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"NEWROZ DI HIMBEZA HELEBÇE DE ŞEHfD KET'ı 

18 Mart günü Abide-l Hürriyet Meydanı'nda 

Otomobil-İ' Sendikası tarafından düzenlenen mi
tinge, Kürt sosyalistleri de kitlesel bir 'ekilde, 
diğer devrimci, yurtsever güçlerle birlikte katıldı. 

17 Mart g il11ii Diyarbakır'da, PTT Ö11ii11de 

yaplulll, Halepçe katliam1111 protesto gösterisi 

Dicle Üniversitesi Kampüsü'nde yapdan Newroz kutlamaları coşkuyla geçti. 

lstaltbul Ü11iversitesi Öltiinde, 21 Mart gii11il 

kitlesel bir şekilde yap1la11 Newroz kutlamalar111da 
yakıla11 ateşler 

İstanbul Üniversitesinde 21 Mart günü yapılan 

forumdıa asılan, "Kürdistan'lı Devrimci Sosyalist 
Öğrenciler" lmzalı pankartta 'unlar yazılı: 

"EY NEWROZ, CEJNA KURDiı QEHREMAN 
HER PİROZ TIM LI KURD Ü KURDİST AN" 
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-~tbitl\tiı 
lJZUn ilfra)'l1lıktan sonra, sizlere yeniden ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Aralık 1989 ve Ocak-Şubat-Mart 1990 aylarında ekonomik, 

teknik, vb. nedenlerden dolayı çıkamiıdık. 
Uzun bir süre çıkamayışımız ile ülke içi ve dışı gündemin alabildigine yogun oluşu birbirine eklenince, bütün gelişmeleri kapsayan bir 

sayıyı sizlere sunmamız epey zorlaştı. Dergi sayfasını 80'e çıkarmamıza ve yazıların büyük çogunlugunda puntoları epey küçültmemize 
karşın, yine de bütün süreci sayfalanınıza sıgduamadık . Puntoların küçültülmesinden dolayı yazar ve okuyuculanmızdan özür diliyor; bizleri 
anlayışla karşılayacaklanna inanıyoruz. Ayrıca dergimizin fiyatını da 4.000 TL'ye çıkarmak zorunda kaldık. Okuyuculanmızın bunu da 
anlayışla karşılayacaklanna inanıyoruz.Bu sayımızdaki diger bir yenilik de, Yazı İşleri Müdürlügü görevini bundan böyle Salih BAL 
arkadaşımızın sürdüreceğidir. 

Dergimizin çıkamadıgı süreçte sosyalist, devrimci ve yurtsever basın yoğun haskılara maruz kalmaya devam ediyordu. Dergimizin 
sahibi Cemal ÖZÇELİK İstanbul DGM tarafından sonuçlandırılan davalanndan toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 684.000 TL. para cezasına 
çarptırıldı. 2. Yazıİşleri Müdürümüz Yakup KARADEMİR 5. sayı ile ilgili davadan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptınldı. Ve hala diğer 
davalan da sürmektedir. Dergimizin sahibi Cemal ÖZÇELİK'in 18 Al:ustos 1988'de tutuklanması üzerine yapılan basın toplantısında, 
yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek, Emek Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Emin Sert'e 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Vatan 
Güneşi Dergisi'nin sahip ve yazı işleri müdürleri gözaltına alınıp, işkencelerden geçirildikten sonra tutuklandılar; hala da derginin sahibi 
Rıfat SEFAU ve Yazı İşleri Müdürü Rıfat EROÖLU cezaevinde bulunmaktadırlar. Deng Dergisi'nin ilk Yazı İşleri Müdürü Kamil ERMİŞ 2. 

a
ayıdaki yazılar gerekçe gösterilerek tutuklandı. Ardından derginin sahibi Hikmet ÇET!N ve yeni Yazı İşleri Müdürü Sedat KARAKAŞ da 

tptuklandı . Kamil ERMİŞ bir ayı aşkın bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Hikmet ·ÇET!N ve Sedat KARAKAŞ hala 
~ezaevindedirler. Emeğin Bayragı dergisi Yazı İşleri Müdürü Şükrü AKSOY bir hafta gözaltında tutularak yoğun işkencelere maruz kaldı. 

- Emek Dergisi Yazı İşleri Müdürü Abuzer KILIÇ, dergideki bir yazı gerekçe gösterilerek tutuklandı , ha,len de Sağmalcılar Cezaevinde 
bulunmaktadır. Sosyalist, devrimci, ilerici ve yurtsever basın üzerindeki baskıları protesto ediyor, hiçbir s aldırının bizleri 
yıldıramayacağını bir kez daha haykınyoruz. 

Y~yın hazırlıklarımızı bitirdiğinıizde, Nusaybin ve Cizre başkaldırılarını desteklemek amacıyla 3 Nisan salı günü Batman'da da tüm 
kepenklerin indirildigini; tüm baskı ve· devlet terörüne rağmen, halk eylemden vazgeçirilemeyince, özel timlerin, i şyerlerine saldınp, cam 
ve kilitlerini kırdıklarını; ve bir çok insanın gözaltına alındığını öğreniyoruz. "İntifada" ateşleri egemen güçleri korkuıuyor; bu da onları 
daha çok saldırganlaştınyor ... 

Bu sayımıza gelince 
"lNTİFADA" ateşlerinin dalga dalga yayıldığı bugünlerde ana gündemimizi bu gelişmeler oluşturuyor. llehram ARDA sosyalist 

ülkelerdeki gelişmeleri değerlendiriyor. Murad CIWAN legal parti sorunu ile ilgili kendi düşüncelerini dile getirirken; aynı konuda 
Sinan DOGRU da kendi yaklaşımını sunuyor. M. YILMAZ ve Fcrhad ÇELENG Paris Konferansı hakkındaki değerlendirmelerini 
aktarıyorlar. Ccmil CEVHER 141-142 tartışmaianna katılarak düşüncelerini yansıtıyor. Newroz kutlamaları ve Halepçe protestoları, 

değerli Kürt sanatçısı Ş~RİN ile yaptığımız söyleşi, M. ELİ'nin Kürtçe dil "dersi, Mahabad Kürt Cumhuriyeti ile ilgili M. Kerim 
HÜSAMİ ile yapılan söyleşi sayfalanmızda yer alan diğer bazı yazılar. Onurlu bilim adamı İsmail BEŞİKÇİ yeniden tutuklandı. Bu 
konudaki bir değerlendirmeyle sayfalanmızı bütünlüyoruz. 

Yeni bir sayıda buluşmak dileğiyle .. . 4.4.1990 MEDYA GÜNEŞİ 
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MED A GÜNEŞi 2 YAŞlNDA 
ll Nisan 1 988'de çıkan birinci sayısıyla 

okuyuculanmıza ulaşınaya başlayan Medya Güneşi, 
yayın yaşamının 2 yılını geride bırakarak üçüncü yılına 
giriyor. Sundu~u devrimci sosyalist perspektifiyle 
halkımızın ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin 
legal yayın alanındaki sesi olma misyonunu, egemen 
güçlerin bütün baskı ve yıldırma çabalarına .ra~en bir 
adım bile geri atmadan karalılıkla yaşama geçirmeye 
çalıştı, Medya Güneş'i. Gücünü Marksist-Leninist dünya 
anlayışı ile halkımızın tarihi boyunca yarauıgı direniş ilc 
mücadele geleneginin bütünleştirilmesi ve işçi 
sınıfımızın ÖNCÜ gücünden alan . Medya Güneş'i; 
"yolumuz işçi sınıfı ve emekçi halkımızın yoludur" 
belgisiyle her türden burjuva ve küçük burjuva egilimlere 
karşı yükselttigi mücadeleyle devrimci-sosyalist bir 
dünya görüşünün geniş emekçi ve aydın kitlelerinin 
saflarında kök salarak "maddi bir güc"e dönüşmesinde 
küçümsenemeyecek görevler başardı. 

Halkımızı bagımısızlık ve özgürlUgüne kavuşturacak 
ülke zeminini esas alan devrimci mücadele çizgisi, ancak 
örgütlü olursa başacıya ulaşabilir. Ulusal ve toplumsal 
bilinç geliştikçe, mücadelenin örgütlülügü ile bilimsel 
bir dünya görüşüyle silahlanmış bi.r ÖNCÜ güclin 
rehberli~ine duyulan ihtiyaç daha da artar. Buna karşılık, 
örgütlü mücadelede halkımızın bilinçlenmesi ve devrimci 
mücadele saflarına kanalize edilmesini büyük oranda 
etkiler. Bu gerçeklikten hareketle Medya Güneşi, bilinç
mücadele-örgüt bileşenlerinin ortak bir bileşkede ifadesini 
bulması için, kollektif bir ajitatör, kollektif bir 

· propagandist ve kollektif bir örgqtleyici olma işlevi ilc 
bu alandaki görevlerini kendi konumuna denk düşecek bir 
tarzda yerine getirmeye çalıştı. 

"Haklar Verilmez Alınır". Bu belgi, Medya 
Güneşi'nin yayın hayatı boyunca elinden düşürmed ig i 
devrimci-sosyalist bir belgidir. Tarihi boyunca egemen 
güçlere karşı verdigi mücadelenin somut bir i~adesi olan 
bu belgi, bugün de Silopi, Nusaybin, Cizre, Derik ve 
Diyarb<l;kır'da ... KiUesel direnişler, "intifada"lar yükselten 
halkımızın temel belgisini o1uşturmaktadır. 

Şimdiye kadar çıkan toplam 12 sayılık yayın 
yaşamında Medya Güneşi, bir yandan fiili haskılara gögüs 
gererken öte yandan devrimci ve demokratik yayınlar 
üzerindeki yasal engellemelere karşı, ilkelerinden taviz 
vermeksizin, kendi kendine sansür uygulamaksızın 

2 1 MEDYA GÜNEŞİ 

Halim CAN 

milcadele vererek yasakların işlevsiz kalmasında üstüne 
düşeni diger devrimci yayınlarla birlikte yerine getirmeye 
çalıştı. 

Egemen güçler halkımızın varlıgını, maddi ve manevi 
degerierini ve ülkesini inkar etmekle kalmamakta, 
bununla yetinmeyerek yadsınamaz bir gerçeklik olan Kürt 
Dili ile yayın yapılmasını da, dünyanın başka hiçbir 
devletinde mevcut olmayan ırkçı-kafatasçı yasalarla 
yasaklamaya kalkışmaktadır. Bu yasaklara karşın, Medya 
Güneşi meşruluk temelinde bir yayın politikası izleyerek, 
12 Eylül faşizminden sonra Kürtçe ile yayın yapan ilk 
dergi olma gururuyla diger yurtsever ve devrimci 
yayınlara örnek bir ÖNCÜ olmuştur. 

Mücadeleler sonucunda elde edilen her kazanımımız 
hiç kuşkusuz bedelsiz olmuyor. Dergimizin çalışanları , 
dagıtımcı ve okuyucularına yönelik sistemli baskılarla 
birlikte, DGM dergimizin biri hariç (9. sayı) tüm 
sayılarını toplatarak 12 sayımız hakkında da davalar 
açınakla yetinmeyerek yazı işleri müdürlerimize hapis ve 
para cezalan vererek baskıları yeni bir boyuta taşırmış 
bulunmaktadır. 

Dergimizin sahibi ve ilk yazı işleri müdürü Cemal 
ÖZÇELİK hakkında I. 3.ve 4. sayılanmızda çıkan 
muhtelif yazılardan ötürü TCK 142/3 maddesinden açılan 
davalar İstanbul 1 Nolu DGM tarafından sonuçlandırılarak 
12 yıl 6 ay hapis ve 684.000 TL. para cezası verildi. 2. 
sayı hakkında açılan dava beraatla sonuçlandı. Dergimizin 
tkinci yazıişleri müdürü Yakup KARADEMİR de 5. 
sayımızda çıkan çeşitli yazılardan dolayı hakkında açılarak 
sonuçlandırılan davadan 6 yıl 3 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Yine "1 Mayıs Özel Sayısı" ile ilgili olarak 
TCK 312. maddesi geregince 1.800.000 TL. agır para 
cezası ile cezalandınlmıştır. Yakup KARADEMIR'in 5. 
sayı dışında 6-12. sayılar hakkında açılan toplam 15 
davası daha devam etmektedir. "Kürtçülük-ırkçılık
bölücülük" iddiası ile açılan davaların yanında 7. sayıdan , 
itibaren Kürtçe ile yayın yapıldığı gerekçesiyle 2932 
sayılı yasa geregince ayrıca davalar açılmı ştır. İstanbul 2. 
Asliye Ceza Mahkemesinde 2932. sayılı yasa uyarınca 
açılan davatarla ilgili dosyalar "Kürtçe Tercüme" 
yaptınlmak üzere tercüme. bürolarına yollanmakta ancak . 
tercüme büroları da "Kürtçe bilen tercüman bulunmadıgi" 
gerekçesiyle dosyaları geri yollamaktadır. 

Üçüncü yılına girerken Medya Güneşi, bütün baskı ve 
zorluklara ragmen, emekçi halkımız ve Marksist-Leninist 
dünya görüşünde aldıgı güçle, devrimci mücadelenin 
yolunu aydınlatan bir yayın olma işlevini daha kararlı bir 
biçimde yaşama gcçirecektir. e 
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.. iNTiFADA .. ATEŞLERi KÜRDiSTAN•! SARIYOR 

S üreç hızlı bir akış içindedir. Kürdistan tarihinde, 
bilinç ögesinin yo~unlaşarak, halk hareketl~r.iy~e 
bütünleşti~i en gelişkin dönemlerden bırını 

yaşıyoruz; hatta en ileri düzeyini. Sömürgeci faşizmin 
bütün baskı, terör ve savaş ilanma ra~men, halkımız 
susmuyor; direniş ve başkaldın ateşlerini, dalga dalga 
yayılan bir "intifada"ya dönüştürüyor. Tarihsel mücadele 
birikimlerini devralacak Yeşilyurt'ta, Sitopi'de, 
Balveren'de alevlenen ateşler; Nusaybin'i, Cizre'yi, 
Diyarbakır'ı, ülkenin önemli bir bölümünü sarıyor. 
Bütün bunlar, derinlerden gelen büyük fırtınanın, yüzeye 
yansıyan seslerini oluşturuyor. Bu nedenle. de, ülkemizde 
yaşanan süreci, sa~Iıklı bir şekilde irdelemek 
durumundayız. 

Bugün Kürdistan'da devrimin nesnel koşulları, yani 
devrimci durum oluşmuştur. Sömürgeci egemen güçler, 
Kürdistan'daki egemenliklerini eskisi gibi ve eski 
yöntemlerle sürdürememektedirler. Bugüne de~in 
sürdürülegelen ve baskı, terör ve katliamlarla bezenmiş 
inkarcı, sömürgeci politikalar, ülkedeki ulusal ve 
toplumsal uyanışı engelleyememekte; köy koruculu~u, 
GAP, Bölge Valili~i, Özel Kolordu, Özel Tim, GAP 
Televizyonu vb . yeni uygulamalarla sömürgeci 
egemenlik pckiştirilmek istenmektedir. Bütün bunlar da 
yetmeyince, bu kez savaş ilanı yapılarak, Kürdistan halkı 
bir bütün olarak düşman ilan edilmiş, her kitle hareketi 
hunharca kana bulandırılmıştır. Sömürgeci güçlerin 
ülkemizdeki egemenlikleri sarsılırken, ciddi ve gözle 
görülür bir bunalım yaşanırken; halkımızın da yo~un 
devlet terörü altında, yaşamı çekilmez hale getirilmekte, 
alabildi~ine yo~unlaşan yoksul!uk ve yaşam düzeyinin 
giderek gerilemesi, ülkedeki uyanış süreci ve kitle 
hareketlenmesine uygun bir ortam hazırlamaktadır. lşte, 
böyl~i bir sürecin do~al ürünü olarak; normal koşullar 
altında, durgunluk dönemlerinde, baskıya, zulme, 
yoksunaşmaya karşı sesini çıkarmayan, boyun e~en 
kitlelerin aktivitesi üst düzeylere varmış bulunmaktadır. 
Artık, Kürdistan halkı da, eskisi gibi yaşamak ve 
yönetilrnek istemedi~ini, zulme, devlet terörüne karşı 
susmayacagını haykırıyor; kitlesel halk direnişleri ve 
başkaldırılar dalgasını ülkenin birçok yerinde yayayarak, 
sömürgecilere karşı verilen mücadeleye yeni bir boyut 
kazandırıyor. Özellikle son birbuçuk yıldır, Kürdistan'da 
çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Yeşilyurt'ta zulme 
başkaldıran halkımız, bunu Diyarbakır yerel 
seçimlerindeki dirilişle pekiştirmiş, ardından hızla, 
direniş ve başkaldın zinciri halka halka örtilmeye devam 

M. Şilan 

edilmiştir. Balveren'de 5000'i aşkın köylü, sürgün edilme 
çabalarına karşı günlerce direnmiş, egemeniere geri adım 
attırmıştır. Işçi sınıfı, '89 bahar eylemlilikleriyle önemli 
bir hareketlilik göstermiş, ögrenci gençligin 
mücadelesinde önemli bir yükseliş boy vermiş, zindan 
direnişleri ve tutsak ailelerinin dayanışma eylemlilikleri, 
ulusal ve toplumsal muhalefeti daha çok 
yaygınlaştırmıştır. Ardından Silopi'de kitlesel bir halk 
direnişi başlamıştır. Bu, Kürdistan mücadele tarihi 
açısından önemli bir halkayı ifade ediyordu. Henüz 
Silopi'deki direnişin yankılan sürerken, bu kez yeni ve 
daha güçlü bir direniş ve başkaldırı dalgası ülkeyi sardı. 
Evet, "intifada"nın embriyonu olan halk hareketleri 
başlamıştır. Nusaybin'de yurtsever bir gerillanın cenaze 
törenine binlerce insanımız katılmış ve "katliamlannız 
bizleri yıldıramaz" dercesine, sömürgeci-faşist katiilere 
büyük bir şamar indirilmiştir. Bu durum, egemen güçleri 
alabildi~ine öfkelendirmiş; korku, öfke ve telaş içeren bir 
saldırganlıkla cenazeden dönen kitlenin üzerine yaylım 
ateşi açılarak, bir genç insanımız katiedilmiş ve onlarcası 
yaralanmıştır. Fakat sömürgeci-faşist katillerin bu 
saidıniarı cevapsız kalmamış, halkımız çocuk-yaşlı, 
kadın-erkek demeden, taşlı bir direniş başlatmıştır. Bu 
direnişin ardından yüzlerce insanımız gözaltına alınmış, 
devlet terörü had safhaya vardırılarak, Nusaybin tümüyle 
askeri abluka altına alınmıştır. Fakat kitleler, bu kez, 
sömürgeci katliam ve terörü protesto etmek için kepenk 
indirme eylemine girişmiş ve sömürgeci katiilere yeni bir 
şamar daha indirmiştir. Nusaybin'de başlayan "intifada" 
ateşleri, Newroz ateŞleriyle bütünleşerek, Cizre'ye 
yayılmış; bütün kepenkler indiTilerek Nusaybin'deki 
katliam ve devlet terörü protesto edilmiştir. Ardından, 
7.000 dolayında insanımız büyük ve güçlü bir protesto 
gösterisiyle sömürgecilere başkaldırmıştır. Faşist 
katiller, çirkef yüzlerini bir kez daha göstererek, kitleye 
ateş açmış, panzerlerle üzerlerine yürümüştür. Ve bunun 
sonucunda, o gün, 4 insanımız daha şehit düşmüş, lO'u 
aşkın insan da yaralanmıştır; bu yaralılardan birinin daha 

· şehit düşmesiyle, şehit sayısı 5'e yükselmiştir. 
Kürdistan'da yaşanan bu süreç tüm burjuva partilerini 

bir kez daha bir araya getirerek, onları ortak bir tavır 
almaya yöneltti. Bütün sömürgeci burjuva partileri tek 
bir agızla, halkımızın direniş ve başkaldınlanna karşı 
sömürgeci-faşist katilleri desteklediler. Ve bu halk 
hareketlerini bastırmak için her yola baş vurulması 
yönünde, ortak bir mutabakata vardılar. Nusaybin'de 
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başlayıp Cizre'de yükselen bu başkaldırı ateşleri, dalga 
dalga yayılarak; Kızıltepe, Silopi, ldil, Midyat, Dcrik, 
Çınar, Mazıdagı, Silvan ve Diyarbakır'daki kepenk 
kapatma eylemleriyle ileri boyutlara varmıştır. Dcrik, 
Kızıltepe ve Silvan'da kitle gösterileriyle direnişler 
sürdürülmüş, protestolar degişik etkinliklerle devam 
ettirilmiştir. Ve bütün bunların sonucunda yüZlerce insan 
göz altına alınmış, işkencelerden geçirilmiş, önemli bir 
bölümü de tutuklanmıştır. Kürdistan'da, ulusal bilinç ile 
devlet terörline karşı yogunlaşan tepkilerin çakışarak, 
pratik anlamda bu biçimlerde ifadesini bulması, ulusal ve 
toplumsal kurtuluş mücadelemize zengin deneyimler ve 
moral katmıştır. Halkımız, bu eylemleri desteklemek 
için, ülkede, metropollerde ve yurt dışında degişik eylem 
biçimleriyle mücadeleyi yükseltmiş ve başkaldırı 

zincirine yeni bir halka eklemiştir. 
Halepçe katliamının protestoları yanı sıra, Newroz'un 

başkaldırı, birlik ve mücadele ateşleriyle de bütünleşen bu 
halk direnişlcri, Kürdistan halkının sömürgecilege boyun 
egmeyişinin ve bu gidişe "dur" demesinin çok somut 
göstergeleridir. İşte, bütün bu gerçeklikler, Kürdistan'da 
devrimci durumun oluştugunu net olarak 
belirginleştirmektedir. Fakat oluşan bu nesnel koşullara 
ragmen, bunu bir devrimci degişime dönüştürecek güçlü, 
örgütlü bir yapı söz konusu degildir. Kürdistan'da 
devrimin öznel koşulları henüz çok yetersizdir. 
Kürdistan'lı sosyalistlerin tümünü yada çogunlugunu 
kapsayacak, devrimci-sosyalist öncü bir sınıf partisi 
henüz· oluşturulamamıştır; sosyalistler, ayrı ayrı 

oluşumlarda yapılarını sürdürmektedirler. Bunun yanında, 
mücadeleci, devrimci, ülke zemininde boy veren ulusal 
demokratik cephe anlamında bir öncülük de söz konusu 
degildir. Bütün bunlar, mücadelenin daha üst boyutlara 
vardınlarak, tüm ülke genelinde, örgütlü bir direniş ve 
başkaldırıya dönüştürülmesine engel oluşturmaktadır. 

Evet, bugün Kürdistan'da "intifada" ateşleri dalga 
dalga yayılıyor. Fakat bu "intifada"ları, Filistin'dekilerle 
aynı boyutta degerlendirmek büyük bir yanılgı olur. 
Bugün Filistin'de gelişen halk ayaklanması, yıllarca 
degişik biçimlerle yürütülen mücadeleler sonucu, 
tümüyle FKÖ'nün öncülügünde bizzat kitle içindeki 
örgütlülükle geçekleştirilmektedir. Fakat ülkemiz için 
aynı şeyi söylemek mümkün degildir. Ülkemizde ne FKÖ 
tipi bir ulusal demokratik öncülük, ne de ülkenin her 
alanında bu boyutta örgütlü bir siyasal oluşum vardır. 

Kırlarda verilen silahlı mücadele, kitlelerde belli bir 
etkileşim yaratıyor; fakat askeri anlamda var olan belli bir 
örgütlülük aynı düzeyde, ya da yakın bir konumda, 
şehirlerde söz konusu degildir. Yani PKK, mücadele 
anlayışındaki çarpıklıklar sonucu; şehirlerde kitleleri 
hareketlcndirecek, onları politik anlamda egitecek ve 
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bizzat şehir içi mücadeleyle onlara öncülük edecek bir 
konum ve yapıda degildir. (Burada PKK'nın yurtsever 
güçlere ve kendi içindeki muhalefete karşı sürdürdügü, 
çok olumsuz tutumlar da ayrı bir degerlendirmenin 
konusu olarak ele alınabilir) Tam tersi, şehirlerde ve 
kırlarda belli bir politik örgütlülügü olan sosyalist, 
devrimci ve yurtsever güçler ise, silahlı mücadelenin 
örgütlendirilmesi gibi acil bir sorumluluk ve görevle 
karşı karşıya oldukları halde bunu yerine getirmemekte, 
bu yönüyle de kitlelere gereken güveni vereme
mektedirler. 

lşte, böylesi bir süreçte boy veren başkaldırı ve direniş 
hareketleri, bir boyutuyla silahlı mücadeleden 
etkilenirken, diger bir boyutuyla da şehirlerde belli bir 
örgütlülügü olan yurtsever, devrimci ve sosyalist 
güçlerin örgütsüz yurtseverlerle birlikte yürüttükleri 
çalışmalar sonucu degişik birimlere yaygınlaşmaktadır. 
Yani tüm ülke genelinde, belli bir hareket tarafından, 
örgütlü ve sistemli bir şekilde başiatılıp yayıian 
başkaldırı ve direnişlerden bahsetmek mümükün degildir. 
Fakat, ulusal bilincin belli bir biçim alması, kitlelerde 
oluşan duyarhlık ve birimler arası etkileşimler sonucu, 
tek tek birimlerdeki degişik anlayışlardan yurtsever, 
devrimci ve sosyalist çevre ve insanaların kendi içlerinde 
yarattıklaiı koordinasyon ve belli bir örgütlülükle direniş, 
başkaldırı, kepenk kapatma ve protesto gösterileri 
gerçekleştirilmektedir. Yılgınlık ve korku ortamının 
dagıtılıp sömürgeci militarİst güçlere karşı kitlelerin 
yigitçe direnişler yükseltmelerinde, politik çalışmalar ve 
ulusal bilincin yanı sıra, silahlı mücadelenin yarauıgı 
moral ve kendine güvenin önemini yadsımak da mümkün 
degildir; daha dagtusu, bunu görernernek körlüktür, yanlış 
bir perspektifle sorunlara bakmaktır. Ama, buradan 
herekelle bütün bu kitle hareketlerini silahlı mücadeleyi 
verenlerin örgütledigini ileri sürmek ya da ona 
dayandırmak da ayn bir çarpıkhktır; gerçekleri saptırıp 
herşeyi "kendine mal etme" anlayışıdır. 

Evet, gelişen halk direnişleri, başkaldırı ve diger 
eylemlilikleri, yarı-örgütlü hareketler olarak 
degerlendirmek mümkündür. Fakat, güçlü, ülkenin geniş 
bir kesiminde örgütlü, koordineli bir şekilde tüm 
mücadele biçimlerini yaşamın her alanında 

gündemleşitiren sistemli bir öncülüge dayanmadıgı için, 
özellikle güçlü sosyalist bir öncülükten yoksun oldugu 
için, önemli zaafları da bagrında taşımaktadır. 

Sosyalistler açısından bu durum, daha bir önem 
arzetmektedir. 

İşte, Kürdistan'da çok sıcak, dinamik ve gelecegin 
büyük fırtınasının haberini veren gelişmeler yaşanırken, 
hala bu gerçekligi göremeyen; devrimci mücadeleyi ülke 
toprakl~nın dört bir yanında yükseltmenin zorunlulugu 
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daha bir aciliyet kazanmışken, ülkenin nabzını 
yakalayamayan, ülkede e~n sıcak havayı birnebze olsun 
soluyamayan anlayışlar, hala gerçekleri görmemektc ayak 
diretmekte ve el yordamıyla yürüdökleri yolda, kitleleri de 
kendileriyle birlikte uçuruma doğru. sürüklemeye 
çalışmaktadırlar. 

Bu sag anlayışlar, ülkedeki devrimci dinamikleri 
yakal~yamamaktadırlar . Ülkede bunca gelişme 
yaşanırken, sömürgeci-faşist katiller, binlerce 
insanımızın üzerine gözlerini kırpmadan yaylım ateşleri 
açıyorken, TC Genelkurmay Başkanı'nın savaş ilanı, 
ülkemizin dört bir yanında sistemli bir Şekilde 
uygulanıyorken; hallkımız her an patlamaya hazır bir 
barut fıçısı durumuna gelip, yer yer de patlıyorken; sa~ 
oportünizm, hala toplumsal gelişmenin ve devrimci 
atılımın önünde ayak ba~ı olmaya devam etmekte, silahlı 
mücadeleyi "henüz koşulları yok", "vakitsiz" diyerek 
reddetmekte, mücadelenin temelini oluşturan illegal 
politik örgütlülük · ile ideolojik-politik mücadeleyi 
işlevsiz hale getirip legalize etmekte; kitlelerin devrimci 
gücüne inanmadıkalarını, umutlarını bu güç yerine, başka 
alanlara yöneiterek somutlamakta, pasifızm ve edilgenlik 
içinde, var olan potansiyeli , de eritmektc ya da 
çürütmektedir. . 

Halkımızın dalga dalga direnişler yükselttiği ve 
Yeşilyurt'tan Balveren'e, Diyarbakır'dan Silopi'ye, 
Nusaybin'den Cizre'ye, Derik'ten Silvan'a, Newroz 
ateşlerinin "intifada" embriyonlarıyla bütünleştigi bir 
süreçte; sa~ anlayış hala, umutlarını uluslararası 
koşullardaki hayali yumuşamalara, sistemler arası 
sözümona oluşan "yakınlaşma"lara ve "duvarların 
yıkılması"na baglayarak; sosyalist, devrimci ve 
yurtsever güçlere, söz hakkı bile verilmeyen, kendilerine 
bazı "dost"ları alkışlamaktan öte bir "misyon" 
yükleomeyen uluslararası bir takım girişimlerden mcdet 
ummakta; düzen içi, reformcu legal parti vb. oluşurnlara 
kitleleri sürüklemekte ya da bu sürüklenişe karşı edilgen 
bir tutum alarak, güçlü bir set oluşturulmasını 
engellemekLe; tüm pratikleriyle halkın devrimci 
dinamizmine ve bilimsel sosyalist dünya anlayışı 
rehberliğinde sürece acil ve zorunlu bir şekilde müdahale 
edilmesi gerekliligine inanmadıklarını göstermekte, 
böylesi tarihsel bir görevin gerçekleştirilmesinin önüne 
set çekmektedirler. 

Sömürgeci-faşist katillerin halkımıza karşı savaş ilan 
ederek barbarca saldırılarını yoğunlaştırdığı bir süreçte, 
d~vrimci örgütlülügü, artan bir ivmeyle yaygınlaştırıp, 
kitlelerin en ön saflarında onlara öncülük etmek, askeri 
örgütlenmeyi oluşturarak, politik mücadeleyle koordineli 
bir şekilde silahlı mücadeleyi yükseltmek, kitlelerle 
birlikte, ilan edilen bu savaşa karşı, devrimci savaşı 

örgütlü bir şekilde boyutlandırmak vb. tarihsel görevleri 
yerine getirmek gibi bir sorumluluk duymayan sa~ 
anlayış; güncel bir takım demokratik hak ve özgürlük 
taleplerini "baş hedef' ya da "acil çıkış yolu" haline 
getirerek mücadeleyi tümüyle bu düzen içi reformların 
kazanılmasına indirgemekte ve söz konusu talepler sanki 
bir devrimmiş gibi lanse edilip, reformlar için mücadele 
devrim mücadelesine tercih edilmekte; devrimci 
mücadelenin güncel talepleri, "ana hedef" haline 
getirilmektedir. 

Önümüzde çok zorlu bir süreç duruyor. Kitlelerin tüm 
dinamizimleriyle bizleri aştı~ı böylesi bir süreci ancak 
sosyalist bir müdahaleyle yakalayabilir, tarihsel 
misyonumuzu yerine getirebiliriz. Bunu için de, tüm 
enerjimizi şu üç ana noktaya yöneltmeliyiz: 

1- Hızlı ve sa~lıklı bir örgütlendirme sonucu, 
ekonomik-ideolojik-politik mücadele ile silahlı 
mücadelenin koordinasyonu temelinde silahlı mücadeleyi 
başlatmak. Sendikalarda, okullarda, diger kitle 
örgütlerinde ve yaşamın her alanında devrimci-sosyalist 
ideolojik-politik çalışmayı yogunlaştırarak, küçük 
burjuva sag ve ~·sol" eğilimleri mahkum etmek. 

2- Buna paralel olarak ülke zemininde mücadeleci ve 
güçlü bir devrimci-sosyalist öncü sınıf örgütü yaratılması 
için çabaları yoğunlaştırmak, bu çabalara öncülük etmek. 

3- Sosyalistlerin öncülügünde ve yine, devrimci, 
mücadeleci, ülke topraklarında boyveren ulusal 
demokratik güçlerin cephesini yaratmak için tüm güçleri 
harekete geçirmek. . 

Gerek sosyalistlerin birligi, gerekse ulusal 
demokratik güçlerin birliği, mücadele içinde ve ülkenin 
devrimci gereksinimlerine cevap verecek şekilde 
yaratılmaladır; yoksa, birlik adına birbirine yasianma 
olmamalıdır. Yani, "mücadele içinde, mücadele için 
birlik", temel belgirniz olmalıdır. Bu görevleri yerine 
getirmek en acil sorumluluklarımızdandır. Halk 
hareketlerine öncülük etme, yeni halk hareketleri yaratma 
ve süreci hızlı bir şekilde yakalamanın yolu, bunlardan 
geçer; özellikle de sosyalistlerin, tüm mücadele 
biçimlerinin koordinasyonuyla, ülke topraklarının dört 
bir yanhıda örgütlenmelerinden geçer. 

O halde, sag ve "sol" anlayışiara karşı, devrimci
sosyalist çizgiyi güçlendirerek, halkımızın içinde, ona 
öncülük misyonumuzu yerine getirmek için; artık eskisi 
gibi yaşamak ve yönetilrnek istemeyen Kürdistan 
halkının başkaldırılarını, tüm ülke genelinde bilinçte 
yogurup, ülkemizdeki egemenligini eskisi gibi ve eski 
yöntemlerle sürdürerneyen sömürgeci egemen güçlere 
karşı, ulusal ve toplumsal kurtuluş yoluna kanalize 
ederek, en büyük Newroz'a vardırmak için, devrimci
sosyalist ÖNCÜ'ler olarak TÜM GÜCÜMÜZ-LE, 
MÜCADELE BA YRAGINI YÜKSEL TELlM. e 
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.A.. 

IISERHILDAN· JIYANEII 

H 
allamız, yoğun devlet terörü, baskı, işkence ve 
katHamiara karşı suskunluğu bir tarafa bırakarak, 
ülkenin dört bir yanını dalga dalga saran direni§ ve 

ba§kaldırı ateşlerini daha bir yükselterek, teslimiyeti, tarihin 
çöplüğüne atmaya devam ediyor. Yeşilyurt'ta, Van'da, 
Hakkari'de, Diyarbakır'da Silopi'de binlerce insanımızın 
yarattığı direni§ler zincirine yeni yeni halkalar ekleniyor. 
Nusaybin direnişi, Cizre başkaidırısı ve ardından ülkeye yayılan 
kepenk kapatma ve gösteri eylemleri, halkımızın bilincinde 
oluşan yoğunlaşmayla da bütünle§ince, egemen güçlerin 
yüreklerine salınan korkunun dozajı daha da artıyor. Son 
dönemlerde meydana gelen gelişmeler, halkımızın korku ve 
depolitizasyonu a§tığını, çok net bir §ekilde somutluyor. 

NUSAYBIN'DE HALK DIRENiŞI 
Neydi binlerce asker, polis, çevik kuvvet, özel tim ve 

panzerlerin, Nusaybin'i bir anda ku§atıp kana bulamasının 

Hüseyin EKiNCi 

nedeni? Neler oldu da, Nusaybin halkı, ?'den 70'e sokaklara 
döküldü, zulme ve vahşete kar§ı örnek bir direni§ sergiledi. 
Olayları izleyen, egemen güçlerin vahşice saldırılarıru ve 
halkımızın örnek direnişini halkla birlikte ya§ayan arkadaşımız 
Baran ELMAS'ın 1Caleme aldığı değerlendirmelerle bu soruları 
yarutlamaya çalışalım: 

· 13 Mart 1990 günü, Savur'un Serenli köyü Grescra 
mezrasında 13 gerillarun katl~ilmesi ve bu gerillalardan 3'ünün 
Nusaybin'li olması, halkta büyük bir gerginlik yaratmaya 
yetmi§ti. Nitekim, Nusaybin halkı çok geçmeden protestosunu, 

· kepenklerini kapatarak gösterdi. 14 Mart günü katledilen 
gerillaların teşhisi için büyük bir kitle Mardin'e hareket etti. 
Mardin'e gitmek isteyenlerin büyük bir bölümü, şehre 

sokulmayarak engellendi. Cesetleri teşhis edilenler şunlardı: 
Nusaybin bağımsız belediye meclis üyesi Yusuf DÜNDAR'ın 
oğlu Kamuran DÜNDAR, Nusaybin'in Durnca köyünden ömer 
KA V AK ve Nusaybin'de oturan Abdulkerim TEMEL. Şehit 
aileleri cenazelerini alıp döneceklerini beklerken, Mardin Tugay 

Silopi'deki halk direnişine yeni bir halka eklendi; Nusaybin halk direnişi. 
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Komutanlığının koşullan önlerine dikildi: "Ölüler Nusaybin'de 
toprağa verilmeyecek" denildi. Bu uyarıdan sonra cenazeler 
sahiplerine teslim edildi. 15 Mart günü Nusaybin'e getirilen 
şehitleri, binlerce Nusaybin'li ağıtlar içerisinde bekliyordu. 
Nitekim şehitlerden Omer KAVAK'ın cenazesi Duruca köyünde 
toprağa verildi. 15 Mart perşembe günü, sabahın çok erken 
saatlerinde, binlerce insan şehit Kamuran DÜNDAR'ın toprağa 
verilmesi için düzenli bir kortejle mezarlığa doğru yürüdü. 
Cenaze törenine katılanlar, katliarru kınayan sloganlar atarken, 
orada bulunan kadınlar, onlara zılgıt çekerek eşlik ediyordu. 
Törene katılan kalabalık kitle, tüm devrim şehitleri anısına I 
dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra topluca şehir 
merkezine doğru yürümeye başladılar. 

Nusaybin'i daha önceden kuşatan binlerce polis, asker ve 
çevik kuvvet, ellerindeki otomatik silahları bir anda halka 
yöneiterek ateş açmaya başladılar. Bunun üzerine, yürüyüşçü 
kitle, bu saldırı karşısında guruplar halinde dağılarak saldırıya 
taşlarla karşılık verdi. Nusaybin sokaklan bir anda savaş alanına 
döndü. Egemen güçlerin bu bekleronedik direniş karşısındaki 
şaşkınlığı, saldırganlıklarını daha da arttırdı. Halkın direnişi, her 
geçen dakika alevlendi. Açılan ateş SOIJUCU, Şemsettin ÇlFfÇl 
adlı genç, önce aldığı kurşun yarasıyla yere düştükten sonra, 
çevik kuvvet cellatlan tarafından yerde dipçiklenerek öldürüldü. 
Şemsettin ÇlFfÇl'yi katledenler, onu, ailesine bile vermeden 
toprağa gömdüler. Bakın, Şemsettin ÇlFfÇl'nin ablası, 
gözlerinden boşalan yaşlan silmeye çalışarak neler diyor: 
"Öldürülen kardeşim Şemsettin'in kanlı gömleğini üzerime 
fırlatıp g'ittiler. Kendi cenazemizi bile bize göstermeden 
gömdüler. Bu, dünyanın neresinde görülmüştür?" Şemsettin'in 
annesi ise, bir yandan saçlarını yolarak ağlarken, diğer yandan 
"Oewleta Tırko xayine, pır zalıme. Dewleta Tırk dıjmıne meye, 
dıxwazın me teva bıkujın. Em lı ve derene, bıra werın me ji 
bıkujın" (Türk devleti hayindir, çok zalimdir. Türk devleti bize 
düşmandır, bu yüzden hepimizi öldürmek istiyor. Biz buradayız, 
gelip bizi de öldürsünler.) . 

Köşe bucak, taşlı sopalı, halkın direnişi karşısında, 

Nusaybin' i barut kokusuna boğan militarjst güçler, rasgele ateş 
açarak, yakaladıkları çocuk, kadın ve y~lılan bile acımasızca 
dipçikliyordu. Bu arada. lOOO'in üzerinde insan, el konulan 
belediye arabalanna tıkabasa dolduruluyordu. Sokak aralannda 
korkusuzca polislere saldıran çocukların direnişi, attıkları 

slogantarla daha da anlamlılaşıyordıi. Çocuklar bir yandan 
topladıklan taşlarla bu yaşta savaşmayı öğrenirken, diğer yandan 
"Kalırolsun Faşizm" ve "Kalırolsun Sömürgecilik" sloganını 
haykırıyorlardı. Bizzat şahit olduğum bir olay, yaşam boyu, 
bende direnişçi bir anı olarak kalacak. Polisleri taşlayan 8-9 
yaşlarında küçücük bir çocuğu bir garaja sıkıştıran 3 çevik 
kuvvet polisinden biri, çocuğu saçlarından tutarak havaya 
kaldırdı, diğerleri ise çocuğu dipçikleyerek ''0 ... çocukları, taş 
ataısınız ha!" diyerek bu küçük kahramanı dövmeye başladı. 

Şemsettin ÇlFfÇl ve Kamuran DONDAR'ın babaları, "Biz 
çocuklanmızı belli değerler içerisinde yetiştirdik. Onların 
ölümlerini ve gömülmelerini de aynı değerler içerisinde yerine 
getirmek istiyoruz" diyorlar. Şemsettin' ÇlFfÇl'nin ölümüne 
çok yakiridan şahit olan Hasan ESKlClOÖLU ise "Şemsettin'i, 
özel tim 10 metrelik bir mesafeden taradı ve daha sonra 

dipçiklerle vurarak öldürdü. Beni tanık olarak mahkemeye 
çağırsalar aynı şeyleri söylerim" diyor. ' 

Nusaybin halkı, estirilen devlet terörüne karşı, en 
küçüğünden en büyüğüne kadar topyekün olarak başlattığı 
direniş, çok kısa bir sürede, Nusaybin'in her tarafını kaplarken, 
çevre ilçelere de'yansıdı. Cizre, Silopi ve Kamışlı'yı da içerisine 
aldı. Bu ilçelerde de halk, direnişe destek vermek için. 
kepenklerini indirdiler. 

Nusaybin halkının direnişini ve egemen güçlerin 
saldırılarını oldukça soğuk kanlı bir şekilde değerlendiren 
yaklaşık 50 yaşlarında dört çocuk arınesi Ayşe ÇETIN'le 
yaptığımız kısa söyleşiye geçmeden önce, olayların başladığı 
gün gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan ilkokul 
3.sınıf öğrencisi küçük bir direnişçi kardeşimizin, 
gözaltındayken yaşadıklarını anlatmak istiyoruz. 

"Ben askerlerden korkmuyorum. Askerler halka ateş 
açtık/arında, herkes eline ne geçtiyse onlara atıyordu. Ben ve 
birkaç arkad{ışım da ceplerimizi taşlarla doldurup onlara attık. 
Biz onlara taş atarkım, onlar bize kurşun sıkıyordu. Bir ara, bir 
askerin üzerime geldiğini fark ettim. Elimdeki taşların tümünü 
ona attıktan sonra kaçtım. Aradan bir müddet geçtikten sonra 
okulun bahçesine gittim. Orada beni kovaZayan askerle iki polis 
beni yakaladılar. Polisin sırtıma vurduğu tekmeyle yüzüstü 
düştüm. Kendime geldiğimde içi insanlarla dolu bir yerdeydim. 
Sonradan öğrendim ki, burası nezarethaneymiş. Burada da bir 
polis, yanımıza gelerek biz 20'ye yakın çocuğa 'siz yastık olun' 
dedi. Hepimizi yüzüstü yatırdıktan sonra, ayakları ile sırtımıza 
çıktı." (Bu konuşma, küçük kardeşimizin 'Ez bı Tırki napeyvim' 
-Ben Türkçe konuşmam- demesi üzerine Kürtçe olarak yapıldı) 

Üzerindeki giysileriyle;tavır ve davranışlanyla, geleneksel 
Kürt kadınının tüm klasikliğini yaşatan Xaltiya Eyşe ile şöyle 
bir söyleşi yaptık: , 

-Bize biraz olayları, gördüğünüzü yaşadığınızı anlatır 
mısınız? 

-Size aniatmama gerek yok sanıyorum. Zira tüm olaylar, 
bize yapılanlar gözler önünde. Askerleri, polisleri 
görüyorsunuz. Devlet sanki biz gavurmuşuz gibi türtı gücünü 
üstümÜze salmış; yakıp yıkıyorlar insanlan rasgele vuruyorlar. 
Bu, devletin bize karşı düşman muaniclesi yapmasından başka 
birşey değildir. Polisler sokakta gördükleri herkesi düşman 
kabul ediyor. Olayların başlamasına neden olan otılar. Halka 
ateş açan onlar. · 

-Çocuklarınız var mı? 
-3 oğlum I kızım var. Biraz önce gelip onları götürdüler." 

(Xaltiya Eyşe ile yapılan bu kısa söyleşi de Kürtçe olarak 
yapıldı.) 

Ilçe Belediye Yönetimi Çevik Kuvvet'te 
Olayların başlamasıyla birlikte, çevik kuvvet önce 

Belediye'nin tüm araçlarına el koyarak, yerel yönetimi işgal 
etmeye başladı. Ardından Belediye bağımsız Başkanı Müslüm 
YILDIRIM'ın evini basarak akrabalarından 10 kişiyi gözaltına 
aldı. Belediye ar~tbalarının şoförleri, arabalan çalıştırmamakta ' 
direndilerse de, baskılar ve dayaklar sonucu başarılı olamadılar. 
llçe Kaymakamı, kendi makamını terkederek sınırdaki bir askeri 
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Cizre'de binierin haykmşt: SERHILDAN JiYANE 

karakola gitti. Kendisinden olaylar hakkında bilgi isteyenlere 
"Ben şu anda, sadece bilgi veremeyeceğimi bildirmekle 
yetkiliyim" diyordu. 

Olayları izlemek ve görüntUlemek isteyen gazetecilerin 
filmlerine ve makinalarına el konularak, "Sizi o ... çocukları, 
siz Suriye desteklisiniz. Buradan bir an önce defolun" denilerek 
tehdit edildiler. 

15 Mart günü boyveren halk direnişinin ardından, 16 Mart'ta 
Nusaybin Lisesi'nden bir gurup öğrenci, önceki gün 
gerçekleştirilen katlİarnı protesto etmek amacıyla bir gösteri 
düzenledi. Polisin saldırısına taşlı direnişle karşılık verildi. 
Kepenk kapatma eylemi de, 19 Mart'a kadar sürdü, okullar 
boykot edildi. Daha sonra, 21 Mart'ta, Cizre'deki olayları 
protesto etmek amacıyla, kepenkler yeniden indirildi, direniş 
sürdürüldU. 

