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KARKERİN HEMÜ WELATAN Ü GELtN BINDEST YEKBIN! 

Sa1:4 

Hcjmar: 29 

çne: ı990 

Kürt halkı kendi göbegini kendisi kesmelidir. 
Kürdistan sorunu, Türkiye'de, de

mokrasi sorununun "olmazsa olmaz" 
parçasıdır. Türkiye'de demokrasi mü
cadelesi içinde yer alan veya almak is
teyen her güç bunu hesaba katarak 
açık ve net bir politikaya sahip olmalı
dır. Ba§döndürücü bir hızla yaşanan 
süreç, ikiyüzlü politikalara, çifte stan
darlla yol almak isteyenlere ya§am 
hakkı tanımıyor. Pratik yaşam ve · 
melerdeki luz, her şeyi kısa 
sürede açığa çıkanyor. 
SHP içinde meydana gelen 
son ayr~malar buna örnek
tir. 

SHP'nin ne mcncm bir 
"demokrasi" anlayışına sa
hip olduğu sosyalistlerce 
biliniyordu; ama, bu bilin
diği halde, çok sayıda re
formist gücün S HP' yi §Cr" ola
rak gördüğü ve kitleleri SHP'nin kuy
ruğuna taktıgıda bir gerçektir. Ayrıca, 
demokrasi güçlerinin varlık göstcrc
medigi, alternatif politikalar üreteme
diği ve kendilerini sosyal şövenlikten 
kurtaramadığı bir dönemde, belirli 
alanlarda, kitlelerin SHP'ye yönelmesi 
kaçınılmazdı. Bu konuda tüm demo
krasi güçleri §U veya bu ölçüde "gü
nahkardır". Bu günahtan bala 
kurtulmuş degiller. 

Bugün artık kel gizlenemiyor, Kür
distan sorununda, burjuva güçleri ara
sında fark olmadıgı; Kürdistanlı 

politikacıların kendi göbeğini kendile
rinin kcsmcsi gerektiği daha iyi görü
nüyor. Ve kitleler de bu anlayışa 

destck veriyor. 7 SHP'li milletvekilinin 
(Ahmet Türk, Mahmut Almak, Adnan 
Ekmcn, M.Ali Eren, İsmail Hakkı 
Önal, Kenan Sönmez, ve Salih Sümer) 

Paris'teki "Kürtler, insan hakJan ve 
kültürel kimlik" adlı konferansa katll
dıklan gerekçesiyle SHP'den atılmala
n ile birlikte, Kürdistan il ve 
ilçelerinde kitlesel olarak SHP'den ay
nlmalar halkın bu konudaki duyarlı
lığıru açığa çıkarıyor. Ayrıca 7 
milletvekilinin atılmasıyla birlikte SHP 
içindeki anti demokratik uygulamalan 
protesto ederek partilerinden istifa 

eden m tavrı 

krasi mücadelesine bir katkıdır. 
Atılan ve aynJan, toplam 16 Millet

vekilleri yaptıklan ortak açıklamada: 
"Kürt sorunu diye adlandırılan soru
nun kalıcı bir biçimde çözümü, ancak 
soruna yaklaşımın özgürleştirilmesi, 

demokratikJeştirilmesi, sivilleştirilme

si ve toplumsallaştınlmasıyla olanaklı
dır. Sorunun çozum yollarırun 
aranmasıru, demokratik işleyi§in, açı
klığın ve denetimin ula§madığı iç ve dış 
odakların hesapianna ve görüşlerine 
bırakmak ve buralarda oluşturulan 

formülleri tek doğru olarak kabul et
mek, yapılacak hatalarıo en büyügü
dür. Sorun daha fazla gecikilmeden, 
önce siyasi partilerin kendi organların
da, sonra da TBMM'nin ortak platfor
munda tar~ılmalıdır." denildi. 
Görüldüğü gibi, açıklama, bazı de

mokratik istemleri içinde banndırsa 

da, gerçekçi olmayan birtakım öner ile-· 
ri de içermektedir. Mevcut burjuva 
partilerinin bu soruna bak~ açılan bel
lidir; bu da, kendi içindeki Kürtleri 
susturup kullanınakla sınırlı kalmakta
du. Cırtlak ses ~ıkaranları, istediği an 
dışlamaktadırlar. Ki, bu açıklamayı ya
panlar bunu kendileri yaşadılar. Bu 
konuda politikayı belirleyen Beyaz Sa
ray ve generallerdir. İktidardaki 

ANAP' m, ABD'nin sun
duğu program çerçeve
sinde Kürdistan sorunu
na yakla§ınu vardır. Bu 
yaklaşım, (eğer silahla 
susturamazlarsa) dil ve 
kültür serbestligini (l§

mamaktadır. Bu ise Kürt 
sorununun çözümü değ
il; geiİ§en mücadeleyi 

engelleme olayıdır. 
Sorunu, burjuva partilerinin organ

lanndan ziyade; tabanında tartışmaya 
sokmak, ya da mevcut tart~mayı boy
utlandırmak; ve süreç içinde onların, 
kendilerine hiç bir yararı olmayan bu 
partilerden kopmasını sağlamak ge
rek. Uluslararası koşullar, Türkiye'de 
demokrasi mücadelesinin vardığı boy
utlar, Kürdistancia yaşananlar, artık 

Kürdistanlıların tüm burjuva partile
rinden kopup kendi göbegin.i kesmeye 
yönelmesini gerekli kılmaktadır. Bu 
konuda, ulusal demokratik güçlerinin 
dcstegini alarak atılacak sağlıklı bir 
adım, kiclesel destek sağlayacak, yasal 
sırurları zorlayacak ve çok yönlü bir 
mücadeleyi gerektiren ulusal kurtuluş 
sürecinde, demokratik alanda, yeni bir 
platformun kapılarını aralayacaktır. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



2 

SOSYALİST BASlN ÜZERİNDEKİ BASKlLAR DEVAM 
EDİYOR 

- Vatan Güneşi çalışanlan ve dagı

tıcılan "örgüt" üyesi olduklan gerek
çesiyle tutuklandılar. 

• Vatan Güneşine yapılan saldınlar 
yurt içinde ye dışında degişik çevreler
ce protesto edildi. 

Demokrasiye geçti-geçiyor; 141-142 
kalktı kalkıyor, tart:ı§malanrun yapıl

dığı Türkiye'de ilerici basın üzerinde
ki baskılar aralıksız sürdürülüyor, 
işkence tezgahlan durmaksızın işleti
liyor. Bu haskılann nerelere vardığını 
son olarak Vatan Güneşi'ne yapılan 

saidıniarda görmek mümkün. 
Vatan Güne§i'nin F.Alınanya, Dani

marka, İsviçre, Fransa, İsveç ve Orta
doğu temsilciliklerinin ortak yaptıklan 
açıklamaya göre; Eylül 1989'da yayın 
yaşamına giren Vatan Güne§inin çıkan 
toplam 4 sayısı toplatıliDl!j ve 4.sayısı- · 
run toplatılmasıyla birlikte Derginin 
Cagaloglu'ndaki merkez bürosu bası
larak Vatan Güncşı sahibi, sorumlu 
müdürü ve çalışanları gözaltına alınıy
or; bir haftayı aşkın bir süre işkence ya
pıldıktan sonra tutuklaruyorlar. 

Vatan Güne§i'ne yönelik saldınlar 
yurt içinde biraraya gelen 15 dergi ta
rafından ortak bir basın açıklamasıyla 
protesto edildi. 

Yurt dışında, Vatan Güne§i yurtdışı 
temsilciliklerinin ortak hanrladıgı bir 
metinle durum Amnesti İnternasyona
le rapor edildi. Bu kurumun İngiltere
deki merkezi konuyla ilgili 
girişimlerde bulundu. 

Yine Vatan Güne§i yurtdş temsilci
liklerinin verdigibilgiye dayanarak Al
man Gazeteciler Birligi durumu 
Uluslararası Gazeteciler Federasyo
nuna bildirdi ve aynca Türkiye'nin Al
manya' daki Başkonsolusluğu 

nezdinde olayı protesto ederek konuy
la ilgili kendilerine bilgi verilmesini is
tedi. 

Proteto metninin Türkçesi şöyle: 

tarih: 18.12.1989 
teleks no: 0413276 
"Türkiye Başkonsolosluğuna 
Sayın Bay ve bayanlar, 
Aldığımız bilgilere göre, Vatan Gü

ne§ı dergisinin İstanbuldaki Şubesi 
ar anmış, Polis derginin sahibi Rı fat Se
falı ve Şükran Duran ile derginin yazı-

işleri müdürü Rıfat Eroglu ve dergide 
çalışan bazı kişiler tutukJ311ll!jtır. 

Alman Gazeteciler birligi, Türkiye
deki basın özgürlüğünün gelişmesini 
yakından takip ediyor. Sizden, tutukla
nan gazetecilerin akibeti hakkında 

bize bilgi vermenizi rica ediyorum. 
Edindigirniz bilgilere göre, gazetecile
rin avukatlan da, araştırmalanna rag
men, gazetecilerin nerede olduklannı 
henüz ögrenememişlerdir. 

Aynca ben bu dergiye karşı yapılan
Iann hangi kanuni maddeye dayana
rak yapıldığını öğrenmek istiyorum. 

Ben, bana §imdiye dek u1aşan haber
leri aynca Uluslararası Gazeteciler 
Federasyonuna bildirdim. 

Bu konuyla ilgili beni bilgilendirirse
niz memnun olurum. 

Uwe Evers 
Uluslararası ilişkiler şube müdürü 

Aynca Türkiye'de yayınlanan 6 der
gi'nin Yurtdışı temsilcilikleri biraraya 
gelerek ortak bir metin hazırladılar ve 
bu metni Avrupa dillerine çevirip tüm 
avrupa ülkelerinde basma sunma çalış
malannı sürdürmekteler. Sözkonusu 
metinde, 12 Eylül sonrasında halkian
ınıza ve genel olarak ilerici basma yö
nelik baskılar kısaca özetlendikten 
sonra bu baskıların devam ettigine dair 
şu örnekler sıralanmaktadır: 

" 
-Eylül 1989'da yayın hayatına ba

şlayan Vatan Güneşi adlı aylık dergi
nin 4. sayısı Aralık'ta çıktı. Derginin 
dört sayısı da "bölücülük" (Kürtçülük) 
propagandası yaptığı gerekçesiyle to
platıldı ve yöneticileri hakkında dava 
açıldı. Vatan Güneşi'nin İstanbul'daki 
merkez bürosu 5 Aralık günü polisler
ce basıldı; derginin yazıişleri müdürü 
Rıfat Eroğlu ile dergiyi çıkaran §irket 
sahiplerinden bayan Şükran Duran 
gözaltına alındılar. Yine aynı tarihler
de Hatay/Kınklıan'da dergi sahibi Rı
rat seratı ile dergi dağıtıcısı 4 kişi 

gözaltına alındılar. İstanbul ve Kınk
han'da gözaltına alınan dergi çalışan
lan toplam 7 kişi, işkenceli 

sorgulamadan sonra tutuklandılar. 

Vatan Güne§i, hemen tüm sayılannda 
ağırlıklı olarak Kürt sorununu işledi, 
Kürt kimligini ortaya koymaya çalı§tı. 
Derginin bu özelligi, polisin ve ilgili 

resmi makamların baş hedefi haline 
gelmesine neden oldu. ilgili resmi ma
kamlar, dergiyi gizli bir örgütle ilişki 
içine sokmak suretiyle kapatmak istiy
orlar. 

İstanbul'da tutuklanan Şükran Du
ran ile Rıfat Eroğlu'nun mahkemesi 
23 Ocak'ta başlıyor. Bayan Şükran Du
ran'ın işkence sonucu saglık durumu
nun kötü olduğu tarafımızdan 

bilinmektedir. Kınkhan'da tutuklanan 
5 kişi ise Malatya DGM (Devlet Gü
venlik Mahkemesi)'ye scvkcdilmişler
dir. 

