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KARKEilliN HEMÜ WELA TAN Ü GEL~N BINDEST YEKBIN! 

DEVRİMCİ-YURTSEVER VE SOL BİR BLOK HALİNDE 
SÖM_(JRQECj BURJUVAZiNİN SEÇİM_ OYUNL{!RJ.NA Kj!RŞI 

GUÇLU BIR PROTESTO HAREKETINI GELIŞTIRELIM I. 

Kuzey Kürdistan'da zor ve 
çetin bir mücadele sürdürülüyor. 
Sömürgeci vahşet, barbarlık 
boyutunda Kürdistanın her 
tarafını yakıp , yıkıyor. 
Kürdistan dağları, ormanl arı , 
~ehir ve köyleri, kan, irin ve 
Jarut kokuyor. TC. Kürdis tanı 
alev, alev yanan bir ceheneme 
dönüştürmek istiyor. Sömürgeci 
TC., Kuzey Kürdistanla yetin
meyip, Güney ve Doğu 
Kürdistandaki köyleri de 
bombalıyor. Onlarca sivil Kürt 
köy! üsünü katlediyor. Zel e 
kampına yapılan hava sald ırıs ı , 
Kürt Federe Devletinin 
sınırlarının ve hava sahasının 
ihlali olup, sömürgeci haydut
luğun bir göstergesidir. 

Sömürgeci Türk devleti derin 
bir ekonomik ve siyasal kriz 
yaşıyor. Kualisyon hükümeti 
si yasal ol ara k iflas etmiştir. 
Kürt ulusal sorununda büyük bir 
açmaz içersinde olan sömürgeci 
TC. "Bahar Harekatı " sendro
munu yaratarak bir soykırıma 
hazırlanıyor. 27 Mart yerel 
seçimler si l ahların gölgesinde 
yapılmak is teniliyor. Kürdistan ' 
dakayb eden Türk devleti, Kürt 
halkının dini duygularını 
sömüren RP(Refah Partisi) yi 
emniyet subabı olarak üne 
sürmek istiyor. Türk Genel 
Kurmay Başkanı Doğan Güreş, 
di ğer burjuva parti lerine 
Kürdistanda DEP'e karşı RP 
adaylarının desteki enmesi öne
risinde bulunuyor. Kaybeden 
Türk devleti din kisvesi altında 
Kürdistanda tutunmak istiyor. 

27 Mart yerel seçimlerde 
sömürgeci burjuvazinin seçim 
oyunlarını bozmak için devrim
ci , yurtsever ve sol bir blok ha-

linde güçlü bir protesto hareketini 
geliştirmek gerekir. Biz, bu 
mahal i seçimlerde boykot 
taktiğini doğru bulmuyoruz. DEP' 
ın seçimlerden çekilmesi de 
doğru bir tav ır değildir. 
Kürdistan 'ın tüm yörelerinde 
kayb etme pahasına da ol saydı , 
sadece Diyarbekir'de kazanmak 
için seçimlere girilmel iydi. Bir 
Mehdi Zana, bir Urfan Alpaslan 
gibi bir değer, bir sahsiyet 
çıkabilmeliydi. DEP seçim alan
l arını sömürgeci burjuva partileri
ne terk etmemeliydi. Geçen sefer 
SHP'nin kuyruğuna takılanl ar, 
bağıms ız ve kişilikli bir seçim 
politikasını geli ştiremeyenler, bu 
sefer de gidip diğer düzen partile
rinin kuyruğuna takı lmasınlar. 
Biz, TSK olarak DEP seçimlerden 
çekilmeden ö nce yaptığımız 
seçim değerlen-dirmesini "Yerel 
Seçimler ve Devrimci Ulusal Po
litika" başlıklı bildirimi zde 
görüşlerimizi dile getirdik . Ne 
var ki bildirimizin yazıld ığı ve 
dağıtı ldığı zamana kadar, ne DEP 
ne de Türki ye demokrasi güçleri 
sözünü etti ğimiz poli tik perspektif 
sunma ve onun pratik adıml~mnı 
atma konumuna giremedikleri de 
ayrı bir gerçektir. 

DEP'in seçimlerden çekildiği 
aç ıklaması da net ve doyurucu 
değildır. Şu ana kadar DEP'in 
seçimleri boykot mu edeceği veya 
kesin girmeyece ği açıklığa 
kavuşmuş değil. Bu da onun 
baştan beri izlediği yanl ış politi 
kadan kaynaklanıyor. Büy"Ie bir 
ortamda, doğru tavır; ortak bir 
protesto hareketini gelişti rm ek, 
hiçbir burjuva partisine oy verme
mek, eğer bağımsız yurtsever, de
mokrat adaylar varsa onları deste
klemek, yoksa beyaz oy atarak 

seçimleri protesto etmek gerekir. 

ZORUNLU BİR AÇIKLAMA. 

Hevi ya Gel' ın yayımlanan 38-39-40 
sayılarla, elinize geçecek 4 1. sayısı ve 
bundan sonra yayımlanacak sayılar için kısa 
bir açıklama yapma gereğini duyuyoruz. 
Adlarını andığımız sayılarla bundan sonra 
çıkacak sayılar. H evi ya Gel' ın daha önceleri 
izledi~i periyodik yay ın özelliğini 
taş ımıyor. Belirli aralıklarla ve ihtiyaca 
göre, siyasal birlikler süreci tamamlaıuncaya 
kadar yay ı n ını dü ze nsiz olarak 
sürdüreceğiz. Aynca daha önce çıkan üç 
sayı hakında da yanlış anlaşılınaların 
önüne geçmek için bir düzcltme yapma ih
tiyacını duyuyoruz. Yukarda adı geçen 
sayılarda, imzalı çıkınas ı ger.~ken bazı 
yazılar imzas ız çıkmıştır. Orııeğin ; 
"De~işen dünya ve değişmeyen bizler" 
yazıs ı Rojen Xerzi imzas ım taşıyor. Adı 
geçen yazı teknik hata sonucu iınzasız 
çıkmıştı. 
Ayrıca siyasal birlikler konusunda da kısa 

bir notuntuzu duyurmak istiyoruz. Bilindiği 
gibi , Kuzey Kürdistan'da yaşanan süreçte 
kendini dayatan temel sonıniardan biri de 
sosyalist zeminde yer alan güçlerin siyasi ve 
örgütsel birliği sprunudur. Sorun kendini iki 
temel nedenden dolayı dayatıyor. 
Birincisi: Dağınık durumdaki sosyalist güç 

ve çevrelerin birliği ve bu temelde güçlü de
vrimci sosyalist bir örgütün yaratılmas ı. 
İkincisi : Kürdistan ulusal Kur~luş Hareke

tinin vardığı yeni aşamada Ulkernize ve 
halkımıza somut bir alternatif sunmak ve 
halkımızın ulusal mücadelesini güçlü bir de
vrimci önderliğe kavuşturmak. Bu 
bağlaında, TSK, KUK ve YEKBUN' un 
başlatmış oldukları sosyalist bir zeminde 
siyasal-örgütsel birlik süreci yeni bir ivme 
kazandı. Siyasal birliğin ni teliği ve biçimi 
üzerine ortak temel saptarnalarda aniaşan 
adı geçen tarafların delegasyonları yakında 
yapacakları bir açıklamayla kanıuoyunu bil
gilendirecel<Jerini okuyucularımıza iletmek 
istiyoruz. U1kemizd.e radikal bir alternatif 
yaratmayı hedefleyen bu tarihsel adııniann 
olumlu sonuçlanabileceğiııe inancımızı be
lirterek; redaksiyon olarak taraflara 
çalışınalannda başanlar dileriz. 

HeviyaGel 
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• • 
DEVRIMCI-YURTSEVER KAMUOYUNA 

TSK 1. Kongrt:Si ..... Ocak 1994 tarihlerinde 
....... da yapıldı. Ülkeden ve Avrupanın degişik 
alanlarından delegeterin katıldıgı Kongrede~ 

birlik hareketi olan ö rgütüm üz TSK 'nın 
kuruluşundan günümüze kadar aradan geçen 

süredeki çalışmaları degerlendirildi. Ülkemizde, 

Ortadoguda ve dünyada hızlı gelişmelerin ve 
altüst oluşların yaşandıgı bir dönemde Kongre
nin yapılması~ onun anlam ve önemini daha bir 

arttırıyor. Böyle ciddi ve karmaşik sorunların 
yaşandıgı ve halkımızın ulusal bagımsızlık ve 

özgürlük mücadelesinin karşı karşıya bulundugu 

sorunlara dikatieri çeken Kongre; bu sorunlar 
karşısında hareketimize düşen görev, sorumluluk 
ve misyonu irdeledi. Bir dizi tartışma ve önerile
lin sentezinden çıkan ve gelecek çalışmalanınıza 

ışık tutan önemli kararlar aldı~ ideolojik, politik 

ve .. örgütsel perspektifler sundu. 
Ulkemiz Kürdistan 'da çagımızın en sınır 

tanımaz barbar sömürge savaşı sürdürülüyor. 

Hemen her gün daglarda, köy meydanlarında, 

kentlerin cadde ve sokaklannda sivil ve savun
masız onlarca insanımız katlediliyor~ birkaç 
kırsal yerleşim alanı yakılıp , yıkılarak haritadan 
siliniyor, hayvanlar telef ediliyor, daglar, orman

lar, bag ve bahçeler yakılıyor~ tabiat ve doga 
zenginlikleri tahrib ediliyor, yiyecek ve içeceklere 

zehir katılıyor, yakılıyor, talan ediliyor~ bazı 

kırsal alanlara yiyecek ambargosu uygulanıyor, 

köyler arası alanlar mayınlanarak dolaşım serbes
tisi tamamen engelleniyor; yerleşim alanları 

boşaltılarak binlerce insan göçe zorlanıyor ve 

sonuç itibariyle Kürdistan adeta 

insansızlaştırılmaya çalışılıyor. Kısacası 

sömürgeci faşist TC, MGK ve GK'nın yönlendi
riciliginde devletin ve kukla hükümetin tüm im
kanlarını kullandırarak bir seferberlik 
çerçevesinde azgın saldırı ve kıyımlarını devam 

ettiriyor. Sömürgeci devlet, bataga sürüklendikçe 

daha bir hırçınlaşarak saldırı ve kıyımlarını 
arttırıyor. Bununla devlet, halkımızı topyekün 

sindinneye, teslimiyete ve ihanete zorluyor. Tüm 

bu çagdışı uygulamalar karşısında halkımızın 
bagımsızlık ve özgürlük mücadelesi büyüyerek 

devarn ediyor. Mücadele kitleselleşerek daha bir 
güçleniyor, sömürgeci TC'ye karşı yükselen 

halkımızın, kin ve nefreti daha fazla pekişiyor. 
Kürdistan 'ın elden gitmesini istemeyen Türk dev
le tinin adeta ülkemizi gözden çıkararak harabeye 

çevirmek istemesi bundandır. 
Sömürgeci TC, Kürdistan'da çağımızın en 

iğrenç uygulamalarını sergilerken metropollerde 

de Türkiye demokrasi güçlerine aman vermiyor. 
Katli amlarını kamuoyundan gizlemek için başta 

özgür Gündem olmak üzere, yurtsever-devrimci 

muhalif basın üzerindeki baskılarını arttırıyor. 

ilerici yurtsever gazetecileri, yazarları, bilimadam

larını zindana atıyor, agır cezaJara çarptırıyor. 
Düzene muhalefet eden siyasal partilere, sendikala
ra, demokratik ve mesleki kitle örgütlerine bir 

bütün olarak gem vurup susturmak istiyor. Mecliste 

DEP milletvekillerinin dokunınazi ıkiarı kaldmi ıp, 
parti kapatılmak isten·iyor. Şimdi de Mart yerel 

seçimleri yaklaşırken DEP üzerinde yogun baskılar 

ve gözaltı operasyonları daha bir yoğunlaştırılarak 

DEP' in seçimlere girmesi engellenıneye 

çalışılıyor. 

Fakat sömürgeci TC, bir tükenişi yaşıyor. 

Yapısında var olan siyasal ve ekonomik kriz daha 

bir keskinleşiyor ve sözcüğün tam anlam ıyla bir 

batağa saplanıyor. Düne kadar kamuoyuna « Vatan 

sevgisiyle dolu Mehmetçiklerin yuvası » olarak 
lanse edilmeye çalışılan Ordu da· artık eski itibarını 

yitiriyor. Şimdiden 250 bin ci varında olan asker ı 
kaçagı sayısı gün geçtikçe artıyor ve bu yüzden 

asker sıkıntısı çeken Genel Kurmay'ın istemi 
üzerine şu anda silah al tında olan ve Şubat'ta terhis 

olmaları gereken askerlerin askerlik süresi 3 ay 
uzatıldı. Kürdistandaki savaşta başarı elde ede

meyen ordu, artık tamamen özel paralı ordu konu
muna sokuluyor. 

Ne var ki TC'nin içinde bulunduğu siyasi ve eko
nomik kriz, onun yıkılıp gitmesine henüz yetmiyor. 

Türkiye genelinde yükselen demokratik muhalefet 
ve varolan potansiyel ideolojik, politik ve örgütsel 
öncülükten ve merkezi bir yapı lanmadan yoksun
dur. Bu yüzden çıkan muhalif sesler cılızdır ve ikti

darı alaşağı etmekten uzaktır. Bu da, Kürdistan 

Ulu sal Kurtul u ş Mücadelesi ni n yükünü 

ağırlaştırıyor.Görev, bunun bir an önce 
örgütlendirilip harekete geçirilmesi ve hal
klarımızın özgürlük, demokrasi gi.içleri arasında 

örtilmesi zorunlu olan güç-eylem birliklerinin 
yaşama geçirilmesidir. 

Kongremiz, Güney Kürdistan 'da oluşturu l an 

Federe Kürt Devletini içten selamlar ve bunun, 
halkımızın önemli bir kazanımı olarak kabul eder. 

