak yeterli veriler yok. Ancak, 
aynı kaynagın 1927 yılı sanayi sayımına ilişkin ve sadece Elazıg ile ilgili veri
ler var. Bu sayıma göre, 1927 yılında Elang'da imalat sanayinde üretim faa
liyeti içinde bulunan 587 işyerinden, 140'ında bir kişi; 160'ında 2-5 işçi; l'inde 
10 işçi ve geriye kalan 286 işyerinde de 5-9 işçi çalışıyor. (7) hiç kuşku yok 
ki, bu veriler günümüz Kürdistan'ı için ciddi bir ölçü olamaz. Çünkü, hem 
Elazıg sanayi bakımından ülkemizin gelişkin bir ili ve hem de veriler 62 yıl 
öncesine ait. Ve ülkemiz 1927'den buyana beli bir evrim ve özellikle son 20 
yılda hızlı bir dönüşüm içindedir. Ama sözkonusu verilerin birbirini tamam
layan yönlerini dikkate alarak, çizelge-23'deki 2-9 işçi çalıştıran işyerleri ara-
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sında, 5-9 i§çi çalı§tıran küçük kapitalist İıjletmelerin sayısı hakkında asgari 
bir tahmin yürütmek; küçük sanayi kapsamına alınan toplam İıjyerlerinin 
yaklaşık% 50'sini, yani 16.651 İıjyerinin yansına yakınını kapitalist iıjletme
ler saymak mümkündür. Böyle bir sınıflandırmaya göre, çizelge-23'deki 
küçük meta üreticilerinin toplam sayısı artacak; 5-9 İıjçi çalıştıran imalat sa
nayi İıjyerlerinin toplamı ise, 2-9 İıjçi çalıştıran İıjyerleri toplamının altına dü
şecektir. Fakat diğer yandan, imalat sanayinde küçük burjuvazi ile -küçük 
iıjletme sahibi- burjuvazi de birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış olacaktır. 

Üçüncüsü, ülkedeki imalat sanayi iıjyerlerinin 975'ini orta ve büyük iıjlet
meler oluşturuyor. Ancak kamu ve özel sektöre ait iıjletmeleri birbirinden 
ayırmak gerekiyor ki, bu konuda da benzer bir problemle karşılaşıyoruz; 
çünkü çizelge-23'ün hazırlanmasında yararlandığımız kaynaklar, özel sektör 
ve kamu iıjletmelerini ayırtetmemize elvermiyor. Ayrıca, elimizde bulunan 
DİE 1982 yılı imalat sanayi istatistikleri geçici sonuçları, bazı konularda far
klı ölçüleri esas alıyor; karışık ve farklı yorumlara açık. Bu bakımdan, biz, 
1976 ve 1982 verilerinin ortalamalarını esas alarak, çizelge-23'ün verileri 
üzerinde yaklaşık bir tesbite varmaya çalışacağız. (Çizelge 24) 

Çizelge- 24 

10 ve daha fazla işçi çalıştıran imalat sanayi işyerleri 

Yıllar Kamu sektörü Özel sektör Toplam 
1976 49 190 239 
1980 ? ? 975 
1982* 130 1048 ll 78 

(*) 1982 kamu sektörü verileri, 10 kişiden az işçi çalıştıran 

işyerierini de kapsıyor. 

- Çizelge, DİE 1976 yıllık imalat sanayi anket sonuçları; DİE 
1982 yılı imalat sanayi istatistikleri geçici sonuçları ve 
tablo 23'ün verilerinden yararlanılarak hazırlandı. 

Bu verilerin ortalamalarından çıkan yaklaşık sonuç şu: 1980 yılında Kür
distan'da, 10 ve daha fazla i§çi çalı§tıran 975 iıjletmenin yaklaşık 123'ü kamu; 
yine yaklaşık 852'si özel sektöre aittir. 

Ayrıca, otel, lokanta, sinama, eğlence ve turistik İıjyerlerini kapsayan ka
pitalist özel iıjletmeler, ulaşım ve nakliyat şirketleri ve inşaat sektörü, Kür
distan'daki ekonomik faaliyetler arasında önemli bir yer tutuyor.(8) 
Özellikle üretim olayının gerçekleşmesinde, bir bakıma üretken bir rol oy
nayan inşaat sektörü son derece yaygındır. Örneğin, 1984 yılı verilerine göre 
Kürdistan'da inşaat İıj kolunda sigorta kanunianna tabi 47.701 İıjyeri var.(9) 
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Ve bunlann büyük çogunlugu müteahhitlere ve inşaat §ir ketlerine ait. Ta§a

ronlar, genellikle büyük müteahhitlere ya da §irketlere baglı olarak çalı§ır

lar. Ta§aronlann sahip olduklan i§yerleri biryana bırakılırsa, İD§aat 

sektöründeki i§yerlerinin büyük bir kesimi, kapitalist nitelikte küçük, orta ve 

büyük i§yerleridir. Sömürü oranı ise, oldukça yüksektir. Aynı agır sömürü, 

otel, lokanta, sinema, eglence ve turistik i§yerlerinde de görülüyor. 

Diger yandan, aktardığımız imalat sanayi istatistikleri, inşaat ve hizmet 

sektörleri yarusıra ma den ve enerji sektörlerini de kapsarnıyor. Oysa, maden 

ve enerji sektörlerinde yogun bir üretim faaliyeti ve büyük yatınmlar var. 

Önemli altyapı yatırımlan, büyük bir hızla tamamlanıyor. Diger kamu yatı

rımlarında, küçümsenemeyecek bir artl§ görülüyor. Örnegin, 1983 yılında 18 

milyar TL. olan Kürdistan'daki toplam kamu yatırımları, 1986 yılında 1 Ti

rilyon TL'ye ula§ıyor.(lO) Enerji sektöründeki yogun üretime bu ara§tırma

rnızın daha önceki bölümlerinde yer yer deginmi§tik. Maden sektöründeki 

üretim ise, hızla artıyor. A§agıdaki harita, sınırlı da olsamaden üretiminin 

yaygınlıgı konusunda beli bilgiler veriyor. Sömürgeci devletin yanısıra, te

keller de devreye girmi§ bulunuyor; üretim ve yatırımlar tamamen kapital

ist koşullarda gerçekle§iyor. (harita 1) 

Harita-ı 
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Yeni fetih olayı ve sanayileşme 

Bu araştırmamızın ikinci bölümünde, Kürdistan'ın yeniden fetbedilmesi 
olayının ne anlama geldigini ve yogunlaşan sermaye ihracının, sömürünün 
derinleştirilmesi yanında ülkede kapitalizmin geliıjmesini hızlandıracagına 

iıjaret etmiştik. Şimdi bu olayın, sanayideki gelişmeye nasıl yansıdıgma bak
alım. 

Öncelikle şunu belirtelim ki, sömürgeci devlet ve tekeller, ister dogrudan 
yatırımlara, ister dotaylı yani altyapı yatırımianna yönelsinler, birincil amaç
lan, sömürü ve kardır. Ama "kamu sektörü" tekerlemesini agızlanndan dü
şürmeyen kimi çevrelerin kavnyamadıgı başka bazı gerçekler de var: 
Birincisi, devletin ve tekellerin Kürdistan' daki üretim ve yatırım faaliyetle
ri, yukanda altını çizdigirniz gibi tamamen kapitalist koşullarda yapılıyor ve 
ülkenin zenginlik kaynaklannın yanında amansız bir işgücü sömürüsü de 
sözkonusudur. İkincisi, altyapı yatınmlan, sanayieve özellikle imalat sanayi
ne yönelebilmenin öncülüdür. Ülkenin özel sektör için çekici hale gelmesi, 
bir bakıma, altyapı yatınmlannın tamamlanmasına baglıdır. Kaldıkı tekelci 
devlet sadece altyapı yatırımlarını desteklemekle kalmıyor; onun da ötesin
de imalat sanayini teşvike yönetiyor. Örnegin, görevi emperyalist ülkelerden 
alınan kredileri ülke içinde özel sektöre aktarmak olan Türkiye Sınayi Kal
kınma Bankası'nın Kürdistan'a verdigi krediler, 1973-1975 yıllan arasında 
%24-25 oranına varan korkunç bir artış gösteriyor.(ll) Aynca sözkonusu 
bankanın yanısıra kamu ortaklıgı fonu da devreye giriyor: 
"Kalkınmada öncelikli yörelerdeki 18 şirkete, kamu ortaklığı fonundan 

yatınm kredisi, işletme kredisi veya iştirak yoluyla 20 Milyar 310 Milyon 
90 bin Liralık finansman sağlandı."(12) 
Aynı haberde, sözkonusu şirketler ve faaliyette bulundukları iller şöyle sı

ralanıyor: 

"Binsan, Bingöl un sanayi (Bingöl), Sümerbank Pamuldu Sanayi (Adıya
man), Bin-Genç-Tuğ tuğla kiremit (Bingöl), Bitlis Gıda Maddeleri (Bitlis), 
Özel Karacadağ Eğitim Tesisleri (Diyarbakır), Emaş Endüstri Minarelle
ri (Muş), Iğdır Et ve Gıda Uluslararası N ak. ve Pazar. (Kars), Tungaş Gıda 
(Tunceli), Çan-Mersan (Çankın), Keban Holdiğg (Elazığ), Sümerbank 
Pamuldu Sanayi (Erzincan), Sümerbank Pamuldu Sanayi (K.Maraş), 
Abana Elektromekanik Sanayi (Kastamonu), Gün-Taş, Gündüzbey Iplik 
sanayi (Malatya), Maksan Makina Sanayi (Malatya), Sivas Demir Çelik 
fabrikası (Sivas), Sivas Hazır Giyim fabrikası (Sivas), Mepesan Sebze Pa-
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zarlama (Tokat)" (13) 
Ve haber devam ediyor: 
"Öte yandan maliye ve gümrük bakanlığının, resmi gazetede yayınlanan 

bir tebliğinde, kalkınmada öncelikli yörelerde yatınm yapan tirmalann te

şvik belgeli yatınmlannın her türlü vergi ve harç istisnasından yararlan

dığı hatırlatıldı."(14) 

Hem bu veriler, tek başına sanayii te§vik yöneliminin boyutlarınıizahayet

miyor. Verilen te§vik belgelerine de bakmak gerekiyor. (Çizelge 25) 

Çizelge- 2S 

Teşvik belgeleri endeksi 

Bölgeler Yıllar 

1981 1982 1983 1984 l98S 1986 
Marmara bölgesi 100 64 43 39 6S 169 
Orta Anadolu böl. 100 30 2S ıs S4 28S 
Ege bölgesi 100 69 66 193 113 29S 
Akdeniz bölgesi 100 30 4S 20 26 129 
Karadeniz bölgesi 100 llS ıs 20 47 146 
Doğu Anadolu böl. 100 62 3S 23 6S 130 
Güneydoğu Anadolu böl. 100 ll3 7S 18 lll S13 
Doğu + G.Doğu 100 87.S ss 20.S 88 321.' 
Diğer bölgeler 100 61.6 38.8 57.4 61 204.E 
Toplam 100 S3 40 36 60 203 

Kaynak: TÜSİAD Raporu, 1986 

Akla şöyle bir soru gelebilir: Her belge alan, mutlaka yatırıma ya da üre

tim sürecine katılıyor mu? Bu konuda kesin bir belirlemede bulunmak müm

kün degil Ancak, Kürdistan'daki teşvik belgeleri sayısının Türkiye'den fazla 

oll.l§u, te§vik belgelerinin büyük ölçüde amaçlarına uygun bir şekilde kulla

nıldıgına işaret ediyor. Ayrıca, Kürdistan'da yaygınla§aD çok ortaklı şirket

ler, bu yargıyı güçlendiriyor.(çizelge-26) 

Çizelge- 26 

l983'te işçi şirketleri ve ortak sayılarının bölgesel dağılımı* 

!malat sanayideki işçi şirketleri 

Bölgeler genel tük.mal. ara mal. yat.~al. top.ort. yurt.dış 

!ç Anadolu 
Karadeniz 
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Marmara 57 24 23 7 58.148 25.373 
Ege 48 18 21 7 90.180 45.222 
oğu Anadolu 30 14 ll ı 21.380 5.934 
.Doğu Anadolu ıs lO 5 15.314 104 
kdeniz 18 10 8 13.246 2.091 

oplam 322 131 138 31 345.062 154.820 

(*) Birinci sutun genel toplamı, 2. ,3. ve 4. sutunlar imalat sana· 
yiindeki 300 şirketin dökümünü gösterir. 

aynak: Y.Ansiklopedisi; DESİYAB, çok ortaklı şirketler envanter 
çalışması, 1983 

Veriler, 1983 yılına ait. 1983 yılından buyana, diger şirketlerin yanında 
(Devlet Sanayi ve İşçi Yatınm Bankası) DESİY AB'm öncülük ettigi şirket
lerin sayısında da sürekli bir artış görülüyor. Örnegin 1984 yılında Hekka
ri'de kurulan HİSAŞ (Hakkari İplik Sanayi AŞ.) Bu tür şirketlerden biri. 
HİSAŞ'm 317 ortagı var ve yılda 540 ton yün ve yapagı işliyor ve 270 ton iplik 
üretiyor. Ayrıca şirkette 60 işçi çalışıyor ve şirket, 3.000 kişiye de endirekt iş 
imkanı saglıyor.(15) 

Üçüncüsü, tekeller sadece Siirt, Diyarbakır, Adıyaman, Cizre-Nusaybin 
petrollerine, önemli maden yataklarına, GAP ve benzeri projelerin gerçek
leşmesine el atmakla kalmıyor; Kürdistan'daki imalat sanayine de yöneliy
or. Örnegin, Siirt M eyan Kökü Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin %50 hisesi, Alarko 
holdinge aittir.(16) Ayrıca benzer örnekler çoğaltılabilir. Fakat tekellerin iri 
kıyım temsilcilerinin, "Teşviklerin bölgenin kendine özgü güçlüklerio izale 
edecek çapta olması gerekliligi"ni ısrarla vurgulamalan, ihtiyatlı politika
nın büyük ölçüde aşaındıgını göstermeye yetiyor. (17) Başka bir ifadeyle, te
kelci sermaye artık kapitalist gelişmeyi hızlandırmak pahasına, Kürdistan 
pazanna daha etkin bir şekilde uzanıyor. 

Hiç kuşku yok ki, bu durum, Kürdistan'daki sömürü sürecini derinleşti
riyor. Zaten buna daha önce de işaret etmiştik. Ancak yeni fetih olayı aynı 
zamanda ülkedeki agır ve sancılı sanayileşme sürecini de hızlandınyor. Ül
kedeki özel sektör işletmelerinin küçüklügüne ve tekelci yönelimin talan 
amacına bakarak bunu yadsımak; dahası ülkede sanayi burjuvazisinin "ol
madıgı"na ve "oluşamayacagı"na hükmetmek bilime ve Kürdistan gerçekle
rine aykındır. Çünkü, özel sektöre ait sanayi işletmelerinin küçüklügü, 
sadece ülkemize özgü bir olay degil; az gelişmiş ülkelerde de sıkça rastlanan 
bir durumdur.(18) Hem bu, sanayileşmenin özel sektör eliyle geliştirilmesi 
konusunda bir ayraç olabilir. Ancak, bizim gibi sömürge ülkelerde, sanayi
leşmenin gelişme seyrini belirlemede, iç dinamiklerin yanısıra dış dinami-
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kleri de hesaba katmak gerekiyor. İkincisi, özel sektör işletmelerinin "küçü
klügü" gibi yuvarlak ölçülerle sanayi burjuvazisinin varlıgını yadsımak, Kür
distan'daki verili durumla çelişiyor. 5-9 işçi çalıştıran küçük sanayici 
kapitalistler orta ve büyük işletme sahipleri ve son yıllarda yaygınlaşan şir
ketlerin ortakları, Kürdistan'daki sanayi burjuvazisini oluşturuyor. Hatta, 
ülkedeki üretim faaliyetlerinde, üretken bir rol oynayan ill§aat şirketleri sa
hiplerini de, sanayi burjuvazisi içinde saymak gerekiyor. Aynca, altyapı ya
tırımları büyük ölçüde tamamlanan Kürdistan, günümüzde en az tekeller 
kadar Kürt burjuvazisine de çekici geliyor ve Türkiye'de daralan sömürü 
alanları, onu daha fazla etkiliyor. Dolayısıyla, önceleri "kendi ülkesinde" beli 
bir sermaye birikimi yarattıktan sonra daha geniş çaplı yatırımlar için Tür
kiye pazanna yönelen Kürt burjuvazisi, artık faaliyetlerini Kürdistan'da yo
gunlaştınyor. Ülkedeki üretim sürecinde yaygınlaşan çok ortaklı şirketler, 
bir yönüyle buna işaret ediyor. Ki bu, aynı zamanda yerli ve yabancı sermaye 
arasındaki çelişkileri de derinleştiriyor. Üçüncüsü, sömürgeci devlet ve te
keller, yatırım ve üretim faaliyetleri yanında tekelci yasalan da Kürdistan'a 
taşıyor. Daha önce tekellerin ya da karma kuruluşların, ülkedeki bayileri, 
acentaları ve aracıları olan Kürt komprador burjuvazisi yok oluyor. Yani 
metropol sermayesinin basit bir ajanı, aracısı olmaktan çıkıyor; sömürgeci 
devlet ve tekellerle birlikte ülkedeki sömürü sürecine katılıyor. Diger bir 
deyimle, işbirlikçi burjuvazi oluyor. 
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KÜRDiSTAN DEVRİMİNİN ASKERi 
STRATEJiSi 

-ll-

Kürdistan devrimi silahlı mücadele çizgisinde ve 
fakat kendine özgü bir yolda gelişecektir. 

Devrimin gelişme yolu, bütün bir devrim sürecine tekabul ediyor. Ayrıca 
bu süreç düz bir seyir izlemiyor. Ülkeden ülkeye, ayrı ayrı ulusal koşullara 
göre farklı öz ve biçimler kazanıyor ve degi§ik aşamalardan geçerek gelişiy
or. Yine her dönemde, o döneme özgü mücadele biçimleri de önem kaza
nabiliyor. Dolayısıyla, topyekün devrim sürecine ve bu süreci olU§turan 
zencirio halkalanna tekabul eden mücadele biçimlerini, öncelikler sırasına 
göre tesbit etmeye çalışmak ve onları birbirine uyarlamak hayati bir önem 
arzediyor. 

Kürdistan devriminin silahlı mücadele çizgisinde gelişmesi, devrimci ge
lişmenin ana dogrultusunu belirliyor. Ana dogrultuyu belirleyen koşullar, 
tartışma konumuza ı.şık tutuyor. Ancak, savaşımın özünü; ikinci derecede 
önem arzeden mücadele biçimlerini ve yardımcı yöntemleri bilince çıkar
maya yetmiyor. Bu bakımdan, devrimimizin çizgisini belirleyen unsurların 
yanısıra toplumumuzun yapısındaki farklılaşmaların boyutlannı irdelemek 
gerekiyor. 