-Yeni Çözüm adlı aylık derginin şim
diye kadar çıkan toplam 30 sayısının 
2/3'si toplatılml§tır. Dergi çall§anların
dan 3 kişi halen tutuklu bulunuyor. 
-Emeğin Bayragı adlı aylık derginin 

çıkan 20 sayısından 16'sı toplatılmJ§ 

olup 3'ü hakkında dava açılmıştır. 
• Toplumsal Kurtuluş dergisinin 

yayınlanan 27 sayısından 19'u toplatıl
mış; 3 sayısına matbaada elkonulmı.ış
tur. Dergi sorumlularından bir kişi 

gözaltında dır. 
- Çagdaş yol dergisinin yayınlanan 

10 sayısından 5' i toplatılmıştır. 
- Güneşe çagn dergisinin çıkan 8 

sayısından 3'ü toplatıliDl!jtır. 
·Medya Güneşi şimdiye kadar çıkan 

12 sayısının tümü toplatılmıştır. 
ve Toplam 5 sayısı yayınlanan To

plumsal Diriliş dergisinin de 3 sayısı 
toplatıldı, sorumlulan tutuklandığın

dan ötürü dergi yayın yaşaımna son 
vermek zorunda kaldı. 

"A§agıda adlan bulunan ve Tür
kiye'de yayınlanan dergilerin yurtdışı 
temsilcilikleri olarak Türkiye'deki 
devrimci basına yönelik bu uygulama
lan kınıyor ve Avrupa'daki tüm basın
yayın vb. kurulı.ış ve çevrelerin de bu 
durum kaT§lsında tavır almalanru is
tiyoruz. Bugün Türkiye'de dÜ§ünce ve 
örgütlenme özgürlüğünü ortadan kal
dıran TCK'nun 141,142 vb. maddeleri
nin kaldırılmak istendiği bir dönemde, 
yurtsever, sosyalist basının başına bu 
sorunlar geliyor. Bu durum açıkçagös
teriyor ki, Türkiye, Avrupa kamuoyu
na karşı şirin görünmek için binbir 
çe§it yalan uyduruyor ve sahtekarlıgın 
alasım yapıyor. Türkiye'de uygulanan 
bu insanlık dışı tavırlara karşı koymak, 
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Yaklaşık 5,5 milyon nufuslu 21,4 bin kilometre kare yüzölçümüne sahip Orta anerika 
ülkesi olan El Salvador'da 9 yıl önce ol~turulan Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş 
Cephesi uzun yıllar süren gerilla savaşımıyla artık ülkenin üçte ikisini kontrol ediyor. 
Hükümet güçlerini masaya oturtmak zorunda bırakıyor. Gör~meler süresince de ey
lemler durmuyor, gör~melerde samimi davranmayan hükümet güçlerine de taviz veril
miyor. Zaman zaman kesintiye uğrayan gör~melerde FMLN gerillaları başarılı 

saldmlannı sürdürüyor. 89'un son aylannda yeniden ara verilen görüşmelerde çatışma
lar şiddetlendi ve böylesi bir dönemde Aralık 1989'da, FMLN İsveç sözcülerinden biri 
olan Cami lo Sandoval ile görüştük; bizi, son gelişmelerle beraber FMLN'nin mücade
lesi hakkında bilgilendirmesini istedik. Bu röportajı okuyucularımıza sunuyoruz. 

Heviya Gel 

EL SALV ADORDA FMLN İKTİDARA 

soru: Bize FMLN'nin kurul~u, po
litikası, stratejik hedefi ve mücadelesi 
ile ilgili kısa bilgi verirmisiniz. 

cevap: FMLN'in kurul~u 1980 yı
lında ilan edildi. Cephede 5 siyasi ör
güt yer abyor. Bu örgütler FMLN 
kurulmadan önce kendi mücadeleleri
ni ayrı ayrı sürdürüyorlardı. Bunlar; El 
Salvador Komünist Partisi, (1930 yılın
da kurulmuştu) FPL-Halk Kurtuluş 
Güçleri (1970 de kuruldu) yine 1970 yı
lında kurulanERP-Devrimci Halk Or
dusu, ERN-Ulusal Direniş Örgütü ve 
PRTS-Orta Amerika İşçi Partisi dir. 
Yukarıda isimlerini saydığımız bu 

örgütler 1980 yılında biraraya gelerek 
Farabundo Martİ Ulusal Kurtuluş 

Cephesini (FMLN) kurdular. 
soru: Ülkedeki somut durumun dış

ında, biraraya gelmenizi kolaylaştıran 
etmenler nelerdi? 

cevap: Birkez bu hareketlerin/parti
lerin hepsi marksist -leninist anlayt§ı 

kabul ediyordu; ikincisi bu hareketle
rirı hepsi silahlı savaşırndan yanaydı ve 
hepsinin politik örgütleri yanında as
keri örgütlenmeleri vardı. Bu ortak 
noktalar birleşmemizi kolaylaştırdı. 

•• •• 
YURUYOR 

Belirli politik aynlıklanınız olsa da 
diktatörlüğü yıkıp iktidan ele geçir
mek ortak hedefımizdi. Örgütlerimizin 
amacı ve hedefi açıktı. Hepsi belli bir 
politik olgunluk içindeydi. Bazı önem
siz ayrıntılarda biribirimize tavizler 
verdik. Düşmarun işine yarayacak bir 
sürt~meye hiç girmedik, biribirimize 
karşı silah hiç kullanmamıştık, kullan
madık. İdeolojik planda tartışmalan
rnızher zaman oldu hala devam ediyor, 
ama bunu bile düşmana malzeme bı
rakmayacak biçimde dikkatle yapıyo
ruz. 

Örneğin; iktidan nasıl ele geçirile
ceği konusunda değişik görüşler vardı. 
Bazı güçler ülkede devrimci durumun 
olgunlaşmış olduğunu ve halkı genel 
ayaklanmaya çağırmanın zamanı gel
diğini, bazılan ise, daha savaşın o ol
gunluğa varmarlığını gerilla 
savaşımının devam ettirilmesi gerek
tiği karusındaydılar. Yine bazı güçler 
seçimlere katılmaktan yanaydı, bazıla
n seçimlere katılmayı red edip silahlı 
savaşımı daha da geliştirmek istiyor; 
bazılan ise, hem seçimlere katılmayı 
hem de silahlı savaşımı geliştirmeyi 

önermekteydiler. Tüm bu sorunlar or-

tak mücadele sürecinde çözümlendi 
asgariye indirildi. FMLN yöneticileri, 
önemli olmayan bazı görüş ayrılıklan
nı hala kendi aralarında tartışıyor ve 
çözüme varmak istiyor. Ama 1970'ler
de olan gör~ ayrılıklarının birçoğu şu 
anda yok. Tüm gücümüzü d~mana yö
neltmiş durumdayız. Tarih bize, ancak 
güçlerimizi birleştirerek iktidara vara
cağımızı göstermiştir. 

soru: FMLN kurulduğu dönemde 
halkın ve devrimci örgütlenmelerin 
durumu ne idi? 

cevap: Yoksulluk ve baskı halkın sa
brını tüketmişti . Seçimler yapılıyor 

ama, her seçime mutlaka hille karışıy
or ve diktatörler iktidarı biribirine dev
rediyordu. Bunlar halka bir yarar 
sağlarruyordu. Halk bu yolun bir çö
züm olmadığım kavramaya başbyordu. 

Ülkede çok sayıda demokratik kitle 
örgütü kurulmuştu. Bunlardan en güç
lüsü Ulusal Birlik Muhalefet (UNO) 
idi. UNO'nun içinde üç politik örgütle 
faaliyet yürütüyordu. UDN, PDC (Hı
ristiyan Demokratlar) MNR (Ulusal 
Devrimci Hareket- Sosyal Demokrat 
görüşe sahip). UNO bir anlamda se
çimler için oluşturulm~ bir koalisyon-
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du. Ancak, hileli seçimlerin devamı, 
seçimJere karşı halkın ilgisini gittikçe 
azalttı, seçimlere halkın inanet kalmay
ınca UNO'nunda işlevi tamamlanmJ§ 
oldu. Bunun ardından 1980'de Dev
rimci Demokratik Cephe (FOR) ku
ruldu. Bu da bir anlamda demokratik 
kitle örgütlerinin oluşturduğu bir cep
heydi içinde politik örgütlerden MNR 
ve MPSC vardı. Aynca katalik kilisesi 
temsilcileri, sendika tem
silcileri FOR içinde yer 
aldılar. FMLN ile FOR 
iki bağımsız cephe duru
mundadır, ama kendi 
aralannda ittifaklan var 
ve eylemleri biribirini de
stekler niteliktedir. Bu 
nedenle hükümet FOR' i 
FMLN'in yan kuruluşu 

'-- olarak görmekte ve ona 
zarar vermek istemekte
dir. Kuşkusuz amacımız 
birdir tek amaç diktatör
lüğü devirmektir ... 

soru: FMLN kuroldu
gunda ne tür imkanlara 
sahipti ve savaşımı nasıl 
geliştirdi. 

cevap: Halk seçimJerle 
birşeyin degişmeyecegi.
ne inanmıştı. Görev halkı 
devrime hazırlamak ve 
mücadeleye kazanmaktı. 

Bu nedenle öncelikle po
litik bilince sahip insanla
n silahlı sava.şını alanında 
görevlendirdik. Bunlar 
daha az hata işleyip hal
kla diyalogu daha iyi sag
ladılar. Halkla 
kaynaşmamız daha rahat 
oldu. Şu anda FMLN balkın ezici ço
ğunluğunun güvenini kazanmış du
rumdadır. Kurtuluşunun FMLN ile 
mümkün olacağına inanmaktadır. 

Başlangıçta çok sınırlı imkanlara sa
hiptik. Elimizde sadece, vur-kaç ey
lemleriyle hükümet güçlerinden elde 
ettiğimiz sınırlı sayıda silah vardı. Bu 
sınırlı imkanlada 1981'de büyük ve 
önemli bir baskın gerçekle§tirdik. Bu 
ilk baskınla silahlı direniş süreci başla
mış oldu. Ardından daha fazla silah ve 
olanaklar elde etmek için eylemler ge
liştirildi. Genellikle kırsal alanda yürü
tülen bu başanlı savaşırndan sonra, 
kısa sürede kurtarılmış bölgeler elde 
ettik. Bu yöreler barınmaya ve savun
maya elverişli yerlerdi. Kurtarılmı.ş 

alanlarıo elde edilmesiyle birlikte halk 
FMLN'nin hükümet ordusunu yene
bilecegine inanmaya başladı. 

Parolamız, gelişmek ve daha ileri 
mevziler kazanmaktı. Güçlerimiz bu 
silahlı mücadelede büyük deney ka
ZanmJ§lardı. Başlangıçta birçogu sen
dikalarda ve öğrenci derneklerinde 
çalışan bu insanlanmızın silahlı sava
şım konusunda deneyimleri yoktu. Bu 

az imkanlar la silahlı savaşıma girişrnek 
cesaret ve inanet gerektiriyordu. İlk za
manlar çok sayıda gerilla silahsız do
laşmak zorundaydı ta ki bir düşman 
gücüne saldınp silah elde edinceye ka
dar. Ellerindeki sopalarla hükümet 
güçlerine saldınp silah elde ednlerin 
sayısı çoktu. Bu inanç ve cesaret saye
sinde kısa sürede başanlar elde ettik. 

Mücadelenin ikinci peryodu, imkan
lanmızın daha bol ve silahlanmızın ye
terli olduğu dönemdi. Bu dönemde 
hükümet güçleriyle uzun süreli çatış
malara gir~ebiliyorduk. Onlar bizi 
kurtanimış alanlardan sökmek istiyor
lardı. Gerilla bu uzun süreli çatışma

lardan ve düşman saldınlanndan çok 
şey öğrendi. Gerilla kendisini savuna-

5 

biliyor, koroyabiliyordu bu nedenle 
düşman saldırılan gerilaya fazla zarar 
vermiyordu. Bölge halkıyla kaynaştığı
mızı bilen hükümet güçleri saldırıları
w sivil halka yönelttiler. Uçaklarla 
yapılan bombalı saldırılar kadıolara ve 
çocuklara zarar veriyordu. Onları ko
rumamız zortaşıyor imkansız hale ge
liyordu. Bizler böylesi bir saldında 
kendimizi nasıl koruyacağımızı bili

yorduk ve hareket halin
deydik ama sivil halk, yaşlı
lar, çocuklar aynı durumda 
değildi. Bu nedenle FMLN 
bölgeyi sivillerden bajalt
ma kar an aldı. Sivil halk to
pra&tnı bırakmak 

istemlyordu bu nedenle 
onlan ikna etmek birhayli 
güç oldu ama sonunda 
bunu da başardık. Gençler 
FMLN'ye katıldılar, yaşlı
lar ve çocuklu kadınlar böl
geden aynldılar; ülke 
içinde değ~ik bölgelere 
yerle§tiler. Birkısmı da 
yurtdı.şına çıktı. Bu döne
me kadar, kurtanlmı.ş böl
gelerde sivil halkı koruma 
göreviyle rnf!§gul oluyor ve 
kentlere sokulma görevini 
yerine getiremiyorduk. 