Bu parçada halkımızın bu kazanımına tahammül 

edemeyen bölge sömtirgeci devletleri(Türkiye-İran
Irak-Suriye) özellikle son dönemlerde yeni prova
kasyonlara girişerek PKK ve KOP'yi birbirine 

düşürmeye çalışmaktadırlar. Düşmanlarımızın bu 

oyunlarını ve« böl-ezdir-yönet » politikalarını 

boşa çıkarmak son derece önemlidır. Yakın 

geçmişte PKK ve Kurdistani Cephe arasında mey
dana gelen kardeş kavgasının faturası ortadadır ve 

açılan yaralar henüz kapanıp unutulmuş değil. Bu 

konuda tüm tarafiara ciddi görev ve sorumlu! u k 
düşüyor. Unutmamak gerekir ki parçalar arası 

ilişkiler, güç birlikleri ve ortak politikaların 

saptanı p yaşama geç i rilmesi; Kürdistan Ulu sal De

mokratik Devrimimizin genel çıkarları açısından 
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3-----------------------------------------------------------------
her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmak
tadır. Devrimimizin genel çıkarları baz alınarak 
bölge devletleriyle sürdürülen taktik ilişkilerin, 
parçalar arası mücadeleye zarar verilmemesine 
özen gösterilmelidir. 

Kongremiz; siyasal birlikler sorununu, 
ülkemizde yaşanan acımasız sömürge savaşı 
karşısında, sürece radikal müdahalenin zorunlu
luğu ve bu bazda hareketimize düşen görev ve so
rumlulukları bir bütünlük içinde ele aldı. Birlik 
hareketi olmamız, siyasal birlikler konusunda 
edindiğimiz pratik deneyim, bu sorunun hem zor, 
hem de o kadar onurlu bir görev olduğuna parmak 
bas tı. Kuruluşundan günümüze kadar siyasal 
birlik sorununu gündeminde tutan hareketimiz, 
belirli öznel ve nesnel nedenlerle birlik sorununu 
gündemine getiren siyasal yapılanınaların 
şimdiye kodar istenilen düzeyde ve genişlikte 
adım atamamalarını bir eksikli k gördü ve 
halkımızın genel devrim çıkarları ön planda tutu
larak, yeni adımların atılabileceğini vurguladı. 
Kürdistan 'da ve yurtdışında muazzam bir sosya
list potansiyel olduğu, ancak bunun dağınık 
olmasından ötürü halkımıza bir alternatif suna
madıkları ve varolan tek tek yapılarta devriınci 
sürece müdahale cdilcmiyeceğini, bunu 
gerçekleştirmek için , sosyalist yapıların siyasal 
birliğini daha bir güncell eştiriyor ve yakı c ı hale 
getiriyor. Bu nesnel durumdan hareket eden Kon
gremiz, daha önce ilkesel o larak pr~n sip 
anlaşmasına vardı ğı TSK, KUK ve YEKBUN'Ia 
olu ş turduğu platform baz al ı narak; siyasal 
bi rli ğin geniş bir çerçevede gerçekleşm es i 
doğrul tusunda çalışacağını karar altına aldı. 

Kongreıniz, Kuzey Kürdis tan lı 12 siyasal 
yapının başlatmış olduğu Cephe çalışmalarının 
önemini ve gereklili ğini vurguladı. Karşılıklı 
güven temelinde güç ve eylem birliklerinin ve gi
derek Cephe birliğinin gerekl ili ği halkımız ın , 
karşı karşıya bulunduğu sorunlar ve mücadelesi 
açısından hayli önem taşıdı ğı tartışma götürmez. 
Zaten biz, hareke t olarak ç ıkışımı zdan beri güç 
ve eylem birlikle rini , cephesel birlikleri sürekli 
savunduk ve gelinen noktada politikam ızı n 
doğruluğu ve haklılığı pratik yaşam tarafından da 
kanıtl andı. Biz bundan gurur duyanz ancak. 

Kongremiz, Doğu bloku ülkelerinde yaşanan 
altüs t oluşlarla sosyalizmin önemli ölçüde prestij 
kaybına uğradığına işaret etti. Ancak yeryüzünde 
söınUrü ve baskı df! vam ettikçe sosyalist 
düşüncenin de yaşayacağı , sosyalizme henüz bir 
al ter natifin yaratılmadığ ı , kapitali zmin ise 
insanlık alemini mutluluğa götüremeyeceği orta
dadır. Bu bazda sorunu ülkemizin somutuna indir
gedi ğimizde ; radikal , mi li tan , savaşkan ve 
çağdaş bir sosyalist partinin boşluğu bu l unduğu 
bir gerçeklikti r. Sosyali stlerin siyasal birli ği 
sağlanarak K ürdis tandaki savaş sürec ine 
müda hale edilebilir ve alternatif varat ıl abilini r. 
Açık::. tır ki böylesi bir allernati f , yarı nların 

bağımsız ve özgür Kürdistan 'ında demokrasinin de 
güvencesi olacaktır. 

Sosyalist ülkelerin dağılışı ve buralarda kapitaliz
me yönelme hareketleri, elbetteki olumsuz ve karşı 
devrimci gelişmelerdir. Bunu fırsat bilen başta 
ABD ol mak üzere batılı Emperyalist müttefikleri, 
ortaya attıkları « Yeni Dünya Düzeni » ile formüle 
edilen ; ulus lararası tckelci kapitalistler arasında 
dünyanın yeniden paylaşımı demektir ve aç ıktır ki 
buda bölgemizde radikal devrimci hareketleri iste
memektedir. Bu yeni du rumu hesaba katan kongre
miz; halkımızın ulusal bağıms ızlık ve özgürlük 
mücadelesinde, halkımızın öz gücünü temel 
almayı, bağım s ı z ve kişilikli bir d ı ş politika 
yürütmeyi; Kürdistan Ulusal Demokratik Devrimin 
genel çıkarl arı doğrultusunda koministlerden kilise
lere kadar her kuruluş, parti, kişi ve devletle i lişki 
kurabileceği, itifak yapabi leceği gerçeğini sergiledi. 
Yaşanan bu süreç, genel hatlarıyla hareketimizin 

temel politik perspektinerinin doğruluğunu sergile
di. Ne var ki, ağır yenilgi şartları nda ve binbir be
layla boğuşarak kuru lan hareketimiz; yaptığı isa
betli politik tespitler doğrultusunda adımlar attı ve 
atılan her yeni adımla birl ikte beklenmedik belalar 
ve sorunlarla karşılaştı. Kısa sürede hareketimizin 
mimarları Kek Saleh ve Serdar yoldaşları kaybetti . 
Önderlerim izin zamans ız şehade tleri özel olarak 
yapımız için, genel olarak halk ımız için büyük bir 
kayıp oldu. Gelinen noktada kongremiz, şehit ön
derl erinıi z Saleh ve Serdar yol daşların ve Uludere
Yuksekova şehitlerimizin bıraktıkları m i rası göz
bebeğimiz gibi koruyup, halkımızın bağımsızlık ve 
özgür! ük mücadelesi ne kanalize edeceğimizi, 
mücadele bayrağını yükse l teceğimi z i önemle vur
gularız. Sürecin dayatt ı ğ ı ağır görev ve sorumlu
luğun altından tek başımıza kalkamayacağımız 
gerçeği ni gözönünde bulunduran hareketimiz; 
Kürdistan 'da mevcut sosyalist yapı ların ve potan
siye lin , ortak bir kurmayın önderliği nde merkezi
leşti ri I m esi yle alternatifi n, yaratılabileceği ni vurgu
lar; zorlu ve onurlu olan siyasal birliğin 
sağlanmasında kendine düşen görev , sorumluluk ve 
özv·e ri yi gös tereceğin i Kürdistan yurtsever
devrimci- sosyalist kamuoyuna duyurmay ı görev 
bilir. 

Y AŞASIN TSK 1. KONGRESİ! 
Y AŞASIN HALKlMIZIN BAGIMSIZLIK VE 

ÖZGÜRLÜK MÜCADELESi! 

OCAK 1994 
TEVCERA SOSYALİST A KURDISTANE 

(TSK) 
MERKEZ KOMiTESi 
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. . 
V AHŞETE KARŞI p~RE~IŞ KAZANACAK 

UMUT, ZULME USTUN GELECEK! 

Sömü rgeci Türk dev letinin, 
Kürt halkına karşı sürdürdü~ü 
kanlı. kirli ve vahşi saldırılan 
topyekün savaş boyutuna 
ulaşarak sürüyor. Kuzey 
Kürdistan'da sömürgeciligin uy
guladı~ı vahşet , soykırım ve 
katliamlar had safhaya ulaştı. 
Ülkemizde, sö mü rgeci ler 
tarafından uygulanan zulüm ve 
barbarlık , dünyanın hıç bir 
ü lkesinde uygulanılmamıştır . 
Tarihte hiçbir sömürgeci devlet 
kendı kolonilerinde 
(sömürgeleştirılmiş ülkelerde) 
Türk sömürgecili ~inın yaptığı 
vahşeti yapmamıştır. Kadın ge
rillaların cesedierinin soyul 
du~ çırılçıplak gazetelerde ser
gilenıldi~1. TV'de gösterildiğı 
başka bir ülke varrru? Şehid 
kadın ve kız gerillalannın ölü 
bedenine tecavuz edildiği 

nerede görülmüştür? 
Türk sömürgecili~L ülkemız 

Kürdistan'ı yakıp yıkıyor . 

Şehir,ilçe . Nahıye ve köyleri 
yıkıyor, evlerı ve ormanları 
ateşe verip yakıyor . Kadın, 

çocuk, ıhtıyar demeden , Kürt 
halkını katlıarndan geçiriyor. 
Faşist Hıtler'ın yapmadı~ını 

oomürgeci Türk devleti yapıyor. 
Sömürgeci devlet, kanlı . vahşi 

ve kirli savaşı sürdürürken 
hiçbır zaman uluslararası savaş 
kurallarına uymuyor. Cenevre 
anlaşrnasını, savaş hukukunu 
her zaman çiğrıiyor. Sömürgeci 
Türk butjuvasisi kana doymuy
or. "Faşist Kadın Uder"olma 
histerisine kapılan Tansu Çiler, 
"Kan, daha çok kan" diye 
ortalıkta nara atıyor. 

Kurdistan'daki kirli savaşı çok 
yönlü bir şekilde sürdüren 
sömürgecı devlet, şövenizmi 
gelişti re re k, "birlik ve beraber 
lik- b ölünmez bütünlük" ede 
biyatıyla, kirli topyekün savaşı 
daha da geUştırerek, üst zırveye 
do~ru tırm andırarak, 

sürdürüyor. 
"Teröre karşı" demagojisiyle 

psikolojik savaş boyu tunu 
gelişttren sömürgeci devlet , 
Türk halkının , işçi ve 
emekçinin gözlerinin içine baka 
baka onlan psikolojik demago
Jiyle kandırmaya çalışıyor, 

aldatıyor. "Teröre Karşı" demago
jisi b ir uydurmadır. Ezilen, 
sömürülen. baskı altında olan, 
hertürlü insanı demokratik ve 
ulusal haklanndan yoksun olan, 
mazlum bir halkın mücadelesi 
"Terörizm" de~ildır. Kürt halkı. 

yanlız sılahlı mücadeleyi de~il. 
hertürlü mücadele biçimlerini ve 
bu arada demokratik mücadele 
biçimını de sürdürüyor. "Teröre 
karşı" demagojısini geliştiren 

sömürgeci devlet, demokratik 
mücadeleyi sürdüren Kürtlere 
karşı da baskı ve zülmünü u~u 
luyor. özgür Gündem yayınının 
zorbaca engellenmesı, de~ışik 

haskılara hedef olan DEP'in 
kapatılmak isterıilmesi. neyin ne 
sidir?. Sömürgeci devletin de ma 
gojis lne kanan bırisı. sanır ki 
Kürtler direniş ve mücadeleyi 
bıraksalar , sanki Türk devletı 
haklarını verecek ... . . . 
Hayır. Hak venlmez, alınır. Türk 

devleti 70 yıldır Kürtlenn hakkını 
vermedi. Onun içı ndirki. taıihten 
günümüze dek Kürt halkının 

mücadelesı haklı ve meşru bır 

mücadeledır . Kürt halkının bu 
haklı savaşımını desteklemek bir 
insanlık görevidir. Bu haklı 

mücadeleyı desteklemeyenler. 
bırakın demokrat olmayı . ınsan 

b il e olamazlar. 
özellikle Türk halkı , ışçi ve 

emekçileri , Kürdistan gerçekliğini 
görmek zorundadırlar. Bu kirlı 

savaş onlara da zarar veriyor. 
Türk devletının sürdürdü~ü bu 
savaşa kar şı sesle ri ni 
yükseltmelidirler. Türk gençleri 
bu kirli savaşa alet olmamalı , 

askere gıtmemelidirler. 

Türk devleti , asker ve polisi. 
Kürt halkına karşı uluslararası 

sava ş h u ku ku na göre 
savaşmıyor. Beş(5:genlla 'ya karşı 
beşb in askerını savaş alanına 

sürüyor. Tank, top ve uçaklannı 
kularuyor. Kimyasal silahlar 
kulanıyor . Esir genilalan vahşice 
öldürü yorla r . Yaralılara 

görülmemiş işkencele r 
yapıyorlar . Vucutlanndan etlerini 
kopartıyorlar , burun ve kula
klarını kesiyorlar. 

Şehid dü~n kadın, kız gerilla
Iann çıplak vucutlarını gürsel 
basında, Tv.de gösteriyorlar . 

Lokman POLA T 

Bunlar ölülere bile saygı göstermiy
orlar . Bır Tü rk subayı. basına 

verdi~i bir demeçte "Benım askerle
rım leş toplamaz" diyor. Bu vahşi 
anlayış . bu kati barbar tutum 
dünyanın neresinde görülmüştür?. 