Toplumsal farklılaşmanın tesbitinde, ülke nufusunun kır ve şehirler ara
sındaki dagılımı, toprak mülkiyetindeki farklılaşmalar ve sömürünün duru
mu büyük önem taşıyor. Kürdistan, yaygın kırsal alanlara sahip geniş bir 
ülkedir. 1980 yılı verilerine göre ülke nufusunun% 35,9'u kentlerde;% 64,1'i 
kırsal yerleııim bölgelerinde oturuyor. Ayrıca, Türkiye ve Avrupa metrepol-
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lerine yapılan göçler, dogal olarak, bu oraniara yansımıyor. (1) Toprak mül
kiyetine gelince; toprak sahibi köylüiiigün % 72,7'sini yoksul köylüler; % 
15'ini küçük üreticiler ve orta köylülük; % 8,4'ünü zengin köylülük, yani kır 
burjuvazisi ve% 3,9'unu büyük toprak sahipleri olmjturuyor. Ve büyük to
prak sahipleri, topragın % 30'una sahip bulunuyor. Topraksız köylüler ve 
tarım işçileri ise, toplam çiftçi ailelerinin üçte-birini a§ıyor.(2) Kürdistan şe-
hirleri ise, nice! olarak zayıf da olsa, ulusal ve enternasyonalist görevlerini ) 
kavramaya yetenekli bir işçi sınıfını ve büyük bir işsizler ordusunu banndı
rıyor. Örneğin, 1972 yılı verilerine göre, sadece Avrupa ve Ortadogu ülke
lerinde çalışmaya gitmek için 139.415 kişi sıra bekliyor.(3) Bir okadan da 
geçimlik bir iş bulabilmek için, Türkiye metropollerinin yollarını a§llldıny
or ve kanuni olmayan yollardan Avrupa ve Ortadogu ülkelerine gitmek için 
didiniyor. Diğer yandan, yeni fetih hareketi, ülkedeki sömürüvetalan sür 
cini derinle§tiriyor; toplumsal farklıla§mayı hızlandınyor. 

Toplumsal farklıla§IDanın boyutları, mücadele biçimlerine yön veriyor. 
Kürdistan devriminin kendine özgü karekteristik özellikleri burada yatıyor. 
Ana dogrultusu itibarıyla Küba, Çin, Vietnam, Cezair, Angola, Mozambik, 
Gine Bissau ve Nikaragua devrimleriyle büyük benzerlikler gösteren Kürdi
stan devrimi, hiç kmjku yok ki, üçüncü dünya ülkelerindeki devrimlerden 
esinlenecektir; ancak O, kendine özgü bir yol izleyecektir. Çünkü Kürdistan, 
kılasik sömürgeci tahakküm altında bulunmak ve nisbeten geniş bir kır eko
nomisine sahip olmakla Çin, Vietnam, Cezair, Angola, Mozambik ve Gine 
Bissau gibi ülkelerle önemli benzerlikler göstermekle birlikte, farklıla§ma
nın boyutlan bakımından, anılan ülkelerle küçümsenmeyecek ayrılıklar da 
gösteriyor. Örneğin, yarı sömürge olan Çin'in dışında, diğer ülkelerin tümü 
sömürge statüsündeydiler. Üretimin eğemen karekteri, hemen hemen tü
münde, yan feodal nitelikteydi. Çin'de nüfusun 5/6'sını, Vietnam'da halkın 
9/10'unu, Cezair e nUfusun% 80'ini, Angola'da nüfusun% 83'ünü, Moz
ambik'te% 91'ini ve Gine Bissau'da nüfusun% 76'sını köylüler olmjturuyor
du. Ayrıca, söz konusu ülke eröe, ışçı sınıfı ya çok cılız, ya da henüz embrion 
safhasındaydı.(4) Oysa, günümüz Kürdistanı, kapitalizmin eğemen olduğu 
bir sömürgedir. Nice! olarak zayıfta olsa, nitelik itibanyla gelişkin bir işçi sı
nıfına sahiptir. Ayrıca şehirlerde biriken büyük bir işsizler ordusu var. Kır
daki nüfusun toplam nüfus içindeki payı ise, anılan ülkelere oranla, daha 
düşük ve kırlardaki proleterle§me daha yogundur. Diğer yandan Kürdistan, 
Küba, Nikara..gua, El Salvador gibi Latin Amerik'i ülKelerinden de farklı 
özellikler taşıyor. Herşeyden önce, Kürdistan, kılasik bir sömürge olmakla, 
Latin Amerika ülkelerinden ayrı bir siyasal statüye sahiptir. İkincisi, sınıfsal 
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farklılaşma ve nufusun şehir-lerde yogunlaşması, Latin Amerika ülkelerinde 
daha yüksektir. Örnegin, nüfusun% 50-75'inin şehirlerde yogunlaştıgı üçün
cü dünya ülkelerinin başında Latin Amerika ülkeleri geliyor. Ayrıca, Latin 
Amerika ülkelerinde, Kürdistan'a oranla daha gelişkin bir işçi sınıfı var ve 
işsizlik, bu ülkelerde de oldukça yogun .. Hatta, Latin Amerika ülkelerinin 
bi çogunda "diptomalı işsizler" diye yeni tip bir işsizler gurubu oluşuyor. Ör
negin, El Salvador'da, 1980 yılında üniversite ögrencilerinin sayısı 35 bini 
aşıyor.(S) Oysa, devrim öncesinde (1939 yılında) Kuzey ve Güney dahil, 
Vietnam'da, toplam 700 yüksek ögrenim ögrencisi bulunuyordu.(6) Kürdi
stan'da ise, -1980-81 ders yılı içinde- sadece Erzurum, Diyarbakır, Fırat ve 
İnönü üniversitelerinde toplam 8.681 ögrenci okuyor.(7) Kürdistan ve Tür
kiyedeki yüksek okullarda ve metropol üniversitelerinde okuyan Kürdistan
lı ögrenciler de dikkate alınd@.nda, aynı ders yılında, Kürdistanlı yüksek 
ögrenim ögrenci sayısının toplamı 10.000'i aşıyor. Rakamalar, anılan ülke
lerdeki "aydın" potansiyelini gösterınede bir veri olarak önem arzediyor. 

Ayrı ayrı ülkelerdeki devrim süreçlerinde sınıfsal farklılaşmaların boyut
laoru gösteren veriler, yaşanan ve yaşanmakta olan devrimierin deneyimle
ri, yolumuzu aydınlatıyor. Aynı mücadele çizgisine karşın, Kürdistan'ın, ne 
bir Çin veya Vietnem ve ne de bir Nikaragua ya da El Salvador olmadıgı ken
diliginden ortaya çıkıyor. Kürdistan, birinci kategoriye giren ülkelerden 
daha ileri ve fakat, Nikaragua ve El Salvador gibi Latin Amerika ülkelerin
den daha geri bir toplumsal farklılaşma süreci yaşıyor. Çin ve Vietnamda 
mücadelenin temel dayanagı olan köylülük, Kürdistan'da ancak devrimin 
agrrhklı bir dayanaıiJnı oluşturuyor. Ancak emekçi Kürt köylülügünün te
mel taleplerinin programlanması ve onun örgütlenmesi önemini koruyor. 
Öte yandan, işçi sınıfının, Kürdistan şehirlerinde biriken işsizler ordusunun, 
ögrenci ve aydınların, kısaca kent emekçilerinin örgütlenmesi ve mücadele 
safianna kazanılması, Çin ve Vietnama oranla daha büyük bir önem arze
diyor. Nikaragua ve El salvador gibi Latin Amerika ülkelerindeki mücade
lelerde ise, bu ikinci alanın aıiJrlıklı rol oynadıgı tartışma götürmüyor. 
Ayrıca bu durum, Kürdistan işçi sınıfı, kır ve kent emekçilerinin devrimi
mizdeki işlevlerini belirlemekle kalmıyor; Kürdistan devriminin askeri stra
tejisinde ve buna denk düşen temel taktiklerde, kır ve şehir baglantısının 
önemini, silahlı mücadele ile toplumsal örgütlenme ve savaşım biçimlerinin 
diyalektik birligi ekseninde somutlaşan devrimci gelişme yolumuzun özünü 
de bilince çıkanyor. 

İ§te, Bu "kaba" tahlilierin öne çıkardıgı çizgiler, politik ve askeri strateji
mizin ana hatlannı; başka bir deyimle devrimimizin gelişme yolunu belirliy-
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or. Açık ki bu, topyekün devrim sürecine tekabul eden ayrı ayrı konaklarda 
önem kazanabilecek mücadele biçim ve araçlanm ustaca kullanmayı yadsı
mıyor. Tam tersine, ulusal, bölgesel ve uluslararası kO}ulları da dikkate ala

lak çok Çe§itli mücadele biçim ve araçlanndan yararlanmayı öngörüyor. 
Ancak, Çe§itli mücadele biçimlerini birarada kullamrken, gerçekçi olmak ve 

onları, devrimin geli§me yoluna uyarlamak tarihsel bir önem taşıyor. 
"Latin Amerika devriminin temel yolunu, silahlı devrimci mücadele te

şkil eder. 
"Bütün diğer mücadele biçimleri bu temel yolu geliştirmek ve geciktir

memek koşuluyla kullanılmalıdır." (8) 
Oysa Kürdistan ve Türkiye'de, yakın geçmi§te yapılan hatalar, bugün de 

tekrarlanıyor. Kürdistan ve Türkiye devrimlerinin geli§me yollarına göre 
değil; yaşanan döneme göre vaziyet alımyar ve devrimci sürecin şu ya da bu 
konağında öne çıkan mücadele biçimi veya biçimleri üzerinde yoğunlaşılıy
or. Hatta kimileri soldan sağa savruluyor; kimileri tüm güçlerini bu alana 
döküyor ve kimileri de birkaç karpuzu bir elle tutmaya çalışıyor. Sonuçta, 

solun zarar hanesi kabanyor. Bir sonraki dönemde hazırlıksız yakalanılıyor. 
Örrteğin, yakın geçmi§te, "kO}ullar illegal örgütlenmeyi gerektirdiği için il
legal örgütlendik" diyenler, illegal örgütlerini sadece o dönemin revaçta olan 

legal çalışmalarında kullandıkları için sınıf ta kaldılar. Aynı anlayış, bugün 
de, legaliteden yararlanmak için süreci geriye çekme i§levini üstlenmeyi bile 

mübah görüyor. Hem de, Kürt ve Kürdistan kavramlarımn TC parlamento
sunun duvariarım aşındırdığı bir ortamda, TC. istatistiklerinde Ortadoğu, 
Doğu ve Güneydoğu biçiminde geçen bölge terimlerini tırnak içinde yayın
lama "pahasına" !.. Diğer bazılan ise, silahlı mücadeleden legal parti kurmaya 
kadar, hemen hemen tüm mücadele alanlarına bir anda ve balıklama dal
maya çalışıyorlar! 

Legaliteden yararlanmaya, -süreci geriye çekmeye çalışmadan- legal yay
ın çıkarmaya, ya da tüm mücadele biçimlerini birarada kullanmaya -eğer on
lan bir arada kullanma güç ve yeteneğine sahip isek- karşı değiliz. Ayrıca, 

yaparnadığırnız i§Ieri, yapanları kıskanmayız; aksine, genelde verilen müca
deleye güç katıyorsa seviniriz. Ancak, yaklaşımlarda isabet yok. Devrimin 
uzun ve kısa vadeli çıkarlanmn öngördüğü tüm mücadele biçimlerini bir ara
da uygulamak, herşeyden önce güç ve yetenek istiyor. Hele silahlı mücade-
le de, sözkonusu savaşım biçimleri arasında sıralanıyorsa, durumun ciddiyeti / 
daha bir önem kazamyor. Oysa Kürdistanlı ve Türkiyeli örgütlerin güçleri 
ve eylem yetenekleri biliniyor. Bu bakımdan, esas sorun, gerçekçi olmak; her 
yeni dönemde önem kazanan farklı mücadele biçimlerini devrimin geli§me 
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yoluna uyarlamak; degişik savaşım biçimlerini bu aksende ve öncelikler sı
rasına göre ele almak; atılan adımlarda, kısa vadeli çıkarları mücadelenin 
uzun erimli çıkarianna bağımlı kılmaktır. Aksi halde sürece yon verme , sa
nıldıgı kadar kolay olmayacaktır . ., 

( Devrimimizin silahlı mücadele çizgisinde gelişmesi, diğer 
mücadele biçimlerini yadsımak anlamına gelmıyor. 

Kürdistan devriminin gelişme yoluna ilişkin tesbitimiz, öteden beri, degi
şik çevrelerce, farklı biçimlerde "yorumlanıyor". Kimi çevreler," olitik mü
cadele ile silahlı mücadeleyi" karşı karşıya koyarak, sorunu çarpıtmak 
is~ Kimileri, yaratılan kavram kargaşası içinde meselenin özünü av
ramakta güçlük çekiyor ve acaba silahlı mücadelenin -ülkemiz k~ullannda
ba§lıca mücadele biçimi haline gelmesi, diger mücadele biçimlerini 
yadsımak anlamına mi geliyor? diye düşünüyorlar. Kimi çevreler de, soruna 
düz bir mantıkla yaklaşıyor; silahlı mücadeleyi öngören herkesi aynı kefeye 
koymaktan geri kalmıyorlar. Ama bu ve benzeri yakla§ımlann tümü, ülke 
gerçeklerine ve somut olgulara dayanınama noktasında birleşiyor. 

Ne var ki, yaklaşımlardaki soyutlugu, bir bakıma "dogal" karşılamak gere
kiyor. Çünkü, devrimin gelişme yolunun belirlenmesi sorunu ve bunun öne
mi, ülkemiz devrimci-yurtsever hareketi içinde henüz geregi gibi 
kavranmamıştır. Bunu, Kürdistanlı örgüt ve guruplann ezici bir çogunlugu
nun program belgelerinde de görmek mümkündür. Hal böyle olunca, degi
şik askeri strateji ve taktikler arasındaki farklılıkların görülmesi, elbette ki 
kolay olmayacaktır. Ancak, bunu kavratmak önümüzde duran bir görevdir. 
İkincisi ve daha da önemlisi, çarpıtma ve süpekülasyonlardir ki, bunlar bil
inçli olarak yapılıyor ve bu yolla reformizm gizlenmek isteniyor. Bu neden
le, çarpıtmaları ayıklamak; demegoji ve süpekülasyonlan açıga çıkarmak 
önem kazanıyor: 

"Kimi sol revizyonistler sınıf mücadelesini politik mücadeleye, onu da 
'zor'a indirgerler. Silahlı mücadeleyi temel mücadele biçimi sayarlar." 

"Zoru, veya onun kendini bir gösterme biçimi olan silahlı mücadeleyi te
mel ve başlıca mücadele biçimi saymak, veya politik mücadelenin bütünü 
yerine geçirmek yanlıştır." 

"Silahlı mücadeleyi temel mücadele biçimi sayan görüş, bundan giderek 
silahı herşeyin yerine kor ve 'devrimi tüfekler yaptı' demeye vanr."(9) 

Bu hezeyanlar, TKSP'ye ait ve nedensiz degil.. Çünkü "barışçı ve barışçı 
olmayan mücadele biçimleri" vb. tekerlerneler artık "kann doyurmuyor". 
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Kürdistan devriminin geli§me yolu, devrimin temel sorunlanndan biri ola

rak tartışma gündemine giriyor. Ve kılasik bazı sözcükleri yan yana getire
rek i§in içinden sıyrılmak isteyen Kürt reformİst güçleri zorlanıyorlar. İşte, 

TKSP kalemşörleri, bu hınçla kaleme sanldıklan için saçmalıyorlar. 
Şöyle ki: 
Birincisi, silahlı mücadelenin, ülkemizin bugünkü koşullarında, temel ya 

da başlıca mücadele biçimi haline gelmesi, onun "politik mücadelenin bütü

nü yerine geçirilmesi" demek değil; Kürdistan'da yaşanan politik süreci bi

çimlendiren somut koşullarm öne çıkardığı mücadele biçiminin altını 

çizmek ve buna göre örgütleornek demektir. V.I.Lenin'in şu sözleri, bu bak
ımdan ögreticidir: 

"Marksizm, mücadele biçimleri sorununu tarihi yönüyle ele alınmasını 

gerektirir. Bu sorunu somut ve tarihi şartlan hesaba katmaksızın ortaya 
koymak, diyalektik materyalizmin ABC'sini bilmemektir. Ekonomik evri
min degişik alaniann da, politik durumundaki, ulusal kültürlerdeki, varo

luş koşullanndaki vb. çeşitli koşullara baglı olarak, farklı mücadele 

biçimleri birinci plana geçer, başlıca biçimler halini alır, aynca ikinci dere
cedeki, yardımcı yöntemler de degişir."(lO) 

Demek ki, ayrı ayrı ülkelerin somut koşullarında, şu ya da bu mücadele 

biçimi, öne çıkabiliyor ve temel mücadele biçimi halini alabiliyor. Ayrıca, sa

vaşım biçimine göre örgütlenmek, hayati önem arzediyor. Dolayısıyla, bil

imsel ve devrimci yaklaşım, saçmalamanın ötesinde; ülkenin somut şartlanru 

tüm ayrıntılarıyla inceleyer~k politik mücadelenin farklı biçimlerini yerli ye-~ 
rine oturtınayı öngörüyor. Ornegin, biz, Kürdistan devrimi silahlı mücade-

le çizgisinde gelişecektir derken, bunu, ülkemizdeki somut koşullann 
analizine dayandınyoruz. ve geli§me yolumuzun özünü açıklıga kavuşturu
yoruz. Bunun diger mücadele biçimlerini red etmek ya da hafife almak an
lamına gelmediği; aksine, çeşitli mücadele biçim ve araçlarını ustaca 

kullanmayı içerdiği açık.. 

İkincisi, şu ya da bu ülkede, silahlı mücadelenin başlıca mücadele biçimi 
haline gelmesi, "politik mücadelenin silahlı mücadeleye indirgenmesi" ve 

"bundan giderek silahı herşeyin yerine koymak" anlamına gelmiyor. TKSP'lı 

baylara bakılırsa, Fidel Castro'yu, Che Guevara'yı, V.N.Giap'ı, Cezair, Ni

karagua ve birçok Afrika ülkelsindeki devrimierin önderlerini, "cahillik" ve 
"teröristlikle" suçlamamak elde değil!.. Çünkü silahlı mücadele, politik mü

cadelenin "temel ve son derece önemli rol oynayan"(U) bir biçimi olarak, 

bu ve diger bazı ülkelerin devrim süreçlerine damgasını vurmuştur. Dahası, 

TKSP'li bayların hezeyanlarına, uluslararası arenade esen yumuşarna 
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rüzgariarına ve dünya devrimci hareketinde "zor kullammından uzlaıjmaya" 
geçişi saglamaya çalışan uzlaıjmacı eğilimiere karşın, günümüz dünyası sö
mürge, yeni-sömürge ve bagımlı ülkelerde silahlı mücadele çizgisinde geli
şen yeni devrimiere tanık oluyor. Zaferin eşiğine gelen El salvador devrimi, 
silahlı mücadele çizgisinde gelişen devrimierin güncel bir örneğini oluşturu
yor. bakın, daha önce El salvador Kominist Partisi Genel Sekreteri olan, an
cak partiyi o günkü reformİst çizgiden ileriye götüremediği için partiden 
ayrılıp Parabunda Marti Halk Kurtuluş güçleri'ni kuran S.C.Carpio, ülke
sindeki devrimci sürecin gelişimini ve silahlı mücadelenin kaçımlmazlığım 
şöyle açıklıyor: 

"Örgütlenme çabalannın başlangici 1970'in 1 Nisan'ına kadar uzanıyor. 
( ... ) Sınıfmücadelesinin belli bir düzeye ulaştıgı bu süreç, mücadelenin tüm 
alanlarda birleşik olarak yürütülebilmesini mümkün kılan politik ve örg
ütsel unsurlann varlığını gerektiriyordu. ( ... ) geleneksel örgütler Salvador 
halkının artık devrimci silahlı mücadele aşamasına geçmesinin gerekliligi
ni ve olanaklılığını kesinlikle red ediyorlardı. Geniş halk kitlelerinin mü
cadelesindeki devrimci şiddet ögesinin yükselişini de yadsımaktan geri 
durmuyorlardı. 