Şehirleri çok baj bırak
mıştık. Şehirler hükümet 
güçlerinin kontrolündeydi. 
Halk hükümet güçlerinin 
yaydığı yalan yanlış bilgi
lerle donatılıyordu. Bu ek
sikli FMLN'e pahalıya mal 
oldu. Askeri mücadelede 
başanlar elde ederken §e
hirlerdeki politik mücade

lede aynı başanyı göstercmem~tik. 

Çok sayıda politik kadroyu ilk etapta 
silahlı savaşım için kırsal kesime çek
m~tik. Mücadelenin ilk dönemlerinde 
bu değerli kadrolanmızdan çok sayıda 
şehit verdik. Şehirlerde halk hükümet 
güçleriyle başbaşa kalmı.ştı. FMLN on
lara ulaşıp istediği etkiyi gösteremiyor
du. Aynca bu sürece kadar, FMLN 
içindeki örgütlerin askeri güçleri, her
biri kendi askeri stratejisi doğrultu
sunda eylemlilik gel~tiriyordu. Bu da 
daha güçlü eylemler geliştirmemizi en
gelliyordu. Oysa daha ileri mevziler 
için yeni taktikler gerekiyordu. Nihay
et bu durumu doğru tahlil eden FMLN 
güçleri 1983'te güçlerini halk ordusu 
içinde birle§tirdiler. Bu durum bizi 
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mücadele sürecinde yeni bir peryoda 
soktu. Birliğimiz bize güç ve moral ver
di. 

1983'ten sonra şehirlere silahlı saldı
rılar düzenlemeye başladık. Önemli 
saldırılar düzenleyecegiıniz zamanlar 
çevredeki gerilla gruplan biraraya ge
liyor saldınyı düzenliyor ve ardından 
geri çekilip küçük gerilla guruplanna 
aynlarak degişik görev yerlerine yöne
liyorduk. Bu eylemlerle d~man bem 
şaıjkına dönüyor hem de nereye gitse 
gerilla guruplanyla karşılaşıyordu. Bu 
dönemde Mıgud, Usiultan, Cbalate
nango gibi şehirlerde önemli eylemler 
düzenledik ve hükümet güçlerine yap
tıgımız bu baskınlarda önemli miktar
da silah ve cephane elde ettik, 
düşmana önemli kayıplar verdirdik. 
Amacımız şehirlerdeki halka yaklaş
mak, ona güven vermek ve kendimizi 
tanıtmaktı. Bu döneme kadar FMLN 
14 bölgeden 8'inde faaliyet yürütüyor
du. Güçlecimizi birle§tirdikten sonra 
13 bölgeye yayıldık. Bu şekilde ve vur- · 
kaç eylemleriyle kendimiz daha az za
rar vererek d~mana büyük zaiyatlar 
verdir dik. 

Kurtarılııuş bölgelerde tüm gücü
müzü bulundurduğumuz da d~man 
için kolay bir hedef durumundayelıle 
Bunu aşmıştık. Parolamız iktidan kit
lelerle birlikte ele geçirmekti bu yüz
den şehirlerde önemli politik 
görevlerle de karşı. karşı.yaydık. Şehir
lerdeki varlığımız ve eylemlerimiz bal
kı olumlu yönde etkiledi. Hükümetin 
lanse ettiği gibi üç-be§ e§kiya olma
dığımızı ve iktidan ele geçirecek kapa
sitede politik ve askeri güce sahip 
oldugumuzu anJamaya başladılar. 

Halk gerilarun gözü ve kulağıydı. Şim
di artık gerçekten beraberdik. Onlarla 
yemek yiyor, sohbet ediyor onların ev
lerinde banruyorduk. Bu dönemde ge
liştirdiğimiz önemli silahlı 

eylemlerden biri de 10 Ekim 1985'te 
Amerikalı danışmaniann ve hükümet 
yetkililerinin oturdugu merkeze (San 
SaJvador'da) saldınya geçmemizdi. 
Daha sonra Paraiso'da askeri noktala
ra karşı. önemli baskınlar düzenJedik. 
Bu saldırılarda 600 hükümet görevlisi 
öldürüldü; bu bölgelerdeki askeri bi
nalar ve hükümet yetkililerinin otur
duğu binaların %90'ı kullanılmaz hale 
getirildi. Şimdi başkent San Salvador 
ve diğer büyük şehirlerde de halkın 
tam destegini saglamış durumdayız. 

Bilindiği gibi ABD'de FMLN'i as
keri ve politik olarak çökeetmek için 
hükümete geniş destegini sunuyordu. · 
Buna karşı. biz sabotaj eylemlerine gi
r~tik. Hükümete gelen yardım yollan
nı kesrnek ve hükümet güçlerini dar 
alana hapsetmek için trasportu eogel
ledik, yollan mayınladık, elektirik san
trallerini imha ettik. Hükümet güçleri 
mayınlardan ve sabotajlardan oldukça 
korkuyordu. Bu yöntemle, iyi kullanı
lırsa, üç k~ilik bir gerilla timi bir tabur 
askeri durdurabiliyordu. Tek bir may
mlamayla hükümet güçleri 20-25 kayıp 
verebiliyordu. 

soru: Bu askeri eylemler geliştirilir
ken kentlerde kitle eylemliligi ne du
rumdaydı. 

cevap: Bu mücadele süreci içinde 
kitle örgütleri, sendikalar ve öğrenci 
dernekleri kurulm~ kendi birlikteligi
ni ol~turm~tu. Halk artık hoşnut

suzluğunu gizlemiyordu. Daha önce 
hükümet güçlerinin yanında olan bazı 
politik güçler devrimci muhalefetin sa
flarında yer almak zoruoda kal~lar
dı. Güçler dengesi bizim lehimize 
dönm~tü. Hükümet ülkede kontrolü 
kaybe~ durumdadır. 

Kitle eylemliliğine baktığımızda, 

1985 1 Mayıs'ında San Salvadorda en 
geniş güçlerin katılımıyla görkemli bir 
miting kondu. Savaş halinin hüküm 
sürdüğü ve haskılann yoğun olduğu bu 
dönemde balkın sokaklara dökülmesi 
hükümet için bir sürpriz oldu. Cezaev
leri direnişe başladı. Politik tutukluia
nn bu dire~leri mücadelemizin 
gelişmesine önemli katkılar sagladı. 

Bu direnişler sonuoda politik tutuklu
lar cezaevlerinde adeta özerkligini ka
zanmış durumdaydı. Kitlelere önemli 
mesajlar iletebiliyorlar, onlara yol gös
teriyorlardı. Böylece Genel Af günde
me girdi ve ulusal ve uluslararası 

büroaniter çevrelerin ortak çabalanyla 
hükümet onları serbest bırakmak zo
runda kaldı. Bu yoldaşlanDliZlD safla
nmaa katılımıyla daha bir güçlenmiş 
olduk. 

FMLN'oin şehirlere yönelen silahlı 
baskınları, şehirlerdeki kitle örgütleri
nin gösterileri, cezaevi direnişleri bir 
bütünsellik içinde gelişince hükümet 
artık işin ciddiyetini anlamış oldu. 

FMLN artık tar~masız olarak hal
km desteğini kazanmış bir güçtü. Hü
kümete kacy. her alanda üstünlük 
sağlamıştı. Halk uzun süren bu savşım
dan ötürü çok acı çe~ ve savaşın son 

bulmasını istiyordu. Daha büyük kayı
plan önlemek için, FMLN savaşı ge
l~tirmek durumuoda olduğu halde, 
halka duyulan bir sorumluluğun geregi 
olarak, hükümete politik diyaloğa ba
şlama çagrısıru yaptı. Ancak bu öneri
miz deg~ik biçimlerde yorumlandı. 

Örnegin; hükümet ordusu bizim bu 
önecimizi FMLN'nio askeri olarak 
zayıftadığı biçiminde yorumladı. Fakat 
hükümetin kendisi de ABD de bizim 
güçlü konumumuzu biliyordu ve bi
zimle diyaloğu başlatmak istiyordu. 

Bu, mücadelede yeni bir aşamaya 
girdiğimizi gösteriyordu. Diyalog ve 
politik çözüm dönemini başlatma iste
mimiz bizim kendimize her alanda gü
vendiğimizin bir göstergesiydi. Onlar 
artık bizi askeri ve politik alanda yene
m iyeceklerini anlamışlardı. FMLN 
kendisini kabul ettirdikten sonra ken
di istemiyle politik bir diyaloğ arıyor
du. Hükümet diyaloğu 

kabulleniyordu, ancak bunu El Salva
dorda başlatmak istemiyordu. Biz ise 
diyaloğun San Salvadorda, halkın 

önünde yapılmasını istiyorduk. Sonuç
ta bizim ülkemizde Lapalmo'da bizim
le gör~meyi kabullendiler. 
Gör~memizde çok sayıda yabancı 

gözlemci de hazır bulundu. Ve gör~
meler süresince de biz kitle eylemliliği
ne ve silahlı eylemiere devam ettik. Bu 
eylemlerle kendi istemlerimizi kabul 
ettirmede üstünlük saglamak istedik. 
Gör~melerden önemli sonuçlar 

elde edildi. Herşeyden önce, El Salva
dorda iki gücün olduğu kabul edilmiş 
oldu. Bir tarafta FMLN diger tarafta 
Hükümet güçleri. Bu gör~melerle 
elde ettiğimiz diğer önemli sonuçlar 
şunlardır: 

- Hükümet savaş süresince esir al
dığı yaralı arkadaşlanmızı serbest bı
rakmayı kabul etti. 

- Sadece katolik kilisesi FMLN ile 
Hükümet arasında arabuluculuk yapa
cak. 

Hükümet, gör~melerin kapalı kapı
lar ardında yapılmasından yana ama 
biz, gör~meler süresince halktan tem
silcilerin de toplantılara katılmasını dı
rettik. Çünkü halk FMLN'nin 
haklılıgıru çok daha açık bir biçimde 
görm~ olacaktı. Ama hükümet halkın 
tepkisinden korkuyor, buna henüz ya
naşmıyor. 

Devam edecek 
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SOSYALiSTLERiN BİRLİGİ ÖZVERİ İSTEYEN CİDDİ BİR 
SORUNDUR! 

Birlik, acil ve yakıcı bir sorun olarak 
Türkiye ve Kürdistan devrimci güçleri
nin gündeminde duruyor. Faşizmin 

pençesinde yıllarca ezilen ge~ ytgın
lann bu yöndeki özlem ve istemleri de 
politikayla uğraşan örgüt/parti ve çev
relerce biliniyor. Bu nedenle birlik so
runu son yıllarda tüm kesimlerce 
tartışılıyor. Ancak her tartışmanın ve
rimli oldugu, tartışma platformlannın 
isabetli seçildigi veya tartışmaya katı
lan tüm kesimlerin bu konuda samimi 
oldukJan söylenemez. Ve sözkonusu 
eksik ve aksaklıkJan bağrında taşıyan 
platformlardan saglıklı sonuçlann çı
kacağı da bekJenemez. 