Sömürgec! ordu bi rli kleri. polis. 
özel tim ve askerler, Kürt köyleıinde 
köylüleri canlı, canlı ateşin içine 
atarak yakıyorlar. Dünya devletleri 
bu zülme ve barbarlığa karşı seyirci 
kalıyorlar. Onlar sadece devletleri 
nın menfaatlerını. kendi ekonomik 
çıkarlannı düşünüyorlar. 

Türk hal kından d a ses, seda 
çıkmıyor . Bütün burjuva partılerı 
Kürt halkına karşı birleşmişler , 

"Mıllı mutabakat" oluşturmuşlardır. 

Türk Solu isı! zaten ölmüştür. Doğu 
Perinçek gibileri de, rolculuk adına 
Kemalistlik yapıyorlar , devletlerine 
akıl hocalı~ı yapıyorlar. 

Bugün Kürt halkı var olma ve yok 
olma mücadelesi içersindedir. Kürt 
halkı , onun devrimci. yurtsever ve 
sosyalıst güçleri ''Yan Kurdıstan. 

yan ne man" şıarıyla özgür! ük ve 
b ağ ımsızlık mü ca delesını 
sürdürüyorlar. Kürt halkı kend ı 

özgüçüne dayanarak direnıyor . 

özgürlük savaşımını sü rdürüyor. 
Bugün Kürdistan'da bınlerce şehit 
var. özgürlük a~acı şehıt kanlanyla 
sulanılıyor. 

Kürt halkının savaşımı tarihsel bir 
süreç ten geçiyor. Ulusal birlik 
gelişiyor. Kürdistan ulusal demokra
tik cephesi oluşuyor. Bu gelişmeler, ' 

sömürgeci Türk butjuvazısinin uy
kularını kaçınyor. Onlarda korku ve 
panik yarabyor. Sömürgeci butjuva
zi de arbk biliyorki sömürgeleştirdi~ 
Kürdıstan elinden gıdiyor. Onun 
ıçin, kudurganlaşıyor . vahşet ve 
zulum uyguluyor. Ama ne yapsalar 
da nafile. Onlar artı k mücadelenin 
önünü tıkıyamazlar, ulusal kurtuluş 
mücadelesini engelleyemezler. 
Onların uyguladı~ı vahşete karşı. 

Kürt halkının direnişi kazanacak . 
Umut, zülme üstün gelecektir. 

Lokman POLA T 

TüRINA 
ŞEX SEİD 

Derket 
Weşanen Hevıya Gel 
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Bl KIR~S U ŞALA JINAN LE 
Bl MEJUYA PATRIARKALISTAN· 

Nuha li Tirk ı ye , li her qade n jiyane, baye 
Tansu Çiller dizuziklne . Tet zanln ku dewleta 
Tirk u civata Tirk li gor nizama patriarkallzm 
ava buye üne di qanune xwe de, ne jT 
praktlke de jı bana beşdarbuna jinan a jiyana 
civakl politik Cı ekonomik tu tedblr negirtiye, 
xwestinek weha F nlşan neda ye . Dewleta 
Tirk wek di di her pirsl de, di pirsa jinan de F 
xwediye du standarde ye . 

Bi salane ku dewleta Tirk ji ber teda , zilm 
ü qetliamen xwe yen lı ser gele Kurdistane, ji 
ber tunebuna mafe mirovatl Cı netewl, ji ber 
rewşa zarakan Cı jinan ji aliye gelek mercen 
navnetewl Cı yen mafen miravan ve dihat 
mehkumkirine. Di bine daxuyaniya FN (Koma 
N avnetewi) de, şerte paris Cı hin peyman Cı 
daxuyanıyen dın de jl i mza wan heye. Ew ji 
mafen zarakan Cı neteweyen hidik li gor van 
d axuyaniyan qebulkirine. le bicih neanlne . 
Edi di c ivinen navnetewi de ruye wan roj bi 
r·oj reştir dib Cı n . Ji bo kirinen xwe yen 
antidemokratik veşerin , dezgehen taybetl ji 
bo qetilkirina Kurdan avakirin . Bi haleta 
cehşltiye, kontrgeri lla-Hizbulahtiye bi sedan 
mamoste, rojnamevan xwendevan, esnaf, 
I mam , jin Cı zarok kuştin ; terara xwe gelek 
awayan domandin. Olsa nikaribun van tero
r€n dewleta Tirk li ber çaven raya gişti ya 
clhane sedi sed bid9 temirandin. Tansu Çil ler 
di wexteke weha de gihlşt hewariya wan . Ji 
bo dewleta Tirk nefes bistlne ü di eynl wexte 
d e bi her metoden zordar erlş bibe ser 
t€koşina netewl ya Kurdistane Cı li ser te
v ayiya gele me terora dewleta xwe bidomine 
Cı bi qic-plran ve tevayiya gele me wek ter
o ri st bide nişandane , boyaxeke nCı h, astare 
nuh hewce bu, ew boyax Cı astar jT Tansu 
Çiller bCı . Ger Tansu, di mesela kurdan de li 

Şermin Bozarslan 

gor xwestina ordiya Tirkiye ji meren serok
weziren bihurl zedetir meranl ya xwe nlşan 
nedana, ew çiqas zana, jehatl Cı politikvan bi
bana jl, jibo serokwezirtiye ji aliyen patriarka
listan ve tu car nedihat hilbijartine. 

Tansu Çiller Cı pirsa jinan 
Dinya, ji aliye meran ve tet idarekirin, ev 

rasti yekiye. Biryaren ku hem jibo jinan Cı me
ran derbas dibe, tene ji aliye meran ve tet 
dayine. Ev rewş dive bet guhertine. Daxwaz 
ev e ku li d inyaye hejmaren se rokweiran , 
parlementeran, ekanaman Cı hwd en jin 
zedetir bibe. Jin ü mer di jiyane de dibin xwe
diye tecruben cida Cı di her beşen civate de, 
dive her du all ji hebin. Dereca temslla jinan, 
dide nişandane ku ew civat çiqas peşketi yan 
jl paşkertl ye. Le dlroke heta nuha nlşanl me 
daye ku di civaten patriarkallstan de jinen ku 
hatine van merciyan Cı xwedi biryar bune ge
iek caran dane ispatkirine ku wek wan difiki
rin ü ji bo damandina ve nizame kar dikin . 
Tansu Çiller ji, ji ber van sedeman hat hi lbi
jartin, yane bi mejuya patriarkalist, kolanyalist 
Cı faşist , le bi kiras Cı şala jinan. 

Ji bo gel, guhertina cinsiyeta pelçiqandine 
ü zilme tu mana ifade nake. Tansu Çiller ne 
j ibona jinen Tirk iye , ne F ji bona jinen 
Kurdlstane tu tiştekl baş nekiriye, mafen wan 
ne parastiye, gotinek li ser mafen jinan ji 
deve xwe dernexisti ye . Ew, de jibo başkirina 
rewşa jinan, rewşa gele Tirk ü Kurd tiştekl 
qenc neke ; le jibo berdewamiya ve sistema 
gemar, jibo mafen militaristan , kolony31istan, 
kapitalistan çi hewce ye bi ke, heta ji bave 
xwe Demirel ji zedetir meranl bike. 

De çaven xwe bigre ü r.ebine ku ; piraniya 
jinan ne xwediye aboriya serbixwe ne Cı dew-
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Jet jiyana van jinan ji her all ve teslime meran Tirk, ji Tansu re destür nedan ku here Lice, le 

kirl ye. ew dlsa ji bo boyaxe şandin Bosnaye. Li Bos-
Piraniya jinan fersenaa xwendina bilind naye herdu serok wezlren jin ( ya din ya Pa-

nedltine Cı gelek ji wan be xwendin Cı kistane bCı) qala dayiktiye kirin Cı heqaretekl 

nivlsandin in. Bi h ezaran jin , ji neçariye laşen mezin li da yi kan ki ri n. Weke ku dixwest in zor-

xwe difroşin . Jinen karker, memur, ji tu- destiyen xwe veşeri n, ji objektlfan re nerm, 
nebCına imkanen helin Cı izna dayikbCıne nerm keniyan . Le gotineke bavplren Kurdan 

mecbur diminin ku karen xwe berdi n. heye dibeje ku ;" rCıye reş hewceye teniye ye". 

Bi milyanan jin bi malbaten xwe ve xizanl Bi rast! ev gotin ji bo Tansu, çiqas rast e. Mi-

dikşlnin . rov dibe qey ji bo we hatiye gotin. Belarn 

Jinen Kurdistans ji dixwazin wek her jinen Tansu Çiller dema li Bo~.;:ıaye şekir li zarakan 

neteweyen din, mafen xwe yen netewl bi dest belav dikir ; Di eyni deme de ji l eşkeren we, 
xin, ji ber ve yeke ji, ji aliye hezen dewlete ve, time n we yen taybeti li Kurdistans bi dehan 

ew di gel zarok Cı malbaten xwe ve ten qetil- zar Cı zeç Cı jin dikuşti n. Ma eyne hezen 

ki rine , çekdar ye Tansuye nlnin 

şe w it an d i n e ı r::=~====::-;:;:;;,:::::::;::;:;::::::~-:-=::::--:-==-ı ku ı i c iz ı re ' Li ce ' o u ı p e ı 
ji axin xwe Şernexe , Gewere Cı l i 

bi zor ten Dlgore gele Kurd didan 

qewirandine ber gulebaranan Cı bi 
hovitiyeke mezin wan qetil 

Ne tene li dikir. Gund Cı bajaren wan 
Bosnaye , li weran dikir Cı d i bCın sedem 
Kurdistans ku bi sedhezaran malba-

jl, leşker, tim ten Kurd yen neçar di bin 
Cı polis te - ve tofane de koçewar bi-

cawuze ji- bin. Ma rCı reş i yeke wiha li 

nan dikin. tu dere di inyaye hatiye 

Yek ji wan ji dlti ne? Li welatekl şekir 

j i D e r i k e bide zarakan Cı li welateki 

Şukran Ay- din F bombe Cı gule ba-
din bCı. ran .. . ? Nu ha weziren Tirk ıı 

Zaroken 7 delegasyonen Ewrupa re 

sali ji, j i bo dibejin; "Em w ek mil et pir 
aboriya qedir Cı qlmet didin Jinan . 
male di sCıke Binerin , Tirkiye ji al iye jine-

de kar dikin. ke ve tet ldarekirin, em ew-

Mafen qas medeni ne". 
miravan di ....___ ____ __.;.:;====----------~ Presa pir medeni(!) ya 

bin lingan de ye, demokrasi tCıneye . Girtiyen tirkan xwe konsentreya rindltiya Tansu, ki nc Cı 

siyasi hene, mirov be mehkeme ji aliye polis şalen Tansu kirine. Di rojnameye n wan de 

ve ten kuştin, revandine. Yek ji van nimCınan gelek xeber li ser şekla fizlkiya Tansu hene, 

ji nCıçevana Özgür Gündem Aysel Malkaç e. le li ser kirinen We kem xeber hene. 

G urbetell i Resöz Cı gele k jinen din ji ber Tansu, di welaten Ewrupa de bi xwe re as-
rojnamegeriyen xwe di zlndanan de ne. tareki din ji digerlne. Ew ji cehşe mezin "Kur-

"De" Tansu Çiller van tişrtan Cı gelek tişten de" Lice , Hikmet Çetin e ku ji tirkan zedet ir 
din nabine. Ger bidltaya. de nekarlbana tirk e Cı ji wan zedetir diji gele Kurd e. Ger 

b! bu na serok wezira Tirkiye. Ew di aliyekl de wiha neba ew ji dibCı wezire derve ye Tir-

gele Kurdistans qetil dike, li Bosnaye F rexne kiye? 
li di nye digre Cı dibeje ku , qetilkirina gele 
Bosna dive be sekinandin . Li gor dewleta 
Tirk qetilkirina gele Kurd meşru ye. Ordiya 
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SİYASAL SÜREÇ, BİRLİKLER SORUNU 
VE 

DEVRİMCİ ALTERNATiF ÜZERİNE 

Glkemizin ulu slara rası sömürge yap ısı ve parçalı 
durumu halen devam ediyor. Bu somut gerçeklikle bir

likte her parçada değ i şik düzeylerd e bağımszlık ve 

özgü rlük mücadelesi de sürüyor. Sömürgeci bölge dev

lctlt.:-rin ~oykırım , talan , asımilasyon ve Kürdistan'ı 

i nsc.1nsızlatırrna gibi çağd ı şı , hiçbir sınır ta nımaz ba r

b,H uygu l anıal..ı rın a ramcn hal kımı z ın haklı 

mü c adclc!:> i g iderek g ü çle niyor, kit l esel l eş i yor ve 

uluslararc.~ sı platformların d a gündemine girmeye 

ba ş l ıyor. Halkımızın sömürgeci köleliğe karş ı 

yürü ttüğü zorlu w onurlu mücadelesinin uzun bir tarihi 

geçmi şi va rdır. Kanlı mücad ele tarihimiz b irçok de

~ tansı d ircn i şiL'ri !:>crgilcd i ği gibi, bunun eşl iğinde 

ı ha nct örneklerinin de kaynakhk ettiği dramatik ye

n ilg il e r<' de k<ıynak l ık etmi ştir. Ü lkemizin ve 

hal kımızın jeopolitik, siyasa l, coğrafik, ekono mik ve 

top! urnsal ya pı sından kaynağını alan ve hemen he

men h er d ö n emde y ürütü len ulusa l hareke tin 

yapı sındcı kendini gö5tcren ve mücadelcvi olumsuz 

yönde L't kil cycn zcıa fl ar, hatalar, eksi kl ikle r, yet

mez likler devanı edegcldi ve bu, toplumumuzda d-erin 

yara lar açtı. Tarihimizin bu o lumsu z mirasından 

pay ını <ılan ulu~al demokra tik hareket, şu veya bu 

parçclda, şu veya bu düzeyde bu "uğursuz" mira sı be

rabe rinde taşıdık l a rı ve ha len de sürdürdükleri 

ho~umuza gıtmcst- de ac ı, a ma nesnel bir gerçekliktir. 