"El Salvador Komünist Partisi ve onun etkisindeki örgütler içinde, hal
kı savaşımın yeni aşamalarina sürükleyecek politik-askeri stratejiye geçi
şe inatla direnen bir çogunluk olmasaydı, kısa zamanda halkın geniş 
kesimleriyle ve her alanda bütünleşen Farabunda Marti Halk Kurtuluş 
güçleri'nin kurulmasına da gerek duyulmayacaktı. 

"Hayat göstermiştir ki, sınıf mücadelesinin iledeyişi doğrnatik formüller
le durdurulamaz. Çünkü bu formüller, belirli bir noktadan sonra nesnel ger
çekliği ve tarihsel ihtiyacı karşılıyanıaz." 

" ... Farabunda Farti Halk Kurtuluş Güçleri kurulmadan önce, Komünist 
parti ve diger örgütler içinde uzun yıllar alan ideolojik bir mücadele ver
mek gerekti. Bu Küba devriminin zaferiyle başladı. Aynı günlerde bu örg
ütler içindeki ileri görüşlü kişiler de artık dogmatik çizginin, devrimci 
süreci zamanı gelen yeni aşamalara sürükleyemeyecegini kavramaya ba
şlam~lardı •.. 

"1969 yılı sonlarına gelindiginde, El Salvador ve halkının artık tüm mü
cadele yöntemlerini kullanabilecegi ve bunlann diyalektik biçimde birleş
tirildigi çok yönlü bir stratejiye gereksinim duydugu apaçık ortaya 
çıkm~tı. Silahlı mücadele önce halkın devrimci azınini geliştirmek ve süreç 
içinde karşı-devrimci güçlerin yok edilmesinde temel araç olacaktı ... "(12) 

El Salvador'daki devrimci süreç, zamanla Komünist Partisini de etkiliyor. 
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Komünist Partisi 1979 yılında özeleştiri yaparak şöyle bir karar alıyor: 
"El Salvador Komünist Partisinin silahlı mücadele yolunu seçmesi Çok 

geniş boyutlan olan tarihsel bir karardı. Böyle bir karara ancak 'başta işçi 
sınıfı olmak üzere tüm halkın kurtuluşunu saglayacak te~ yolun silahlı mü
cadeleden geçtigi' sonucuna vanldıktan sonra aluıabildi." (13) 

Yine Lübnan'daki devrimci süreci degeriendiren LKP Genel Sekreteri 
C.Havi bu konuda şöyle diyor: 

"Kurtuluş görevi hala partimizin ve ülkemizdeki bütün yurtsever ilerici 
güçlerin, temel görevi olmaya devam ediyor. Direniş, kurtuluş için sürdü
rülen mücadelede tek etken olmasa da temel etken olmaya devam ediyor." 
(14) 

Görüldügü gibi, üçüncü dünya ülkelerindeki devrimierin tarihsel deney
imleri de, TKSP ve diger reformİst güçleri yadsıyor. Ayrıca, arnlan ülkele
rin devrimci önderlerinden hiç biri de, "devrimi tüfekler yaptı" demiyor. 
Çünkü politika ve zor diyalektik bir bütünü oluşturuyor. Her zor kullammı, 
belirli bir politikamu ürünü olarak ortaya çıkıyor ve o politikayı yansıtıyor. 
Politika ise, zor kullammımn degişik biçimlerini ve daha geniş mücadele 
alanlanm kapsıyor. Ancak, politikamn ve politik mücadelenin zor unsuru 
yaronda daha geniş alanlan ve çok çeşitli mücadele biçim ve araçlarını kap
Saı:Ill§ olması, siyasal zorun önemini küçümsemek ya da politik savaşımın si
lahlı mücadele boyutunu "yasak savma" kabilinden kabullenmek anlamına 
gelmiyor. Zira, silahlı mücadele V.N.Giap'ın da belirttigi gibi, politik sava
şımın son derece önemli ve hatta bazı koşullarda belirleyici bir ögesini oluş
turuyor. Kuşkusuz bu, politika ve zor unsurlarını birbirinden koparmak ya 
da onlan karşı karşıya koymak anlamına gelmiyor. Aksine böylesi yaklaşım
lan yadsıyor. 

Öte yandan, çatpıtmalar, üretilen spekülasyonlar, yaratılan şaibeler ve 
kavram kargaşası, bütün bunlardan medet umanlann gerçek amaçlanm an
cak bir süre için gizleyebilir. Hatta, ülke ve mücadele gerçeklerimizin kav
ranmasım da geciktirebilir. Fakat gerçekler inatçıdır. Devrimci sürecin akışı 
içinde ögreticilikleriyle kendilerini kabul ettireceklerdir. Görev, düşünce ve 
davraruşlarla bu tarihsel süreci hızlandırmaktır. 

Silahlı mücadele dün erkendi. Ama bugün tarihsel bir 
ihtiyacı karşılıyor. 

Silahlı mücadele konusundaki tartışmalar yeni degil. Bu konu, degişik dü
zeylerde de olsa, öteden beri devrimci-yurtsever çevrelerde tartışılıyor. An-
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cak Ağustos-1984'den sonra yapılan tartışmalar, özellikle sorunun zaman 
unsuru üzerinde yoğunlaşıyor. Genel olarak silahlı mücadelede, bu müca
delenin başlatılmasında veya silahlı savaşımın bir aşamasından diğerine ge
çişte, zaman unsuru önemli bir faktördür. Soğukkanlılıkla irdelenmesi 
gerekir. Bu açıdan bakıldığında, tart!§malar doğal karşlanabilir. Ne var ki, 
yaklaşımlar çoğunlukla isabetli olmaktan uzak..Çünkü, böyle bir tartl§ma
nın, hef§eyden önce ya olağan koşullarda zaman unsurunun önemini bilin
ce çıkarma, ya erken bir kalk!§mayı önleme ya da erken bir kalk!§manın 
beraberinde getirebileceği zararları asgariye indirgeme ve mücadeleyi daha 
sağlam bir temelde geliştirme eksenine oturması gerekir. Oysa, birtakım ol
gulara ve değişen koşullara kaf§ın, sözkonusu tartl§malarda böyle bir yöne
lim görülmüyor. Zaman ve değişen koşullar genellikle biribirinden 
koparılıyor ve aralanndaki diyalektik bağ gözardı ediliyor. 

Örneğin, bugün ülkemizde olağan değil; olağanüstü bir süreç yaşanıyor. 
Aynca, dünkü tartl§malar, PKK'nın Ağustos-1984 çık!§ıyla başlattığı silahlı 
mücadeleyi önleme ya da ~eleme durumunda olmasa bile, erken bir kal
k!§manın sıcaklığı içinde bir bakıma doğaldı. Dahası, erken bir başlangıcın 
yapısında geliştireceği yetmeziiiderin aşılması ve mücadelenin daha sağlam 
bir temelde geliştirilmesi için gerekliydi de .. Çünkü, o gün gerçekten de si
lahlı mücadelenin koşulları yeterince olguulaşmaffil§tı. (Bak. Roja We
lat,s.35-36) İkincisi, söz konusu mücadele daha başta silahlı propağanda 
aşamasını aşan bir eksende geliştiriirnek istendi ki, bu da, sıkıntılan daha bir 
arttırdı. Ne var ki, o günkü tartl§malar da ağırlıklı olarak doğallığın boyut
larını aştı; mücadelenin zaaflarını giderİcİ olmaktan öteye onları derinle§tİ
rici bir işlev gördü. Öyleki, "üzümü yemek değil bağcıyı dövmek" büyük bir 
çoğunluğunun esas amacı haline geldi ve tart!§malar, eski "hızını" kaybetme
kle birlikte, "zamanı mı, değil mi?" biçiminde de olsa sürüyor!.. 

Oysa zaman unsuru somut koşullarda bağımsız ele alınamaz ve gelinen 
noktada, ülkemizde dünden farklı bir hal ve durum var. Şöyle ki: 

1- Kürdistan, kökleri tarihin derinliklerine uzanan sömürgeci yöntemler
le ve 12 Eylül faşizminin "ek tedbirleriyle" elde tutulamıyor. Sömürgeci dev
let, bizat kendi kanun ve kararnamelerini çiğneyerek onların yerine 
geliştirdiği savaş hali yasalarını uyguluyor. Dahası, Bölge Valiliğinin ihdası, 
ülkenin boydan boya "olağanüstü hal" kapsamına alınması, "Terörle Müca
dele Timleri", "Köy Koruyuculuğu", "Kontrgerilla" ve "Teritoryal Savunma" 
adıyla girişilen yeni ve kapsamlı milis örgütlenmesi, Kürdistan halkına daya
tılan savaşın çıplak göstergelerini oluşturuyor. Seri Operasyonlarla insanlık 
onurunun ayaklar altına alınması, köy meydanlannda ve tarlalarda rastgele 
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insanların ku~unlanması, topyekün Kürdistan halkının göçe zorlanması, 
açlığın ve işsizligin vardığı boyutlar, cenazelere k~ı saygının alçakça çig
nenmesi ve cesetterimizin çöplüldere atılması, işkencenin tüm vahşi yöntem
lerle birlikte uygulanan sav~ politikasının kopmaz bir parçası haline 
getirilmesi vb. olaylar ise, ülkemizdeki günlük y~n bilançosunu doldu
ruyor. Gerçi henüz büyük cepheler açılnıı.ş ve sav~ ileri boyutlar kazanmış 
degii..Ama hızla degi.şen dünyarnızda "Avrupalıl~mak" isteyen Türk sömür
geciligi, bugünkü iç ve dış koşullarda ancak böyle bir sav~ yürütebiliyor. 
Hem sav~ içinde, uzun erinıli ve daha kapsamlı bir savaşa hazırlanmak da 
buna uygun düşüyor. Bu ise, tamamen farklı ve yeni bir durum. Çünkü, dün 
ülkemizde var olan ve f~ist diktatörlük tarafından daha bir yogunl~tırılan 
sömürgeci baskı ve sömürüye ragmen, bugünkü sav~ ortarnı ya da sav~ hali 
yoktu. 

2- Dün kitlelerin f~ist-sömürgeci baskı ve sömürüye kacy mücadele etme 
egitimleri zayıftı. Bu dogrudur. Hatta silahlı mücadelenin beraberinde yo
gunl~tırdığı baskı ve terör, ilk aşamada halkın direnme egitimini daha da 
zayıflattı. Ancak baskı, "kutuda yeni barutun toplanmasını" saglamakta ge
cikmedi; halkın tarihin derinliklerine uzanan kin ve nefretini biledi; direni
şin tohumlarını ekti. Cezaevlerinde, en vahşi işkencelere ka~ı, insanlık 
onuru için verilen kavganın baskın gelmesi, kırlarda yürütülen silahlı müca
delenin -eski hızını kaybetse de- sürekliligini koruması ve günümüzde çok 
seslilik arzeden bir gelişme göstermesi, diger parçalarda kızışan sav~ ve so
runun uluslararası arenada ileri boyutlar kazanması, kitlelerin direniş ve mü
cadele azınini geliştirdi; geliştiriyor. Annelerio kendilerini yakmalan, 
tutuklu ve mahkum ailelerinin degişik biçimlerde kendisini gösteren dire
nişleri ve Diyarbakır'ın göbeginde polisle çatışmaları, kimi demokratik çıkı
şiann yasa ve yasaklan ~ak -zayıf da kalsa- açık kavgayı 
gündemleştirmeleri, korucuların çogu yerde, yığınsal bir şekilde aldıklan si
lahları geri vermeleri, Kürtçe konuşma ve Kürt müzigine konan yasakların 
tanınmaması vb. olaylar, bunu gösteriyor. Ve bu alanda da, dünle bugün ara
sındaki fark kendiliginden ortaya çıkıyor. 

3- Bu iki önemli faktörün yanında; silahlı mücadele yürüten güçler, male
sefhenüz ülke zemininde güçlü bir gerila sav~ını yürütebilecek ve onun be
raberinde getirecegi sorunlan göğüsleyebilecek etkin bir örütlülüge sahip 
degiller. Ve mültecilikte ısrarlı görünen eım örgütler de hala _ü ecLgeciye_;
çekmeye ve "yasall<!§ma"ya çalışıyorlar. TC. nin "sopa ve havuç" politikası, 
bu ve enzer egitimleri giderek müzminleştiriyor. Ayrıca devrimci-yurtsever 
örgütler arasında, henüz ciddi bir birlik ya da dayanışma ve koordinasyon 
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saglanabilmiş degil.. 
Objektif ve subjektif koşullar, belli bir karşıtlık arzediyor. Biryan da, daya

tılan savaş, buna karşı çapı itibanyla zayıf da olsa bir direniş ve halk kitlele
rinde giderek güçlenen bir mücadele etme istemi; diğer yanda yetmezlikler, 
d<ıginıklık, süreci devrimci bir doğrultuda geliştirme ve onu geri çekme eği
limleri var. Ancak, karşıticnn varlığı, "zamanı mı değilmi?" sorusu ardına 
gizlenerek süreci geri çekmeye gerekçe yapılamaz. Çünkü belirleyici olan, 
zıtlann birligidir. Zıtlann birligi ise, devrimci sürece denk düşen mücadele 
hattını aydınlatıyor. Dün erken olan silahlı mücadele, bugün dayatılan sava
şa karşı direnişi canlı tutmak, sömürgeci otoriteyi zayıflatmak, halka güven 
vermek ve onun devrimci azınini geliştirmek ve politik örgütlülüğü derinleş
tirrnek gibi tarihsel bir ihtiyacı karşılıyor. 
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STRATEJİYA LEŞKERİ 

YA ŞOREŞA KURDISTANE 

-ll-

Tekoşina şoreşa Kurdistan e, de li ser xeteke çekdari fı le li 
gor riyeke xwe ye taybeti ewe geş hibe 

Rlya p€şveçüna şoreşe, raste pevajoya tevaylya şoreşe tet. Wekl din ev pe

vajo di ajotineke duz de nameşe. Li gor welatan, li gor mercen cüre cüre 

yen netewl ferqiyaten besin ( oz) ü şiklan qezenç dike ü di merhalen cfue 

cüre de derbas dibe ü geş dibe. Dlsa di her wekl de, şiklen tekoşi'ne li gor 

şikle we deme dikare giringi' qezenç bike. Her weha şiklen tekoşlııe ku ras

te tevaylya pevajoya şoreşe ü helqeyen zenci'ra ku pevajoye avakiriye tet, li 

gor dora ewelina xebat jibo tesbitkirina evana ü li hev u du eyarkirina eva

na giringi'yeke ji'yani xwe şan dide. 
Geşbüyina tekoşi'na şoreşa Kurdistane li ser xeteke çekdari', hlme ri'ya geş

büylna şoreşger dide kifşkirin. Mercen ku hi'ıne ve reajotine dide xüyakiri

ne, mineqeşa babeta me rohni dike. u şerkirina besin; bes nineye da ku 

şiklen tekoşi'ne ku dereca duwemi'n de giri'ngi' şan dide ü metoden allkariye 

derxi'ne ronahi'ye. Di vi' wari' de, digel faktoren ku xeta şoreşa medide kif

şkirin, pewist e çarçova ferqi'yeten ku di yapi'ya civata me de bete şiroveki

rın. 

Di tesbitkirina ferqbüylne civakl de, belavbüna niffısa welat di nav gund ü 

bajaran de, ferqbüylnen xwedi'tlya erd (ax) ü rewşa kedxwarine, xwedl gi

ri'ngi'yeke mezin e. Kurdistan, welateke fireh e xwedi' pirr gundan e. Li gor 

hesaben sala 1980'yl, ji nifüsa welet % 35,9li bajaran; % 64,1 li heremen ci'