Kuzey Kürdistan'lı devrimci demo
krat ve sosyalist güçler de "Sosyalistle
rin Birliği" için oluşturmak istedikleri 
ilk platformda bu hatalardan kendile
rini koruyamadılar. İşin ciddiyetini ve 
önemini gözardı ettiler. Amaçlan Tür
kiye'de legal bir parti kurmak olan 
Türkiye devrimci-demokrat ve sosya
list güçlerinin çok sesli, kanatlı parti 
tartışmalannın kötü bir kopyesini Kür
distan'lı ilerici, sosyalist güçlerin tar
l:ı§ma platformuna taşıyarak; Dogu 
Avrupa'da 45 yıldan beri iktidar olan 
sosyalist yönetimlerin sorunlanyla, gö
revi Kürdistan' da sömürgeci zinciri kı
rıp bagunsız ve özgür bir Kürdistan 
yaratmak olan Kürdistan sosyalist ha
reketinin sorunJannı ve görevlerini bi
ribirine karıştırarak, Kürdistan 
gerçekliğinden uzak bir "Sosyalistlerin 
Birligi" tartışmasını başlattılar. Kuzey 
Kürdistan'da bir ucunda PPKK diger 
ucunda KA WA; bir ucunda TKSP diğ
er ucunda ise sosyalistlerin birligini 
kendisine sorun etmediğini açıkça be
lirten ve yurtsever-demokratik bir örg-

ütlenmenin çalışmalarını yürüten Ber
geh çevresi; kısacası PKK, KDP hariç 
tüm güçleri aynı platformda toplayıp 
bunJann sentezinden yeni bir "sosyalist 
parti" çıkaracağım diyen mantık ne ka
dar gerçekçidir? 

Ikincisi, platform ç~malannı bu 
şekilde başlatanlar genel olarak "bir
liktelikJer" konusunda ne kadar güven 
verici bir geç~e sahiptirtir? Bu kon
uda saglıklı bir kanıya varmak için 
münnecim olmak gerekmiyor. Kuru
lan ve yıkılan güç ve eylem birlikJeri
cepheler, yani UDG, HEVKARİ, Sol 
Birlik ve "y3§3yan" TEYGER'in ç~
malan; yine, yaklaşık olarak 4 yıldan 
beri sürdürülen ve şu anda çok bilin
miyenli bir denkleme dönüşen 
PPKKJKUK-SE arasındaki siyasal bir
lik çalışmalan ... Ki, bu güçler son ola
rak Kasım 1987'de ortak imzayla 
yayınladıkları bildiride çalışmanın var
dığı aşamayı şöyle açıkladılar: " ... her 
iki hareketin üst düzey yöneticileri 
arasıoda gerçekl~n son ortak to
plantıda, KUK-SE ile PPKK'nlo örg
ütsel varlıklarını, olanak deneyim ve 
kazaoımlannı eşit bak ve koşullar te
melinde, tek bir parti içinde birleştir
menin pratik adımlarını atma 
sürecini ~latmayı, her iki hareketin 
çabalanyla oluşacak ortak bir proğ
ram hazırlayarak yeni bir aşamanın 
ifadesi olacak birlik kongresiyle, bir
liği inşa sürecini tamamlamayı karar
laştırrn~ardır. Birlik kongresi için 
gerekli ön hazırlıklara daha şimdiden 
başlanmış ve hareketlerimiz sözkonu
su tarihsel adımın eo kısa sürede ger
çekl~egl inancındadırlar." ("PPKK 
ile KUK-SE birleşme karan aldılar" 

başlıklı ve Kasım 1987 tarihli, PPKK, 
KUK-SE ortak imzalı bildiri) 

Kuşkusuz, her birlik çalışması "mut
laka olumlu sonuçlanır" diye bir kural 
yok. Ancak biribirierine bu derece ya
kın olan ve proğramsal olarak temel 
görüşleri çalaşan örgütlerin yıllarca 

sürdürdügü birlik ç~malannın bu 
açıklamadan sonra nereye vardıgı, 
hala bilinmezken ; PPKK'nın 2 yılı 

aşkın bir zamandır "Sosyalistlerin Bir
liği" sorununu TKSP ile yapacağı siya
si birlik zemininde görmesi ve bu 
konuda PPKK, TKSP ile aralarındaki 
ayrılık noktasını oluşturan Kürdi
stan'ın sosyo-ekonomik yapısı ile ilgili 
farklı yaklaşımı bir parti çatısı altında 
yer almanın önünde engel olarak gör
medigini açıklamasına ragmen (bak: 
Peşeng S.75 s.9) bu birlik çalışmasının 
da arpa boyu yol almadan sonuçsuz 
kalması Kürdistan'da sosyalistlerin 
birliginin, "kendisine sosyalistim diyen 
her kesimin" biraraya gelmesiyle oluş
mayacagını ve böylesi bir birlikteliğin 
salt teorik tartışmalarla çözüme kavuş
mayacaguu göstermektedir. Ki, say
dıgunız bu örnekler biribirierine en 
yakın güçler olarak yıllarca HEVKA
Rİ, Sol Birlik ve TEYGER'de pratik 
faaliyetiilik içinde birlikte olan ve Kür
distan kurtuluş mücadelesinde aynı 

hattı izlemek isteyen güçlerdir (ki, bu 
hat bizce sag reformİst bir hattır). Tüm 
bu yakınlığa rağmen 3-4 yıl sonuç al
madan oyalananlar bugün PKK KDP 
hariç tüm güçlerin sentezinden bir so
syalist parti oluşturacağız diyorlarsa, iş 
yapmadan, daha fazla oyalanmak istiy
orlar demektir. 

Bunlardan PPKK ile TKSP'nin, 
HEYKARİ'yi oluşum sürecinde bıra-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



8 

kıp birlikte "Sol Birlik"e gitmeleri, "Sol 
Birlik"in cenazesini yerde bırakıp 

ayaklannın tozuyla, Kürdistanlı radi
kal güçleri dıştalayarak, TEVGER'i 
ol~turmalart ve TEYGER'in hantal
lıgırun sorumlulugunu hala üzerlerin
de taşıyor olmalan, bu güçlerin genel 
olark "birlik" konusundan ne anladı
kiartnın ve bu konuda ne kadar güven 
veren bir geçmi§e sahip olduklannın 
bir göstergesi olarak orta yerde duru
yor. Gerçeklik bu iken, reformistlerle 
radikal devrimci güçler arasında bir 
ayrun gözetilmeden, biraraya gelen 
güçlerin matamatiksel toplamından 

sosyalist bir partnin ÇLkmayacagıru bil
mek gerek. Böylesi bir platformda yer 
alaniann (ve alacak olanlann) biran 
önce ayrl§ması saglıklı birliktelikler 
için yeni bir zemin yaratacaktır. 

İçinde bulunduğumuz süreci, Kür
distanlı siyasi hareketlerin "siyasi bir
liktelikler" konusundaki tavırlannı ve 
kendisine "sosyalistim" diyen/demiyen 
birçok kesimin çagrıldığı ve bunda da 
ba11 özel tercihierin yapıldıgı "gen~" 
yelpazeli bir platform çalışmastnı dik
kate alarak 23-24 Aralık 1989 tarihle
rinde İsveç'te yapılan toplantıya çagnlı 
taraf olarak katıldık ve aş<ıgıda aktara
caguruz görüşleriraizi toplantıya katı
lanlara yazılı ve sözlü olarak sunduk. 

Sunduğumuz görüşlere karşı, somut 
bir eleştiri getirilmeden, k~ulanmız, 
sorulartrruz ve önerilerimizle ilgili açı- . 
klayıcı bilgilendirme yapılmadan, 

PPKK ve YSK: "TSK ile platformu sür
dürmenin mümkün olmadıgıru" belirt
tiler. (çok sesli parti isteyenler, ~!erine 
gelmeyen sesi duymak bile istememe
leri, bizce sebebi bilinse de, onlar açı
sından garip bir çe~ki degilmi?) Ala 
Rızgari'nin konuya ilirazı oldu ve diğ
er katılımcılar net bir görüş belirtme
diler. Böylesi bir durumda, ikinci gün 
devam eden toplantıya katılma geregi 
duymadık ve bizsiz birlikte olmak is
teyenleri, birlikteliklerini gerçekleştir
mek üzere baş başa bıraktık. 

Bu toplantıya bu ~i organize eden ve 
bir anlamda çagncı durumunda olan 
PPKK, YSK, KUK-SE dşnda Ala 
Rızgari, KHP ve biz TSK olarak katıl
~tık. Toplantıya katılanların dışında, 

TKSP, Rızgari ve Bıngeh çevresi ile ili
şki kurulm~; TKSP, konuyu parti or
ganlanrıda tartıştıktan sonra sonucu 
ileteceğini söylem~. (oysa, yaklaşık iki 
ay TKSP'n.iıı Avrupa konferansı be
klendi. Tertipçi güçler hep bu konfe
ranstan birliklerle ilgili bir karan bO§ 
yere bekleyip durdu. TKSP'nin son 
olarak verdiği cevap da bu tür çalışma-

lartn, nazikçe reddi anlamına gelmek
tedir.) 

Bingeh çevresi; genel olarak Kürdi
stanlı yurtseverlerin birligi konusu tar
tışılacaksa toplantılarda yer 
alacaklannı, "sosyalistlerin birligi" so
runu, kendi sorunlan olmadıgını, bild
irm~. 

Rızgari ile il~ki kurulm~; toplan
tıya çagırma konusunda da karara va
nlmış ancak, yapılan sohbetlerden 
"Rızgari bu ~i ciddiye almıyor" sonucu 
çıkanldıgı için (!) bu toplantıya çagnl
marnış. (Her üç kesim ile ilgili bilgilen
dirme toplantıda PPKK sözcüsü 
tarafından verildi) 

Bunların dışında çalışmalarla ilgili 
fazlaca bir bilgilendirme yapılmadı. 

23-24 Aralık tarihinde yapılan bu to
plantının bir ön çalışması niteliginde 
olan, PPKK, YSK, KUK-SE ve bazı 
bagımsız guruplarıo temsilcisi duru
munda olan şahsiyetlerin katılımıyla 

oluşan "kimlerin çagnlması gerektiği" 
konusunda tartışmalann yapıldıgı bir 
toplantı bizlerden sonuna kadar 
gizlendi ve bu toplan u ile ilgili bilgi so
ruldugunda böylesi bir toplantının var
lıgı bile red edildi. Yapılaniann sadece 
ikili üçlü görüşmeler oldugu belirtildi. 

"SOSYALİSILERİN BİRLiG İ" PlATFORMUNA 
SUNUIAN GÖRÜŞ VE ÖNERİlERiMiZ 

Kürdistan'da hergün,'tarihin en igrenç ve caniyane suçları halkırmza kar~ işleniyor. Halkımız, ör 
Utlü/örgütsüz bunca zulme kal'§l direnmeye çalışıyor. Yer yer~ ayaklanma niteligi taşıyan kitlesel ey 

emler ge~iyor. Cezaevlerindeki diren~ler, Kürdistan'ın kırsal kesiminde, dogrusuyla/yanlışıyla 
.. rütülen silahlı savaşını ve kitlelerin yer yer ayaklanmaya varan eylemliliği; Kürdistan meselesini, ulu 
lararası planda, bölgenin önemli bir sorunu baline getirmiştir. Çözüm bekleyen bu sorun, sömürgcc 
evletler ve onlanrı destekçileri olan emperyalistler tarafından, alabildigine tartışılıyor. Sömürgecilcr 
n az zarar la bu gel~meleri önlemenin yolJan m ararken; emperyalist mihraklar gel~meleri etkileme 