Da h a da olumsuzu ve kö tüs ü, kang ren bağlamış bu 

olums uz mirasın değişik dönemlerde ve d eğişik 

parı,;a l a rda kardeş kavga sı durumuna da gelerek kan 

davasına dönüştürülır.esidir. Açıktır ki bunun "sın ı f 

mi;cadeles i" veya "iktidar mücadelesi" şeklind e 

hiçbir madd i temelı olmayan gcrckçclcrlc iza h edil

mesi mümkün değildir. Böylesi gerçekçi olmayan soy

ut gerekçeleri n a rkasına sığınma k da doğru bir tavır 

değildir. 

G-ü ney Kürdistan Fedcrc Devle ti 'nin ilanı ve ba şta 

Kuzeydeki m ücadele o lmak üzere öbür pa rça larda 

yürütülen kurtuluş mücadelesinin a ldığı mesafe ve bir-

Botan Arnedi 

birini yakından etkilernesi ilc ülkemizin sivasal ve 

tarihsel durumu bir bütün olarak gözönünde bulundu

rulduğu nda; değişik parça larda kurtuluş mücadelesini 

s ürdüren yurtsevcr-devrimci ulusal güç lerin güç

birliğini, dayanışmasını ve buradan hareketle ortak 

ulusal bir otorite yaratmasını daha bir zo runlu 

kılıyor. Bu, aynı zamanda ülkemiz sorununun ulusla

ra rası vc bölgesel boyu tlarının daya ttığı bir zorunl u

luktur ve sönıürgcci ortak dü şmaniara karşı ortak di

reniş ve savunma stratejilerinin geli ştirilmesi için de 

gereklidir. Bu stra te jinin hayata geçiri lmesi; 

söıı:ı~rgeci bölge devle tl erinin "böl-zayıflat-yönet" 

polıtıkalarını ve ulusa l güçlerin zaaflanndan yarar

lanma oyunlarınıda boşa çıkaracaktır. Bu, aynı za

manda parçalar a rası ulusal birliğin sağlanmasında, 

ortak di l ve kültürün geli ştiriJip pekiştirilmesinde de 

önemli bir işlev görecektir. Bu somut gerçeklerden ha

reket ed i l diğinde; Kuzey Kürdistan Ulusal Demokra

tik DcHiminin en yakın stratejik müttcfiklerinin, 

diğer Kürdistan parça larındaki ulusal kurtulu ş 

güçleri olduğu somut gerçekliğini de ortaya çıka rıyor. 

Bu nesnel durum, K. Kürdistan Devriminin objektif o

la~~ k Tü rkiye i şçi sınıfıve demokrasi güçleriyle olan 

ıttı tak ların ve ente rnasyonalis t dayanışmanın duru

munu dcğiştimıiyor. 

Bu genel çerçevede ülkemizin en büyük parçası o lan 

Ku zeydeki durumu da kısaca şu şekilde özetl emek 

mümkündür: Kuzeyde çok önemli değiş i mler 

yaşanıyor. Sönıürgcci TC, tanı bir seferberlik halinde 

c;ağı mı zı n en ba rbarlık örneği olan sömürge savaşını 

sergilcycrek Kürdistan'ı adeta baştan başa kana bu

lamış d~nımda: G_crilla mücadelesiyle başedemeyen 

TC, gerılianın ıntıka mını adeta sivil halktan alıyor. 

~u yüzdeı_1 köyler, kasabalar yakıl ı p yıkılıyor, yöre 

msanlarıkıt lescl kırımdan geçiriliyor; yüzbinlercesi 

sürgün ediliyor ve mecburi göçe zorlanıyor. Bu uygu

l a ma la rıyl a TC, halkın geri llaya ola n d esteğini 

sözümona ke:;mcyi hedefliyor. 
Ancak özel o larak Kürdist.~n'da, genel olarak da 
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Türkiye'de kit le ka tl iaml arı, yerind e infazla r, 
işkcnccl er; ha lkla rı ınızı bir bütün olarak sind irmcye, 
teslim a l ınaya yönelik çağdı şı politikalar , TC'nin ta
ma men bir çıkma7d gi rdiğini, ba tağa sa pland ığın ı 

serg iliyor. TC, d üzenin ya pısında mevcut olan ekono
mik ve s iyas i k r iz derinl eştikçe d a ha bir 
çı lgınlaşa ra k saldırı la rını , baskıla rını a rttı rı yorla r . 

Tüm bu vahşi uygula ma lara rağmen m ücadele d ur

mu yo r, kit l eselleşerek devam e d iyor . Türki ye 
çapınd a da iste nilen dü zeyd e ve ö rgi.itlülükte olmasa 
da gen i ş ha lk muha lefetinin hoşnutsu zluğu , bask ı ve 
sömuru ye ka rş ı o la n tepki le ri derinl eşe rek 

yükseliyor. Ancak Türkiye i şçi sını fı ve de mokrasi 
güçlerin in en önemli eksikliği , handikapıve içind e bu

lunduğu çıkmaz ı; gerçekten kendi sınıfına yaraşı r ide

olojik, politik ve örgütsel önderlikten yoksun ol uşudur. 

Bu y ü zd en d e TC'nin temelini hed efleyen ve iktidara 

Kürd is tan'lı y urtsevcr-dev r imci siyasal güçler 

a rasında başl a tılan cephe ça lışmaları, bu konuda 
ön emli ve somut ad ıml ardır. Atıl a n bu adıml arı 

karşı l ı k ! ı güven teme linde o lgun l aştırrn a k ve 

ha lkı miLin da beklentisi haline gelen cephesel bi r
liği gerçekl eştirmek gerekiyor. 

Cephe ça lı şma la rına ka t ıl a n siyasi yapıla rın 

ka rşılı k lı o larak taşıdıkları baz ı çekinceleri a n

layı şla ve olgunlukla karşılamak gerekiyor. Bu ko nu
da tüm tara fl arın siyasi olgunluk göstererek, varolan 

çekinceleri gidermek ve sağlıklı bir zemin olu şturup 

a tı lan adım l arı sonuçlandırmak için ciddi görev ve 

soru ml uluk düşüyor. Ancai-. son aylarda kimi yayın 

bazında günd eme getirilen " teşhi r etme" ve "eleş tiri" 

a dına açıkça tasfi yeci a nlay ı ş ın kaynaklık etti ği 

te hlikeli bir yönelmed en de sözetmek gerekiyor. 

Açıktır ki tasfiyeci liği hedefleyen "cleştiri " ler ve 

yönelen bir alterna tif 
ya ra t a mamı ştır . 

Aç ı k ki işçi sını fı, 

geniş emekçi yığı nl a r 

ve bir bü t ün ola rak 
sömürü ve bask ı 

düzenine ka rşı ola n 

d em okras i güç leri ; 
kendi öz sorununa sa
hip ç ı kamadıkça ve 
somut a lte rna tifler 
yara tamadıkça, 

KürdistanJı siyasal güçler birbirle-
" teşh ir"ler, hem cepheleşmeyi engell
er, hem d e mevcu t siyasal süreci geriye 
çekmeye hi zmet ede r. Bu, da ha 
önceleri siya sal güçler a rasında varo
la n ve önemli tahriba tlara neden olan 
sorunların üzerine kö rükle gidilerek 
yeni bir kaosun yaşanmasını da berabe
rind e getirebilir. Bunu şimdiden 

görmek gere ki-yor. Sübjektif niyell er 
b u olmasa da, objektif olara k son tah
lilde hedeflenen, maalesef budur . Ki 
öyle bir d urumu n yaşanmasn;e devri m
ci dürecin geriye çekil mesi karşı sında 

za ra rlı çıkacak olan tüm siyasi güçler 
olacak ve genel olarak da bunun fatu
ras ını Kü r t h a l k ı çekecek t ir . 
Kürdi stan l ı s iyasal gü çler birbirlerini 
eleşti rmesin demi yoruz elbet. Cephe 

rini el eştirmesin demiyoruz elbet. 
Cephe kurulsa da eleştiril er her za
man olacaktır, olmalıdır da. Fakat 
önemli o lan, mücadelenin asıl sivri 

ucunu sömürgeci düşmana 

yöneltmek; mevcut koşullara ve 
siyasal sürece denk düşecek ve 
varolan olumsuzlukları giderici 

ko ku şmuş bu dü zene 
ka rş ı ke ndi sesini 
du y u ra ma dığ ı gi bi 
Kürd ista n 'd a ki 

ve ba ğ ım s ı z l ı k 

özgür lük 
mücad eles ine ka rş ı 

yönde yapıcı ve yolgösteric i 
eleştiriler yapmaktır. Eleştirinin 

dozajı , seviyesi, niteliği ve kul
lanılacak üslubun bile 

düşmanlarımıza malzeme vermeye
cek düzeyde ve olgunlukta ol
masına Ö7.en gösterilmelidir. 

olan e nternasyonalist görevlerini d e yerine getiremez. 

Çünkü kendi öz sorununa sa hi p çıkamayan ve bu nun 

temsilcili ği n i layıkı yla yerin e ge tirem eyenlerin 
başka sorunl ara sahip çıkma la rıve bu konuda kendil

erine düşen görev ve sorumlu luklan yerine getirmeleri 
bekl e nemez. Tıpkı aç olan bir insanın , aç olan başka 

bir insana y iyecek yardımında bulunamayacağıgibi .. 
Kısaca vurgu yaptığımız bu konuda Türkiye işçi sınıfı 

ve dem okra si güçleri, ke ndi emek alterna tifl eri ni ya
ratma k; söm ürücü ve baskıcı d evlet çarkının temeline 

yönclmeyi baz alarak i ktidarı hedefleyen bir 
mücadele hattını ya ratmakla karşı karşı yad ı rlar. Bu 
gör evlerini ye ri ne getirebildikleri ö lçü lerde, 

Kürdistan halkı nın ulusal mücadelesiyle geniş yel

pazeli bir emek ve özgürlük cephesini kurabilmeleri 
m ümk ün ol acaktı r. Bunun gerçekleşmesi, her iki 

hal kın mücadelesini de kolaylaştıracağı tartışma 

götürmez bir gerçekliktir. Halklarm gerçek eşitliği ve 
kard eşl iği temelinde mücadele alterna tiflerini ya
ra tmak ve birliktelikler sağlamak konusunda her iki 

tarafa da ve özellikle Türkiyeli tarafa daha önemli 

görev ve sorumlu lukla r düştüğü gayet açıktır. 

kurulsa d a eleştiri l er her zaman ola

ca ktır, olmalıdır da. Fa ka t önemli o lan, mücad elenin 

ası l sivri ucunu sömürgeci dü şmana yöneltmek; mevcut 
koşullara ve siyasa l sürece denk düşecek ve varolan 
olumsuzlukla rı g iderici yönde yapıcıvc yolgösterici 

eleş ti riler yapmakt ır. E l eşti ri n i n dozajı, seviyesi, 
ni teliği ve kullanılacak üslu bun bile düşmanian ınıza 

malzeme vermeyecek düzeyde ve olgunlukta olmasına 

özen gösterilmelidi r. 
Geli nen bugün kü aşamada cephe p la tformun u 

oluştu ran tarafların, bazı çekinceler taşımalarının 

öneml i bir etkeni de kuşkusuz ki geçmi şte yara tılan 

tahribatların güvensizlik temelinde ken dini 
yansıtmasıdır. Bunu görmek gerekiyor. Çünkü yurtsev

c r güçler arasında başlatılan "protokoller" ve 
ardından yapılan cephe çalışmaları, bi r sü reç 
değerlend i rmesini zorunlu kılıyordu. Zira yaşanılan 

süreç, yurtsever kimi güçler arasında uzun süre devam 
edegelen "hain'' lik, " işbi r likçi"lik, "ajan
provakatör"lük gibi maddi temelden tamamen yoksun 

olan ucuz suçlamalar ve akla gelebilecek her türlü de

dikodunun devam ettiği; günübirlik ve makyavclist 
politi kaların temel politika haline getirildiği bir 
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döne mdi . Ayrıca UDG, HEVKARI, FKBDC, SOL
BIRLIK, TEVGER, DBP g ibi birer enkaz haline gelen 
bir.lik deneyimle rine ebelik eden birbirl erinin 
varlığına tahammül e tme me, birbirini dışta lama, d ar 
gru pçuluk, faydacılık, sekterlik, sağ ve "sol" tasfiy
ecilik mantığı ve yeltenişlerin bir bir irdelenip sergi
lenınesi ve bunlardan öğre tic i dersler çıkarılması 

açı sından da sürecin 

dan önce bir sorunun altı nıçizerek tekrar vurgulamak 
istiyorum. Geleceğin zafer ha l kas ı nıyakalayabilmek 
ve ona uygun düşecek devrimci bir alternatifin temeli
ni atabilmek; şu anda içinde bulunduğumuz devrimci 
sürecin özelliklerini iyice kavrarnamızla mümkündür. 
Çünkü devrimci siyasal sürecin doğru ve sağlıklı bir 
biçimde kavramlmas ı ve özümsenmcsi; Kürdista n 

Ulusal Dem okratik Devrim So-
değerlen dirilmesi 

son d creec önemli ve 
ge rek l iyd i. Eğe r 

sözkonusu edile n 
ceph e ça lı şmaları 

yerine g üç ve eylem 
birlikleri platform 
ları olsaydı; o zaman 
geçmişin ve yaşanan 
sürecin irdelenmesi 
belki bu kadar önem 
ta şımayabilirdi . 