CIZRE'DE. "SERHILDAN JiY ANE" 
Nusaybin'de yükselen halk direnişinin, 1 şehit 101arca yaralı 

ve IOO'lerce gözaltıyla boyutlanması, ilk yankısını Cizre'de 
buldu. 19 Mart gilnil, bütün işyerlerinin kepenkleri indirildi, 
okullar boykot edildi. Bunun Uzerine, ilçe, askeri kordon altına 
alınarak her tarafı asker, polis ve özel timlerle dolduruldu. Daha 
önce, defalarca gözaltına alınmış, işkencelerden geçirilmiş, 
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devrimci, yurtsever insanlar, tek tek evlerinden toplanarak 
gözaltına alındılar. Bunun üzerine 20 Mart günü, bir protesto 
gösterisi dtizenlenmesi için, devrimci ve yurtsever inhsanlarca, 
kitle içinde bir örgütlülük yaratıldı. Bu çalışmalar sonucu, gerek 
Cizre'deki baskı ve gözaltıları protesto, gerekse ağırlıklı olarak 
Nusaybin'deki direnişi desteklemek ve katlİarnı protesto etmek 
amacıyla, 20 Mart günü, kadın-erkek, çocuk-yaşlı demeden, 
10.000 dolayında insanımız, güçlü bir protesto gösterisi 
gerçekleştirdiler. Faşist katiller, yine hunharca saldırıp kitleyi 
yaylım ateşine tuttular; 4 insanımızın şehit düşmesi, IO'u 
kurşun yarasıyla olmak üzere 50 dolayında insanımızın 
yaralanması ve IOO'lerce gözaltıyla, başkaldırı yeni bir boyut 
kazanıyordu. Kitlenin Cizre'nin dörtbir yarunda ateşler yakarak, 
taşlı direnişler yaratarak mücadeleyi yükseltmesi, bir biltün 
olarak egemen güçlerin yüreklerine salınan korkuyu daha bir 
arttırmış, bunun sonucunda da sokağa çıkma yasağı ilan 
edilmiştir. Başkaidırıyı kana bulayan katiller$ Yusuf Şahin 
Salih, Elçioğlu, Mehmet Yılmaz, Emin Gün ve Abidin 
Tuncer' i şehit ettiler. 

Cizre başkaldırısını, biraz daha detaylarıyla öğrenmek için, 
eylemlilikler sürecinde kurşunlara hedef olmuş, yaralanmış ve 
olayın içinde yer almı§ bazı insanlarımızia görüşerek, 
gelişmeler hakkında bilgiler aldık. tık olarak, Cizre'deki olayları 
ve gelişmeleri bizzat yakından bilen, dereniş içinde yer alarak 
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lcurşunlara hedef olan ve olayda yaralanan bir akrabasını D.Ü. 
Hastanesine zarzor yetiştirebilen Mehmet ÖKSÜZ'le yaptığımız 
söyleşiyi aktaralım: 

Medya Güneşi: Sayın M.ÖKSÜZ, sizinle söyleşi 
öncesinde yaptığımız kısa sohbette, olayın içinde 
olduğunuzu ve gelişmeleri sonuna kadar izlediğinizi 
be/irttiniz. Bize, olayların başlangıcı ve gelişimi 
hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? 

Mehmet ÖKSÜZ: Cizre olayları, Nusaybin'deki olayların 
bin sonucudur. Nusaybin'de Şemsettin ÇİFTÇİ'nin öldürülmesi 
üzerine, esnaf da, bu saldınyı protesto etmek için kepenkleri 
kapattı. Bunun üzerine çevik kuvvet, ve jandarma, esnafa baskı 
yaptı. Örneğin, esnafı gidip evinden silah zoruyla çıkarmaya 
başladı. Rasgele tutuklamalar, gözaltına almalar devam etti. 
Bunun nedenini sorduğumuzda ise bize açık açık "Newroz 
geliyor, aldıklarırnızı Newroz'dan sonra serbest bırakacağız" 
cevabı veriılyordu. askerler ve polisler bu uygulamaları, ilçede 
gerginliği tırmandırdı. Nihayet, 19.3.1990 günü akşamı, halk bu 
baskıları protesto eıinek için anlaştı. Bu haber çevre ilçelere de 
ulaştı. 20.3.1990 günü, sabah saat 9.30 sıralarında, Cizre'de 
dörtyol olarak bilinen yerde insanlar birikıneye başladı. 

M.G: Bu birikmeye müdahale edildi mi; kaç kişi 
biraraya ge/ebi/di? 

M.Ö: Hayır. Hiç kimse biriken insanlara müdahale etmedi. 
Gelenler, genellikle çevre köylerden gelmi~lerdi. Yürüyüşe 
başlaruldığında,yaklaşık olarak 200 kişi civarndaydık. Bu 200 
kişi, şehirde önce hükümet konağına, oradan da şehrin diğer 
caddelerine yürüdüler 

M.G: Yürüyüş devam ederken slogan atılıyor muydu? 
M.Ö: Evet, yürüyüş boyunca, "Bımre Koleti, Bımre 

Zordesti", "Bıji ·Serxwebun, Bıji Azadi", "Bıji Kurdis~an", 
"Kahrolsun Faşizm" sloganlan atılıyordu. Ayrıca, yürüyüş 
boyunca çevreyi kordon altına alan, asker ve polislerin zaman 
zaman tahriklerine karşı yuhalamalar da vardı. Yürüyüşçüler, 
şehir merkezini dolaştıktan sonra tekrar başlama noktalarına 
doğru yürümeye başladılar. Kısa bir süre yürüdükten sonra, 
çevik kuvvete ait arabaların, yolda barikat olarak kullanıldığı 
görüldü. Bunun üzerine, göstericiler de çevrede eski lastik 
dükkaniarından lastik ve büyük bidonlar bularak barikat 
oluşturdular. 

M.G: Bu arada göstericilerin sayısı ne kadar olmuştu? 
M.Ö: Tahminen 7000 civarında vardılar. Karşılıklı kurulan 

barikatlardan sonra, çevik kuvvet, rasgele kitleye ateş açmaya 
başladı. lik vurolan 6o'yaşlarındaki Salih ELÇloGLU benim 
yarumda düştü. Sonradan öğrendik ki, hastaneye götürülUrken 
Nusaybin terminalinde ölüyor ve cesedini tekrar geri 
getiriyorlar. Açılan ateş sonucu, herkes eline ne geçtiyse, çevik 
kuvvet ve jandarmalaraatmaya başladı. Bu arada, sis bombası 
kullanıldı. Sis bombası kullanılması üzerine, direnen kitle, 
önlerindeki barikatları yakarak guruplar halinde dağılmaya 
başladı. Guruplar halinde dağılan kitle, saat 17.00'ye kadar sokak 

. aralarında çatışmayı sürdürdüler. Akşam saat l7.00'den sonra da 
sokağa çıkma yasağı uygulandı. 

M.G: "Içişleri Bakanı," TV'de yaptığı açıklamada, 
çevredeki dağlardan uzun namlu/u silahlarla polis 
oto/arına ateş açıldığını ve çatışmanın bunun üzerine 

çıktığını iddia etti. Ne diyorsunuz? 
M.Ö: Kesinlikle böyle bir şey yok. Ateş filan açılmış değil. 

Ayrıca, Dicle Karakolu ve Tarım llçe Müdürlüğü'nün de 
göstericiler tarafından yakıldığını iddia ediyorlar. Bu da doğru 
değil. Bunu kendileri yapmışlar. Bu onlar için bir saldırı 
bahanesinden başka bir şey değildir. 

M.G: Açilan ateş sonucu, yaralanan ve ölenlerin 
sayısını biliyor musunuz? 

M.Ö: Ben'im bildiğim, 5 ölü, 50'ye yakın yaralı var. 
Bunlardan 10 kişi ağır yaralıdır. Gözaltına alınanların sayısı da 
oldukça fazladır. Çürıkü, önlerine kim geldiyse onu aldılar. 
Zaten saldırdıklarında 'öldürün, bunlar Cizre'lidir; vatan hainidir' 
diye bağınyorlardı. Cizre'nin içi ve çevresi, Diyarbakır, Mardin, 
Siirt ve Şırnak'tan gelen takviye kuvvetle sarılmış durunıdadır. 
Şu anda Cizre'nin nüfusu üçkatına çıkmıştır. Y aralılarımızı, 
hastanelere getiremiyoruz. Ben yaralımı Diyarbakıt'a getirirken, 
yolda çevik kuvvet yolumu kesti ve bana "Şu anda seni de 
gebertebilirirn; hepinizin sonu ölüm olacak" dedi. Şimdi sokağa 
çıkma yasağı olduğu için, kim kapısının önüne çıkarsa 
vuracaklarını belirtiyorlar. İlçede yiyecek sıkıntısı başgöstermiş 
durumda 

M.G: Sayın M.Ö. bize v'erdiğiniz bilgiler için çok 
teşekkür ediyoruz. 

M.Ö: Ben de sizlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. 
Mehmet Öksüz'le yaptığımız söyleşinin ardından Cizre'de 

bazı olaylara şahit olan görgü tanıklanyla görüştük. Bunlardan 
Ali ÇEVIK bakın ne diyor: "Olaylar başlamadan bir gün önce 
hastam vardı. Diyarbakır'a getirmek için terminale gittim. 
Otobüs/erde, ilçedeki kepenk kapatma eylemine uymuştu, 
çalışmıyor/ardı. O sırada bir çevik kuvvet yetkilisi otopüs 
şoförünün yanına gelip, ona "Neden sefer yapmıyorsun?" diye 
sordu. Otobüs şoförü ise "Çalışmıyorum" dedi. Bunun üzerine 
silahını çekip şoförün karnına dayayarak "Ya ça/ışırsın ya da 
ö/ürsün" diyerek tehdit etti. Bunun üzerine otobüs şoförü 
arabasını alarak Süopi'ye kaçmak zorunda kaldı" 

Olaylara yakından tanık olan bir başka insanımız ise, 
"yakından tarudığım Süleyman'ı polisler önce dövdüler, sonra da 
yere yatınp panzerle hacağının üzerinden geçtiler. Şu anda 
hacağı tamamen ezilmiş durumdadır diyor." 

Şu anda Diyarbakır'da hastanede yatmakta olan Abdullah 
KlMS'ESlZ ise tanık olduğu bir başka olayı bize şöyle anlattı: 
"Kepenk kapatma eylemi olduğ.u için, ilçede ekmek sıkıntısı 
başlamıştı; gösterilerin yapıldığı sırada, Silopi'den bir araba 
ekmek gelmişti. Bir yandan gösteri yapılırken, diğer yandan 
halk ekmek arabasının önünde bekliyordu. Bu sırada, yani saat 
/0.00 civarlarında çevik kuwet rasgele ateş açmaya başladı. 
Bunun üzerine. halk da taşlarla karşılıkvermeye başladı. Bu 
arada, ben iki ayağırndan birer kurşun/a yara/andım.lnsan olarak 
haklarımızı kul/anmamızı kanla bastırıyor/ar, özgür/üğümüzü 

elimizden a/ıyorl~r. Tek istediğimiz kendi ülkemizde özgürce 
yaşamak. Ama onlar, bizlere özgürlüğü değil, kurşunlarını layik 
görüyorlar. Ancak, bir gün, ölümümüz pahasına da olsa 
özgürlüğümüzü kazanacağız." 

Yine, panzer altında kalarak ezilen ve Diyarbakır Tıp 
Fakültesi Hastanesine getirilen ve daha sonra şehit düşen Abidin 
TUNCER'in babası da: "Oğlum daha /0 yaşında, oğlumdan ne 
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istediler anlayamıyorum. Oğlum ilkokul 4-sınıfa gidiyordu. 
Ama onun dahafazla yaşamasını istemediler. Oğlum, panzerler 
tarafından ezildi. 10 yaşında bir çocuğun ne suçu vardır. Onlar 
bizi düşman olarak görüp, küçük-büyük herkesi öldjj.rmeye 
çalışıyorlar" diyor. 

Evet, Cizre başkaldınsı, ülkemizdeki "intifada" dalgasının 
en yoğun şeklini ifade etmekteydi. 20 Mart'ta gerçekleşen 
başkaldtrı ve katHarnın ardından ilan edilen sokağa çıkma 
yasağı, 22 Mart'ta kaldtrılmasına rağmen, Cizre'deki protesto, 
kepenk kapatma eylemiyle sürdü. 23 Mart cuma günü, 15.000 
dolayında insanımız, daha önce şehit dilşen 5 kişiden biri olan 
Emin GÜN'ün mezan başında toplanarak, egemen güçlere, tüm 
baskı ve katliamlara rağmen susmayacaklarını gösteriyor) ardı. 
Binlerce insan, zılgıt çekerek ve sloganlar eşliğinde şehir 
merkezine doğru yürüyilşe geçip protestoyu yükseltiyordu. Bu 
kararlı direniş karşısında, daha önce kitleyi yaylım ateşine tutan 
katiller, bu kez, yeni bir başkaldıruıııı boyvereceğini ve bunun 
daha yoğun bir şekilde yaygınlaşacağını anladıklarından kitleye 
saldrramadılar. Cizre'deki direniş ve başkaldtrı, 26 Mart'a kadar 
kepenk kapatma vb. şekillerde sürdürüldü. 

SILOPI, IDIL, DERIK, KIZILTEPE, ÇINAR, 
MAZIDAGI VE SIL VAN, 
Midyat, İdil ve Silopi'de, Nusaybin'deki direnişi 

desteklemek amacıyla, 20 Mart'ta tUm kepenkler indirildi. 
Kepenk indirme eylemi, 26 Mart'a kadar sürdürüldü. Toplu 
halde dolaşmayasağının yanısıra, gözaltı ve baskılarla devlet 
terörü estirlıdi. 

Derik'te, 22 Mart perşembe günü tUm kepenkler indirildi. 
23 ~art günü de, Nusaybin ve Cizre direnişlerine desteğin bir 
halkası olarak, lise öğrencileri tarafından bir protesto gösterisi 
düzenlendi. Gösteride, birçok öğrenci yaralandı. Daha sonra, 
Derik'te de devlet terörü yoğunlaştınlmaya başlandı. Daha önce, 
defalarca gözaltına alınmış, işkencelerden geçirilmiş devrimci, 
yurtsever insanların çoğunluğunu oluşturduğu bir çok 
insantmız gözaltına alınmış, Mardin Tugayı'na götürillmüştilr. 

Serbest bırakılanlardan alınan bilgilere göre, gözaltında yoğun 
işkencelere maruz kahnmış ve hala içeride bulunanlara da . 
işkence y;pılmaya devam edildiği anlaşılmaktadır. Bir süre önce 
öldürülen PKK gerillalanndan Ahmet GÜDEN'in cenaze 
törenine de geniş bir şekilde katılan Derik halkİ, bu son 
eylem1ilikle mücadeleye yeni biİ boyut kazandınnıştır. Derik'te 
kepcnk kapatma eylemi ve okuİ boykotu 27 Mart günü sona 
Crdirilirken gözaltılar hala sürüyordu. 

Kızıltepe'de 23 Mart'ta kepenk kapatma eylemi, dükkaniarın 
yansını kapsayacl!k şekilde gerçekleştirildi ve aynı gün sessiz 
bir yürüyüş yapıldı. 24 Mart'ta ise, tUm kepenkler indirilerek, 
kitlesel bir protesto eylemi gerçekleştirildi. Bu eylemden sonra 
200'ün üzerinde insan gözaltına alındı. Kızıltepe'deki kepenk 
kapatma eylemi, 26 Mart'ta sona erdirildi. ' 

Çınar'da da 26 Mart'ta tUm kepenkler indiTilerek katliamlar 
pr.otesto edildi ve direnişiere destek verildi. Ardından ilçede 
estirilen devlet terörü sonucu, birçok devrimci, yurtsever insan 
gözaltına alındı. 

Mazıdağı'nda 27 Mart günü tUm kepenkler bir günlUğürre 

10 1 MEDYA GÜNEŞi 

1 
indirilerek, katliamlar protesto edildi; başkaldın ve direnişler 
desteklendi. 

Direniş ve başkaldınlarla dayanışma ve katliamlan protesto 
zincirine Silvan halkı da, kepenk kapatma ve yürüyüş 
eylemleriyle katıldı. 28 Mart günü, Silvan'da tUm kepenkler bir 
günlüğüne indirildi. Kepenk indirme eylemi srrasında 18 kişi 
gözaltına alındı. Bunun ardından aynı gün, akşam saat 21.00 
sıralarında, gözaltıları protesto ve direnişleri desteklemek 
amacıyla, yaklaşık 3000 kişinin katıldığı bir yürüyüş 
dllzenlendi. Hükümet konağına kadar devam eden yürüyüş, polis 
tarafından engellenmek istendiyse de, disiplini ve kararlılığını 
elden brrakmayan kitlenin direnmesi karşısında geri çekilen 
polis, lO.Jandarma Er Eğitim Tugayı'ndan takviye birlikler 
istedi. Kitle, 2 saatten .fazla süren eylemini bitirirken tekrar 
saldırıya uğradı. Polisin ·ve jandarmanın ortaklaşa saidmsı 
sonucu çok sayıda insanımız, işkencelerden ge9irilmek üzere 
gözaltına alındı. 27 Mart günü, Silvan'da, PPKK (KUrdistan 
Öncü İşÇi Partisi) tarafından yaygın bir şekilde dağıtılan 
bÜdiride, kepenk kapatma vb. etkinliklerle halk direnişinin 
yaygınlaştınlması çağrısında bulunuluyordu. 

DIYARBAKlR'DA .KE9ENK KAPATMA EYLEMI 
VE NEWROZ ŞEHIDI; ZEKIY~LKAN 
Nusaybin ve Cizre'deki başkaldrrılar değişik etkinliklerle 

Diyarbakır'da da yankısını buldu. · 
Dicle ÜI}İversitesi'nde 5.000'i aşkın öğrenci 3 gün süreyle 

bir boykot eylemi gerçekleştirdiler. Aynca Diyarbakrr'ın baZı 
liselerinde de protesto eylemleriyle direnişler desteklendi. 

Diyarbakır'da "Demokratik Platform" ve diğer bazı 
çevreler tarafından kepenk kapatma eylemi gerçekleştirilmesi 
yönünde bir çalışma yapıldı. Geniş bir şekilde dağıtılan 
bildirilerle, halka "kepenk kapatma" çağrısı yapıldı. Ve 30 Mart 
Cuma günü eylem uygulandı. Diyarbakır'ın bazı semtlerinde 
tUm kepenkler indirilirken, bazılırında ise yoğun baskı ve polis 
terörüne rağmen yine de önemli bir oranda eylem 
gerçekleştirildi. Ortalama olarak % 50'yi aşan bir katılırola 
kepenk kapatma eylemi Diyarbakır'da gerçekleşitirildi . Eylem 
sırasında çok sayıda insan gözaltına alındı; aynca 31 Mart ve 1 
Nisan günleri "ihbarcılık ve eylem kırıcılığı yaptıkları" 

gerekçesiyle bazı dükkanlar da yakıldı. Yakma eylemlerini 
PPKK (Kürdistan OncU İşçi Partisi) ve KUK-SE (Kürdistan 
Ulusal Kurtuluşçulan-Sosyalist Eğilim) üstlendi. 

Halepçe katliamının protestoları sürerken, Nusaybin'de 
boyveren direniş, yaklaşmakta olan Newroz'a yeni bir boyut 
kazandırmış; başkaldtrı ve Newroz ateşleri biltUnleşmiştir. lşte, 
böylesi bir süreçte; katliam, devlet terörü ve tüm baskıları 
protesto etmek, Nusaybin direnişini d~steklemek ve Newroz 
ateşlerini daha da gürleştirmek için, 21 Mart günü, üzerine 
benzin ve tiner dökerek kendisini yakan ve 29 Mart Perşembe 
günü şehit dilşen Zekiye ALKAN, bu adımıyla, Kürt 
halkının şehitler kervaruna katılıyordu. 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi, 25 yaşındaki 
Zekiye ALKAN'ın bu anlamlı protestosu, her Newroz'da ve 
başkaldırıda, bir kez daha anlamını bulacak; anısı tüm çlevrim 
şehitleriyle birlikte halkımızın mücadelesinde yaşatılacaktır. e 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Doğu Avrupa' daki son gelişmelerin gösterdikleri 

SOSYAL!ZM iÇi ARAYlŞTAN 
SOSYALIZM DIŞI SA VRULMA VA 

G eçti~imiz yılın sonlan ile içinde bulundultum uz 
yılın baŞları, sadece reel sosyalist ülkeler 
açısından de~il, uluslararası siyasi, ekonomik, 

askeri vb. dengeleri de do~rudan do~ruya etkileyen ciddi 
ve de düşündürücü gelişmelere sahne oldu. Gerçi sözü 
edilen gelişmeler durolmak bir yana, yeni yeni biçimler 
alarak sürüyor; fakat geçti!timiz birkaç ayda üzerinde 
önemle durulması gereken deltişiklikler ve gelişmeler 
yaşandı. 

Sosyalist sistemin "asi ço-:- 1gu" olarak adlandırılan 
Çavuşesku, "oybirligi" ile seçildigi parti kongresinden 
kısa bir süre sonra anti-komünist bir askeri darbeyle 
devrilmekle lciılmadı, eşiyle birlikte alciacele kurşuna 
dizildi. Honecker, agır hastalıgına ragmcn cezaevi ile 
gözhapsindeki evi arasında mekik dokudu; vatan 
hainliginden eroin kaçakçılıgına kadar özanan deltişik 
suçlamalara muhatap oldu. Jivkov çeşitli suçlamalarla 
karşı karşıya. Jivkov'un devrim öncesinde gerici 
yönetimle işbirligi içinde oldugu bile söyleniyor. 
Macaristan ve Çekoslovakya 'da partinin eski yöneticileri 
birbir "safdışı" ediliyor. Ermenistan, Azerbaycan ve dilter 
kafkas ülkelerindeki gelişmeler, dinsel, ulusal, tarihsel 
bazı çelişkilerde yogrulmuş düşmanlıkların ve anti
komünist, karşı devrimci tehlikelerin boyutunu hiçbir 
kuşkuya yer vermeyecek bir biçimde ortaya koydu. Baltık 
ülkelerindeki ayrılma egilimi, son atılan bir adımla yeni 
bir düzeye yükseldi. Ve daha birçok gelişime ve degişme 
sıralanabilir. 

Bütün bu yaşananlar dogal olarak farklı çevrelerde 
degişik yorı.ımlara yolaçtı. Emperyalist basın yayın 
organları, radyo ve televizyonlar, sosyalist ülkelerin 
sahne olduklan gelişme ve degişmelerle, programlarını 
başlayıp bitirdiler. Komünizmin, Marksizm-Leninizm'in 
"iflas" ettigi; "hür teşebbüs" ve "batı tipi" demokrasinin 
biricik alternatif oldugu, kulaklar sagır edilircesine 
tekrarlandı ve tekrarlanıyor. Dünyada haber tekelini 

Behram ARDA 

ellerinde bulunduran emperyalist basın kuruluşları, 
· gelişmeleri öylesine bir iştahla aktardılar ki, sanki tarihin 
tekerlegi ters çevrilmiş ve "sosyalizmden kapitalizme 
geçiş süreci" yaşanıyordu. 

Kendilerine komünist ve devrimci diyen bazı 
çevrelerin yorumları, gelişmelere karşı tutumlan da 
malum emperyalist" çevrelerin de~rmenine su taşıyordu. 
Sosyalizm adına yapılan hata ve çarpıtmaların tozdumanı 
içinde, kapitalizme dönüş egilimleri görülmez oldu. lçi 
kof bir "kitlelerin istemini temel alma" anlayışıyla, 
kitlelerin de bazen yanılabilecekleri görmezlikten 
gelinerek, zarar ve tahribatlan sadece o ülkelerle sınırlı 
olmayan gelişmelere seyirci kalındı, ya da alkışlandı. 
Sovyet yönetimi, S. Birligi'ndeki olumsuz bazı 
gelişmeleri, askeri müdahale dahil bütün yolları 
kullanarak önlemeye çalışırken, diger ülkelerdeki 
gelişmelere bazen seyirci kaldı; bazen de Romanya'da 
oldugu gibi, komünist partisini "yasadışı" ilan edebilen 
bir yönetime bile açık destek verdi, hatta Varşova Paktı 
ülkelerini bu yönde yardıma çagırdı. 

Emperyalist basın yayın organları, kamuoyunun 
bütün dikkatlerini bilinçli ve amaçlı olarak, D. 
Avrupa'daki gelişmelerde yogunlaştırırken, ABD 
emperyalizmi, bu hengamede Panama işgalini 
"kotardı"ve kesenin agzını tamemen açmak dahil bütün 
yollara başvurarak Nikaragua'da sandinistlerin seçimieri 
kaybetmelerini saglayabildi. Gerçi tüm karşı çabalara 
ragmen D. Ortega'nın aldıgı yüzde 40'ı aşan oy oranı 
küçümsenemez, fakat seçimlerin galibinin UNO'nun 
arkasındaki ABD emperyalizmi ve bölge gcriciligi oldugu 
da yadsınarnaz. 

Tüm bu ve benzeri gelişmelerin, Kürdistan komünist 
ve devrimcileri tarafından da sogukkanlılıkla 
degerlendirilmesinin önemi büyüktür. Gelişme ve 
degişmelcrin, sadece meydana geldikleri ülkeleri etkileme 
ile sınırlı olmadıklan gözönünde bulundurularak 
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degerlendirilmezse, gidenin yerine neyin konoldugu veya 
konulmak istendigi görtilmezse, yaşananlar karşısında 

yaprak gibi saga sola savrulmanın önünü almak mümkün 
olmaz. 

SOSYALizMDEN KAÇlŞ VE 
KAPITALizME DÖNÜŞ FURYASI 
Bilindigi gibi, başta S. Birligi olmak üzere birçok 

sosyalist ülkede refonİılar, sosyalist toplumun bütün 
potansiyelini harekete geçirme adı altında yürürlüge 

konuldu. Ekonomideki durgunluk ve tıkanıklıkların 
aşılması ça:balarıyla başlayıp, siyasal, toplumsal, 

kültürel, ulusal ve uluslararası sorunlara yansıyan girişim 
ve arayışlara dönüşen bazı reformlar, çok sürmeden 

önemli ve ciddi bazı gelmelere yol açtılar. Kimi reformlar 

nitelik degiştirirken kimileri de beklenenin aksine 

sonuçlar ortaya çıkardı. 
Uzun uzadıya düşünüp taşınmadan yürürlüge konulan 

bazı politikalar, savunulan bazı görüşler, etkilerini kısa 

bir sürede sosyalist ülkelerde gösterdiler. Sosyalist 
çogulculugun gereklerinin yerine getirilmemesi ve birçok 

yönden çarpıtılmasının ürünü olan. siyasal durgunluk, bir 
anda siyasal kargaşaya dönüştü. Artık öylesine bir sürece 
girildi ki, herşeyin tartışılması adı altında koyu bir 

popülizm boyverdi. Yeni süreç kendisiyle birlikte·yeni 

dalkavukları, lafazaoları ve sosyalist degerieri büyük bir 

pervasızlıkla karaiayıp gözden düşürmeye çalışanlan da 
ortaya çıkardı. SBKP, ilk dönemlerde geçmiş, bugün ve 

gelecege genel olarak daha sorumlu ve yapıcı yaklaşmaya 

özen gösterirken, süreçle bu durum degişmeye başladı ve 
sosyalizmin kazanımlarından daha az bahsedilir oldu. 

SBKP'ye baglı enstitü, akademi ve diger bazı kurumlar 
bünyesinde oluşturulan bazı gruplar, "yeni düşünce" 
olarak piyasaya sürdükleri tezlerle, sosyalizmin 

kazanımlarina sahip çıkmak bir yana, çogu yönleriyle 
kapitalizm ve sosyal demokrasiyi önplana çıkardılar. 

İskandinavya ve Fransa "modelleri" öve öve bitirilemedi. 

Devlet, iktidar, demokrasi, ekonomi, uluslararası ilişkiler 

vb. tanımlamaların sınıfsal nitelikleri, dönek 

Kautsky'den özür dilcnircesine, "uygarlık krizi", "bilgi 

çagı", "karşılıklı bagımlılık", "evrensel degerler" 

gibisinden gerekçelerle gözardı edildi. Adeta "sahipsiz" 

mülkiyet durumuna düşmüş toplumsal mülkiyet 
konusunda, özel mülkiyeti kamçılayıcı adımlar atıldı ve 

çok geçmeden özel ve yabancı sermayenin önündeki 
engeller birbir kaldmimaya başlandı. 

Bütün bunlar düşünce düzeyinde başta sosyalist Ulke . 
komünist partileri olmak üzere uluslararası komünist 
harekete kabul ettirilmek istenirken, öte yandan da 

enternasyonal dayanışmanın biçimleri konusunda 
getirilen bazı ölçülerle· geri adımlar atıldı . Sosyalist ve 
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devrimci yönetimlere yapılan yardımların bir kısmı 
kısıldı ve "artık kendi yagında kayrolmaya hazırolma" 

uyarısında bulunuldu. "Resmi" olarak tanınan komünist 

partilere yapılan yardımlar kesitme noktasına getirilince, 

maddi olanaksızlıklar bu partileri önemli bazı güçlüklerle 
karşıkarşıya getirdi. Ulusal kurtuluş hareketlerine destek 

konusunda da geri adımlar atıldı. ABD emperyalizmi 
"düşük yogunluklu savaş" stratejisi çerçevesinde ulusal 

ve toplumsal kurtuluş süreçlerine her yolla karşı 
müdahelelerde bulunurken, SBKP'nin tersi bir yönde 

gerilerneyi "yeni enternasyonalizm" anlayışı olarak 
egemen kılmaya çalışmasının, çok sürmeden 
emperyalizm lehine sonuçlar doguracagı bir sır degildi. 

Daha 1988 yılı başlarında bir gtup "uzman" tarafından 

hazırlanan ve ABD'nin önümüzdeki dönem için geçerli 

perspektiflerini konu edinen "seçmeli caydırıcılık" 
doktirini, sosyalist ülkeleri kendi iç çelişkileriyle 

çökertıneyi uzun vadeli bir yol olarak benimserken, 

özellikle üçüncü dünya ilkelerinde "düşük yogunluklu 

çelişkiler" in orta ve yüksek düzeylere çıkarılmaması için 
bürokrat, teknoKrat ve politikalacı ların 

"kazanılması"ndan askeri müdahalelerekadar uzayan bir 
· perspektifi öngörüyordu. 

Öte yandan reel sosyalist ülkelerin karşı karşıya 

bulundukları ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel, 

ulusal bazı sorunlar da bu ülkeleri içten çökertıneye 

uygun bir ~emin hazırlıyordu. Kitlelerin üretim sürecine 
ve yönetim mekanizmasına bir çok yönüyle 

yabancılaşması, parti ve devlet kadernelerindeki 
bürokratlaşmalar, parti ve devlet ilişkileri ile devlet 

vatandaş bağlannın durumu vb. sorunlar, hiç umulmayan 
konumlara sürüklenmenin filizlerini taşıyordu. 

S. Birligi'nin çogu cumhuriyctlerinde, D. Avrupa 
ülkelerinde sosyalizme yönelmede daha çok dış etkenierin 

belirleyici olması ve yönetimi ele geçirmeden sonra 
somut koşullara denk düşen politikalarla içte güçlü bir 

dinarnizmin oluşturulamaması, ulusal soruna ilişkin 

çözümlerin birçok yönden güdük kalmaları da 

başlışbaşına birer istikrarsızlık unsuruydu. Anayasa ve 

yasalara geçirilen ulusal hakların eksikiiieri ve kimi 

yanlışlıkları bir yana, savunulanların pratik gereklerinin 

yeterince yerine getirilmemiş olması, ulusal sorunu adeta 
bir barut fıçısı durumuna getirdi. · 

Geçmişin hata ve eksikliklerinin basamak edilerek 
geçmişe, bugüne ve gelecege ilişkin olarak önemli bir 

düşünsel erozyonun yaşandıgı koşullarda emperyalist
Kapitalist ülkeler de boş durmadılar. Reel sosyalist 

ülkelerin açmazlarını derinleştiren, düşünsel erozyonu 
teşvik eden adımlar hararetle desteklenirken, bazen de salt 

. görüş ayrılıkları daha derinleştirilsin diye, taraflardan 

birine "açık" destek verildi. Gorbaçov göklere çıkarılırken 
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Ligaçev hakkında yaratılmak istenen imaj, 
emperyalizmin sinsi amaçlarının ürünüdür. Başta 
sosyalist ülkelerde olmak üzere genel olarak yaşanılan 
düşünce erozyonu~da, Gorbaçov'un fiili sözcülü~ünü 
yaptı~ı kimi reormların do~rudan etkisi var; fakat 
emperyalizmin destekledigi sadece bu yöndeki reformlar 
de~il, böl-yönet takti~i reel sosyalist ülkelerde de~işik 
biçimlerle kendini gösterdi. "Yaptıklarınız iyidir, ama 
bunlar yeterli de~il" denilerek tavizler koparına yoluna 
gidildi. Ve kabul etmek gerekir ki, emperyalizm bu 
konuda önemli başarılar elde etti. 

Işte, D. Avrupa ve S. Birli~i 'nin birçok 
cumhuriyetinde yaşanan gelişme ve de~işmeler, bütün bu 
ve benzeri etkenlerle do~udan ba~lantılıdır. Yılların 
birikmiş a~ır ve ciddi sorunlarına, köklü bir düşünce 
erozyonunun, emperyalizmin karşı propagandalarının 
eşlik etti~i; yıllarca kan ve gözyaşı dökülerek yaratılan 
sosyalist ve devrimci bazı de~erlerin, anlayışların bir 
çırpıda bir tarafa itildi~i günümüz koşullarında, reel 
sosyalist ülkelerde yı~nların sosyalizmden kaçış e~ilimi 
içerisine girmelerinin, bu kaçış sürecinde kendilerini 
kapitalizmin kuca~na atmalarının pek yadırganmaması 
gerekir. Yıllarca uluslararası komünist hareket tarafından 
ulusal sorunun "ideal" çözüm yolu olarak savunulan 
yapılanmalarm çorap sökü~ü gibi, çözülmelerinin de pek 
yadırganacak tarafı yok. Birleşik parti ve -devlet 
mekanizmasında zaten ~irçok çarpıklık var ve bunun 
yıllarca biriktirdi~i sorunlar sözkonusu. Ulusal, dinsel 
mezhepsel, tarihsel, kültürel gibisinden sorunların 
masabaşı yöntemleriyle çözülecek türden olmadıkları 
görülmedi~inde, süreçle ortaya çıkacak bazı sorunların 
önünil almak mümkün olmaz. Bütün bu sorunları, 
sosyalizm zemininde ve onun "ruhu"na uygun bir 
biçimde çözilmleyebilmenin köklü yollarının bulunması 
gerekirken, ulusal bencilli~i körükleyecek yönelimler 
içerisine girmenin getirece~i zararların büyüklü~ü azçok 
tahmin edilebilir. Herşey bir tarafa, yıllarca merkezi bir 
planlama ile belli alanlarda "uzmanlaşmış" cumhuriyeller 
arasında önemli farklılıklara yolaçaca~ı bilinen, sosyal 
harcamaları o cumhuriyetin üretim sonuçlarına ba~lama 
ve üretim sonuçlarından yararlanmayı da cumhuriyellerin 
çerçeveleri ile sınırlandırma anla>;ışlarının bile "daha 
vakit erkenken" ayrılmayı teşvik edebilece~i 
söylenebilir. 

Sadece D. Avrupa ilikelerinde de~il S. Birli~i 
bünyesindeki cumhuriyetlerde de gelişmeler daha çok 
kapitalizme dönüktür. Azerbaycan, Gürcistan gibi 
ülkelerde elde edilecek "ba~ımsızl~ın" kapitalist sosyo
ekonomik yapı üzerinde biçimlenece~i sır de~ildir. Baltık 
ülkeleri açısından süreç birçok yönüyle "geri dünülmez" 
bir yola girmiş bile. Öyle görünüyor ki, S.Birli~i kedi 

dışındaki reel sosyalist ülkeleri gözden çıkannıştır. Fakat, 
şimdiye kadar ki yönelim sürdükçe, Sovyet Cumhu
riyetleri'nin birli~ini korumanın da uzun bir mümkün 
olmayaca~ı söylenebilir. 

GELIŞMELER DÜNYA 
DENGELERINI DOGRUDAN ETKILIYOR 
Sosyalizm içi arayıştan sosyalizm dışına savrutınanın 

bir göstergesi olan sosyalizmden kaçış ve kapitalizme 
dönüş furyası, do~al olarak uluslararası bir çok dengeyi de 
etkiliyor, de~iştiriyor, hatta yer yer altüst ediyor. 
Günümüzde toplumsal sonuçları açık bir biçimde görülen 
bazı kısıtlama ve fedekarlıklarla dünyada oluşturulan kimi 
dengelerin ne türden bir de~işikli~e u~radıkları veya 
u~ayacakaları, dünya devrimci süreci güçleri açısından 
büyük bir öneme sahiptir. 

Genel olarak yaşanan çözülme ve savrulmalar,dünya 
dengeleri açısından da degerlendirilmelidir. Kendilerine 
komünist, sosyalist veya devrimci diyen bazı çevreler, 
gelişmelere içi kof bir "kitle iradesi" anlayışıyla 
yaklaştıkları için, kapitalizme dönüş ve kapitalizm 
zemininde "ba~ımsızlaşma" e~ilimlerinin getirip . 
götüreceklerini göremiyorlar. "Kitleler öyle istiyorsa 
yapısınlar, hata yapılacaksa kitleler yapsın" şeklinde de 
kendini gösteren bu tür çevrelerin tutumu, bit için yorgan 
yakınayı onaylamaya benzer. Bit için yorganın, 
tahtakumsu için evin yakılmasını onaylamak veya 
başkaları aynı tutuma girdiginde, bit ve tahtakuruları da 
yanıyor diyerek sevinmek sorumlu bir tutum olmak bir 
yana, sorumsuzlugun göstergesidir. 

Reel sosyalist ülkelerde yaşananlar biraz buna 
benziyor. Toplumların karşıkarşıya bulundukları 
durgunluk, tıkanıklık ve bürokratikleşmeleri reel 
sosyalizmin "grilikleri" olarak de~erlendirip bunlardan 
kurtulma adına sistem degiştirmeyi savunmak, yeşil ışık 
yakmak veya bu konumlara götürebilecek yönelimler 
içine girmek, biraz bit için yorgan ve tahtakumsu için ev 
yakmaya benziyor. Halbuki, ne kadar bit ve tahtakumsu 
olursa olsun, çözüm olarak yorgan ve ev yakmak "akıl 
işi" de~il. Etkili bir ilaç bulana kadar bit ve tahta 
kurularıyla da birarada yaşamasını becerebilmektir 
aslolan. Reel sosyalist ükelerdeki gelişmelere 
bakıldı~ında "griliklerden" kurtulmanın yolunun dogru 
tespit edilmedigi görülüyor. "Grilikler"den kurtulma 
birçok ülkede sistemi de~iştirmeyi amaçlayan hükümet 
de~işikliklerine yolaçtı bile. Diger ülkelerde de benzeri 
gelişmelerin olması durumunda pek şaşırmamak 
gerekiyor. Çünkü, etkili bir çözüm yolu bulunana kadar 
gerekiyorsa "grilikler"le içiçe yaşayabilmenin daha dogTU 
bir tuttım oldugu benimsenmedi~i veya görülmedi~i için, 
tümü "gri" olan sistemlere dönüşe yol veriliyor. 
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Bu duruma gelmede hem dün hem de bugün S. 
Birligi"in büyük sorumlulugu var. Yıllarca diger 
tilkclerin herşeyine kanşan S. Birliği, bugün sadece 
düşünsel erozyona katkıda bulunan politiklarını 

benimsetme ile uğraşıyor, diger alanlarda "ne istiyorsanız 
yapın" diyor. Bazı ülkelerin durumu, uzun bir slire balık 
tutmayı öğrenmek yerine, daha çok verilen balığı yeme 
ile karnını doyuran insanın durumuna benziyor. Böyle bir 
insana aniden "git ne yapıyorsan yap" denildiğinde ilk 
dönemlerde çıkabilecek bunalım ve sarsıntılar azçok 
tahmin edilebilir. Gerçi böylesi bir durumda olan insan 
bir olasılık olarak kendini kurtarabilir, fakat ölebilir de. 
En doğrusu, bu durumdaki insana balık tutma 
öğretildikten sonra, balık vermeyi durdurmaktır. Bazı reel 
sosyalist ülkelerin durumu buna benziyor; çoğu, kendini 
ayakta tutma becerisini göstermeden kapitalizm 
hayranlarının pençesine düşüyor. Denilebilir ki, S. 
Birliği kendi blinyesindeki cumhuriyetlerde de 
yöneticilere "balık tutma"yı öğretemedi. Fakat S. Birligi, 
bugün cumhuriyetleri, D. Avrupa'da olduğu gibi 
"kendileriyle başbaşa" bırakmıyor. Bunu ne kadar 
sürdlireceği veya sürürebiiecegi ayrı bir tartışma konusu, 
fakat bugünkil yönelimi "ölüme" de yolaçabilecek bir 
"serbesti" yönünde değiL 

Tüm bunların yolaçugı gelişme ve degişmelerin 
uluslararası dengelere .etkileri çok yönlü 
degerlendirilmelidir. Ne denli saglıklı ve dinamik 
oldukları bir yana, dün dünya ölçeginde varolan 
dengelerin, ulusal ve toplumsal ilerleme süreçleri 
üzerindeki etkileri görülerek günümüz ve gelecege ilişkin 
gelişme ve değişmeler irdelenmelidir. Vietnam, Angola, 
Mozambik, Küba, Nikaragua vb. lilkelerde 
gerçekleştirilen sosyalist ve devrimci bazı dönüşümlerin 
uluslararası siyasi, ekonomik, askeri, toplumsal 
dengelerle baglantıları dogru degerlendirildiginde 
görlilecektir ki, olumlu gelişmelerde özellikle sosyalist 
ülkelerin oluşturdukları caydırıcıhgın dolayiı-dolaysız 
etkileri oldu. Küba, onyıllardır ABD'nin bagrına 

saplanmış bir bıçak gibi duruyorsa, emperyalizm her 
yerde istedigi gibi at koşturamadı ysa bunda, uluslararası 
dengelerin önemli bir etkisi vardır. Ulusal ve toplumsal 
kurtuluş mücadelelerine müdahalalerde emperyalizmin ve 
işbirlikçilerinin birçok engelle karşılaşmalannda da 
uluslararası dengelerin rolü vardır. ABD, Nikaragua'ya 
Grenada ve Panama'ya girdigi gibi giremediyse bunda 
uluslararası dengelerin önemli rolü vardır. ABD ve diger 
emperyalist ülkeler, Irak-tran savaşının kendileri için 
büyük bir tehlike oluşturdugu bir aşamada bütün 
gerginlik ve kışkırtmalarına ragmen dogrudan bir 
müdahalede bulunmadılarsa bunda da uluslararası 
dengelerin büyük rolü var. Örnekleri çoğaltmak 
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mlimkün. Uluslararası dengeler bazen Klirt halkı ve 
Kürdistan için olumsuz sonuçlara yolaçtıysa .da diger 
yörelerdeki olumluluklarını gözardı etmek dogru olmaz. 

Ne varl<ii gelişme ve degişmeler gittikçe uluslararası 
dengeleri emperyalizm lehine etkiliyor, yeniden 
oluşturuyor. Güntimüzde yaşanan yumuşama ve uzlaşma 
sürecinin geçici oldugu, emperyalist-kapitalist sistemin 
uluslararası dengeler açısından daha da güçlenerek 
çıkacagı, emperyalist merkezler arasındaki çelişkilerin 
fazla büyütülmemesi gerektigi, emperyalizmin 
yenisömürgeci ve militarİst karakterinin varligını 

korudugu açıktır. Emperyalizm, kendi çıkanna olmayan 
gelişmelere müdahalede gittikçe daha çok olanaga 
kavuşuyor. Enformasyon agının yüzde 80'ini aşan 
oranının ABD, Japonya, Franca ve F. Almanya'nın elinde 
olması, Varşova Paktı gittikçe anlamını yilirirken 
NATO'nun, kimi Yaşova Paktı üyelerini bile "cezbeden" 
çekiciligini korumas•. A T'ın gittikçe kazandıgı etkinlik, 
sosyalizm dışı savrulm.alarla aynı dönemde daha çok 
tahripkar olacaktır. . 

Emperyalist ülkeler bütlin bunların bilincinde 
oldukları için, uluslararası dengeleri kendi lehlerine 
çevirecek, buna etkide bulunacak, hatta bir yönüyle "tek 
kale" futbol oynama anlamına gelen duruma 
yolaçabilecek en ufak bir fırsatı bile kaçırmıyorlar. Buna 
hizmet edecek her yalanı, demagojiyi "kesin dogru" diye 
yaymaya çalışıyorlar. Dün, Çekoslavakya'ya müdahale 
dahil, birçok yönden S. Birligi'yle çelişkiye düşen 
Çavuşesku'yu öve öve bitiremezlerken, gün gelip 
"çattıgında", S. Birligi'nin Romanya'ya askeri 
müdahalesini destekleyeceklerini açıklayan 

emperyalistler, bununla hem kendi gerçek yüzlerini bir 
kez daha gösterdiler, hem de sosyalist ülkeleri 
çökertmekte ne kadar kararlı ve pcr:vasız olduklarını ortaya 
koydular. 

Sosyalizm dışı savrulmalara ragmen çagımızın, genel 
olarak kapitalizmden sosyalizme geçiş çagı, ulusal ve 
toplumsal kurtuluş devrim~eri çagı oldugunun bilincinde 
olan komünist ve devrimcilerin, uluslararası dengelerdeki 
degişimlerin etkilerini titizlikle degerlendirimeleri 
gerekir. Uluslararası komünist hareketin bir parçası olan 
KUrdistan komünistleri de bu alandaki görevlerine 
titizlikle sıralmak durumundadırlar. Bu sadece doğru bir 
uluslararası bakış açısına sahip olmak için değil, denge 
degişiklikleri Kürdistan ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mlicadelesinin bugün ve geleceğini ilgilendirdigi için de 
gereklidir. Kitlelerin sosyalizm adına uygulanan 
politikalardan kaçış sürecinde kendilerini kapitalizmin 
kucağına atmalarının uzun süreli olmayacagının 

göstergeleri şimdiden görülebiliyor. Türkiye'ye binbir 
"umut"la gelen Bulgar Türklerinin üçte birinin büyük bir 
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hayal kınklıgı içinde geri dönmeleri F. Almanya'ya 
serbestçe giden D. Almanların ezici bir ço~unlu~unun 
geri dönmesi, kapitalist ülkelerin sosyal haklar sistemine 
gösterilen tepkiler vb. gelişmeler, kitleler temel yöneli.m 
olarak kapitalizme yönelseler bile, bu yanılgının uziın 
sürmeden yeni sınıf mücadelelerine yolaçabilece~ini 
kanıtlıyor. Bütün bunlar, gelişmelerin bilincinde olan 
komünist ve devrimcilerin ideolojik, politik ve örgütsel 
alanlarda, özellikle bilimsel sosyalizme yaratıcı ba~lılık 
alanında geri adımlar atmamalan gerekti~ini gösteriyor. 

GEÇMIŞI KARAlAMA 
VE NANKÖRLÜK KAMPANYASI 
Sosyalizm dışı savrulma ve çözülme, kendini 

geçmişin degeriendirilmesi ve yaratılan degerierin 
sahiplenilmesi konusunda da gösteriyor. Sorunu 
kişiselleştierne konusu Stalin döneminden bu yana 
eleştirilirken dönüp dotaşılıp yine aynı noktaya geliniyor. 
Sadece insanlar de~il. parti yönetimleri bile çok kısa bir 
süre içinde birbirine taban tabana zıt tutumlar içerisine 
geribiliyorlar. 

Yıllarca parti yönetimini birlikte paylaştı~ı insanlara 
karşı, kimi insanlar nankörlükten başka bir anlama 
gelmeyecek tutumlara rahatlıkla girebiliyorlar. Geçmiş 
tasfiyelei:in yöntem yanlışlıkları her adım başı 
vurgulanırken, hesaba geldi~inde geçmiş yanlış 
yöntemleri katkat geride bırakan yöntemler bir çırpıda 
gündeme getirilcbiliyor. Bazı çevreler, bütün hata ve 
eksikliklerine ragmen kaydedilen başarılan görmezlikten 
gelerek, reel sosyalist ülkeleri yüzyıllardır dünyanın altını 
üstünü yiyen emperyalist ülkelerle karşılaşunyorlar ve 
gördükleri farklann nedenleri konusunda sa~lıklı bir 
sorgulama geregini duymaksızın "yeni" sonuçlara 
varıyorlar. Amaç ne olursa olsun kapitalizm hayranlı~ı 
bu noktada kendini gösteriyor. 