çin kolları sıv~, yaptıkim çok yönlü ça~mayla Kürdistan sorununu, özünden saptırarak, kendi çı 
ariart doğrultusunda çözüm yollan önererek, kontrole almak istiyorlar. 
Kürdistan'da bunca olaylar ge~irken ve Kürdistan üzerine bunca hesaplar yapılırken, Kürdistan 

lusal demokratik ve sosyalist güçler, mevcut durumda, olaylara ciddi bir müdahalede bulunmakt 
zaktırlar. De~ik toplum kesimlerini asgari ortak hedeflerde birleştirerek onlan hareleete geçirece 
e olaylara müdahale edecek olan ulusal otariteden yoksun durumdayız. Günümüzde halkımmn e 
ok ihtiyaç duydugu birliktelik, tüm siyasi hareketlerin oluşturacakJan ve gen~ briiçleri kocaklaya 
Jusal demokratik cephenin lrşisı ve ulusal otoritenin saglanm~sıdır. Ancak özellikle ~çi sırufı ha 
eleetinin _zayıf, yada kendisini burjuva/küçük burjuva etkilenmclcrden koruyamadıgı, güçlü, bagımsı 
ir örgütlülüge sahip olamadıgı ülkemiz Kürdistarı'da ulusalcı tüm sıruf ve katmanları harekete geçi 
ecek olan bir ulusal otoritenin oluşması da zorlaşıyor. Bu nedenle, birlik sürecinin gcl~tirilmesindc 
çi sırufırun, sosyalistlerin, devrimci ilkelerde birliği, önemli bir sorun olarak gündernimizde duru 
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Küı'distan toplumu, sınıflı bir toplumdur. Bu nedenle degişik sınıfların, kendi sınıf çıkariamu dil 
etiren ideolojik-politik organizasyonlarla siyasi arenada yer almaları toplumsal gelişmenin bir yasa 
ıdır. Bugünkü mevcut örgütlenmeler de Kürdistan'ın sosyo ekonomik yapısının bir yansunası olar 
egi.şik sınıf ve katrnanlarui istemlerini dile getirerek, onların temsilcisi olma yolunda çaba harca 
aktadırlar. Ancak, örgüt sayısı ile Kürdistan' daki mevcut sınıf ve katmaniann sayısı arasında, örgü 
kluğu anlamında bir dengesizlik var. Yani genel olarak tüm sınıf ve katmanların asli temsilcileri be 

· lcnmemi.ş; ya da yola çıkan hareketler, hitap ettikleri sınıf ve katmanı kucaklayamamış durumda 
. Her alanda güçler dag:Lnıktır. Bu dağınıklıgından ötürü örgütler, gününgereklerine uygun olara 

!evlerini yerine getirememekte, marjinallikten kurtulamamaktadır. 
Birlik: talebi, sırtında boza pi.şen halkimı1m talebidir. Bizden, birl~ip birşeyler yapmaiillZl, olayla 

a müdahale etmemizi, savaşımda daha aktif yer almamızı ve dogru politikalar üı'eterek önderlik ro 
ünü üstlenmemizi istiyor. Halkın bu istemi haklı bir taleptır; Ancak, bu talebin karşılanması için 
üı'distanlı tüm siyasi güçlerin tek bir parti çatısı altında birleşmelerini öngören bir anlayış, iyiniyet 

· bir bir özlemden öte gitmeyen, KürdiStan'ın sınıflı yapısını görmeyen, hayalci bir mantığın ürünü 
ÜJ'. 

Kendi gerçeğimizi kavrayıp kabullenmek zorundayız. Bugünden yanna mümkün olmayan istem 
erle uğraşmak oyalanmaktan başka birşey değildir. Eğer soruna özveriyle yaklaşırsak, halkımızın bir 
ik talebine cevap vermek mümkündüı'. Biz bu talebin, Kürdistan,da en geniş ulusalcı güçleri bagrınd 
oplayan bir ulusal cephede cevabını bulacagı inancııidaYız. Böylesi bir cephede ortak paydalarda · 
apma olayı, biribirierine yakın olan ve birçok konuda.ayru düşünen güçlerin ayrılık noktalarını pra 
· içinde gidererek siyasi birliktcliklere varmalanna yardım edecektir. Sorunu basitten karmaşığ 
ogru çözmek için, pratik içinde ortak .iş yaparak birlik saglamak için ve halkımızın acil taleplerin 
vap vermek için, bugün acil olan böylesi bir cephenin inşasıdır. 
ideolojik-politik ve örgütsel birlik olayına gelince: Yukarıda bahsettigirniz gibi, bu konuda da dağı 
klık devam ediyor. Yurtsever-demokratik güçlerde bu dağınıklık var; kendisine sosyalist diyen güç 

erde de bu dağınıklık var. Ancak, bunların parti biiliği ayrı ayrı platformlarda devam etmelidir. B. 
üı'distan'da sınıflarınmevzilenmesini gözardı eden ve tüm sınıf ve katmanları bir tek parti çatısı al 
da toplamaya çalışan gevşek örgütlenmelerin Kuzey Kürdistan'da ulusal kurtuluş savaşını başarıy 

laştıracagına inannuyoruz. Bu güçlerle birlik yapacagmuz zemin ulusal cephedir. 
Biz, Kürdistan'da ulusal kurt ulU§ savaşının zorlu geçecegi inancındayız. Bu sava~ırnın dar bogazlar 

an geçişi, savaşkan, disiplinli işçi sınıfı partisinin önderliği ile mümkün olacaktır. Ve bagımsız bi 
ürdistan' da halkımızın özgür yaşa.m.tnı da böylesi bir parti teminat altına alacaktır. 
Bu ne4enle~ ideolojik-politik ve örgütsel birlik olarak savundugumuz, işçi sınıfı partisini OlU§turm 

olunda bir birliktir. Bizce böylesi bir parti henliz Kürd.istan'da yaratılıtWj degildir. Yaratacak işçi sı 
fı ve sosyalist kadrolar vardır; ancak dağınıktır. Sorun, bu dagınıklılığı gidermek ve sosyalist güçle 

in ve kadroların devriınci ilkelerde birliğini saglamaktır. 
Devrimci ilkelerde birlik diyoruz; Çünkü bizce, işçi sınıfı adına yola çıkan, sosyalizm yönelim li örg 

' tler de, §U ya da bu biçimde küçük burjuva düşünceleri işçi sınıfına taşıyarak, işçi sınıfı hareketin. 
ağ reformist ve 'sol' sekter bir hatta bölünmesine neden olmuşlaTClır. Kürdistan'ın sınıflı yapısını v 
ent-köylü küçük burjuva yogunlugu dikkate aldığımızda bu tür yapılanmaların uzun müddet dah 
arlıklarını sürdürecegini kabuJienmek durumundayız. Bu nedenle biz sosyalistlerin birligi derken 
endisine sosyalistim diyen her gücün bir tek parti çatısı altında birle§mesinin bugünden yarına m üm 
ün olmadığı kanısındayız. 
İşçi s~ı:iı.fının örgütsel birliğinin, sömürgecilige, faşizme ve emperyalizme ka~ı mücadele içinde 

urjuva ve küçük burjuva sapmalarta hesaplaşma sürecinde, pratikte-yan yana düşen güçlerle oluşa 
- a inanıyoruz. Pratik adımlar, olaylar k8r§I.Stnda tavıralışlar, kimlerin nerede saftaşmak istedigi 

· ortaya çıkaracak, birliktelikler için olumlu bir işlev görecektir. Teorik belirlemelerin ne anlam 
eldiginl~ ayni ve ayrı dii§ünenleri pratik mücadele açığa çıkaracaktır. Olayı sadece teorik tartl§m 
e sınırlı görmek, pratik tavır all§ları gözardı ederek .sosyalistlerin birligini istemek, savaş koşullan 
n yaşandiğı ülkemizde yan gelip yatmak veya en azından oyalanmak anlamına gelinektedir. 
Biz işçi Sınıfırun devrimci ilkelerde birliğini olU§turmak inancıylayola çıkan bir müfreze olarak, na 

ıl bir parti sorusuna kısa ve öz olarak şöyle cevap veriyoruz. 
1- Sözkonusu parti, Leninist tipte örgütlenmiş, tabanın görüş ve önerilerini en iyi bir biçimde de 

eriendiren ve onların degişik görii§lerini sentezle:}tirmesini bilen, demokratik merkeziyetçi ilke · 
ücadete"nin her dönemiude uygulayarak sonuçta, azıni® n çoğunlliga uymasıyla eylem birliğini sag 

ayan ve bu yöntemlerin uygulanmasıyla çelikten disiplini ve yolda§ça güveni saglayan savalikan bi 
rgüt olmalıdır. 
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::. 

; z~.':P.ri : p6:fti: K;Ufdi.Staıı'ıtt: sohı-iit k~ ®~i~':alarak, leg~l ~Çaıışmaya ·ille~al ·çalşnayla uyu 
Çi,Jie:$P.ka.n; Kür~titri;uistısyÖ7~k&n6ınik yipıSitıi;Jorue kent aiasiiidalci" nufus oriiıunı ve sömürgec 
. lŞriatiih sa.v~·yöiitehilenm di.kkite alarak ·sagiıkii"'blr as~l-i politikaya' sarup olımilidir .. Tespit edi
e.ıi-b~ pôlitikaya :riySuıt· pratik itdfuııcU-·:~tttialı ve gerekli kuruınlan 9hı!jtu.rarak diğer mücadeie yôl! 
eö.lleriyle :silahlı sa~aŞmkuyuılı-içmdeuygulamıilidir:·Bu kanuda da teorisi ile pr~tigi l;ıiriblrini tut 
e:·ldtı~)ert ~-veıi veren bir farn çırilıilidıf> · ·: .... ·. : : · ···· .: . · · . · : . · . · 
···~·-)3.\i patı~ }(lirdi.stan'da · sırut' ve·katrn~n)imn m.eV41eilili~ini; diger _par·çatardaki ulusal kurtul 
···:çıeiiiü "\ie: 'f1iikiye ~i 'siliıfuiı cfik.kale aLltak en geli~ güÇlen kapsayan, ·dost giiçlere karşı esnek b· 
ffitaklarpolitikası belirlenielid.i~. · .. ::: . ·· · . .. ·· . ·. ·· 
: · 4-: Bu part~ d. Ünya w Sınıfı harelcetiriin J>jf par~ ~lcfrak, dünya barŞDİrt korulımasında :yerini alı 
. iliiya devrund sifreciı;ıiifbdirle<:liğfpolltik perspekHfler:i esas· alarak bağımsız ve." kişilikli bir pölitl 
.. : i4~~e~ :r:e_ !Şçi sirlıfıfu:ıl Ulusal~~e eiıtemasy(l.n:al_··Çık~tarim diyalektik bir"bütüilsellik içinde" de al-
ahdii ... .... ·--:-:--· ... · . 

. Bu:gefç~kier JŞığı.ridasiyas;il birlik sorunu'na·baktıguria~; 
:: · İ)f;gişi._ic· parti arua)'ı.$i "Ve ·d~ik. mücadele· ~ııİl!y:Ş:pa ,sahip. olan .Ötğütlerin OlU§{UrdukJan platform. 
ardaıi"siyasalörgütSel biilikle.rin ÇıkmayaCağı bellidir. :·B~lirij güçlelin, belirli konUlan kendi·aialann· 
a tait$ıilin olumhıdur: An~ siyasal örgutS~t birlikler içi.ıi bu türden toplantılann düzeıilenmes · 
e devam Çt~iİnles~ baiıla:ririın oyıUarimave·oyaiaına taktiğiıiden ba§ka b~ey değildlr. Kitlelerin bir 
"kumu~l~yla. oyn~ak ve oıılarui iyi niyetli duygwarinı söinümıekiSt~~iyoruz. . . 
·Biz b~liğiii.yiık:ıci })if ihtiyaÇ olquğtin<ı; am~ Ciddiyet ve özveri istediğine inanıyoruz. Kürdistan' d 
elişen· olaylaı:a· müdahale :edebilecek sagwdı, hii partini,n" inşası - iÇin ol~acak birlikteliklerin, pı-ati 
ucadele'·iÇin~~' ~·yaparken yall. yana·'di"Şiı··güçJer arasındaoluşacağı lnancındayız. Birliktelikle 