Halbuki cephe ve 
siyasal b irlikler gibi 
önemli platformlar
da böylesine ciddi ve 
çokyönlü bir irdelen
men i n ger e klili ğ i , 

Sosyalist birlik alternatifini yaratmada 
atılacak ilk adımlarda tutturulması gerek

en en sağhkhye gerçekçi çerçeve veya 
diğer bir deyişle ölçü; sosy~list birliği 
savunan tihn siyasal yapılarm bir araya 

runl arının algı -lanmasında 

göza r d ı e dilm eyece k ve 
küçümsenmeyecek önemli bir so
rundur. Bu, aynızamanda yaşanan 
sorunların aşılmas ı , gel eceğin 

zorlu ve onu rlu o lan 
m ücadelesinin ö rg ütlenmes i 
aç ısından da bir önkoşuldur. 
Çünkü bu sorun, mücadelenin ge
leceğini beli rleyen fa k törlerd en 
bir tanesi olması yönünden de ge
reklidir. Günümüz d evrim ci 
sü recının , öze llikleri birçok 
açıdan irdelenip gözönünde bulun
duru lduğu nda; sosyalist siyasal 
birlik konusunda en önemli soru-

gelerek ortak .bir platformda sorun"! 
larıtartışmala.rıdır. Siyasal yapıların baz 
alınarak oluşturacakları platformda hiç 
bir güç dıştaJanmamalıdır. Böylesi bir 

platformda temel sorunların 
açılımıyapalarak eğer ayrışma · olacaksa, 
sözü edilen platformda olmalıdır. Bu, 
aynızamanda . gelecek süreçte sosyalist 

birlik tartışmalarını sonuçlandıriııak · 
açısından da · izlen:mesi gereken en dôği-lı 

yöntemdir. 

yazımızın genel çer-çevesinde de görüle-bileceği gibi 
yadsı -namaz bir zorunluluktur. Aslınd a cep -he 
giri şim leri ne yö-ne lik yapılan ilk topl antılarda 

geçmişin irdelenmesi ve gü nü-müz sürecinin sağlık-lı 
b ir değerlend i ri l-mesi yapılsaydı ; be lki d e sorunlar 
d a ha değişik bir bazda-örneğin; g üç ve eyle m birlik
leri ba-zında- ele alınıp b ir sonuca gidilerek; bu-na 
u ygun ad ı mlar a tıl abilinirdi. Ne yazık ki bu 
yapı! arnadı ve deyim uygun düşerse, cephe sorununa 
büyük çoğunlukla o zamanki a tmosferin de etkisinde 
kalın a rak balıklama a tlanıldı. Halbuki sürecin iyi 
değerlendirilmesi yapılarak güç ve eylem birlikleri 
ve b e lirl i b ir süre içinde sağlam bir zemin 

, oluşturulduktan sonra cephe kurma aşamasına gidil
mesi daha gerçekçi idi. Biz istesek d e istemesek de, 
yaşa nılanlar, sözünü ettiklerimizin te rsine oldu. An
ca k tüm bu olumsuzluklara rağmen cephe platformuna 
ka tı l an tüm güçlere düşecek görev ve sorum luluk; 
ceph e çalışmalarını baltalaınak değil , tersine, varo
lan çekinceleri giderici yönde yapıcı ve samimi 
çabalar sarfederek mevcut sorunlar giderilebilinir, bu 
müınkündür. Yeter ki geçmişten öğretici dersler 
çıkarılabilinsin ve karşılıklı samimi çabayla gerekli 
olan devrimci duyarlılık sergilenebilinsin. 

Bu yazının çerçevesini gözönünde bulundurarak 
içinde bulunduğumuz devrimci siyasal süreci anah at
l arıy la ve özet olarak sergilernemizin iki ned e ni 
vardır. Bir incisi, yukarıda sözünü ettiğim cephe 
ça lışTnalarına ilişkin atılan adımlardır. Ikincisi ise, 
siyasal birlikler konusunda gündeme gelen ve yapılan 

giriş imlerdir. Kuzey Kürdistan' lı sosyalist güçlerin 
siyasal birliklerini oluşturup sürece d enk düşecek ra
dika 1 bir alternatif yara tma girişimlerini ele alma-

nun, nasıl bir alternatif partiye 
ihtiyaç duyulduğudur. Bu sorunun 

çok yönlü ve net bir biçimde ortaya konulmasıiçin de, 
birlik sürecini başlatan tarafl arın id eolojik, politik 
ve ör-gütsel soru nlarda va rolan ayrılık nok tala rının 

belirl enmesiyle sorun açılmalıdır. Bundan hareketle 
tarafl arın olumlu ve olumsuz yönleriyle geçmiş ve 
gelecek yeni dönemin mücadele perspektifleri , itti
fak lar po liti kası , sosya li zm anlayışıve parti kav
rayı şını de vrimci bir sorumlulukl a sergilemeleri ge
reklidir. Demi n de işaret e ttiğim gibi; Birleşmeden 

önce ve birieşebilmek için ara-mızdaki ayrılıkla ra 

önce kesin ve belirli bir sınır çekmek zorunludur." an
layı şının hiçbir ikircimliğe yol açmayacak şekilde 

ortaya konulmasıhem gerekli ve hem de zorunludur. 
Burada vurgu yaptığımız noktalar; çağdaş, savaşkan 

ve militan bir sosyalist parti kurmayı hed efleyen bir
lik alternatifinin programsal ilkeleridir. Qiğer bir 
deyişl e, programsal ilkelerin temelini oluşturacak 
stratejik tespitlerdir. Yoksa taktik p landa yad a so
runl arın detayma dayalı tali sorunlar değildir. 

Örneğin; Kürdistan bağımsızlık ve özgürlük 
mücadelesini önüne koyacak ve bağımsız demokratik 

. bir devlet kurmayı hadefi ediği iddiasıyla ortaya 
çıkacak savaşkan bir sosyalist parti alternatifinin; 
siyasal ve askeri stratejisi, buna uygun düşecek devri
min gelişme yolu, sını fların mevzilenmesisosyoekono
mik yapıya uygun olarak, ittifaklar sorunu ve nasıl 
bir sosyalist hattıhedeflediği vb. temel konulannet 
bir şekilde ortaya koymasıgerekli ve zorunludur diyo
ruz. Bu temel konularda anla şamayan siyasi 
yapıların ideolojik, politik ve örgütsel birliği, yani 
hedeflenen siyasal birliği sağlamalarının mümkün 
ol amayacağıçok açıktır. Ayrılık noktalarının sap
tanması konusunda yanlış anlaşıl malara-çünkü öyle 
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bir d önemde yaşıyoruz ki "ayrılık" sözcüğü bile çoğu 

kulağa hoş gelmiyor ve b undan değişik anl amlar 

çıkarılmaya çalı şı lıyor-meydan vermemek için bu 

açılımıyapma gereğini duydum. 
Halihazırda ve ülkem izin içinde bulunduğu günümüz 

koşullarında başta Kürdis ta n işçi sınıfıve onun temel 

bağlaşıklan olan yoksul köylülük olmak ü zere ge

leceğini sosyalis t bir toplumda gören diğer em ekçi 

yığınl a rın savaşkan milita n partisini ya ra tmak 

yakıcı bir görevd ir. Açıktır ki savaşka n öncü b ir 

müfreze i şlevini ü s tlenecek olan böylesi bir pa rti; 

me vcut olan savaş sürecine radikal müdaha le ed erek 

sürec i d aha da ilerletebilir, dağınık d urum da olan 

sosyalis t güçleri , çevreleri ve tek tek kad ro l arı - .ki 

h em ü lke mi zd e , h em me tropo ll e rd e ve hem de 

yurtdışında küçümsenmeyccek muazzam bir sosyalist 

potansiyel va rdır, ancak bu çok dağınıktır-bünyesinde 

toplayabilir. Diğer bir deyi şl e böy le bir pa rti , aynı 

zama nda bir çekim me rkezi fonks iyonunu da yerine 

getire bilir, getirmelidir d e. Günümü zde var o lan ayn 

sosya lis t yapıl a rı n te k başla rına sürece gerekl i ola n 

müdahaleyi yapm a kta n ve alterna tif ya ra tmaktan 

uzak oldukla rı gerçeğini , sosyalis tlerin siyasal bir

liğini savunan herkesin teslim ettiği bir gerçek liktir. 

Böyle si alterna tif bir part i, tespi t edeceği sağ lı kl ı ve 

gerçekçi progra msal hede fl erine denk dü şecek pra tik 

ve so mut m ücadele taktiklerini hayata geçirebi ld i ği 

ölçü le rde, geniş emekçi ha lk ki tlelerini ku ca kl ayabi

lir v e gerçek anlam da ad ı na siyaset yaptığı sınıf ve 

katmaniann temsilcisi durumuna gelebilir ve gelme

mes i için d e hi ç bir n ed en yo ktur. Bun un ger

çek l eşmesinin d e uz un soluklu bir mücadele hat tı nı n 

ge l iş ti riJi p sürdürülmcsin e bağ lı v e süreç le d e 

bağlantı lı bi r durum olduğu ortadadır. 

Sosya li st b irlik a lterna ti fi n i ya ra tm ada a tılacak 

il k adım larda tutturulma sı gereken en sağlı kl ı ve 

gerçekçi çerçeve veya d iğer bir deyişle öl<;ü; sosyalist 

bırliği savunan tüm siyasal yapı l a rın bir a raya gele

rek orta k b ir p la tformd a sorunlarıta rtışmalarıdır. 

Siya sa l yapıla rın baz alına rak o luş turaca kları p lat

fo rm da hiç bir güç d ı ş ta lanmamalı d ır. Böyle si bir 

p la tformd a tem el soru nların açılımıyapı la rak eğer 

ayrışma a lacaksa, söz ü edilen pla tformd a olmalıdır . 

Bu, aynızamanda gelecek sü reçte sosyali st bi rl ik 

ta r tı şma l arın ı sonuç landırmak açısın dan da izlenme

si gereke n e n doğru yön temdir. Fakat bu konularda 

yapılan ilk girişim topl antılarında sözünü ettiği mi z 

yön temin, çerçevenin veya ölçünün tutturulamadığıda 

ayrıbir acı gerçekt ir . Bunun d eği şik nedenleri var el

bette. Her siyasi gücün nesnel ve özne l du ru mu; siyasi 

yapı la rı n veya bu ya pı la rda yer a lan baz ı kad ro

ların , kar ş ı lı klı baz ı yapıl ar iç in du ydukl a rı 

çek ince ler ve ta ş ıd ı k l a rı ö n ya rg ıl a r o la rak 

öze tle nebilin ir. Hoşumuza gitmese d e l?öylc bir 

g erçekl ik va rd ı r. Anca k h e nüz i ş i n başınd a 

olduğumu zu beli r tmek gerekiyor . Bu sa t ır l a r 

yazıldığı zana nda bir ta ra fta TS K -KUK -YEKB UN 

ve bir ta rafta d a TS (Tekoşina Sosya li s t)- KAWA 

KKP'n in ayrıiki p la tfo rm ha linde belirl i prens ip 
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nokta larda anlaştıkl a rı; ancak iki tarafın d a henü z 

kamuoy una yönelik herhang i bir açıklama yapacak 

duruma gelmedikleri ve TSK'nın içinde yeraldığı 

p latformun diğer platformla birlikte bir toplan tı ya

para k sorunların tartışıl abi l eceği duyumlarını aldım 

ki bu henüz işin başında olmasıbakımından da sevin

d irici bir girişim olacaktır. Siyasal yapıla rı baz ala

cak böylesi bi r platformun tek tek bağımsı z kadrola

ra açık o lamayacağı ve doğrusunun da bu o lacağı 

ta rtışma götürmez bir ge rçekliktir. Ancak, is tisnalar 

kaideyi bozmaz diye bir kural vardır. Tara fl a rın or

ta klaşa saptayabileceği bazı is tisna kadrola rın da bu 

i şin içine çekilmesinin yararlılığı ortadadır ki bu du

rumda o lanla rın say ısıhay li a z o lduğu da bir 

gerçekl iktir. 
Bu yazımı, siyasal birlik a lternatifini olu şturm a 

yöntemine ilişkin somut bir öneriyi de dile getirmeden 

bitirmeyi uygu n bulmuyorum. Birliği kurma konusunda 

değişik yöntemlerin olabi leceğini öncelikle vurgu la

mak gerekiyor . Ancak birli ği oluşturma konu~unda en 

gerçekçi ve mevcu t ihtiyaca yan ıt vereb ilecek 

yöntemin, yaşanan süreçle dire k bağl an tılı olan 

yönünü açıklığa kavuştunnak gere kiyor. Içinde bulun

duğumuz savaş süreci gözönünde bulundurulduj;unda en 

sağl ıklı yöntemin; orta k bir program çerçcvcsı nde 

anlaşabilcn tarafla rı n önlerine makul bir süreç koya

rak; ortak örgütsel birl iği tamamlayıp bunu bir kong

rey le gerçekleştirmeleri ve böylece geçi ş dönemi ola n 

pa r tileşmc sü reci ni tamamlamala rı d ı r. Bu süreç 

içinde birliği oluştura n ta rafla r, ayrı s iyas i grup 

ça l ı şmala rını ask ı ya alma la rı ve tüm ça lı şmala rını , 

temeli yeni a tıl an bi rliğin örgütse l birl iğ i n i ya ra tma 

ve bu bazda kadrolarını kaynaştırma ve o sı.i recc ait 

hed eflenen çalışmalar ü zerine yoğunlaştı rmala rı d ı r. 