Toplum un bütün potansiyelinin harekete 
geçirilmedi~i, üretim ve yönetim süreçlerine yaratıcı aktif 
katılımın sa~lanamadı~ı inkar edilemez, ne var ki bu, 

, sosyalist ve devrimci kazanımların gözardı edilmesinin 
gerekçesi olmamalı. lsveç, Fransa veya F. Almanya ~le 
D. Almanya, S. Birligi, Çekoslovakya, Romanya veya 
Küba'yı görünüşten kaynaklanan bazı göstergeleric 
karşılaştırmakla do~ sonuçlara varmak mümkün degil. 
Sorunun özüne inilerek tek' tek ülkelerin kaynaklaJ1 ve 
bunların ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel 
süreçlere etkileri dc~erlendirilirse neyin başarısızlıklardan 
neyin olanaksızlıklardan kaynaklandı~ı daha iyi 
görülebilir. Öme~in lsveç'in dış ticaret ilişkileri ve 
yaklaşık ikiyüzyıldır savaş yüzü görmemesi gibisinden 
olgular bugünkü durumu konusunda temel bazı bilgileri 
içeriyor. 

. Geçmişte yapılan hatalara yaklaşım konusunda ele 
alınması gereken bir di~er etken de sorumlulukların 
zaman zaman kişiselleştirilmesi olayıdır. Parti veya 
devlet yönetimi olarak sorumlulukları üslenme ve 
kişilerin rolünü bu çerçevede de~erlendirme konusunda 
önemli hatalar halen sürdürülüyor, yeni yanlış anlayışlar 
gündeme getiriliyor. 

Kapitalizme hayranlıklarını gizlemeyen kişiler baş 
sıralara getirilirken Honecker, Jivkof ve Çavuşesku'nuıi 
karşıkarşıya kaldı~ı uygulamalar, bunlara nankörce 
yaklaşınayan sonraki yönetimler hakkında söylenenler 
sosyalizm adına savunulacak gelişmeler . de~il. 
Yanlışlarıyla, eksiklikleriyle, başarılarıyla bir bütün 
olarak· de~erlendirilmesi gereken bu parti liderlerine reva 
görülenler, düşünsel erozyonun ürünü olsa gerekir. Vatan 
hainli~nden eroin kaçakçıh~ına, devrim öncesinde gerici 
yönetirole işbirli~ine kadar varan suçlamalara muhatap 
bırakılan bu liderlerin, sosyalizme inandıklarından kuşku 
duymuyorum. Ve karşıkarşıya kaldıklan suçlamalan da 
"iyi niyet"e yormak mÜmkün de~il. Sanki, yıllarca 
sosyalizme duyulan inançla dogru bildiklerini yaparak, 
emperyalist:"kapitalist sis.temin karşısına kayda de~er bir 
caydırıcılı~ı çıkarmasını başaran insanlardan "öç" 
alınıyor. Sözüedilen liderlerin maruz kaldıkları 
uygulamaların birçok nedeni arasında özellikle ikisine 
dikkati çekmek istiyorum. Birincisi emperyalist
kapitalist ülkelere "şirin görünme"dir, digeri de bütün 
sorumlulukları kişilere yükleyerek yeni dönemde 
bambaşka rolleri oynamak için kendini "temize çıkarma" 
çabasıdır. Yıllarca parti ve devlet yönetiminde sözüedilen 
liderlerle çalışıp her "devcin adamı" olanlar, çareyi 
pervasız bir nankörlükte buluyorlar. Çavuşesku ve ailesi 
hakkında uydurulan bazı masallar, kitlesel katilam ve 
İsviçre bankalarındaki "yüklü" paralaca ilişkin 
suçlamalar, Çavuşesku ve eşinin aletacele kurşuna 
dizilmesine gerekçe edildi; fakat darbeciler ne kadar 
korkak, yalancı ve antikomünist olduklannı uzun bir süre 
gizleyemediler ve kısa sürede ortaya koydular. 

Geçmişin karalanmas·ı ve nankörlüklere karşı 
çıkarken, eski dönemlerin aklandı~ı kuşkusuna 
kapılmaya gerek yok. Brejnev, Honecker, Jivkof, 
Çavuşesku veya kim olursa olsun dokuıiulmaz de~dir ve 
yaptıklan titizlikle de~erlendirilmelidir. Sosyalizme olan 
inançlarına ra~men, kendi dönemlerinde meydana gelen 
sosyalizm dışı bazı uygulamalann sorumlulu~u onların 
üzerinde de var. Ne ki bu, onların bir bütün olarak 
degerlendirilmesini engellememelidir. Kimin tarafından 
yaratılırsa yaratılsın, bütün sosyalist ve devrimci 
de~erlere sahip çıkanlar veya çıkma becerisini gösterenler, 
süreçleri bir bütün olarak do~ru degerlendirebilir ve 
gelece~i kucaklayabilirler. e 
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Legal Parti Girişimi ve.Kürt Ulusal 
Hareketinin Mücadele Perspektifleri 

K
ürt ulusal hareketinin son yıllarda kazandııı 

boyutların ve Türkiye'de demokratikleşme 

mücadelesinin getirdiıi kazanımların gündeme 
soktugu tartışmalardan biri de Kürt ulusal hareketinin beliren 
yeni olanaklar çerçc:vesinde legal parlamenter platfonna 
nasıl müdahale edeceıi konusudur. Paris Konferansı öncesine 
kadar kimi Kürt aydınlan ve politik kadroları .arasında, 

kulislerde, kapalı cemaatlerde- bunu bir suçlama olarak 
belirtmiyorum, sorunun basında, kamuoyuna açık olarak 
tartışılmasına konan yasaklar nedeniyle- legal bir Kürt 
partisinin kurulup kurulamayacaıı tartışılıyordu. Paris 
Konferansı ardından, konferansa katılan Kürt kökenli yedi 
milletvekilinin SHP'den ihraç edilmeleri ve çogunluıu Türk 
kökenli olan kimi sol ~örüşlü milletvekillerinin bu ihracı 
protesto ederek SHP'den ayrılmalarıyla, legal Kürt partisi 
tartışmaları, yerini Kürt sorununa aıırlık veren (gerçi bu 
agırlıgın boyutlarının ne olacagı henüz açıklık kazanmış 
değil) legal bir "Türkiyeli" partinin kurulması çalışmalanna 
bıraktı. 

Böylece ulusal karakterli bir legal parti yerine, 
Türkiye'de bugüne dek alışılagelmiş nitelikte deyim 
yerindeyse "üniter Türk devleti"ne denk düşen "üniter bir 
Türkiye partisi" kunna girişimleri sürdürülüyor. Bu partinin 
yerinin Marksist partilerle sosyaldemokrat partiler arası bir 
yerde olacaıı iddia ediliyor. Kuşkusuz bu parti girişiminin, 
alışalagelmiş parti girişimlerinden farklı bir yanı da var. 
Girişimi, bir yanıyla Kürt sorunu temelinde SHP'den ihraç 
olayı ve ardından Kürtler arasında dalgalanan ulusal tepki 
karakterize ediyor. Girişimin entellektüel projesine deıil, 
ama politik potansiyel gücüne Kürtler aıırlıklarını 

koyuyorlar. Anlaşılan parti teşkilatlarının aıır yükünü 
Kürdistan'da da, Batı'da ve metropol kentlerde de Kürtler 
ağırlıkla taşıyacaklar. 

Diğer yandan yürütülecek olan legal parti oluşmunun, 
Kürt yurtsever hareketinin düşünerek taşınarak, anlam ve 
önemini tartışarak biçimlendirdikleri bilinçli bir projenin 
sonucu olmaması, aıırlıklı yanıyla girişimde yeralan Kürt 
kökenli milletvekili, politik kadro ve aydınları bile 
hazırlıksız yakalayan fiili bir durumun ürünü olması, onun 
dikkat çekilmesi gereken diger yanıdır. Bir yerde Kürt 
yurtsever potansiyelinin bir kısmı böylesi bir sürece 
sürüklenmiştir. O nedenle de Kürt yurtsever hareketi, 
aydınlar ve politik kadrolar ve bizzat halk yıgınlan, oluşma 
sürecindeki yeni legal parti nedir, hangi boşlugu dolduracak, 
hangi gereksinimiere yanıt olacak, Kürt yurtsever 
hareketinin ve ulusal bir toplum olarak Kürtlerin, günümüz 
koşullarında legal bir pa~tiye gereksinimi var mı yok mu, 
varsa bu "Türkiyeli" bir parti mi ·olmalı, ulusal yurtsever 
temelde bir Kürt partisi mi olmalıdır vb. soruları 
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tartışamadılar. Parlamento içi ve dışı, legal ve illegal, 
barışçıl olan ve olmayan mücadele perspektifleriyle 
deıeriendirildiıinde böyle bir legal partiyi örgütlü bir 
toplum olarak Kürt ulusal hareketinin neresine oturtmak 
gerekir? Bugün mücadelede döşenmekte olan taşlar Kürt 
ulusunun geleceıine giden yolu döşediklQrinden, halkımızın 
gerçek kurtuluşunu gözardı etmeyen bir inşa süreci bilinciyle 
davranabilmenin asgari koşulları nelerdir? Bu anlamda, 
ulusal sorunun deıişik ülkelerdeki çözümünden, örnegin en 
iyi örnekler olarak bugüne deıin kendilerini sunan sosyalist 
ülkelerdeki deneyimlerin bile belli bir noktadan itibaren 
ulusal istemiere yanıt vennemelerinden, diğer yandan bizzat 
kendi tarihimizdan çıkaracagımız dersler neler olmalıdır? 
Geçmişte iki kardeş anasın islamiye olarak birlikte 
mücadeleye atıldığımı:t halde, kurulan yeni Türkiye 
Cumhuriyeti'nde Türkleri egemen ulus haline getirip Kürtleri 
kendi ülkelerinde adı ve varlığı bile yok sayılan bagımlı bir 
ulus olmaya götüren koşullar nelerdi? Yeni Türkiye Partisi 
ile 12 Mart öncesi Türkiye Işçi Partisi deneyimlerinden 

• çıkar abiieceğimiz dersler nelerdir? Bütün bu sorular 
günümüzde cevapsız kalmakta, Kürt yurtsever hareketinin ve 
kadrolarının bir bölümü bu sorulara yanıt arayan araştırma ve 
tartışmalara başvunnadan, bunlardan gerekli senteziere 
varmadan, geçici bir konjüktürün çıkardıgı fiili durum içinde 
sürüklenerek adım atmaktadır. Kuşkusuz burada fırsatlardan 
yararlanma iddiası da öne sürülebilir. Bunun·bir haklılık payı 
olmakla birlikte, fırsatlardan ne için nasıl yararlanılacaıı 
enine boyuna bilinmeden, her fırsattan yararlanma 
girişiminin başarıya ulaşabileceği güvencesi verilemez. 
Olaylara ciddi ve bilinçli müdahale ile rüzgarın yönüne göre 
o yana bu yana savrulma arasındaki uçurumun farkını gözardı 
etmenin olanağı yo~. 

Kürdistanlı sosyalistlerin, Kürt aydın ve politik 
kadrolarının, legal .parti olayını yul<:arıda saymaya 
çalıştığım sorular ve daha başka noktalar açısından 

tartışmalan gerektiği inancıyla, bu yazıda bu konuya kimi 
açılardan yaklaşmaya çalışacağım. 

Iddia Edilen Anlamda 
Bir Legal Parti Boşluğu Var mı? 
Kişi olarak, şu anda somutlaştırılmakta olan legal parti 

girişmi hakkında çok açık ve netleşmiş yargılarda 

bulunabilecek bilgilere sahib olmadığımdan, ona karşı 
önyargılı olmamaya özen göstermek isterim. Çünkü girişim 
henüz SHP'ye tepki boyutunu aşarak, bağımsız bir oluşum 
olarak kendini nasıl biçimlendireceği konusunda çok 
belirgin bir yere gelmiş degil. Siyasi hareketleri en iyi 
tanımiayabilmeye olanak veren dönemler, onların bir tepki 
ya da muhalefet olarak yoğunlaştıkları dönem degil, inşaya, 
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ba~ımsız alternatifler yaratmaya başladıkları dönemdir. 
Sözkonusu legal girişimin bu yaruna ilişkin noktalar henüz 
yeterince aydınlanmış de~il. belirenler de ço~unlukla tatmin 
edici olmayan sansasyonel basın haberleri ve dilden dile 
dolaşan süpekülatif bilgilerdir. Ancak belirginleşmeye yüz 
tutan bir iki özellik var ki, o koiıuda kimi değerlendirmelerde 
bulunmak mümkün. 

'Birincisi, sözkonusu legal partinin oluşumuna zemin 
edilmeye çalışılan bileşimler açısından ifadesini 
bulabilecek mi bulamayacak mı bilemiyorum ama, bu 
partinin Marksist partilerle sosyal demokrat partiler 
arasında yeralan demokratik Türkiyeli bir parti olacağı öne 
sürülüyor. Oluşumun öncüleri, partinin Marksist 
olmayaca~ını ama Marksistleri de içine alacağını 
belirtiyorlar. Böylesi bir Proje Türkiyenin bugünkü 
koşulları açı~ından ne derece gerçekçidir? Türkiye'nin siyasi 
yelpazesinde böylesi bir boşluğunu olabileceği ne derece 
öne sürülebilir? 

Bir kere Türkiyede sosyaldemokrat bir partinin 
boşlu~undan sözedilemez. Sosyal demokrat ya da 
demokratik sol görüşlere sahib oldu~unu öne süren iki parti 
var: SHP ile DSP. Bunların sosyal demokrasinin uluslararası 
düzeyde biçimlenen özelliklerini ne derece bünyelerinde 
barındırdıkları ve ne derece sosyal demokrat oldukları 
tartışılabilir. Ama tartışmalar hangi boyutlarda olursa olsun, 
Türk sosyal demokrasinin kendi tarihsel _ulusal 
özellikleriyle bu partilerde cisimleştikleri yadsınamaz. Türk 
sosyal demokratları politik kadro ve "kitleleriyle bu 
partilerde yeraldıkları gibi Marksist olmayıp sosyalist 
oldu~unu öne süren aydın ve politik kadroların da ço~unlukla 
aynı yerde olduklan gözlenmektedir. Sözkonusu her iki 
partinin dışında duran ya da belirli vesilelerle dışına düşen 
kadro ve kitlelerin de çok azınlıkta kalan bir kesimi sosyal 
demokrasiye, demokratik sola ya da "demokratik 
sosyalizme" inanan kesimdir. Bunların önemli ço~unluğu 
Kürt ya da di~er azınlıklardan (Arap, Çerkez vs.) oldukları ya 
da parti içi klikleşmeler ve yerel kimi anlaşmazlıklar, hatta 
seçim hesaplarına dayanan kişisel sürtüşmeler nedeniyle şu 
anda her iki partinin dışında oldukları söylenebilir. Ezilen 
ulus ya da ulusal azınlıklardan gelenler de ayrılma nedeni 
sosyal demokratlıklarından ziyade ulusal tepkilerdir, görüş 
itibariyle de homojen değillerdir. Bunları saymazsak, SHP 
ve DSP dışında Türk sosyal demokrat bir aksiyondan 
bahsedilemez, yukarıda vurgulamaya çalıştı~ımız çekişme, 
sürtüşme ya da yerel olaylarca belirlenen marjinal 
kUmelenmeler ve bireyler sözkonusudur. 

Türkiye Marksist hareketi de bugün ilegalitede, ağır. 
koşullar altında ve hatta parçalanmış olmakla beraber a~ır 
basan yanıyla örgütlü bir yapı içindedir. Ba~ımsız kimi 
Marksist aydın ve kadrolar sözkonusu olmakla beraber, hem 
örgütlü Türkiye'li Marksistler, hem de örgütsüz 
Marksistlerin büyük bir ço~unlu~u, Marksistlerden sosyal 
demokratlara dek uzanan Iegal bir demokratik ya da yasal 
partiyi de~il. ba~ımsız Marksist parti ya da partileri 
savunuyorlar, böylesi bir örgütlülük içinde illegalitede ya da 
legalitede savaşım veriyorlar. Bu arada lcgal birleşik 

Marksist bir parti mücadelesi verenler var. Somutlaştırırsak 
şu anda legal Sosyalist Parti var. TBKP legale çıkmak için 
u~raş veriyor. TBKP'nin, TSİP'in başka sosyalist örgüt ve 
çevrenin içinde yeraldıklar-ı sosyalist birlik tartışmaları 
legal bir sosyalist partiyi öngörüyor. Kısacası, Türkiyeli 
sosyalistler birleşseler de ya legaliteye çıkıp kendi Marksist 
partilerini kurma ya da illegal koşullarda mücadelelerini 
sürdürme perspektifi içindedirler. Türkiyeli Marksistler -adı 
komünist olur ya da olmaz- Marksist bir sosyalist parti 
olmadan Türkiye-' de gerçek demokrasiden 
bahsedilemeyece~ini vurgulayarak bu görevi ana halka 
olarak yakalayan bir anlayış içindedirler. Ba~ımsız 
Marksist hareketin legalleşecek ya da illegalitede kalacak 
yanıyla olsun, birleşecek ya da aynı oluşurnlara denk (ki 
görünen daha çok bu yanıdır) düşecek yanıyla olsun 
varolaca~ı kuşku götürmez. Marksist hareketin kendini 
likide ederek böyle bir partide yeralması beklenemez. Böyle 
olunca da şu anda girişimi sürdürülen legal partide ancak tek 
tek kimi Marksist aydın ve kadrolar ya da illegalitede örgütlü 
savaşırnlarını koruyan kesimler yeralabilir. lllegalitede 
örgütlü savaşırnlarını koruyan kesimlerin böyle bir partide 
yeralmaları bu partiyle bütünleşmeye yolaçmayacağı, bu 
tutumun geçici taktiksel kimi hesaplarca biçimleneceği 
açık. 

, Bu tablo, Türkiye solunda sosyal demokrasiden Marksist 
harekete uzanan yelpazede, bugün girişimi yapılan türden bir 
legal partinin doldurabileceği bir boşluğun ve buna denk 
düşebilecek istikrarlı bir Türk seçmen potansiyelinin 
olamayacağını gösteriyor. · 

Aynı durum, sınıf ve kitle temeli, ideolojik yapılanması 
bakımından de~il. ama ulusal kimli~i bakımından partiyi iki 
seçenekle karşı karşıya getirir. Birincisi, şimdiye kadar 
alışılagelmiş biçmde kurulan "Türkiyeli" ya da "Türk" 
partileri biçiminde kurulması, genel olarak Türkiye'nin 
ekonomik, sosyal ve siyasal problemlerini 
programlaştırarak, Kürt sorununu da "üniter devlet", "tek bir 
ulus" temelinde belki en çok dil ve kültürün serbest 
bırakılması talepleri çerçevesinde genel programın bir 
parçası olarak önüne koyması . Böylesi bir çıkış, onun 

• bugüne kadar kurulan partilerden ni tel bir farkının 
olamayacağı anlamına gelir. Uzun vadede böyle bir partinin 
Kürt halkının sorunlarını kucaklayamayacağı ve Kürt 
seçmene cazip gelemeyeceği, giderek Kürt potansiyelinin 
desteğini yitireceği, Kürt seçmeni gözünde diğer partilerden 
farklı durumda görülebilecek bir parti olmaktan çıkacağı 
açıktır. Türk seçmeni açısından bir boşluğu doldurmanın 
ifadesi gibi de görülemeyeceğine göre böyle bir partinin, 
ömrü en çok bir iki seçime yetebilecek, giderek eriyecek bir 
parti olaca~ını düşünmek pekala mümkündür. 

İkincisi de, bugüne dek alışılagelmiş biçimde varolan 
siyasal partilerden farklı olarak bu partinin Kürt ulusal 
sorununa !ega! ve parlamenter düzeyde "radikal" 
sayılabilecek bir tarzda sahib çıkması, Kürt sorununun "yeri 
geldikçe" satır aralarında ve dolaylı bir biçimde birtakım 
dönüşümlerin bir parçası olarak ele alınmaması, daha açık 
bir deyimle bu partinin Kürtlük yanının ağır basmasıdır. 
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Türk anayasası, siyasal partiler ve seçim yasaları, düşünme 
ve örgütlenme özgürlüğü önündeki anti-demokratik, ırkçı ve 
gerici yasalar ve buna karşın girişimi başlatanların önemli 
bir kesiminin anlayışları, ideolojik ve siyasal yapıları 
gözönüne alındığında bu seçenek son derece zayıf ve girişim 
daha şimdiden bu seçeneğe kapalı görünüyor olmakla 
beraber yine de varsayılabilir. 

Böyle bir seçeneğe, Türk egemen sınıflarının ve onların 
iktidarlarının düşmanca yanaşacakları, burjuva basınının 
"bölUcülük", "Kürtçülük" yaygaralarıyla ona saldıracakları, 
böylesi bir şovenizm dalgasına rahatça kapılabilecek Türk 
seçmeninin en iyimser tespille ona uzak duracakları 

bilinmeyen bir durum değil. Şu anda sözkonusu girişim 
içinde yeralan Türk kökenli aydın ve politik kadroların 
"demokratik"lik ölçülerinin hem böylesi bir seçeneğin 
gelişmesini doğal karşılayabilecekleri hem de buna karşı 
burjuva basının açacağı şovenizm kampanyasına karşı 

direnebilecekleri söylenemez. Sonunda parti içinde Kürt
Türk saflaşmasına düşülebileceği, · hatta bu temelde 
parçalanmayla yüzyüze gelinebileceği hiç de uzak bir 
ihtimal değil. Bugünkü oluşumda yeralan Türk unsurların 
(birkaç istisna dışında) 1960'Jarda kurulan rtP'teki unsurlara 
nazaran şovenizmin etkisinden daha büyük oranda kurtulmuş 
ve daha demokrat oldukları söylenemez. O günkü TİP'te bile 
böylesi bir ayrışmanın ortaya çıktığını unutmamak gerekir. 

Kendim, girişimin bileşimine baktığımda böylesi bir 
ayrışma ve saflaşmanın çok uzak olmayan bir gelecekte 
kaçınılmazlığını daha şimdiden görüyorum. Sonuç ya Kürt 
yurtsever' potansiyelinin dışına düştüğü/düşürüldüğü küçük 
marjinal bir Türk partisi ya da Türk kadrolarının dışına 
düştüğü/düşürüldüğü bir "Kürt partisi"dir. Legal bir Kürt 
partisi hakkındaki düşüncelerime biraz aşağıda • 
değineceğim. 

Gözönüne getirmeye çalıştığım bugünkü güncel tablo, 
girişimcilerinin öne sürdükleri nitelikte bir 'parti 
boşluğunun Türkiye'de olmadığını ve özellikle de bu 
nitelikteki bir partiyi pratikte inşa etmenin realistliğini 

gösterebilecek belirtilerin bulunmadığını belirtme 
cesaretini veriyor bana. Ben, ayrıca Kürt halkının içinde 
bulunduğu objektif koşullar, ulusal istem ve hedefleri, kısa 
ve uzun vadeli mücadele perspektifleri ve boyunduruktan 
kurtuluşunun anlamı bakımından da, bugüne dek gelmiş 
geçmiş legal partilere nazaran Kürt sorununa daha ağırlıklı 
olarak değinen bir oluşum bile olsa, "Türkiyeli" bir parti 
tercihini günümüz ağır koşulannda bile, yapılmış en doğru 
mücadele aracı tercihi olarak görmüyorum. Hatta bu, sorunun 
güncelleşmesi, şovenizmin kırılması, ulusal uyanışın 
yükselmesi vs. anlamlarda kısa vadede olumlu gelişmelere 
yolaçsa bile (ki aşırı boyutlarda bir iyimserlik taşımamakla 
beraber, şu ya da bu derecede kısa vadede olumlu roller 
oynayabileceğini yadsımıyorum) uzun vadede, yanlış ya da 
sağılıksız kimi gelenek ve oluşumların uç vermesi, bu 
haliyle mücadelenin zayıf bir halkası, geleceği insanın 

gevşek ya da yanlış örgüsü, hatta daha ciddi bir hadikap 
olarak belirmesi tehlikelerini de taşır hale gelebilir. 
Sorunun bu yanı konusunda düşündüklerimi daha rahat ve 
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açık ifade edebilmek için birkaç noktayı aydınlatmak 
istiyorum. 

Kürt ulusal hareketinin mücadele 
perspektifleri 
Dünya mücadeleler tarihinin ve günümüz dünyasındaki 

siyasal gelişme ve oluşumların gösterdiği gibi, hiçbir 
siyasal olgu, içinde biçimlendiği zaman ve mekan 
koşullarından; nasıl bir tarihi birikimin üzerinde 
kurulduğundan, bugün hangi güncel objektif zeminler 
üzerinde inşa edildiğinden, geleceği neresinden ve nasıl 
yakalayarak biçimlendireceğinden vs. kopuk, tek başına bir 
olgu gibi ele alınamaz. Bir olgu kendi özgülünde atılacak bir" 
ilk adım olsa bile, yukarıdaki bağlantıları çerçevesinde 
düşünülmüş, bilinçli bir proje ve onun yaşama uyarlanması 
olmak zorundadır. Bu olmadıkça, basitten karmaşığa, 
mükemelleşme ve olguntaşmaya uzanan istikrarlı bir 
süreklilik olamaz. Hergün başka bir doz ve yönde esen 

· rüzgarların etki alanında savrulup dur~ bir özellik kazarur. 
Bu bakımdan, günümüz koşullarında, Kürt ulusal 

hereketinin legal pariementer alana biliçli ve sağlıklı 

müdahalesini olanaklı kılacak en iyi mücadele aracının ne 
olacağını doğru saptayabilmek için Kürt sorununun ne 
olduğunu, boyutlarını, bugünkü objektif ve subjektif 
durumunu, potansiyelini ve gereksinimlerini ortaya 
kayabilmek ve iyi tanımak gerekiyor. 

Kürt sorunu nedir? Eğer şu yada bu yöndeki günlük hesap 
ve kaygıları, siyasi ve diplomatik manavraları bir yana 
bırakarak gerçeği gözönünde bulunduracaksak -ki sorunun 
tespitinde öyle yapmak zorundayız- belirtmek zorundayız 
ki, Kürt sorunu Türk ulusunun üzerinde yaşadiğı topraklarda 
tarihi süreç içinde istikrarlı bir varlık göstermiş olan, 
çoğunluğu oluşturan bir toplumun bir ulusun sorunudur. 
Kürtler azınlık değil, bur ulustur; ancak bir ulsun ulusal ve 
toplumsal gereksinimlerine cevap verebilecek çözümler 
gerçekleştirdiğinde Kürt ulusu ikna ve tatmin edilebilir. Bu 
da kültürel özerklik ya da yöresel otonomi yolundaki çözüm 
önerilerinin Kürt ulusunun gereksinimlerini karşılamaktan 
oldukça uzak öneriler olduğu anlamına gelir. Burada 
taktiksel yaklaşımlar ya da mücadelenin önünü açma 
anlamında bu çözümlerden geçi"ci bir dönem için 
yararlanmayı yadsıdığım anlaşılmasın. Ama, esas çözüm ile 
geçici kazanımlar arasındaki belirgin farkı da özellikle 
vurgulamak istiyorum. Hatta bu açıdan yaklaştığımızda 
örneğin Sovyetler Birliği'nde deneyimi yaşanan federal 
birlik çözümlerinin de ulusların gereksinimlerini 
karşılamaya yetmediği görülmektedir. Uluslar meselesinin 
bu deneyimler ışığında yeniden gözden geçirilmesi gerektiği 
ortadadır. 

Bir ulus için önerilebilecek gerçekçi çözüm, o ulusun 
kendi kaderini tayin hakkını kayıtsız şartsız, özgürce 
belirlenınesini kabul etmektir. Bir ulusun kendi kaderini 
tayın hakkını serbestçe kullanması demek, ya o ulusun 
ayrılıp kendi bağımsız devletini kurması ya da başka bir 
ulusla özgür iradesiyle, eşit koşullarda geleceğini ve 
toplumun özgürce gelişmesini ?ışarıdan etkileyebilecek 
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dikte ~ttirici hiçbir bağ olmadan birlikte yaşama yolunu 
seçmesidir. 

Ulusların ayrılıp kendi bağımsız devletlerini kurma 
sorunu günümüze değin gelen deneyimlerle açıklık kazanmış 
olmakla beraber, eşit koşullarda, hiçbir ulusun ayrıcalıklı 
duruma düşqıeyeceği ve hiçbii ulusun özgürce gelişmesini 
dışarıdan dikte ettirici koşulların olmayacağı birlikler 
konusunun aydınlatılmış oldugu söylenemez. Bugüne kadar 
en iyi çözüme örnek gösterilen sosyalist ülkelerdeki 
federatif cumhuriyetlerden oluşacak biriikiere sosyalist 
ülkelerdeki ve özellikle Sovyetler Birliği'ndeki son ulusal 
çalkanlıların dersleri ışığında yeniden bakılması gereği 
ortaya çıkmıştır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği'ndeki federatif cumhuriyetierin birbirlerine ve Rus 
Federatif Cumhuriyeti'ne karşı konumlanmaları, kimi ulusal 
ayrıcalıkları özgür gelişmeyi frenleyen dikte ettirici 
makenizmaları ve dolayısıyla ulusal huzursuzlukları 
dogurmuştur. Bu deneyimler bugüne değin örnekleri ortaya 
çıkan federatif birliklerin özgür ulusal ve toplumsal 
gelişmeye denk araç ve müesseseler yaratmaya yetmediğini, 
ya federal birlik sorununa yeni bir yaklaşım getirilmesini ya 
da konfederal ve benzeri birlik biçimlerini geliştirmek 
gerektiğini ortaya koyuyor. 

Türk egemen sınıflarının dünden bugüne izledikleri 
sömürgeci boyundurukçu, inkarcı ve imhacı politikalan ve 
buna karşın Kürt halkının ulusal demokratik mücadelesinin 
sahip çıktığı yönelimleri değerlendirdiğimde, Kürt ulusunun 
ayrılıp kendi bağımsız devletini kurmasıyla Kürt sorununun 
ulusal düzeyde nihai çözümüne kavuşacağı inancını 
paylaşıyorum. Diger alternatifi de ihtimal olarak bir yana 
atmarnakla beraber, buna daha büyük bir öncelik veriyorum. 
Tutumum, a)'rılmadan yanadır. Ancak ister ayrılmadan ister 
birlikten yana olalım, mücadelemizi ona göre daha şimdideri 
biçimlendirirken, türnümüzün (kastım ayrılma ya da 
birlikten yana olan Kürt yurtsever güçleri, hatta Türk 
sosyalist ve demokratlarıdır) asgari ortak bir paydası olmak 
zorundadır. O da şudur: Kürtler de Türkler gibi bir ulustur. 
Ulus olarak Türkler hangi haklara sahip iseler Kürtlerin de o 
haklara sahil olması gerekir. İki ulus birlikte yaşayacaksa, 
Türk ulusunun Kürt ulusundan daha ayrıcalıklı olmasına 
yolaçabilecek ya da Kürt ulusunun ulusal ve toplumsal alanda 
özgürce gelişmesini önleyebilecek dikte ettirici şu ya da bu 
mekanizmaları ortaya çıkarabilecek bir .birlik istenemez. 
Birlik olacaksa, tam bagımsız ve özgür kişilikli ik ulusun 
eşit koşullarda birliği olmalıdır. 

İster ayrılmadan yana olalım, isterse de yukarıda 
prensiplerini çizmeye çalıştıgım birlikten yana olalım, 
görmemiz gereken birşey var ki bir ulus ancak böylesi 
koşulları ortaya çıkaracak ve onları istikrarlı bir sürekiilikle 
yaşatacak ekonomik, toplumsal, siyasal, askeri, yönetsel, 
yargısal, bilimsel ve kültürel müesseselere, işleyişiere ve 
araçlara sahipse, yani dış müdahaleye olanak vermeyen 
örgütlü bir toplurnsa bu mümkündür. Kürt ulusunun böylesi 
örgütlü (bunun anlamı aynı zamanda gerçek anlamda modem 
ulus olmaktır) bir toplum olması hem en doğal hakkı hem de 
olmazsa olmaz koşuludur. Kişisel olarak ben bir bakıma da 

ayrı bagımsız devleti amaç ettiğim ıçın degil, böylesi 
modern bir ulus gerçegine olanak tanıyacagı için ayrı 
bağımsız devletten yanayım. 

Kuşkusuz (ister bidikte, ister ayrı devlet olarak) böylesi 
örgütlü bir toplum düzeyine gelmek kolayca, hemen 
bugünden yarına mümkün olmayacak. Za\en böylesi bir 
hayaleilikle soruna değinmiyorum. Ben bugün atmakta 

· olduğumuz adımın, biçimlendirmeye çalıştığımız 
mücadelenin sözkonusu geleeckle ilişkisi açısından soruna 
yanaşıyorum. Mücadeleyi inşa sürecinde, bugün 
koyduğumuz her taş, attıgımız her harç bir anlamda 
geleceğin yapısını biçimlendiriyor. Öyleyse taşı ya da harcı 
koyarken gelecegi göz önünde bulundurmak ve ona ters 
düşmeyecek, aksine inşa sürecini tamamlamaya yarayacak 
olanını şimdiden seçmek zorundayız. 

Eğer (ister bir devlet olarak biçimlensin, isterse de 
birlikte yaşama yolunu seçsin) asgari koşul hiçbir ayncalıgı 
ve dikte ettirici ~oşulu kabul etmeyen, eşit haklara sahip bir 
Kürt ulusu tek gerçekçi çözümse, açıktır ki Kürt toplumunun 
kendi ekonomik, toplumsal, siyasal, askeri, yönetsel ve 
yargısal, bilimsel ve kültürel müesseselerine, işleyişlerine 
vs. sahip olma perspektifini şimdiden benimsernek ve bu 
yönde bir örgütlülüğü yaratma mücadelesi içinde olmak 
zorundayız. Eğer iki ulusun birlikte yaşamasından yana bir 
tutum içindeysek bile, Türk ulusu bugün yukanda saydıgımız 
müesseseleriyle (fürk ulusunun da bugünkü anlamda, özgür 
ve çağdaş toplumun gereksindigi yeterli örgütlülük 
düzeyinden yoksunluğunu ve dışardan gelişmesini dikte 
ettirici müesseseler~ sahiboluşunu gözardı etmiyorum) nasıl 
örgütlü bir ulussa, Kürt ulusunun da o anlamda örgütlü bir ulus 
olmasını ve bagımısız örgütlü iki ulusun birliği biçiminde 
bu birligin gerçekleşmesinden yana olmayı benimsernek 
zorundayız. Kürt ulusu bu anlamda örgütlü çağdaş ve modern 
bir toplum düzeyine gelmeden, oluşacak biriikiere ne kadar 
gönüllü ve eşit haklı birlikler denirse densin böyle bir hirlik 
olmaz ve ister istemez Türk ulusunu şu ya da bu düzeyde 
ayncalıklı duruma getirir. Burada en iyi örnekler olarak 
sosyalist ülkelerdeki deneyimleri bir kez daha hatırlatmak 
isterim. Sovyetler Birligi'ndeki, Dogu Avrupa'daki, 
Bakanlar'da ve Çin'deki ulusal huzursuzluk, çatışma ve 
başkaldınların başlıca nedenleri arasında, büyük uluslara ve 
merkezi idarelere ayrıcalıklı konumlar yaratan işleyişlerdir. 

Bizzat kendi tarihimizden çıkaracagımız dersler bile 
böylesi sonuçlara götürüyor bizi. Örneğin Birinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra Osmanlı lmparatorlugu'nun yenilmesiyle 
imparatorluk sınırları içindeki tüm uluslar gibi Kürtler de 
ulusal hak ve istemlerle ortaya çıktılar. O dönemde 
İstanbul'da ve Kürdistan'da Kürtler kimi örgütlenmelere gitti. 
Mustafa Kemal ve önderliğindeki '"Türk Kurtuluş Savaşı" bir 
yandan Rum ve Ermeni'ye, işgalcilere karşı "Türk ve Kürt 
kardeş iki anasın islamiyenin ortak mücadele sloganın\ atıp, 
yeni kurulacak devletin bu iki halkın ortak devleti olacagını 
öne sürürken diğer yandan da, acımasızca bağımsız Kürt 
örgütlenmelerini dağıtma yolunu seçti. Bu savaşa ve yeni 
kurulan devletin inşasına Türkler kendi ulusal 
müesseseleriyle, Kürtler de örgütsüz olarak, deyim 
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yerindeyse "bir sürü" gibi katıldılar. Onların içinde 
yeraldıklan ordu, parti ve diğer kuruluşlar kendilerinin değil, 
Türkler'indi. Sonuçta Türk ulusu bağımsız bir Türkiye 
Cumhuriyeti'ne sahibolurken, Kürtler boyunduruk altına 

girdiler, hiçbir hak elde etmedikleri gibi inkar bile edildiler. 
Ağızlarını açtıklarında da kan ve ateşle kendilerine cevap 
ver!ldi. İşte bugUne Kürt ulusu böyle geldi. Bağımsız ulusal 
mücadelesinden, örgütlülükten yoksun bu nedenle de her 
türlü haktan yoksun olarak ... 

Kürt ulusu özgür bir ulus olma yolunda örgütlü mücadele 
içinde olmak istiyorsa, ister, işçisi, köylüsü, aydını yada 
işvereni olsun isterse sosyalist, liberali, sosyaldemokratı, 
dincisi ya da milliyetçi muhafazakarı olsun, bugün dayatılan 
boyundurukçu örgütlülüğü dağıtacak onun yerine özgür bir 
ulusun örgütlülüğünil dayatacak bir perspektif içinde olmak 
zorundadır. Ben (legal veya illegal olsun) siyasal partileşme 
olayının da bu perspektif içinde görülerek ayrı ulus 
realitesini hesaba katan ülkesel temelde biçimiendirilmesi 
gereğine inanıyorum. Kuşkusuz ulus partisi önermiyorum, 
bUtUn Kütler bir partide, bUtün Türkler başka bir partide 
birleşsinler demiyorum. Ulusal farklı sınıf ve tabakalardan 
oluştuklarından, farklı ideoloji ve politikalar olacak her ulus 
içinde buna uygun farklı partiler olacaktır. Benim 
vurgulamak istediğim şu: Çok uluslu devletlerde, örneğin 
farklı uluslardan işçi ve emekçilerin içinde yeraldıkları 
sosyalist bir parti bile, en yüce idealler olan proletarya 
entemasyonalizmi ve sınıf çıkarları adına dahi olsa, iki 
ulusun hak eşitliğini, özgür gönüllü birliğini sağlamaya 

yetmiyor. Çok uluslu sosyalist ülkelerdeki komünist 
partileri, ulusların gönüllü birliğini yaratarak onları özgürce 
bir arada tutmaya hizmet eden en yetkin siyasi araçlar 
olduklarını kanıtlayarnadılar. Çoğu zaman bunlar bir yerde 
ulusları bir arada sıkıştıran cendere gibi işlev gördüler. lki 
ayağı bir ayakkabıya sıkıştırmak gibi oldu.· Sonuçta da sınıf 
çıkarlan ve proletarya entemasyonalizmi adına, büyük ulus 
ayrıcalığı, şovenizm ya da küçük uluslarda bir yandan 
nihilizm diğer yandan kaba bir milliyerçilik körüklendi. 
Öyle oldu ki komünist partilerin küçük uluslar ya da federe 
cumhuriyetler içindeki parti örgüt ya da seksiyonları, kendi 
halklarına yabancılaşma, halkarının gözünde büyük ulusun 
ya da merkezin "ajanı" gibi karşılanma durumuyla yüzyüze 
geldiler. Kanımca çok uluslu devletlerde farklı uluslardan işçi 
ve emekçileri bir parti içinde birleştirme, proletarya 
enternasyonalizmini yaşatmaya ve emekçilerin sınıf 

çıkarlarını korumaya yetmediği gibi , sosyalistlerin, 
yurtsever ulusal görevlerin üstesinden gelmelerinin önüne de 

· geçiyor. Proletarya entemasyonalizmi ve değişik ulusların 
emekçilerin birliğini, ama gerçekten onların eşit ve özgür 
koşullardaki birliğini sağlayacak yeni mücadele araçlarını 
ve ilişkiler sistemini geliştirmek zorundayız. En iyi birlik, 
birliği 'Oluşturan tüm tarafların bağımsız kişilikleriyle · 
kendilerini tam ifade etme özgUrlilğünü sağlayabildikleri 
koşullarla bir araya geldikleri birliklerdir. 

Ben mücadele yaşamım boyunca, hep Türkiye ve 
Kürdistan halklarının ortak mücadelesine inanınakla 

beraber, parçalanmış Kürdistan'da Kürt halkının mücadele 
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teribiyle tanıştıkça ve özellikle son Iran-Irak savaşının 
andından Irak Kürdistanı hareketinin uğradığı yenilgiye, 
Iran KDP önderi Dr. Abdurrahman Kasımio'nun 
öldürülmesine ve Kürdistan'ın Türkiye'nin egemenliği 

altındaki parçasında gelişen son olaylara tanık olunca her 
iki halkın mücadele birliği başka yolundaki inancını kat kat 
arttı. Bu inanç yalnız iki halkın kardeş olmalarından ve 
düşmanlarının ortaklığından gelmiyor, aynı zamanda dört 
devlet arasında parçalanan Kürdistan'ın her parçasının bu 
devletlerin egemen sınflarının tuzaklarına düşerek, 

Kürdistan halkının tekrarlanagelen trajediler tarihinden 
kurtulması için de zorunludur. Bir yerde bu, Kürdistan halkı 
için bir kader haline gelmiştir. Fakat ben her iki halkın 
mücadele birliğinin en iyi biçiminin onları tek partiler 
içinde bir araya getirme olduğu inancını paylaşmıyorum. Her 
iki halkın önce kendi siyasal parti ve diğer mücadele' 
örgUtleriyle kendi içlerinde örgütlenmelerinin ve bağımsız 
oluşacak olan bu iki örgütsel kişiliğin kendi aralarında 

milcadefe birliği ağlarını oluşturmalarının en sağlıklı ve 
ideal biçimleri ortaya çıkarabileceği görüşündeyim. Kürt 
ulusu ayrılmadan yana tavır alsa da, birlikte yaşarnayı tercih 
etse de bana göre en sağlıklı mücadele birliğinin yolu 
buradan geçer. 

Kuşkusuz daha şimdiden toplumsal yaşamın her 
alanındabu anlamda bir örgütlenmeye gitmenin olanaklı 
olduğunu öne sürmüyorum. Kürt ulusu boyunduruk altındadır 
ve ülkemizde sömürgeci devletin yasaları yürürlüktedir. 
Yasalar ulusal temelde örgütlenmeye, Kürt toplumunun 
değişik alanlardaki gereksinimlerine yanıt olabilecek 
müesseseleşmeye ağır yasaklar konmuştur. Örneğin 
sendikalar ve kimi mesleki örgütlenlenmelerde bu gerçek 
ol'!adadır. Ama başta siyasi partiler alanında olmak üzere (ki 
illegal örgütlenmeler zaten bu yöndedir, legal dUzeyde de 
yasal boşluklardan yararlanarak, fiili savaşırola yasaları 

zorlayarak yaratıcı örgütlenme biçimleri, siyasal 
platformlar vs. oluşuturulabilir), gençlik, kadın, öğrenci 
örgütlenmelerinde, ülkesel dilzeydeki . kimi toplumsal, 
ekonomik, kültürel, hukuksal vs. sorunlar ilişkin 

kurumlarda böyle bir prespeklif benimsenebilir. Sendikal ve 
mesleki örgütlenmelerde de onların ulusal sorunlar 
konusunda görev ve sorumluluklar yüklenmeleri, 
mücadelelerinde bu sorunlara sahip çıkmaları sağlanabilir, 
sağlanmalıdır. Burada önemli olan böylesi bir perspektifi 
benimseyerek ülkenin somut koşullarının yaratıcı bir 
değerlendirilmesiyle, döneme, koşullara ve geleceğin 

mücadelesini ilerietmeye denk düşecek araç ve yöntemleri 
adım adım oluşturmak, modem örgütlü bir ulus yaratma 
uğrunda yol almaktır. 

İşte bu gün tartışma ve girişimleri başlatılan legal bir 
parti konusunda gözönünde bulundurulması gereken en 
öncelikli nokta bu olmalıdır. Yani eğer kurulacaksa, bu 
anlarnda bir "Kürt partisi" kurulmalıdır. 

Kürt ulusal hareketinin legal pariementer 
alana müdahale perspektifleri 
Kuşkusuz, Kürdistan ulusal demokratik hareketinin (ister 
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bugünkü illegal siyasal parti ve örgütlerin legale çıkmaları 
anlamında, isterse de yeni legal partilerin kurulması 
biçiminde olsun) tam anlamıyla ifadesini bulan bir 
legaliteye kavuşması, Kürt ulusunun (ayrı devlat ya da 
birlikte yaşama yoluyla) kendi kaderini tayin hakkını 
gerçekleştirecek geleeelini eline almasıya 
gerçekleşetirerektir. Fakat bu, kurtuluş öncesinde ulusal 
demokratik hareketin şu ya da alan ve düzeyde legal mücadele 
olanaklarından yararlanamayaca~ı anlamına gelmiyor. 

Dünyada hiçbir ulusal ve toplumsal devrim mücadelesi, 
hiçbir halk hareketi, tek yanlı kısır mücüdele yöntem ve · 
biçimleriyle başarıya uluşmadı, ulaşmıyor. Mücadelenin 
ekonomik, politik ve ideolojik alanlarının; barışçıl ve 
barışçıl olmayan legal, yarı legal ya da illegal sonsuz 
derecede özgüllüklerle karakterize edilen biçim yöntem ve 
araçlarla dononması, zafer için kaçınılmaz oluyor. Prensip 
olarak mücadelenin hiçbir araç yentem ve biçinmi 
reddedilmeyeceği gibi hiç biri, mutlaklaştınlamaz. Hangi 
yöntem araç biçimlerinin ne zaman, ne oranda, ne kadar 
birlikte ya da ayrı ayrı benimsenebilece~ini, o mücadeleleri 
benimseyecek olan ulusal ya da toplumsal güçlerle, düşman 
güç arasındaki, güçler dengesi, düşman gücün izlediği 
politika, dayattığı statüler (devlet, yasalar, ordu vs.) ulusal 
ya da toplumsal gücün örgütlülük bilinç düzeyi, uluslararası 
denge, eğilim ve olanaklar vs. bir dizi somut olgu tarafından 
belirlenir. 

Kürt ulusal hareketi de ulusal ve toplumsal devrim 
mücadelesinde, mücadele biçim, yöntem ve araçlarının 
hangilerini ne oranda, ne zaman, ne kadar birlikte ya da ayrı 
ayrı benimseyeceğine karar verirken, sömürgeci devletlerin 
güçlerini, politikalarını oluşturdukları boyundurukçu 
statüyü, onun genel ve özgül yanlarını yönelimlerini iç ve 
dış bağlantılarını, ayrıca bizzat kendi objektif konumunu, 
parçalanmışlığını, toplumsal özelliklerini, örgüt ve bilinç 
düzeyini, uluslararası güç denge ve eğilmileri vs. hesaba 
katmak zorundadır. Kürt ulusal hareketi bütün bunları 
kendisinin ve sömürgeci devletin somutunu inceleyerek, 
somut örgütsel mücadele biçim, araç ve yöntemlerini 
yaratmak zorundadır. Kuşkusuz burada uluslararası ve tarihsel 
olan deneyimleri de katmak istiyorum. Ama unutmamak 
gerek ki uluslararası ve tarihsel deneyimler reçete de~il. alıp 
kopya edilemezler, ancak kendi özgülümüzü yaratmaya 
çalışırken bize yardımcı olurlar. 