çiiı belirl~yici olan pratikte ortak ~eoiiıi~ diişııiektii. BY;. i<:leolojik ~larak biie yakın gördügüinÜZ v 
t"at~kte biiler le ortak zemine. dü.şfu·e ihtiınalleri olan Q-igutve ·partilerle biilik görii§rıideriıie ve b 
onuda biz~-,~üşeii her tful~·fedabrhgahazmz.; A)nca; parti '\ie' orgtltlerin dışnda' olaiı ve sosyalls 
ir örgütte .niucadeteye·ka:tııma:·ıızri:ünde· olan gurup ve kadrolan da bağimsız ve özgur Kürdistan mü 
delesinde bir değer ·olarakkabıil ediyor ve ohlan da bü biilik süiedne katmakta yarar görüyoruz 
osyalistierinbirliğrsürecinde yanyana düşen ve:ortak görüŞler taşıyan " ör,gütler; ~!~tura9lkl~n bi 
t koriiite:YJe;• bu tiit guiop ve kadröıan· tespit- edip oıılarla taitişimtk, • görüş ve önerileriri i alarak, y 
a belli bir yayin organıoda görüşierini suİıtn!i o1clı)agı ·sı@ayarak, bu degerieri birlik sürecine katabil 
, katıDatıdır~ . · ·· .:•, 
Soniria.böyle baktığımıida, böylesi ·bir pla.tförmdaii, ide<olojik:J:>olitik ve· örgi:Üse1 bir ·• bifliğin çık 
ayacağiılln ·nedenleri daha iyi aw~ oıikktir. :Bii TSKolarak.burdaki mevcut gliçİerin -hepsiy 

e değil- ama ezi~i ·çogüruuguyta·hiç bir ciddi ·eyiçD.ide yan yana düşmedik. Bir cephe proğramı üzerio . 
ile anl3§3.1İıadık .Ve prati~te ort~·tavır ge~t.ireinedik. Ama b,irço~. alanda uzun Yıllardan beri ort 
yapan ôfğütler var. Örneğin, 'Sol Birlik' içiii# yei aıaıı KUidishiıili güÇl~r, Tevger içi nd~ yer alan v 
i1ip Y.ın~dır}~lik gôr!JŞıneleriıi.l siirdüreiı guÇiet -~lu~ .Bunlard~· PP_KK ile Kt)K-SE arasındaki bir 
ik 'Ça1Şria13.rı;·yiiıePPKKile TKSP arasında)ıÜruiüleii ve brr"tiirlü sonuçlandmlamayan birlik görüş 
. eleij pizi biilikler.konusunda "daha dikkatli olıriaya itiyor .' Ve sosyalistlerin birliği_ konusunda samirri 
lan ka di o ve· glıruplahn, bÜ tür birlik Çaıışıiııliatının sonuÇıahö:ıamasınin sebepleri" ilierinde dikkati 
ur~~n:_ger=e~Yo~·~ ... ::... .. . . · .. . . . . ··= ·. ·:··· . :.: •.• · :.· . . .:.-. . 

' Sö n uç olarak, biiaraya gelen guÇlerin sosyalizm egiliılıif olriialan veya kendi1erine sosyıHist demel 
i· parti birligiiçin yaterli 4egildir. Parti ariia~ partinin hedefi (bagimstz ve özgfu Kürdistan) sosy 

. konoiri.ik yapının tahlili; mücadele yontemi; ittifaklar sorunu,. ~ıitemasyörialiiın cinlaYışı bir parti ça 
sı altında .bii-araya· geİıriek için tM,tışılnİası"gereken temel 5orunlardıt .. Bu' temel so~unlarda an la 
irliğ{iÇinde olan ve gerekli özverlylgöstehrieye. hazır ola.lilat bitaraya ·gelip birlik yolunda pratik adı . 
tabllirl<(f.. · · · · · · · · 

·:· · ··:···:: . 

.•. -.: ~SK 

:.·:TEvGERA;sosYAIJsT A.KVRDıstANE 

:;·· ... 

~ . . 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



11 

MÜCADELENİN DAYATIGI GÖREV 
• • 

CEPHESEL BIRllK 

* "Devrimci süreç ve tarihi
mizin ibret verici dersleri, 
ulusal kurtuluştan yana 
olan güçleri, yurtsever ku
ruluş ve kişileri, dönemin 
ihtiyaçlarını karşılayabii
ecek adımlar atmaya davet 
ediyor .. 

* Doğal ayrılıkların ortak 
paydalarını bulmak; strate
ji farklılıklan arasında eş
güdüm sağlamak; 'yapay' 
ayrılıklan, sorumluluk ve 
özveriyle aşmak; ve ulusal 
cephe'nin inşası yolunda 
somut adımlar atmak gere
kiyor. 

* Ulusal cephenin inşası acil 
bir görevdir." (Vatan Güne
şi S.3) 

Ülkemizde ulusal demokratik dev
rim mücadelesi her geçen gün boyutla
narak gelişiyor. Sömürgeci baskı ve 
zulme karşı mücadelenin sagl.ıklı bir 
şekilde gelişmesi doğru bir politikanın 
yönlendirilmesi, her türlü savaşım 

araçlannın ustaca kullanılması, doğru 
bir ittifak anlayışının savunulması ve 
mücadele birliginin sağlanmasıyla 

mümkün olur. 
Asya, Afrika ve Latin Amerikadaki 

sömürge ülkelerin mücadelelerinde 
oldugu gibi, ülkemizde de mücadele
nin dayattığı görev cephesel birliğin 
sağlanmasıdır. V.Güneşi Yazarların

dan Ferhat Dijle'nin belirttigi gibi 
"Kürdistan ulusal kurtuluş mücadele
sinin yükünü omuziayan kürt halkı, bu
gün artık ulusal ve uluslararası planda 
Kürdistan devriminin stratejisini 
konuşturabilecek ulusal bir otorite 
görmek istiyor.(!) 

Sömürge ülkelerde bu ulusal otorite 
tüm anti-sömürgeci güçlerin yan yana 
gelip güçlerini birle§tirdikleri bir cep
he ile mümkün olur. Ülkemiz somu-

( İ.Alkmıın Poıat · .. · .. J 
tunda bugün ulusal demokratik bir 
cephenin inşası acil bir görevdir. Ülke
mizin nesnel koşullan ve mücadelenin 
vardıgı boyut bunu gerektiriyor. 

Sömürge ülkelerde bir avuç işbirlik
çinin dışında tüm ulusal demokratik ve 
sosyalist güçlerin yan yana gelmeleri ve 
ulusal bir cephede birleşmelerinin ge
rekliligi; ulusal kurtuluş savaşının tüm 
bu sınıf ve katmanlara dayanması ve 
ulusal demokratik güçlerin asgari ola
rak ulusun özgürlüğü ve ülkenin bağ
ımsızlıgı bedefınde birleşmeleridir. 

Soruna ülkemizin özgül koşullan 

açısından baktığımızda "Kürdistan'da 
ulusal demokratik devrim, anti-empe
ryalist, anti-sömürgeci tüm güçlerin 
oluşturacaklan ulusal demokratik cep
henin eseri olacaktır"(2) 

Ulusal Demokratik Cephe nedir 
Sömürge ülkelerde gündemde olan 

devrim, ulusal demokratik devrimdir. 
Bu devrimin toplumsal tabanını işçi sı
nıfı, köylülük, küçük burjuvazi ve varsa 
ulusal burjuvazi oluşturur. işbirlikçi 
burjuvazi, büyük toprak sahipleri ve 
gerici güçler dışında, bu degişik sınıf ve 
katmanlann farklı çıkarlannı uyum içi
ne sokan ve ortak asgari amaçlar etra
fında birle§en ittifakın siyasal 
organizasyonuna ulusal demokratik 
cephe denir. 

Bu konuda Le Duan şöyle diyor: 
"Cephe, belirli bir ortak savaşım prog
ramı temeli üstünde işbirligi yapan, çe
şitli sınıflan içine alan bir karşıtlar 

birliğidir." (3) 
Ulusal ve sınıfsal baslanın iç içe geç

tigi, her türlü zulüm ve vahşelin kol 
gezdiği sömürge ülkelerde ulusal de
mokratik devrime katılan sınıf ve kat
manlar çok sayıda oldugu gib~ 
ittifaklar politikasında da, çıkarlan sö
mürgeci,işgalci güçlerle çelişen toplu
mun tüm kesimlerine göre 
belirlenmektc-.!5r. Yani, ulusal kurtu-

luş mücadelesi süresince, Le Duan'ın 
deyimiyle, "karşıtlann birligi" sağlan
maktadır. 

Bu doğru cephesel politikadan ha
reketle; tarihte birçok sömürge ülkede 
böylesine bir ittifaklar politikasından 
hareket edilerek ulusal kurtuluş cep
beleri oluşturulmuş ve mücadele başa
nya ulaşmıştır. 

Ulusal demokratik cephenin karek
teri ve kapsamı 

Sömürge ülkelerde kurulan cephe
nin ulusal demokratik karekteri onun 
sömürgeci boyunduruga karşı ulusal 
ve işbirlikçi burjuvazi ile toprak aga
Iıgına, yerel gericilige karşı demokra
tik muhteva taşımasından dolayıdır. 

Ulusal demokratik cephenin kapsa
mı ise çok geniş olmalıdır. Cephe, bir 
siyasal örgütlenme biçimi oldugu için 
anti-sömürgeci, yurtsever sınıf ve kat
maniann siyasal temsilcilerini bünye
sinde barındırmalı ve bu sıruflara 

dayanmalıdır. 

Cephe, dar kapsamlı degil, geniş 

kapsamlı olmalıveeger mümkünse biç 
bir yurtsever gücü (parti, örgüt, hare
ket, grup ve çevreyi) dıştalamamalıdır. 

Zaten ulusal kurtuluş cephelerinin 
önemli bir özelliği de tüm ilerici yurt
sever, devrimci-demokrat ve sosyalist 
güçlerin, politik örgütlerinin tek bir ta
nesini dahi dışarda bırakmamaya çalış
masıdır. 

Tek başına bir yurtsever hareketin 
kendisini cephe ilan etmesi veya tek 
başına cephe kurması doğru bir tavır 
olmadığı gibi, günümüzde ülke ger
çekligine de ters düşüyor. Yine işi ace
leye getirip çok sayıda radikal gücü 
cephe oluşumunun dışında tutarak bir 
oldu bittiyle cephe kurup ilan etmek de 
doğru degildir. Bugün her iki yanlışın 
başansızlığı K.Kürdistanda görün
mektedir. 
Devamı sayfa 14'te 
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TSK'mn açtıgı yeni çığır zaferi müjdeliyor! 

Kamber-Ortadoğu 
12 Eylül faşist diktatörlük ön

cesi, kendi birimimdeki anti-faşist mü
cadelede genç bir ög:renci olarak yer 
alanlardan biriyim. O dönemdeki dev
rimci mücadelenin önemli kriterlerin
den biri olan f~izme karşı mücadele 
beni de etkiledi. Ve aktif bir eleman 
olarak bu mücadelenin içinde kendimi 
buldum. Var olan gençlik atılganlığımı 
ve enerjimi bu kanalda harcadım ve 
bunda da başanlı oldum. Ulusal çeli
şkinin tartı§malann gündemini belirle
diği döneme gelinmesi benim gibi 
birçok arkadaşı da ar~tırma yapmaya 
sevketti. Bulunduğumuz birimde anti
f~ist mücadele çerçevesinde birçok 
kazanımlar elde etmiştik. Devlet de
stekli f~istlerin her türlü saldınJanm 
geri püskürtüyor ve aym şiddetle saldı
nyorduk. Bölgemizde güçlü bir anti
f~ist gençlik potansiyelin oluşması 12 
eylül öncesi var olan siyasi hareketle
rin dikkatini çekmiş ve onlara çalışma 
imkanı saglamıştı. Birçogumuz şu veya 
bu düzeyde siyasi hareketlerle ilişki 
içindeydik. Ancak siyasi hareketlerin 
biribirleriyle uğr~malan ve çatışmala
ra varan sürtüşmeleri bu hareketlerle 
daha sıkı il~kiler gel~tirmemizde so
ğutucu bir etki yarallı ve birçoğumuz 
herhangi bir örgütsel il~ki içine girme
den anti-f~ist mücadelede sağlanan 
gen~ bir platformda kalmayı uygun 
gördük. 