Çü nkü salt program ve tüzü kte a nla şmayısağ l a ma k; 

hedefl enen alterna ti f birliği n haya ta geçirilmesi için 

yetmiyor. Uzun yı llar ayrı yapıla rda şekillenmiş ka

droların birlikte ve tck bir örg ü t halinde çal ı ;.arak 

kaynaşma l a rı ve tespi t edi len süreçte her yö ni.ıylc 

örgü tsel bi rliği sağlama la rı gerekiyor. Bunun da pra

tik sürece bağlı ve zama n alacak bir sorun olduğu gay

et açıktır. Böy le bi r yöntem iz lenmesi ha linde, hed ef

lenen me nz il e va rıl a bilin i r ve sürece ra d ikal 

müdahale cdi lebilinir. Yok eğer taraflar ay rı grup 

çalı şma larını sürdü recekse, ihtiyaç d uyu l arı so run

l arın yayın ba zında ta r tı şılmas ıyapıl a ra k sonrad dn 

ö rgüt sel birli ğe gid ilccekse -ki bu da a y rıbi r 

yöntc mdi r ve blok veya cephe tipi bi r bi rl iği hede

fliyor- bun un, gün ümüz sürecinin dayattığı a lternatifi 

yara tmaktan ve sürece müdahale etmekten uzak ka

l a cağıina ncindayım . 

Burad a şu nu da vurgulama lıyım ki s iyasal birli k

lcrl e ce phese l birlikler, birbirini engelleyecek veya 

b irbirlerin in önüne geçebilecek ça lı şmal a r değildir. 

Son g ünle rde bazı yayınlard a sa tı r ara larında siyasal 

bi rliğin "gereksiz"liği veya cephe çalı şma ları önünd e 

e ngel gi bi gösterilmesi türü nden raha tsı zlığınt ifad e 

eden kimi kalem sahiple ri nin bcslcdiklc ri sanc ıl a rını 

anlamak zor o lmasa gerek. ~i~ 
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" " DlMILKI (ZAZAKI) 

(TIŞTONIK) - ZOR XAL 0 W ARZAY .. . 

(TIŞTONiK) 
1-Yow çı mi esto: 
Şi dar ni ome war cinaw? 
2-Yow çı mi esto: 
Asi wen u paxir roken u 
cinaw? 
3-Yow çı mi esto: 
Çfm yf çin geyren Q zegne 
yf çun kenan u çinaw'? 
4-Yow çf mi esto: 
Şow yen roc şU n çi na w ? 
5-Yow çf mi esto: 
Wen u nf wen u mird ni 
bl u çinaw? 
6-Yow çf mi esto: 
Ez şUn we şUn 
Ez vi nden we vindon 
çinaw? 
7-Yow çf m i esto: 
Ha mira dusnayow çinaw? 
8-Yow çi mi esto: 
Het a yer ey geyrenu yarey 
yon k e ye fek akerde 
monen u çin aw ? 
9-Gin da y mina sfye(siya) 
pey koyund kowt. 
10-Ginday m ina s ipf ver 
koyand k O'.;;t 
11- Kelaw put,ha pır nüt. 
12- Veyvekey mi heta 
y~ ·y s ornfya kuenna. 
1S-Dard arek mazf kin a 
rek. 
14-Diney mı ha yow estün 
sorda . 
15 - Çuway mina çowt pey 
howt koy""''nd kowt. 
16-Darey zilzi l 
howt:ay howt gil . 
17-Cini k e m in ha b in 
banda. G ic ik yey ha ser 
bondew. 
18-Dapf r ekeym i wert ey 
cemab d bmon xu key war. 
19 -Ba.wk:al von ay movne 
Dapfr vona ay sare. 
20-Yow çı mi esto: 
Pey dest:nn x u tirbey xu 
aşonon(k::enon) çinaw? 

1: Tin ç - 2: Adir - 3:Mus 
(merow Kor) - 4 :Astarey -
5: Behr - 6 : Sf - 7: Name -
8: Sowr - 9: Şow - l O: Roc 
(Roz) - ll : incfl - l 2:Çim -
l 3: Guşare - 14: Sung -
15:Giley cfruyo -1 6: Miseheb 
(Kur'an) - l 7: Sarey Gllgll -
l8:Tog - l9:Keron u estun 
- 20: Dalpa(Çilk) 

ZüR XAL ü WARZAY 

Yow dowud c ama t yan 
pfsor von ma tfwern der-ay 
ma kom zaf hal zur ken. 
Herkes yorn zür kon labir ek 
zur yin zaft xişn n i. Pe:ynıy
id xa l u warza monen . Xa l 
warzayra v on tı va c . 
Warza :"Xa lo ti mı ra p il 
h erniz ti xalmin ey gerek ti 
ver vacir ." Xa 1: 'W el ok ona ye 
se ez ha des t pey zurey 
xuken." 

Xal de stpe ykon :"Yow 
meşnaymi esta h a ko s ipira 
çerene di h eb çiçeyey est, 
hindok xışn hellak çi rkey 
şi tyey pey vaya b en , p ey 
deyştey Amed awkdon. 

Ow deştıd . Kuy ramit. Ku y 
h indok ben xişn çaray yow 
kazik id ni powcin. Mi der 
yow kazik Qf) da vira yştiş. U 
hi ndo k xi şn h e l lak 
v irayştoxo vi rayştin şi b 
zer rey 1 f h erg yow ki narey ı ı 
yi d p ey çak u ç xefteyn. 
Hel lak çakuç dayn pu ru 
veng çakuçey yamno n i 
aşnaw atin. Xura çara 
yamno nidfn. Kuyiz zerrey 
ay powtin! . Zurey xal 
qedena . 

Wa rza:"Yow dik mi est ez 

Ramazan OZDEMIR 

wenişen şuwen Amed. Sol gen 
wenon d ik ez sord wenişen 
gen on keye . Tim u tim 
gureymf(kar) unnu. Yow 
durum ez heyna şu. Hellak ez 
peyser omov. Ver awkey dicle. 
Laser weriştim awk bib zaf mi 
bar dik sera vist. Cuwal mi 
bey bover awk. Cil dikiz mi 
sara vist ez ownawuk pey mil 
dik vecaw. Mi girowt gozle 
(purgozo) naser wa pey bib 
weş. Ez biney vinert mi hind 
ownakea pey mil dikid yow 
gozeyr emey bi xişn. Gaz 
gi rowt ez şu w mi gozeyr 
roşonay, gozfz mi cad bey 
ruwt. Yow xel ser gozeyra 
mend. Mi şepley verday bide 
n ikowt. Ez bu yow qinbeley 
herra mi eyşt şf ser xella 
mend. Ser xel gozond bi yow 
deyşt. Ez şuw mi tide xelle 
ro mi t. X elle a me bi derg yow 
golik kowt movn xelli ez n i 
geyraw mi tide nfdi. 

Mi xelle awk da t ide nıdi. 
Xelle çina tide n fdi. Mi wedart 
nidi . Mi xelle kerd ee l e nfdi. 
Xelle kerd cuwe kut m i tide 
n idL cuwe va yda tide nid i. 
Xelle ke rd cuwalo b erd kerd 
çime inbar ti de n idf. Zimiston 
xelle mi berd ariye t:ahna kerd 
ard . Ard mi girow t erd keye. 
Pey pi rcin cit awnciz tide nidf. 
Ard alawut kerd mfr tide nidi . 
Ciniyeymi h ellak yow çemçi k 
mfr kea ser toq. Golik va ooo 
erzey teber. Warza a geyra va 
xa lo tua zaf hol zurkerd nu 

· ı mı .. 
Xal u piyoreyin camat 

va :"Warzay zaf hol zurkerd." 
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ÜSLUP, POLEMİK 
VE 

T ARTIŞMADA DEVRİMCİ YÖNTEM 

1980 ö ncesi nde Kuzey 
Kürdistan devrimci yurtsever ha
reketleri arasında çok sert ve 
kırıcı bir üslup ile siyasi poJemi
kler yapılıyordu. 
1980 sonrasında bir dönem daha 

bu tür sert ve kırıcı poJemikler 
devam etti . Geçmişteki gelenek
se l anlayış 
slirdürüldü. 1990'larda bir ölçüde 
de olsa poJemiklerde kulanılan 
uslup yumuşatıldı. Bu son dö
nemlerde, eski anlayışa yeniden 
dönme anlayışı geli~tirilmeye 
çal ışılıyor. Bilındıği gibi , 
geçmişten gönümüze kadar pale
miklerde kırıcı bir dil kulanma 
a lı ş kanlı ğ ı var.Kırıcı ve 
düşı:nanlığı k~rü.kl ey ic i pol~mi ~ 
klenn hcrfıangı bır Kürt devnmcı 
yurtsever hareketine en ufak bir 
Taydası olmaz. Onun zararı ise 
hem o harcke llere , hem de bir 
bütün olarak Kürdistan devrimine 
çok büyük. zara rl arı olur. Bir 
olayın veya olgunun nesne l 
öz.ünden kopartılıp başka yönlc
re çekildiği bir du rumda k ısır bir 
?Oiemiğe girmek, verimsiz bir 
t a r tışma nın içersine 
sürüklenmek devrimci eleştiri 

yöntemine ters düşer. Kı sır pele
mikler Kürdis tan devriminin 
yı kariarına ters düşer ona zarar 
verir. Son dönemlerde bazı Kürt 
devri mci-yurtsever ö rgütleri 
,ı rasında yapılan polemikler, 
tartışmada kullanılan uslup 
doğru bir yöntem olmadığı gibi , 
eski anl ay ı şı çağrıştı rıyor. 

Kürdistan devrimci-vurtsever 
harek etine zarar veren, s iyasa l 
kadrol arın devrimci kişiliklerini 
rendice eden, örgüller aras ı kin 
ve düşmanlık tohumunu eken , 
duygusal t avı r al ı ş i ara neden 
o]an, Kürdistan devrimine zararlı 
böyles in e po le miklcrin 
sUrd ü rülmesinde hiç bir yarar 
yoktur. Kürdistan ulusal demo
kral i k devrim mücade les inde 
büyü k. tah ri batlar yara~acak olan 
polemıkler, sömürgecı düşmana 

yarar sağ lar. Bundan kaçınmak 
gerekir. 

Elbetteki devrimci, yurıseYcr ve 

sosyalistler arasında tanışma olur. 
Önemli olan tartı şmada kullanılan 
uslup ve tartışmanın tartı ş ıl an 

esas konudan saptırılınamas ıdır. 

Bazıla rı , id eolojik- po litik 
tartışmaya gi ri şmc k , yapıcı 

eleştiri yapmak yerine, suçlay ıcı 
polemikler yapmaktadırlar. 

Bir yazarın , yada örgütün 
yaniışi ı kl arını , hatalarını polemi
klerle gizlerneye çalı~masının hiç 
bir yararı olmaz. Tartışılan konu
nun içersine konu ilc ilgisi olmay
an başka bir çok şey i ge tirip 
katmak tartışmayı dağınık kılar ve 
tartışmanın esas amacına da ters 
düşer. Tartışma sözkonusu olan 
tartışma konusu ile ilgili olarak ge
tiril en fikir ,·c öneriler üzerinde 
yapı lm a lıdır. Ta rtı şm ad a, 

karş ı sın dak i ki şi veya ö rgütün 
görüş l erin i bi limse l anlamda 
çürütmck yeri ne, onları hafife alıp 
alay etmek. yada ka rş ı s ında kinin 

bilgi s izl i ğinden dem vurmak ve 
easas olarak kendini haklı 

çıkartmaya çalışmak , bilimsel bir 
tartışma yöntemi dcği l dı r. Bunun 
devrimci yön tem le bir il gisi 
yoktur. Buna karşıs ındakini kolay 
yoldan çörütmenin yöntemi deni le
bilir. 
Tartışmanın amac ı belli olmalı 

ve neye hizmet edeceği iyi hesa
planmal ıd ır. Salt tartı şmak için 
poJemik yapılmamalıd ır. 

Kürt ulusal demokratik hareketi 
içersinde en geri politik, ideolojik 
yapıyı temsil eden bir çizginin son 
dönemlerde yayınlad ı ğı liberal bir 
dergi , sola ve sosyali zme karş ı 

düze ys iz bir po le mik 
sürdüıınekıeuir. Sanki tek mi svonu 
sosvalizmc karş ı düşmanlık 'imiş 
gibi bir tavır serg ilcnıliyor. Sosya
li sriere (Kast edilen Kürt sosyalis
l eridır. ) kar~ı h ırçın bi r uslup kul 
lananlar nereye varmak isti yorlar. 
Birileri ç ı kıp bu nl arı n dönekl ikle
rini çarsaf çarsaf vazarsa(Çünkü 'S , (. \ .; • 

bunlar, dün c.;osyalisti k r, proleter 
devrimciydi ler) ,.e sert bir us! up 
kulanırsa iyi mi olu r?. Bu tür 
düzeys iz po lcmiklcrin Kürd ı s tan 

d~\Timine hıç bir yararı olmaz. 
Ideoloji ve politibda ist i krarlı bi r 

Cihan DILSAD 

gelişim göstcremeyenlc r, prensipsiz 
bir tavır sergilcycnlcr, mücadelede 
başanya ulaşamazlar. Dün s ı nıfla ka
lanlar, kendi örgütlerini dağıtanlar , 
öncülük yapamayanlar, iki gün de bir 
180 derecelik politika değ i ştirenle r, 
bugün yan yana getirdikleri elma ve 
armutlarla sağlıklı bir örgüt yarata
mazlar. Al ternatif olamazlar. Çürük 
bir temel üzerinde in şa ettikleri 
şatoları(Piatformları) ise süreç 
içersi nde erimeye, dağılmaya mah
ktımdur. Elbetteki hiç bir örgütün bu 
duruma düşmesi istenilemez. Ama li
beral bir söylem gelişt i rip Sosyaliznır 

düşmani ı ğ ı körükleycnler, kcn 
hayal dünyaianna engel göruLiklcri de
vrimci , radikal ,·c sosyarisı örgütlerin 
varlı ğından olan rahars ızlıklarını sola 
ve sosyalizme düzeysiz bir uslupla 
saldırarak , hı rç ı n bir polcnıik 

gel i ş ti rerek gerçek ni yetl erin i açı ğa 
vurmak tadırlar. Cephe topl antıs ınd a 

Ce ph ese l birliği sa,·unan lar , 
bugün"Cephc o toriter reJi me ' c 
diktğ törl i.iğe yol aç ıyor. " diyorlar. So
syalizmin sonınl ~ rı y la il gili hiç bir bi
l ı msel değerlendırmelerı olmayanlar, 
bugün sosyal izmi tüm kötU I U k leri n 
ana kaynağı gibi göstcıiyorlarsa ve so
sya listleri günah keçisi i lan ediyorlar
sa, bunlar objektif olarak ö rgütler 
arası düşmanlığ ı köri.iklüyorlar. 
Cephe giri şi minden sonra Kürt parti 

ve örgütleri arasında geli şen s ı c.: <ı ' 

dos tluk ili şk i l eri \'e diya log, bugtı .. 
yeri ni soğ uk ili şki !ere doğ~u 
bırakı yor. Bunda baz ı g üç l crın 

karş ılık lı olarak içi ne girdikleri kıs ı r 
polemiklcrin önemli bır pay ı Yard ır. 