warbüna gundan rudinin. W eki din koçkirinen ku ji Tirki'ye ü metrepolen 
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Ewrfıpe re çedibin, bi awayeke tabii di nav van sedan de xwe şan nadc.(l) 
Dema dor be ser milkiyeta erd; ji gunditiyen xwedl erd, % 72,7'e wan gun
dlyen xizan (feqir); % 15 çekiroxen piçfık fı gunditlyen orte; % 8,4 gundl
tiyen dewlemend yane burjfıwaziye gund fı % 3,9 xwedl axen mezin 
pektlnin. Ü xwedlyen axen mezin, xedlye % 30'ye erdan e. Gundlycn bcax 
fı karkeren zirete jl, bi tevayi siseyan-yeke malbaten cotkar derhas dide.(2) 
Bajaren Kurdistane ji, di warl bejmar de qels be ji, di nav xwe de çlna kar
ker fı ordiyeke mezin a bekaran xwedidike ku evana xwedl qeblllyeta tegi
hi§tina vatiniyen netewi fı enternasyonal! ye. Mlnak, li gor hesaben sala 
1972'an, tenljibo xebate yen ku xwestine herin Ewrfıpa fı welaten Rojbilata 
Navln 139.415 kes benda dore ne.(3) Hewqasa ji, jibo xebateke debare bi
bine riyen metrepolen Tirkiye kevin dike fı di riyen qaçax de (be qanfıni') 
dixbite ku herin welaten Ewrfıpa fı Rojbilata Navin. Di aliye din de, hereka 
fetihkirine (zeptkirine) ya nfı, li welet pevajoya talan fı kedxwari'ye kfırdike; 
ferqbfıyina civaki dibezine. 
Çarçova ferqbfıylna civaki, ji şiklen tekoşine re re şan dide. Qerektere xisfı
siyeten besin yen şoreşa Kurdistane li vir razaye. Di wari ajotina him! de 
şoreşa Kurdistane wekhevtiyen mezin bi şoreşen Nikaragua, Gine-Bisau, 
Mozambik, Angola, Cezayir, Wietnam, Çin fı Kfıba re şan dicle, be guman 
ewe tesir ji şoreşen welaten Dinya Sewemin bistine; le Ew, de riyeke xwe ye 
taybeti birneşin e. Çimki Kurdistan, digel ku di bin dagirkirina kolonyallzma 
klasik de ye fı bi nisbet xwedi aboriyeke mezin ye gund e, di vi wari de wek
hevtiye bi welaten wek Gine-Bisau, Mozambiq, Angola, Cezair, Wietnam fı 
Çin re şan dicle, di wari çarçova ferqbfıyine de welaten ku belısa wan bfı, ji 
wan re ferqiyeten ku ne piçfık in ji şan dicle. Minak, ji xeyne Çin ku nlv-ko
loni' bfı, hemfı welaten din di sitatfıya koloniye de bfın. Hema berna li van 
hemfı welatan qerektere çekirineye serdest (an hakim), xwedi rengeke nlv
feodal bfı. Li Çine 5/6'e niffıse, li Wietname 9/lO'ye gel, Ii Cezatre% 80 ni
ffıse, Ii Angolaye % 83'ye niffıse, li Mozambiqe % 91'e niffıse fı li 
Gine-Bisauye % 76'e niffıse ji gundiyan pekdihat. W eki din li van welaten 
ku babeta gotine ne, çina karker an pirr qels bfı ango hin di merhala tavi
tiye (embrlyon) de bfı.(4) Le Kurdistana me ya iroyin, koloniyeke ku kapi
talizm hakim e. Di wari jimare de qels bejidi wari qerekter (nitelik) de 
xwedi çina karkereke geşbfıyi ye. W eki din ordiyeke bekaran ya mezin heye 
ku li bajaran civlyaye. Para niffısa gundan di nav niffısa tevayi de ji li gor 
welaten ku belısa wan bfı hin kemtir e fı proleterhuyina li gundan hin gurr
tir e. Ji aliye din ve, Kurdistan, ji welaten Emrlki Latin wek Kfıba, Nikara-
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gua, El Salvador re ji xwedi xisusiyeten cuda ye. Ya duwemin, ferqbilyina 
çinayeti il gurrbfıyina niffıse li bajaran, di welaten Emrika Latin de hin bil
indtir e. Minak, li sere welaten Dinya Sewemin ku% 50-75'e niffıse li baja
ran gurrbfıye, welaten Emrika Latin tetin. Weki din li welaten Emrika 
latin, li gor nisbeta Kurdistane hin betir çina karkereke g~bfıyi heye fı be
kariti, di van welatan de ji gelek gurr e. Heta di pire welaten Emrika latin 
de bi nave "bekaren bi diploma" tipeke nfı ya grfıba bekaran çedibe. Minak, 
li El Salvadore di sala 1980'yi de hejmara telebeyen (suxteyen) universiteye 
(zaningehe) ji 35.000'i zedetir e.(5) u beriya şoreşe (sala 1939'an de) li 
hemfı Wietnama Bakilr fı Başilr, bi tevayi 7000 telebeye xwendina bilind 
hebfı, (6) Li Kurdistane ji, -di ders sala 1980/8l'an de- ten! universiteyen 
Erzerum, Diyarbekir, Firat il fnonu de tevayi 8681 telebe dixwine.(7) Tele
beyen Kurdistan! ku li mekteben bilind yen Kurdistane il Tirkiye de li uni
versiteyen metrepole de dixwinin ji bigirin ber diqete, di eyne ders sal e de 
tevayiya hejmara telebeyen Kurdistani yen tehsila bilind ji 10.000'1 derhas 
dibe. Van hejmaran, jibo nişandana potansiyela "rewşenbir" ya welaten ku 
belısa wan bfı, wek hesab giringi niyaz dike. 
Hesaben ku di pevajoyen şoreşa welaten cfıre cfıre de ferqbfıyina çarçova 
çinayeti nişan dicle. terefiben şoreşan ku jiyane il dijin, riya me roni dike. 
Digel eyni xeta tekoşine, ji ber xwe ve derte hole ku Kurdistan ne yek Çin 
an Wietnam e il ne ji yek Nikaragua an El Salvador e. Kurdistan pevajoye
ke ferqbilyina civati diji ku ji welaten Emriki Latin wek Nikaragua fı El Sal
vadar paştatir e il le ji welaten ku dikevin kategoriya yekemin p€ştetir e. Li 
Çin il Wietname ku bingebe esasiye tekoşine gunditi bfı, li Kurdistane en
cax bezeki bi girani jibo şor~e pektlııe. U bernamekirina daxvazen binge
hin yen gunditiya Kurd exebatkar il hunandina wan giringiya xwe dipareze. 
Ji aliye din ve, çina karker, ordiya bekaran ku li bajaren Kurdistane ci
viyaye, telebe il rewşenbiran, bi kurtahi hunandina xebatkaren li bajaran il 
qezençkirina wan jibo sefen tekoşine, bi nisbeta Çin il Wietname hin betir 
giringiyeke mezin niyaz dike. Di tekoşina welaten Emrika Latin wek El 
Salvador il Nikaragua de ji, ev qada duwemin ku bi girani rol dilize, pewis
te mineq~eye nake. W eki din ev rewş, neteni kar u bar il vatiniyen xebat
karen gund il bajaran, ye çina karkere Kurdistane di şor~a me de dicle 
xfiyakirin; di stratejiya l~keri ya şoreşa Kurdistane de il di tektiken binge
hen yen ku ji we re rast dikeve de, giringiya bihevgiredane di nav gund fı 
bajaran de, tekoşina çekdari il hunandina civaki il şiklen tekoşine ku li ser 
eksena bestine riya g~bfına şoreşa me ve yekitiya diyalektike berbiçav dibe 
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ji derdixe ronahiye. 
Vaye, ev xezen ku ji texlilen "qebe" derdikevin peş, xeten esasiye stratejiya 
me ya leşkeri O politik; bi gotineke din, riya ge§bilna şore§a me dicle xfıya
kirin. Vekiriye ku ev, bi westati xebitandina haleten tek~ine il şikle we ku 
di qonaxen cilre cilre yen ku rasti pevajoya tevayiya şor~ dike il giringi 
qezenç dike, inkar nake. Tam zide we, şerten netewi, hererne il navnetewi 
ji dive bete diqetkirin il pewist dibine ku ji şikl u haleten tek~ine ku pirr 
tewir in, fede bet sitandin. U dema şiklen tek~ine yen cure cure bi hev du 
re bet bikaranin dive em xwedi rastiye bin il ewana li gor riya ge§bilna şore
şe bet eyarkirin, ev xwedi giringiyeke dirokiye: 
"Riya bingehen ya şoreşa Emrika Latin, tekoşina şoreşgeri ya çekdari ava 
dike. 
"Şiklen tekoşine yen din, dive bi şerte ku ve bingeha re geş bike u dereng 
nexine bet bikar anin."(8) 
U, li Kordİstane il Tirkiye, xetayen ku di borina nez de hat kirin, iro ji tet 
ducarkirin (tekrarkirin). Ne li gor ge§bilna riyen şor~n Tirkiye il Kurdi
stane; li gor dema jiyandi weziyet tet girtin il li ser şiklen an şikle tek~ine 
ku di qonaxa ev ango ew pevajoya şoreşger de derte peş, tet gurrkirin. 
Heta hinik je, ji aliye çep ber bi rast ve diwe§in (an dizivirin); hinik, hernil 
hezen xwe dixin ve meydane il hinik ji dixebitin jibo bi desteki çend zebe§ 
bigrin. Di dawiye de, xaneya xisare ya çep bilind dibe. Di demeke paşta de 
beheziri tetin girtin. Minak, di borina nezik de, yen ku "ji ber ku şertan pe
wistiya rexistiniya bi dizi (illegal) didit, me rexİstina bi dizi pekani digotin, 
ewana ji her ku rexİstinen xwe yen dizi teni xebaten e§kera (legal) ku we 
deme mode bil de xebitandin, di sinife de man. Eyni ditin, iro ji, ji ber ku ji 
legaliteye fedeye bistine, vatiniye paşvekişandina pevajoye girtine ser xwe il 
evaya rast dibine. Hem ji, di atmosfereki weha de ku terimen (manayen) 
Kurd il Kurdistan diwaren Parlamentoya Koroara Tirkiye (TC) dimihine, 
di istatistiken TC'ye de bi "bilhaye" We§andina terimen ku naven hereman 
wek bi şikle Rohilata Navin, Rohilat il Rohilata Nivro derhas dibe, di nav 
paranteze (tirnaqe) de tet We§andin!.. Hiniken din ji, ji tek~ina çekdari ta 
damezrandina partiya legal, dixebitin jibo hema hema hernil qaden tek~i
ne re di careki de wek masiye xwe daven ave. 
Fedesitandin ji legalı"teye, -jibo paştakişandina pevajoye nehet xebitandin
We§andina We§ana legal ango bikaranina hernil şiklen tek~ine bi hev du 
re- ger em xwediye qebiliyet il qeweta ku bikaribin ewana bi hev du re bi
xebitinin- em li dij ninin. W eki din, karen ku em nikaribin bikin, yen ku bi-
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karibin bikin em wan mari nakin; zede we ger bez bide tekoşina tevayi, em 
kefx~ dibin. U di nezikbuyinan de isabet nine ye. Bikaranina hemu şiklen 
tekoşine bi hev du re ku menfeeten dema dur u nez ya şor~e evaya pewist 
dibine, beri her tişti qewet u qebiliyet dixwaze. Eger tekoşina çekdari ji, di 
nav şiklen tekoşine yen ku babeta gotine ne de tet rezkirin ji cidiyeta rewşe 
re bin betir giringiyek qezenç dike. u bez u qebiüyeta karkirine yen rexİs
tinen Kurdistan! u Tirkiye tet zanin. Di vi wari de, pirsa esasi, dive heqiqet 
bit; şiklen tekoşine yen cure cure ku di her dema nu de giringi qezenç dike, 
dive ji riya g~buna şoreşe re bet eyarkirin; şiklen tekoşine yen cure cure li 
ser ve xete (eksene) u li gor dora ewelinan bigire dest; di gaven ku bet ave
tin de, menfeeta wedeyen kurt dive ji menfeeta tekoşina derneo direj re 
bete giredan. Ekse we, renişana jibo pevajoye qasi ku tet texminkirin, hew
qas de besa nebe. 

Geşbfıyina tekoşina şoreşa me li ser xeteke çekdari nahet 
maneya inkarkirina din yen tekoşine 

Tesbita me ya derheqe g~buna riya şoreşa Kurilistane de, ji aliye binikan 
ve ji bere de bi awayen cure cure tet "şirovekirin" Hinikan je "tekoşina poli
tik u tekoşina çekdari'' derdixinin hembere hev u dixwazin pirse bişewişi
nin; binikan je, di nav tevlihevbuna mana ku çebuye de zehmetiye dikC§inin 
da ku hesina pirse tebigihişin u difıkrin ku gelo tekoşina çekdari -di şerten 
welate me de- ku hatiye şikle tekoşina esasi, tet we manaye ku şiklen teko
şine yen din bet inkarkirin? Hiniken din ji, ji pirse re bi mantiqeke d uz ne
zikbuyi şan dicle; ewana paşta naminin da ku yen tekoşina diparezin 
hemuyan di eyne mezine de diwezininin. U ev u hemu nezikbuyinen wek
hevi, li ser nuxteki digihije hev ku ev nuxte li gor rastiyen welet u olguyen 
somut nineye. 
Çi heye ku di nezikbuyinan de neberbiçavi (soyut), ji aliyekive pewist e "te
bii'' bet ditin. Lewra, pirsa xurukirina riya g~buna şor~e u giringiya we, di 
nav hereka welatparez-şor~er ya welate me de bin qasi ku hewce be ne
hatiye tegihiştine. Ditina eva ya ji di nav belgeyen hernama piraniya grup u 
rexİstinen Kurdistani de mimkun e. Dema rewş weha be, ferqiyeten di nav 
tektik u stratejiyen l~keri yen cure cure de tetin ditin, helbet ewe ne hesa 
be. U tegihiştina evaya wezifeyeki ku li pC§iya me sekinandiye. Ya duwe
min u giringtirin ji, sipekulasyon u şewişandin in ku evana bi zanebfin tetin 
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kirin il bi ve re veşartina reformizme tet xwestin. Jibo ve yeke, muxilkirina 
şewişandinan; derxistina sipekulasyon il demagojiyan bo ronahiye, giringi 
qezenc dike: 
"Hinik revizyonisten çep tekoşina çini bi tekoşina politik re, ewaya ji dixin 
ser 'zor'e. Tekoşina çekdari şilde tekoşina bingeh qebul dikin. 
"Qebôlkirina tekoşina çekdari wek bingeh u şilde sereke nişandan, ku 
zore, an we bi yek şiideki wekhev nişandan, ango we di dewsa tevayiya te
koşina politik de bikaranin çewt e." 
"Ditina ku şilde tekoşina çekdari wek bingeh qebôl dike, ji evaya derdike
ve u çek dixe bedela her tişti ô dibeje 'tifingan şoreşe kir'."(9) 
Van gotinen riji (vala), yen PSKT'ye ne be sebeb (sedem) nine ye .. Çimki 
"şiklen tekoşina bi aşti fı neaşti'' fı ducarkirinen hwd. edi "zik ter nake". Riya 
geşbfına şoreşa Kurdistan€, wek pirsen bingehin ya şoreşe yek je dikeve ro
jeva mineqeşeye. Hezen reformisten Kurd ketine nav zehmetiyan fı dixwa
zin hinik gotinen klasik binin ba hev fı xwe ji nav kar bişimitinin (an 
derxin). Vaye qelemşoren PSKT'ye, ji her ku bi ve herse destavetine qele
me, tirhew dikin (vir dikin). W ele ku: 
Ya yekemin, tekoşina çekdari, di rewşa iroyin ya welate me de, ji her ku 
hatiye bfıye şikle bingeh ango tekoşina esasi, nehet manaye ku ew "ketiye 
bedela hemfı tekoşina politik"; mercen berbiçav kuşikil dicle pevajoya poli
tik ya li Kurdistan€ diji fı şikle tekoşine derdixe p@ş. Dive pewist e em bini 
evaya xez bikin il li gor evaya rexistin ava bikin. Van gotinen V.I.Lenin, di 
wari de xwedi bindekariye ye: 
"Marksizm, pevist dibine ku pirsa şiiden tekoşine ji aliye diroki ve bet 
derxistin. Dema mirov ve pirse derine orte, ger şerten diroki ô berbiçav 
nehet hesabkirin, wele ye ku mirov, ABC'ya materyalizma diyalektike ni
zane. Ewrima abori di qaden côre côre de, di rewşa politik de, di çandeyen 
netewi de, di mercen xwehebône de ô bi giredaye mercen côre côre ô hwd. 
ve şiiden tekoşina côre côre derdikeve pilana yekemin, rewşa şiiden esasi 
digire, weki din, di yen dereca duwemin de, metoden alikariye ji diguho
re."(lO) 
Dibe ku, di mercen berbiçav yen welaten cfıre cfıre de, ev ango ew çikle te
koşine, dikare derkeve p€şi fı dikare şikle tekoşina bingehin bistine. Weki 
din, hunandin li gor şikle şerkirine, giringiya jiyani p€şk€ş dike. Her weha 
nezikbfıyina zanyari fı şoreşger, ji dure tirewkirine pevisti dibine ku bi leko
lina hemfı aliyen mercen somfıt yen welet ve şiklen cfıre cfıre yen tekoşina 
politik li ciye we bete runiştandin. Minak, dema em, şoreşa Kurdistan@, 
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ewe li ser xeteki tekoşina çekdari geş bibe, dibejin, evaya, li ser hime mer
cen somut ye welate xwe didin analizkirin. Ü hesina riya xwe ya geşbfıne 
derdixlnin ronahi'ye. Vekiri'ye ku evaya nahet maneya ku em şiklen tekoşi'ne 
yen din red dikinango sivik digirin; terse we, vekiri'ye ku evaya xwedi bika
ranina hostatiya şikil halaten tekoşine yen cfıre cfıre ye. 
Ya duwemin, hatina şikle tekaşina çekdari' wek esasi li vir ango wl welati, 
nahete maneya ku "tekoşina çekdari' dikeve bedela politik" fı "ji vir derketin 
fı çek bixin bedela her tişti''. Ger mirov li berezen PSKT'ye binere, di dest 
de nineye ku Fi'del Kastro, Che Guevara, V.N.Giap, gelek seroken şoreşen 
Cezayir, Nikaragua fı welaten Efri'ka bi "nezanti'' fı "teroristi" betin gu
nehkarkirin!.. Belarn tekoşina çekdari', wek şikleke tekoşina politik ya ku 
"rola gelek giring ii bingeh dilize (11), ev fı li pevajoyen şoreşa hinik wela
ten din muhra xwe lexistiye. Betirin, li hember tirhewkirinen berezen 
PSKT'ye, li hember bayen nermkirine ku li nav qada nevnetewi' de tet fı di 
nav hereka şoreşger ya cihane de ku hinik dixebitin da ku "ji bikarani'na 
zore derbasi' lihevhatine" dixwazin, van baskan lihevhatine diparezin, di ci
hana me ya i'royi'n de li welaten koloni', koloniya-nfı fı li welaten giredayi, 
dibe şahid ku şoreşen nfı li ser xetek çekdari geş dibe. Şoreşa El Salvador 
ku bati'ye qonaxa serfirazi'ye, jibo şoreşen ku li ser xeteke tekoşina çekdari 
geş dibe, minakek rojane ava dike. Binherin, S.C.Carpi'o ku hin beri Sekre
tere Gişti'ya Parti' Komunist a El Salvador bfı, ji ber ku di we deme de nika
ribfı partiye ji xeta reformisti peştatir bibira, ji partiye qetiyaye fı Hezen 
Rizgariya Gel a Farabundo Marti damezrandiye, Ew, geşbfıyina pevajoya 
şoreşa welate xwe weha eşkera dike: 
"Destpeka xebaten rexislini ta l'e Nisana 1970'yi direj dibe. ( ... ) Ev pevajo 
ku sewiya tekoşina çini batibii merhaleyeke, pewisti didit ku di hemô qa
den tekoşine de hebiina elemanen rexislini ii politik ye mimkiin bii, digel 
hev bihata meşandine, ( ... ) Rexislineo enenewi bi awaye qethi imkanayeti 
ô hewcedariya derhasbuna merhala tekoşina çekdariya şoreşger ya gele 
El Salvador edi red dikirin. Paşda ji nedirnan ku bilindbiiyina elemane şi
dete ya şoreşger ku li nav tekoşina kitleyen gel ye fireh hebii, inkar dikir. 
"Di nav Partiya Komunist a El Salvador ii di rexislineo ku di bin tesira 
wan de biin de, ger piraniyek tunebana ku li hemher derbasbiiyina stra
tejiya leşkeri-politik bi inat berxedana, da ku gel biajotina nav merhaleya 
nu ya tekoşine, ewe hewcedariya damezrandina Hezen Rizgariya Gel a Fa
rabundo Marti nebiiya, ku ev rexistin di demeke kurt de, di nav hemii qa
dan de bi tebeqeyen fireh yen gel ve bii yekbiinek. 
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"Jiyane dayenişandan ku ~eçôna tekoşina çini bi formilen nerast (dox
matik) ve nahet sekinandin. Belam, van formilan, heya pişti nuxteyeki 
rastitiya objektif ô lazimi ya diroka pqwazi nake." 
"Beri ku Hezen Rizgariya Gel a Farabundo Marti bet damezrandin, di 
nav parti Komunist ô rexistinen din de pewist bô ku tekoşina ideolojik 
bet dayin ku ev salen direj girt. Ev, bi sertiraziya Şoreşa Kubaye ve dest
pekir. Di eyni rojan de miroven ku peşiya diditji ku di nav van rexislinan 
de cih sitandibô, edi tedigihiştin ku xeta (riya) dogmatik, li gor dema ha
tibôyi nikare pevajoya şoreşger ji merhaleyen nô re bikeşine ... 
"Dema hat dawiya 1969'an, gelek vekiri derketibô hole ku El Salvador ô 
gele we lazimiya stratejiyeke pirali didit ku ev strateji edi dikaribii hemfı 
metoden tekoşine bikar bine ô evana di nav yekitiya diyalektike de bigihi
ne hev u du. Ewelin tekoşina çekdari, jibo geşkirina ezima gel a şoreşger fı 
di nav pevajoye de bibe haleleke bingehi ku bikaribe hezen dij-şoreşger 
qir bike (an weda bike) •. ."(12) 
Pevajoya şoreşger a li El Salvadore, di nav wexte de tesir li Partiya Kom
unist ji dike. Partfya Komunist <ii sala 1979'an de rexne li xwe digire fi bi
ryareke weha distine: 
"Bijartina riya tekoşina çekdari ji aliye Parti Komunist a El Salvador ve, 
biryareke diroki bfı ku ev çarçoveyeke pirr fireh bô. 'Yek re di tekoşina 
çekdari de derbas dibe ku rizgarbôna di seri de çina karker ô hemô gel 
mimkun dike' ku giha ve neticeye, encax biryareke weha we deme hat si
tandin.(13) 
Di Sekretere Gişti ya PKL C.Havi, pevajoya şoreşger ya li Libnane dikale 
fi di ve babete de weha dibeje: 
"Vatiniye rizgariye, bin ya Partiya me fı ya hemô rexistinen welatpareze li 
welate me didome ku ev vatiniye bingeh e. Berxedan, tekoşina ku jibo 
rizgariye tet domandin, faktora teni nebe ji, wek faktora bingeh tet do
mandin."(l4) 
W ek tet ditin, tecruben diroki yen şoreş€n welaten Dinya Seweınin ji, he
zen reformisten din u PSKT'ye red dike. Weki din, tu p€şevayen şoreşger 
yen welaten ku hat biranin ji, "tifingan şoreşe çekir" nabeje. Çimki zor u 
politika, yekitiyeke diyalektike avadike. Bi karanina her zore, wek herberna 
politikayeke kifşkiri derdikeve hole u ve politikaye dide xfiyakirin. Politika 
ji, bi kararuna şiklen zore yen cure cfire fı qaden tekoşine yen din firehtir 
digire nav xwe. Encax, li her unsura zore, politika fı tekaşina politik, bin 
qaden firehtir fi halet fı şiklen tekoşine yen cfire cfıre digire nav xwe, ev na-
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het we manaye ku giringiya zore ya siyasi piçuk bet ditin ango çarçova te
koşina çekdari ya şere politik bi şiklen "qedexe kirin" nahet manaya qebul
kirine. Belarn tekoşina çekdari, wek V.N.Giap ji dicle xfıyakirine jibo 
tekoşina politik gelek giring e heta di hinik rewşan de elemanek tainkiri 
avadike. Be guman ev, nahet manaya ku elemanen zore u politikaye ji hev 
du betin cudakirin ango evana li hember hev betin dani'n. Zide we, nerinen 
weha red dike. 
Ji ali din ve, tişten şewişandine, sipekulasyonen ku çedibin, şai'beyen ku 
avadibin u lihevhistina manayan, yen ku ji vana meded hevi' dikin, encax di
karin jibo demeki amancen xwe yen rast veşerin. U tişten rast xwedi inad 
e. Di ajotina pevajoya şoreşger de ewe bi bindekariyen xwe ve xwe bide qe
bulkirin. Vatini, biraman u kirinan ve, ve pevajoya diroki bide lezandin. 