Bu dönemde, marksizıni-leninizmi 
bizlerden iyi bilen ve ulusal sorunu bu 
çerçevede ele alan birçok devrimci un
suda taJU§tık, bunlan zevkle dioledik. 
Devrimci bilincin gelişimi için kitap ve 
dergileri okuyarak kendimizi gel~tir
dik. 12 Eylül öncesi siyasi hareketlerin 
kadrolarından ve görüşlerinden etki
lendik. Ama olaylan derinlemesine 
tahlil edemediğirnizden, sorun1ann iç
sel nedenlerini iyi kavrayamadığı

rmzdan olacak ki, mevcut hareketlerin 
sömürgeci zor karşısında nasıl tavır ge
l~tireceklerini ve bu ağır yükün so
rumluluğunu ne kadar taşıyacaklanru 
göremiyorduk. Ancak 12 Eylül'den 
sonra, Kürdistan'lı örgütlerin etkisiz ve 
pasif kalması sonrasında, sorunlan 
diyalektik bir bağlamda ele almaya ba
şladık. Yenilgi, başanya götürecek di-

1 
ı 

' namikieri bulmanııza neden oldu. 
Ama bunu hala görmeyenierin sayısı 
da az değil. Bu nedenle hala eski teo
riler yeniden ısıtılıp öne sürülebiliyor. 

Devrimcilik öyle değildi, hele kürdi
stanlı devrimciler için hiç değildi. 

Bunu bugün daha iyi görmek mümkün. 
Çünkü hayatın canlı pratiği herkesi 
santraç tahtasında yerine oturttu. Teo
rik sorunlann kalemşörlüğünü yap
mak ve bununla yetinmek artık geride 
kaldı. Kürdistan'da y~an sav~ hali
ne müdahale etmek gerekiyor. Yoksa 
Avrupa metrepotlerinde oturup uzak
tan kumandalı devrim merkezleri oluş
turmaya çalışmak sorunu 
çözmeyecektir. 

Evet yold~lar, sömürgeci f~ist cun
tamn iktidar dönemini yaşamış, eo 
aşağılık uygulamalanna maruz kalmı
şlardan biri olarak, 12 Eylül hareketle
rinin döneme uygun çıkışlanm hep 
aradık. Daha iyi dönerler diye bekle
dik. Ama onlann yerine, dönemin zor 
k~ullanm göğüslerneye aday, yenilgi
den ders çıkarrmş olanlarla karşıl~tık. 
Bunlardan biri de Kürdistan'ın somut 
k~ullarım iyi değerlendiren, sağlıklı 
bir askeri politika üretip onu pratikte 
hayata geçirmeye çalışan, dost düşman 
ayrımını yapıp ittifaklar politikasım 

ona göre belirleyen TSK dır. O'nun 
pratik faaliyetlerini gördük ve yer al
dık. 

TSK kitlelere hemen devrim vaad 
etmiyor. O, Kürdistan kurtuluşunun, 
çok değ~ik mücadele yöntemleriye 
birlikte, uzun erimli bir gerilla savaşı 
sonunda genel bir halk ayaklanmasıyla 
mümkün olacağım savunuyor. Önün
deki devrim ~amasımo ulusal demo
kratik devrim oldugunu düşünerek, 

bunu b~aracak olan ulusal demokra-

1 ! .. \ \ 

lik cephenin gerekliliğine inamyor. 
Doğmatik ve her türlü nesnel gerçek
likten uzak düşüncelerin karşısında
dır. TSK ilkelidir ve ilkeli 
birlikteliklerden yandır. Meseleleri ge
niş ve derinlemesine ele almaktadır. 
Kürdistan'ın dört parçaya bölünmüş 
sömürge statüsünü dikkate alarak, so
runun bir iç sorun değil, bölgesel, hat
ta uluslararası bir sorun olduğuna 

inanmaktadır. 

TSK, yayın organlannda, yaşadığı 

sorunlan, karşıl~tıklan zorluklan 
açık bir biçimde dile getirmektedir. 
Zor k~ullara ayak uyduramayıp dö
külmelerin olabileceğini bilebilmekte
dir. Ancak, zor k~ullardan geçip 
sınavı başanyla verip çelikl~en kadro
ların, militaniann hareketi omuzlaya
cağma inanmaktadır. Her alanda 
harekete yeni katılımların olması doğ
ru bir hatta oluşumuzun işaretidir. 
Yaşanan süreç, daha fazla b~arılar 

elde etmek için daha çok özverili dav
ranınayı gerektiriyor. Bugünden bu
nun hazırlığı içindeyiz. Biliyoruz ki, 
her kazammın belirli bir bedeli vardır. 
Kürdistan k~ullannda belirli mevziler 
elde etmek bedelsiz mümkün değildir. 
Dönem dönem bunun bedelini agır 
ödedik, Kek Serdar gibi öndericimizi 
bu mücadelede şehit verdik. Halkımı
zın kurtuluşunu yakınla§tırmak için bu 
onurlu ölümle kucakl~maktan korku
muz yok ... 

Zafer TSK' mn açtığı yeni çığırda ge
l~ecektir, savaşım kurtuluşla taçlanac
aktır! 

Yaşasın TSK- ORK!.. 
Y~asın Peşmerge!.. 
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Ekonomi-Politik 

Kapitalizmin Ekonomi Politiöi 

Kapitalizmin ekonomi politiğini öğ
renmek, kapitalist toplumu incelemek 
için vazgeçilmez bir kü§uldur. Marks 
kapitalizmin tahliline meta ile başlar. 
Kapitalist toplumda iğneden-iplige; 
dev fabrikalardan insanın emek gücü
ne kadar her şey alınır satılır. Ekono-
ıistlerin dedigi gibi herşey bir meta 

biçimini alır. İnsanlar arasındaki il~ki
leri dahi metalar arasındaki il~kilerin 
biçimi temsil eder. Meta, Marks'a göre 
burjuva toplumunun ekonomik bir 
hücresidir. Toplumun esas çelişkileri
ni yansıtır. Matarun ve meta üretiminin 
tahlili Marksa kapitalist üretim il~kile
rinin niteligini açıklama olanağı verdi. 

Meta Nedir 
Meta, değ~im veya satı.ş amacıyla, 

genel olarak pazar için üretilen malla
ra denir. Üreticilerin özel kullanımı 
için üretilmiş olan maldır. Meta ile mal 
bir ve aynı şeyler degildir. Çünkü, her 
mal pazar için üretilmez. Üretici ürü
nünü satmıyorsa, ömegin kendi tüketi
mi için kullanıyorsa, ortada meta 
.yoktur. Malın meta olma özelligi, doğ-

_:udan tüketim için degil, fakat degişirn 
için, pazar için üret~ olmasıdır. 

Meta üretiminin geçm~i kapitalist 
üretim tarzından daha eskidir. Daha il
kel toplum aşamasında bu toplumun 
içinde ortaya çıkm.ış, köleci düzende ve 
feodalizmde gel~miş ve kapitalizmde 
en son aşamasına ulaşmı.ştır. Kapitalist 
düzende herşey meta olmuştur, satlık
tır; satınalınabilir, hatta meta olarak 
üretilmem~ bulunan ve bir değeri ol
mayan şeylerin de bir fiyatı vardır. Ör
neğin politikacılann vicdanı gibi. 

Sosyalist topluda da meta üretimi 
varlığını sf•rdürür. Ancak meta üretimi 
bu tcplumda yeni bir nitelik kazanır. 
Bu toplum aşamasında da tüm ihtiyaç
lan eksiksiz karşılamak olanaksız ol
duğundan, üretilen ürünlerin 
dağılımının, çalı.şanın verimine ve ye
teneğine göre ayarlanması zorunlu
luğu meta üretimini kaçınılmaz kılıyor. 

Meta Üretiminin ortaya çıkış koşul
lan 
Herşeyden önce, meta üretimi, belli 

kü§uJlar içinde ortaya çıkabilir. Meta 
üretimi ve mübadelesini belirliyen en 
genel kü§ul, meta'nın çeşitliliğidir. 
Meta üretiminin ortaya çıkı.şı ve varo
luşu için başlıca kü§ul, toplumsal ~ bö
lümüdür. Meta üretimi toplumsal 
~bölümü üzerinde doğar ve gel~ir. 

Bununla birlikte, işbölümü meta 
üretiminden önce de vardır. Her biri 
bir demirci, bir çömlekçi, bir değir
menci gibi zanaatçılara sahip bulunan 
bir çok ilkel ortaklaşa toplulukta ~bö
lümünü görüyoruz. Bu zanaatçılar kar
şılıklı olarak kendilerine tanmsal 
ürünler saglıyan ortaklaşa topluluğun 
ihtiyaçlanru karşılıyorlardı. 

Meta üretimini doğuran ikinci 
önemli kO§ul; üretim araçlanndaki 
özel mülkiyelin ortaya çıkmasıdır. 
Yani, dogal ekonominin meta ekono
misi haline gelmesidir. Zanaatçı orta
klaşa topluluk üyesi olmaktan çıkıp da 
kendi üretim araçlannın sahibi duru
muna geldigi zaman kendi emek ürün
lerini satabilir. 

Buna göre meta üretimini doğuran 
kü§ullar, toplumsal işbölümü ilc üre
tim araçlannın özel mülkiyelidir. 

Kapitalizm, yerini sosyalizme; özel 
mülkiyet de toplumsal mülkiyete yer.i
ni bıraktığı zaman meta üretimi de kö
künden nitelik degiştirir. Planlı, 
toplumsal mülkiyet üzerine kurulu bir 
meta üretimi durumu haline getirilir. 

Basit meta üretimi ile kapitalist 
meta üretiminin ortak ve farklı yan la· 
n 

Meta üretiminin iki tarihsel biçimi 
vardır. Birincisi; basit meta üretimi, 
İkincisi; kapitalist meta üretimidir. 

Basit meta üretiminin karekteristik 
temsilciler l<üçük köylüler, el sanatçı
lan vb.diı. • ı ,.,.t_imlerini k~isel emek 
üzerine kurmuşlardır, başkalarının 

emeğini sömürmezler, kendileri çalı
§ırlar. Her basit üretici kendi üretim 
araçlannın sahibidir. Basit meta üreti
mi ikili karektere sahiptir. Bir yandan, 
özel mülkiyet üzerine kurulmuş, küçük 
köylü ya da elsanatçısı , üretim aracına 
sahiptir ve bu niteliği onu kapitaliste 
yaklaştırır. Öte yandan, basit meta üre
timi, kişisel emek üzerine kurulmuş ol
du&ru için, üretici bir emekçidir ve bu 
niteliği onu ~çiye yakla!jtınr. İşçinin 
küçük üreticiden farkı üretim araçları
nın özel mülkiyetine sahip olmaması
dır. İşçi sınıfı ile köylülüğün 
çıkarlarının birliği ve aralanndaki itti
fak olanakları buradan gelir. 

Basit meta üretimi, belirli toplumsal 
kü§ullarda, geleceğin kapitalist üreti
mine hareket noktası ve temel olma ~
!evini gorur. Birincisi, üretim 
araçlanam özel mülkiyet halinde ol
ması ki, bu kü§ul ilkel toplumun dağıl
ma döneminde ortaya çıkmı.ştır. 
İkincisi, emek gücü metaya dönÜ§mÜ§
tür, ki bu döntl§üm feodal toplumun 
dağılma dönemine rastlar. 

Basit meta üreticisi kararsızdır; köy
lü ve el sanatçıları arasında daima far
klılaşma yaşanır. Bazıları (azınlık) 
zenginleşi rken, bazılan da (çoğunluk) 
mevcut durumu kaybederek yoksulla
şır. Yukarıda belirtilen kO§ullar içinde, 
bu süreçler, kent ve kırda burjuvazinin 
ve ~çi sınıfının ortaya çıkmasına yarar. 

Kapitalist meta üretimi, basit meta 
üretiminde olduğu gibi, toplumsal ~
bölümü ve üretim araçlarının özel mül
kiyeti üzerine kurulmuştur. Ama 
üretim araçları sahibinin ~isel emeği 
değil, ücretli emeğin, üretim araçlan 
sahibi tarafından sömürülmesi üzerine 
kurulmuştur. Kapitalist meta üreti
minde üretim araçlan ve paranın sahi
bi üretimde bulunmaz. Üretim 
araçlannı çalıştıran emek gücünü pa
rayla satınalır. Emek gücünün metaya 
döntl§mesi, kapitalizmde, meta üreti
minin yeni bir gelişme kazanması ve 
evrensel hale gelmesi demektir. Meta 
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degişimi "Burjuva toplumunun binler
ce kez karşılaştığı en basit alışıla gelen, 
en temel, en genel ve en olağan ~kiyi 
oluşturur." 