Ben bütün bu açılardan soruna yaklaştığımda Kürt ulusal 
hareketinin, legal mücadele araç, yöntem ve biçimlerinden 
yararlanma olanaklarının hiç de küçümsenmeyecek düzey<ıe 
olduğu kanısını taşıyorum. Hele hele bunları yarı-legal 
olanaklarla bütünleştirtiğimizde boyutlar daha da 
genişliyor. Bunlar, sendikalar, meslek örgütleri, öğrenci 
dernekleri, spor ve kültürel faaliyet (tiyatro folklor vs.) 
kuruluşları, kadın örgütleri, insan hakları dernekleri, 
kooperatifler, belediye reis ve meclisleri, muhtarlıklar gibi 
seçimlerle oluşan kurumlar, tutuklularla dayanışma demek ve 
komiteleri, işkenceye, polis ve ordu baskısina, cinayet ve 
savaşa son verme, yerlerinden yurtlarından edinilen köylerle 
dayanışma, bizzat köylülerin kendi mücadele birlikleri, 

çeşitli e~itim, bilim ve sosyla hizmet kurumları, yayın 
faaliyetleri (dergi, gazete ve kitap yayınlama, bilimsel, 
tarihsel, kültUrel araştırmalar yapma) ve bu arada parlemento 
içinde ve dışında legal siyasal platformlar yaratma, legal 
parti kurma, uluslararası dayanışma · ve işbirli~ini 
güçlendirecek, siyasi, diplomatik, insani ve hukuksal örgüt 
ya da platformlar yaratama; grev, miting, yürüyüş, açlık 
grevleri, somut taleplerle oluşan direniş ve kampanyalar, 
seçim kampanyaları, mücadeleye ba~ış ve yardım toplama, 
yı~ınları kazanma kampanyaları vs. daha sayasız somut ve 
özgün biçim ve yöntemler yaratılabilir, bunlar 
genişletilebilir. 

Işte ben legal bir Kürt partisinin topyekun örgütlü Kürt 
ulusal hareketinin böylesi bir legal mücadele plotformunun 
bir parçası olarak kurulabilece~ine ve böylesi bir anlayışla 
kendisini biçimiendirmesi gereğine inanıyorum. Kurulacak 
legal KUrt partisi, kendisini Kürt ulusal hareketinin tümünün 
yerine koymamalı, kendini tek ve biricik alternatif 
saymamalıdır. Elbette illegal ve barışçıl olmayan 
mücadeleleri omuzlayamayacaktır. Ama, bugünkü yasal 
çerçevelere boyun eğen, uzlaşmacı bir düzen partisi olmayı 
reddetmeli, yasalann ve düzenin sınırlarını zorlamalıdır. 
Kendisini, şimdi belki resmen değil ama fiiliyatta, illegal, 
yarı-legal ve legal yönleriyle, barışcı olan ve olmayan 
biçimleriyle, topyekün örgütlü bir toplum haline getirmeye 
çalışan Kürt ulusal kurtuluş hareketinin bir parçası 
saymalı dır. 

Kürt ulusal mücadelesinin legal pariementer alana 
müdahale etme aracı, bu anlamda bir boşluğu doldurma işlevi 
olmalıdır. Geniş ulusal demokratik ve emekçi karakterli bir 
kitle partisi olmalı. Örgütsel olarak hiçbir siyasal·partiye 
bağımlı ya da onun güdümünde olmamalıdır. Kesin bağımsız 
bir örgüt olmalı ama en geniş Kürt ulusal demokratik 
güçlerinin konsensUsünün somut bir ifadesi olmalıdır. TUrk 
ilerici, devrimci halk güçleriyle, demokrasi güçleriyle geniş 
ve sıkı bir işbirliği politikası izlemeli, iki halkın ortak 
mücadelesini ören bağlardan biri ve bu anlamda Türkiye'nin 
demokrasi ve devrim mücadelesinin yılmaz bir savunucusu 
olmalıdır. , 

Bugünkü Türkiye koşullarında, böylesi bir partinin 
parlemento içi ve dışında boşluğu olduğu gibi bu parti Kürt 
halkının ulusal demokratik mücadelesini ilerletici bir rol 
oynarken, Türkiye demokrasi kavgasına da ivme kazandırır. 

Oysa bugün girişimi yapılmakta olan legal partinin bu 
anlamda özelliklere sahib olmadığı ortada. Uzun vadede, 
girişimi yapılan türden bir partinin söylenen neteliklerini 
koruyarak yaşamasından limitli değilim, buna rağmen somut 
olarak bu parti girişimine karşı ön yargılı değilim. Onun 
hiçbir olumlu işlev yüklenemeyeceği iddiasıru taşımıyorum. 
Yukarıdan beri izah etmeye çalıştığım nedenlerle bana 
önerilse, bu somut partinin girişimeisi olmam, öte yandan 
olumlu bulduğum yanları oldukça, karşılıklı anlayış ve 
işbirliği temelinde onunla dayanışmaya ve ilişki içine 
girebilirim; ama yukarıdaki perspektifli bir mücadele 
anlayışını gözardı etmeden hiçbir zaman o perspektifteki bir 
mücadeleden vazgeçmeden. e 
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DEVRiMCi .- SOSYALiSTLER 
VE LE·GAL PARTi SORUNU 

P aris'teki "Kürt Konferansı"na katıldıkları gerekçe 
gösterilerek, 7 Kürt miİletvekilinin SHP'den ihraç 

edHmesi, siyasal gündemi önemli oranda işgal eden baıJ 
gelişmelere yol açtı . Bu 7 milletvekilinin ihracmdan hemen 
sonra, "sol kanat" içinde yer alan 12 milletvekili ile SHP'nin 
Türkiye ve Kürdistan'daki örgütlerinden önemli sayılabilecek 
bir ilerici, yurtsever potansiyel de ayrılarak, belli ölçülerde de 
olsa SHP'nin bu ırkçı-şoven tutumuna karşı tepkilerini dile · 
getirdiler. Ve şimdi de, bu ayrılan kesimler, "yeni bir sol parti" 
kurmak üzere bazı çalışmalar yapmaktadırlar. Peki, sorunun 
görünen, biçimdeki yansıması bu yönde iken, öz neyi ifade 
ediyor acaba? Bütün bu gelişmelerin altmda yatan esas 
gerçeklikler nelerdir? S HP' den kopuşların diğer bir yüzü de 
dıştaianma değil midir? Bu güne kadar, değişik gerekçe ve 
oranlarda SHP'de çalışmış, kitlelerin umudunu buralara 

yöneltmiş, destekiemiş olan anlayışlarm-düşünsel iflaslarının 
yarusıra- pratik olarak da iflas ettiklerinin somut bir göstergesi 
değil midir? Ve "Yeni Oluşum"un da yeni bir ehven-i şer 
olmaktan öte bir anlamı olmayacağı net değil midir? SHP'de 
çalışmanın teorisini oluşturan - demokrasi mücadelesini 
geliştirme, kitlelerin bulunduğu yerlerde çalışma vb. 
gerekçelerle- çaıpık anlayışlarm iflası ve kitleleri de kendileriyle 
birlikte batağa saptadıklarının açığa çıkışı değil midir? İşte, esas 
irdelenmesi gereken ve tartışmaını yoğunlaştıracağım ana 
noktalar da bunlardır. Ve sosyalistlerin, devrimcilerin kitleler 
nezdinde bilince çıkarmaları gereken, teşhir etmeleri gereken 
yaklaşımlar. da, bu çaıpık anlayışlarm kendisidir. 

SÖMÜRGECI BIR 
IWRJUVA PARTISI OLARAK SHP 
Bugünü yarınlara taşımak ve geleceği kazanmak için, 

bilimsel sosyalist dünya görüşünün • rehberliğinde tarihi 
irdelemek ve tarihten dersler çıkarmak zorundayız. Gerek teorik, 
gerekse pratik anlamda geçmişten dersler çıkanlmadığı sürece, 
geleceğe, doğru bir rotada -yönelmek mümkün değildir. Ders 
çıkarmak, geçmişi reddedip herşeye yeniden başlamak değildir; 
yaniışı ve doğrusuyla geçmişi değerlendirmek, yaniışiann 
kaynaklarını görüp doğruları mücadele birikimimize katarak 
aynı yanlışlan bir daha tekrar etmeme yönünde çaba 
göstermektir. İşte ancak, sağlıklı bir diyalektik irdelemeyle 
bilimsel süzgeçten geçirilmiş birikimlerin bütünleştirilmesi ve 
yarınlara ulaştırılacak bir rehber haline getirilmesiyle bilimsel 
teoriyi maddileştirebilir, zenginleştirebiliriz. O halde ilkin 
geçmişi bazı yönleriyle irdelememiz gerekiyor. 

Gelinen süreçte, hemen hemen kendisine demokrat, 
devrimci, sosyalist, yurtsever, ilerici diyen bütün çevreler, 
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SHP'nin şoven karakteriyle demokrasi mücadelesinde emekçi 
kitleler yararına hiçbir dönüşümden yana olmadığı gerçekliğinde 
şu veya bu düzeyde birleşmiş durumdadırlar. Ve vargüçleriyle 
SHP'nin "gerçek yüzü" hakkında açıklamalarda bulunuyorlar. 
Özellikle de SHP'den atılanlar/ayrılanlar ... 

Peki bu yeni açığa çıkan bir şey miydi? Amerika yeni mi 
keşfedilmişti? Bugüne kadar SHP'nin niteliği hakkında 
sosyalist ve devrimci güçler tarafından çok somut belirlemeler 
yapıldığı halde, bazı çevrelerce dikkate alınmazken, bugün nasıl 
oluyor da bunlar, sosyalistlerin daha önceleri söylediklerini, 
geçmişi yok sayarak, şimdi yeni yeni tekrarlamaya çalışıyorlar? 
Sözü daha fazla uzatmaya gerek yok: Taklee düşmüş, kel 
görünmüştür. Şimdi de bu kel'i başka bir takke ile örtmenin 
telaşı içindedirler. 

SHP, daha baştan beri sömürgeci bir burjuva p~tisi idi. 
Dünkü SHP ile bugünkü SHP arasmda nitelik anlamında hiçbir 
fark yoktur; niteliğin biraz daha belirginleşmesi dışında. 
Bırakalım Kürt ulusunun ulusal demokratik hak ve 

özgürlüklerini tanımayı, bir halk olarak bile varlığnı kabul 
etmeyen, Kürdistan'daki sömürgeci egemenliğin 

sürdilrülmesinde egemenlerin "havuç politikası"nın aracı olma 
misyonunu taşıyan, şoven, asimlasyoncu politikaların 

devamından yana olan, kendi partisinden Kürtlerle ilgili, çok 
ileri olmasa da, bazı talepler yükselten ilye ve milletvekilierini 
cezalandıran, ihraç eden SHP ile; KUrdistan'daki sömürgeci 
faşist devlet terörü ve savaş durumuna destek veren, 7 
milletvekilini ihraç eden ve bugün de u;kçı-şoven politikasını 
sUrdUrerek halkımızın varlığı dahil hiçbir hakkını bile 
tanımayan SHP, aynı SHP'dir. Zindanlarda yaşamları pahasına 
devrimci direnişler yükselten, açlık grevleri ve ölüm oruçlarına 

giren tutsakların mücadelelerini "şiddet eylemi" olarak 
nitelendiren, dayanışma amacıyla SHP binalannda açlık 
grevierine girmek isteyen tutsak ailelerini polis zoruyla yaka

paça dışarı attıran, parti binalarmda açlık grevierini bir genelge 
ile yasaklayan ve bazı il ve ilçe örgütlerinin görevlerini 
eU~inden alan, 12 Eylül faşizminin niteliğinin parlamento ve 
parti içinde tartışılması taleplerine set çeken ve bu talepleri 
reddeden SHP ile, tekelci burjuvazinin temsilcileriyle 
(TÜSIAD, Ticaret Odaları vb.) açık-gizli görüşmeler yapan, 
yaptıği tilm tasfiyelerle tekelci sermayeye güven vermeye 
çalışan, işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin hiçbir demokratik 
talebinin gerçekleşmesi yönünde çaba harcamayan (ve zaten öyle 
bir niteliği de olmayan), '89 1 Mayıs'ında Taksim'deki devrimci 
direnişte işçi ve emekçitere azgmca saldıran, kuqun yağmuruna 
tutan, bir işçiyi şehit eden resmi faşist güçlerin terörist yüzlerini 
teşhir yöntinde hiçbir çaba sarfetmeyen; aksine, direnen 
emekçileri suçlayan, "silahla değil, başka araçlarla 
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saldırsaydıruz" diyerek katiliere akıl hocalığı yapaıı. ve artık her 
şeyiyle tekelci burjuvazinin istekleri doğrultusunda iktidara 
hazır bir parti olduğunu ilan eden SHP, aynı S HP' dir. 

Dlicn. bazı anlayışların içinde çalışarak, yoğun çabalar 
sarfedip "demokrasi mücadeles_inde taha tutarlı" bir çi7.giye 
getirmeye çalıştıkları; hatta elden geldiğince içinde güçlenerek, 
"anti-faşist bir sayasal güç" haline getirmeye çalıştıkları; 
"kitleler oradadır, onun için kitlelerin olduğu her yerde 
çalışmalı, kitleleri örgütlemeliyiz" kisvesi altında, asılnda 
depolitizasyon, baskı ve çok yönlü devlet terörü altında, 
bırakalım siyasal partilere yönelmeyi (çünkü bu belli bir 
politikleşmeyi gerektirir), kendi sorunlarına bile sahip 
çıkabilecek denli politize olamamış kitlelerin bizzat kanalize 
edilmesinde öncülük ettikleri SHP ile, yine bu anlayışlar 
tarafından ırkçı-şoven yüzü yeni keşfedilen, "anti-faşist 
mücadelede hiçbir misyon yüklenemeyeceği" söylenqı ve batan 
gemiden kurtulmak istercesine terkedilen, "içinde çalışılamaz" 
denilen SHP arasında nitelik açısından hiçbir fark yoktur. 
Yalnızca daha önce bilinen tüm bu niteliklerinde daha net bir . 
belirginleşme olmuştur. Yeri gelmişken burjuva partilerine 
kitlelerin kanalize edilmesi noktasında da, üstünden atianan bir 
gerçeği dile getirmek istiyorum. (Burjuva partilerinde çalışma 
sorunuyla ilgili olarak, genel hatlarıyla da olsa, Medya 
Güneşi'nin 8. sayısında "Seçimler ve Sosyalist Tutum·: 
yazısında, bazı değerlendirmeler yapılmış olduğundan, bu yazı 
kapsamında fazla detaya girmek istemiyorum.) 12 Eylill 
sonrasında kurulan HP, SO DEP, SHP vb. burjuva partilerinin 
il, ilçe vb. birimlerini ilk örgütleyenlerin, ilk olarak ilçe ve il 
yöneticiliğini yapanların listeleri çıkarıldı~da, "halk"tan 
insanların, bunların ancak % 10-15'ini oluşturabildiği, geriye 
kalanların önemli bir bölümünün· de eski sosyalist, devrimci, 
yurtsever, demokrat ve ilerici anlayışlardan insanlar olduğu 
hemen görülebilecektir. Y 811i burjuva partilerine ilk yönelenler 
ağırlıklı olarak kitleler değil, eskinin devrimci, sosyalist ve 
yurtsever çevrelerinden insanlardı. Tabii ki buralara yönelen 
anlayışlar, kitleleri de kendileriyle birlikte sürükleyerek, 
sonuçta kendileri başta olmak üzere kitlelerin düzen içi bir . 
zemine kaymalarına yol açtılar. 

O halde, bu anlayış ların, bütün bunlar biliniyorken, bugün 
ani bir şekilde S HP' ye karşı bu denli yoğun bir tavır alışlarının. 
altında yatan temel gerçeklik nedir? Bu, kesinlikle, bilinçli ve 
sistemli bir netleşmeye dayalı bir ayrışmanın ifadesi değildir. 
Çarpıklığı gün gibi ortaya çıkmış, iflası somutlanmış bir 
anlayışın yeni bir manevrayla ve farklı bir biçim altında yeniden 
ortaya çıkmaya hazırlanışının ifadesidir. Dün, bütün enerjisiyle 
SHP'de çalışan, SHP'ye üye taşıyan, seçimlerde SHP'den 
adayiara oy verilmesi için gecesini gündüzüne katan anJayışlar, 
bugün "şark kumazlığı"ru içeren bir yaklaşımla, sanki bütün bu 
çarpık politikaların mimarı kendileri değilmiş gibi, sanki 
kitleleri burjuva kuyrukçuluğuİla sürükleyenler kendileri 
değilmiş gibi, hiçbir politik "utanma duygusu" taşımaksızın, 
ilkesiz, tutarsız bir yaklaşım göstererek "burjuva partilerinde 
çalışmak yuttseverlikle bağdaşmaz" vb. diyebilmektedirler. 
Hayır, bu bir özeleştiri değildir; bir ikiyüzlülüktür. Kendiler~ni 
aklamak için daha önceleri şu veya bu nedenle burjuva 
partilerinde çalışmış veya bu anlayışlarca bizzat çalıştırılmış 

yurtsever insanlara yönelik çirkin bir saldırıdır. Ama bu 
anlayışlar, kafalarını kuma gömcrek yanlışlarını örtbas 
edebileceklerini sanıyeriarsa yanılıyorlar. Çünkü, yaşanmış bir 
tarihi hiçbir yalan ve çarpıtma gizleyemez, yok edemez. 

Son yılların pratiğine bakıldığında, SHP vb. sÖmür~eci 
burjuva partilerine karşı alınan tutumların -sosyalist ve 
devrimcilerinki hariç- hiçbiri ciddi ve net bir ayrışmanın, 
sağlıklı bir ideolojik yaklaşımın sonucu olmamıştır. 1989 
Yerel seçimleri, bu konuda zengin deneyimlerle doludur. 

Seçimlerden önce, devrimci-sosyalistler, sömUrgeci burjuva 
partilerine oy verilmemesi, bUtUn olanaklar seferber edilerek, 
bağımsız sosyalist, devrimci, yurtsever adayların çıkarılması 
doğrultusunda tutum belirlerken; değişik görüngülerdeki sağ 
anlayışlar, tüm enerjilerini SHP vb. burjuva partilerinden 
adaylar çıkarılmasına yöneltmişlerdi. Birçok yerde bağımsız 
aday çıkarılması blanak ve koşullan olduğu halde; "gücümüz 
yok", "az oy alırız", "daha çok haskılara maruz kalırız" vb. 
ilkesiz, prağmatik yaklaşımlarla sömürgcci burjuva parti 
kuyrukçuluğu , bağımsız devrimci tutuma tercih edildi. 
Seçimlere bir ay kala SHP yönetiminin Diyarbakır'a merkezden 
Turgut Atalay'ı ataması Uzerine; o güne kadar, bağımsız aday 
çıkarılması önüne set çeken ve binbir dereden su getirerek, 
çarpık anlayışiarına kılıf oluşturmaya çalışanlar; birden, daha 
önce söyledikleri herşeyi unutarak, Diyarbakır'da bağımsız aday 
çıkanlması yöntinde bir politika belirlcdiler; belirlemek zorunda 
kaldılar. Yani, Diyarbakır'daki bağımsız aday baştan beri ilkeli, 
sistemli bir politikanın sonucu olarak çıkarılmamışıtır; 
SHP'nin dıştalama ve bir yönüyle "zorlamalarıyla" 
çıkarılmıştır. Ama her şeye rağmen, bağımsız aday çıkanlması 
olumlu bir tutumu ifade etmekte; seçim sonuçları, seçim 
dönemi oluşan kitle dinamizmi vb. noktalar da dikkate 
alındığında, bağımsız devrimci politikanın önüne set çeken sağ 
anlayışların iflasları bir kez daha nctleşmektedir. 

Yerel seçim sonuçlan ve Diyıirbakır gerçeğinin de net olarak 
somutladığı gibi, gerek içinde çalışma, gerek destekleme ve 
gerekse içinden aday çıkarma anlamında sömürgeci burjuva 
partilerine kan taşımak, sağ anlayışlarm önemli bir çıkınazı ve 
devrimci mücadeleye vurduklan azımsanama yacak bir darbcdir. 
Bu nedenle de, sosyalist, devrimci güçler, bu politikalarla çok 
yönlü mücadele etmek durumundadırlar. Ve sosyalistlerin 
ideolojik-politik- örgütsel anlamda bağımsız, devrimci bir hat 
çizmeleri de varlıklarının temel nedeni olarak, sürekli bir şekilde 
gündemleştirilmelidir. lşte, arıcak bu yaklaşımdan hareketle 
ülkemiz mücadele pratiği irdelendiğinde, daha sağlıklı sonuçlara 
varılabilir. Yani, somut koşulların somut tahlili ve bu 
bağlamda tiretilecek politikalar, ancak bilimsel sosyalist 
anlayışın rehberliğinde gerçekleştiğinde, doğru ve işçi sınıfı ile 
emekçi kitlelerin gerçek çıkarlarına denk düşen sonuçlar 
doğurabilir. 

Evet, gerek Diyarbakır seçimlerindeki bağımsız tutum, 
gerekse son olarak SHP'de görülen ayrışmalarda ilk. 
hareketlenme, ilk kıvılcım yurtsever, demokrat kesimlerden 
değil de sömürgeci burjuva güçlerin tuturtllarından 
kaynaklanmıştır. Bu , daha sonra. belli ölçülerde yapılan 
müdahalelerle, bir biçime kavuşturolmaya çalışılmıştır. 

MEDYA GÜNESi 1 23 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Diyarbakır seçimlerinde, bu biçimlendirme, do~ bir politikaya 

yönelLiidiyse de, Paris "Kürt Konferansı"ndan sonraki kopuşlar, 

yapısında ulusal tepkiler taşısa da, istenen devrimci bir 

ayrışmaya yöneltilmemiştir. Daha doğrusu, ayrışma, her yede 

devrimci, sosyalist bir çizgiye doğru vardırılamamıştır. 

SHP'den aynianlar şimdi de yeni bir parti oluşturmanın 

çalışması içindedirler. Ve dün SHP içinde çalışan ve destekleyen 

bazı anlayışlar, şimdi de bu yeni partinin içinde çalışma, hatta 

daha sistemli bir şekilde örgütlenme ve kitleleri yeni bir 

"umut"a sürükleyerek sağ anlayışiarına yeni koşullara uygun bir 

biçim oluşurmaya çalışıyorlar. Peki, bunca deneyimden sonra, 

burjuva partilerine kanalize edilen potansiyelin, sonuçta orada 

eriyip, devrimci saflardan uzaklaşma gibi ciddi bir olumsuzluğa 

rağmen, farkıl bir görüngü altında, yeniden buna benzer bir 

sürece kitleleri sürüklemeye çalışan ve geçmişten ders çıkarmak 

gibi bir sorun ve kaygısı olmayan bu çarp~ anlayışları nasıl 

değerlendirmeli ve tavnmız ne olmalıdır? Bunu yazının akışı 

içinde ele almaya çalışacağım. 

SOSYAL DEMOKRASI'NIN TARIHSEL 
EVRIMLEŞME SÜRECINE GENEL BiR BAKlŞ 

Yukarida yöneltmiş olduğum sorunun yanıtma geçmeden 

önce, önemli gördüğüm ve sürece bakışta daha net veriler 

sunabileceğini düşündüğüm sosyal demokrasi ile ilgili bazı 

noktalara dikkatleri çekmek istiyorum. Gerek Türkiye'de, 

gerekse Kürdistan'da sosyal demokrasi üzerine çok yaygın bir 

takım değerlendirmeler dünden bugüne tekrarlanagelmektedir. 

Siyasal bakış açımızın netleştirilmesi için sosyal demokrasinin 

genel anlamdaki niteliği ile punun Türkiye'deki siyasal-örgütsel 

yapısını irdelememiz gerekmektedir. Türkiye'de sosyal 

demokrasi, CHP, SHP ve DSP gibi siyasal oluşumlarla 

ifadelendirilmektedir. Daha doğrusu, bu siyasal oluşumlar 

sosyal demokrasinin Türkiye'deki biçimlerrmesi olarak 
algılanmakta, değetlendirilmektedir. Her şeyden önce bu 

yaklaşuru irdelemek durumundayız. Sosyal demokrasinin beşiği 

olarak Avrupa'da, bugün varoları sosyal demokrat partilerin 

oluşum, gelişim ve içinde bulundukları konum itibariyle 

yapılarına baktığımızda, bu partilerin CHP, SHP ve DSP gibi 

partilerden farklı özellikler taşıdıklarını görebilmekteyiz. 

Türkiye'de, "sosyal demokrat" olarak kendilerini nitelendiren 

partiler, Avrupa sosyal demokrasisinin birtakım özellikelerini 

almışlarsa da; son bağlamda, sosyal demokrasinin ,en belirgin 

niteliklerinden biri olan, işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin 

taleplerini "sahiplenerek" düzen içinde eritme, emek-sermaye 

çelişkisini "yumuşatma "vb. noktalarda bile bu "misyonu" 

taşımaktan uzak bir konumdadırlar. Daha net sonuçlara varmak 

için, Il. Enternasyonal'in çöküşüne neden olan sosyal demokrat 

partilerin mirasçıları olan bugünkü Avrupa sosyal demokr~t 
partilerinin, şu andaki konuıniarına geliş süreçlerini 

irdelediğirnizde şu noktalan tespit edebiliyoruz: 

1- Kapitalizmin serbest rekabetçi döneminden tekelci 

döneme geçişle birlikte, sermayenin uluslararası bir nitelik 

kazanması ve meta ihraemın sermaye ihracıyla bütünleşmesi 

sonucu emperyalizmin bir olgu olarak somutlanması; sömürge, 

yarı sömürge ve bağımlı ülkelerden emperyalist metropollere 
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yoğun bir sermaye akışına yol açmıştır. 

2- Tekelci burjuvazinin, sömürü düzenirıi sağlamlaşt.ırına ve 

ömrünü daha çok uzatma amacıyla, sömürge, yarı sömürge ve 

bağımlı ülkelerden metropollere aktardığı bu yoğun karın bir 
kısmını "sus payı" olarak "kendi" işçi sınıfından belli bir 

kesime vermesi; sınıfın içinde bir farklılaşmaya yol açmış, bir 

kategori olarak işçi aristokrasisi doğmuştur. 

3- İşçi aristokrasisinin, özellikle sınıfın ileri kesimlerinde 

yaşam bulması, belli Qir çürümeye yol açmış, sendikal 

hareketin ileri kadrolarında ve giderek partide belli bir 

bürokratlaşma, sınıf gerçekliğinden uzaktaşma sürecine yol 

açmıştır. 

4 - İşçi sınıfı içinde oluşan bu ayrışma, önemli bir 

potansiyeli oluşturan ve çoğunlukla öncülüğü elinde 

bulunduran aristokrat işçilerin, sınıfın çıkarlarını burjuvaziye 

peşkeş çe)anesine yol açmıştır. Artık sınıf savaşımının yerini 
sınıf uzlaşmasına bıraktığı bir döneme girilmiştir. 

5- Uzun bir süreç boyunca devam eden bu "barışçıl" dönem, 

Avrupa işçi sınıfı partilerinin (yani o gürıkü sosyal demokrat 

partilerin) büyük bir çoğunluğunun giderek sınıftan kopuk, bir 

bürokrallar grubuna dönüşmesine yol açtı. Sendikal harekette 

yönetim organlarının çoğunluğunu elinde bulunduran işçi 

aristokratlannın sınıf içindeki ihanetleri, politik düzeyde de 

ifadesini bulmuş; partinin burjuvazi ile siyasal anlamda da 

uzlaşması daha bir hızlanrnıştır. 

6- Sonuçta, tarihler 1914'ü gösterdiğinde, artık uzun bir 

süreçtir oluşagelen nicel birikimler, bir nitelik dönüşümünü 
beraberinde getirerek, sözkonusu sosyal demokrat partilerin 

tarihsel olarak yeni bir yapıya bürürımelerine yol açmıştır. 

Evet, I. Dünya savaşının başlamasıyla birlikte bu partiler, ll. 

Entemasyonalin çöküşünü hazırlayan bu partiler; daha önce 

kendi burjuvazileriyle girdikleri "gizli" uzlaşmalara yeni bir 

boyut kazandırarak, emperyalistler arasındaki haksız savaşta 

prpletarya enternasyonalizmini bir kenara atıp, kendi 

burjuvazilerinin yanında yer almışlardır. Böylece, sosyal şoven 

· bir tutum alarak, proletarya diktatörlüğü ve devrimci sınıf 

savaşımını reddederek burjuvaziyle bütünleşen bu sosyal 

demokrat partiler, devrimci, sosyalist saflardan, düzen içi, 

reformcu safiara kesin ve niteliksel bir geçiş yapmışlardır. Ve 
bu tarihten itaberen de, daha önce siyasal anlamda kendisini 

"sosyal demokrat" olarak ifadelendiren marksist hareket; Il. 

Entemasnol'in dönekleriyle arasındaki ayırımı netleştirmek için, 

bu nitelendirmeden vazgeçerek, "sosyal demokrat" ismini 

kullanmamaya başlamıştır. 

İşte, bugün emperyalist metropollerde, tekelci kapitalist 

düzeni daha uzun ömürlü kılma ve emek-sermaye çelişkisini 

tümüyle "yumuşatarak" uzlaştırma çabasıyla, birer düzen partisi 

olarak fşlev gören bu sosy.al demokrat/sosyalist partilerin 
tarihsel gelişimleri, bunların bir uçtan diğer bir uca nasıl 

savrulduklarını somut bir şekilde göstermektedir. Her ülkede 

farklı biçim ve süreçlerden geçerek bugünkü konuıniarına 

gelmiş olsalar da, genel olarak aynı özü taşımışlardır. 

Genel olarak böylesi bir tarihsel gelişim süreci izleyen 

Avrupa sosyal demokrasisi ile SHP vb. partilerin yapılarını, bu 
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değerlendirmeleri de dikkate alarak karşılaştırdığımızda şu 
sonuçlara varabiliyoruz. 

1- Avrupa'da ~osyal demokrasinin marksizm ve işçi sınıfı 
kökenli bir gelenekten oluşması karşısında CHP, SHP vb. 
oluşumlar daha baştan burjuvazinin siyasal örgütlenmeleri 
olarak oluşmuş, burjuva liberal yapılanmalardır. 

2- Avrupa sosyal demokrasisi proletarya 
enternasyonalizminden sosyal şovenizme ve bugün de açık bir 
şoven siyasal çizgiye gelmişken; CHP, SHP vb. partiler daha 
başından beri sömürgeci, şoven-ırkçı, misak-ı millici bir 
çizgiyi sürdürmüşlerdir. 

3 - Avrupa sosyal demokrasisi, işçi sınıfı kökenli 
olmasından dolayı, işç.i ve emekçi kitlelerin siyasal ve 
ekonomik taleplerini, "temsilcileri" olarak sahiplenip 
burjuvaziyle uzlaştırmeya, düzen içinde eritıneye dayalı bir 
perspektifle süreç içinde burjuva reformcu bir yapıya 
bürünürken; CHP, SHP gibi örgUtlenmeler, iktidarda olsun 
muhalefette olsun, · baştan beri burjuva liberal bir çizgi 
izlediklerinden, "temsilcileri" anlamında işçi sınıfı ve emekçi 
kitlelerin taleplerini yükseltme gibi bir misyon taşımamış; 
dönem dönem emekçi kitlelerin baskısıyla, bazı demokratik
siyasal taleplere sahip çıksalar da, bu uzun süreli devam 
etmeyerek, gerici, şoven, liberal yüzleri kısa sürede açığa 
çıkmıştır. 

4- Avrupa sosyal demokrasisine yakın bir siyasal oluşum, 
CHP ve SHP'de "sol kanat" olarak tanımlanan ve ağırlıklı 
yönüyle ilerici, devrimci, sosyalist, yurtsever saflardan kopan 
kişi ya da kesimlerin oluşturduğu bir çizgide ifadesini 
bulmaktadır. Son dönemde, SHP'den önemli oranda kopuşıın 
"sol kanat"ın şimdi kendi politik çizgisini ifade edeceği bir 
anlayışa yönelmesi, ağırlıklı olarak, Avrupa sosyal 
demokrasisinin devrim ve sosyalizm saflarından koparak, düzen 
içine yöneldiği dönemlere benzer bir durum yansıtmaktadır. 
Tam anlamıyla olmasa da, niteliksel olarak önemli oranda bir 
yakınlıktan söz edebiliriz. Tek bir siyasal hareketin işçi sınıfı 
saflarından düzen içi zemine yönel.nfesi şeklinde olmasa da, 
değişik siyasal hareketlerden unsurların sosyalizm ve devrim 
saflarından koparak düzen içine yönelmeleri ve sonuçta yeni bir 
siyasal oluşum yaratma çalışmalarına girişmeleri anlamında, 
Avrupa sosyal demokrasisine benzer bir yapılanmanın oluşumu 
sözkonusudur. Bu nedenle, · en genel bir yaklaşımla, 
oluşturulmaya çalışılan bu yeni partiye, oluşumu, niteliği, 
kapsamı ve içeriği itibariyle "sosyal demokrat oluşum" 
denilebileceği sonucuna varmak mümkündür. Bu anlamda 
SHP, DSP vb. sömürgeci burjuva partileri, "sosyal demokrat" 
bazı özellikler taşısalar da; Avrupa sosyal demokrasisinden 
etkilenerek, onların bazı ilke ve belgilerini taklit ederek 
sahiplenseler de; "Türkiye koşullarının,. Türkiye nesnelliğinin 
sosyal demokratları" olarak nitelendirilseler de, ağırlıklı 
yönüyle, gerici burjuva liberal birer siyasal oluşumdurlar. 

LEGAL PARTI SORUNU 
VE FARKLI YAKLAŞlMLAR 
Türkiye sol hareketinde, 12 Eylül'den sonra legal parti 

üzerine başlatılan tartışmalann, bugün farklı boyutlara vararak, 
Kürdistan'daki yurtsever çevrelerin gündemine girmeye ve 
taraftar bulmaya başlaması, bu noktada, sağlıklı bir irdeleme 
ile, bu anlayışları değerlendirmemizi gerekli kılmaktadır. 

Legal bir sol partinin kurulması tartışmaları, 12 Eylül'Ôen 
sonra, ilk olarak T1P ve TSİP çevrelerince gündemleştirildi. Bu 
ç~vrelerin savundukları "sol parti" anlayışı, burjuva 
demokrasisini hedefleyen ve "demokrasi cephesi" olarak da bu 
çevrelerce nitelendirilen bir kapsama sahip bir parti anlayışı idi. 
Faşizme, emperyalizme, şovenizme ve tekelciliğe karşı köklll 
devrimci dönüşümleri içermeyen ve düzen içinde faşizmin 
geriletilmesinden öte bir perspektif taşımayan bir "demokrasi" 
anlayışını ve buna denk düşen bir iktidarı kitlelere hedef 
gösteren bu çevrelerin savundukları parti anlayışı da yine bu 
kapsamda, devrimci bir özden tümüyle uzak, düzen içi bir 
yapıya sahipti. Bu çevrelerce savunulan legal parti anlayışı, 
burjuva yasallığı içinde, geri bir zeminde mücadeleyi legalize 
etmekten öte bir anlam taşımamaktaydı. 

TlP ve TSlP çevrelerinden sonra, eski TlKP ve SDP 
çevrelerinin "Yasal Birleşik Sosyalist Parti" önerisiyle legal 
parti tartışmaianna yeni bir halka eklerneye çalıştıklarını, 
görüyoruz. Devrimci , sosyalist güçlerin önemli oranda 
dağınıklığını fırsat bilen ve bu "boşluğu", kitleleri kendi 
çizgilerine çekerek doldurmaya yönelen Kemalist, misak-ı 
millici ve ihbarcı Perinçek iİe sosyalizm saflarından kopuşu 
yılları bulan ve düzen içinde erirnekten öte bir konumu olmayan 
Aybar'ın birlikte yürüttükleri parti çalışmaları uzun süre deam 
edememiş; bunlar da kendi aralarında ayrışarak, sonuçta eski 
TlKP çevresinin "Sosyalist Parti"yi.kurmasıyla bu tartışma da 
noktalanmıştır. lhbarcı, Kemalist bi.r gel~neğin mirasını 
devralan ve bugün de yeni bir biçim altında bunu sürdüren 
Perinçek'in SP'si, legal düzeyde kitlelerin devrimci safiara 
kanalize edilmelerinin önüne set çekme gibi bir misyon ve 
anlayışla siyasal yelpazedeki yerini almıştır. Ve burjuvazi 
açısından herhangi bir tehlike taşımadığı da sorunun diğer bir 
boyutunu oluşturuyor. 

Perinçek vb. tarafından legal bir "sosyalist partinin" 
kurulabileceği tartışmaları ortaya atıldığında, TİP, TSİP ve 
TKP buna şiddetle karşı çıkmış; böyle bir partinin yasal olarak 
kurulması koşullarının olmadığı savunulmuş, alternatif olarak 
da "legal sol parti" adı altında reformcu bir parti önerilmişti. 
Fakat, Türkiye koşullarında henüz herhangi bir değişim 
olmadığı halde, TlP ve TKP'nin TBKP adı altında 
birleşmeleriyle birlikte, daha önce legal bir komUnist partiye 
"koşullar uygun değil" diyerek karşı çıkan bu anlayışlar, bu kez, 
TBKP'yi legalleştirmek için yoğun çabalara giriştiler. Bugün 
ise TBKP, TSİP vb. çevre ve bağımsız unsurların birleşiminden 
oluşacak geniş bir "legal Marksist parti" yönünde tartışmalar 
sürdürülmektedir. Kurulması hedeflenen bu partinin de düzen 
içi, sosyal reformisı bir nitelik taşımaktan öte gitmeyeceği 
nettir. Buradan, hemen şu noktayı irdelemek istiyorum: 

Bugün, birçok çevre, değişik isimlerle adlandırılsa da 
(Marksist parti, sosyalist parti, komünist parti vb.) legal bir 
işçi sınıfı partisinin kurolabileceğini savunmaktadırlar. Peki, 
gerçekten de komünist olma niteliğine sahip bir partinin legal 
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olarak Türkiye ve Kürdistan'ın yaşanan koşullarında 

kurulabilmesi mümkün müdür? 

Bu soruyu, ancak komünist, yani Marksist-Leninist bir 
partinin özelliklerini ele alarak ve bunu Türkiye ile Kürdistan 
somutıında irdeleyerek cevaplayabiliriz. 

Her devrimin temelde bir iktidar sorunu olduğu 
gerçekliğinden hareketle, ulusal ve toplumsal kurtultış 

mücadelelerini değerlendirdiğimizde, iktidann ele geçirilmesi 
savaşımının da temel iki bileşene dayandığını görebilmekteyiz: 
Bunlar, örgüt ve mücadele anlayışlan sorunudur. O halde şu 
sonuca varabiliriz: İktidar, mücadele biçimi ve örgüt bir 
devrimin özünü ifade eder. İşte, proletaryanın devrim sorunu da, 
iktidar, mücadele ve örgüt anlaşının niteliği ile diğer 

devrimlerden ayrılır. 

Proletaryanın iktidar sorunu, burjuva devlet aygıtının tüm 
kurum ve kuruluşlanyla parçalanıp yıktiması ve kapitalizmden 
sosyalizme geçişin organı olarak proletarya diktatörlüğünün 
kurulmasında ifadesini bulmaktadır. 

Proletarya, burjuvaziyi alaşağı ettikten ve iktidarı ele 
geçirdikten sonra, burjuvazinin sınıf egemenliğinin aracı olan 
burjuva devlet aygıtını yıkmak ve yerine kendi devletini, 
proletarya diktatörlüğünü kurmak zorundadır. Burjuva devletini 
yıkmayı değil, ele geçirmeyi, onarmayı ya da rehabilite etmeyi 
hedefleyen bir iktidar mücadelesi; proletaryanın sınıf çıkarlarını 
burjuvaziyle uzlaştırmaktan, düzen içinde dönüp dolaşmaktan 
öte bir anlam taşımayan reformcu bir anlayışı ifade eder. 

Köhne kapitalist sömürü düzenini yıkmak, burjuvazinin 
sınıf egemenliğine son vermek, iktidardan alaşağı etmek ve her 
ülkenin içinde bulunduğu koşullara göre devrimci müttefikleri 
de bu mücadeleye kanalize etmek için proletaryarun marksimı
leninizmle donanmış en bilinçli en kararlı, en devrimci, en 
fedakar ve en çalışkan unsurlarının gönüllü birliğinden oluşan, 
örgütlü bir öncü müfrezeye; demokratik merkeziyetçilik ve 
devrimci disiplinle örillmüş çelik bir partiye gereksinim vardır. 
Böyle bir parti olmaksızın, proletaryanın iktidarı ele geçirmesi 
ve ososyalizmi kurması mümkün değildir. Yine, proletaryanın 
öncü gücü olarak partinin öncUlüğünde, diğer müttefiklerle 
birlikte sürdürillecek mücadelede, egemen güçleri iktidardan 
alaşağı etmek, varolan sömürü düzenini yok etmek, devlHeti 
parçalayıp yıkmak için; işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin devrimci 
şiddetine dayalı bir savaşımın sürdürülmesi zorunludur. Yani, 
başka bir ifadeyle "zor, devrimin ebesidir". Bu nedenle de 
devrimci zoru kullanmayan hiç bir mücadele, burjuvaziyi 
alaşağı edemez; çok yönlü örgüdendirilmiş burjuva devlet . 
aygıtını parçalayıp yıkamaz. 

O halde, proletaryanın öncü örgütü olarak komünist parti, 
ideolojik, politik ve örgütsel yapısıyla devrimci zoru temel alan 
ve kapitalizmi yıkarak, burjuva devlet aygıtını parçalayarak, 
proletarya diktatörlüğünü hedeflernek ve sosyalizmi bu iktidar 
aracılığıyla inşa etmek zorundadır. 

Bu genel açıklamalardan hareketle, iktidar hedefi, örgüt ve 
mücadele perspektifi açısından Türkiye'de komünist bir partinin 
içermesi gereken ana noktalan şöyle ıralayabiliriz: 

-Işçi sınıfı öncülüğünde, şehir ve kır küçük burjuvazisi ile 
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kurulacak ittifak sonucu burjuvaziyi alaşağı etmek ve bir geçiş 
iktidan niteliğini taşıyan devrimci demokratik halk iktidannı 
kurmak; proletaryanın bilinç, örgütlUluk düzeyi ve yoksul 
köylülükle kurduğu bağlaşıklığın gücüne bağlı olarak kesintisiz 
bir biçimde proletarya diktatörlüğUnü kurmak. 

-Kürt ulusunun aynlıp, bağımsız devlet kurma hakkını 
ifade eden UKKTH'nı net olarak savunmak ve 
programlaştırmak; bunun siyasal bir sorun olduğu gerçekliğini 
saptırmadan ve düzen içi çözümlere indirgerneden savunmak. 

-Devrimi reformlara indirgemeden; burjuva devlet aygıtını 
banşçıl yollardan ele geçirerek aşama aşama kapitalizmi tasfiye 
etmeyi hedefleyen reformisı bir yaklaşımı savunmadan; 
burjuvaziyi alaşağı etmenin yolu olarak devrimci zoru temel 
almak; her türlü mücadele biçimlerinin koordinasyonunu 
kurarak, devrimci temelde bir savaşım sürdürmek. 

- Partinin, Marksist-leninist dünya anlayışını rehber 
edinmiş en devrimci, en bilinçli ve en fedakar prolcterlerin 
gönüllü birliğinden oluşmuş, Leninist örgütsel yaşamın 
ilkelerini kabul etmiş, öncü bir sınıf örgütü olmasını net olarak 
somutlaştırmak. 

Kürdistan'da ulusal ~e toplumsal kurtuluş mücadelesinin 
öncü gücü olarak işçi sınıfı partisinin iktidar-örgüt ve mücadele 
bağlamında ana özelJiklerini ise şöyle sıralayabiliriz: 

1-lşçi sınıfının öncülüğünde, kır ve şehir küçük burjuvazisi 
ile ulusal burjuva7i ve ulusal aydınlardan oluşacak bir cephe ile 
sömürgeciliğe, emperyalizme, faşizme ve işbirlikçiliğe karşı 
sürdürülecek mücadele ile ulusal demokratik halk devrimini 
(UDHD) gerçekleştirmek ve bu sınıfsal bileşime sahip ulusal 
demokratik halk iktidan ile (UDHl) bağımsız, demokratik bir 
Kürdistan'ı kurmak; proletaryanın bilinç, örgütlülük düzeyi ve 
yoksul köylülükle girdiği bağlaşıklığın gücüne göre de 
kesintisiz bir şekil~e proletarya diktatörlUğüne geçişi sağlamak 
ve sosyalizmi inşa etmek. Kısacası iki aşamalı Leninist 
kesintisiz devrim anlayışıyla, (Birinci aşama UDHD, ikinci 
aşama sosyalist dev!im) proletaryanın öncülüğünde 

bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm stratejisini gerçekleştirmek. 
Yani ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesini bütünleştirerek 
devrimi sosyalizme yöneltmeyen, her süreçte sosyalizmin 
propagandasını yapmayan bir parti Marksist-Leninist olamaz. 

Burada bir noktayı özelJikle vurgulamak istiyorum: 
Kürdistan devriminin ilk aşamasında kurulması hedeflenen 
UDHl. sınıf bileşimi itibariyle proletarya diktatörlüğünden 
farklı bir niteliğe sahiptir. Her devrimin, özünde bir iktidar . 
sorunu olduğu bir kez daha dikkate alındığında, Kürdistan'da ilk 
aşamada kurulacak iktidarın ulusal demokratik nitelikli bir halk 
iktidan olduğu daha da netleşmektedir; yani bir proleter 
demokrasisi değildir. Halk demokrasisi geçici bir iktidardır ve 
proletarya diktatörlüğünden farklı bir bileşime sahiptir. Bazı 
anlayışlar, UDHl'nin proletarya diktatörlüğünün özgül bir 
biçimi olduğunu savunarak, işçi sınıfından ulusal burjuvaziye 
kadar geniş bir kesimin içinde yer aldığı bir iktidan proletarya 
demokrasisi ilc özdcşleştirmekte; "bir iktidarın proletarya 
diktatörlüğü niteliğini taşıması için, proletaryanın öncülüğü 
yeterlidir" diyerek proletarya diktatörlüğü hakkında çok yanlış 
düşüncelere yol açmaktadırlar. UDHD eğer, proletarya 
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diktatörlüğünün özgül bir biçimi ise, o zaman bu, Kürdistan'da 
ulusal demokrat devrim ile sosyalist devrimin aynı iktidar 
aracılığıyla gerçekleştiTileceği anlamına gelir. Peki, o zaman 
şöyle bir soru sormak durumundayız: Ulusal burjuvazinin, 
ulusal aydınlann, küçük burjuvazinin içinde yer aldığı bir 
siyasal iktidarla nasıl oluyor da sosyalizm inşa ediliyor? Bu 
anlayışı ileri sürenler; bir yandan işçi sınıfından ulusal 
burjuvaziye değin uzanan bir bileşime sahip bir iktidarı 
hedefliyorlar -ki bu bileşim, sosyalizmi kurmanın aracı olan bir 
proletarya iktidarının tieğil, ancak bağımsızlık ve halk 
demokrasisini gerçekleştirecek olan ulusal demokratik bir halk 
iktidannın sınıf bileşimi olabilir- bir yandan da, bu iktidarın 
proletarya diktatörlüğünün özgül bir biçimi olduğunu 
(Sovyetler gibi) savunarak, aslında hedeflenen iktidann bir 
proletarya iktidan olduğunu söylemiş oluyorlar.· Proletarya 
iktidarı da proletarya devriminin (yani sosyalist devrimin) 
doğurduğu bir iktidar organı olduğuna göre; bu anlayışların 
savunduğu söz konusu perspektif, bizleri doğal olarak, 
Kürdistan'da şu süreçte gündemde olan devrimin bir sosyalist 
devrim olduğu şeklinde bir sonuca vardırmaktadır ki; bu da 
devrim ve iktid~ hedefinin çarpıtılmasıdır. Ama, net olmayan 
ve kendi içinde çelişkili bir yapıya sahip olduğundan, bu 
anla)·~· bütün bunlara rağmen Kürdistan'da gündemde olan 
iktidar hedcfınin, proletarya diktatörlüğünün özgül bir biçimi 
olan UDHl olduğunu söyleyebilmektedirler. Yani bu anlayışa 
göre, bir ulusal demokratik halk devrimi gerçekleşecek, bunun 
sonucunda oluşacak iktidarda işçi sınıfı, kır ve şehir küçük 
burjuvazisi, ulusal burjuvazi ve ulı: ~al aydınlar yer alacak, ama 
bu iktidar işçi sınıfının öncülüğünde gerçekleştiğinden, 
proletarya diktatörlüğünün özgül bir bıçimi, başka bir deyişle 
sosyalist bir iktidar olacak. Kısacası, bu anlayışlar, işçi 
sırufından ulusal burjuvazi ye kadar geniş bir yelpazenin içinde 
yer aldığı bir sosyalist iktidar(?!) hedeflemektedirler; işte net 
olmayan ve bir o kadar da çarpık ve yanlış bir bakış açısını 
içeren bir iktidar perspektifi ... 