Do tekoşina çekdari zu bu, ıı iro lazimiyeke diroki peşwazi 
dik e 

Mineqeşeyen di babeta tekoşi'na çekdari de nu nine. Ev babet, di sewiyey
en cure cure de bin ji', ji beri ve di nav sefen şoreşger-welatparez de tet mi
neqeşekirin. Encax, mineqeşeyen ku pişti Tebaxa 1984'an tet kirin, bi 
taybeti' li ser unsura wexte ev pirs tet gurrkirin. Bi awayeke tevayi' di tekoşi'
na çekdari' de, di destpekirina ve tekoşi'ne de ango di te koşina çekdari' de ji 
qonaxeke derbasi qonaxa din de, unsura deme faktoreke giring e. Bi 
awayeke binfireh dive ev bete şirovekirin. De ma di vi wari de bet neri n, van 
minaqeşeyan dikare mequl (an tebü) bet ditin. Çi heye ku di piraniya ne
zikbuyi'nan de i'sabetkirin dur e .. Çimki', minaqeşeyeki' weha, beri her tişti' di 
şerten normal de giringiya unsura deme derxi'ne zani'ne, an derketina pe
şiya rabuneke zu ango xisaran kem bike ku evana rabuneke zu bi xwe re di
karİn binin, u pewist e ku geşkirina tekoşine li ser xeteke hin qeimtir bete 
runiştandin. U li hemher şerten ku tetin gıihartin ii li hemher hinik olguy
an, minaqeşeyen ku babeta gotine ne de nerineki' weha nahet di'tin. Şerten 
guharti u wext, bi tcvayi' ji hev tet cudakirin u reze diyalektike ye di nav wan 
de ji ber çav tet durxistin. 
Minak, iro li welate me nenormal; pevajoyeke awerte diji'. W eki din, mina
qeşeyen duyi'n, bi derketina PKK'ye ku di Tebaxa 1984'an de tekoşina çek
clari destpekir, ger ev di rewşa paştaxistine an sekinandine de nebe ji, di 
nav germitiya rabuneke zu de bi awayeke te bii bu. Betiri'n mihandina nebe
siyen ku di yapiya destpekirineka zu de peşta dibe u jibo geşkirina tekoşine 
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li ser himeki qeimtirin ew pevist buji' .. Çimki, ew roj bi rastiri'n şerten teko
şina çekdari qasi ku hewce bu nehatibu pejirandin. (Biner, R.Welat, H.35-
36) Ya duwemin, tek05ina ku belısa we tet kirin, hin di destpeke de hat 
xwestin ku li ser xeteke, ku ji qonaxa propaganda çekdari' derhas dibe biha
ta geşkirin ku ev ji', kemasiyen betiri'n zedetir kir. Çi heye ku, mineqeşeyen 
we roje ji bi girani çarçowa te biitlye firehtir bu; kareke wele kir ku di bede
la ku zeefen tek05ine kem bike, ewana kurtir kir. Weha ku, "ne xwarina ti
riye, ledana rezan" hat bu amanca esasi ya piraniyeke mezin. Ü 
mineqeşeyan, digel ku "beza" xwe ya kevin wenda kir, bi şikle, "dema we ye, 
nine ye" be ji didome!.. 
Le unsura wext ji şerten somut serbixwe ve nahet destxistin u nuxteya ku 
hatiye we deme, di welate me de ji du cudatir reW§ek u wezi'yetek heye. 
W ele ku: 
1- Kurdistan, bi metoden kolanyalist ve ku koken wan ji kurili'ya diroki de 
direj dibe u bi "tedbiren pinekiri" yen faşizma 12'e Iıone ve di dest de nahet 
girtin. Dewleta kolonyali'st, qanun u qerarnameyen xwe avetiye bin lingan u 
di bedela wan de qanunen rewşa ser p€şta dibe, bikar tine. Betiri'n, bi nave 
tainkirina Waliye Hereme, seransere welat girtine nav çarçova "reW§a 
awerte", "timen tek05ina li dij terore", parastina gund", "kontgerila" u "pa
rastina teritoryal" ve hunandina milis ya nu u fireh, nişanen tazi ne ku li 
hemher gele Kurdistan şer p€şber buye. Bi operasyanan ve şerefa insan 
avetine bin lingan, di nav gund u erdan de raste rast mirovan gule dikin, 
zore didin gele Kurdistan jibo nefikirineke tevayi', birçiti' buye wek işlige ji 
agir, li hemher laşan bi b€şerefi girani tet cutin (helişandin) ulaşen me da
vejin koxikan, digel hemu metoden hovi'tiye eşkence buye parçeyeke şer ku 
tet bikar anin u huyeren hwd. ji', bilançoya ji'yana rojane ya li welate me tije 
dike. Le nuha cepheyen (eniyen) mezin venebuye u şer negi'haye merhaley
ek mezin .. Le li dinya me ya ku bi lez diguhore, kolonyalizma Tirk ku dix
waze bibe "Ewrupi'', i'ro di şerten hundur u derva de dikare encax şerek 
weha bide domandin. H ek di nav şer de, amadekirina jibo şereke dur-direj 
u betirin firehtir ji, ji evayare rast dikeve. Ev ji, reW§eke nu u bi temaıni cu
datir e. Çimki, tedaya kolanyalist ku li welate me heye u du ji aliye diktato
riya faşist ve ev hin pirtir gur bu u li hemher kedxwariye şerte şere iroyi'n 
ango reW§a şer tunebu. 
2- Du, meyla tek05ina kitleyan li hemher teda u kedxwariya faşist-kolonya

list qels bu. Ev rast e. Heta, teror u tedaya ku tek05ina çekdari bi xwe re 
gurkir, di merhala ewelin de meyla berxwedana gel betirin qelstir kir. Le 
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teda, dereng nema ku "di qutiye de barfita nu civand"; kin ii nefreta gel tfij 

kir ku ev ji kfirti'ti'ya di'roke direj bfibfi; toven berxwedane re§and (an avet

ajot). Di girti'gehan de (zindanan de) li hemher €§kenceyen beri hov şere 

ku jibo şerefe hat dayin, serdest hat, tekoşina çekdari ku li gundan hat day

In -leza bere wenda be ji'- damandina xwe parast ii di roja me ya iroyin de 

he§bfiyineke pirdengi ni'şan dicle, şere ku li parçeyen din germ dibe ii di 

nav raya gişti de çarçova pirse merhale qezenç kiriye, ezma tekoşin ii 

berxwedana kitleyan ge§ kir; ge§ dike. Xwe şewitandina dayikan, berxwe

dana malbaten girti' ii mehkfimen ku xwe di şiklen cfire cfire de şan da ii ra

bazandinen bi poles re di navendi'ya Diyarbekire de, hinik derketinen 

demokratik ku qanfin ii qedexeyan derhas kir, -qels ji' bimi'ne- şerkirineke 

e§kere kir rojeve, li gelek deran parazkaren gundan bi qefleyan çeken ku 

girtibfin paşve zivirandin, qedexeyen li ser axaftina Kurdi ii muzi'ka Kurdi' 

nahet naskirin, ii biiyeren hwd. evaya şan dicle. Ü di ve qade de jf, ferqi'yeta 

di nav du ii iro de ji her xwe ve derte hole. 

3- Li her van her du faktoran; hezen ku tekoşi'na çekdari didomi'nin, mixa

bin hi'n li ser axa welat xwedi' hudandineke xurt ni'nin da ku bikaribin şere 

geri'layeke xurt bidin domandin ii pirsen ku ewe bi xwe re bi'ne, nikarin 

hembez bikin ii hinik rexİstinen ku di macirti'ye de israr dikin jf, h in dixebi

tin jibo "bi qanfini'ye" ii paşta kişandina pevajoye. Politikaya TC'ye ya "ha

wiç ii zope", ev ii basken weha çikas diçe tolaz dike. W eki' din, di nav hezen 

şoreşger-welatparez de, bin yeki'tiyek cidi' ango hevkari' ii kordi'nasyonek 

pek nehati'ye. 
Mercen objektif iı subjektif berberi'yeke ( dijayeti'-çeli'şki') vekiri' p€§ni'yaz 

dike. Di ali'ki de, şere p€§berkiri', li gor çapa xwe qels bejili hemher ve şeri' 

berxedanek ii di nav kitleyen gel de çiqas diçe daxwaza tekoşi'ne xurt dibe; 

ali'ye din de, nebesi'yan, ji hev belavbfiyi'n, basken ku dixwazin pevajoye paş

ta bik€§i'nin ii yen dixwazin pevajoye li ser xeteke şoreşger ge§bikin heye. 

U hebfina berberi'yan, li pişt pirsa "wext e, ne wext e?" bet Ve§artin ii dive 

nebe halet jibo paştak€şandina pevajoye. Çimki' ye ku dicle tai'nkirine, yeki'

ti'ya dijayeti'yan e. Yeki'ti'ya dijayeti'yan ji', xeta tekoşi'na ku ji pevajoya şore§

ger re rast tet, derdixe ronahi'ye. Tekoşi'na çekdari'ya ku du zu bfı, dive i'ro li 

hemher şere p€§ber kiri' berxwedan bi ji'yani' bet girtin, otori'teya kolonyali'st 

bet qelskirin, ji gel re baweri' bet dayin tı ezma we ya şoreşger bet ge§kirin 

ii hunandina politik bet kfirkirin ii hwd. evana hewcedari'yeke di'roki' pe

şwaz dike. 
Dedom bike 
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KÜRDiSTAN'DA DEVRİMCİ SÜREÇ 
VE "TEVGER"! .. 

-ll-

"Tevger" Kürdistan'daki dinamik sürece radikal 
bir müdahalede bulunabilir mi? .. 

Ülkemizdeki hızlı ve dinamik sürece radikal bir müdahale, herşeyden 
önce dayatılan savaşı kabullenmeyi ya da en azından uygulanan savaş yasa
laoyla dişe di§ bir kavga yürütmeye hazır olmayı zorunlu kılıyor. Çünkü, Kür
distan, Ortadogu'da kan ve barut kusan acımasız bir savaş ocagı olmaya 
devam ediyor ve "bail§Çl eylem" ve kılasik dernekçilik dönemi tarihe kllll§
mış bulunuyor. (1) Başka bir ifadeyle, basit bir protesto, polis ve askerle ça
tışmayı; legal bir yayın (bu, metropolde çıksa bile), sömürgeci burjuva 
mahkemeleri ve kolluk kuvetleriyle cebelleşmeyi; mesleki bir dernek yöne
ticiligi, i§kenceye karşı bağışıklık kazanmayı öngörüyor. "Tevger" ise, ne 
Kürdistan'da yürütülen silahlı mücadelede ve ne de yeni bir nitelik kaza
nan demokratik mücadelede, dişe dokunur bir varlık gösterebiliyor. 

İkincisi, bilindigi gibi "Tevger", UDG, HEVKARİ, "ALMANYA PLAT
FORMU" ve SOL-BİRLİK'in enkazlan üzerine kuruldu. Ve tarihe kanşan 
bu yapılanmalann zaaflannı taşıyor. "Tevger"e egemen olan anlayışın, daha 
i§in başında alışılagelen tasfiyeci ve sinsi yöntemlerle kimi radikal güçleri 
"afaroz" ederek, kimilerine karşı siyasal tercihler kullanarak ve kimilerine 
de yanyolda programlanDI dayatarak onlan dı§talamaya çalışması(2); dig
er yandan, gücünü, eylem yeteneğini, daha dognısu mülteciligini tartl§ma
dan, ulusal kurtuluş programıyla ortaya çıkması, bunu kanıtlamaya yetiyor. 
Bu yönüyle de, "Tevger", yeni bir sonun başlangıcı olmaya aday görünüyor. 
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Üçüncüsü ve daha da önemlisi, "Tevger", son sekiz yılda Kürdistan'da mey
dana gelen derin toplumsal değişmeleri kavraınıyor; ya da, söz konusu değ
i§melerin toplumun yapısında biriktirdiği patlayıcı birikimi görmek 
istemiyor. Daha doğrusu bunu görmek, O'nun i§ine gelmiyor. Ve bu, "Tev
ger"in proğraınında da sırıtıyor: 

"Ne var ki, ülkemizi parçalayan, halkıınızı zincire vuran düşmanların tüm 
bu çabaları, geni§ bir ülkede yaşayan ve sayıca 25 milyonu aşan halkımızın 
kurtuluş azınini yok edemedi, aksine ulusal kurtuluş mücadelesi son yıllar
da giderek kitleselle§ti ve günden güne geli§mektedir. İran ve Irak eğemen
liği altındaki Kürdistan parçalarında güçlü bir partizan savaşı yer alıyor. 
Halkımız, ulusal direni§ini ezmek isteyen güçlü, modern ordulan püskürtü
yor. Suriye'nin eğemenliğindeki Kürdistan parçasında halkımız ulusal de
mokratik hakları uğruna mücadele yürütüyor. Türkiyenin eğemenligindeki 
Kürdistan parçasında ise, sömürgeci rejimin tüm baskı ve zorbalıgına mg
men ulusal hareket hızlı bir gelişme gösteriyor. Bu nedenledir ki, sözkonu
su sömürgeci devletler büyük bir telaş içindedirler. Onlar geçmi§te olduğu 
gibi bugün de halkımızın mücadelesine karşı sıkı bir i§birliği içindedirler. 
Sömürgeci Türk devletinin zorba Bağdat rejimi ile anlaşarak partizan hare
ketini ezmek amacıyla ordusunu Irak kürdistanına sokması bu i§birliğinin 
hangi boyutlara vardığım gösteriyor." (Abç) (3) 

Bakın, "Tevger", Kuzey Kürdistan'da "devrim yapmayı hedefleyen bir cep
he" (!) .. Ve bu cephe proğramımn bugünkü sürece ili§kin en önemli "belirle
me"si bu ! .. Fakat buna rağmen, top yine Kürdistan'ın diğer parçalanna 
atılıyor ve "Ulusal hareket hızlı bir gelişme gösteriyor" ibaresiyle Kuzeyde
ki zorlu savaşımın üzerinden atlamyor. Oysa, ne diğer parçaların telallığı ve 
ne de kılasik birtakım genellemeler, artık "karın doyurmuyor". Ayrıca, ulu
sal hareketin, tarihin derinliklerine uzanan kin ve nefretle yogrulan köklü 
bir miras üzerinde yükseldiği; parçalar arasındaki etkile§imle birlikte geç
mi§ten gelen yoğun bir birikimi yapısında taşıdığı ve günümüzde, bir bütün 
olarak sorunun uluslararası arenadaki boyutlarıyla daha bir ivme kazandığı 
biliniyor. Ve bu olgular, tek başına sürecin karekterini ya da "ulusal hareke
tin gelişme hızım" belirlemeye yetmiyor. Her parçanın özgül koşullarında, 
bu unsurların yamsıra, mücadeleye boyut kazandıran diğer dinamiklerin de 
bilince çıkarılması gerekiyor. 

Bu nedenle "Tevger"in, kendisi dı.şında da geli§se (ki, 'Tevger'in başını çe
kenler bunu sindiremese de bu bir gerçek.), Kuzey Kürdistan zindanların
da, kırlarında ve şehirlerinde yürütülen zorlu mücadeleye bir "ad koyması" 
ya da en azından sözünü ettiği "hızlı gelişme"nin dinamiklerini ortaya koy-
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ması gerekirdi.(4) Hem bu, Kürdistan'da yaşanan dinamik sürecin kavran
ması; hem de "Tevger"in de, bu süreçte yer almak "istedigini" bilince çıkar
ması bakımından gerekliydi. Ne var ki, Kürdistan'daki dinamik sürece 
radikal müdahalenin öngördüğü inanç, özveri ve güçten yoksun olan "Tev
ger", buna da yanaşmadı ve yanaşmıyor. Çünkü, böyle bir yaklaşım bile, to
plumun yapısında biriken muazzam devrimci potansiyeli görmeyi, mütevazi 
ve gerçekçi olmayı ve radikal güçlerle yanyana yürümeyi sindirmeyi gerek
tiriyor. Ki bu da, şimdilik "Tevger"de yok. 

Ulusal Demokratik cephenin inşası acil bir görev; ama 
ciddi bir iştir! .. 

Son 8 yılın en fazla tartı§ılan konusu, birlik ya da cephe sorunu oldu. Ger
çi tartışmalar ve bu yolda atılan adımlar, kalıcı birliktelikler üretmedi; ama 
"olumlu" ve olumsuz yönleriyle yogun bir deney birikimi yarattı. Olum
suzluklar, birlik sürecini bulandırmak, bunalımı derinleştirmek ve zaman 
kaybına neden olmakla birlikte, baZJ olgulan daha bir açıga çıkardı : Örneg
in, birlik adına, geçmişe sünger çekilmek, statükolar korumak, birlik ve cep
he kavramlan soysuzlaştırılmak istendi ve kitlelerin kabaran birlik egilimleri 
sorumsuzca istismar edildi. Fakat bütün bunlara ragmen, geçmiş tartışıldı, 
tartışılıyor . Birbirine tutunarak yaşamlannı sürdürmek isteyenler, gelişen 
mücadele karşısında günden güne gerilediler; inandırıcılıklarını yitirdiler. 
Kürdistan'da yaşanan hızlı ve dinamik süreç, cephe sorununun ciddiyetini 
daha bir bilince çıkardı. Birlik istem ve özlemleri istismar edilen kitleler, 
olup-bitenlerden çok şey ögrendi; kimin ne dedigine degil, kimin ne yaptıgı
na veya ne yapmak istedigine bakma noktasına geldi.(5) Ayrıca pratik ya
şam karşısında işlevsiz kalarak dagılan birlikteliklerio taşıyıcılıgıru yaptıgı 
olumsuzluklar, bunlara kaynaklık eden anlayışların teşhirini kolaylaştırdı. 
Dolayısıyla dogru yaklaşımlan ve geniş cephe taktiklerini güçlendirdi. 