Polcın iklerdc kulan ıl an üslup ve 
karş ı! ıki ı h a ta lı değe rl e n di rme l er. 
geçmi ş ten beri Yarolan örgü tler arası 
güve ns izl ik o l ayın ı da ha da 
küllendiriyor. 

Cephe kurulsun veya kurulmas ın , 

Kürt parti Ye örgü ıleri arasında s ıcak 
dostluk Ye kardeş l ik i l i şk il e ri daha da 
gcli-s Lirilmcli , Kürdi stan dc\Timinin 
çıka rl a rı her şeyin üzerinde tutul 
nıalıdır.Halkın özgü rlüğü ,.e ülkenin 
kunuluşu uğruna mücadele eden siya
sal güçler kendi aralarında sun i sorun
lar yaraımamalıdırlar. 
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YEREL SEÇiMLER 
VE 

ULUSAL-DEVRİMCİ POLİTİKA ÜZERİNE 

Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da yapılacak 27 
Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. Mahalli seçimler 
yaklaştıkça, seçimlerin niteliği, hangi koşullarda 
yapılacağı ve bunun karşısında al ın ması gereken 
tutumlar da tartışılagcliyor. 
Marttayapılacak yerel seçimlerin en önemli ve 

belirleyici özelliği , önceki yere l ve genel 
seçimlerden farklılıklar göstermesidır. Bunun 
temel nedeni, Kürdistan 'da sürdürülen savaşın 
ulaştığı boyutlar ve sömürgeci düzen partilerinin 
bir bütün olarak bir çok beldede adeta birertabela 
partisi durumuna düşmeleridir. Sonuç olarak ge
linen no ktada yerel seçim lerin özellikle 
Kürdistan'daki sonuçları ; hem sömürgeci düzen 
partileri açısından, hem de Kürdistan'lı Ulusal -
>emokratik güçler açısı~dan bir referandum 

özelligini taşımasıdır. Işte bu seçimlerin 
Ülkemizde doğuracak sonuçları , bütün düzen par
tilcrini derinden düşündürüyor ve bu yüzden de 
alınacak" tedbir" ler ve sahneye konulacak entri
kalar üzerine, aylar öncesinden Mecliste ve 
Meclis dışında değişik tartışmalara neden oldu. 
Bu somut nedenlerle , seçimler karşı s ında 
Kürdistan 'lı Ulusal demokratik, devrimci yurtse
ver güçlerle DEP'ın alacagı tavır ve üreteceği po
litik perspektifler, son derece önemlidır. Bunu, 
hem Ülkemizin Ulusal demokratik güçleri 
açısından, hem de sömürgeci güçler açısından ir
delemek ve ortaya çıkabilecek olası durumları net 
bir biçimde sergilemek gerekiyor. 
İktidar partileri ve muhalefet bir bütün olarak 

Genel Kurmayın ve MGK'nın istem ve direkrifle
ri doğrultusunda Kürdistan'daki seçimleri si lah
ların gölgesinde yaptıracakları; seçimlere ilişkin 
lüzenledi ki e ri yeni yasa düzenlemelerinden 
~.nlaşıl maktadır. Bu yeni değişikliklere göre, 
Ulkemizdeki vahşet örneği olan sömürge 
savaşını yürüten özel ordu, asker, özel tim, polis 
ve koruculardan oluşan devletin silahlı güruhu bir 
bütün olarak silahlı ve uniformalı dolaşıp oy ku
lanabil ecek ve sandıkları yine silahlı olarak "ko
ruyacak"lar. Açıkça bu, seçimlerin serbest, demo
kratik ve özgür koşullarda yapılamıyacağı, hileli 
olacagı ve düzen partilerinin ortaklaşa alacagı 
tavırlar sonucu bölgede kendi işbirlikçileri olan 
k esi ml eri i ş başına getireec ği tartışma götürmez 
bir gerçekliktir. Hükümet bu yüzden 
Kürdistan 'daki katliamların dozajını arttırıyor, 
birçok beldede DEP üye ve yöneticilerini 
gözaltı na alıyor, aday olmamaları için ölümle 
tehdit ediyor; gelinen aşamada bu baskılar 
sonucu. birçok beldedeki DEP teşkilatları fiilen 
çalışamaz duruma gelmiştir. Sürdürülen savaş 
sonucu Ülkemizde yakılıp yıkılan ve haritadan si-

li nen köy sayısı şimdiden bin delayını buluyor; 
seçimlere kadar bu sayının daha da artacağı 
kuşkusuzdur. Köy boşaltmaları ve mecburi 
göçetme sonucu şimdiden resmi araştınnalara göre 
800 bin ile 1 milyon arasında seçmen , yerleştiği 
yeni yerleşim alanında oyunu kullanamıyacaktır. 
B u rakamın da her geçen gün artacagı bir sır 
değildir, gayet açıktır. Hükümet özel olarak bu ne
denle ve genel olarak da sürdürdüğü iğrenç savaş 
yüzünden Şubatta terhis olacakların, askerlik 
süresini 3 ay uzatmış bulunuyor. Yine bu nedenle 
askerlik yaşını küçültmek, açık öğretim 
fakültelerindeki öğrencil eri ve öğretmenleri de silah 
altına almak istiyor. T.C. Ekonomik ve politik 
krizin yanı sıra askeri krize de girmiş durumdadır. 

821 trilyon lira o larak açıklanan hükümetin 1994 
bütçesinin 400 trilyon lirası Kürdistan'daki özel 
savaşa ayrıldığı resmi ağızlarca açıklandı. o/o 70'ın 
üzerinde seyreden enflasyonun yarısından çoğunun 
ülkemizdeki çağdışı savaştan kaynaklandığını 
bizzat burjuva kalemşörlerin teslim ettikleri 
gerçeklerdir. Hüktimetin 189 trilyon lira olarak 
açıkladığı bütçe açığının çok daha fazla olduğu 
kuşkusuzdur. Yine resmi açıklamalara göre 
Türkiye'nin içborçları 320 trilyon lira, dışborçları 
ise 65 milyar dolar olarak saptanıyor. So n çıkarılan 
ve tekelci sermayenin istemlerini ifade eden yeni 
vergi yasasıyla yoksulu daha yoksu l, zengini de 
daha fazla zengin yapma politikası bir kez daha ser
gilendi. Yapısal C?.laı:ı bu ekonomik kriz karşısında 
son günlerde TUSIAD'tan "Yeni bir 24 Ocak 
çağrısı" yapıldı. Ardından da hükümetin aldığı 
o/o 14 1 ük deva! üasyo n kararı açıklandı. 
Devalüasyon kararının alınd ığı gün yapılması 
düşünülen ancak hava koşullarından ötürü bir gün 
sonra gerçekleşen ve resmi makamlarca 1 trilyona 
mal olduğu söylenen PKK'nın Zele kampına hava 
operasyonu gerçekleşti. Psikolojik savaşın ve 
Türkiye kamuoyunun dikkatlerini başka yönlere 
çekmeyi ve devalüasyon şokunu gizlerneyi hede
fleyen Zele harekatı da Çiller hükümetinin içine 
girdiği çıkmaz akibetini kurtaramayacağı ortadadır. 
Şimdiden yerel seçimlerden sonra hükümetin 
düşeceği ve yerine yeni bir erken seçim hükümeti 
formülünün ortaya atıldığı biliniyor. Bu tür devala
syonların Türkiye de askeri darbelere yol açtığı da 
Türkiye pratiğinden biliniyor. Şimdiden sömürgeci 
eğcmen çevrelerde üzerinde durulan formüllerden 
ne askeri darbeler, ne erken genel seçim 
hükümetleri ve ne de Demirel' ın bir "Başkomutan" 
sıfatı yla soruna "el koyma"sı; mevcut siyasal ve 
ekonomik krize çözüm getiremez. Sorunun kökten
ci çözümü, Türkiye işçi s ınıfı ve demokrasi 
güçleriyle, Kürdistan Ulusal Kurtuluşçu güçlerin 
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omuzlarında oldugu çok açıktır. Kısacası Türk 
ekonomisinin Kriz ibresi göstergeleri sonuna 
dogru kaymış bulunuyor. Mevcut iktidar ve mu
halefet partileriyle (Ki DEP dışında gerçek an
lamda bir muhalefet sözkonusu degildır.) bir 
bütün olarak bu yükün altından kalkamayacağı, 
mevcut ekonominin artık ülkemizdeki çağdışı 
sömürge savaşını kaldıramayacağı gerçeğini ser
giliyor. 

Sömürgeci TC, tam bir seferberlik halinde ve 
Genel Kurmayın "düşük yoğunluklu çatışma" 
olarak itiraf ettiği topyekün bir savaşı halkımıza 
dayatıp çağımızın en barbarlık örneğini sergiler
ken; Türkiye çapında da demokrasi güçlerine yö
nelik görülmemiş baskılarını arttırıyor. Bunun · 
için hergün sokak infazları gerçekleşiyor; gazete
ciler, bilim adamları düşüncelerinden ötürü z in
danlara atılıyor, ağır cezalara çarptırılıyor, onlar
ca işçi işten çıkarılıyor, TC. ni n başkenti 
Ankara'da memurlar coplanıyor. Kısacası, hal
klarımız s indirilerek susturulmak is teniyor ve 
sonuç itibarıyle muhalefetsi z bir to plum 
yaratılmaya çal ışı lıyor. Ama tüm bunlar 
boşunadır. istenilen düzeyde ve örgütlülükte 
olmasa da Türkiye çapında işçilerin, memurların, 

öğrenci gençliğin, bilim adamlarının, yurtsever
demokrat aydınların h\)şnutsuzlukl arı ve muhale
feti giderek artıyor. Işsizlik, hayat pah alılığı, 
baskı, zulüm , işkence, yerinde infazlar ve 
Kürdistan'daki kitle katliamları; düzen partileri
nin içinden çıkılınası mümkün olmayan ekono
mik ve siyasal bunalımını gösteriyor. Ve 
sömürgeci düzen partileri böylesi bir tablo 
karşısında yerel seçimlere giriyor. Açık 

kokuşmuşluğun , çürümüşlüğün eşiğine gelen ik
tidar ve muhalefet, bu nedenlerle özellikle büyük 
şehi rlerde aday bulma konusunda zorluk 
çeki yorlar. Bu yüzden dört elle sanatkarlara, flaş 
yıldızlara sarılmışlardır. Ama aday gösterilecek 
sanatkarlar, pazarlığa çıkarılan flaş isimler de 
bunları içine girdikleri çıkmazdan kurtaramaya
cak, düzlüğe çıkaramayacaktır. 

Bu şartlarda yapılacak seçimler karşısında 
Kürdis tan y urtsever, devrimci -demok ratik 
güçlerine, DEP'e ve Türkiye demokrasi güçlerine 
ciddi görev ve sorumluluklar düşüyor. Halka 
hizmet sunmak, halkla bütünleşerek halkçı karek
lerde yerel iktidarların kurulmasını sağlamak 

açısı ndan yerel seçimlerin ta ş ıdığı önem, 
tartışma götürmüyor. Bu seçimlerin halklarımız 
açısından taşıdığı önemi baz alarak bağım s ı z bir 
seçim politikası üretmek ve ona uygun çalışmalar 
yürütmek gerekiyor. DEP'ın sergileyeceğ i tavır 

bu konuda önemlidir ve her şeyden önce DEP, 
HEP"in erken genel seçimlerde izlediği yanlış po
litikadan ders çıkarabilmeli ve burjuva düzen par
tilerinin hiç birisiyle ittifak yapmamal ıdır. Seçim 
yapılacak her beldenin özgül durumu gözününde 
bulundurularak bağıms ı z bir sol blok ittifağı 

yaratılmalıd ır. Sosyalis t, demokrat, yurtsever siy-

asal güçler, sendikalar, mesleki örgütler, kitle 
örgütleri gibi geniş bir platformun yapacağı ortak 
saptama baz alınarak ve her beldenin özgül 
koşulları da hesaba katılarak, bölge tarafından se
vilen ve belirli bir oy potansiyeline sahip, düzene 
karşı o lan demokrat, yurtsever, devri m ci 
şahsiyetterin aday gösterilmesine özen gösterilmeli
dir. Böyle bir seçim politikası izlenmesi halinde 
hem Kürdistan'da, hem de Türkiye genelinde 
düzene karşı mevcut olan halkın potansiyeli hare
kete gcçirilebilinir ve belirli sonuçlar çıkarılarak 
düzen partilerinin içinde bulundukları çürümüşlük, 
bataklık ve kriz çıkınazı daha da derinleştirilerek 
alternatifler yaratılabilinir. Böyle bir seçim politi
kas ının hayata geçiri lmesi sonucunda hem DEP' in 
şimdiye kadar izlediği marjinal tutum ve devlete 
karşı " suçluluk psikozu "ndan kurtulmas ı ve sahip 
olduğu dinamiklere yaraşır bir parti haline gelme
sinin de önü açılmı ş o lur. Diğer yandan da 
Türkiye' de dağınık bulunan; ideoloj ik, politik ve 
ö rgütsel önderlikten yoksun olan işçi sınıfının ve 
demokrasi güç lerinin, yada diğer bir deyiş l e sol 
güçlerin düzene karşı alternatif yaratma ve sol içi 
birliğin yaratılmasında önemli bir adım olabilir. 
Yeter ki hem Türkiye'de, hem de Kürdistan 'da Ma
kyavelist bir anlay ışl a ve günü birlik bir politikayla 
dar grup çıkarl arı öne alınmasın , halklarımızın 