Basit meta üretimi ile kapitalist me'ta 
üretiminin belirleyici ortak yanlan: 

- Toplumsal işbölümü 
-Üretim araçlan üzerinde özel mül-

kiyet 
- Ürünlerin satış amacıyla üretilme-

si 

Sayfa ll'rn devanıı 
Ulusal cephenin oluşumu doğrultu

sunda izlenmesi gereken doğru politi
ka; "Cepheye giden yolda, reformizme, 
bölücülüğe, ve 'sol' sekterliğe karşı 

tüm ulusal kurtuluşçu güçlerin birliği
ni adım adım örmek için ilkeli, kararlı 
ama esnek bir politika gütmek gerekiy
or." (4) 

Sömürge ülkelerde ulusal kurtuluş 
hareketinin birliği için en doğru ve 
önemli araç cephesel birliktir. Empe
ryalizmin ve bölge gerici devletlerinin 
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- Ürünlerin kendiliğindenliği ve 
anaeşik karekteri 

Farklı yanlar: 
Basit meta üretimi: 
- Üretim araçlan doğrudan üreti

ciye aittir. 
- Ürün üreticinin ki§isel emeği ile 

üretilir. 
-Ürün üreticiye aittir. 
-~cü meta degildir. 
- Basit meta üretimi, üretimin genel 

biçimine döniişmez. 

çıkarlarına uygun olarak dört parçaya 
bölünüp sömürgeleştiiilen ülkemiz 
Kürdistan'da ulusal kurtuluş mücade
lesinin gelişim sürecinin tarihsel ola
rak dayattıgı görev, her parça da ulusal 
demokratik cephenin oh.J.§turulması ve 
cepheler arasında üst düzeyde bir or
ganizasyonun örgütlendirilmesidir. 

Bugün "Ulusal çıkarlar etrafında 

birle§IDenin önüne engel olarak çıkan 
yapay ayrılıkları" aşmak ve ulusal de
mokratik bir cepheyi oluşturmak için 
Kuzey Kürdistanlı tüm devrimci de
mokrat, yurtsever ve sosyalist güçler 

~ 
~ ~ 
'x 
~ 

~ 
; - ~ o( ~ '3 
Q. 

~ ı= 

"( 

~ 
~ 

c!· ..< 
; 

- ı " :~ ~ ~ ~ 
"i -·':j:. 
< 

... 

Kapitalist meta üretimi: 
- Ü retim araçlan kapitalisliere ait

tir. 
- Ürün, üretim araçlaona sahip ol

mayan ücretli işçi ler tarafından üreti
lir. 

-Ürün kapitaliste aittir. 
- Emek gücü metadır . 

- Kapitalist meta üretimi genel ka-
rekter gösterir. 

üzerine düşen görevleri yerine getir
melidirler. 

Acil bir görev olan ulusal demokra
tik cepbenin inşası için ileri! 

Kaynaklar 

1- Vatan Güne§i S.3 sayfa 23 
2- H eviya Gel S.l7 
3- Le Duan, Vietnam Devrimi, Bil

im ve Sos. yay. 
4- Vatan Güne§i S.l sayfa 34 
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Bu gelişim sonucu, taşlı ayaklanma ile siyasi önder FKO daha da haklı ve güçlü bir konumda siyas 
tağa geçmiştir. Ancak ABD, uluslararası platform.lar<la FKÖ'nün ve. dolayısıyla Filistin halkının lehi 
e dcgişen bu üstünlügü frenleme~ İsrail'in ve kendisinin ·içinde bulunduğu tecritten kurtulmak, a 
manda İntifada'yı kırma yada denediyebilme amacıyla onlarca "banş" planı sunm~ veya işbirlikçis 
rap yönetimlerine sundurmll§tur. Ne var ki, Filistin halkının, tek ve meşru temsilcisi FKÖ'yü, bağı m 

ız devleti dahil tüm ulusal hakiarım tariuruyan planlann İntifada kayasına çarptığı ve de çarpacagı ar 
k kesin bir açıklık kazanmışhr. 
Filistin halkırtın son iki yıllık İntifacİa süreciri~e verdigi; 1000'e yakın §ehit, 48 000 yaralı, 7 000 sakat 
000 tutuklu ve oiılarca 'milyon dolarlık ekonomik kayıplara rağmen, ulusal temel haklarını bir yan 

ırakıp işgalci siyonist İsrail'le uzlaşması beklenemez. 
Bugüne .kadar sunulan teslimlyetçi,. uzlaşmacı planlarui savunUcrihın yamsira, reformisı güçler d 

evreye girip; dünyainızdaki yeni değişimlere sıgmarak, "nükleer savaş tehlikesi" ya da "bölgesel isti 
an koruma" gerekçeleriyle, savaŞta dogup büyüyen ve ya.şaiiunda istikrar yüzü görmeyen Filistin hal 
na ve dewimcilerine baskı yaparak haklı devrimci savaşınından vazgeçirmeye çalı§maktadır. Ancak 
u' tür giri§imlerin tehlikesini kavnyan Filistin halkı, bu güç ve anlayışlara en iyi cevabını, İntifada' 
ürdürüp·daha da güçlendirmekle verdigi görülmektedir. 
Çagıınızın yeni değişimlerini· dikkate alan devrimci güçler o'ıara.k, gerçek yenilenmenin, egemen v 

ömürgeci güçlerlesınıfsal ve ulusal temelde. uzlaşılarak degi~· aksine; ban!i, demokrasi, ulusal ve to 
lumsal kurtuluş için devrimci mücadekyi'Filistinde İntifada hareketinde olduğu gib~ yükselterek yen 
e üstün biçini.Ierle sürdürmekle mÜmkün. olabileceğine inanmaktayız . 
.Aşagıda imzalan buliınan, Türkiye ve Kui:ey Kürdistan ulusal ve toplumsal kurtul~ mücadelesi ve 

en, devririıci-yurtsev<;.r parti ve örgütler olarak, Filist~ halk ayaklanmasını lll. yılında yeniden coşkuy 
a selamlarken, ülkemizde ve bölgemizdeki diğer tüm devrimci, demokrat yurtsever güçleri şan 
ntifada'yı, İsrail siyonlz:m.ine ve destekçisi ABD emperyalizmine karş, zafere kadar daha aktif deste 
lerneye çagınyoruz. 5.12.1989 · 
- Yaşasın Filistin halkının şanh ayaklanmasi! 
·- Kabrolsun e·mperyalizm ve siyonizm! 

DEV-SOL K.U.K. TEVGER TKEP 'TSK 
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Aynca, DEV-SOL, TEVGER, 
TKEP ve TSK imzalı ortak bir kartpos
tal basıp dagıtarak ayaklanmanın 3. yı
lını kutlama çalışmalarını yürüttüler. 
Aynı tarihlerde, "Filistin Arap halkı

nın ayaklanmasıyla dayan.ışma komite
si" en geniş güçlerin katılımıyla ortak 

'- bir bildiri dagıuı. 
6.12.1989 tarihinde ise, komite tara

fından bir seminer düzenlendi. Semi
nerde; 

2- "Intifada" ve saglıklı siyasi proğ
ram. Konuları işlendi. 

7.12.1989 tarihinde fılistin mülteci 
kamplannda bir miting düzenlendi. 
Mitinge yüzbinlerce fılistinli göçmen 
katıldı ve "intifada"yı destekler slogan
lar haykırdı. 

Son olarak "Komite"; 8.12.1989 tari
hinde, bir festival düzenledi. Festival
de, Bahreyn Kurtulll§ cephesi•nin 
sözcüsü komite adına açı.ş konll§ması
m yaptı. Ardından Lübnan Komünist 
Partisi Genel Sekreteri Core Havi, 

Fettah intifada lideri Ebu Musa ve Mı
sır Nasırcı Arap Sosyalist Partisi adına 
bir temsilci birer konuşma yaptılar. 

Konuşmacılar "İntifada"nın devam et
tirilmesinin gerekliliğine ve önemine 
değindiler ve Lübnan'daki gelişmelere 
dikkat çektiler. Tüm bu eylemiere TSK 
ve diğer Türkiyeli ve K.Kürdistanlı 
güçlerde katıldılar. 

1- Filistin mücadelesinde "İntifada" 
(ayaklanam) 

TEYGER 
~ .. 

TSK 

Alan Kurmanc 
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Filistin halkımn ''İntifada" -ayaklanma-sı 3. yılına 
girerken, Ortad~u'da CO§kuyla kutlandı 

5.12.1989 tarihinde Kurtuluş hareketi Komitesi'nin çağrısıy
la; "ayaklanmarun" 3. yılına girişi nedeniyle bir toplantı yapıldı. 
Toplantıya Türkiye ve Kuzey Kürdistan'dan şu örgütler katıldı: 
TSK, PKK, DEV-SOL, TKEP. Toplantıda, Kurtuluş hareketle
ri "Filistin Arap halkının ayaklanmasıyla ilgili dayanışma kom
itesi" adlı bir komite oluşturdu. Komite ilk etapta, direnişi 
sembolize eden ve komitenin imzasını taşıyan bir afış bastırdı ve 
Filistin halkının ayaklanmasıyla ilgili dayanışma haftası düzen
lendi. 

Yine 5.12.1989 tarihinde biraraya gelen DEV-SOL, KUK, 
TEVGER, TKEP, TSK ortak bir bildiri yayınlayarak Filistin 
halkırun ayaklanması ile dayanışma içinde olduklannı dile ge
tirdiler. 

Ortak bildiri: 

FİLİS1İN HALKININ T~LI AYAKlANMASINI m. 
Yll.JNDASEIAMLIYORUZ 

8.12.1987 Tarihinde Filistin halk kitlelerinin, i§galci siyonist İsrail güçlerine karşı taşlı, sopalı coşkuh 
gösterileriyle başlayan şanlı halk ayaklanması lll. yılına daha kararlı, daha görkemli, büyük itibar ve kaza 
rumtarla girmektedir. 

İsrail i§galci yönetimine karşı, yanm asıra yaklaşan ulusal kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin d ege 
ve birikimleri üzerinde patlak veren INTIFADA hareketi, Filistin ulusal kurtuluş devrimi sürecinde nite 
bir degişim ve yeni bir mücadele atılım döneminin başlangıcı olmuştur. 

İntifada, daha ilk günden kendisine temel aldığı istemler, yeni mücadele taktikleri ve örgütlenme biçim 
eriyle alışıla gelmiş mücadele deney ve birikimlerini zenginleştirerek Filistin devrimine yeni bir dinamizm 
l<azandırmış, Filistin davasını yeniden uluslararası kamuoyunun dikkat merkezine oturlmuştur. 

İki yıldan buyana işgal edilmiş topraklarda, FKÖ'ye baglı birleşik ulusal yönetim önderliğinde, güçle 
nerck devam eden İntifada, ABD emperyalizminin direkt ve açık desteğiyle en modern askeri araç ve ge 
eçleriyle donanan İsrail siyonİst güçlerinin her türlü çagdışı baskı ve şiddet saldırılarına rağmen, gelişim 
durdurulamaıruş, aksine daha güçlenerek, kurtuluş mücadeleleri tarihinde en uzun halk ayaklanması ün 
vanını kazanmıştır. 

İntifada, Filistin halkının; kendi kaderini tayin etme, geri dönme ve bagımsız devletini kurma gibi teme 
ulusal haklarırun tanınması talepleri zemininde haklı ve meşru direnişi ve mücadele azmi karşısında acze 
düşen İsrail işgalci yönetiminin başvurduğu; öldürme, yara lama, tutuklama, işkence, sürgün, mal-mülke e 
~~.oyma, askeri ve ekonomik kuşatma, vb. uygulamalarıyla dünya kamuoyu önünde çirkcf yüzü ve vahşetin 
ergiliyerek tecrit edilmiştir 

fazışma Adr esi : 
t'.ox 34055 
100 26 Stockhol~/Sweden 
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He\ı.a Ge l-149796- 5 
Stockholm/Sweden 

Abane şartları : 
Bir yıllık-35 011 . 
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Författarcs Bol..ınaskin 
Stodholın, 1989 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