Diğer yandan, sömürgeci diktatörlük, dayattıgı savaşa, vahşete, işkenceye, 

açlık ve işsizliğe ragmen, halkımıza boyun egdiremedi. Y ogunlaştınlan sö
mürü, ekonomik-sosyal yapıdaki çarpık degişmeyi hızlandırdı; ulusal ve sı
nıfsal çelişkileri daha bir keskinleştirdi. Sömürge nndanlarında yükseltilen 
direniş, tutuklu ailelerini sararak gelişti. Cezaevleri, teslimiyet ve ihaneti ge
rileterek önemli direniş odaklanna dönüştü. Faşist rejimin tüm entrikalan
na ragmen direniş devam ediyor. Meşru bir zeminde başlayan silahlı 

mücadele, sömürgeci TC ile halkımız arasına kalın kin ve nefret duvarlan 
örüyor. Urfan Alparslan (Serdar Ararat), Mahsum Korkmaz (Agit), KaZJm 

55 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Çelik gibi büyük komutaniann ve yüzlerce isimsiz kahramanın akıtılan kan
lan, tarihin derinliklerinden süzülüp gelen direni§ gelenegimize yeni bir öz 
katıyor. Ve günümüzdeki silahlı mücadele böyle bir gelenek üzerinde geli
şiyor. 

Sorunun tarihi ulusal ve uluslararası boyutlarıyla birleşen bu dinamikler, 
faşizmin açmazını derinleştirmek ve sömürgeciligin temellerini sarsmakla 
kalmıyor; toplumumuzun yapısında, patlamaya hanr muazzam bir devrim
ci birikim yaratıyor. Dayatılan depolitizasyonu, umutsuzlugu ve çürümeyi 
parçalamaya kaynaklık eden bu birikim, aynı zamanda gelecegin fırtınalan
na ebelik edecek güçlü bir moral kaynagı oluşturuyor; ulusal demokratik 
cephenin inşası için elveri§li koşullar yaratıyor. Ayrıca, toplumumuzun her 
kesiminde görülen hareketlenmenin, kendisini farklı öz ve biçimlerde de 
dışa vursa, gelişen zorlu mücadelenin, artık yeni yenilgilere tahammülü yok .. 
Ulusal demokratik cephenin inşası, bugün dünden daha acil bir görev ola
rak önümüzde duruyor. 

Ancak, sorunun ivediligine, oluşan elveri§li koşullara ve birlik yolunda atı
lan adımların yarattıgı zengin deney birikimine karşın, cephe meselesi cid
di bir i§ tir. Yangından mal kaçırma anlayışıyla, biribirine tutunarak 
yaşamaya çalışmanın "örtüleri" ile ya da Kuzey Kutbu'ndan Kürdistan'a bay
rak sallamayla, bu i§in üstesinden gelinemez. Çünkü, bagımsız, özgür ve de
mokratik Kürdistan'ı yaratma mücadelesinde motor i§levi görecek siyasi bir 
yapılanmanın (cephenin), ülke zernininde yürütülen kavganın ön saflannda 
yer alması; ya da en anndan, ülkedeki sıcak havayı tenefüs etmesi gerekir. 
İkincisi, ulusal kurtuluş, özünde degi§ik sınıf ve tabakaların eseridir. Cephe 
hareketi, bunu dogru kavramak, mesafeleri katederken farklı çıkarlan uyum 
içine sokmak, kararlı adımlarla çeli§kileri çözmek, kurtuluş ve ilerleyi§ arayı
şı içinde ortak hedefler tarif etmek zorundadır.(6) Bu ikincisi ise, her şey
den önce, ülkemizdeki hızlı degi§menin eskittigi anlayışları, dar grupçulugu 
ve sekterligi aşmayı, ulusal hareketin degi§ik kesimlerini ve farklı mücadele 
biçimlerini ortak bir potada "eritebilecek" esneklige, gerçekçilige ve müte
vazilige sahip olmayı gerektiriyor. 

Eger ulusal kurtuluşçu güçler, yedikleri "zılgıt"lardan ders çıkarmak istiy
orlarsa, cephenin ivediligi, cephe olayının ciddiyeti ve bunun öngördügü 
özverinin boyutları, bütün açıklıgıyla orta yerde duruyor. Yok; kirnileri hala 
Kuzey Kutbu'ndan vatanı kurtaracaklannda ve reformİst anlayışiarına uy
gun örgüt, grup ve ki§ilerle "dükan" kurmakta ve de ögle kalmakta ısrar ediy
ariarsa (ki, 'Tevger'cilerin çogunlugu bunda ısrar ettiler, ediyorlar) (7) o 
zaman radikal güçlere düşen görev, geni§ cephe taktiklerini gündemde tu-
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tarak, bu işin öncülüğüne soyunmaktır.(8) 

Açıklayıcı notlar: 

I-Denge Welat, S.l,s.56 
2- PKK daha baştan cephe çallŞntalan dışında tutuldu. KUK meselesinde 

siyasi tercihler kul/antldL TSK olarak bize de, yarıyolda proğram üzerine tar
tlŞnta dayatildL 

3- "Tevger" proğramı sayfa:32-33 
3- Görüşmeler SITasında, hareketimiz, Kuzey Kürdistan'da yaşanan somut 

durumun tesbitini önerdi; sürecin kareklerini tartışmada ısrarlı oldu. 
5- Kuzey Kutbu 'nda kurulan "Tevger"in, yığınlar nezdinde itibar gönnemesi, 

bu bakımdan ilginç bir örnektir. 
6-A.Cabral, Son Konuşmaları, Teori yay. s.60 
7- Bu ve siyasal kişiliksizliğin şekillendirdiği tablo, görüşmeler siTasında bü

tün yönleriyle açığa çıktı ve hareketimizin, "Tevger" çal~Şntalanndan çekilme
sini belirleyen en önemli etkenlerden biri oldu. 

8- Benzer görevler, faşizme ve sömürgecilige karşı, Türkiye ve Kürdistan hal
klannın ortak mücadelesinin örgütlenmesi bakımından da gündemdedir. 

DÜZELTME: 
"Kürdistan 'da devrimci süreç ve 'Tevger'! .. " başlıklı yazıda önemli bazı dizgi 

hatalan olmuştur. 
1- ''ABD'ne methiyeler diziliyor(2)." cümleciğinin dogrusu, ''ABD ve Tür

kiye'ye methiyeler diziliyar (2)." şeklindedir. Aynca (2) nolu dipnotta da, 
"M.Barzani ve Irak Kürdistanı cephesinin Türkiye'ye sunduklan 'teşekür' mek
tuplan vb .. " cümlesi dizilmenıiştir. Sözkonusu cümlenin ayn bir parağraf ha
linde aynı dipnota eklenmesi gerekiyor. 

2- Yine aynı yazının sondan ikinci parağrafının son cümlesi ve son parag
rafta dizgi hatalan olmuştur; dogrusu şöyledir: 

"nin politikasını (6) yaratmak ve daha da önemlisi onu, yaşamoı içinde cid
di maddi bir güce dönüştünnek gerekiyor. 

Ülkemiz devriminin ihtiyaç duydugu bu politikanın ilkeleri, lafta hemen he
men tüm kürdistanlı yurtsever, demokrat ve devrimci örgütlerce kabul görebil
ir. Ancak, düşünce ve davranışın en azından biribiriyle çelişmemesi gerekir. 
Aynca artık '!afla pilav pişmiyor'," ve devanı ediyor. 

Düzeltir, özür dileriz. 
D. Welat Redaksiyonu 
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LI KURDISTANE PEVAJOYA 
ŞOREŞGER Ü "TEVGER"! .. 

-ll-

Gelo "Tevger" dikare mudaxeleyeke radikal li 
pevajoya dinamik a li Kurdistan e b ike? .. 

Jibo mudaxeleyeke radikal li pevajoya dinakik u bi !ez ya li welate me, beri' 

her ti.şti'pewist eşere ku p€-§ber buye bet qebillkirin an go bi hindikayi'li hem

her qanfuıen şer bikar tet arnade be bo domandina şereke dijwar. ÇimkiKur

distan, di Rojbilata Navin de renge tenura şereki bei'nsaf didomi'ne ku bihna 

xwi'n u barute vedir€-§ine, u "kare bi aştiye" u dema komelayeti'ya kilasik edi 

tevliheve diroke buye.(l) Bi gotineke din, protestoyeke basit, pewistiya şer

kirine li hemher poles fi esker dibine; meşandina çapgeriyeke eşkera (ger ev 

li metrepolejl derkeve ), li hemher mehkemen kolanyalist a burjuwa fi hezcn 

parezkaran, berxwedanek pewist dibine; serkareke komeleyeke mesleki, li 
hemher €-§kence, qezenckirina tehemfile pewist dibine. U "Tevger", ne di 

tekoşina çekdariya ku li Kurdistane didome de fi ne ji di tekoşina demokra

tik ya ku qerektere nu sitandiye de, hebfuıeke berbiçav nlşan na de. 

Ya duwem, wek tet zani'n "Tevger", li ser xirabeyen UDG, HEVKARi, 

"PLATFORMA ELMANY A" fi YEKİTIYA-ÇEP avabii u kemasi'yen van 

avabiinan dik€-§ine ku avana tevliheve di'roke bfuıe. Ditina ku hakime "Tev

ger" ye, hi'n di destpekirina kar de metoden sinsi fi safikirine (tasfiye) ku ha

ti'ye damandine ve, hinik hezen radikal "afaroz" kirin, li hemher binikan 

tercihen siyasi bikar anin fi bi binikan re ji, di nive re de bernamen xwe peş.. 

ber kirin, xebitin jibo wan li derva bihelin(2); di aliye din de, heza xwe, şa

rezariya kare xwe, ya rastirin macirtiya xwe, beri'ya ku minaqeşe bike, bi 
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bemama rizgarlya netewl derket hole, ev jl, jibo isbatkirina van dltinan bes 
e. Ji vi allve jl, "Tevger" jibo dawlhatina destpekeke berendarnek xfıya dike. 

Ya seyem fı bin giringtirln jl, "Tevger", guhartinen civaki ku di 8 sale da
wlye de li Kurdistane derketine hole, tenagihi§e an go civandina teqandine 
naxwaze bibine ku ev di yapiya civate de civlyaye fı ji guhartinen ku babeta 
gotine bfin hatiye. Hln rastirln ditina evaya, li hesabe we nahet. Ü ev, di her
nama "Tevger"e de jl xwe şan dide: 

"Çi heye ku, ev hemfi xebaten dijminan ku gele me xistine bin nir, welate 
me parve kirine, ezma rizgariya gele me wenda nekir ku bi bejmara ji 25 mi
lyoni zedetir e fı li welateki fireh diji, ekse we tekü§ina rizgarlya netewl di sa
len dawl de çikas çfi girseyi bfı u roj bi roj geş dibe. Li beşen (parçeyen) 
Kurdistane ku di bin serweriya Iran fi iraq e de ne şere partlzaniyeke xurt elli 
digire. Gele me, ordiyen xurt fı modern ku dixwaze berxwedana netewl bi
pelçiqlne, wan pa§da diheriklne. Li be§a Kurdistane ku di bin serweriya Su
rye de ye, gele me li wir jibo mafen xwe yen netewl fı demokratik tekoşine 
didomine. Li beşa Kurdistan@ ku li bin serweriya Tir ki ye de ye ji, digel hernil 
teda ô zorbatiyen rejima kolonyalist, hereka netewi geşbôneke bi lez şan 
di de. Ji ber ve yeke ye ku, dewleten kolanyalist yen babeta gotine ne, di nav 
teşqeleyeke ( telaşeke) mezin de ne. W eki beri ir o jl ewana li hemher teko
şma gele me di nav hevkarlyeki tundi (an gurr) de ne. Peymana dewleta he
reka partizaniye, ordiya xwe xiste Kurdistana iraqe, dide nlşandan ku ev 
hevkari glhaye kijan merhalan." (mbç) (3) 

Binerin, li Kurdistana Bakfır, eni ya ku bedefa şoreşe "Tevger" dixwaze(!) .. 
Ü ev hernameya eniye, xfıyakirina beri giring li ser pevajoya lroyin ev e!..U 
digel evaya, top disa ji beşen Kurdistane yen din re tet avetin fı bi xfıyakiri
na "hereka netewi geşbôneke bi lez şan dide" ve, di ser tekoşina bi zehmet 
ya Bakfır de pil dide. U ne hewariya (tellallya) beşen din fı ne j1 hinik xfıya
kirinen tevayiyen kilasik, edi (mirov ter nake). W eki din, hereka netewl, li
ser miraseke bingehin bilind dibe ku ji kin fı nefreta ku ji kfıritiyen diroki 
direj dibe, hatiye ecilandin; digel tesirsitandina navbeyna beşan birikimen 
ku ji beri tetin di nav xwe de digire fı di roja me de, bi awayek tevayi tet za
nin ku di çarçova navnetewl de ji pirse re betir iwme dide qezençkirin. Ü van 
tiştan bi sere xwe jibo tesbitkirina qerektera pevajoye an go "leza peşveçfi
na hereka netewi'' bes nlne ye. Di nav mercen taybeti ye her beşeki de, digel 
van unsfıran dlnami'ken din ji ku ji tekoşlne re merhele di de qezençkirin, pe
wist e derkeve zanine. 

Bo ve yeke, ger li dervaye "Tevger"e ji peşda here (yen ku sere 'Tevger'e 
dikeşinin evaya hezim nekin ji, ev rastiyek e.), li zindanen Kurdistana Bak-
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ur, ligund u bajaran tek~ina ku bi dijwari tet domandin, pewist e ji vaya re 
"nav dayne" an go bi hindikayi dinarniken "p~veçuna bi lez" ku mebesta go
tine ye, dive derketena hole.( 4) Hem ev ji aliye tegihiştina pevajoya dinamı"k 
ku li Kurdistane diji; hem ji, bo derxistina zanine ku "Tevger" dixwaze di ve 
pevajoye de cih bistine, ev pewist bu. Çi heye ku, baweriya ku mudaxeleya 
radikal bo pevajoya dinamik ya li Kurdistane hewce dibit, "Tevger" ji ve hez 
u taqete bepar e, "Tevger" nehat ber evaya u nahet. Çimki nezikbuyina tiş
teke weha bixwe, hewcedariye ditina potansiyela şore§ger a muazam ku di 
heviya civate de civiyaye, hewcedariye mutewaziye u rastiti ye di vi ya u hezm 
bikira jibo digel hezen radikal bime§iyana. Ku ev ji, nuha di "Tevgere" de 
tune ye. 

Damezrandina eniya demokratik a netewi vatiniyeke acil; 
le kareke ciddi ye 

Babeta ku di 8 salen dawiye de beri zede hat muneqe§ekirin, pirsa yekiti 
an go eniye bu. Belarn muneqe§an u gaven ku di ve re de hatin avetin, yeki
tiyen bi emir çenekir; le ji aliyen "pozitif' u negatif ve civandina tecrübe gurr 
avakir. Tişten negatif, digel ku bu sederne wendakirina wext, borane (buna
lime) kfır kir, pevajoya yekı"tiye şelokir, binik pirrtir derxist ronahiye. Minak, 
ser nave yekitiye, li ser dema bori perde hat kişandin, hat xwestin ku sitatu
koyan hiparezin u manayen yekiti u eniye biherminin u meyil u daxwazen 
qeflan (kitleyan) ku jibo yekitiye bilind bfıbfı, beberpirsiyari hat istismark
irin. U digel van hem uyan, dema bori hat munaqe§ekirin, tet munaqe§eki
rin. Yen ku dixwazin bi hev u du bigirin u jiyana xwe bidominin, li hemher 
tek~ina ku ge§ dibii, roj bi roj paşda ketin; baweridayina xwe wenda kirin. 
Pevajoya dinamik ii bi lez ku li Kurdistane diji, cidiyetiya pirsa eniye bin be
tir derxist zanine. Daxwaz ii hiskirinen yekı"tiye yen kı"tleyan ku tet istismark
irin, kı"tleyan ji van tişten ku biin-xilas bun, pirr tişt bin bfın; edi hatin nuhtaki 
weha ku li ki çi dibeje nanerin, li ki çi dixwaze bike, dinerin.(5) W eki din, ye
kitiyen ku li hemher piratika jiyane bexebat man ii belav biin, bi xwe re tiş
ten negatif anin, van tiştan jibo te§hiskirina ditinen ku ji van re bingehı"tiye 
kir i bii h esat ir kir. Her weha nerineo rast u tektiken en iye yen fireh bi bez 
kir. 

Li aliye din, diktatoriya fa§ist-kolonyalist, digel birçiti, bekari, ~ence, 
hovı"ti ii §ere ku ~ber kiribii, Dikaribii histiiye gele me bide xwarkirin. !ır
buna kedxwariye, guhartina tevlihev ya nav yapi ya abori-civati ziitir kir; her
beriyen (çelişkiyen) netewi ii çinayetiye bin betir tuj kir. Berxwedana ku li 
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zindanen kolon! bilind bfın, malbaten girtiyan hembez kir fı ge§ bfı. girtige
han, ixanet fı teslimiye te paşda herikand fı zivirin bo odaxen giring yen ber
xedane. Digel hemfı dek-clolaben rejima faşist berxwedan didome. Tekaşma 
çekdari ku li ser zemineke me§rfı destpekir, di navbeyna gele me fı Komara 
Tirkiye ya kolanyalist diwaren qelin yen kin fı nefrete avakir. Xwinen qu
mandaren mezin wek Urfan Alparslan (S.Ararat), Mahsum Korkmaz 
(Egit), Kazım Çelik fı ya bi sedan qehremanen benav ku xwina wan rijiyaye, 
rengeke nu bi berxwedana me ve dike ku ev ji kfıritiyen diroke nisiliye u ha
tlye. Ü tekaşma çekdariya roja me ya iroyin, li ser geleneke weha ge§ dibe. 

Diroka pirse, ev dinarniken ku bi merhalen netewi fı navnetewi ve bfıye 
yek, hlme kolonyallzme teni nahejlne fı astengan li faşizme kfır nake; di ci
vata me de biriklmeke muazam ya şore§ger ku ji teqandine re arnade ye ji 
avadike. Hime ve biriklme, depolı1izasyona ku p~ber bfıye, behevitiye fı ri
zandine diçirine, di eyne wexte de serkaniya moraleki qeim avadike ku ewe 
ji babeluska p~deme re ebetiye bike; jibo damezrandina eniya netewi u 
demokratik şerten bi kerhati ava dike. W eki din, livlixwexiztina ku di nav 
hemfı tebeqeyen civata me de tet ditin, bi rengen cfıre cfire xwe nlşan bide 
ji, tekaşma ku bi çetinayi ge§ dibe, edi jibo tekçfınen nu tehemul tune ye. Da
mezrandina eni'ya demokratik u netewi,ji duhin betir iro wek vatiniyeke acil 
li p~iya me rawestaye. 