genel devrimci çıkarları önplanda tutularak somut 
politikalar üreterek hareket edilebilinsin . Eğer 
sözi.inü ettiğimiz sağ lıklı bir sol bl ok ittifağı 

yaratılaınazsa açıktır ki düzen partilerine karşı bir 
a lternatif yaratılamayacağı gibi hedeflenen mevzi
ler de elde edilemez ve bunun sonucu çares iz lik 
içinde olan düzen partileri ö mürlerini biraz daha 
uzatarak halklarımız ı uyutmaya, sindirmeye ve ez
dinneye devam edeceklerdir. Bunun içi n düzene 
karş ı olan siyasal güçlere, demokratik örgüt! ere, 
sendikalara, meslek kuruluşlarına ve hatta tek tek 
demokrat insanlara düşen görev ve so ruıni u luk 
büyüktür. Önemli olan, bu görev ve sorumluluğun 
layıkıyla yerine getirilmes idir. Burada ikinci bir 
ol ası alternatif politikayı hayata geçirebilme du ru
mundan da söze tme gereğini duyuyoruz. Yukarda 
kısaca vurguladığ ı mız seçim politikası, baş ta DEP 
o lmak üzere seçi nı blokunu oluşturacak tüm 
güçlerin, devletin azgın saldırısına ve zi.ilmüne 
rağmen, bunu sonuna kadar zorlamaları gerek tiği 

açıktır. Ancak, buna rağmen seçim güvenliği tama
men ortadan kalktığı ve seçimin sadeec bir fonnali
Le rolü oynadığı ko~ullarda ise; sömürgeci T.C. ye 
ve onun partilerine alet o lmamak da önemlidir ve 
devletin kesin karlı çıkacağı ve güvenliğin tama
men kalmadığı koşullarda da seçimleri protesto 
etme politikaı>ı her halükarda gündemde tutmak ge
rekiyor. 
Sö~nürgeci düzen partilerine karşı alte rnatif yarat

ma ve yerel iktidar mevzilerini ele geçirerek burju
vaziyi önemli olanaklardan yoksu n bırakmak ; 
ortak görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek 
için görev başına diyoruz !: .. Şubat 1994 , 

TEVGERA SOSY ALJST A KURDIST ANE(fSK) 
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CEPHESEL BİRLİK İÇİN GÖREV BAŞlNA! 

Sömürgeci Türk devletinin 
Kürt halkına karşı yürüttügü 
topyekün sömürge savaşı ve 
Türkiye demokrasi güçlerine 
karşı uyguladıgı baskıların 
dozajı seçim takvirniyle birlikte 
artarak devarn ediyor. Seçim dö
nemiyle birlikte devlet terörü 
tırmanısş gösterip DEP'in 
birçok binasını bombalayarak, 
başkan adaylarına ve parti 
üyelerine yönelik operasyonlar, 
Genel Sekreterin evinde silahlı 
saldırıya ugraması, devletin 
düzen partileri dışındaki parti
lere seçimlere girmeme veya 
onları zayıflatıp boyun egecek 
bir biçimde seçimlere zorlama 
uygulamalarının bir uzantısıdır. 

Ancak 75 yıllık sabıkalı 
sömlirgeci TC'nin barbarlıklan 
ve insanlık dışı uygulamaları 
biliniyor. Önemli olan bu uygu
lamalara ve devletin tezgah
ladıgı yeni yeni provakasyonla
ra karşı en başta DEP'in ve 
Türkiye demokrasi güçlerinin 
izledikleri politikalara vurgu 
yapmak istiyoruz. HEP'te ken
dini gösteren ve DEP'te de 
devam ettiren marjinallık politi
kası; DEP'ten beklenilen misye
nun yerine getirmesini engelledi 
ve dolayısıyla sahip olduğu di
namiklerle dışındaki dinamikle
ri kucaklayamadı. Üstüne üstlük 
yeni parti yönetiminin izlediği 
politikalar, uluorta açıklamaları, 
varolan yetmezlikleri n, hata
ların,. eksikliklerin üzerine tuz
biber ekti. Bu da onu, özellikle 
Türkiye demokrasi güçlerinden 
daha fazla izole olmasına neden 
oldu, olacaktı. Halbuki istenilen 
düzeyde ve nitelikte 
dönüşümler gerçekleştirip bu 
yanlışlardan arınsaydı DEP de
mokratik düzeyde tüm düzen 
karşıtı güçlere öncülük edebilir
di. Bunlar yapılamadığı için 
geniş bir bagımsız seçim bloku 
da oJuşturulamadı ve gelinen 
aşamada DEP' in seçimlere gir 

meme tutumu belirlendi. Kesin 
boykot olup olmadıgı 
anlaşılamayan, DEP'i bu tutuma 
götüren nedenlerin başında dev
letin sorumlu olduğu tartışma 
götürmüyor. Burada DEP'in son 
kararını da deşmiyoruz. 
Geçmişten şimdiye kadar sergile
nen yanlışlıklara parmak basına
kla yetiniyoruz. 

Daha da önemlisi ve genel 
olarak Kuzey Kürdistan yurtsever 
hareketin sahip olduğu kaosu de
rinleştirecege benziyen ve devle
tin topyekün saldırılarına karşı 
hiç olmazsa ortak bir seçim bloku 
konusunda ittifakların 
yapılamamasıdır. Çalışmaları 
henüz sonuçlanmayan Cephe or
taklarından bazı tarafların bu 
konuda somut önerileri olmasına 
rağmen gerekenler na yazık ki 
yapılamadı. PKK cephenin ortak 
tutum almasından kaçındı. Halbu
ki bu konuda en büyük sorumlu
luk PKK'ya düşüyordu ve PKK 
bu sorumluluk bilinciyle hareket 
etseydi; saglanması mümkün 
olacak en geniş güçlerin ittifağı 
ve ortak politikası saptanabilinir
di. Tüm bu olumsuzluklar, proto
koller ve cephe çalışmalarıyla 
birlikte atılan adımların ve dile 
getirilen söylemlerin yeterli 
olmadığını, ulusumuzun genel 
çıkarları önde tutularak dar grup 
çıkarlarını bir tarafa bırakmanın 
zamanının çoktan geçtiğini vur
gulamakla yetineceğiz. 

Seçimlere bir ay kaldığı bir dö
nemde; Newroz bayramı ve 
seçimlerin bağrında taşıdığı bir 
çok olayın,p,rovakasyonun ve 
geniş çaplı kitle katliamının, 
ebelik edeceği yeni gelişmelere 
karşı duyarlı olmak ve Kuzey 
Kürdistanlı tüm yurtsever 
güçlerin güç ve eylem birliklerini 
güçlendinnek ve buradan hareket
le cepheye giden zemini 
oluşturmak gerekiyor. Şunu da 
belirtmeliyiz ki cephe platformu
nu oluşturan güçlerin geçmişte 

Ramazan ÖZDEMİR 

birlikte ortak iş yapınama konusunda 
bünyelerinde taşıdıkları çekinceler 
ve zaafların giderilebilmesi de; 
geçmişin ögretici deneyimlerinden 
dersler çıkarılarak ortak güç ve 
eylem birliklerini geliştirmeleri-dır. 
Zaten şu anda Cephe çalışmalarını 
yavaşlatan önemli faktör de 
kuşkusuz ki budur. Bu kaosun 
atlatılması mevcut çekincele-rin gi
derilmesi güçlerin birbirlerine 
tahammül etmeleri ve ortak iş yap
mada dayatıcı tavırlardan kendilerini 
arındırmalarıyla mümkündür. Halen 
çalışmaları sürdürülen Cephenin ne 
zaman sonuçlanacagını şimdiden 
kestirrnek mümkün değildir. Fakat 
cephe çalışmalarının devam ettiği 
süreçte gerçekten dar grup çıkarları 
öne çıkarılmıyorsa, düşmanın azgın 
saldırılarına karşı halkımızın genel 
çıkarlarının kendini çok yakıcı bir 
biçimde dayattığı durumlar karşısın
da niçin ortak güç ve eylem birliği 
yapılamıyor?. Bu konuda cephe plat
formunu oluşturan 12 güçün tümüne 
ve özellikle de PKK'ya ciddi görev 
ve sorumluluk düştüğü çok açıktır. 
Sorunu salt şu anda güncel olan 
seçimler karşısında DEP'in izledigi 
yanlış politikalar bazında ele almak 
yeterli olmadığı gibi doğru da degil
dır. Çünkü DEP de ayda politika 
yapmıyor. DEP'in temel politi
kasının belirlemesinde yansımasını 
bulan Kuzey Kürdistanlı kimi yurtse
ver güçlerin izlediği yanlış tutumun 
bir sonucudur. 

Onun için diyoruz ki, cephe 
çalışmaları sonuçlanıncaya kadar 
ortak güç ve eylem birliklerini 
geliştirelim ve düşmanın azgın 
saldırı ve katliamianna karşı ortak 
politikalar üretelim. Bu görev ve so
rumluluklarımızı yerine getirmek 
için görev başına diyoruz. 
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PİROZ BE 48'EMİN SALVEGERA 

KOMARA MEHABAT A KURDISTANE 

Her sal ji ali Hevkari 
(Komfteya H ev ka rf ya 
Hezen Siyasiyen Kurd ü 
Kurdfstanf - Hevkari ji alf 
hernCı Parti ü Rexistinen
Xeynf PKK- çar(4)perçen 
Kurdistane hatiye damez
randin.) ve salvegera 
Koroara Mehaba'e tet 
plrozkirin. 

fsaL di 29-0l-l994'an de 
j 1 ji alf H ev karl ve şeva 

plrozkirina Koroara Meha
ba t hat çekirin. Şev pirr 
qelebalix bü . Program'a 
şeve dewlemend bu . Di 
şev a pfrozk ir ine de Axaf
tin, Şivan Perwer, Delal ü 
Nasir Rezazf hebu . Le di 
hunan.dina şeve de henik 
kemasf çebun 

Komfta Hevkari heftek 
berfya şeve civlna giştf ya 
partf u rexistinen 
endamen Hevka riye çekir 
u di civfne de ji bo arnade
kirina şeve kar wezffe par 
ve kir . Rexistina me TS K jl 
di nav komlta şeve de 
wezffe girt ser xwe. 
Komlta hev karf 
Daxü yanfyek derxist u 
tede bi Kurmancf ü Sorarn 
program'a şeve hat 
dlyarkirin ü j i bo giringa 
şeve kurtenivfsek hate 
nivfsandin. Tede weha 
dibeje: 
<Hern:welatiyen Heja! 
Di dfroka her neteweyekf 

azadfxwaz de hinek roj en 
pfros ü nemir herie , ku 
bune nfşanen ~rbilindlyf , 

roj en millL cejn u şamyen 
wf neteweyf. 

1\etewe Kurd jf yek ji 

"AL, TU H~J TE NE: U S ER 
PERÇEKi KURDISTANE 

PEL DIDf. 
SIB~ WEXT A KU TU 

U HER ALf 
PEL BIDL 

DE ZllM~ O NEHEKfY~ 
BIQEWIR!Nf. 

BIJf KURDISTANA MEZIN." 

gAD[ MilHAMMED 

"Xalô kurdistan bi q urban 
pirr ciwan fi paqiji 

Xwin rijandin pirr kuren te 
va li her al] riji 

Milete kurd ta ku sax e ew j! 
ve re nagerl 

Afer! sed Qaz1 Muhammed 
af eri." 
CIGERXWİN 

Yazışma Adresi: 
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kevintirin netewen ahane ye 
ku ji bo azadiye tekoşaye . Di 
direjayfya dlroke de her tim ji 
bo azadi u ri~arlye xebi liye u 
bi hezaran qurban da ye ........ 
Duduye meha Rebendane , bi 
~rokatfya peşenge nemir Qazf 
Mihamed, damezrandina 
yekemln komar_a Kurdistan li 
Mehabade, yek ji girintinn u 
hej a ti rln roj e n neteweyf> 
Kurde. 

Roja duduye Rebendane, li 
esmane gele Kurd Stereke geş 
e ku we hetayf hetayf şewqa 
xwe bide. 
Em s:iyanet u serbilindfya xwe 

bo ve roja dlrokf u damezre
neren komara Kurdistane 
xwiya dikin ü hemwelatiyen 
xwe pfroz dikin. 

Me rexistinen li j er, bi 
dilxweşf u şayaneke mezin bi
ryara pfrozkirina . duduye 
Rebendane girtfye. 

Em hevfdar in ku hemu 
xwişk u birayen Kurd di ve 
şahfye de beşdar bibin .... 
Silav bo roj a du d uyf 
rebendane! :. 

Kaınfta. Hevkan-

Şev b i şahf derbas bu . Gele 
Kurd bi dilşadl damezrandina 
Ko mara Me h ab ad 'e pfroz 
kirin. Dive komita Hevkari ji 
bo biranina Sereken Kurda 
yen netewayf jl civin, panel u 
şeven biranine çeke. Çawa ku 
her sal ji b o Mistefa Barzani 
şeven bfranfne ten e çekirin, 
dive ji bo Şex Sefd, Seyid Rfza 
u fhsan Nurf jl şev ben 
çekirin. Gele Kurd de her tim 
Sereken xwe yen netewayf bi 
bfr bine. 
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