Kürdistan devriminin niteliğini ele alırk~n bu noktayı 
önemli gördüğümden; aslında başka bir yazının özgün konusu 
olarak ele alınabilecek bu soruna genel hatlarıyla da olsa, 
değinmeden geçmek istemedim. 

2- Kürdistan işçi sınıfının politik öncü örgütü olarak 
Marksist-Leninist parti, daha önce yukarıda açıklamaya 
çalıştığım tüm ideolojik politik ve örgütsel özellikleri 
Kürdistan'ın özgün koşullanyla bütünleştirerek, devrimin 
öncüsü olma persektifıne sahip olmalıdır. 

3- Kürdistan devrimi devrimci zora dayanarak 
gerçekleşecektir. Sömürgeci egemenlik zincirleri ancak işçi 
sınıfı ve tüm ulusal demokratik güçlerin devrimci mücadelesiyle 
kırılabilir. Bu nedenle, Marksist-Leninist parti, ideolojik
politik mücadele ile silahlı mücadelenin koordina~yonunu 
sağlayarak, burjuvazinin koyduğu sınırlan tanımayan ı,ievrimci 
şiddeti, kitlelerin mÜcadelesinde ana eksen olarak 
somutlaştırmak zorundadır. 

4- Kürdistan sorununu reformlarla çözmeye çalışan, ya da 
kültürel özerklik, otonomi gibi yanlış "çözüm'1ere indirgemek 
isteyen çarpık anlayışlar reddedilerek, mahkum edilmelidir. 

Gerek Türkiye'de gerekse Kürdistan'da, ana hatlanyla 
belirtmeye çalıştığımız bu özellikleri taşımaksızın bir partinin 
Marksist-Leninist olma, komünist olma niteliğine sahip 
olması düşünülemez. O halde, şimdi, en başta sorduğumuz 
soruya, Türkiye ve Kürdistan'da legal bir komünist parti 
kurulmasının koşullan var mıdır? sorusuna başka bir soroyla 
cevap verelim: Yukanda saydığımız en genel özelliklere sahip 
bir komünist partinin yaşadığımız süreçte yasal olarak 
kurulması olanağı var mıdır? Bu özelliklerinden hlç bir ödün 
vermeksizin komünist olma niteliğine sahip bir parti kurulması 
mümkUn müdür? 

Cevabımız, elbetteki "hayır" dır. Proletarya diktatörlüğünü 
net olarak kabul eden, bağımsızlık-demokrasi-sosyalizm 
hedefini gündemleştiren, devrimci şiddeti "devrimin ebesi" 
olarak gören; Marksist-Leninist bir ideolojik, politik ve 
örgütsel yapıya sahip böylesi bir partinin yaşadığımız süreçte 
burjuva yasanığı içinde kurulması mümkün değildir; 
legalleşmek isteyen bir komünist parti bu özelliklerinden vaz 
geçmek zorundadır. O zaman da adından öte, "komünist" 
herhangi bir yönü kalmayacaktır. İşte, TBKP de zaten böyle bir 
sürecin sonucunda bUgünkü konuma·geldi'. Legalleşmek için, 
daha önce utangaçça da olsa savunduğu birçok ilkeyi bir tarafa 
atarak, tam alamıyla düzen içi, reformcu bir partiye 
dönüşmüştür. Proletarya diktatörlüğünü reddeden, mücadele 
anlayışını banşçıl yoUardarı iktidara gelme ile somutlaştıran, 
Kürdistan sorununu "demokrasi" sorununun bir parçası olarak 
misak-ı milli sınırları içerisinde, "barışçıl" yollardan 
çözümlenmesi gereken düzen içi bir soruna indirgeyen, böylece 
bağımsız devlet kurma hakkını reddeden sosyal reformist, sosyal . 
şoven TBKP'nin, bu yapısıyla, adındaki "komünist" 
sözcüğünden başka "komünist"likle hiç bir ilgisi yoktur. 

Bu değerlendirmelerimizden sonra, şöyle bir soru da 
gündeme gelebilir: Yukanda saydığımız niteliklere sahip bir 
Marksist-Leninist partinin hiç bir süreçte, kapitalist sömürü 
düzeni içerisinde kurulması olasılığı ve koşullan yok mudur? 

Elbetteki vardır. İktidar perspektifinden ödün vermeyen, 
devrimci zoru mücadele anlayışının özü olarak gündemleştiren 
ve sınıfın öncü örgütü olarak devrimi yönlendiren komünist 
parti, bu ilke ve politikalannın hiç birinden taviz vermeksizin, 
burjuvazinin koyduğu yasal sırurlamaları tanımaksızın ve ona 
rağmen, ya da yasalann değişimine yol açarak belli tarihsel 
dönemlerde ve özgün süreçlerde legal olarak çalışabilir. Bu, 
bütünüyle, kitlelerin devrimci gücüne ve toplumsal meşruluğa 
dayalı olarak somutlaşmaktadır. Belli dönemlerde legal 
çalışmış, ya da özgün tarihsel koşullar içinde legal çalışma 
olanağını elde etmiş komünist partilerin hiç biri bu hakkı, 
burjuvazinin bir lütfu ya da kendisini burjuva yasallığına 
entegre etmeyle elde etmemişlerdir. Devrimci savaşımın sonucu 
oluşan fiili durumlara ve kitlelerin. gücüne dayanarak, 
programlardan tavizler verilmeksizin legalleşmeler söz konusu 
olmuştur. Örneğin, Bolşevik Parti'nin 1917 Şubat . 
Devrimi'nden hemen sonra bir kaç aylık bir sürede çalışmalarını 
açık bir şekilde yürüttüğünü görmekteyiz. Ama bu hiç de 
burjuvazinin "verdiği" bir yasal hakla gerçekleşmemiştir. 
Bolşevik Parti'nin kitlelere dayanan devrimci gücü ve 
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Sovyetlerin fiili iktidan bu açık çalışma koşullarını yaratmı~tır; 
ve bu süreçte Bolşevik Parti, proletarya diktatörlüğü belgisini 

daha güçlü bir sesle ve doğrudan hedeflenen bir perspektifle 
yükseltmenin savaşımını vermiştir. Aynı şekilde Bulgaristan 
Komünist Partisi (BKP)de 1923 faşist darbesine kadar belli bir 
süre legal olarak çalışmış; darbeden sonra da Bulgaristan lşçi 
Partisi'ni (BlP) kurarak legal mücadeleyi farklı bir boyutta 
sürdürmüştür. Bir yanılgıya yol vermemek için, legal ve açık 
mücadelenin bazı süreçlerde üstüste çakışsalar da, aynı anlamı 

taşımadıklarını vurgulamak istiyorum. 

)'ukanda vermiş olduğum birkaç örnek dışmda İspanya, 
Portekiz, Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya vb. birçok 
ülkede de komünist partilerinin yasal olarak çalıştığını 

görebilmekteyiz. Tabii ki, bunlann önemli bir bölümünUn 
Euro-komünist bir neteliğe bürünerek, adından başka 

komünizmle bir ilgilerinin kalmadığını da belirtmek 
dururnundayım. Söz konusu komünist partilerinin henüz 
devrimci niteliklere sahipken legalleşme süreçlerine 
bakıldığında, kimilerinin burjuva demokratik devrimler, 
sürecinde liberal burjuvaziyi feodaliyete karşı destekleyerek 
legalleşme hakkını elde ettiklerini görüyoruz. Tabii ki, 
burjuvazi iktidarını sağlamlaştırdıkça bunlardan bir bölümüne 
yoğun saldırılar yöneiterek yer altına geçişlerine yol açmış; bir 
bölümünü de süreç içinde düzen sırurları içerisine çekerek 
eritmiş, uzun süreli legal çalışmalarla bunları birer reformcu 
partiye dönüştürmüştür. 

Komünist partilerinin legal çalışma koşullarını 

irdelediğirnizde karşımıza çıkan diğer bir örnek de, anti faşist 
mücadele içinde, savaşımı yükselterek; kitlelerin desteğini 
kazanarak ve bu güce dayanarak iktidar mücadelesi yürüten 
komünist partilerinin, faşizmin alaşağı edilmesinden sonra, 
yanlış politikalar sonucu iktidan tekel dışı burjuvaziye teslim 
etmeleri ya da kaptırmalarına karşın, güçlü bit: toplumsal 
dayanağa sahip olmalarından dolayı legal çalışma koşuHanna 

sahip oluşlan ve bu hakkı elde etmeleridir. Bu partilerin de 
legalleşmeleri, burjuvazinin bir lütfu değildir. Ve burjuvazinin 
en azından ilk dönemlerde onlara müdahale gibi bir gücü de 
yoktu." Çünkü bu hak, savaşılarak, kitlelerin devrimci gücünün 
güvencesine dayanılarak, burjuvaziye rağmen kazanılmıştır. 
Denilebilir ki, birçok komünist parti, iktidan kazanabilecek 
konumda iken, yanlış politikalar sonucu bu olanağı yitirmiş, 

sonuçta, legal çalışma hakkı ile yelinilir bir durumla karşı 
karşıya kalmıştır. 

Burada bir noktayı daha vurgulamak isf4.yorum. Belli 
tarihsel koşullar içinde legal çalışma hakkım elde eden bazı 
komünist partilerinin, uzun süreç boyunca düzen içinde bu 
konumlarını sürdürdüklerinde, giderek devricci niteliklerini 
yitirdikleri, burjuva yasallığına entegre olmaya yönelik bir 
evrimleşme gösterdikleri de unutulmamalıdır. Ayrıca mücadele 
araç, biçim ve yöntemlerinin tümüyle ülkelerin tarihsel 
gelişimlerine, demokratik mücadele geleneklerinin gücüne, 
egemen devletin kurumlaşma yapısına, kitlelerin bilinç, 
örgütlülük ve gücüne vb. koşullara bağlı olduğunu da ö7.e1likle 
belirtmekte yarar görüyorum. Bu nedenle, değişik ülkelerde 
komünist partilerin kurulmuş olmasından hareketle, ülke 
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koşullarını dikkate almadan doğmatik bir şekilde, süreci 
irdelemeden, legalleşmeyi savunmak; tasfiyeci, reformcu bir 
anlayışın ürünüdür. Yine aynı şekilde, küçük burjuva sekter 
yaklaşımlarla, legal planda parti olarak hiç bir süreçte 
çalışılamayacağıru savunmak, bunu teori düzeyine yükseltmek 
ve mutlaklaştırmak da yanlış ve çarpık bir anlayışın ürünüdür. 

Bu değerlendirmelerimizden hareketle, şu ana kadar 
söylediklerimizi topadayacak olursak; bugün Türkiye'de 
komünist olma niteliklerine sahip ligal ya da açık bir partinin 
kurulması mümkün değlidir. Komünist bir parti, illegal olmak 
ve bu bağlamda değişik mücadele yönelmelerini de örgütlernek 
ve değerlendirmek durumundadır. Bunun ötesindeki her 
yaklaşım, süreci yakalayamayan çarpık, kimisi de reformcu 
olmaktan ~te gidemeyecektir. Aynı şekilde, bugün Kürdistan'da 
da legal bir komünist partinin kurolabileceğini savunmak. 
Kürdistan'ın tarihsel gerçekliğini kavrayamamakla, sömürgeci 
devlet politikalarını gözardı etmekle, varlığı bile kabül 
edilmeyen, tarihi, kültürü, dili yok edilmek istenen, tüm ulusal 
demokratik hak ve özgürlükleri elinden alınmış bir ulusun 
gerçekliğini görmemekle, hatta reddetmekle özdeştir; 

mücadeleyi tasfiye etmek ve giderek sömürgeci burjuvaziyle 
bütünleştirmeye yönelmektir. 

Legal parti tartışmalarında TBKP vb. çevreler tarafıdan 
savunulan v~ yukanda genel hatlarıyla ele almaya çalıştığımız 
bu yaklaşımın dışında, "Legal Sol Parti", "Açık Devrimci 
Parti" vb. nitelemelerle legal parti tartışmalarına farkıl bir 
kapsam ve boyutta katılan bazı anlayış ve çevreler de söz 
konusudur. Bu çevrelerin yaklaşımiarına da genel hatlarıyla da 
olsa değinmektc yarar vardır. 

Bu çevrelerden biri Emek çevresidir. Türkiye ve Kürdistan'ı 
kapsayacak legal bir "sol parti"nin kurolabileceğini savunan 
Emek Dergisi'nin "legal sol parti" anlayışını şu ana noktalarda 
toplayabiliriz: 

1- Legal sol parti kesinlikle iktidan hedeflemelidir. Bu da 
işçi sınfn ve emekçi kitlelerin iktidan olan demokratik iktidan 
olmalıdır. 

2- Legal sol parti işçi sınıfı partisi olmayacak. 

3- Antifaşist, antiemperyalist, antişoven, antitekel bir 
programa sahip olacak ve sosyalizmin bağımsız sesini 
yükseltecek. 

4- İllegal örgütlenen proletarya partisinin paralelinde 
çalışacak, partili-partisiz güçlerin bileşiminden oluşacak ve 
demokratik merkeziyetçilik bu partinin işleyişinin esası olacak. 

5- Partinin rolü "demokrasi" mücadelesiyle 
sınırlandınlamayacak. Yani legal sol parti, bir "demokrasi 
cephesi" olmayacak. 

6- Seçimlere katılacak, bağımsız ajitasyon ve propaganda 
çalışmalan yürütecek. 

7- Kitleselliği hedefleyecek. 

8- Burjuvazinin çizdiği yasal sınırları değil, kitlelerin 
devrimci gücüne dayalı toplumsal meşruluğu temel alacak. 
Mücadele biçimini ve örgütlenmesini bu meşruluğa 

dayandırııcak. 
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Emek çevresi tarafından savunulan "legal sol parti" anlayışı, 
Türkiye ve Kürdistan gerçekliğinden uzak bir yaklaşımı 
sunmaktadır. Bugün, iktidan hedefleyen, burjuva devlet aygıtını 
yıkmayı, proletarya ve emekçi kitlelerin iktidannı kurmayı, 
Kürt ulusurıa bağımsız devlet kurma hakkını tarumayı, devrimci 
zoru temel alarak bu bazda örgütlemeyi programına koymuş bir 
partinin burjuva yasallı ğı içinde kurulamayacağını bir kez daha 
vurgulamak istiyorum. Yaşanan süreçte böyle bir partiyi 
"kitlelerin toplumsal meşruluğuna dayanarak kuracağız" 
yaklaşımının da gerçeklikle bağdaşmayan ve soyut bir 
değerlendirmeden öte bir anlam taşımadığı da gerçekliğin diğer 
bir boyutudur. Toplumsal meşruluk ve kitlelerin devrimci 
gücüyle kastedilen, yerel seçimlerde İstanbul'da alınan 2000-
3000 dolayındaki oy mudur, yoksa? 

Ayrıca, savunulan bu parti anlayışı, aslında bir "cephe"nin 
legal olarak örgütlendirilmesi anlamına gelmektedir. Yani, 
"partili-partisiz, işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin partisi" ancak 
bir cephe niteliğini taşıyabilir. Peki Türkiye sosyalist 
hareketinde dağınıklık, güçsüzlUk ve örgütsüzlük bu denli 
yoğun ve yaygın bir durumda iken; proletaryanın öncü sınıf 
örgütü oluşturulamamışken, illegal devrimci platformda, 
devrim güçlerinin bırakalım "cepheleşme"lerini, henüz sağlıklı 
bir işbirliği anlayışını bile somutlaştıramadıklan gerçekliği çok 
net bir şekilde ortadayken; henUz işçi sınıfı, emekçi kitlelerin 
devrimci, sosyalist güçlerle bir bütünleşmesi sağlanamamışken, 
böyle bir "legal sol parti" önerisinin ortaya atılmasının, 
yaşamın somut gerçekliğinden kopukluğun yarattığı bir 
acizliği, yansıtmaktan öte bir anlam ifade ediyor mu? Burada 
egemen olan anlayış, tümüyle pragmatizmdir. Yani, yasal bir 
partinin sağlayacağı kısmi olanaklardan yararlanma uğruna, 
böyle şekilsiz ve mücadeleye hiç bir ivme katmayacak bir parti 
anlayışı savunulınaktadır. Üstelik de bütün bu gerçeklikler gün 
gibi ortadayken; varlığı bile kabul edilıneyen Kürt ulusunun, 
bağımsız devlet kurma hakkını savunan antiemperyalist, 
antifaşist, antitekel devrimci niteliklere sahip legal bir partinin 
kurulabileceği savunulmaktadır. Bu ayaklan havada bir parti 
olınaktan öte gidemeyen; Türkiye ve Kürdistan'ın yaşanan 
koşullarını ve mücadele sürecini tümüyle görmezden gelen bir 
parti önerisidir; sorunu, tarihsel gelişim, sömürgeci devletin 
niteliği ve devrimci güçlerin konumundan soyut bir şekilde ele 
alan bir parti önerisidir. 

Emek çevresi tarafından savunulan bu yaklaşıma paralel bir 
anlayış da, "Açık Devrimci Parti" (ADP) adı altında Toplumsal 
Kurtuluş çevresi tarafından gündemleştirilınektedir. Toplumsal 
Kurtuluş'un savunduğu ADP'nin ana özelliklerini şöyle 
sıralayabiliriz: 

1- Açık Devrimci Parti, iktidan hedefleyecek bir partidir. 
2- Sosyalist hareketin bir bileşeni olarak, illegal 

mücadelenin . tasfiyesi üzerinde değil, onunla işbirliği içinde 
olacak. 

3- ADP, sosyalist devrimi savunacak. 
4- ADP, işçi sınıfı partisi olınayacak; bir "emekçi", partisi, 

bir "halk" partisi olacak. BunuYalÇın Küçük şöyle ifade ediyor: 
"Biz bu partileşme hareketini bir işçi sınıfı partisi çerçevesinde 
düşünmüyoruz. Türkiye'nin bu günkü somutunda bir emekçi 

partisinin kurolabileceğini düşünüyoruz, bir 'halk partisi' 
düşünüyoruz. Biz, sosyalizme yönelen bir parti kurmak 
istiyoruz." (Y. Küçük, Toplumsal Kurtuluş, sayı 3, sayfa 21. 
aktaran Mehmet Erdemir) 

5- ADP, burjuva yasallığını değil, toplumsal meşruluğu 
temel alacak. 

6- ADP, "Demokrasi güçlerinin" partisi olmayacak, 
dışındaki devrimci güçlerle ittifak kuracak. 

7- Kitleselliği hedefleyen, seçimlerde sosyalizmin bağımsız 
sesini yUkselten bir parti olacak. 

Toplumsal Kurtuluş çevresinin ADP önerisinin, Emek 
çevresi tarafından gündemleştirilen "legal sol parti"den pek 
farklı bir yaklaşımı içermediği nettir. Yalnızca iktidann niteliği 
ile diğer bir kaç noktada bazı farklar söz konusudur. Yalçın 
Küçük, iktidan hedefleyen, sosyalizme yönelen bir parti diyor. 
Bu yaklaşım da, soyut bir düzlemde hareket edilişi ifade ediyor. 
Yukanda Emek çevresinin "legal sol parti" önerisi ile ilgili 
söylediklerimin, ADP önerisi içinde genel hatlarıyla geçerli 
olduğunu vurgulamakla yetineceğim. · 

Ulusal ve Toplumsal kurtuluş mücadelelerinin tarihsel 
gelişmeleri, her demokratik hak ve özgür!Uğün ancak kitlelerin 
devrimci gücüne dayanarak savaşmakla elde edilebileceğini net 
olarak somutlamıştır. Henüz, ayrı ayrı oluşumlarda ifadelerini 
bulan Türk sosyalist çevrelerinin dağnıklığı sürüyorken, bu 
çevrelerin en azından çoğunluğunu kapsayacak illegal sosyalist 
bir öncülükten ve emekçi kitlelerin devrimci birliğinden 
yoksunluk süreci yaşanıyorken, kitle bağları zayfken; 
sendikalarda, diğer mesleki-demokratik kitle örgütlerinde 
kitleleri sağlıklı bir milcadele perspektifiyle hareketlendirecek 
bir oluşum henüz yokken, bunu yaratmanın· süreci 
yaşanıyorken; !ega! partiyi ön plana alınak ve özünde yukarıda 
dile getirdiğimiz bütün görev ve sorumlulukları legal parti 
aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışmak, sonuç itibariyle 
milcadelenin köklü devrimci bir temel üzerinde inşa edilmesi 
gerektiğinin kavranamamısıdır; mücadeleyi tümden legalize 
etmektedir. 

TOrkiye'de emekçi kitlelerin iktidar hedefiyle mücadele 
edecek bir "legal sol parti"nin ya da "Açık Devrimci Parti"nin 
yaşadığımız süreç ve toplumsal koşullarda olanaklı olınadığını 
ve özünde yanlış olduğunu belirttikten sonra; Kürdistan için ise, 
bugün ne burjuva yasallığı bağlamında, ne de ulusal demokratik 
gUçleriİı konumu ile · sömürgeci devletin niteliği ve 
uygulamaları anlamında, legal"sol" ya da ulusal demokratik 
bileşimli bir "Kürt partisi"nin koşullan yoktur; aynca, 
Kürdistan'lı ulusal demokratik gUçlerin, yaşanan süreçte legal 
parti gibi, reformcu, çok geri bir zemine oturtulan bir araca bir 
gereksinimlerinin olmadığını ve böylesi bir eğilimin, devrimci 
özü boşaltılmış, kitle dönamizmine set çeken bir yaklaşımın 
ürünü olduğnu da vurgulamak istiyorum. Legal mücadelenin 
henüz değerlendirilernemiş bu derıli bir çok olanak ve biçiminin 
olduğuna ve legal mücadelenin "legal bir parti" ile 
özdeşleştirilmemesi gerektiğine özellikle dikkatleri çekmek 
istiyorum. Kürdistan'daki örgütlenme sorununa yazının akışı 
içerisinde tekrar değinıneye çalışacağımı belirterek, şimdilik bir 
nokta koyuyorum. 
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Türkiye sol hareketi içinde "legal sol parti" tartışmaianna 

farkıl bir perspektifle katılan bir çevre de Gelenek çevresi dir. 

Gelenek'in legal parti anlayışını genel hatlarıyla şöyle 

sıralayabiliriz: 

1- Legal sol parti bir "işçi sınıfı partisi" olmayaçak. 

2- Sosyalizmin bağımsız sesini yükseltmenin bir aracı 

olacak. 

3-İktidan hedefleyen bir parti niteliği taşımayacak. 

4- "Türkiye toplumunun" büyük bir bölümünü 
kucaklamayı hedefleyen bir kitle ve "seçim partisi" olmayacak. 

5- Var olan sosyalist kadroların bütünleştirilmesi, 

kaynaştınlması ve sosyalizm mücadelesine yeni yeni kadroların 

kazanılmasını hedefleyerek, kadroların dışa açılmalannın aracı 
olacak. ' 

6- Legal sol parti, bu yapısıyla, işçi sınıfı partisine giden 

yolda bir adım, bir halka olacak. 

7- Legal sol parti, seçimlere katılacak, seçim alanalarını 

genişletecek önemli işlevlere sahip olacak. 

Gelenek'in parti anlayışının ana özellikleri bunlardır. Her 

şeyden önce, bilimsel sosyalizmin tanımladığı anlamda, 
partinin programı, mücadelesi ve örgütlenmesiyle iktidarı 
hedefleyen öncü bir savaş örgütü olduğunu vurgulamak 
istiyorum. Yani, bir partinin en önemli özelliği iktidarı 

hedeflernesi ve kendi öncillüğünde kitleleri de bu mücadeleye 
katacak bir perspektife sahip olmasıdır. Bu anlamda, Gelenek 

tarafından gündemleştirilen "Parti"nin aslında, parti olmanın hiç 
bir özelliğini taşımadığnı vurgulamak istiyorum. Nitekim, 

kendileri de bu partinin, bilinen anlamda bir "parti" 

olmayacağını net olarak dile getiriyorlar. O halde, farklı bir 

misyonu yüklenebilecek bir aracın, parti olarak 
tanımlanamayacağıni; böyle bir oluşumun olsa olsa bir 

"Sosyalist Fikir ve Tartışma Kulübü" olabileceğini özellikle 

belirtmek gerekiyor. Ayrıca sosyalist kadroların 

"harmanlanması" ve sosyalistlerin birliğinin sağlanmasının 
aracı olarak devrimci sosyalist illegal bir örgütlenme değil de, 

böyle "şekilsiz" 'Iegal bir örgütlenmeyi göstermek çarpık bir 
anlayışın sonucu olup, ciddi bir yanlışlığı ifade etmektedir. Bu 

türden "örgüt" önerilerinin daha baştan işlevsiz olacağı, 

öngörülen amacı bile gerçekleştiremeyeceği, Türkiye'nin 

bugünkü somut koşullan sağlıklı bir şekilde irdele?diğinde net 

olarak görülebilecektir. 

Türkiye solunda legal parti tartışmalan bu boyutta sürerken, 
Kürt sol çevrelerinde de, son dönemlerde sorun daha çok 

tartışılmaya başlandı. "Kürt Partisi". ve "Türk ve Kürt 

halklannın ortak partisi" şeklinde gündemleştirilen legal parti 
önerileri ülkemizdeki netleşmeleri de hızlandırmaktadır. Ve bu 
güne kadarki veriler de Deng Dergisi çevresi ve sağ anlayışa 

sahip bazı kişiler dışında legal bir parti önerisini kabul eden 

başka bir anlayışın olmadığını göstermektedir. Bu nedenle de 

Deng yazarı M. nY AN tarafından derginin 2. sayısında ortaya 

atılan "Kürt ve Türk Halklarının Tüm Devrimci Demokrat ve 
Yurtsever Güçlerini Kapsayacak Kitlesel ve Legal Bir Parti" 
önerisini bazı yönleriyle ele almak istiyorum. Bu konuda 

yapacağım değerlendirmeler, aynı anlayışı içermekle birlikte, 
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soruna legal "Kürt Partisi" bazında yaklaşan anlayışlar için de 
geçerlidir. · 

Deng yazan, legal partiyi "Türk ve Kürt halklarının" 

yurtsever, sol, devrimci, demokrat, Marksist güçlerinin ortak 
platformu olarak değerlendirdikten sonra, şöyle diyor: "Bu 
partinin işlevi elbet devrim yapmak değildir. Ama o bugün 
halklarırnızın ekmek ve su gibi ihtiyaç duyduklan demokratik 

hak ve özgürlükleri önüne baş hedef olarak koymalıdır." (sayfa 

14, Deng, 2. sayı) 

Deng yazan, bağımsız bir Kürdistan pespektifıne sahip 

olmadığı için, yani federasyondan yana bir tutum içinde olduğu 

için, doğal olarak, soruna Kürdistan zemininden bakamıyor. 

Ama sorunumuz bu değil. Esas sonın, Deng yazannın önerdiği 
legal partinin programı ve çizgisidir. Bugüne değin legal parti . 

önerisini ortaya atan çevrelerin içinde en geri perspektif, Deng 

yazan tarfından ileri sürülmektedir. Bu parti, daha önceleri 11P 
ve TSİP çevrelerince ortaya atılan ve burjuva demokrasisi 

hedefınİ içeren ''demokrasi partisini"nin program ve çizgisinden 
daha da geri bir durumu yansıtmaktadır. Düzen içi reform 
partisine dönüşen TBKP'nin programına yakın -belki de daha 

geri- bir proğram ve çizgi önerilmektedir. Deng yazan, açık bir 

şekilde bu parti "demoktatik hak ve özgürlükleri önüne baş 
hedef koymalıdır" diyor. Yani, demokratik hak ve özgürlükler 

baş hedef haline getirilerek, devrim için yürütülecek mücadele 
bir tarafa bırakılıyor; devrime giden yol, reformların aşama 
aşama gerçekleştirilmesiyle döşeniyor, devrimci mücadeleye 

bağlı olarak yürütülecek demokratik hak ve özgürlükler 

mücadelesi başlı başına bir hedefhaline getiriliyor. Sosyalist ve 
devrimci güçler, hiç bir süreçte devrim hedeflerinden vazgeçexek, 

bu hedefin önüne reform programları koymazlar. Eğer, 
demokratik hak ve özgürlükler için savaşılacaksa -ki 
savaşılması zorunludur- bu, başlı başına bir program ve buna 

dayalı bir "cepne" ya da "cephe" niteliği taşıyan -böyle bir 

misyon yüklenen- bir "parti" ile değil, devrim güçlerinin 

cephesi tarafından gündemleştirilecek taleplerin, iktidar 
perspektifine bağlı olarak yükseltilmesiyle olmalıdır. Yani, 

kısacası, iktidar hedefımizi çok uzak bir geleceğe havale ederek, 
önümüze çok dar ve geri prograrnlar koyarak ve bu pragramı baş 

hedef haline getirerek devrim mücadelesi verilmez. Böylesi bir 

anlayış devrim mücadelesini reformaların aritmetik toplamına 

indirgemekten öteye gidemeyen çarpık bir anlayıştır. 

Demokratik hak ve özgürlükler, kitleleri mücadeleye kanalize 
etmek, devrimci güçlerin kitle bağlarını güçlendirmek ve 
savaşıma ivmeler kazandırmak için, yükseltilen ve kazanılması 

için mücadele edilen talepler olarak algılanmalıdır. Yoksa, başlı 

b~ına bunu bir hedef haline getirmek reformcu bir politikadır. 

Deng yazannın legal parti anlayışı, devrime uzanan yolun 

reformlara indirgenişini yansıtan bir politikayı ifade ediyor. 

Bunu başka bir örnekle daha açmaya çalışalım. Yukanda dile 

getirilen legal parti programını kastederek şöyle diyor yazar: 
'Türkiye ve Türkiye Kürdistan'ı koşullannda bunu başarmak, az 
şey başarmak değildir. Çünkü böylesine sade, sınırlı bir 

program bile bizim koşullarımızda ancak yığınlar harekete 

geçirilerek, güç dengesi değişimden yana olan güçlerden yana 
çevrilerek başarılabilir ve bu, kitlelere çok dahe ileri 
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değişimierin yoluna açar." (Deng, Sayı: 2, Sayfa 15) 
Evet, sorun nettir: Deng yazannın çizdiği perspektif e göre, 

ilkin "demokratik hak ve özgürlükler baş hedef' haliİıe getirilip, 
"kazarulacak", daha sonra bu kazanımlar da bundan biraz daha 
ileri değişimierin yolunu açacak; belki, bu değişimler de başka 
"ileri" değişimierin yolunu açacak ve nihayet bUtUn bunların 
sonucunda "mutlu son"a ulaşılacak. Kısacası, devrim ve 
devrimci mücadele gibi bir sorun Deng yazarınca 
gündemleştirilmiyor. 

Peki, Deng yazarının legal partinin ''Türk ve Kürt 
halklarının ortak partisi" olması gerektiğini savunmasının, 
yazarın "federasyon" anlayışı dışında başka bir nedeni var mıdır, 
acaba? Deng yazan, programı ve çalışma tarzıyla bir "Kürt 
partisi"nin kurulmasının bugünükü yasalarla mümkün 
olmadığını belirttikten sonra şöyle diyor: "Hatta, programda ve 
çalışma tarzında yasal durum gözetiise bile, egemen güçlerin, 
salt Kürtleri kapsayan bir partiye yönelik olarak çok daha 
saldırgan olacaklarına kuşku yoktur. Saldırılan göğüslemek ve 
örgütü yaşatmak için Türk sol ve demokratik güçleriyle birlikte 
olmanın yaran büyüktür."(Deng, Sayı 2, Sayfa 15) 

Bırakalım programında "Kürt partisi" olduğunu belirtmeyi, 
kendi kadereni tayin hakkı vb. noktalan dile getirmeyi, pratik 
olarak da bir "Kürt Partisi" konumunda olmayı, egemen 
güçlerin "partiye yönelik çok daha saldırgan olacakları" 
gerekçesiyle göze almaktan kaçınan böyle bir partinin; "baş 
hedefi olan" demokratik hak ve özgürlüklerin kazanılması için 
ne oranda mücadele edeceği de daha net bir şekilde somutlanıyor. 
Sorun, burjuva yasalJığının yarattığı yasak ve engellemelerden 
öte, yazarın anlayışından kaynaklanmaktadır. Yani yazann karşı 
çıktığı, "Kürt Partisi" önerisinin program, çizgi ve anlayış 
bazındaki çarpıklığı değildir; böyle bir partinin "daha çok 
baskıya" maruz kalacağı vb'dir. 

Deng yıı,zarının legal parti anlayışı bununla da sınırlı 
kalmıyor; bu parti öneri sinin, süreç içerisinde tümden legalize 
olma düşüncesinin ilk adımı olarak düşünüldUğU ortaya çıkıyor. 
Bu konuda yazar şöyle diyor: "Ülkede ne zaman özlenen 
demokratik ortam gerçekleşir, geçmişin bentleri, duvarları 
yıkılırsa o zaman herkes kendi adıyla, kimliğiyle programıyla 
sahneye çıkabilecek ve belki yeni koşullara yönelik yeni 
birlikler, cepheleryaraulacaktır." (Deng, Sayı: 2, Sayfa 15) 

Sorunun, anlayış bazında çok ciddi çarpıklıklar içerdiği 
düşüncesindeyim. Nedir acaba, o "özlenen demokratik ortam"? 
Nedir, "geçmişin bentleri, duvarlarını yıkacak" ortam? 
Kürdistanı'ın kurtuluşuyla oluşacak bağımsız ve demokratik bir 
ortam mı, yoksa Türkiye'de emekçi halkın iktidan ele geçiterek 
oluşturduğu demokratik bir ortam mıdır, kastedilen? Tabii ki 
hayır. "Özlenen demokratik ortam" devrimle gelecek demokratik 
bir ortam olarak ele alınmıyor. Kelimenin tam anlamıyla 
"burjuva demokratik" bir ortamdır. Nasıl varabiiiyoruz bu 
sonuca? Şöyle açmaya çalışalım: Eğer, "özlenen demokratik 
ortam", devrim sonrası bir ortam ise, o zaman "herkesin kendi 
adıyla, kimliğiyle ve programıyla" ortaya çıkarak, "yeni 
koşullara yönelik birlikler, cepheler yaratrnası"nın anlamı 
nedir? Yani devrimden sonra, yeni bir devrim için mi "cephe ya 
da birlikler" oluşturulacak? Görüldüğü gibi "özlenen demokratik 

ortam"la kastedilen, burjuva demokratik bir ortamdır. Ve Deng 
yazan da tüm mücadele perspektifini bu anlayış Uzerine 
temellendirmiş bulunuyor. "Özlenen demokratik ortam" 
gerçekleştiğinde, yani burjuva demokratik bir ortam 
"oluştuğunda" Deng yazan da herkes gibi (?!) "kendi adı, 
kimliği ve programıyla" sahneye çıkabilecektir. 

Herşeyden önce, kendisine "sosyalist" diyen bir anlayışın, 
özlerfen demokratik ortamla "sosyalizm" dışında bir seçenek 
göstermesi o anlayışın "sosyalizm"le ne ölçüde ilişkili 
ôlduğunu gösteren bir ipucudur. Biz sosyalistler, önümüze 
ulusal demokratik halk devrimini birinci stratejik aşama olarak 
koysak bile, özlediğmiz demokratik ortam yine de bu değlidir; 
özlemimiz sosyalizmdir. 

Deng yazarının SHP ile ilglii söyledikleri de ilginç bir 
durum yansıtıyor. Yazar, " ...... SHP de, demokratik yöndeki 
değişim için oynayabileceği rol bakırnından da olsa, kendisine 
bağlanan umutlann boşuna olduğunu pek çabuk gösterdi" 
dedikten sonra, şöyle devam ediyor: "SHP yönetimi, demokratik 
hak ve özgürlüklerin kazanılması için enerji ve cesaretle çaba 
göstereceğine, bu iş için kitlelere destek olacağına, tam tersine 
köstek oluyor; onları yatışurmaya çalışıyor, oyalıyor." (Deng, 
sayı 2, s. 16) 

SHP'ye bu denli umudunu bağlamış; SHP'nin "demokratik 
hak ve özgürlüklerin kazanılması için ene.rji ve cesaretle çaba 
göstermesi", hatta "kitlelere destek" bile olması gerektiğine bu 
denli inanmış bir "sosyalist" sanırım ender bulunur. Üstelik, 
SHP'ye umut bağlayarak hayal kırıklığına uğrayan aslında 
yazarın kendisi olduğu halde, çok ilginç bir tutumla, sorunu 
başkalanna yüklerneye çalışmakta; SHP'nin "kendine bağlanan 
umutların boşuna olduğunu pek çabuk gösterdiğini" 
Söyleyebilmektedir. Sömürgeci burjuva partisi SHP'nin 
niteliğini kavrayamayan, ondan "demokratik hak ve 
özgürlüklerin kazanılması için" çaba ve anlayış bekleyen; 
bunun sonucunda da yılJarca SHP içerisinde çalışarak, 
destekleyerek, kitlelere "umut" haline dönüştüren, SHP 
kuyrukçuluğu yapan ve bunu açık bir şekilde savunmaktan da 
kaçinmayan bu anlayış, bugün hayal kırıklığına uğrayarak, • 
SHP'den aynlmakta; SHP'den gerçekleşmesini beklediği ama 
SHP'nin gerçekleştirmediği (!) "demokratik hak ve özgrlükleri" 
"baş hedef' seçen yeni bir parti önerisiyle ortaya çıkmaktadır. 
Sonuç şunu gösteriyor: Şayet SHP bu "demokratik hak ve 
özgürlükleri" gerçekleştirseydi(?) yazarın önerdiği "legal 
parti"ye de gereksinim kalmayacakuherhalde. ; 

İşte, tam da bu yaklaşımın doğal bir sonucu olarak, Deng 
çevresinin önerdiği legal ·parti ile SHP'den ayrılanların 
oluşturmaya çalıştıklan "Yeni Demokratik Oluşum" adı verilen 
yeni "sosyal demokrat" nitelikli parti birbiriyle çakışmaktadır. 

O halde Deng yazannın önerdiği Iegal parti anlayışını şu ana 
noktalarda toplayabiliriz: 

- Deng yazarının legal sol parti anlayışı bir reform 
partisinden öte bir anlam taşımamaktadır. 

- "Baş hedefi, demokratik hak ve özgürlüklerin kazanılması" 
olan bu legal partinin, programındaki bu sınırlama, temelde 
yasal sorunlardan değil, anlayıştan kaynaklanmaktadır. Çünkü, 
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yazarın "özlediği demokratik ortam" zaten böylesi bir programla 

da gerçekleşebiliyor. 

- Daha düne kadar SHP'den "demokratik dönüşümler" 

bekleyen ve bunu kitleler de maletmeye, kitlelerin umudunu 

buraya yönettmeye çalışan, ama sonuçta hayal kırıklığına 

uğrayan bu anlayış; şimdi de yeni bir "düzen içi", reformcu 

umuda- kitleleri sürüklemeye çalışmaktadır. SHP'nin, 

kazanılması için çaba göstermediği (!) "demokratik hak ve 

özgürlüklcri" kazanma görevi şimdi de, yeni partiye yüklenerek, 
kitlelere yeni bir "umut" (siz, umutsuzluk anlayın) kapıs"ı 

açılmaktadır (!) 

- Deng yazarı, kitlelere burjuva demokratik bir ortamı, 
"özlenen" ortam şeklinde gösterip, hedef göstererek, devrim ve 

sosyalizm perspektifini bulandırmakta; kitlelerin düzenden 

beklenti ve umutlarını yoketme yerine, pekiştirmenin zeminini 

hazırlamaktadır. 

-Deng yazarının sağ anlayışı, O'nu geri çözüm yollarına, 

düzen içi yönelimlere sürüklemektedir. Sosyalistlerin, öncülük 

gibi tarihsel bir misyon ve görevlerinin olduğu gerçekliğini 

kavrayamayan Deng yazarı, bağımsız devrimci bir çizgiyle 

kitlelere ulaşma perspektifini taşımamaktadır. Bu anlayışının 

doğal bir sonucu olarak da, "baş hedefi" demokratik hak ve 

özgürlüklerin kazarulması olan bir reform partisi önermektedir. 

"YENI DEMOKRATIK OLUŞUM"UN 
NITELIGI VE SOSYALISTLERIN TAVRI 

Yazının akışı içinde değindiğim gibi, SHP'den ayrılan/ 

atılanların başlattığı ve yalnız bunlarla sınırlı kalmayarak, bazı 

ilerci, yurtsever aydınları da kapsayacak bir şekil alan yeni parti 
çalışmaları, yurtsever, devrimci, sosyalist güçler arasında bir 

tartışma açılmasına yol açtı . Şu ana kadarki yönelimleri, 

politikası, bileşimi ve çalışmalarıyla, düzen içi reformcu bir 

konumu aşamayan ve Avrupa sosyal demokrasisinin gelişim 

sürecini andıran bir durum yansıtmaktadır; bu yeni parti. 

. Bugüne değin S HP' de çalışmış, oraya yöneltilmiş belli bir 

yurtsever potansiyel SHP'nin son tutumlarıyla, bu sömürgeci 

burjuva partisinin niteliğini bizzat kendi pratiklerinde görmüş 

ve belli bir aynşmayı da yaratmıştı. Fakat, henüz SHP'den, 

sömürgeci burjuva partilerinden "umut"lar yeni yeni kesilmeye 

başlamışken-geniş kitleler nezdinde-, bu kez başka bir "umut" 

yaratılmaya başlandı. 

SHP'de yıllarca yapılan çalışma, SHP'ye taşınan kan ve 

orada eritilen potansiyel yetmiyormuş gibi, bu kez, yeni bir 

partiye, düzen içi bir reform partisine kan taşınması için kollar 
sıvanmaya başlandı. 

12 Eylül sömürgeci faşizminin en karanlık dönemlerinde 

"demokratik hak ve özgürlüklerin kazanılmasında" geniş bir 

ilerici, yurtsever çevre SODEP'e, SHP'ye önemli misyonlar 

yüklemiş, içinde çalışarak tüm dinamizmlerini orada tüketmiş 

• ve "bugün, var olan partiler içinde demokrasiden yana en çok 
tavır alan ve kazanımlar getirebilecek olan parti SHP"dir, 

benzeri yaklaşımlarla bu sömtirgeci burjuva partisi "umut" 

haline getirilmiş, bağımsız devrimci, yurtsever, sosyalist bir 

tutum geliştirilmemiştir. Mücadele perspektiflerini pragmati1m 
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ve ilkesizlik üzerine temeliendiren ve sürekli olarak ehven-i şer 

politikasıyla, kötünün iyisini destekleyen, destekleten ve 

buralara kan taşıyan ülkemizdeki sağ anlayışlar, bu tutumlarıyla 

burjuva kuyrukçu bir konuma sürüklenmişlerdir. İşte, belli bir 

ilkesellik temelinde politika üretme yerine düzen içi parti ve 

politikalar içinde "en iyisini" aramak ve desteklemek gibi çarpık 

bir perspektife sahip olan bu anlayışlar, bugün de farklı bir 
biçimde yeni bir ehven-i şer-i kitlelere "umut" haline getirmeye 

çalışmaktadırlar. Dün CHP, AP'den "daha iyi" idi; daha sonra 

SHP, ANAP'tan "daha iyi" parti olarak desteklendi; şimdi de, 

yeni oluşturulacak parti S HP' den "daha sol, daha iyi" görülürek 

"umut" haline getirilmeye çalışılmaktadır. 

Hayır, bu anlayışı reddetmeliyiz. Ehven-i şer politikası, 

bizleri sonsuza değin (düzen içi sonsuzluk) bu düzeni 

aşanıayan, düzen içi alternatifler arasında "en iyisini'.' 

desteklemeye yönelterek, devrim mücadelesini rafa kaldırmaktan 

öte bir anlam taşımamaktadır. Devrimci ve sosyalist güçler 

reform partilerine kan taşıyarak, onlan kayıtsız-şartsız 

destekleyerek, kuyruklarına takılarak; düzeni aşan, sömürge

sömürgeci ilişkileri kırmaya yönelen bağımsız bir politika 

sürdüremezler. 

Bu nedenle, her şeydtn öcne, sosyalist ve devrimci güçler 

net bir tutum takınarak, oluşturulacak yeni partiye 

katılmamalıdırlar. Bu kararlı tutumlarıyla da yeni oluşuma 

yönelen yurtsever, ilerici insanlarımıza örnek oluşturarak, 
öncülük ederek güçlü bir aynşmayı yaratmalıdırlar. Bu partinin 

halkımızın sorunlarına çözüm getirmeyeceğini, oraya enerjimizi 

harcama yerine, tüm gücümüzle ülkemizin devrim mücadelesini 

güçlendirmemiz gerektiğini çok net bir şekilde kitlelere 

açıklamak, bu konuda onları ikna etmek dunımundayız. Yeni 

bir hayal kırıklığına, sürüklenmenin, ulusal demokratik 
saflardan belli bir potansiyeli bu kez burada eritmenin önünü 

ancak, bugünden alacağımız devrimci, sosyalist tutumtarla 

kesebiliriz. Dün, SHP'de çalışmak, SHP'yi değiŞik ölçülerde 

desteklemek, yurtsever, ilerici güçlere hiç bir şey kazandırmadı; 

aksine, alabildiğine çok şey kaybettirdi. Bugün de, SHP ile 

özdeş olmamakla birlikte, düzen içi bir reform partisi olmaktan 
öteye giderneyecek olan bu partinin içinde çalışmak, "umut" 

haline getirmek, kitlelerin buraya akışına seyirci kalmak, net 

bir tutum takınmamak, devrimci ve sosyalist güçlere çok şey 

kaybettirecektir. 

Burada bir noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. 