U, ji ber zutirina pirse, şerten bi kerhati ku çebfıne fı di avetina gaven riya 
yekitiye de ku terefiben dewlemend birikiman çekiribe jf, pirsa enfye, kare
ki cidi ye. Bi ditina mal revandin ji şewate, bi xebata "perdeyen" ku bi hevu 
du digirin fı dijin an go bi dalaqandina ale ji Kutuba Bakfır bo Kurdistane, 
ev kar hel nabit. Çimkl yapiyeke ( eniyeke) siyasi ku di tekaşina avakirina 
Kurdistana serbixwe, aza fı demokratik debikaribe kare motore bibfne, hew
ceye di nav sefen beri p~ ye şere ku li ser zemina welet didome de cih bisti
ne an go bi bindikayi hewceye hewa germ ya li welet bik~ine nav xwe. Ya 
duwem, rizgariya netewi, di esle xwe de hunere ( esere) çin fı tebeqeyen cfıre 
cfıre ye. Hereka eniye, mecbfır e ku evaya rast tebigihf§ine, dema gafan bi
stine menfeeten cfıre cfıre lihev bine, bi gafen qeim herberiyan hel bike, di 
nav gera rizgari fı p~veçfıne de bedefen ortax terif bike.( 6) Ev a duwem ji, 
beri her tişti dı1inen ku ji aliye guhartinen bi lez yen li welet ve kevin bfıye, 
sekteri fı teng fıkirandina grfıbi bet avetin; pewist dibine ku tebeqeyen cfıre 
cfıre yen hereka netewi fı şiklen tekaşine yen cfıre cfıre li ser xeteke ortaxi 
ya esnek (nerm) ku "bikaribe bihele" fı xwedi mutewaziye fı rastiye be. 

Ger hezen rizgarixwazen netewi, dixwazin ji "derbe"yen ku xwarine ders 
derxin, zutirina eniye, cidiyeta bfıyera eniye fı çarçova ku li ser evaya bet xe-
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bitandin, bi hemu e§keratiya xwe ve li orta meydane rawestaye. Na; ger hi
nikan bin jiisrar bikin ku li gor ditinen xwe yen reformist bi rexistin, gurfıb 
u mirovan re "dikan" vekin u ji Kutuba Baktir welet rizgar bikin (ku, piraniya 
'Tevger' ciyan di vaya de israr kirin, dikin) (7); we deme vatiniye kuji hezen 
radikal re dikeve, dive tektiken eniye yen fıreh di rojeve de bigirin u ji p€§e
vayetiya vi kari re xwe bişemrinin.(8) 

Noten daxôyaniye: 

1- Denge Welat,h.l, r.56 
2- Hin di sere xebaten eniyede PKK li derva hat girtin. Di mesela KUK'e de 

tercihen siyasi hat bikar anin. Wek TSK ji me re jf, di nive re de munaqeşe li 
ser bemama hat peşberkirin. 

3- Bemama "Tevger"e, r.32-33 
4- Di dema hevditinan de, hereka me, bo tesbitkirina rewşa somut ya li Kur

distana Bakar diji peşneyar kir; israr kir ku di muneqeşan de qerektere peva
joye bet munaqeşekirin. 

5- "Tevger" ku li KutubaBakar hat damezrandin, li nav kitleyan itibar ned
it, di vi warf de ev mfnakek eceb e. 

6- A.Cabral, Axaft.Daw. Weş Teon~ r.60 
7- Ev a tabloya ku beşexsiyeta siyasi şikilkirfye, di dema hevpeyvfnan de bi 

hema aliyan ve derket roniye a ev ba sedemen herf ginlıg jibo hereka me ji xe
baten "Tevger"e vekişfya. 

8- Vatiniyen wekhev, jibo h un andina tekoşfna ortaxf ya gelen Tırkiye a Kur
distan€ li hember faşizm a kolonyalfznıe di rojeve de ye. 
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ÇEVIRI 

Araba Cınen, işgdliı{tındaki Filistin'in Güney Batısın
da y~r a{~IJ ıq bin . üftf!lu küçük bir kasaba. Arab~ Cı
nerı \ ~.)'flkliuj ' ~,lügü/ · ~11< Tşüçük · k~(l~~dii, · 
ajiıkffuıitıllfJilt . b~ ~ngrç ve • gelişiftJ.~tıi sesleiıdiriy9r; 
Anciıf bütünün birparçası o/artik Filistin fapındOki 
AyaJ.clmımanın kari!'kteristik özelliklerini yansitan bir 
muhte~aya Slfhip, ·. o~ması bakımından .· ilginç Günlü~ 
EL-~A.HJ ~si · · gustos~l98§ ' tarihli SOJ1S~dan 
çevfilihiŞti~ · '\''' · -- · ''"'- ,,, ·== ,, 

'6enge Wela~' Ridaksiyonu 

ARABA CINEN AYAKLANMA 
GÜNLÜ GÜ 

Araba Cınen, işgal altındaki Filistin'in Güney Batısında yer alıyor. Araba, 
ıo bin nufuslu küçük bir kasaba. Ekilebilir 40 bin dönüm topragı var. Kasa
banın ekonomisi, 70'li yıllara kadar tanma dayanıyordu. Ancak bu tarihten 
sonra, tanının yanında sanayi de gelişmeye başladı. Şimdi Araba' da, 2 zey
tinyağı fabrikası ve 2 degirmen var. Ayrıca kasahada ı saglık ocagı, ı ilko
kul ve bir de lise var. 

19 Aralık 1987 
ı9 Aralık'ta Araba, tarihi bir gün yaşadı. Araba halkı, işgal altındaki Fi

listin topraklarında henüz yeni başlayan ayaklanma haberini yakından izliy
ordu. İ§galci güçlerin estirdikleri vahşet, kasabahlar arasındaki tartışmalan 
daha da yogunlaştınyordu. Artık ayaklanmaya katılmak gerekiyordu. Ama 
nasıl? .. İşte bu soru, ilk kez yanıt buluyordu. ı9 Aralık günü kız ve erkek öğ
renciler, düzenledikleri gösteriyle kasaba caddelerini doldurdular. Gösteri
de, "Ey halkımız bize katılın", "Şehit, hayatını vatanı ugruna verendir." 
sloganlan, caddeleri çınlatıyordu. Gösteri tam 4 saat sürdü. İ§galci İsrail 
kuwetleri müdahale etmediler. Gösterinin başanlı olması, ayaklanma yo
lunda atılan bu ilk adımda, aynı zamanda bir moral kaynağı oldu. Topyekün 
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ayaklanarn için çalışmalar hızlandınldı. 

14 Ocak1988 
14 Ocak akşamıydı. Önce tek tek slogan sesleri duyulmaya başladı. Ardın

dan kasaba halkını, cuma namazından sonra yapılacak gösterilere çağıran 
milli sloganlar Araba caddelerini çınlatmaya başladı. Bir anda her taraf afış
lerle donatıldı. Afışlerin altında Yurtsever Birle§ik Ayaklanma Komitesi'nin 
imzası vardı. 

Bu adı Araba halkı ilk kez duyuyordu. Diğer bir deyimle, bu isim ilk defa 
Arabalıların sözlügüne giriyordu. Ve gösteri hazırlıklan ortalığı çınlatan slo
ganlar arasında devam ediyordu. 

15 Ocak günü cuma namazından sonra, caddelere yığılan halk bir anda 
kalabalık bir gösteri yaptı. Gençler, yaşlılar, kadın ve erkekler, kısaca bütün 
kasaba halkı gösteriye katıldı. Gösteri saatlerce sürdü. işgalci kuvvetler, gös
teriye müdahale edemedi. 

Saat 4 sulannda, işçi taşıyan -İsrail'e ait- bir servis otobüsü geldi. İ§çiler 
otobüsten indikten sonra şöför hareket etmek istedi. Göstericiler otobüsü 
durdurdu. Bir grup genç, otobüse çıkıp evraklannı kontrol ettiler ve daha 
sonra, şöföre, "biz siviilere hiç bir zaman kötülük yapmayız" diyerek hareket 
etmesini istediler. Tabiki, bir daha kasahaya gelmemesi için şöförü aynca 
uyardılar. Ne var ki, bir başka genç grubu bu arada tutuşturduklan bir las
tik tekeri b~ otobüs ün altına koymuşlardı bile .. Daha diger grup otobüsten 
inmeden b~ otobüs tutuşmaya başlamıştı. Biraz sonra otobüs tamamiyle 
yandı. Ama şöföre hiç kimse dokunmadı. 

Artık gece basmıştı. işgalci İsrail askeri helikopterleri, yaklaşık 2 saat Ara
ba semalannda dolaştılar, yanan otobüsün çevresini gözedeyip gittiler. Ara
ba'da ayaklanmanın başlangıcını oluşturan bu olay, savunma çemberinde 
bulunan kasaba halkının işgalcilerk ilk karşılaşmasıydı. 

20 Ocak1988 
Kasaba halkı, sabahın 4'ünde işgal kuvvetlerinin oparlör sesleriyle uyan

dı. İsrailliler, oparlörlerle sokaga çıkma yasağını bildiriyor ve yasağa uymay
aniann ağır cezalara çarptınlacaklannı söylüyorlardı. Diğer yandan, İsrail 
askeri birlikleri kasabayı hınca hınç doldurmuştu. Ve geniş çaplı bir opera
yon başlatnuşlardı. 

Operasyonlar sonucunda 28 genç evlerinden alındı. Bir gece önce yürür
lüğü konulan Rabin'in "Agır darp ve kemik kırma" planına uygun olarak 
vahşice dövülen gençler, kan-revan içinde kasabadan uzaklaştınldılar. Böy-
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lece "ağır darp ve kemik kırma" siyaseti, ilk olarak Araba halkına uygulamy

ordu. 
İşgalciler, yakaladıklan gençlerden 17'sini Yahut köyüne, ll'ini de Baiga 

köyüne götürdüler. Ancak Yabud'a götürülenlere, götürülmelerinden önce 

ilginç i§kenceler yapıldı. Bunlara önce, yollar temizletildi; lastik tekerlerden 

ve taşlardan oluşturulan barikatlar yıktırıldı. Temizlik ve yıkım faaliyetleri, 
her türlü dayakla iç içe yürüyordu. Örneğin, 27 yaşındaki Abdulmecit Şeq

ir'e, 3 metre yüksekliğindeki bir daireyi iterek yerinden sökme emri verdi
ler. Şeqir bütün gücüyle daireyi itiyordu; ama yapırun yerinden oynaması 

imkansızdı. Ve bu O'nun, vah§ice dövülmesine yetiyordu. Nihayet kaba day
ak faslı başladı ve Şeqir, bir anda, tekme-tokat, sopa ve dipçik darplanyla 

koruaya sokuldu. Daha sonra yerden süründürülerek götürüldü. Abdulme

cit Şeqir, şimdi "İdari Hapishane"dedir. Yine aym kaba i§kence, şu anda adı 

geçen hapishanede bulunan 28 yaşındaki Valid Ariday'a yapıldı. Dahası, Cı
nen askeri hakimi de, Valid'i döven saldırganlara katıldı. Ayrıca cadde or

tasında komaya girerek yere serilen Ariyad'ı yoldan geçen bir arabaya 

ezdirmek istediler. Ama Araba'lı şöför, "Beni kendiniz gibi zannediyorsu

nuz. Fakat ben, sizin gibi sadist ve alçak değilim" diyerek Valid'i çignemeyi 
red etti. Çevrede biriken kalabalıktan ürken i§galciler, şöförün üzerine gi

demedi. Yakalanan diger gençler de hemen kasabadan uzaklaştınldılar. Za
ten onlar da yediklerini yemi§lerdi. Ancak i§galciler bütün bunlarla 

yetinmiyorlardı. Gençleri götürürken, "biz otobüsü yakanlan ve her şeyi bili
yoruz; daha çekecekleriniz var." diyorlardı. 

işgalciler kasabadan uzaklaştı. Fakat çok geçmeden yeni bir hareketlilik 

başladı kasabada .. Üç sayılı karar, Araba'run tüm mahallelerine ulaştırıldı. 

Duvarlar, ayaklanmayı daha da güçlendirmeyi hedefleyen sloganlarla be
zendi. İşgalcilerin kasahada estirdiği terör, ayaklanmaya katılan ve katılmay
an herkesin tartaklanması, dövülmesi vb. olaylar, halk içindeki birleşme 

-örgütlenme- ve mücadeleyi yükseltme eğilimini daha da geli§tirdi. Halk 

kendi arasında Nöbetçi Komiteleri oluşturdu. 

2 Şubat 1988 
Sabahın erken saatleriydi. İşgalci İsrail birlikleri birkaç koldan Araba'ya 

girdiler. Kasabanın içme suyu kaynağında bulunan su dinamosu, su pompa
sı vb. tahrip ettiler. Araba ve Yabud yollaorun birleştigi yerde, Filistin'lile
re ait arabalan durdurdular; tehdit ettiler. Kasaba halkı, ilk kez dogrudan 

dogruya i§galci İsrail birlikleriyle karşı karşıya geliyordu. Nöbetçi Komite

leri ve Halk Komiteleri hemen harekete geçtiler; camiierin hoparlörlerin-
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den, işgalci birliklerine karşı direniş çagnlan yapıldı. 

Çagrılarla halkın sokaga dökülmesi bir oldu. Bir anda kasaba caddeleri 
geniş halk yığınlan tarafından kapatıldı. Taşlarla, tutll§turulan lastik teker
leklerle barikatlar kuruldu. İ.§galci İsrail birlikleri, halkın kararlı direnişi kar
şısında silah kullanmanın bir fayda getirmeyecegini gördüler ve geri 
çekilmek zorunda kaldılar. Böylece kasaba halkı, birlik ve mücadele içinde 
kendi gücünü gördü; dalıa büyük bir cesaret ve CO§kuyla davaya sarılmaya 
başladı. 

3-7 Şubat 1988 
İki Şubatta kazanılan mevzilerin korunması gerekiyordu. Kasaba halkı ar

tık işe iyice sanlınııjtı. İ§çiler, çiftçiler, gençler ve yaşlılar, gönüllü olarak yeni 
yeni Nöbetçi Komiteleri teşkil ettiler; var olanlan güçlendirdiler. İsrail kuv
vetleri kasabanın giriş yoUanna yerleşirken, Nöbetçi Komiteleri, geceleri on
lan gözetliyor ve gündüzleri miting ve gösterilerin organizesi ile ugraşıyordu. 
Ayrıca gençler, geceleri kasabayı çevreleyen tepelerde barikatlar olll§turu
yorlardı. 

Nöbetçi Komiteleri ve barikatçı gençlerle İsrail birlikleri arasında sürekli 
sürtii§meler, bagnşmalar ve hatta küfürleşmeler oluyordu. Fakat işgalci bir
likler, kasahaya giremiyordu. Böyle bir yeltenişin kendilerine çok pahalıya 
mal olac<ıgını her geçen gün daha iyi anlıyorlardı. 

8 Şubat 1988 
Kasabanın en kararlı ve en uyanık gençleri, günlerden beri nöbetteydiler. 

Oldukça yorulmU§lardı. Nöbetierin daha az yorgun olanlara devredilmesi 
gerekiyordu. Ancak daha az yorgun olan gençlerin tecrübeleri azdı. İsrail'li
ler de bunu fark etmiş olacaklar ki, Nöbetçi Komitelerinin değiştigi gece sal
dırıya geçtiler. Çatışmalar sırasında ve sonraki tartışmalarda, bazı Nöbetçi 
Komiteleri mevzilerini değiştirdiler, diger bazılan işgalci birliklerin mevzi
lerine girdiler. Bu olay, işgalci güçler için önemli bir fırsat yarattı. Ve işgal
ci güçler, bundan yararlanarak kasahaya girmeye çalıştılar. Ancak gençler 
yaptıklan hatanın farkına varmakta gecikınediler. Hemen eski mevzilerine 
çekildiler. Aynca Halk Komitelerinden takviye edildiler. Ne ki İsrailliler de 
kuwetlerini takviye etmişti. Fakat buna ragmen işgalci birliklerin kasahaya 
girmeleri engelJendi. 

9 Şubat 1988 
9 Şubat günü, işgalci birlikler yeniden saldınya geçti. Aynca helikopter-
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ler vasıtasıyla, kasaba sakinlerinin sokağa çıkma yasağına uymalannı istedi
ler; Uymayaniann ağır cezalara çarptınlacaklanna dair tehditler savurdu
lar. Bu ve benzeri tehditler etkili alamayınca, göz yaşartıcı bombalarlahalkın 
sokağa çıkması engellenmek istendi. Fakat kasabalılar, yasağı dinlemediler; 
sokağa çıkmayı sürdürdüler. Nöbetçi Komiteleri mevzilerini güçlendirdiler. 
Çatışma hazırlıklan bütün yogunluğuyla devam ediyordu. Nitekim kısa bir 
süre sonra ~alci birlikler saldınya geçtiler. Bıı.şta nöbetçi komiteleri olmak 
üzere topyekün Araba halkı, İsraillilerin saidınianna yigitçe karşı koydu. 
Halk İsraillileri kasahaya sakınarnaya kararlıydı. Çatışmalar kısa sürede ka
sabayı çevreleyen "savunma hattına" boylu boyunca yayıldı. İsraillilerin yo
gun bir şekilde kullandıklan göz yaşartıcı gaz bombalanyla onlarca kadın, 
çocuk ve yıı.şlı zehirlendi. Kasabanın içlerine sokulmaya çalışan İsrailliler, 
yerlerde baygın halde bulunan kadın ve çocuklan çigneyerek kasahaya gir
meye çalıştılar. Aynca birçok genci yakaladılar ve bazı evlere ateş ettiler. 
Yaylım ateşine tutulan evierden dı.şan çıkan kadın ve çocuklar İsraillere sal
dırdı. Çatışmalar yogunlıı.ştı. Genç bir kız elindeki bir cam parçasıyla bir İs
rail subayının suratını parçaladı. Ve ~alci askerlerin saidınianna rağmen 
genç kız kurtanldı. Ancak aynı gün yakalananlar ve "idari hapishanesinde" 
bulunanlar arasından 20 kişi, "kemik kırma" cezasına çarptınldı. Ama bu 
vahşete rağmen çatışmalar durmadı. Halk daha büyük bir kararlılıkla kasa
bayı savundu ve ~alci birlikleri kasaba dışına püskürttü. 

2 Mart 1988 
Günlerce süren zorlu çatışmalara rağmen kasahaya girerneyen ~alci güç

ler oldukça tedirgindi. Ve yeni bir saldınnın hazırlıgı içindeydiler. Nihayet 
2 Mart günü, kendini çok begenmiş bir İsrail istihbarat subayı, beraberinde
ki askeri birliklerle yeniden kasahaya girmeye çalıştı. Halk Komiteleri, tak
tik geri çekilme karan almıştı. Kaptİn Amir kod adlı subay ve beraberindeki 
askerler bundan yararlanarak kasahaya girdiler. Amir, tipik bir sokak kaba
dayısı edasıyla, "nerede o korkaklar? niye saklanıyorlar? Nerede Nöbetçi 
Komiteleri ve Halk Komiteleri?" diye naralar attı. İkinci gün aynı zat, bir ba
şka subay ve Cınen askeri hakimi ve çok sayıda askerle birlikte kasaba mer
kezinden geçerek Keferai köyüne gittiler. Amir'in konvoyu aynı güzergah 
üzerinden dönmek zorundaydı. Halk Komiteleri hemen harekete geçtiler. 
tıı.ştan barikatlar kuruldu. Kasahaya giren konvoy, kasahaya girişten hemen 
sonra güçlü bir barikatla karşıkarşıya geldi. ve gerisin geriye dönmek zorun
da kaldı. Ancak, artık Amir'in geri dönmesi de olanaksızdı. Çünkü konvay
un geçtigi yola geri dönüşü engelleyecek ikinci bir barikat kurulmuştu. 
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Barikatıara yakın tepelerde mevzilenen gençlere sıra gelmişti. Gençlerden 
biri, mevziden çıkarak Amir' e seslendi: "Kaptin Amir, haydi göster yigitligi
ni!.. Seni korkak tavşan! biz Araba'nın vurucu gençleriyiz, direniş karannı 
biz veriyoruz! bizi duyuyormusun? .. " ve bu cümlelerin ardından, Amir'in 
konvoyu tepelerdeki mevzilerden taş yagmuruna tutuldu. Konvoy çok kötii 
yerde sıkı§mıştı. Askerlerin açt:ıgı ateı} de bir fayda vermiyordu. Kabadayı 
eskisi Amir ve beraberindekiler, patika yollardan kasabanın dışına kaçmaya 
çalıştılar. Ve birçogu yara-bere içinde, kasaba dışındaki mevzilerine ancak 
ula.şabildiler. Bu, kasaba halkının o güne kadar sürdürdüğü mücadelede ka
zandıgı en büyük zaferdi. Araba halkının kendine güveni artmış; işgalci güç
lerin hayalleri tuzla-buz olmU§tU. Artık kasahaya girmenin pek kolay 
olmayacagı işgalciler nezdinde de bilince çıkmıştı. Aynca bu olaydan hemen 
sonra, kasahada bulunan İsrail taraftarlan ve bir kısım görevliler, Araba'yı 
terk ettiler. 