Oluşturulmaya çalışılan bu yeni partinin örgütlendirilmesi 

çalışmalarında yer alanlara bakıldığıda, çoğunluğunun ilerici, 

yurtsever nitelikte olduğunu görebilmekteyiz. Bu nedenle de 
bunlara bakış açımız elbette ki,lnönü-Baykal kliğine bakışımız 

gibi olmayacaktır; özellikle, içinde örgütlü yurtseverlerin de 

bulunduğu dikkate alındığında, bu partiyi, bu yapısıyla 

sömürgeci burjuva partileriyle aynı kefede değerlendirmemerniz 

gerekir. Ama ülkemizin bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm 

mücadelesini düzen içi reformlara indirgerneye çalıştıkları ve 
ülkemizin temel sorunlarına hiç bir çözüm getirecek bir 

anlayışta olmadıkları için, bunlarla aramızdaki ayrımları 

netleştirmek ve kitlelere kendi politikamızı alternatif olarak 

göstermek yaşarnsal önem taşımaktadır. Ayrıca, ~Ili bir ilerici, 
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yurtsever potansiyele dayanmakla birlikte, önüne koyduğu 
perspektif, sorunlara bakış açısı ve mücadele anlayışıyla 
SHP'nin biraz solunda bir konumdan öteye gidemeyeceği, 
bugünden görülebilir bir gerçekliktir. 

Sonuç olarak; bugün, sosyalistlerin omuzlannda duran 
önemli bir görev de kitleleri bu ve benzeri reformcu parti ve 
oluşumlardan ayrıştırarak, hızlı bir pratik netleşmeyle onlan 
devrimci mücadele zeminine kanalize etmektir. 

DEVRIMCl-SOSYALISTLERIN 
GÖREVLERI VE MÜCADELE ALTERNATIFLERI 
Sosyalistler, hangi statü içinde yaşariarsa yaşasınlar, 

mücadeleyi sürdürdükleri ülkenin siyasal, ekonomik, toplumsal 
ve tarihsel konumu hangi yapıda olursa olsun, (sömürge, yan 
sömürge, bağımlı ya da egemen bir ülke) bilimsel · dünya 
anlayışlanndan hareketle, mücadele araç ve biçimlerinin tek bir 
boyuta indirgenmesini reddederler. Daha doğrusu, tek mücadele 
biçim ve araçlarının mutlaklaştınlmasma karşı çıkarlar. Aynı 
şekilde, ülkenin tarihsel-toplumsal koşulları ışığında, 
mücadeleye ivme katacak, onu besleyecek, somut koşunann 
somut talılilinden ve nesnel gereksinimlerden kaynaklanan her 
mücadele biçim ve aracı da s"osyalistler tarafından 
değerlendirilmek durumundadır. Bu anlamda, belli, özgün
tarihsel koşullarda değerlend irilebilecek bazı araç ve 
yöntemlerin, hiç bir koşulda kullanılmayacağını mutlaştırmak 
da, çarpık, bilimsel olmayan ~ir yaklaşımı yansıtmaktadır. Işte, 
legal parti sorununa da böyle bakmak gerekir. Birçok ülke 
deneyimi de göstermiştir ki, "hak verilmez, alınır" 
gerçekliğinden hareketle devrimci, yurtsever hatta komUnist 
nitelikli açık veya legal partiler kurulabilmiştir. Ama bu 
mücadele yöntemi, ülkelerin koşulları, egemen devlet kurumunun örgütlenme yapısı , tarihsel gelişim süreci, içinde 
bulı,ınulan dönemin niteliği ve kitlelerin bilinç, örgütlülUk 
düzeyi ile gücüne bakılmaksızın, doğrnatik bir yaklaşımla her 
ülke · için genelleştirilmeye çalışılırsa, çok yanlış sonuçlara 
vanlabilir. 

Eğer komünistler, devrimciler, yurtseverler özgün tarihsel 
silreçlerde legalleşme ya da legal partiler kurma gereksiniminden hareketle, bu hakkı elde etmişlerse, bu kesinlikle mücadele 
çizgisindeki tavizlere dayalı olarak biçimlenmemiştir. Aksine, 
bu hak, savaşılarak kazanılmış; kitlelerin devrimci gücüne ve 
toplumsal meşruluğa dayanarak yaşatılmıştır. Bulgaristan'da, 
Rusya'da, Irlanda'da, Bask'ta ve daha birçok yerde komünistler, 
devrimciler, yurtseverler legal partiler kurmuşlarsa, belli bir 
dönem legalleşmiş ya da açık çalışmışlarsa, bu, daha önce de 
vurguladığım gibi; birer reform partisine dönüşerek, temel 
ilkelerinden. vazgeçerek, düzen içi çözümlerle kendilerini 
sınıriayarak ya da egemen güçlerle uzlaşarak değil; devrimci 

· yığın savaşımına, kitlelerin gücüne dayanarak, çizgilerinden ve 
iktidar hedeflerinden vazgeçmeksizin gerçekleşmiştir. Bu yönde güçlü bir milcadele gelenekleri olmayanların, kitlelerin devrimci 
desteğinden yoksun olanların, ki tlelerin kuyruğunda, onlardan 
çok çok gerisinde bir konumda olaniann egemen güçlere karşı 
kararlı ve gilçlü bir milcadele platformu yaratamayanlarm, henUz 
sosyalist bir öncülük bile yaratamamış olanların, ulusal 

demokratik bileşimli devriinci bir birliği bile yaratamamış, 
yaşama uygulayamamış olanların bugünkü koşullarda, devrimci 
niteliklere sahip bir legal partinin kurulabileceği düşünceleri; 
ülke gerçekliğinden kopuk bir acizliğin ürünüdür. 

Buradan hareketle, yaşadığımız koşullarda; kürdistan'ın 
ulusal ve toplumsal kurtuluşunu gerçekleştirme yolunda 
alabildiğine ağır ve yoğun görevieric karşı karşıya olduğmuz 
böylesi bir süreçte; henüz güçlü, sosyalist bir öncülüğün 
yaratılamadığı, S'li oluşumun bile bugünkü yapısıyla kağıt 
üstünde kalmaktan öteye gidemediği, birçok çalışma alanının 12 Eylül sömürgeci faşizminin darbelerinden ağır yaralar alarak 
boşaldığı veya henüz toparlanamadığı bir süreçte; devrimci 
enerjimizi ülke devriminin temellerini güçlendirmeye 
yöneltmemiz gerektiği bir süreçte; bunca legal olanağın 
varlığına rağmen henüz çoğu değerlendirilememişken ve en 
önemlisi de böyle bir parti gereksinimi yaratacak bir ortam yokken; legal parti sorununu ("Kürt Partisi" ya da "ortak parti" 
sorununu) mücadelenin baş sorunu haline dönüştürmeye, böyle 
bir partiyi lciırmaya ya da içinde çalışmaya yönelmek, bunu 
umut haline getirmek, mücadeleyi tümden legalize etmekten ve 
düzen içi, reformcu bir zemine kaydırmaktan başka bir anlam 
taşımayacaktır. Reformcu bir nitelikte olmanın ötesine geçerneyeçek olan böyesi legal parti (ister ',. Kürt Partisi" olsun, 
isterse de "Türk ve Kürt halklannın ortak partisi" olsun) 
önerilerini ortaya atmak, savunmak; mücadeleyi tümden 
legalize etmenin ylll}ı sıra, devrimi uzak bir geleceğe 
erteleyerek, sorunu reformlara indirgeme anlamını da 
taşımaktadır. 

O halde, bu anlayışımızdan hareketle, bugün enerjimizi 
harcamamız gereken temel sorunları şöyle sıralayabiliriz: 

1- Yoğun bir çabayla, politik örgütlülük güçlendirilmelidir. 
İdeolojik-politik mücadele yaşamın her alanında 
yoğunlaştırılmalıdır. Politik mücadeleyi salt legal, demokratik 
bir mücadeleye indirgeyen sağ anlayışlar reddedilerek, temel 
alınacak örgütlülük ve mücadelenin illegal örgütlenme ve 
illegal mücadele olduğu net olarak kavranılmalıdır. lllegal 
örgütlülük her mücadele zemininde yoğun bir ideolojik 
mücadele ile bütünleşerek savaşırn gUçlendirilmelidir. İllegal, 
yan-legal ya da legal kitle hareketlerinin örgütlendirilmesi için 
çabalar yoğunlaştırılmalıdır. Ajitasyon, propag,anda ve 
örgütlenme aracı olan güçlü bir illegal yayının yaratılması ve 
geniş kitlelere ulaşlınlması için çabalar yoğunlaştırılmalıdır. 

2- Legal mücadelenin önemini yadsıyan veya küçümseyen
teorik ya da pratik olarak- bunun yarattığı geniş olanaklan 
göremeyen sekter yaklaşımlar reddelmelidir. Legal mücadeleyi, 
legal partiyle özdeşleştirmeye çalışan sağ anlayışlar 
reddedilmelidir. Bu çarpık anlayıŞiara kanş güçlü bir ideolojik mücadele yürütülmelidir. 

Sendikalarda, diğer mesleki kitle örgütlerinde; değişik amaç 
ve zeminlerde kurulmuş demokratik kitle örgütlerinde 
çalışılmalı; buralardan ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelesine potansiyel olabilecek bir örgütlülük yaratılmalı; 
değişik misyonlan taşıyabilecek ve mücadeleyi besieyecek legal 
araçlar ülkenin koşullan ve gereksinimleri dikkate alınarak 
yaratılmalıdır. Güçlü bir legal yayın çalışmasıyla en geniş 
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kitlelere ul3§ılmalıdır. Legal mücadele illegal mücadeleye bağlı, 

onu besieyecek şekilde ve onunla birlikte yürütülmeli; onu 

güçleııdinnelidir. 

Bu legal çalışma alanları sağlıklı bir şekilde değerlen

dirildiğinde, legal parti önerisinin ayaklarının ne denli havada 

· olduğu ve geri bir anlayışa tekabül ettiği net olarak 

görUlebilecektir. 
3- Çok yönlü ideolojik-politik mücadele ile birlikte, bu 

mücadele ile koordinasyon halinde ve politik mücadeleye bağlı 

olarak, birbirini besieyecek şekilde, gereksinim ve koşullara 

göre, dönem dönem ön plana, dönem dönem de geri plana gele

bilecek §ekilde silahlı mücadele hızlı bir §ekilde örgütlendirilip, 

verilmelidir. Bunun önemini yadsıyan ya da "vakitsiz" bulan 

sağ anlayışlar reddedilerek, mahkum edilmelidir. 

4- Bugürıkü çalışmaların önemli bir hedefi de güçlü, 

devrimci sosyalist bir öncü sınıförgütünü yaratmaktır. Değişik 

kanal, ırmak ve nchirieden akan sulan tek bir denizde 

bütünleştirmek, Kürdistan'lı sosyalistlerin önünde duran tarihsel 

ve acil görevlerin b3§ında gelmektedir. ' 

Peki nasıl bir sosyalist birlik? 
Her §Cyden önce bu yazı kapsamında geniş boyutlarıyla bu 

sorunu inielernek olanaksız. Ama, en genel hatlarıyla da olsa şu 

netleşmeye varabiliriz: Birlik, devrimci-sosyalistlerin birlği 

olmalıdır. Birliğin hangi ilkeler üzerinde inşa edilmesi 

gerektiğini tartışmaktan çok, birlik ile ilgili süregelen bazı 

çarpık yakl3§ımlara dikkat çekerek; en azından, olması gereken 

birliğin ana çizgilerini çizmiş oluyoruz. Bu kez, soruyu tersten 

soralım: Sosyalist birlik nasıl olmamalıdır? 

Örneğin, Kürdistan'ın ulusal ve toplumsal kurtuluşunu 

bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm perspektifiyle dile getiren 

bir anlayış ile, bağımsızlı,ğı değil, federasyonu hedefleyen ve 

programına bunu koyan bir anlayışı tek sosyalist bir oluşumda 

bir araya getirmek mümkün müdür? Yine, bunun doğal ·bir 

uzantısı olarak; federasyon tesbitine daymarak ezen ulus 

sosyalistleriyle birlikte örgütlenmeyi savunan bir anlayış ilc, 

bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesine dayanarak, 

Kürdistan işçi sınıfının bağımsız öncü örgütUnU savunan bir 

anlayış tek bir yapıda bütünleştirilebilir mi? Ya da, Kürdistan'ın 

sosyo-ekorıomik durumu, sınıf mevzillenmesi ve ittifaklar 

sorununa farklı farklı yakl3§an; biri yarı-fedoliteyi, biri 

kapitalizmi egemen üretim biçimi olarak değerlendiren ve 

bunun doğal sonucu olarak da örgütlenme ve mücadele biçim ve 

anlayışında farklı perspektifleri savunan iki anlayışın tek bir 

yapı içinde bütünleştirilmeleri mümkün müdür? 

Bütün bunlar bir araya getirildiğinde; iktidar hedefinde, 

örgütlenme ve mücadele anlayışında, sınıf mevzilenmesi ve 

iuifaklar sorununda, sosyo-ekonomik yapı konusunda farklı 

anlayışları savunan iki oluşumun sosyalist bir öncü partide 

·birleştirilmeleri mümkün değildir. Bunun ötesinde yapılacak her 

girişim, bir zorlama olmaktan ve bu yapısıyla henüz doğarken 

ölen bir birlik olmaktan öt~ bir anlam t3§ımayacaktır. Işte, 

olmaması gereken bir birlik böyle bir anlayışa dayanırken; tam 

tersi, olması gereken bir birlik de yukarıda saymaya çalıştığım 

temel noktalarda aynı ideolojik-politik çizgiye sahip olan ve 

uluslararası sürece bakış açısında ortak bir zeminde buluşan 

anlayışların bütünleşmeleriyle gerçekleşebilir. Birlik, ülke 
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zemininde, mücadeleci ve devrimci sosyalistlerin birliği 

olmalıdır. 

S- Ulusal demokratik halk devrimini gerçekleştirmek ve 

bunu sosyalistlerin öncülüğüde kesintisiz bir §ekilde sosyalist 

devrime dönüştürmek için tüm ulusal demokratik sınıf ve 

katmanların işçi sınıfı öncülüğündeki cephesel birliğini 

sağlamak hayati önem ta§ımaktadır. Cephe, ülke zemininde 

mOcadeleci ve devrimci bir yapıya sahip olmalıdır. lllegal-legal 

her alanda örgütlenmeli, mücadele bayrağını yükseltmelidir. 

Silahlı mücadeleyi örgütlernek için askeri örgütünü oluşturmalı 

ve bu yönde pratik adımlar atmalıdır. Bu konuda şu anda 

varlığıru sürdüren TEYGER'den b3§layarak, böylesi bir yapının 

. temelleri güçlendirilebilir. Yani, TEYGER ·yukarıda saymaya 

çalıştığım özeJiikleri somutlaştırarak; ülke zemininde, 

mücadeleci, y3§amın her alanında örgütlenme ve mücadeleyi 

yükselten, devrimci bir yapıya kavuşturulduğu ve silahlı 

mücadelenin gereklerini yerine getirdiği oranda, cepheleşme 

daha da hızlanır; oluşacak bu çekim merkezine geniş bir kesim 

daha katılabilir. Tabii ki, bu, diğer çevrelerin birliğe 

katılmasının koşulları olarak algılanmamalıdır. Eğer, 

TEY GER, böylesi bir perspektifle gerçekten de net ise, o zaman 

diğer güçlerle de birleşe!ek daha güçlü, mücadeleci ulusal 

demokratik bir oluşum yaratılabilir. Cephesel anlamda bir birlik 

olmaksızın mücadelenin b3§arıya ul3§ması mümkün değildir; 

ama, ülke zemininde, mücadeleci ve devrimci bir temele 

oturtutmaksızın da birlik, varlığının nedeni olan devrimi 

. gerçekleştirme görevini yerine getiremeyecektir. 

Evet, sosyalistlerin bugünden yarına omuzlayacakları temel 

görevleri ve bu bağlamda alternatif mücadele anlayışları en 

temel noktalarıyla bu §ekilde ele alınabilir. Bizler, bu görev ve 

sorumluluklarımızı en azami düzeyde ve en hızlı bir şekilde 

yerine getirmek için enerjimizi yoğunl3§tırmalı ve bu sorunlan 

çözme yönünde tüm gücümüzle çalışmalıyız. İdeolojik-politik 

ve örgütsel olarak, bağımsız sosyalist çizgirnizi netleştirmeli, 

kurulacak yeni partide çalışmamalı, devrimci güçlerle birlikte 

yürütülecek ikircimsiz, kararlı bir mücadele ile ilerici, yurtsever 

potansiyeli buralardan ayrıştırmalı ve bağımsızlık, demokrasi 

ve sosyalizm mücadelemizin devrimci zeminlerine kitleleri 

çekebilmenin sav3§ımıru vermeliyiz. Geçmiş deneyimlerden de 

dersler çıkararak ehven-i §CT politikalarına karşı, kitlelere yeni 

bir düzen içi, reformcu "umut"un yaratılması çabalarına karşı, 

devrimçi sosyalist sesimizi yükseltmeli; değişik araç ve 

yöntemlerle geniş yurtsever potansiyele i)legal-legal alternatif 

çalışma alanları yaratarak, bu vb. legal partilerle net bir 

ayrışmayı gündemleştirmeliyiz. Legal partiyi kuranların 

çoğunluğunun ilerici, yurtsever niteliklerini gözardı etmeden; 

ama onların bu geri, halkımızın sorunlarına çözüm getirmeyen. 

düzen içi reformcu yönelimlerine karşı ikircimli tutumlara da 

girmeden sesimizi yükseltmeliyiz; kitleler nezdinde sorunu 

bilince çıkararak ve umudun da, altematifın de bizler olduğunu 

onlara mücadelemizle göstermeliyiz. 

O halde, enerjimizi, ülkemizin ulusal ve toplumsal 

kurtuluşu için yürütLüğümUz devrimci mücadele yolunda 

değerlendirelim; "Kürt Partisi" ya da 'Türk ve Kürt halklannın 

ortak legal partisi" şeklinde gündemleştirilen legal reform 

partileri için değil. • 
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GENÇ KUSAK SAİRLERİNDEN: 

MUEYVED TEVIB 
Irak Kürdistanı'ndaki genç kuşak Kunnanc şairlerini 

saydı~ımızda kuşkusuz ilk akla gelenlerden biri de 
Muyyed Teyib'dir. 

1957 yılında Irak Kürdistanı'nın Duhok şehrinde 
doğan Mueyyed Teyib, ilk, orta ve liseyi Duhok'ta 
okudu. Daha sonra Ba~dat Hukuk Fakültesi'nde 
öğrenimine devam eden genç şairimiz 1982 yılında hukuk 
fakültesinin dördUncU sınıfındayken, okulu bırakmak 
zorunda kalıp peşmerge saflarına katıldı. 

Mueyyed Teyib 1978-1981 yıllan arasında Irak'ta 
yayınlanan Kürtçe Hewkari (Dayanışma) gazetesinin 
Kurmancca bölümünün sorumlulu~unu yaptı. Aynı 
zamanda Bağdat Ra<ıyosu Kürtçe bölümünde çalıştı. 
Radyoda çalıştı~ı dönemde her hafta yayınlanan "Her 
stranek çiroka we heye" (Her türkünün bir öyküsü var) 
adlı programı da başanyla yürütü. 

Kurmancca lehçesinde yazan şairin, birçok şiirleri 
Arapçaya çevrilip çeşitli gazete, dergi ve şiir 
antolojilerinde yayınlanmıştır. 

Irak'ta çıkan Hewkari, Beyan, Iraq, Ntiseô Kurd ve 
lsveçte· yayınlanan Armanc, Berbang, Koçer ve daha 
birçok Kürt gazete ve dergilerinde şiirleri yayınlanmıştır. 

KUrt ses sanatçıları tarafından şiirleri besteleneo 
şairin, "Ho beriye" adlı şiirini ünlü Kürt ses sanatçısı 
Tahsin Taha bestelemiştir. • 

Mueyyed Teyib'in ilk şiir kitapçı~ı 1979 yılında daha 
basımevindeyken Irak hükümetince elkonulup 
yasaklandı. 

Halen lsveç'te yaşamını sürdüren şairin "Stran ti Befr 
u Agir (fürkU, Kar ve Ateş) adlı şiir kitabçıAJ bugünlerde 
yayınlanacak. 

Aşağıda şairin şiirlerinden birkaçını okuyuculanmı1.a 
sunuyonız. 

Boyaxçiy@ Piçdk 
Ne kure min, ne! 
Nekey! Nekey! 
Firça xwe ji ax~ ranekey! 
Ew postala di koşa te da 
Mejiye babete yepeve 
Boyax nekey!!! 

Duhok-1978 

Guliya Genimi 
Heta sere guliya genimi nebirin 
Cencer neken 
Du carki li aşe hlir ncken 
Hevırneken 
Li bin sela reş 
Agireke sor hilneken 
Nabitçnan! 

Ewr heta nepeqitin 
Gurr"ın u agir jC nneçitin 
Nabitbaran 
Dile minji 
Heta deste xem u jana negiveşit 
Nabite lawik u heyrani 

Duhok-1978 

Şe h id 
Li bejna te u bejna Çiyayeke bilind 
Befrbaıi 
Cer Iuliya tifinge neba . 
Agir di singe te da ncba 
Min nedizani 
Ka bejna te u 
Bejna çiya~e bilind kal 

ı 

Wekimin u 
Ger yara min weki min ba 
Tu u çiyaye bilind razan 
Ger ·sorgula li ser sin ge te 
Govendneba 
Min nedizani 
Kasingete u 
Singe çiyaye bilind ka! 

Stockholm-1985 
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Xwendin ü ·nivisandina Kurdi-2 

Sözcük 
(Peyv, ~ej~, gotin, kelime, xeber, qi~e, uşe) 

A- Kürtçe sözcükler seslendirilişleri bakı

mından tek ve çok heceli sözcükler olmak 

üzere ikiye ayrılırlar: 
a) Tek heceli sözcükler (peyven yekkite): 

av (su), nan (ekmek), baş (iyi), çem (çay), sor 

(kırmızı), got (dedi), jin (yaşam) 

b) Çok heceli sözcükler (peyven pirkite): 

agir (ateş), niştiman (vatan), vinderge (du• 

rak), vejin (diriliş), velistin (şoke olmak, 

bayılmak), veniştin (konmak), hilpekin 

(sıçramak, hoplamak, fırlamak) 

B- Yapılan bakımından sözcükler üçe ayrı-
lırlar: . 

a) Basit sözcükler (peyven basit) 
b) Türemiş sözcükler (peyven barkiri) 

c) Bileşik sözcükler (peyven hevedudani) . 

36. 1 MEDYA G'ÜNEŞİ 

M. Eli 

a) Basit· sözcükler (peyven basit): Dilde 

özgün haliyle varolan, herhangi bir ekle tü

retilmemiş ya da birden fazla sözcü~ün bir

leşiminden oluşmamış olan sözcüklere basit 

sözcükler (peyven basit) denir. 

Örnek: dar (a~aç), çiya (da~), zevi (tarla), gir 

(tepe), bir (götürdü), aş (de~irmen), ber 

(ürün), reş (siyah) 

b) Türemiş sözcükler (peyven barkiri): Bir 

sözcü~n önüne, arkasına ya da hem önüne 

hem de arkasına ek getirilerek oluşturulan 

sözcüklere türemiş sözcükler denir. 
A) Önek (peşpirtik) lerle sözcük türetimi: 

Bunlar bir sözcü~n önüne Bl-, B~-, NE-, 

NA-, Nl-, ME-, Dl-, DA-, HlL-, RA-, DER-, 

VE-, WER-, L~-, J~-, P~-, ve V~- önekleri 

(peşpirtik) getirilerek türetilen sözcüklerdir. 
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Örnekler: 
Bl- a) bibext (güvenilir), bixer (hayırlı), .bibav 

(babalı), biber (verimli, ürünlü), 
b) biçe! (git), bibeje! (söyle), bixwe! (ye), bi

nivise! (yaz) 
BE- bebext (güvenilmez, kalleş), bexer (ha

yırsız), bebav (babasız, kalleş), beber (ürün
süz, verimsiz) 

PE- pekeve! (tutuş, yan), pemekeve! ~tu
tuşma), penakeve (tutuşmuyor), pedikeve 
(tutuşuyor), peket (tutuştu), peneket (tutuş
madı) 

VE- vekeve! (tutuş), vemekeve! (tutuşma), 
venakeve (tutuşmuyor), vedikeve (tutu
şuyor), veket (tutuştu), veneket (tutuşmadı) 

NE- a)\nexweş (hasta), neqenc (kötü), nerast B) Sonek(paşpırtık)lerle sözcük türetimi: (yanlış, dogru olmayan) Bunlar, bir sözcügün sonuna -IK, -EK, -OK, -b) nedic;Ci (gitmiyordu), nec;Ci (gitmedi) K, -i/Yi, -DAR, -VAN, -BAZ, -BEND, -WAR, NA- naçe (gitmiyor), nabeje (demiyor), na- -WER, -SAZ, -MEND, -ISTAN, -DAN, -nivise (yazmıyor) . DAN+K, -GEH, -IN/YlN, -AN/-YAN, -iN,-NI- nizane-(bilmiyor), nikare (yapamaz, iYAN, -Ki, -Wi, -Di, -Hi, -AYii-AHi, -ANi/-edemez) ANE ve -Ti g~bi sonekler getirilerek ME- meçe (gftme), mebeje! (söyleme), mex- iliretilen sözcüklerdir. we! (yeme), menivise (yazma) · Örnekler: 
Dİ- diçe (gidiyor), dic;Ci (gidiyordu), dinivise -IK -berxik (kuzucuk), keçik (kız çocuk), ku-(yazıyor), dikeve (düşüyor) rik (erkek çocuk), malik (oyuncak ev), gulik DA- dakeve! (in), damekeve! (inme), dana- (püskül), girik (tepecik), rindik (yumurcak, keve (inmiyor), dadikeve (iniyor), daket (in- sempatik, güzel) 

di), daneket (inmedi) -EK virek (yalancı), serek (önder, başkan), HIL- hilkişe! (yukan çık), hilmekişe! (çık- dizek (hırsız), çilek (aç gözlü), kulek (topal), ma), hilnakişe (çıkmıyor), bildikişe (çıkıyor), bizdonek (korkak), gezek (dişlek), birek (teshilkişiya (çıkh), hilnekişiya (çıkmadı) tere), qeliştek (çatlak, yank), piştek (seki), çiRA- raheje! (tut, al), rameheje! (tutma), ronek (oluk), svimek/sivonek (dam saçagt) ranaheje (tutmuyor), radiheje (tutuyor), -OK gerrok (seyah, gezgin), feqirok (dilenci), rahişt (tuttu), ranehişt (tutmadı) xapinok (kandıno), revok, bezok (kaçma ye-DER- derkeve! (dışan çık), dermekeve! tenegi olan), gezok (dişlek) bihnok (koku (çıkma), dernakeve (çıkmıyor), derdikeve salıcı), qelinok (kavurma sacı), listok (oyun-(çıkıyor), derket (çıkh), demeket (çıkmadı) . cak), xelasok ( ), keribok (çabuk kızan kinci) VE- vekeve! (yat, uyu), vemekeve! (uyu- -K reşreşk (çöre otu), xaşxaşk (gelincik), ma), venakeve (uyumuyor), vedikeve (uyuy- çirçirk (ağUstos böcegi), serşok (banyo) or), veket (uyudu), veneket (uyumadı) -1/YI a) avi (sulak), bejt (kurak), havinl WER- wergire! (geri al), wermegire! (geri (yaza ait), beravf (çamaşır yıkayıcısı) alma), wernagire (geri almıyor), werdigire b) reşi (karartı, siyahlık), xweşi (esenlik), (geri alıyor), wergirt (geri aldı), wernegirt germi (sıcaklık), sari (sogukluk), erzani (ge~ almadı) (ucuzluk), neri (erillik), meri (yigitlik), direji LE- leke! (inşa et, ev yap, giydir), lemeke! (uzunluk), çeyi (iyilik), 
(yapma, giydirme), lenake (yapmıyor, giydir- c) Tirki (Türkçe), Kurdi (Kürtçe), Erebi miyor), ledike (yapıyor, giydiriyor), lekir (Arapça), lngilizi (İngilizce) 
(yaptı, giydirdi), lenekir (giydirmedi, yap- ç) Erttlşi (Ertüşlü), Kiki (Kikanlı), Boti (Bo-madı) tanlı) JE- jeke! (kopar, soy, kes), jemeke! (kopar- d) Diyarbekiri (Diyarbakırlı), Dersilili (Der-ma), jenake (koparmıyor), jedike (kopan- simli) 
yor), jekir (kopardı), jenekir (koparmadı) e) Keviri (taştan), hesini (demirden), 
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f) çavi (gözenek), desti (tutak), beri (enlik) 

g) xulami (kölelik, hizmetkarlık), bavi (ba

balık) deyi (analık), axayi (ağalık), şagırdi (çı-

raklık, öğrencilik) . 

-DAR birindar (yaralı), evindar (aşık), guh

dar (dinleyici), sermiyandar (sermayedar), 

serdar (önder, başkan) . 
-VAN şıvan (çoban), gavan (sığırtmaç), 

berivan (süt sağıcı), ni!çirvan (avcı), derge

van (kapıo, kapı nöbetçisi) 
-BAZ rimbaz (mızrakçı), canbaz (sirk artisti, 

hayvan tüccan), felb~ (hilebaz), siberbaz (si-

hirbaz), kufurbaz (küfüreden) . 

-BEND sazbend (çalgicı, sazcı), nalbend 

(nalcı), solbend (ayakabı tamircisi) 
-W AR xwendewar (okumuş), nexwende

war (okumamış, analfabet) bextewar (mutlu, 

bahtiyar) 
-WER birewer (aydın, göngürmüş, an

layışlı), Kurdewer (Kürtçü) 
-SAZ didansaz. (dişçi), çeksaz (silah 

yapımcısı) 
-MEND hunermend (sanatkar), dewle

mend (zengin), aqilmend (akıldanışılan) 

-İST AN Kurdistan, Turkistan, daristan (or

man), goristan (mezarlık), moristan (kannca 

yuvası), şaristan (kent, kentsel alan), beristan 

(geniş karasal alan) 
-D AN kevçidan (kaşıklık, kaşıklann ko

nulduğu yer), 
-DAN+K xwelidank ( kül tablası), xwedank 

(tuzluk), derzidank (iğnelik) 
-GEH wargeh (bannak), şargeh (sığınak), 

nişangeh (hedef, nişan atılan yer), kargeh (fa

brika) 
-(Y)IN hatin (gelmek), gotin (söylemek), 

· şftştin (yıkamak), çftyin (gitmek), zayin 

· (doğma~doğurmak) _ 

-AN a) razan (yatmak), kolan (kazmak) 

-ANDIN nivisandin (yazmak), razandin 

(uyutmak), çirandin (yırtmak) 
-iNa) çirin (yırtılma), girin (ağlama), birrin 

(kesme, kesmek) 

b) kevirin (taştan), darin (ağaçtan), goştin 

(etten), zerin (albndan), kaxetin (kağıttan) 
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-iYAN giriyan (ağlamak), çiriyan (yırtıl- . 

mak), 
-(Y)AN b) d~duyan (ikinci), çaran (dör

düncü), dehan (onuncu) 
c) karan (oğlaklar, oğlaklan, oğlaklara), 

pirt11kan (kitaplar, kitaplan, kitaplara), meri

van (insanlar, insanlan, insanlara) 
-KI a) devki (sözlft) niviski (yazılı), Kurdki 

(Kürtçe),~ /Demilki/Kirdki (Zaza leh

çesi) 
b) kevirki (taşça, taş gibi), serserki (başaşa

ğıca), dinki (delice) 
-Wi bawi (romatizmalı), rewi (yolcu), kim-

yewi (kimyasal) 
-Di kedi (evdl) 
-Hi kehi (evcil), şahi (şenlik) 
-A YılAHi ronayilronahi (aydınlık), reşayil 

reşahi (karanlık), sorayil sorahi (kızıllık) 

-ANi/ANE jinani/jinane (kadınlık), me

ranilmerane (yiğitlik), pirani (çoğunluk) 

-Tl doktorti (doktorluk), merti (kocalık), 

jinti (karılık), hevalti (arkadaşlık), birati 

(kardeşlik), ciranti/ cinarti (komşuluk) 

c- Bileşik sözcükler(peyven hevedudani) 

Birden fazla kelimenin birleşmesiyle 

oluşan sözcüklere denir. . 
A) İsimlerden oluşaİt bileşik sözcükler 

darsimaq (sumak ağacı), darhınar (nar 

ağaçı), jinbira (kardeş karısı), pismam, kurap, 

kurmam (amacaoğlu), dotmam, keçap (amca 

kızı), kundirmast (bir çeşit kabaklı yoğurtlu 

yemek), şorbeşir (süt ve pirinç karışımından 

yapılan çorba), avdew (sulu ayran), gulşilan 

(yaban gülü) 

B) İsim ve sıfatiardan oluşan sözcükler: 

a) isim+sıfattan oluşan sözcükler: 
mer+xas= merxas (yiğit), poz+bilind= poz

bilind (burnu havada olan, kibirli), 

eni+beş=enibeş (beyaz alınlı, alnı akıtma 

·hayvan), dil+reş= di~reş (kıskanç, kinci), 

ser+hişk=serhişk (inatçı), kezi+zer=kezizer 

(sarışın), xwin+germ= xwingerm (heyecanlı 
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Bu yazı lsveç'te yayınlanan "Bergeh" dergisinin 1. sayısından 
alınmıştır. Ülkemiz kadın hareketinin örgütlenme ve mücadele 
sorunlarının tartışılması amacıyla, paylaşsak da 
paylaşmasak da, sürece ivme katacak değişik perspektifiere 
bundan böyle sürekli bir şekilde yer vermek istediğimizi 
belirtmekte yarar görüyoyoruz 

======================= 

ULUSAL VE TOPLUMSAL 
/ 

SAVAŞlMDA KADlN 
"Bir toplumda kadınların durumu, o toplumdaki 

uygar/aşmanın ölçüsüdür. ·;.. 
K.Marx 

İnsan olarak yeryüzüne gelene kadar aynı doğal 
süreçlerden geçen, doğduktan sonra da benzer sürelerde 
emekleyip, benzer sürelerde konuşmaya başlayan sadeec 
cinsiyetleri birbirinden farklı iki sosyal yaratık kadın ve 
erkek. O halde neden "Kadın Sorunu", ikisi de insan olan 
cinsiyetlerden birinin binlerce yıldan bu yana diğerine 
üstünlüğü neden? Şüphesiz bu soruların karşılığı farklı 
çevrelerde farklı yanıtlar bulmaktadır. Verilen her yanıt 
temelde belli bir dünya görüşünün yansımasından baiJca 
birşey değildir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da bize 
yol gösterecek olan ise, bilimsel dünya görüşüdür 
kuşkusuz. 

Genel olarak ele alındığında, sömürünün egemen 
olduğu tüm toplumlarda kadınlar cinsiyet olarak 
erkeklerden farklı, yani alt bir statüye sahiptirler. 
Cinsiyet olarak aynı, ayrı statüyü paylaşart kadınlar buna 
karşılık toplumsal yaşamın gerçekliklerinde birbiriyle 
çelişen, farklı çıkar alanlarını temsil ederler. Bu alanlar 
sınıfsal olduğu gibi ulusal, ırksal, dinsel, kültürel vb. 
değişik toplumsal olgulardır. Güney Mrikalı beyaz işçi 
kadın, salt ırkçı propagandanın etkisiyle derisinin 
renginden dolayı zenci işçi kadına·düşman bir konuma 
geçebildiği gibi, farklı uluslardan ve kültürlerden 
olmalarına rağmen aynı sınıfsal çıkarlar bir Alman ve 
Kürt işçi kadınını grev eyleminde kardeşçe bir 
dayanışmaya itebilmektedir. Bundan~ anlaşılacağı gibi, 
kadınların kimliğini belirleyen birincil öğe cinsiyetten 
öte, içinde bulunduklan toplumdaki farklı ve eşitsiz 
konumlarıdır. Ancak bu farklı ve eşitsiz toplumsal 
konumlardaki kadınlar, ait oldukları toplumsal kategori 
içerisinde bu kez kadın olma durumundan dolayı ezilir, alt 
bir statüye tabi tutulurlar. 

Bundan binlerce yıl önce, insanlığın ilerlemesi ve 

Xezal AHARAT 

üretici güçlerin gelişmesi ile birlikte ilk büyük toplumsal 
işbölümü olan tarımın ve hayvancılığın birbirinden 
ayrılması, daha önce birincil öğe olan kadın emeğinin 
üretimden dışlanarak, üretimde erkeğin rolünün önem 
kazanmasının maddi koşullarını yarattı.Artı-ürünün 
birikimi sonucu özel mülkiyetİn ortaya çıkması ile 
birlikte; ilk toplumsal köle konumuna itilen kadının bu 
durumu, toplumsal sınıflaşma ile birlikte giderek daha da 
pekişecek günümüze değin süregelmiştir. 

Geçmişten bugüne değin üretim biçimlerinde ve 
üretim ilişkilerinde yeni ve daima ileriye dogru atılımlar 
yaşanmış, insanlık değişik toplumsal aşamalar geçirmiş, 
fakat insanlığın bir diğer yansını oluşturan kadının 
konumunda kayda değer bir değişim ve gelişim 
gerççkleşememiştir. Sınıflı toplumların temelini 
oluşturan özel mülkiyet sistemi ve bu sistemin 
şekillendirdiği erkek üstünlüğüne dayalı aile kurumu, bu 
eşitsiz ve haksız durumun toplumdan topluma 
taşıyıcılığını yapmıştır. Üretimden koparılarak eve 
kapatılan kadının, evdeki günlük işlerin tekdüzeliği ve 
sersemleticiliği nedeniyle tüm yetenekleri köreltilmiş, 
erkeğinin gözüyle dış dünyaya bakan ve onun korumasına 
muhtaç zayıf cinsel bir nesne gibi görülerek sürekli 
aşağılanmıştır. 

İçinde yaşadığımız çağda ise kapitalizm, doğasına 
uygun olarak kadın-erkek ayrımı dahil her tlirlü eşitsizliği 
körükleyip yeniden üretmektedir. Daha önceleri 
ekonomik faaliyetlerden soyutlandırılıp eve kapatılan 
kadın, kapitalizmin gelişmesi ve işgücüne (özellikle de 
ucuz işgücüne) olan talebin artmasıyla birlikte evden 
dışarı çıkarak ücretliler ordusuna katılıyor. Daha baştan 
dezavantajlı bir konumda işe başlayan kadını bu kez de 
ekonomik üretimle yeniden üretimi ustalıklı bir biçimde 
bir arada yürütmek görevi bekliyor. İş hayatı kadını 
sosyalleştirmesine rağmen onu bu kez çifte sömürüyle 
yüzyüze getiriyor. Her türlü ev işi ile birlikte çocuk 
doğurması, bakılması, yetiştirilm~sinin yanı sıra, kendisi 
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gibi çalışan biri olan kocanın beslenmesi, bakımı ve bir 
dahaki işgünline hazır hale getirilmesi (emek gücünün 
yeniden üretimi) kadının doğal görevleri arasında 
sayılıyor. Kaynağını bin yıllardan alan ataerkil kültür ve 
bakış açısı ise kadının toplumsal üretimdeki ve aile 
içerisindeki bu geri konumunu pekiştiriyor. Daha 
doğuştan itibaren farklı giysi renkleriyle başlayan kız
erkek ayınını eğitimden, meslek seçmeye (ya da 
seçmemeye) varan bir süreci kapsıyor. Kadınların 
aleyhine işleyen ve onları kapitalist toplumda cinsel meta 
haiine getiren bu süreç başta din olmak üzere, kitle 
iletişim araçları, reklamlar ve pek çok üstyapı kurumu ile 
de destekleniyor. Kapitalizm her türlü propaganda aracı nı 
kullanarak kadından dayattığı koşullara sorgusuz, sualsiz 
teslim olan bir uysallık ve itaatkarlık istiyor. Evde koca 
ve babanın otoritesine boyun eğişle başlayan bu 
itaatkarlık, dışanda kamu alanında devam ediyor. 

Kapitalizm öncesi tüm sınıflı toplumlarda varlığını 
sürdüren bu cinsiyetçi uygulamanın, hertürlü toplumsal 
eşitsizliği bünyesinde barındıran ve öncekilere oranla çok 
daha güçlü ve örgütlü bir işleyişe sahip olan kapitalist 
sistemde kendiliğinden yokolması beklenemez elbette. 
Bunu yasalar karşısında birtakım biçimsel eşitlikler 
sağlamış olan · en demokratik kapitalist ülkelerden 
beklemek bile saflık olur. Kaldı ki, Lenin'in de önemle 
belirttiği gibi "Yasalar önünde eşitlik, hayatta eşitlik 
değildir." Sorun ancak ve ancak sınıflı toplumsal 
sistemin tamamen yıkılıp, hertürlü eşitsizliğin kökünün 
kazınmasıyla çözüm aşamasına ulaşabilecektir. Çünkü, 
kar amacı· gülmeyen kollektif mülkiyete dayalı bir 
toplumun ekonomik örgütlenmesinde, kadının yeniden 
üretim işlevini de (kocanın ve çocukların bakımı vs.) 
gereksiz kılacak kollektif sosyal kurumlar oluşturulacak 
ve hayatın her alanında haksızlık ve eşitsizliğe meydan 
vermeyecek düzenlemelere gidilecektir. 

Kürt Kadnnn Durumu 
Ülkemizin içinde bulunduğu sömürge statüsü ve geri 

sosyo-ekonomik yapı, ezilen, baskı gören ve haksızlıga 
uğrayan her kesit gibi, Kürt kadının da yaşamına 
damgasını vurmuştur. Kadının Kürt toplumunda cins 
olarak ezilip.aşağılanması siyasal, sosyal ve kUltürcl 
alanlardaki ger:iliği gibi öZgül sorunlar, ülkenin 
ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel gelişme 
düzeyiyle doğrudan bağıntılıdır. 

Yüzyılların ürünü olan çağdışı gelenekler ve kültürel 
· ön yargılar, kadın-erkek ilişkilerinde çok bariz bir biçimde 

kendini göstermektedir. Kentlerde görece olarak biraz daha 
ileri olan sosyal yaşam, kırsal kesimde Kürt kadını için 
feodal-aşiretçi değer yargılarının oluştımluğu cendereden 
başka bir şey değildir. Erkek üstünlüğü temeli üzerinde 
kurulan geleneksel aile yapısı doğasına uygun "Olarak, 
genellikle kız çocukları eğitim sürecinin dışında 
tutulmuştur. Bazı ailelerde üniversite mezunu erkek 
kardeşlerin yanısıra okuma-yazma dalıi bilmeyen kız 
kardeşlerin varlığı, çoğu zam~ nüfustan bile sayılmayan 
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kız çocuklarına verilen (daha doğrusu verilmeyen) önemin 
açık bir göstergesidir. İslamiyetin derin nüfuzu nedeniyle 
kız çocuklarının genellikle ilkokul yerine kuran 
kurslarına gönderitmeleri uyun görülür. Bu da onların 
olumlu bilgiler yerine boş inanç ve hurafelere 
baglanmalarına neden olmaktadır. Okuma-yazma bilen 
kadınların çogu daha temel eğitimlerini tamamlamadan . 
ilkokulu terketmek zorunda bırakılırlar. Öğrenimine 
devam edebilenterin ezici bir çogunluğu ise genellikle 
öğretmenlik, sekreterlik, terzilik ve hemşirelik gibi 
geleneksel kadın mesleklerine yönlendirilirler. 

Kırsal kesimde kadınlar üretime doğrudan ama 
görünmez bir biçimde katılırlar. Ekonomik etkinliğe çok 
büyük ölçüde katılıqı kadının, ekonomik bağmısızlıktan 
haberi bile yoktur. Kadınların, üretiminde büyük emek 
sarfettikleri malların pazarlanması ve bunun sonucu elde 
edilen gelirin kullanımı üzerindeki söz hakkı hemen 
hemen yok denebilecek düzeydedir. Böylelikle üretim 
sürecinde başlayan eşitsizlik, bölüşüm sürecinde de 
devam eder. Gündelik yorucu ev işlerinin doğal bir 
uzantısı şeklinde gerçekleşen tarımsal üretimdeki bu aktif 
rolü, Kürt kadınını zamanından önce yıpratır. 

Büyük çoğunluğu işçi ve memurların oluşturduğu 
çalışan kentli kadın .kesiti ise ücretli statUsüne rağmen 
ikincil konumunu aşarnamaktadır. 1983 yılında 6971 
ölan toplam sigortalı işçi kadın sayısı, Kürdistan'da 
çalışan kadının sahip olduğu sosyal güvencenin gülünç 
düzeyini göstermektedir. 

Besbelli ülkemizde kadınların sorunlarını büsbütün 
agırlaştıran ve çözüme ulaşmaktan alıkoyan, sömürgeci 
egemenlik ve eşitsiz toplumsal sistemdir. 

Zaman zaman aşın bir iyimserlikle Kürt kadınının 
toplumdaki yerinin diğer geri kalmış toplumlardaki 
kadınlara göre dalıa iyi olduğu, erkeğin karşısında gizli 
(her nedense!) bir otoriteye sahip olduğu gibi savlar ileri 
sUrtilerek ve tek tük aşiret reisliği yapmış, ya da içinde 
bulunduğu çevrede ön plana çıkmış bazı kadınlar örnek 
verilerek istisnalar genelmiş gibi gösterilir. Elbette 
fanatik islami toplumlarla karşılaştınldıgında, Kürt 
kadının durumu daha iyidir. Arria ehven-i şer'in 

övüntilecek bir yanının olmaması gerek. Son yıllarda 
kapitalist gelişmenin hızlanmış olmasına rağmen, feodal
aşiretçi-dini üst yap} kurumlarınin olanca gücüyle 
egemen olduğu, üstelik de sömürge bir ülkede kadının 
durumunun, ülkenin durumundan bir adım önde gitmesini 
beklemek abes olur zaten. 

Açıktır ki, sömürgeci yapı yıkılıp, eşitsiz toplumsal 
sistem ortadan kaldınlarak, bağımsız ve demokratik bir 
toplum oluşturolmadıkça hiçbir toplumsal sorun köklü 
çözüm bulamıyacaktır. Bu nedenledir ki kadının 
kurtuluşu da büyük ölçüde ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelesiyle bütünlük halindedir. Kendisini çok yönlü 
katmerli bir sömürü ve akıl almaz bir zulümle karşı 
kariıya getiren bu köhnemiş, haksızlık üreten 
mekanizmanın devamında kadının, bilhassa emekçi ve 
köylü kadının hiçbir çıkarı yoktur. Tüm varolan bu 
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nesnel ve öznel zorunluluklar nüfusun yansını oluşturan 
Kürt kadınının, kendi kurtuluşunun da önkoşulunu 
sağlayacak olan ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelesinin ön saflarında yeralmasını gerektirmektedir. 
Kadınlar bir yandan ulusal ve sınıfsal boyunduruğu 
kırmak için top!umu dönüştürme sürecine etkin olarak 
katılırken, diğer yandan da bağımsız demokratik kadın 
örgütlenmesiyle cins olarak kendi özgül sorunlarına sahip 
çıkacaklardır. Bugün kırsal kesimde birçok yerde 
erkeklerle aynı sofrayı dahi paylaşamayacak kadar alçaltıcı 
bir konuma itilmiş Kürt kadını, varolan yığınla özgül 
sorununu görmezlikten gelip, onun devrimci bir temelde 
bağımsız demokratik örgütlenmesini reddetmek 
gerçekiere uygun bir tutum olamaz. Binlerce yıllık değer 
yargılarının, davranış biçimlerinin, dinsel ve geleneksel 
kuralların sonucu, kadının kendisi tarafından da doğal bir 
yaşam tarzı olarak kabu1lenilip benimsenmiş bu aşağı 
konumdan, kadını, yine kendisinin hiç geciktirmeden 
başlataeağı uzun ve zorlu örgütlü bir mücadele 
kurtaracaktır. Bu bakımdan, kadın sorunu temelinde 
örgütlenmiş, saflarını ·geniş tutan yurtsever-demokratik 
bir kadın hareketi, kadınların kendi geri bilinçlerini 
yıkınalan açısından da zorunlu bir adımdır. Kadının 
kendini geliştirebilmesi, bireyliğini bulabilmesi, 
yurtsever potansiyelini realize edebilmesi bakımından da 
böyle bir hareket gereklidir. !Çadın, kendi kişiliğini 
bulması, kendi sorunlarına sahip çıkması sürecine paralel 
olarak, giderek daha bilinçli bir şekilde çelişkileri 
kavrayıp çözümleyecek, militantaşacak ve toplumu 
dönüştürme mücadelesinde yerini ~lamlaştıracaktır. 

Geçmişte ve bugün, ülkemizin ulusal ve toplumsal 
kurtuluşunu hedefleyen siyasal partiler, birkaç satırlada 
olsa programlarında yer verdikleri · kadın sorunu 
konusunda, pratikte gerçekçi ve samimi bir politika 
izleyememişlerdir. Bugüne kadarki deneyimler, kökleri 
binlerce yıllık tarihte olan düşünce kalıplarırun, ne yazık 
ki devrimciler arasında da kolay kolay yıkılmadığınl 
göstermektedir. Geçmişin sosyalist mücadele pratiği 
sorgulandığında, pek çok hata ve eksikliklerin olduğu 
gözlemlenir. Bazı durumlarda kadınların politik 
hareketlere azırnsanınıyacak ölçüde katılımianna karşın, 
yönetim organlarında ve sorumlu düzeylerde hemen 
hemen hiç temsil edilmeyişlerini, salt kadınların 
yeteneksizliğiyle açıklamak akla uygun olmasa gerek. 
Erkek egemenliğinin damgasını taşıyan örgütlerde 
kadınlara layık görülen, ev işlerinin uzantısı olan ya da 
onları edilgen bir konumda tutan bir takım görevler 
olmuştur. Ozel yaşamın sorgulanmasına ise bilmem 
ğerek var mı? Devrimci olduğu halde, ataeıkil ideolojinin 
kendisine miras bıraktığı ayncalıklı konumu reddetmek 
hiçbir erkeğin işine gelmemiştir. Hala da bu durumun 
değiştiği söylenemez. Oysa bir yandan sosyalizmden, 
eşitlikten, üstün ahlaktan söz edip, diğer yandan yaşamını 
paylaştığı insanı ezen, onun gelişimini engelleyecek 
özgürlüğüne ket vuran anlayışın tek tanımı vardır: Çifte 
standartlılık. Kendini dönüştlirememiş bir insanın 

toplumu dönüştünne vaadi ne derece inandıncı ve samimi 
olabilir. Geleceğin sömürüsüz, eşitlik temeli üzerinde 
kur'olacak yaşam biçimini yaratma iddiasında olanlar, 
bunun tohumlarını özel yaşamlarında bugünden atmakla 
yükümlüdürler. Ayrıca toplumsal kurtuluş sadece 
erkekleri değil, ama kadın-erkek tüm insanlığı 
hedeflediğine göre ... Unutmamalı ki "ne ekilirse o 
biçilecektir." 

Reel durum, ulusal demokratik devrimin diğer 
sorunlarında olduğu gibi, kadın sorununda da hata ve 
eksikliklerin gözden geçirilip, sağlıklı ve tutarlı bir hat 
izleomesini gerekli kılıyor. Bilindiği gibi eşitsiz 
ilişkilere taraf olan bir kesitin hak ve taleplerinin 
vurgulanmaması ve özgül konumuna uygun çözüm 
önerilerinin getirilerek mücadele yöntemlerinin 
bclirlenmemesi, sözde iki tarafı da kurtuluşa götüreceği 
iddia edilen mücadele sonucunda aynı hiyerarşik durumun 
sürdürülme.sini getirir. Sorunu geleceğe erteleme 
anlayışı, çözümsüzlüğü ya da eksik bir çözümü 
beraberinde getirir. 

Kadın sorununda çağdaş bir bilincin oluşması ve 
bunun giderek yayilıp yerleşmesinde iktidara gelmeden 
de, geldikten sonra da yapacak çok şey vardır. Bunda da 
temel görev bilinçli ve kararlı öncü kadınlara düşüyor. 
Çünkü tarih, ezenin ezileni kurtardığına ya da kurtuluşuna 
önayak olduğuna tanık olmamıştır henüz. örgütsel olarak 
bağımsız, fakat ideolojik olarak toplumsal kurtuluşu ve 
onun bilimini rehber edinmiş; ulusal kurtuluştan yana ve 
bizzat onun içinde olan kadınların özgül sorunlaı:ı 
temelinde örgütlenmiş demokratik kitle örgütü 
niteliğinde bir kadın hareketinin varlığı zorunludur. 
Kuşkusuz böyle bir örgütlin temelini ağırlıklı olarak 
Kürdistan'ın ezilen baskı gören ve üçlü sömürü 
boyunduruğu altında olan emekçi Kürt kadını 
oluşturacaktır. Siyasi hareketlere düşen ise böyle bir 
örgütün bağımsızlığına zarar getirmeyecek şekilde onunla 
sağlıklı ilişkilere girmek, ondan kadro devşirip kadro 
vermek ve bu şekilde onun devrimci ruha sahip ideolojik 
yapısını güvenceye almaktır. 

Ulusal ve toplumsal kurtuluşunu gerçekleştirmiş ya 
da bu yönde önemli adımlar atmış hemen tüm ülkelerin 
mücadele tarihinde, btJ tür kadın örgütlerinin yeri 
kaçınılmaz olmuş ve önemli işlevler yerine 
getirmişlerdir. Ancak böylelikle, kendi kurtuluşunu 
toplumsal kurtuluşla içiçe gören dev kadın potansiyeli 
harekete geçirilebilecektir. Bu şekilde özgür ve 
sömürüsüz bir toplumu oluşturma mücadelesine kendi 
sorununun da bilincinde aktif olarak katılan kadının, 
örgüt içerisindeki yeri de ötedenberi olduğu gibi silik 
değil, kişilikli ve onurlu olacaktır. ~gütsel çalışmanın 
her aşamasında kadınların yetenekleri ölçüsünde 
sorumluluk ve inisiyatif alması, yaşamsal kararlarda 
ortak olması, örgüt içi demokrasiyi geliştireceği gibi; 
örgütsel yapılara güç ve dinamizm de kataciıktır. Buna 
gereksinimi olmayan var mı? e 
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MEHMET CQJRAN: 

Geçen sayımızda başiattığımız "Kürt 

Aydını ve Basını 'nın Görevleri" ile ilgili 

değerlendirmeleri bu sayımızda da 

yayınlamaya devam ediyoruz. Biz soruyu 

sorarken, iki daktilo sayfasını aşmamaya 

çalışmaları yönünde de bir talebimizi 

iletmiştik. Ama bize ulaşan cevapların 

bazıları bunu aştı. Bunları olduğu gibi 

yayınlıyoruz. 

Aydınlara yönelik olarak sorduğumuz soru şu 

şekildeydi: "Kürt sorununun çözümünde, 

günümüz koşullarında Kürt aydınlarına ve 

Kürt basınına düşen kısa ve uzun vadeli 

görevler sizce nelerdir ve bu görevler 

mücadele sürecinde ne şekilde yerine 

getirilmelidir.?" 

"Kürt ayd1n1 ve bas1n1n1n görevi, Kürdistan 
ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesinde kendi 
konumuna uygun olarak nas1l en azami katk1y1 
yapabileceğinde düğümlenmektedir" 

Sorunuzu cevaplandırmadan önce, en zor koşullarda 

bütün zorluklara gö~üs gererek, halkımızın ulı.~sal ve 

toplumsal kurtuluş mücadelesinin sorunlarını geniş 

yı~ınlara ulaştırmaya çalışan Medya Güneşi'nin 

emektariarını bütün içtenli~imle kutlar ve bana 

sayfalarınızda yer verdi~iniz için ayrıca teşekkür ederim. 

Şunu öncelikle belirtmek istiyorum ki, genel olarak 

aydın ve basının görevleri konusu, hep tartışılan 

konulardan biri olmuştur. Aydınların siyasi yelpazadeki 

yeri ve halkların ulusal ve toplumsal kurtuluş 

mücadelesiyle ilişkileri, yaşamda farklı yönelimleri 

ortaya çıkararak kendini göstermiştir. Kimileri "aydın" 

olmayı, örgütlü mücadeleden "ba~ımsız" olmayla 

özdeşleştirirken, kimileri de sorunu okur-yazarlık 
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düzeyine kadar indirebilmişlerdir. Sorunun bu yönüyle 

tartışılmasına girmeyece~im. 

Kürt aydınlarının görevlerini tartışırken, onların 

örgütlü ı:nücadele ile ilişkileri, sosyalist, devrimci veya 

yurtsever olup olmamaları vb. etkenierin durumu, 

görevlerin ne denli layıkıyla yerine getirildi~i veya 

getirilebilece~ini ortaya koymamızı sa~layabilir. Örgütlü. 

olsun olmasın her aydının benimsedi~i bir dünya anlayışı 

vardır. Ve aydının mücadeleye katkısını, bcnimsedi~i 

dünya anlayışının sınırları belirlemektedir. 

Kürdistan komünist, devrimci ve yurtsever 

aydınlarının kendilerine özgü bazı görevleri olmakla 

birlikte sorunuzu genel olarak yurtsever zeminde olan 

Kürt aydınlarının görevleriyle sınıriayarak 
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KÜRT AYDIN! VE BASlNI'NlN GÖREVLERI 

cevaplandırmak istiyorum. Kürt basını için de paralel 
görüşler ile sürülebilir. Yani sosyalist bir dergi veya 
gazete ile salt yurtseverlik değerlerini konu edinen, 
konum olarak sosyalist olmayan bir dergi veya gazetenin 
Kürdistan sorununun çözümünde üslendigi misyonlar 
farklıdır: Uzun ve kısa vadeli görevlerin yerine 
getirilmesinde, sürece sağlıklı yaklaşımda büyük önemi 
olan bu tür aynınlara da girmeyeceğim. KUrt aydınlarının 
görevleri konusunda tercih ettiğim yöntemle Kürt 
basınının görevlerini de genel olarak yurtsever zeminde 
olan basının görevleri bazında ele alınş.ya çalışac~ım. 

Kürt aydını ve basınının görevlerini ele alırken, bugün 
Kürdistan'da halkımıza karşı sürdürülen yıldırma, 
sindirme ve giderek imha etme politikaları ve bunların 
dayattıkları görevlerden ayrı düşünmek mümkün degil. 
Kanımca, Kürt aydını ve basınının görevi, Kürdistan 
ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesine kendi 
konumuna uygun olarak nasıl en azami katkıyı 

yapabileceğinde düğümlenmektedir. Böylesi bir anlayışla 
"azami katkı" başa alındıgında yurtsever tarihçi, 
edebiyatçı, dilbilimci, sinemacı, tiyatrocu, avukat, 
doktor, mühendis, ögretmen vb. kesimlerin 
yapabilecekleri çok şeyin olduğu inancındayım. 

Özel olarak yogunlaştıgı alan ne olursa olsun, her 
Kürdistan aydını unutmamalıdır ki, ulusal ve toplumsal 
kurtuluş mücadelesine en saglıklı v6 sistemli katkının 
yolu örgütlü bir mücadeleden geçer. Bu onların aydın 
olmalarından kaynaklanmıyor, komünist, devrimci veya 
yurtsever olmalanndan kaynaklanıyor. Ayrıca Kürdistan 
gibi geri kültürel ve toplumsal yapıya sahip ülkelerde 
yurtsever aydınların mücadeleye yapabilecekleri katkı çok 
daha fazla olur. Bunu derken, örgütlü olmayan aydınların 
hiçbir katkılannın olmayacağını söylemek istemiyorum, 
Çünkü istenildiğinde örgütsüz olunsa bile önervii katkılar 
yapılabilir, hatta bazen bir "örgütlü" den daha fazla katkı 
sağlanabilir; fakat hem istisnalar kaideyi bozmaz, hem de 
kalıcılık için örgütlülük rorunludur. 

Kürt aydınlarının görevlerini tartışırken dikkat 
edilmesi gereken bir gerçek de, ülkemizde güçlü bir aydın 
hareketinin olmayışıdır. Kürt kökenli olup sömürgeci 
ülkenin kültür ve sanat yaşamında bir Türk veya Arap 
gibi "saygın" bir yer edinmiş olanlar az degil. Fakat bu 
çevreler bırakalım bir Kürt aydını, "Kürt" olduklarını bile 
kabul etmedikleri için, sorunuzu yanıdarken böylesi, 
kimliğini inkar etmiş "Türk aydınları"nı ele atmıyorum. 
Aydın potansiyeli açısından güçlü bir kaynağa sihip 
olmayışımızı, varolan potansiyeli küçümserneye yol 
açmamalı. Çünkü herşeye rağmen yine de belli bir 

birikime sahibiz. Ne var ki bu birikimin saglıklı bir 
şekilde uliısal ve toplumsal kurtuluş mücadelesine 
kanalize edildigi söylenemez. Önümüzdeki görevlerden 
biri de bu alandadır. 

örgütsel yapılar içindeki aydınlar daha fazla ve yogun 
bir çaba içinde olmalıdırlar. Şu veya bu nedenle örgüllel 
müc~elenin dışında kalmış Kürt aydınları da bir taraftan 
en yakın örgütsel yapıları tercih ederek çabaların'ı 
yogunlaştırırken, öte andan da eger yurtdışında ise özel 
olarak yogunlaştıgı alanlarda daha çok ürün verİneli, 
uluslararası dayanışma ve destek için üzerine düşeni 
yapmalıdır; yurtiçinde ise yine özel olarak yogunlaştığı 
alanlarda daha fazla ürün vermeli, Kürdistan sorununun 
daha geniş kitlelere gitmesi için konumuna uygun olarak 
yoğun çabalar sarfetmelidir. lllegal mücadelenin önemini 
küçümsemeden legal ve yarı-legal olanaklar azami 
ölçülerde kullanılmalıdır. Meslek örgütlerinde, sendika, 
kooperatİf ve derneklerde Kürt sorununun güncellik 
kazanmasıiçin avukatından, doktoruna, mühendisinden, 
sendikacısına, ögretmeninden öğrencisine her Kürt 
aydınına görevler düşmektedir. Örneğin mahkemelere 
kitlesel katılım, Kürt avukatları için görevdir. 
Kürdistan'daki savaş durumuna karşı ulusal ve toplumsal 
kurtuluş mücadelesine bagımlı bazı oluşurnlara 

gidilebilir; basın açıklamaları, panel, imza kampanyası 
gibi etkinlikler düzenlenebilir. Bu alandaki temel ölçü 
yasallık degil, meşruluk olmalı. Legal ve yarı-legal 
olanaklar sonuna kadar kullanılırken, bu alandaki 
mücadele degişik kanallarda verilen bu mücadelenin bir 
alternatifi degil onun kopmaz bir eğilim olan aydınları 
"siyasetler üstü" birparçası olmalı. Bazı çevrelerde 
oluşmuş yanlış bir misyonla görevlendirme çabası, doğru 
bir tutum olmadığı gibi, ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelesine kalıcı bir katkı da saglayamaz. Kürt 
aydınları daha güçlü bir basın için de üzerlerine düşeni 
yapmalıdırlar. Varolan dergi ve gazetelerin daha doyurucu 
çıkması için her aydın kendini sorumluluk altında 
hissetmeli. Özellikle ülkede çıkan Kürt dergileri 
desteklenmeli, içerik ve düzey olarak daha da 
yetkinleşmeleri için çabalar sarfedilmelidir. Türkiye'de 
bütün yasaklarnalara rağmen Kürtçe ile yayın yapan 
gazete veya dergilerin çıkarılması için de Kürt aydınlarına 
büyük görevler düşüyor. Kürdistan'da her komünist, 
devrimci ve yurtseverin önünde hangi sLratejik ve taktik 
hedefler varsa, her Kürt aydını önünde de aynı görevler 
vardır. Aydınların ayrıca özel olarak yoğunlaştıkları 
alanlara ilişkin ürün verme durumları da sözkonusudur. 

Genel olarak yurtsever Kürt basınının önündeki kısa 
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KÜRT AYDINI VE BASlNI'NlN GÖREVLERI 

ve uzun vadeli görevleri de, ulusal ve toplumsal kurtuluş 

mücadelesine katkı çerçevesi belirlemektedm lster bir 

hareketin merkez yayın organı olsun, isterse belli bir 

çevre tarafından çıkarılan bir yayın olsun, veya bir dil ve 

edebiyat, kültür, mizah, çocuk ve kadın, gençlik dergisi 

veyj gazetesi olsun, konumuna uygun olarak yerine 

getireceği görevlerle Kürdistan ulusal ve toplumsal 

uyanışına, ulusal ve uluslararası bütün ilerici kültürel 

degerierin ortaya çıkarılıp halka maledilmesine, ülke ve 

uluslararası plandaki gelişmelerin saglıklı bir yolla 

öğrenilmesine, ulusal ve toplumsal kurtuluş 

mücadelesinin sesi olmaya şu veya bu ölçüde katkıda 

bulunabilir. Hele bu, devrimci bir örgütün merkez yayın 

organı ise "kollektif bir ajitatör, propagandist ve 

örgütleyici" olabilir. Dergi ve gazetelerin daha geniş 

kitlelere ulaşabilmeleri durumunda görevlerin saglıklı bir 

biçimde yerine getirilmesi daha bir önem kazanır. 

Kürdistan'a ilişkin sömürgeci politikaların 

acımasızlığı ve pervasızlığı , Kürt basınının da ~örevlerini 

yerine getirmesini zorlaşmaktadır. Legal alanda çıkan 

Medya Güneşi'ne nasıl saldırıldıgı biliniyor. Ama bütün 

bunlar yine de gerçekleri dile getirmeyi engellememeli. 

Kürt basının farklı alanlara yönelik olarak işlevsel bir 

ayrışmayı gerçekleştiremedigi ortadadır. Bunun öyle kısa 

sürede gerçekleştirilmesi de beklenemez? Dergi ve 

gazeteler, şimdiye kadar farklı konulan birlikte verme 

zorunda kaldıklan gibi, ileride gerçekleşebilecek işlev 

ayrışmasına kadar da, birçok sorunu birarada vermekle 

karşı karşıyadırlar. Ama görevler ortadadır. lster degişik 

alanlarda ayrı dergiler ç ıkarılsın, isterse değişik konulan 

içeren bir dergi veya gazete çıkarılsın, Kürt basınının 

karşı karşıya olduğu temel baiı görevler var. Kürdistan'da 

ulusal ve toplumsal kurtuluşun sorunları güncel 

A B o N E · K A R T 

boyutlarıyla Ktitt basınında tartış ılmalı. Kürdistan'ın 

mevcut durumu ve sömürgecilerin uygulamaları, 

Kürdistan sorununun çöztim yollarına ilişkin farklı 

yaklaşımlar ortaya konulmalı . Ulusal ve toplumsal 

bilincin gelişip güçlenmesi için ideolojik, politik, teorik 

çalışmalar yapılmalı. Kürdistan tarihi, kültürü, edebiyatı 

ve Kürt dili üzerine araştırma ve incelemelere daha fazla 

önem verilmeli. Uluslararası alandaki gelişmeler 

de~erlendirilmeli. Kürdistan'ın bütün parçalarından 

mücadele haberleri verilmeli ve bu yolla deneyim 

alışverişi de sa~lanmalı. Kürt dilinin temel yazım dili 

olması için olanaklar zorlanmalı. 

Kürt basını görevlerini yerine getirirken, basın 

çalışanlannın dünya anlayışlarına göre farklılıkların 

oldugunu da yadsımamak gerekir. Uzun ve kısa vadeli 

görevlerin başarıyla yerine getirilmesinin güvencesi, 

basın çalışanlan ve anlayışlannın uzun soluklu olup 

olmamasına baglıdır. Günübirlik düşünerek bumunun 

di bini görmemek gibi, uzak görüştülük adı altında günün 

gerçeklerinden uzaklaşmak da Kürt basınında sağlıklı 

sonuçlara vardırmaz. 

Günümüz koşullannda legal alanda Kürt basıncılığını 

geliştirip yaygınlaştırmak da titizlikle gözetilmesi 

gereken bir görevdir. Hem yasalar zorlanarak, hem de 

pratikte işlemez hale getirilerek Kürt basınının daha etkili 

olması sağlanabilir. İster ortak, ister belli bir çevrenin 

girişimleriyle olsun, çıkarılacak dergi ve gazeteler, 

yayınlanacak kitaplar ulusal ve toplumsal uyanışa katkıda 

bulunacaktır. Kürt basınının görevlerini daha etkin yerine 

getirmesi için legal olanakları kullanma, Kürdistan 

komünist, devrimci ve yurtsever parti ve örgüt, çevre ve 

kişilerin ortak görevi olarak önümüzde duruyor. e 
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KÜRT AYDINI VE BASlNI'NlN GÖREVLERI 

Selinı KEYA: 
"Öznel Öğe ile Nesn~l Öğe .. Ay n m 1 
Qoğru Belirlenmeli, Oznel Oğeye 
Oneelik Tan1nmalld1r." 

"Kürt sorununun çözümünde günümüz koşullarında Kürt 
aydınlarına ve Kürt basınına düşen kısa ve uzun vadeli 
görevler sizce nelerdir ve mücadele sürecinde ne şekilde 
yerine getirilmelidir" sorunsalının, biribirini bütünleyen ve 
ayrım çizgilerini de reddetmeyen iki yönü sözkonusudur. 
Birinci yön, öznel yöndür. Tarihin öznel ö~esinin bütünlü~ü 
içinde bir sosyal kategoriyi oluşturan aydınlar yönü; Kürt 
aydınlan yönüdür. tkinci yön, nesnel olan yöndür; Zihinsel 
faaliyetin yeniden üretiminin araçlarının nasıl üretken, 
yararlı ve ulusal-toplumsal kurtuluş hedefimize nasıl uygun 
hale getirileceğidir. Bu genel tespitler, yazıının başlı~ını 
saptama olarak karşıma çıkarıyor. 

Sorunun konuluşunda, "görevler" ve "görevlerin 
mücadele sürecinde ne şekilde yerine getirilmesi" gerektiği 
üzerinde durulmuş . Elbetteki dünyanın değiştirilmesini ve 
onun bir parçası olan Kürdistan'ın bağımsızlaştırılmasını, 
özgürleştirilmesini ve sosyalist bir toplumun inşasını görev 
olarak belirleyenler için, d_oğal, doğru ve güncel olandır. 
Ama bununla birlikte, görevlerin saptanması ve bunların 
hayata geçirilmesi sorunu da; bahsedilen öznel ve nesnel 
ö~enin durumunun, verisel koşullarda saptanmasının 
fazlasıyla ~orunsalı aydınlı~a kavuşturabilecc~ini 
düşünüyorum. r 

"Kürt aydınları "nın durumu ve görevleri sorunu son 
zamanlarda, bir kısım aydınlarımızın, siyasi çevrelerin 
üzerine e~ildikleri bir sorun. Oldukça isabetli bir arayış. 
Denilebilinir ki, bu sorun, benim de son zaman kesiti içinde 
üzerine e~ildi~im temel sorunlar sıralamasında baş yerlerde 
bir yer işgal ediyor. Son sözümü peşinen, basit kelimelerle 
ifade edersem: "Kürt aydınları" sorunu eşelenmesi, 
u~raşılması gereken bir sorun. Bu konuda derinli~ine bir 
araştırma-incelemenin yapılmamış olması, bundan sonra, 
eksikli~ini fazlasıyla duyuracak. Gelecek önümüzdeki 
dönemde bu eksikli~in giderilece~i umuduyla, bazı 
saptamalar yapmayı sorunun açılırnma yardımcı olabilir 
diye bir kanate sahibim. 

"Aydın" .kavramının kendisi tanımını ortaya koyuyor. 
Açılarak belirtilirse, aydın, bilgi birikimine sahip olan, 
önceden görme, görebilme şansı olan, özel e~itim 
süreçlerinden geçen, aydınlatma olanaklan olan insan 
ö~esidir. Bütün bu özelliklerine katılması gereken temel 
olan ayıncı bir di~er özelli~i; dünyayı ve kendisinin içinde 
yaşadı~ı toplumsal yapıyı de~iştirme özelli~ini 
taşıyabilmesidir. De~işim olayına katılıp katılmaması ayrı 
bir olaydır. 

Aydına ilişkin bu genel tanımlamayı yaparken; aydının 
· sınıfsal ve ideolojik konumlardan soyutlanmış olarak ele 
almadı~ımı da belirterek: "ulusal bölümcülü~ü" göze alarak, 
"marksist aydın", "burjuva aydın", "küçük burjuva aydın" ve 

"geleneksel aydın" kategorilerinin kendisine özgü 
özelliklerinin oldu~unun ve ayrı sınıfsal konumlara tekabül 
etti~inin de görülmek zorunlulu~unda oldu~unu da 
belirtiyorum. ,.. 

Anlaşılıyor ki, aydın, aydınlanmış olan ve 
aydınlatandır. Kürt aydınının, içinde yaşadı~ı toplumsal 
statü gere~i fazlasıyla bu tş.nıma denk düştüğünü biraz da 
subjektivizmimi katarak belirtiyorum. Görüldüğü gibi, Kürt 
aydıru da, halkı aydınlatacak ve toplumsal de~işim olayına 
katılacak. Bunun için de, Kürt aydının kendisinin 
aydınlanmış olması gerekir. Aydının aydınlanmış 
olmasında ölçü, toplumun geri kesimlerine göre bir adım 
ileride olması de~ildir. İçinde yaşadı~ımız çağın ölçülerine 
göre aydınlanmışlı~ı; gelişmeleri tanımlayıp 
de~iştirebilmesi ve yine ça~ın gere~i derinlikli olması, 
zihinsel faaliyetin yeniden üretimine uygun düşen araç
gereçleri yaratabilmesidir. 

Verisel olarak bakıldı~ı zaman, Kürt aydınının bu 
özellikleri taşımadı~ını tespit edebiliyorum. Bu durumu 
açı~a çıkaran birkaç özelli~ine işaret ederek, aynı zamanda, 
Kürt aydınının halkımızın ulusal-sosyal kurtuluşundaki 
görevini de belirlemiş olaca~ım . 

llk bakışta Kürt aydınlarının, geleneksel değerlerden 
kopuş isteğini saptamak olanaklı. Ne yazık ki, sömürge 
toplumumuzun yapısal özelliklerinden, Kürt aydınına 
taşınan bir yı~ın çarpık ve olumsuz de~erler var. Taşınan en 
önemli özellikler, eskiye ba~lılık ve zihinsel tembelliktir. 
Dönemsel olarak zihinsel tembelli~i aşabilecek yığınla 
olanaklar ortaya çıkmasına ra~men, kürt aydıru, "elini ateşe 
dokundurmamak" duygusuyla bundan uzak durmaya 
çalışıyor. Bu tutumun, Kürt aydınının kendisini. açıkça 
tanımlayabilmesini, toplumsal değişime yeterince 
katılabilmesini engellediğini düşünüyon:ım. Bu düzeyde, 
Kürt aydını, ciddi bir kimlik bunalımını yaşıyor. Bu 
saptamama ba~lı olarak tespit edilebilinecek bir görev: Kürt 
aydınının zihinsel tembellikten kurtulması, kimlik 
buhalımıru aşması için çaba göstermesi. 

Kürt aydınının sahip oldu~u bilgi birikimi; sığdır, 
derinlikli ve yeterli de~ildir . Bu da Kürt aydınının 
kolaycılı~a yatkın olması ve kolaycılı~ı benimsemiş 
olmasından kaynaklanıyor. Bundan dolayı araştırma
inceleme özelli~ine sahip de~il. Araştırma-incelemeden 
korktu~unu da düşünüyorum. Çünkü, araştırma-inceleme, 
sonuçlarına da katılma gibi bir süreci içerir. Bu da, Kürt 
aydınının da bilinçaltına yerleşen ve bir ölçüde de 
yapısallaşan tabuculuğu, sabit fikirlili~i. eskiyi 
benimsemeyi, subjektivizmi ve en önemlisi de: sahip 
oldu~u ideolojik siyasi sapiantılan zorlayarak ve hatta 
ortadan kaldırarak bir boşluk yaratacaktır. Bu gelişme de, 
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KÜRT AYDINI VE BASlNI'NlN GÖREVLERI 

boşluğu doldurmaya kapasite ve uğraşsal eğilim itibariyle 
hazır olmayan Kürt aydınını korkutmaktadır. 

Bilgi yetersizliği, sığlık ve derinlikli olmamak: 
toplumsal, ideolojik, felsefik ve k i i ı 1 ii rel yaşamsal 

sorunlarımıza yanıt bulaman ı •n ın, onları 

çözümleyemcmenin de bir nedenidir. B ur ıda da aydının bir 
başka görevi karşımıza çıkıyor: KoLıycılığı ~erketmcsi, 

araştırma inceleme kapasitesine kavuşması... · 
Kürt aydınının gelenekselliği aşma çabası olmasına 

rağmen, aşamadığını da saptayabilmek olanaklı. Bu 
saptamarun, burjuva ve geleneksel Kürt aydınları için çok 
önemli bir saptaı.na olmadığını da görüyorum. Ama 
"marksis tleşmekte olan" aydın ve süreci için hayati ve 
üzerinde döne-döne durulması gereken bir sorun olduğunu da 
çok net bir biçimde dile getirebiliyorum. 

Marksistleşmckte olan Kürt aydını, hem sömürgeci
sömürge toplum ilişkileri ve hem de Kürdistan'daki 
toplumsal ilişkilerden, bir yığın olumsuz, çarpık, 

geleneksel değerler içinde kulaç atıyor. Tabiri caizsc, o 
koşullarda kendi kimliğini l?ulmaya çalışıyor. Bunun 
zorluğunu kabul etmek gerekir. Ama aşılmasının da 
toplumsal köklü değişim için "olmazsa olmaz" bir 
gereklilik olduğu da bilinmek zorundadır. 

· Ne yazık ki, marksistleşmekte olan Kürt aydını, ulusal
toplumsal kurtuluş mücadelesinde geleneksel değerlerle 
güdülcn eğilimlerin mücadele biçimlerine, doğurduğu 

sonuçlara ve ideolojik saptarnalarına göğüs geremiyor. 
Sorgulayıcı ve kritikçi karakterlerini kaybediyor; yalnız 

kalmaktan kork11yoi; bazı zamanlarda "can kaygusuna" 
düşüyor. Inanç sarsınıısı geçiriyor ve insanlık yaşamının 
kesinlikle doğruladığı felsefik, ideolojik doğrularda 
kararsızlığa giriyor. · 

Kürt aydını için önemli bir görev daha: Bilimsel cesaret, 
sosyalizmde kararlılık, düşünce özgürlüğünü kullanınada 

yetkinlik ve ustalık. 

Kategorik sınıfsal, ideolojik ayrım koymadan 
belirtiyonım : Kürt aydını eylemini, çabasım üst düzeyde bir 
politik karaktere kavuşturmalıdır. Kendi politikleşmesini, 
Kürt ulusunun ve ulusun içinde geniş · emekçi 
bölümlenmesinin politikleşmesi dışında görmeıpelidir; 

onunla dolaysız ve do lay lı bir bağ kurmalıdıt. Aynı zamanda 
Kürt aydını, eylemini bireysellikten hızla kurtarıp, 
kollektifleştirmcli, kurumlaştırmalıdır. Aydın, eylemini 
kurumlaştırırken, siyasi örgüt(ler) kurumundan 

organlarımızın bir gereklilik olduğuna da şüphe yoktur. 
Ul~sal .d~m?kratik &elişimimizin tarihsel bir boyutu ve 
belırledığı.bır d~zeydır. Bu düzeye, alılaki ölçüler içinde de 
değer verıyor, fazla~ıyla saygı duyuyorum. Basın-yayın 
organlarımızın sığl ı ğ ından, derinlikli olmamasından, 
ulus~l-t.oplumsal kııv ;: :ının görevlerini yüklenenı.emesinden 
kendıını de açıkça s0ruııılu tııtuyorum: Bu konuda da kendime 
karşı sorgulayıcıyım. . 

B asın-yayın organlarımızın bu seviyesi elbetteki 
sebepsiz değlidir. Bunu da bilince taşımış durumdayım. Aynı 
zamanda, Kürt aydınlarına ilişkin ana hatlardaki bazı 
tespitlerimi basın-yayın organlarımızın yapısal 
durumununda ana nedenidir. 

Basın-yayın organlarımızı aydınlar yönetiyor ve o 
organlarda aydınlarmuz yazıyor. Elbetteki yöneten ve yazan 
aydınımız, orada kendisini yansıtacak, . yansıtmaktadır. 
Onun için de bir temel tespit yapıyorum: Basın yayın 
organlarımız, aydınımızın da aynasıdır. 

Aydını.mızın tespit edilen özelliklerine, ulusal 
demokratık platformdaki trajedik boyutlardaki 
bölilnmüşlüğü, parçalanmışlığı eklendiği zaman; basın 
yayın organlarında yazanların kendilerini bile huzura 
kavuşturamayacağı açık. Tersine, huzursuzluk vcsilesi olur. 

Bu noktada basın yayın organlarımızın kendilerini 
marjinal konumdan kurtarabilmeleri ve görevlerini 
layıkıyla omuzlayabilmesi için: ulusal demokratik 
mücadelede özel boyutta sınıf temelinde, genel boyutta 
sosyalist dünya görüşü çerçevesinde birleştirilmesi gereken 
tüm siyasal öğeler (örgüt, parti, kadrolar ve birikimler) 
birliğinin sağlanması için olağanüstü çaba göstermelidirler. 
Bu, sosyalist cephedeki yayınlar için geçerli bir doğru. Ama 
aynı doğrunun, burjuva milliyetçi dünya görüşü çerçevesinde 
hareket edenlere de indirgenir olduğunu düşünüyorum. 

Kürdistan'ın yeni bir kapsamlı ulusal-sosyal şalısiyet 
olarak belirlenmesi sorunu; sömürgeci burjuva 
hcg:monyanın "bütüıı kan bağları" ile sökülüp atılması, 
yenı bağımsız, ulusal, demokratik ve sosyalist 
hegemonyanın onun yerine organik bir biçimde "ikame 
edilmesi", inşa edilmesi olayıdır. 

Hegemonyanın elegeçirilmesi bugünden parça parca elde 
edilen ka,zanımlarla, kurumlaşmalar, kültür ve ideolojik
felsefik, politik formasyonlarla, oluşturulacak yeni insan 
tipi ve iç sosyal ve dış ilişkilerle olacaktır . 

Basın yayın organianınıza bu konuda büyük görevler 
düştüğünü düşüniiyorum. Sorunun açılımının gelecek 
günlerde .daha bir rahat olabileceği de bir öngörüm. e 

ürkmemelidir. Tersine, onun üreticisi, yarıtıcısı ve , ______________ ..... _______ ..;., 

yöneticisi olması için atılım içine girmelidir. 
Kürt aydınının bazı yönleriyle ortaya koyduğumuz 

özelliklerini ortadan kaldırılmasıyla, ulusla ve onun emekçi 
bölümlcnmesi ile kendisi arasında ayrım ~rtadan 
kalkabilecek bütünleşebilecekıir. · 

MEDYA GÜNEŞI'nin tayin ettiği ölçüleri zorlayarak, 
aşarak, "Kürt basını" sorununa girebilirim. 

Öncelikle diyebilirim ki, Kürt basını derinliğine değil, 
yüzeysel bir biçimde incelendiği zaman ulusal toplumsal 
hareketimizin sorunlarını dcrinlikle inceleyip; 
çözümle>:e.bilcmediklerini sıradan bir insan bile kolaylıkla 
saptayabılıyor. Bu doğru, hem Kürt siyasi basını, hem 
~ltürel ve ~em de araş~ırma-inceleme basın yayın organları 
ıçın geçer !ıdır. Özcesı, yayınlarımızın seviyesi· düşük, 
derinlikli yapıdan uzak; yayınları çıkaran ve · yöneten 
devrimci aydınları bile memnun etmeyen, çekici olmayan 
bir yapılanmaya sahiptir. 

Ulusal demokratik ve sosyalist karakterli basın-yayın 

·so 1 MEDYA GÜNEŞİ 

Sevgili Arkadaşlar, 
"Derdimi", tayin ettiğiniz iki daktilo sayfası sınırları içinde 

aktaramadım. Bunun için de sınırlarınızı hayli zorladım . Beni 
anlayacağınızı umuyorum. Ayrıca, esprili bir tanımla ifade 
edersem; devrimcilik mesleği, sınırları zorlamaııı. kalıplara 
girmemeyi öğretiyor. .. 

Yayınınızı izlediğimizi biliyorsunuz. Katılmadığım, eksik 
yönlerinizi tespit etmeme rağmen; genel doğrultu itibariyle 
aynı çerçevede hareket ettiğimizi tespit edebilirim. 

Uğraşınıza saygı duyuyor, içtenlikle destekliyorum. Zorlu 
bir görev yOklendiğinizin bilincindeyim/bilincindeyiz. 

Başaracağınız/başaracağımız umuduyla, tom Medya 
Güneşi çalışanlarını içtenlikle kucaklarım . Yayınınzı 
okuduğum zaman, hasret gideriyor; ülkemin havasını , acısını 
neşesini taşıdığınızı hissediyorum.. . ' 

Kalınız sağlıcakla . 

Selim KEYA/Uppsala, 1 Ekim 1989 
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KÜRT AYDIN! VE BASlNI'NlN GÖREVLERI 

• lllSAN AKSOY: 
"Kürt ayd1nı, Kürt savaş1m1n1 en çağdaş bir 
biçimde savunma, tan1tma ve öğretme 
kabiliyel ve olanaklarina sahiptir." 

Kürt Aydını ve Kürt Basını! ... 
Kürt aydını uzun ve köklü bir savll§ırn gelene~ine ve 

mirasına sahiptir. Sayısal olarak azlı~ına, Kürdistan'ın 
durumuna karşın Kürt aydını Kürt ulus sorununda evrensel ve 
ulusal sorumlulu~unu daha bll§ından elden bırakmamıştır. 
Olumsuz koşullara, tarihsel, toplumsal, ekonomik karşıtlık 
ve engellerin varlı~ına ra~men Kürt aydınlan Kürt ulusal 
davasında üzerlerine düşen'i yapmaktan geri durmadılar .ve 
mücadelenin a~ır yükünü her zaman ve esas olarak onlar 
omuzladılar. 

Ouenim görme olanaklannı elde eden Kürt asıllı büyük 
kesim ulusal benli~ini kazanamayarak ulusal ve evrensel 
sorumluluklarını taşıyarak bu sorumlulukların yaşama 
geçmesi do~rultusunda tarihsel yürüyü'şe katılmadı. Bundan 
dolayı da bu kesimin Kürt köketıli olması onların Kürt aydını 
olmasına yetmiyor. Ama sorumluluklannın bilincinde olan 
kesim az olmasına karşın tarihte ve günümüzde Kürt 
aydınlannın temsilcileri onlar olmuşlardır. Bu bakımdan 
Kürt aydını deyimiyle bunlan belirlemiş oluyoruz. 

Kuşkusuz aydın deyimi geniş bir kesimi 
anlamlandınyor. Bu bakımdan da özellikle Kürt sorunu gibi 
çok a~ır bir sorun karşısında da bu kesimin farklı e~ilim, 
konum ve yaklll§ımlan vardır. Ancak bir bütün olaraJcr've 
esas anlamında Kürt aydını büyük bir sorumluluk ve görevle 
karşı karşıyadır. Herşeyden önce Kürt aydını, Kürt sorununu 
en ıyı ve en karmll§ık yönleri ve yapısıyla kavrayan, 
yll§ayan bir durumdadır. Savaşım salt ö~retisel de~il. ama 
bunun yanında onun yaşamsal psikolojik yönlerini de bilen 
algılayan bir konumdadır. Bunu ça~daş bilinçte yo~urarak 
evrensel bir düzeyde algılama ve yll§ıi.ma geçmesi için bu 
do~ltuda savaşım verme yetisindedir. Bundan dolayı Kürt 
aydını Kürt savaşımını en Ça~daş bir biçimde savunma, 
tanıtma ve ö~retme kabiliyet ve olanaklarına sahiptir. 
Mücadeleyi salt duygusal düzeyden arındırarak evrensel 
düzeyde savunmalı ve tanıtmalıdır. Kuşkusuz Kürt sorunu 
omuzlanırken, Kürt davası yürütülürken, ne denli a~ır bir 
sorumluluk yüklenildi~inin bilincinde olarak Kürt aydını 
kişisel dar görüştülükten ayrılarak engin bakış açısı 
içerisinde sürekli olarak mücedelenin dah.a geniş bir kesime 
yayılması, halkın istemlerini yansıtması için somut 
verilerden hareketle ve birlik hedefıne yönelmeldir. Uzun 
erimli hedeflerle kısa vadeli çalışmaları ve istemleri 
birbirlerine dayandırmanın olanaklarını arayıp bulmalıdır. 

Kürt aydını keskin yargılardan kaçınmalı, zengin ve 
yaratıcı yol ve yöntemler aracılı~ıyla mücadeleyi ete kemi~e 
büründürmenin olanaklannı bulmalıdır. Kürt aydını sosyal 
konumu dolayısıyla di~er halkların aydınlarıyla Hişki 
içindedir. Bu ilişkilerden yararlanarak Kürt sorununu di~er 
halkların aydın kesimlerine en iyi biçimde aktarma 

olanaklarını bilinçli ve yaratıcı bir biçimde kullanmalıdır. 
Bunu salt bir yarar açısından de~il, evrensel aydın 
sorumlulu~uyla yerine getirmelidir. 

Kürt ulus sorunu, kamıll§ık yapıda büyük bir sorundur. 
Ulusal ve uluslararası planda dostlara, deste~e gereksinimi 
olan tüm yönleriyle tanınıp bilinmeyi bekleyen bir 
sorundur. Bunu yapacak olan ve yapması gereken de Kürt 
aydınıdır. 

Yine uzun erimli savll§ımda Kürt aydını savll§ımı ete 
kemi~e büründürme savll§ımında kalıcı ve tutarlı olmalıdır. 
Bu kalıcılık ve tutarlılık da onun gerçekçi ve geçirli yol ve 
yöntemler uygulamasıyla mümkün olur. Savaşımda 
kullanaca~ı en önemli araçlardan biri kuşkusuz basındır. 
Başından beri de Kürt aydınlan her fırsatta Kürtçe basın 
imkanlan yaratmış kendi dillerinde halklarına seslenmenin, 
kendi davalarını basın aracılı~ıyla dile getirmenin 
olanaklarını yaratmaya çalışmışlardır. Ne varki her zaman 
KUrt basını büyük bir baskı altında bulunmuş. Bugün bu 
baskılar daha da a~ırdır. Bu bakımdan da rahat çalışma 
olanakan bulması Kürt basını için söz konusu de~il. Buna 
ra~men Kürt basını tarihsel işlevleriyle var olmak 
durumundadır. İşievlerini yerine getirmesi için ilk önce 
olanaklar ölçüsünde amatörlükten kurtularak ça~daş bir 
düzey~ ulaşması, profesyonel bir yapıya kavuşması gerekir. 
Y ll§ayabilmesi ve ayakta kalabilmesi için bir kitle tabanı 
edinınesi lazımdır. Bunun için de kitleleri (ulusçu, yurtsever 
kesimlerin) çıkar ve e~ilimlerini yakalayarak kalıcı ve 
geçeçrli bir çizgide yürümesi gerekir. Somut ve gerçekçi 
olması ve Kürt ulusal kişili~inin biçimlenmesine katkıda 
bulunması, ekonomi~ ve toplumsal çıkarlarına sözcülük 
etmesi gerekir. 

Bugüne kadar kanımızca Kürt ulusal çıkarlan çok soyut 
bir biçimde ve ciddi bir biçimde irdelenmeden ele alınmış, 
hatta çok az sözkonusu edilmiştir. Oysa ulusal sorunun maddi 
tem~le dayandınlmasında ulusal çıkarlar ciddiyeıle ele 
alınmak durumundadır. Günümüzde Kürt basını bunu yapmak 
durumundadır. 

Genel olarak, kalıcı ve tutarlı, geçerli ve gerçekçi uzun 
ve kısa vadeli hedefler etrafında ulusal görev ve 
sorumluluklarını yerine getirmek üzere Kürt aydınlannın bir 
araya toparlanmaları ve ça~daş bir Kürt basınını 
gerçekleştirmeleri, var olanı geliştirmeleri dayatıyor. 
Dünden daha a~ırlıklı ulusal sorunlan omuzlamak yine esas 
olarak kürt aydınlarına düşen bir görev olarak önümüzde 
duruyor. Görev ve sorumluluklann yerine getirilmesinde 
Kürt basını çok cidddi ve temel bir işlev görecektir ... e 
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Kürt sorununun uluslararasllaşt1nlmas1nda 
önemli bir ad1m: Paris Konferansi 

M. YILMAZ 

14-15 Ekim'de Paris'te yapılan "Kürtler; lnsan bulunmadılar. Buna ra~men Konferans'a katılım 
Hakları ve Kültürel Kimlik" konulu uluslararası küçümsenemeyecek boyutlarda oldu. Avrupa'nın de~işik 
konferans, Irak Kürdistanı'nda geçen yıl gerçekleştirilen ülkelerinden, ABD ve Sovyetler Birli~i'nden, 
katliam ve sürgünlerden bu yana bir kez daha dünya Bulgaristan'dan, lskandinavya'dan, Arap ülkelerinden 
kamuoyunun dikkatlarini, Kürt halkına yapılan zulme ve parlamenterler, bilim adamları, Kürdologlar, uluslararası 
onun mücadelesine çekti. Dünyanın de~ik ülkelerindeki humaniter kuruluş temsilcileri, yazarlar, politikacılar ve 
basın ve yayın organları, Konferans dolayısıyla bir kez Kürt halkının dostları konferansa katılarak, Kürt halkına 
daha Kürdistan'ın dört parçasında, Sovyetler Birli~i'nde, karşı işlenen katliam ve sürgünleri dile getirdiler. Kürt 
Lübnan'da ve Avrupa'nın de~işik ülkelerinde yaşayan halkının ulusal ve demokratik haklarının gaspedilmesini 
Kürtlerin içinde buiundukları duruma, sorun ve kınayarak, haklı ve adil davasıyla dayanışma içinde 
istemlerine yer ayırdılar. olduklannı vurguladılar. 