4 Mart 1988 
Daha önce yapılan hazırlıklar sonucu, 4 Mart günü cuma namazından son

ra büyük bir gösteri yapıldı. Bu gösteride, ilk kez FKÖ'nün desteklenmesi 
ve Filistin topraklannda bağımsız bir Filistin devletinin kurulması istendi. 
İsrailliler yine saldınya geçtiler. Göstericiler, çocuklardan aldıklan İstihba
ratta hemen harekete geçtiler; barikatlar kurarak işgalci güçlerin kasahaya 
girmelerini engellemeye çalıştılar . Yogun çah§malar meydana geldi. Kara
dan saldıran birliklerin yanısıra helikopterlerle, halkın üzerine göz yaşartıcı 
gaz bombalan, taş ve beton parçalan yagdınldı. İhtiyar, kadın, genç ve çocu
klardan yüzlerce insan yaralandı. Ama taş ve boş şişelerle çatışan gençler ve 
halk, işgalci birlikleri birkez daha geri püskürttü. Bu çatışmalarda, 16 yaşın
daki Bekir Şitani şehit düştü. 12 Genç yakalandı. Bekir Şitani'nin ceseti ay
atlar altında çignendi ve yakalanan gençler yere yatırılarak vahşice 

dövüldüler. Bütün bunlarla da yetinmeyen işgalci güçler, kasabanın su ve 
elektiriklerini kestiler. Ve hoparlörlerle Araba'nın sıkıyönetim kapsarnma 
alındığını duyurdular. Fakat bu ve benzeri tehditleri artık dinleyen yoktu. 
Nitekim, sıkıyönetim ve sokaga çıkma yasagı tehditlerine karşın, Şehit Be
kir için büyük bir cenaze töreni yapıldı. 

5 Mart 1988 
5 mart günü Kaferai ve diger köylerden çok sayıda köylü kasahaya geldi. 

Kasahada yeni bir gösterinin hazırlıklan vardı. Köylülerde gösteri hazırlı
kianna katıldılar. Birkaç saat soma hazırlıklar tamamlandı; büyük bir gös-
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teri yapıldı. Gösteri sırasında, yapılan konuşmalarda, bazı Arap ülkelerinin 

tutumu ve özellikle Mısır ve Ürdün rejimleri ve ABD'nin sinsi planlan şid
detle kınandı; İsrail taraftarlan teşhir edildi. Ve Filistin halkımn kendi bag

ımsız devletini kurmasım yadsıyan hiç bir çözüm kabul edilmeyecegi 

vurgulandı. Gösteri sonunda bazı İsrail taraftarlanmn evleri ateşe verildi. 

Evleri ateşe verilenierin çogu kasaba dışına kaçtı. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
8 mart günü, Araba'mn caddelerinde Filistinli kadınlaorun yamk sesleele 

yükselttikleri sloganlar, kasabayı çınlatıyordu. Sabahın erken saatlerinden 

itibaren sokaklara dökülen genç ve yaşlı Filistinli kadınları, ellerindeki Fi

listin bayraklan, çiçekler ve pankartlarla büyük bir gösteri yaptılar. Daha 

sonra gösteriye kasaharun erkekleri de katıldılar. Gösterinin devam ettigi sı

rada, çocuklar, ellerindeki çiçekleri e Şehit Şıtani'nin kalırine dogru yürüyü
şe geçtiler. Kadınlar çocuklan takip ettiler. Kalabalık kitle, yürüyüşe geçen 

konvoyu izledi. Şehidin kalırine ulaşan çocuklar, Ştani'nin babasımn yazdıgı 

şu şiiri okudular: 
"Bir el İsrail taraftar/aruıı kökünden kazıyacak, 
Diğer el hürriyet ekecek. 
Ezin .. ben de sizinle beraberim; 
İsrail tarajtar/aruı111 en biiyük baŞ111ı." 

Şiiri okuyan çocuklar, "Ezecegiz yakındır" sloganlarıyla tekrar kasahaya 
dogru yürüyüşe geçtiler. İsrail askerleri yine kasahaya girmeye ve saldırıya 
yeltendiler. Fakat üzerlerine yagdırılan taş ve boş şişelerle bir kez daha ge

riletildiler. 

30 Mart 1988 
İsrail kuvvetleri, 30 Mart günü, ansızın kasahaya saldırdılar. Halktan bazı 

insanlan yakaladılar. Elektirik direklerine asılmış Filistin bayraklanm indir
diler. Ancak Nöbetçi Komiteleri ve gençler, arkadan yogun bi saldırıya geç
tiler. Taş, sopa ve boş şişeterin kullamldıgı çatışmada, İsrail askerleri kısa 

sürede kasaba dışındaki mevzilere püskürtüldüler. İşgalci birliklerin uzak

tan attıklan gözyaşartıcı gaz bombalarına ragmen Filistin bayrakları, yeni

den direkiere asıldı ve marşlar okundu. 

Durum Değerlendiriliyor 
Günlük gösteri ve çatışmalar devam ederken, ayaklanmamn genel bir mu

hasebesini yapma geregi kendisini dayatıyordu. Halk Komiteleri ve Milli 
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Kuwetlerin temsilcileri ortak bir toplantı yaptılar. Belli bir gizlilik içinde ya
pılan toplantılarda, sorunlar degi§ik yönleriyle tartışldı; olU§turulan karar
lar, Nisan ayının ilk haftasında kasaba halkına açıklandı ve alınan kararlara 
titizlikle uyulması istendi: 

- Saflarını henüz iyice belirlemeyen kesimlere ve İsrail içinde çalışan işçi
lere uygulanan baskıların iyi netice vermedigi görülüyor. Halk Komiteleri, 
baskı ve tehditierin yerine ikna yönteminin kullanılması gerektigine inanıy
or. Bundan böyle, toplumun degi§ik kesimlerini kazanma ve aktifleştierne 
mücadelesinde, kesinlikle baskı ve tehditlere baş vurulmamalı; tart~ma ve 
ikna yoluyla örgütlenmeye hız verilmelidir. 

- Yazılan sloganların altına Milli Kuwetler yerine, bundan sonra Milli 
Ayaklanma Birligi imzası kullanılmalıdır. Yazılı pankartlann, sözlü ve yazı
lı sloganlann, Milli Ayaklanma Birligi ve Filistin Ulusal Meclisinin karar ve 
prensiplerine uygun olmalarına dikkat edilmelidir. Toplumun menfaatleri, 
her türlü şahsi çıkarların üzerinde tutulmalıdır. Halk Komiteleri, alınan ka
rarların takipçisi olacak ve yapacakları peryodik toplantılarla, kendilerini ve 
ayaklanma siyasetini geliştirecektir. 

- Halk Komiteleri, en kısa sürede halkın güvenine baş vuracak; gerekli 
olan yerlerde yeni Komiteler teşkil edilecektir. Aynca seçimlerde ve yeni 
olU§turulan koınitelerde, işçi, esnaf-sanatkar, tüccar ve kadınların daha et
kin olarak görev alması için çaba harcanmalı; gençler arasında da daha pa
sif kalanlara görev verilmeli ve onların aktifleşmeleri teşvik edilmelidir. 

kararlar süratle hayata geçirildi. Halk alınan kararları coşkuyla kacyladı. 
Halk Komiteleri yeniden seçildi. Birçok yerde yeni Halk Komiteleri oluştur
uldu. Komiteterin bileşimine gösterilen dikkat sonucu, gençlerle emekçile
rin kaynaşması saglandı. Kadınlar, mücadelede daha da aktifleşti. Birçok 
kadın Halk Komitelerinde görev aldı. Kısaca topyekün halk ayaklanma faa
liyeti içine girdi. 

10-11 Nisan 1988 
İsrail kuwetleri, günlük gösteri ve ça~maların yanısıra kasahada yogun

laşan politik faaliyetleri izliyorlardı. Topyekün kasaba halkının ayaklanmaya 
katılması ve ayaklanmanın her geçen gün daha da güçlenmesi onları olduk
ça tedirgin ediyordu. Bu bakımdan, işgalci birliklerin yeni saldınlara geçme
si her an bekleniyordu. Nitekim, 10 Nisan günü, İsrail kuwetleri büyük bir 
saldınya geçti. Araba'yı geçen işgalci kuwetler, Keferai köyüne girdiler. Ke
ferai'de yogun çat~malar oldu. Geri dönen bazı İsrail birlikleri Araba'da 
muhasaraya alındı. Muhasaraya alınan İsrail askerleri arabalarını da bırakıp 
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canlanru kurtarmaya çalıştılar. Kasaba halkı Keferai'ye doğru yürüyüşe geç
ti. 

Keferai'de 3 genç şehit düşmii§ ve onlarca yarala~tı. Araba halkı, şe
hitler için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninden sonra öf
kesi bileneo halk, işgalci biriikiere saldırdı. işgalci birlikler ise, çatışmayı 
göze almadan köyü ve kasabayı terk ettiler. 

Ebu Cihad anılıyor 
16 Nisan günü Ebu Cihad'ın öldürüldüğü duyuldu. Haberin duyulmasıy

la birlikte, kasabanın tüm cadde ve sokaklan, kendiliginden sokağa dökü
len göstericilerle dolup-taştı. Filistin devriminin yigit önderi Ebu Cihad'a 
sembolik bir cenaze töreni yapıldı. Halk, yapılan sembolik tabutu Filistin 
bayraklanna sararak Araba caddelerinde dolaştırdı. 

Sembolik cenaze töreni sona erdikten sonra Vurucu Komiteler, Cınen'in 
ana caddesini kapattılar ve İsrail kuvvetlerine saldırdılar. Saidıniann ama
cı, ayaklanmayı daha da geliştirmek ve duyarlılıgı arttırmaktı. Bir anda yo
gunlaşan çatışmalar, 17 Nisan günü bütün şiddetiyle devam etti. Çok sayıda 
asker yaralandı; onlarca askeri araç tahrip edildi. 

18 Mayıs 1988 
18 Mayıs günü öglen saatleriydi. İsrail kuvvetleri, Araba'ya hucum ettiler. 

işgalci birlikler, birçok evi tahrip etti; tahrip edilen evlerde bulunan yiyecek
ler biribirine karıştınldı. Örnegin, yağ una, tuz şekere, pirinç tuza karıştırıl
dı. Halka ait bir traktör tahrip edildi. Ve ll'i halen "İdari Hapishane"de 
bulunan 17 genç yakalandı. 

Kasaba halkı barikatlar kurarak kendilerini ve evlerini yigitçe savundular. 
Ertesi gün, Halk Komiteleri, kasahada bulunan İsrail taraftarianna karşı ge
nel bir saldınya geçti. İsrail taraftarlarının çogu silahsızlandınldı. 

29 Mayıs 1988 
Sabahın erken saatleriydi. Başta askeri ciplerden oluşan bir konvoy, ayn

ca çok sayıda askeri araç ve dozerlerle birlikte İsrail kuvvetleri kasabadan 
Keferai köyüne gittiler. halk Komiteleri, anında halkı uyardı. İsrail planının 
evleri yıkmayı hedefledigi belirtildi. Ve kasahaya dönii§lerinde pusuya dü
şürülmeleri için gerekli tedbirlerin süratle alınmasını istedi. Başta kasaba
nın vurucu kuvvetleri olmak üzere topyekün halk seferber oldu. Aradan bir 
saat geçmemişti ki, işgalci birlikler önlerinde dozerlerle kasahaya döndüler. 
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Ancak İsrail kuvvetleri urnmadıklan bir savunmayla kar§ıla§tılar. Ta§, 
sopa ve b~ şişeler yagmur gibi üzerlerine yagdınldı. Saatlerce süren büyük 
çatışmalar oldu; sonunda İsrail kuvvetleri tahrip edilen birçok aracı da bı
rakıp kaçtılar. Askerlerin kullandıklan plastik mermilerle yaralanan genç, 
ihtiyar, kadın ve çocuklar, kasahada tedavi altına alındı. 

Halk Komiteleri, çatışmalar ardından hemen olaylan degerlendirdiler. 
Ve düşmarun yeni saldırıianna karşı duyarlı olunmasım istediler. 

Öğrenciler Eyleme Geçiyor 
5 Ha1.iran günüydü. Tüm okullarda ayru saatte boykotlar ba§ladı. Boykot

lan ögrenci gösterileri izledi. Gösterici ögrenciler İsrail birlikleriyle çatıştı
lar ve onları geri püskürttüler. Daha sonra boykotların amaçlanru 
kamuoyuna açıkladılar. Ögrenciler, İsrail taraftarları olan okul müdürleri 
ve ögretmenlerin istifalanru istiyordu. 
Cınen askeri hakimi, ögrencilerin kararlılıgı karşısında okul müdürlerini 

ve bazı ögretmenleri uzun süreli izine çıkardı. Ögrencilere de, "isteklerinizi 
kabul ediyorum. Fakat gösterilerinizin asıl amacı bu olmazsa müdür ve ög
retmenleri tekrar vazifelerine gönderecegim." diyerek tehditler savurdu. 

Kasaharun Milli kuvvetleri ve Halk Komiteleri temsilcileri, zaman kaybet
meden ögrenci temsilcileriyle toplantılar yaptılar. Olaylan degerlendirdiler. 
Tartışmalar sonucunda, İsraillilerin okullan kapatmak için fırsat kolladıkla
rı; boykotların sürdürülmesi halinde okullan kapatacaklan bilince çıkarıldı. 
Ve ögrencilerin boykotu sona erdirmeleri gerekti@ karanna varıldı. Varı
lan karardan sonra ögrenciler, derslere girmeye, gösterilerini ders saatleri 
ve okul çevresi dışında sürdürmeye ba§ladılar. 

12 Haziran 1988 
İsrailliler, olgunlaşan ögrenci hareketini hazmedemediler. O'nu provake 

etmek için faaliyetlerini yogunla§tırdılar. Nihayet, 12 Haziran sabahı, kız 
okulu oyun salonunda Halk Komiteleri imzasım taşıyan bir sloganın yazıl
ması sırasında, olaylar yeniden patlak verdi. İsrail taraftarı olan okul müdü

rü, salona saldırdı ve askeri birliklerden yardım istedi. Kız okuluna gelen 
askeri birlikler, bir anda erkek okulu ögrencileriyle kar§ıkar§ıya geldiler. 
Ögrenciler ta§ ve sopalarla, askeri arabalara hücum ettiler. Çatışmalar kısa 
sürede tüm okullara yayıldı. Çatışmalarda ikisi kuf§un, lS' i plastik mermi ile 
olmak üzere 17 genç yaralandı. Ayrıca birçok ögrencinin kollan ve hacak
ları kırıldı. 

Fakat olaylar durmadı. Muhafızlarla kasahaya gelen kız okulu müdürüne 
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halk hücum etti. Müdür ve muhafıziann silahlan alındı. Onlar ise, canlanın 
zor-bela kurtarabildiler. Ayı:ıca gösteriler süreklilik kazandı. Öğrenciler, i§
çiler ve halk elele verdiler. İsrailliler ise, kasaba dışında çalı§an i§çilerin i§ 
yerlerine götürülmelerini yasakladılar ve tüm okullan kapattılar. 

8 Temmuz 1988 
İsraillilerle tüm köprüler atılmıştı. Artık her kes; her an için yeni bir sal

dınyla karşıkarşıya gelmenin bilinci içindeydi. İ§galci kuvvetlerden gelebil
ecek tüm saidıniann gögüslenmesi gerekiyordu. Hazırlıklar buna göre 
yapılıyordu. 

Nihayet beklenen günler gelip çattı. 8 temmuz günü İsrail kuvvetleri, he
likopterlerle kasaharun içine çok sayıda asker indirdiler. Aynca buna para
lel olarak, karadan Araba'ya saldınya geçtiler. Ve sokaga çıkmaması için 
halka sürekli tehditler yagdırdılar. Ne ki, bu ve benzer tehditlere artık kim
se aldırmıyordu. Zaten kasabayı çevreleyen yollarda ve kasaba sokaklann
da, o güne kadar Araba'mn tanık olmadığı çat!§malar başlarD!§tı bile .. 
çatl§malann iyice kıZ!§tığı bir sırada, hoparlörlerden yeni anonslar başladı. 
İsrailliler, halkı kasaharun futbol sahasında toplanmaya çağınyordu. 

Onlarca ev ve i§yerinin tahrip edildigi kasabadan, halk, İsraillilerin bu son 
çagnlanmn da yeni bir planın ürünü oldugunu kavramakta gecikmedi. 
Amaç, i§galci birliklerin gerileyi§ini kamufle etmek; halkın kimliklerini to
playarak onlann vergilerini ödemelerini saglamak ve çatl§malann ön safla
nnda kahramanca dövüşen gençleri yakalamaktı. Araba halkı, birlik ve 
bütünlük içinde bu yeni tertipleri de boşa çıkardı. Ve artık İsrail'e vergi 
ödenmeyecegini bu vesileyle açıkladı. 

10 Temmuz 1988 
8 temmuzda başlayan şiddetli çatl§malar ilk günkü hızını kaybetmekle bir

likte yer yer devam ediyordu. Halk Komiteleri, artık kasahada yeni bir eko
nomik düzenin kurulması gerektigini açıkladılar. 

Yeni ekonomik düzenin kurulmasında, topraga ve ziraata yönelmenin 
önemi vurgulandı. Çünkü vergi ödemeyi red eden halk, artık diger tüketim 
ihtiyaçlarını da kasaba dışından karşılayamıyordu. İsrailliler, topyekün ka
sahaya ambargo koymuşlardı. ve en azından esnaf ve sanatkarlan teslim al
mak ya da geçici bir süre için de olsa kendi safianna çekmek amacıyla 
ambargo karannda ısrar edeceklerdi. Nitekim öyle yaptılar. Ama kasaba 
halkı, tüm güçlükleri sineye çekerek yeni ekonomik düzeni kurmaya yönel
di. Bu i§ için degi§ik düzeylerde toplantılar yapıldı. 
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Diger yandan, ögrenciler, yeni okul çagına gelen çocuklarla çok yönlü ili
şkiler geliştirdiler. Çocuklar, kısa sürede,~ zamanlannı Filistin bayrakla
nru yapıp duvarlara asmak ve sapanla taş atmayı öğrenmekle 
değerlendirmeye başladılar. Okullar, Halk Komitelerinin denetimi altında 
yeniden açıldı. Öğretmen sıkıntısının giderilmesi için gerekli tedbirler alın
dı. Kasabanın savunması dahada güçlendirildi. 
Ayaklanmanın sekizinci ayında, Araba'da yeni bir yaşam kuruluyordu. 

Her alanda bu göze çarpıyordu. 
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