Kuşkusuz Paris Konferansı, Kürt ulusal sorununu Gündemi "Kürtler" olan bu uluslararası konferansta, 
dogrudan dogruya çözme yetki ya da yetene~ine sahip bir Kürdistan siyasal parti ve örgütlerinin resmen temsil 
ııl:ıtfonn değildi. Ne BM'ye ba~lı ne de onun tarafından edilmemesini, örgüt temsilcilerinin kişisel olarak davet 
dut.enlenmiş bir konferanstı. Değişik hükümetlerin Kürt edilmelerini de sömürgeci ülkelerin Fransa nezdindeki 
'>t>rununa bir çözüm yolu araştınnak üzere düzenledikleri girişimleri ve Fransız hükümetinin bu ülkelerdeki 
vt: tarafiann resmi temsilcilerince oluşan birkonferans da çıkarlarını zedelememe kaygısı ile açıklanabilir. 
tlc~ildi. Konferansı düzenleyenler Fransızlar olmasına Kuşkusuz böylesi olumsuz bir niyetin hayat bulmasında 
rağmen, Fransız hükümeti bile bizzat kendi adına Paris Kürt Enstitüsu'nün bir Kürt kurumu oldu~unu 
Konferansı örgütlemeyi çıkarına uygun görmemiş, unutarak, Kürt politik örgütleriyle diyalog ve işbirli~ini 
organizatörlüğü Fransız Özgürlükler Vakfı'na devretmiş, koparması, Fransızların tutturmaya çalıştıkları geri 
O da Paris Kürt Enstitüsü ile beraber bu görevi düzeye angaje olması da rol oynadı. Paris Kürt Enstitüsü, 
üstlenmişti. Adı bile suya sabuna dokunmaz cinstendi: hazırlık süreci ve konferans çalışmaları boyunca, Kiftt 
Kürtler; İnsan Haklan ve Kültürel Kimlik diye... örgütlerini gelişmeler hakkında bilgilendirmemeyi esas 

Buna ra~men Konferans özellikle Kürdistan'da ve onu politika seçti. Özellikle Türkiye Kürdistanı'ndaki siyasal 
boyunduruk altında tutan ülkelerde geniş bir yankı buldu. örgütlerden, gelişme bir sır gibi saklandı. 
Sömürgecilerin başta bütün çabaları Konferans Konferans kararlarının, Kürt halkının gerçek 
yapılmasının önüne geçmekti. Bunu başaramayınca da, durumunu yansıtmada, istemlerini dile getirmede ve 
geniş çaplı ve yüksek düzeyli bir katılımın olmaması, sa~lıklı çözüm önerileri sunmada oldukça yetersiz ve geri 
Kürt halkının gerçek durumunu yansıtabilecek, özlem ve düzeyde kalması da yukarıda sözkonusu etti~imiz 
istemlerine cevap verebilecek kararların çıkmaması için nedenlere ba~lanabilir. 
yo~n diplomatik girişimde bulundular. Irak diktatörlük Kuşkusuz bütün parçalardaki Kürt siyasal örgütleri 
rejimi, di~er Arap ülkeleri kanallarını da kullanarak bir arasında sa~lıkh ve sürekli temellere dayanan bir 
yandan katılımı daraltma ya, di~er yandan sahte otonomi dayanışma, işbirli~i ve koordinasyonun olmaması, 
temsilcilerini konferansa sokmaya çalışırken, Türkiye, uluslararası dayanışma hareketini örgütleme ve olaylara 
ülke içinden katılımları engelleme ve Türkiye'yi rahatsız erken müdahale yetene~ine sahip ulusal bir 
edecek; "birlik ve bütünlüğüne yönelecek" kararların müesseseleşmenin do~mamış olması da Paris 
alınmaması için tehditler savunna yoluna gitti. Fransız Konferansı'nın yukarıda saymaya çalıştı~ımız 
hükümeti bu olayda da Ortado~u ve özellikle sömürgeci olumsuzluklarının su yüzüne çıkmasında etkili olmuştur. 
ülkelerle ilgili çıkarlarına öncelik tanıdı~ı için, Tüm bunlara karşın , bugüne kadar Kürdistan sorunu 
sömürgecilerin konferansın niteliğini zayıftatma çabaları, karşısında neredeyse bir yazgı kertesine gelmiş olan 
belli bir yere kadar başanya da ulaştı~ 26 ülkeden (daha uluslararası suskunluk çemberini kıran bir ilk adım 
sonraki resmi açıklamalara göre 32 ülkeden) olması itibariyle Paris *onferansı olumlu bir adım olarak 
delegasyonlar hazır bulunmalarına ra~men, ba:şlangıçta görülm~~lidir. Unutmamak gerekir ki bu . konferansı 
ön görütünlerden daha dar kapsamlı oldu. A ynca daha önce · · KürtJer" düzenlemedi. Konferansı düzenleyen ülke, hatta 
katılacakları açıklanmış kimi önemli ve tanınmış ona katılan delegeterin geldikleri ülkeler bugüne kadar 
şahsiyet de değişik bahanelerle, Konferans'ta hazır resmi ya da gayri resmi düzeyde Kürt sorunu karşısında 
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suskunlu~u tercih eden hatta ço~u kez sömilrgeci 
ülkelerin resmi politikaları çerçevesinde soruna yaklaşım 
getiren ülkelerdi. Konferans aynı zamanda şunun da bir 
kanıtı oldu ki, dünya, Kürt halkının kararlı mücadelesi 
sonucu giderek sömürgecilerin gözüyle meseleye 
bakmakta zorluk çekiyor. ABD'den tutun da Sovyetler 
Birli~i'ne kadar çeşitli ülkeler, 25 milyonluk bir halkı, 
onun ulusal demokratik haklarını inkar etmekle, ona karşı 
kayıtsız kalmakla, bölgeye barış ve istikrarın 
gelmeyece~ini kavramaya başlıyorlar. Sovyetler Birli~i 
Bilimler Akademisi'ne ba~lı bir delegasyonunun, ABD 
Senatosu Dışilişkiler Komisyonu başkanının ve başka 
ülke parlamenterlerinin bu konferansta hazır bulunmaları, 
onların yaptıkları açıklamalar biz Kürtleri yeterince 
tatmin etmemiş bile olsa bir başlangıç olması nedeniyle 
anlamlı olmuştur. 

Bugün dünyanın tüm toplumsal ve siyasal sorunları, 
bölgesel anlaşmazlık ve çatışmalar bloklararası 
yakınlaşma ve uzlaşma temelinde çözüm yoluna giriyor. 
Kürt ulusal sorunu da uluslararası düzeyde, böylesi bir 
yakınlaşma ve uzlaşmanın dışında ele alınamaz. Kürt 
ulusal hareketi bu gerçe~i görmek ve uluslararası 
politikasını böylesi bir temel üzerinde inşa etmek, Paris 
Konferansı'na geri düzeyine ra~men bu gözle yaklaşmak 
zorundadır. 

Konferans kararları tatmin edici olmamakla beraber, 
katılan delegeterin konuşmaları genellikle yüksek 
düzeyde olmuştur. ·Delegeler, bütün parçalarda Kürt 
halkına karşı işle'nen cinayetleri dile getirmiş, sorunun 
ciddiyeti üzerinde durmuş ve Kürdistan halkının haklı ve 
adil davasına sıcak duygularla yanaşmışlardır. 

Ayrıca dört parçadan Kürdistanlı örgüt temsilcileriQin, 
aydın ve yazarlarının katılım konusunda gösterdikleri 
duyarlılık da konferansın düzey ve önemini arttıran bir 
faktör olmuştur. Hele bu konferans dolayısıyla Kürtlerin 
bir araya gelmiş olmaları, görüşüp tartışmaları başlı 
başına bir kazanım olmuştur. Türkiye'den Kürt kökenli 
sekiz parlamenterin, Konferansa katılarak gösterdikleri 
onurluca tavır, Kürt halkının davasına yadsınamaz bir 
katkı getirmiştir. Onların bu onurlu tavrı, Kürt halkı 
arasında yaygın bir moral, sempati ve deste~i getirirken 
sorunun bir kez daha yo~un bir biçimde Türkiye 
gündeminin baş sırasında yeretmesine, basında, politik 
çevrelerde ve halk arasında yaygın tartışmalara 
yolaçmıştır. Bu tutum, aynı zamanda KUrt halkının 
gerçek dost ve düşmanlannın kimler oldu~unu açı~a 
çıkarmaya da hizmet etmiştir. 

Bu özellikleri dolayısıyladır ki Türkiye'deki burjuva 
basını ve ne ilginçtir ki kimi sol basın konferansı 
karalamak için oldukça çaba sarfetmiştir. Karalama 
kampanyasında azılı şovenist Ugur Mumcu ile Do~u 
Perinçek'in aynı dili kullanmaları oldukça ilginçtir. U~ur 
Mumcu, Kürtlerin Amerikan ve Fransız mandacılı~ına 
sarıldıklarını iddia ederken, Perinçek de konferansa 
katılanlan "Anadolulu" olmamakla "Tanzimatçı" kafayla 
Batı'ya yaslanınakla itharn etmiştir. Kuşkusuz U~ur 

Mumcu gibi azılı bir şovenistin, Kürt ulusal sorununun 
uluslararası platformlarda yer etmeye başlaması 
karşısında duydu~u öfke ve korkuyu anlamak mümkün. 
Ama Do~u Perinçek'in sosyalizm adına böylesi kof eski 
bir Kemalist silaha sarılmasına ne demeli. 

Do~su onların bu iddia ve itharnları bize Birinci 
Dünya Savaşı sonrasında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 
Kürtlerin kendi başlarına bir varlık olmalarını engellemek 
için Kemalistlerin başvurdukları komplo ve 
propagandaları hatırlattı. Şu "Anadolululuk" kavramı, 
ilginçtir ki Mutareke yıllarındaki "Kürt Teali Cemiyeti", 
Kürt Kulüpleri vb. yollarla örgütlenmelere karşı, 
Kemalistlerin Anadolu. ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyetleri'ni çıkarma girişimini hatırlatıyor. 
Kemalistler ne edip edip Kilrtlerin bir halk olarak 
örgütlenip mücadeleye atılmaların ı, uluslararası ilişkilere 
geçmelerini önlemeye, Kürtleri örgütsüz, varlıksız 
bırakıp kendi k"oltuklarına, gtidümlerine almaya 
çalışıyorlardı. O dönemde bunu başardılar. Kürtlük, 
Kürdistanlık yerine "Anadolululuk" demagojileriyle 
başladılar, sonra bu, "Türkiyelilik" oldu, ardından da 
Kürtlerin varlı~ı büsbütün inkar edilerek "Ne mutlu 
Türktim diyene", "Bir Türk dünyaya bedeldir" gibi ırkçı 
politikalara dönüştü. 

Bir yandan bunlar yapılırken di~er yandan da KUrt 
ulusal örgütleri, halk ayaklanmaları, mandacılıkla, 
İngiliz kışkırtmacılı~ıyla vs. karalanıyordu. Şeyh Said 
Hareketine, Dersim ayaklanmasına bu yaftalar 
yapıştırıldı. 

Do~u Perinçek, Papa'nın önünde diz çöken, Bush'la 
kolkola meydanlarda caka satan W alesa'nın önderlik etti~ 
Polonya'daki Dayanışma hareketini, ABD ve Batı'nın 
ola~~nüstü yardımlarıyla ayakta duran Afgan 
Mücahitlerini, ABD, lsveç ve Mısır planlarıyla bir çıkış 
yolu bulmaya çalışan Arafat önderli~indeki Filistin 
hareketini övgtilerle gö~e çıkarırken, Kürt ulusal 
sorununu uluslararasılaştırmada bir adımdan başka bir şey 
olmayan Paris Konferansı'na katıldı diye Kürt ulusal 
hareketlerini karalaması neye yorumlanabilir? Onun anti
emperyalistli~ine, sosyalistli~ine yorumlanamayaca~ı 
açık. O olsa olsa Kemalist komplolardan medet umuyor 
olabilir. Her halde, bugüne kadar yedek bir güç olarak 
görülen Kürt ulusal hareketinin, Anadolulaşmaktan önce, 
ba~ımsızlaşıp Kürdistanlılaşması, başkalarının 
koltıı~unda de~l de kendi ba~ımsız varlı~ıyla uluslararası 
plalformlara çıkış belirtileri göstermesi karşısında bir 
korku ve telaşa kapılıyor. Oysa korku ve telaş de~il. aklı 
selime gereksinim var. Kürt ulusal hareketinden 
Anadolulaşmayı isternek onun uluslararası plalformlara 
ba~ımsız kişili~iyle çıkmasından korkmak sosyalistlerin 
de~il, Kemalistlerin işidir. Çünkü do~ olan Kürt ulusal 
hareketinin Anadolulaşma yerine, Kürdistaniaşması ve bu 
onurlu kişilik çerçevesinde Türkiye ve Kürdistan 
halklarının, kardeşçe omuz omuza ortak mücadelede yer 
almalarıdır. e 

MEDYA GÜNEŞİ /' 53 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



BİR KONFERANS, BİR TOPLANTI VE ÖTESi: 

KORDISTAN.DA TARIHI YA~ARKEN YAKALAYABILMEK 

G eçtiğimiz aylarda yapılan konferans, toplantı ve 
açıklamalarla Kürtler ve Kürdistan sorunu ilgili 
taraflarda yeni tartışmalara yol açtı ve önemli 

oranda güncellik kazandı. Fransa Özgürlükler Vakfı ve 
Paris Kürt Enstitüsü tarafından düzenlenen "Kürtler; 
İnsan Haklan ve Kültürel Kimlik" konulu uluslararası 

· konferans, çeşitli ülkelerden bilim adamı, Kürt sorunu 
uzmanları, parlame.nter, yazar, g~zeteci ve siyaset 
adamlannın katılımıyla 14-15 Ekim tarihlerinde Paris'te; 
ABD Temsilciler Meclisi İhsan Hakları Grubu'nda 
düzenlenen "Tehlikeledeki Halk: Kürtler" konulu 
toplantı ise 24 Ekim tarihinde Washing·ton'da yapıldı. 
Bu arada F. Almanya'da da konuyla ilgili bir toplantı 
düzenlendi, fakat katılım ve diğer bazı etkenler 
nedeniyle, ötekiler gibi yankı uyandırmadı. 

Sözüedilen konferans ve toplantılar, farklı çevrelerde 
değişik yorum ve tepkilere yolaçtı. Sömürgeci devletler, 
bilinen şoven tutumlarını tekrarlarken, burjuva 
kalemşörler ağız birliği etmişcesine, kucağına 
oturduklan veya özlemle oturmak istedikleri emperyalist 
devletlerin "parmak"lannı arar durdular. "Yeni bir Sevr 
Antlaşmasını dayatmak istiyorlar" türünden sözler, bu 
çevrelerin biricik ortak paydaları oldu. Arkalarındaki 
türlü türlü "parmaklar"ın varlığı nedeniyle "parmak" 
edebiyatlan artık ciddiye alınmayan, parmak körlüAü 
hastahAma yakalanan ve ırkçı-şoven nitelikleri 
nedeniyle ne söylediklerini çok iyi bilen bu çevrelerin 
geleneksel tutumlan ve sömürgeci devleterin hesaplan 
bilindiği için, yalan ve demagojilere dayalı karalama 
kampanyaları yadırganamaz. Ne var ki, sözüedilen 
konferans ve toplantılara · ilişkin olarak devrimci ve 
yurtseverler arasında yapılan tartışmalar ve dahası 
gözardı edilmemesi gereken gerçekler, öylesine yabana 
atılacak türden sorunlar değil. 

Sömürgeci devletler ve onların güdümündeki çevre
lerin, bunlardan şu veya bu ölçüde etkilenen "demokrat" 
tandaosb çevrelerin karalama kampanyalarına göğüs 
gerilirken, konferans ve toplantıların Kürdistan Ulusal 
Demokratik Halk Devrimi mücadelesinin uzun ve yakın 
stratejik ve taktik hedefleriyle bağlantılannı, pugün ve 
gelecek süreçlerdeki olası etkilerini ve benzeri birçok 
sorunu doğru değerlenditip Kürdistan halklannın ulusal · 
ve toplumsal kurtuluşu lehine sonuçlara varabilmenin 
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önemi de büyüktür. Yani gelişmelere çok yönlü 
yaklaşım yöntemine bağlı kalınmalı ki, sıradan insani 
haklan bile gaspedilmiş Kürdistan halklarının yeni 
seraplar peşinden sürüklenmesinin önü alınabilinsin. 
Yok eğer, sadece Kürdistan sorunu güncelleşiyor 
boyutuyla farklı çevrelerin değişik düzey ve kapsam
lardaki çabalarına yaklaşılırsa, söziledilen çevrelerin kısa 
ve uzun erimli amaçları tartışıtıp belli sonuçlara 
varılmazsa, kısacası Kürdistan'da geçmiş süreçlerden ders 
alınarak tarihi yaşarken doğru halkasından yakalama 
becerisi gösterilmezse, Kürdistan ulusal ve toplumsal 
~urtuluş mücadelesinde seraptann önüne geçmek ve 
mücadeleyi doğru temellerde sürdürmek mümkün değil. 
Kürdistan tarihi, sömürgecilerin sözüne, sömürgecilerin 
öostlannın sahte umut tüccarlıklarına gilvenildiği için 
yaşanan bilyük yenilgi, yanılgı ve tuzaktarla doludur. 
Ortadoğu'da hiçbir sorun, tarihsel geçmişiyle değerlen
dirildiğinde, Kürdistan sorunu kadar bölge devletleri ve 
bölge ile ilgili devletlerin arasında masada bir "kart" 
olmamıştır. Hele Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı 
sonrası, ikiyüzlütilkierin en büyükleri yaşanmıştır. Her 
tarafta Kürdistan'ın sözü edilmesine rağmen en sonunda 
Kürdistan'ın dört parçaya bölünmesi ve emperyalistlerin 
artık açıkça sömürgeci devletlere yardım etmeleri, her 
zaman ibretle gözönünde bulundurulmalıdır ki, benzer 
hatalar tekrarlanmasın. Devrimci tarih bilinci de bunu 
gerektiriyor. İşte Kürdistan sorununa iliŞkin konferans, 
toplantı ve açıklamalara da böylesi çok yönlü bir 
perspektifle yaklaşılması gerektiğine inanıyorum . 

SON GELIŞMELERIN 
NITELIGI VE KAPSAMI 
Paris'te düzenlenen konferansa katılanlara 

bakıldığında geniş bir bileşimin oluştuğu hemen 
görülebilir. Kürdistan parti ve örgütleri doğrudan 
çağrılmasalar da, büyük bir kesiminin temsilcileri 
"kişisel davet" çerçevesinde konferansa katılmışlardır. 
Fakat tartışmalara ve sonuç kararlarına bakıldığında, 
konferansın belli bir dar çerçeve ile sınırlandığı ortaya 
çıkmaktadır. 

Kürdistan devrimci ve yurtsever parti ve örgütlerinin 
resmen çağnlmamaları, baştan itibaren konferansa gölge 
düşürmüştür. Kon(eransın gündemi ve kabul ettirilen 
kararları ile birlikte düşünüldüğünde siyasi örgütlerin 
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belli bir amaç için resmen çağrılmadıkları ortaya 
çıkıyor. Konferansın, kendilerine "siyasi örgüt" demeyen 
iki örgüt tarafından düzenlenmesi veya konferansın 
"insan hakları ve kültürel kimlik" konusu ile 
sınırlandırılmış olması bile, siyasi örgütlerin resmen 
çağrılmamalarının gerekçesi olamaz. Çok yönlü amacı 
olan böylesi bir mantığın bir yönü de devrimci ve 
yurtsever örgütlerden öte · kişilerin iradesini ön plana 
çıkarmak, belli çevrelerin tepkilerini dindirmektir. 

Konferansın, insan hakları ve kültürel kimlik gibi 
bir konu ile sınırlandınlmış olmasına rağmen, Kürdistan 
sorununun belli bir yönüyle de olsa bilince çıkarılması 
açısından olumlu etkileri olduğu yadsınamaz; fakat 
böylesi bir sınırlandırma, Kürdistan gibi 25 milyona 
varan nüfusa sahip bir sömürge ülkenin gerçeğiyle 
bağdaşmıyor ve çok çok geri bir perspektifin ürünüdür. 
S. Birliği'nde kendi cumhuriyetlerine sahip halkların 
"bağımsızlık" hakları Savunulup, bağımsızlaşma, yani 
birlikten ayrılma eğilimleri hararetle alkışlanırken, 
Kürdistan için "çözüm"ün insan hakları ve kültürel 
kimlik ile sınırlandırılması, bu tür çabalarda rol oynayan 
kişi ve çevrelerin niyetlerinden öte, emperyalisdere özgü 
çifte standardın açık bir göstergesidir. S. Birliği, 
bağımsızlaşma eğilimeri destektenerek bölüp 
parçalanmalı, ama Kürdistan'ı kendi aralannda bölüşmüş 
sömürgeci devletler ise "birlik ve bütünlük" içinde 
ulusal sorunu "çözmeli". İşte çifte standart ve 
ikiyüzl.ülük. 

Denilebilirki, konferansın gündeminin sadece bu 
"' konuyla sınırlandınlması. kendi başına, düzenleyicileri n 

veya bu doğrultularda tutum takınanların "artniyeti"nin 
göstergesi olabilir mi? Hayır, böyle bir sınırlandırma 
kendi başına gerçeğin tümünü açıklayamaz, fakat 
konferans konuşmalarında ve sonuç kararlarında da 
perspektif olarak bilinçli bir . sınırlandırma ve bu 
sınırlandırmayı aşan eğilimlerin eleştirisi . varsa, 
katılımcıların "kişisel" niyeti ne olursa olsun, harcanan 
çabalar statükocu "çözüm."lere hizmet eder. Bugün 
Ortadoğu'da statükocu çözümlerin kimlerin çıkarlarına 
hizmet ettiği de bilinmektedir. Başta S. Birliği olmak 
üzere sosyalist ülkelerin de statükocu çözümleri 
savunduklan söylenebilir, fakat bunun, bölgeye ilişkin 
temel bir yanılgının ürünü olduğunun görülmesi 
gerekir. Yoksa bölgedeki statükonun devrimci ulusal bir · 
çözümle parçalanmasının, başta sosyalist ülkelerin 
olmak üzere dünya devrimci süreci güçlerinin gerçek 
çıkarlarıyla çelişmediği, aksine olumlu _etkide 
bulunacağı tartışma götürmez bir gerçektir. Kürdistan'da 
devrimci ulusal bir çözümle statükoları parçalamak, 
emperyalist-kapitalist sistemin temel çıkarlarına ve 
onların bölgedeki işbirlikçilerinin egemenliklerine zarar 
vereceği gün gibi açıktır. 

Emperyalistlerin, bölge statükos'u korunamadı~ı 
takdirde, devrimci bir Kürdistan yerine "Batı dün yas( nın 
müttefıki bir kapitalist Kürdistan'ı tericih edecekleri ve 
uzun vadeli perspektiflerde böylesi bir olasılığın da 
dikkate alındığı söylenebilir, fakat günümüzde öne 
çıkarılan mevcut statükolar çerçevesinde bir "çözüm"dür. 
Bu "çözüm" de özerklikten, bazı kültürel hakların kabul 
edilmesine kadar uzanmaktadır. 

Bu anlayışla Paris konferansını değerlendirdiğimizde, 
ilgili bölge devletlerinin tepkilerine rağmen, konferans 
kapsamının, statükocu "çözum'1lerle uyumlu olduğu· 
ortadadır. Kürdistan sorununun daha da güncelleşmesi, 
böylesi bir "uyum"un gözardı edilmesine yolaçmamalı. 
Çünkü her güncelleşme olumlu bir gelişmenin ürünü 
değil. Bazen çok kötü bir gelişme de sorunun. 
konuşulmasına neden olabilir, fakat bu gelişmenin 
olumsuzluğunu gözardı etmeyi gerektirmez. 

Konferans konuşmalarında da, özellikle Batılı 
parlamenterler ve bazı örgüt yöneticilerinin 
konuşmalarında, Kürdistan sorununun sürekli insan 
hakları boyutuyla sınırlandırılması, bağımsızlık 
istemlerinin eleştiriterek statükocu çözümlere denk 
düşen görüşlerin savunulması, bu doğrultularda 
"uyarı"ların yapılması, konferansın ne tür amaçlara da 
hizmet ettiğini göstermektedir. Örneğin, Uluslararası Af 
Örgütü'nün eski başkani ve şimdi İsveç Çocuk Esirgeme 
Kurumu Başkanı olan T. Hammarbeg, Kürt sorununun 
uluslararası platformlarda gözönünde tutolmamasının bir 
nedeni olarak, Kürt örgütlerinin hep maksimalist 
olmaları ve bağımsızlık istemelerinin Batılıları 
ürkütmesini gösteriyor. Yani bir diğer ifadeyle, artık 
maksimalist olmayın bağımsızlık istemeyin ki Batılılar 
ürkmesin demeye getiriyor. Bu çağrı özellikle Kuzey 
Kürdistan içindir. Çünkü bağımsızlık talebi, şimdiye 
kadar sadece Kuzey Kürdistan'da savunuldu. 1\.ürdistan 
sorununun uluslararası platformlarda gözönünde 
tutulmasının nedenleri arasında bağımsızlık talebinin 
savunulması olmamakla birlikte Hammarberg, artık 
bunun da savunulmamasını dolaylı bir yolla öneriyor. 

Kürdistan sorununu insan hakları ve bunu da Irak 
sömürgecilerinin kimyasal silahlarla Güney Kürdistan'da 
giriştiği katliamlar sonucu "mağdur" kalanların 
sorununa indirgeyen konuşmalar da yapılmıştır. Bazı 
konuşmalara tepki göstererek "Kürt halkının haklarını 
elde etmesinde ABD ve Fransa elinden gelen herşeyi 
yapacak" diyecek kadar "kesin" konuşan, "Kuzey 
Amerika Kürt Ulusal Kongresi" temsilcisi Asad 
Khailany'nin bu tutumu üzerinde de titizlikle durulması 
gerekir. 

Kürdistan halkının meşru hakları için verdiği 
mücadelenin desteklenmesi, Güney Kürdistan'da 
kimyasal silahlarla insanlığın yüzkarası katliamları 
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gerçekleştiren Irak yönetiminin kınanınası gibi en doğal 
istemierin bile kabul edilmediği konferansta, "Daimi 
Komisyon" kurma görevinin Fransa ÖzgürlUkler 
Vakfı'na verilmesi, Kürdistan halklarının gerçek 
idaresinin değil, değişik beklentiler peşinde olan güçlerin 
iradesinin konferansa hakim olduğunun örneği olsa 
gereKir. Kürdistan topraklannda mücadele sürdürenierin 
ideresinin pek dikkate alınmaması ve uluslararası 

ilişkiler için Kürdistan adına başka çevrelerin 
görevlendirilmesi, başta Kürdistan komUnistleri olmak 
üzere bütün devrimci ve yurtseverleri düşündürmelidir. 
Halbuki, hem daimi bir komisyonu oluşturma, hem de 
soruna ilişkin bir özel toplantı için BM' Genel Kurulu 
nezdinde girişimlerde bulunma görevi, rahatlıkla 

Kürdistanlı temsilcilere verilebilir ve bu konuda diğer 
güçler yardımcı olabilirlerdi. 

Güney Kürdistan'dan "Kürt Özerk Bölgesi"nden bir 
hainin konferansa çağrılması ve bu hainin konuşmasının 
engellenmesi üzerine Fransız Bakan B. Kouchner'in 
Kürtlere "demokrasi" dersi vermeye katiaşması ve haini 
redderlenin Kürtler değil, hainin Kürtleri reddettiğini 
söylemesi de dikkatle üzerinde durulması gereken bir 
gelişmedir. 

Paris'teki konferanstan yaklaşık on gün sonra 24 
Ekim'de, ABD Temsilciler Meclisi İnsan Hakları 
Grubu'nda düzenlenen "Tehlikedeki Halk: KUrtler" 
konulu toplantının katılımı, Paris Konferansı gibi 
olmasa da konferanstakilerle paralel görüşler dile 
getirildi. Konuşmacılar, bu toplantıda Kürt sorununa 
ilişkin "derin" sempatilerini sergilernede adeta yanştılar. 
Sorun yine statükocu bir çerçevedeki temennilerden 

öteye geçmedi. 

emperyalistlerce bölge planlannın kabul ettirilmesinden 
sonra, Kürtlerin nasıl yüzüstü bırakıldığı bilinmektedir. 
Bir taraftan Türk yönetimleri, öte taraftan 
emperyalistler, çeşitli vaatlerle Kürdistan halklannın 
ulusal demokratik özlemlerini istismar etmişlerdir. 
Tarafların çabası, Kürdistan "koz"unun elde edilmesine 
yönelik vaatlerio ötesine geçmemiştir. Büyük Ekim 
Devrimi'nin ezilen halklar üzerindeki olumlu etkilerini 
önlemek için Amerikan emperyalizmi tarafından 

açıklanan Wilson Prensipleri doğrultusunda Kürdistan'da 
destek bulma çabaları ve Kürdistan temsilcilerinin de 
"davet" edildiği görüşmeler sonucu kabul edilen Sevr 
Antlaşması, emperyalistlerin bölgeye ilişkin planiarına 
uygunluk derecelerine göre gündeme geldi. 
Emperyalistlerin ve Türk yönetimlerinin temel 
amaçlarının, ezilen bir halkın ulusal demokratik 
hakianna kavuşması olmadığını, Kürdistan'ın stratejik 
önemi ve barındırdığı yeraltı ·ve yerüstü zenginlik 
kaynaklarının onları harekete geçirdiğini, bazıları 

sonradan yapılan hatalann bedelini hayatıyla da ödese, 
Kürt ulusal liderleri göremediler. İş işten geçtikten 
sonra, Kürdistan sorununun, "koz" olarak 
kullanıldığının farkına vararak ayaklandılar; ama artık 
tarihi fırsatlar kaçırılmıştı. Bir dönem Kürdistan 
temsilcilerini barış görüşmelerine çağırıp "büyük 
sempati" ile ağır la yan Fransız emperyalistleri, Şeyh 
Said Ayaklanması'nın hastınlması için Türk askerlerinin 
Suriye üzerinden geçişlerine izin verirken, ya da İngiliz 
Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar Güney 
Kürdistan'da ulusal muhalefeti bombalarken, 
emperyalistlerin Kürdistan'a "dostluk"lannın ne denli 
sahte olduğunu gösteriyorlardı. Amerikan 
emperyalizminin sömürgeci devletlere yardımlan bir 

KÜRDISTAN SORUNUNU "ÇÖZME" yana, 1975, yenilgisi, ABD'nin Kürdistan politikasının 
ÇABALARINI DOGRU DEGERLENDIRMEK . ·özünü de ortaya koydu. 

GEREKIR Ayrıca emperyalistlerin dünya halkianna çektirdikleri 

Son konferans, toplantı ve açıklamaların da de, oniarın KUrdistan gibi bir ülkenin "dostu" 

gösterdiği gibi, Kürdistan sorunu değişik amaç ve olamayacağını gösteriyor. Bu durum, şu veya bu kişinin 

beklentileri olan çeşitli çevrelerin gündeminde. inisiyatifinden öte, emperyalizmin özünden kaynakla

Ortadoğu'ya ilişkin planlarda her zaman, gelişmelere nıyor. Vietnam'ı kan gölüne çeviren; ·cezayir'de 

göre şu veya bu ölçüde yerini almış olan Kürdistan birbuçuk milyon insanın ölümüne yolaçan; sömürge, 

sorunu, nice umut ve sonrası hayal kırıklıklarına sahne yan-sömürge ve bağımlı ülkelerden halklan iliklerine 

olmuş bir uluslararası sömürgenin karmaşık ve zorlu kadar soyan; en ağır baskılan, zulmU sistemleştirenlerin 

mücadele gerektiren bir sonınudur. Bu nedenle bölgenin sömürge Kürdistan halklannın dostu olamayacakları 

merkezi sorunlannın başında gelmektedir. görülmemişse, bu ulusal kurtuluş mücadelesinin başını 

Kürdistan sorununun ne tür badireteri atlattığı, ne tür çeken önderlikterin temel hatasıdır. Kürdistan'ı ABD'nin 

oyun ve hesaplaşmalara alet edildiği, Kürdistan tarihinin bir "eyaleti" yapmak için yardım umanlann, Kürdistan 

her sayfasındaki önemli dersler .öğretici birer ~nıttırlar. halkını nasıl bir büsranta karşı karşıya getirdikleri 

Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Daha yüzyılımızın ilk bilinmektedir. 

çeyreğinde yaşananlar taptaze hatırlardadır. Dünya savaşı Irak-İran savaşının son dönemlerinde, İran'ın savaşı 

boyunca Kürdistan halklarının en temel haklar~ kazanma ve akabinde Güney Kürdistan'da bir devlet 

savunuculuğunu üslenip Lozan'a kadar istismar eden kurma olasılığı belirince, NATO ve Pentagon 
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merkezlerinde ne tür senaryoların hazırlandığı, 
Türkiye'nin "tarihi haklar" masalı ile nasıl bir 
müdahaleye teşvik edildiği hatırlardadır. NATO ve ABD 
kaynaklı senaryolarda ön plana çıkan güney, kuzey ve 
doğusu ile Kürdistan'ın str~tejik önemiydi. Her ne 
pahasına olursa olsun Kürdistan topraklarının 
"güvensiz" bir gücün eline geçmemesi başlıca amaçtı. 
Ateşkesin sağlanmasıyla emperyalistler derin bir "nefes" 
aldılar Ateşkesten sonra da Güney Kürdistan'da silahlı 
mücadelenin sürmesi ve ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelesinin Kürdistan'ın diğer parçalarında değişik yol 
ve yöntemlerle bazı gelişmeler kaydetmesi ve daha 
doğrusu gelecekte emperyalizm aleyhine olacak 
gelişmelerin potansiyelini taşıması, insan hakları 
konusunda uluslararası alanda daha geniş bir duyarlılığın 
oluşması vb. nedenler, emperyalizmin, Kürdistan'a 
ilişkin kendi "çözüm"ünü değişik Jeanallardan gündemde 
tutmasına yolaçıyor. 

Öte yandan ABD yönetimince hazırlattınlan ve 
önümüzdeki yirmi yılın politika perspektiflerini 
yansıtan "seçmeli caydırıcılık" doktirini de "alçak 
yoğunluk"taki çatışmaların "yüksek yoğunluğa" 
geçmeden önlenmesi görüşünü ön plana çıkarıyor. 
Bunun için, silahlı müdahaleden, kendi güdümünde 
insanlar elde etme ve bu çerçevede gelişmeleri 
kapitalizmi aşmayan bir alanda hapsetme politikaları 
öngörülüyor. ABD ve NATO bünyesindeki diğer 
emperyalist ülkeler başta o.Imak üzere, emperyalistlerin 
Ortadoğu'ya ilişkin politikalannda önemli bir yer tutan 
Kürdistan sorununun "çözümü" için anlaştıklan ortak 
bir payda olmamasına rağmen, günümüzde statükonun 
değişmesinden yana olmadıkları söylenebilir. 

Ne var ki, bölgedeki gelişmelere emperyalizm her 
zaman hakim olamıyor ve zamanla bazı konularda 
insiyatifi tümüyle elden kaçırma durumuna düşebilir. 
İşte emperyalizm bunun için çeşitli Jeanallardan harekete 
geçerek şimdiden bazı önlemler alınsık istiyor. Kürdistan 
sorunu da bunlardan bir tanesidir. Kuzey Kürdistan 
dışında, KOrdistim'ın diğer parçalannda ulusal -demok
ratik güçler mevcut statükolar çerçevesinde bir çözümü 
önlerine koysalar da nitelik olarak ağır basan yön 
devrimci demokratik yapıdır. Özellikle Güney ve Doğu 
Kürdistan'da_ sürece damgalarını vuran güçlerin, Sosya
list Enternasyonal gibi, sistem olarak emperyalist
kapitalist sistemin sanvunucusu olan bir örgütle sıkı 
ilişkileri vardır, fakat gelişmeler, her zaman bu ilişkileri 
aşmaya yolaçabilir. Diğer yandan sosyalist ülkelere sem
pati, Kürdistan'ın bütün paraçalannda yaygın olmasına 
rağmen, sosyalist ülkeler enternasyonal ~örevlerin 
gereklerini yerine getirmedikleri için, geniş yurtsever 
kitlelerdeki eğilim yön değiştirebilir. Bu ve benzeri 
etkenler, emperyalistleri daha şimdiden Kürdistan'da 

kendi "çözüm"lerini etkin kılmaya yöneltiyor. 
Kürdistan sorununu "çözme" çabalarında emper

yalistlerin amaçlannda ağırlıkta olan, yukanda kısaca 
dile getirilen gelişmelerin yolaçtığı "Kürdistanı elde 
tutma" girişimleridir. Emperyalist odakların esas ilgisi 
bundan kaynaklanıyor. Bazı göstermelik ilgi girişim
lerinin nedeni ise, emperyalist-kapitalist ülke halklannın 
zorlamalandır. Bu etken ne gözardı edilmeli ne de bazı 
çevrelerin yaptıklan gibi çok abartılmalı. 

Son konferans, toplanu ve açıklamalar işte böylesi 
bi perspektifle değerlendirilmeli, ne kadarının 
demokratik kamuoyunun başarısı, ne kadarının 
emperyalist odaklannın her ne pahasına olursa olsun 
Kürdistan "kozu"unu elde tutma amaçlannın ürünü 
olduğu ortaya konulmalıdır. Soruna birincisi, 
düzenleyici ve katılımcıların nitelikleri, kişi veya çevre 
olarak amaçları ne olursa olsun, konferansın 
sonuçlarının kimlerin çıkarlarına denk düştüğü; ikincisi 
ateşli Kürt "dost"u kesilenlerin .samimiyet dereceleri; 
üçüncüsü bugünkü Kürdistan gerçekliğinin ne denli 
konferans veya toplantıya yansıdığı, açılarından 
bakılmalı. Amacı açık olan emperyalist temsilcilerle 
bile oturmak, yöntem olarak yanlış değil, önemli olan 
"oturma"nın zeminidir. 

Konferans ve toplantıların sonuçlanna bakıldığında, 
Kürdistan sorununun uluslararasılaşmasında olumlu bir 
etki sözkonusudur, ama dayatılan perspektif, Kürdistan 
ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesi perspektifınden 
çok, ABD, NATO, Avrupa Parlamentosu ve S. 
Enternasyonal'in çeşitli düzey ve kapsamlarda dile 
getirdikleri persepktiftir. Bu perspektifin odağını ise ne 
pahasına olursa olsun Kürdistan'ın "elde tutulması" 
oluşturuyor. Bu noktayı tespit etmek için, düzenleyici 
veya kaulımcılardan şu veya bu parlarneoterin veya 
temsilcinin · "güdümlü" olup olmaması pek önem 
arzetmiyor. "Güdümlü" olup olmama, Kürdistan 
gerçeğine denk düşen ulusal ve toplumsal dönüşümler 
için ikna sorununda büyük önem kazanır. Bu konudaki 
görev de, Kürdistan'da ne bugün için ne de yann için 
"güdümlü" bir "çözüm" istemeyen örgütlü güçlerin ve 
tek tek şahısların bu tür konferans ve toplanularda, 
devrimci ulusal alternatife yakışır bir tutumla, bağımsız 
devlet kurma hakkı dahil Kürdistan halkının kendi 
kaderini tayin hakkının tanınmasını dayatmakla yerine 
getirilebilir. Kürdistan'ın gerçek kurtuluş yolu 
savunularak uluslararası dayanışma ve destek 
yaratılmalı; yoksa gerçek kurtuluş yolunu gizleyerek 

· veya dile getirmeyerek, devrimci ulu~l bir alternatifle 
uluslararası dayanışma oluşturulamaz. 

Tek tek kişilerin tutumuna gelince. Kendi 
hükümetlerinin, otonomi hakkı verilmiş bile olsa, 
herhangi bir ülkede baskı ve sömürüye dayalı 
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egemenliklerine ses çıkarmayan; ha 1• ıı "ülkenin 
' •)•""-,al çıkarları" adı altında başka uti.derin işgal 
cıtıınıcsine karşı çıkmayan; gizli-açık silah ticaretiyle 
haHJann birbirine kırdırtılmasına ve ulusal kurtuluş 
mücadelelerinin kana bulanmasına karşı sesini 
yükseltmeyen; kendi ülkelerini ilgilendirdiği zaman en 
sıradan insan haklannın bile çiğnenmesine seyirci kalan, 
hatta hararetle destekleyen biri veya birileri her .adım 

başı kendilerini "Kürt halkının dostu" ilan etseler de, bu 
tür insanların Kürdistan halklarının gerçek dostları 
olmadıkları ve sözüedilen tutumları sürdükçe de 
olamayacaklan, onların başka "şeyler"in dostu, kendi 
bencil çıkarlarının dostu olduklarını inancındayım. 
Gerçek ve sahte dostlann, bazılannın deyimiyle birbirine 
"kanşmış" olduğu bir ortamda her elini uzatana "dost" 
demek, Kürdistan komünist ve devrimcilerin tutumu 
olmamalı. Ama uzanan el tanınarak sürecin mantığı 
kavranabilirse, sadece gerçek dostlarla değil, "dost" 
görünenieric de bazı adımiann atılabileceğini sanının hiç 
bir komünist ve devrimci yadsıyamaz, yadısamamlı. 

TARIHIMIZ, . KÜRDISTAN'DA TARIHI 
YAŞARKEN YAKALAYABILMEK 
IçiN ENGIN DENEYIMLERLE DOLUDUR 
Fransa Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'nın sömürgeci . 

Irak rejimi ile kapsamlı borç ertelemesi anlaşmasından 

yaklaşık bir ay sonra, aynı hükümetin bir bakanının da 
konferansta etkin bir rol aynaması ve Irak'tan bir hainin 
toplantıya konuşma~ı olarak çağrılması, esasında Fransa 
hükümetinin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seriyordu. 
Söylentilere bakılırsa, Saddam rejimi ile yapılan bir dizi 
görüşmeler sonucu, G. Kürdistan'dan bir ulusal hainin 
konuşturulması kararlaştırılmıştı. Konferans 
düzenleyicileri gösterilen tepkiler karşısında "kem kUm" 
ettilerse de, Özgürlükler Vakfı'nın Genel Sekreteri, "Irak 
büyükelçisi bize başvurdu. Kabul ettik." diyerek "kem 
küm"leri açıklığa kavuşturmaştur. Bu, Fransız bakan 
Kouchner'in dahil olduğu hükümetin Kürt "dost"luğu 
için bir gösterge olsa gerekir. Fransız hükümetlerinin 
Sömürgeci Irak rejimi ile çok yönlü ilişkileri gözönüne 
alındığında, "sosyalist" Fransız hükümetinin insan 
haklan politikasının nereye kadar olduğu ortaya çıkıyor. 

Öte yandan K.YB lideri Talabani'nin, kızgınlık 
halinde de olsa söylediği bazı gerçekler, Kürdistan'ın 
ulusal ve toplumsal kurtuluşu için mücadele eden her 
devrimci ve yurtseverin kanını donquracak düzeydedir. 
"Körfez savaşı sırasında, Irak kaybetmek üzereydi. 
Kouchner, ben ve Kasımlo'yla görüştü. Bağdat 

hükümetinin savaşı kaybetmemesi için, bizden askeri 
eylemlerimizi durduramamızı istedi. Bunun üzerine, 
istenileni yaptık. Irak'a karşı çatışma ve operasyonlan 
durdurduk. Ama ateşkes sağlanınca, Saddam Kürtleri 
imha etmeye başladı" şeklinde ilginç ve ilginç olduğu 
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kadar da 0ıın rıli açıklamayı y.tpan KYB lideri Talabani, 
bununla scı.k ı..:c Fransız bak<ıııın ikiyüzlülltünü ortaya 
koymuyor, kendisi ve Kasıııılo'nun da Fransızların 

. isteği doğrultusunda nasıl bir hata işlediklerini de gözler 
önüne seriyor. Konferans boyunca Kürt "dostu" postuna 
bürünen .Kouchner'in "isteği" ile askeri eylemlerini 
durduran Talabani'nin bu açıklaması ibretle 
değerlendirilmesi gereken bir gerçeğin itirafıdır. Halbuki 
Talabani, bu konuda çuvaldızı kendine, iğneyi 

Kouchner'e batırınası gerekirdi. Çünkü, askeri eylemleri 
"rica" ile durduran kendisidir. Ve işin ilginci de böylesi 
bir itirafın, bir hainin konuşturulmak istenmesi anında 
söylenmiş olmasıdır. Demek ki, hain konuşturulmak 
istenmeseydi, Talabani de bakan Kouchner'e övgüler 
dizmeye devam edecekti. Görülüyor ki, bazı konuların 
açıklanması, "bam teli"ne basınayı gerektiriyor. 

Böylesi gelişmeler, Kürdistan'ın kurtuluşu amacıyla 
yola koyulanların bir kesiminin geçmiş dönemlerde 
yaşananlardan öğretici dersler almadıklarını gösteriyor. 

Fransa istediğinde, kaybetmek üzere olan Irak'a karşı 
eylemleri durdurmak, sonra bunun yanlışlığını görerek 
Saddam'ı yıkmaya çalışmak ve Irak'la ilişkilerini eskisi 
gibi sürdüren Fransa hükümetleri ile tekrar Kürt 
"dost"luğunu konuşmak ve dahası onlardan medet 
ummak, tarihten ders almamaktır. 

Tekrar tekrar yapılan hatalar, eski yenilgi ve 
hatalardan yeterince dersler alınmadığını, tarihi yaşarken 
yakalamak yerine, bazı konularda tarihin tekerrür 
edildiğini gösteriyor. İdiris-i Billisi'den bu yana oyt'lanan 
oyunlar ve kurulan tuzakların gerçek sorumluları ve 
nedenleri kavnınamazsa, daha çok hata ve yenilgi 
yaşanır. Bedirhan Bey'in, nasıl yeğeni ile karşıkarşıya 
getirildiği ve farklı tarihlerdeki isyanlarının bastırıldığı; 
Ş. Ubeydullah'a karşı sömürgecilerin nasıl birleştikleri; 
İttihat ve Terakki ile Kemalistlerin nasıl bir oyun 
oynadıkları; bir dönem Kürtlerin "koruyucusu" rolüne 
bürünmüş emperyalistlerin nasıl sonradan 
sömürgecileric birliRte Kürdistan ulusal ayaklanma ve 
direnişlerini bastırdı~an; Bedirhan Bey, Sımko ve Seyit 
Rıza başta olmak üzere Kürt önderlerinin nasıl tuzağa 
düştükleri; ABD ve Şahlığın, Güney Kürdistan ulusal 
muhalefetini nasıl kullanıp yüzüstü bıraktıkları, doğru 
değerlendirilseydi, Irak-İran savaşı sürecinde bazı köklü 
adımlar atılabilirdi; S. Enternasyonal ve· diğer bazı 

oluşuı:nlar aracılığıyla, Kürdis.tan ulusal demokratik 
muhalefeti eylemleri durdurup artırmazdı; sömürge-cilere 
bel bağlayarak ilişkileri stratejik düzeylere çıkarmazdı; 
Kasımlo öylesine kolay, sömürgeciler tarafından 

tezgahianan tuzağa düşmezdi. Yüzyılların gerçeklerinin 
kanııladığı bir söz olan, "Osmanlının güvenirliliği 

yoktur" anlamına gelen "Bexte Rome Tuneye" sözünün 
bütün sömürgeciler ve emperyalistler için geçerli olduğu 
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kabul edilerek sürekli gündemde tutulsaydı, mücadelenin 
sonuçları daha değişik olabilir ve hatalar da bu kadar 
tekrarlanmazdı. Tarihimizde öyle olaylar yaşanmış ki, 
her zaman hatıriarda tutulması gerekir. Sömürgecilerin 
sözlerine aldanarak Kürt liderlerinin nasıl bir oraya bir 
buraya sürüklendiklerinin bir örneğini Bedirhan Bey'in 
kendisi vermiştir. Bir dönem, kornotasında topladığı 
farklı uluslardan askerlerle büyük bir bölgeyi egemenliği 
altına alan Bedirhan Bey, dönemin İngiliz Elçisinin "akıl 
vermesi"yle padişah tarafından İstanbul'a davet edilerek 
tutuklanmış ve sürgün edilmiştir. Sürgünde kaldığı Girit 
adasında gösterdiği "iyi hal" nedeniyle lstanbul'a 
çağrılmıştır. Belli bir süre sonra Girit adasında 
ayaklanma baş gösterdiğinde padişah, Girit'te kendini 
sevindirmiş olan Bedirhan Bey'i ayaklanmayı bastırmaya 
görevli kılmıştır. Bedirhan Bey, Kürdistan;dan da 
topladığı bir kuvvetle Girit ayaklanmasını bastırmış ve 
uzun bir süre daha Girit'te kalmıştır. Bu örnek bile, 
kendi başına, gerçekleştirdikleri ayaklanmalarla Kürdis
tan tarihine yeni sayfalar ekleyen Kürt liderlerinin dahi, 
kendi yaşadıklarından dersler almadıklarının bir örneği
dir. Zaten bu ve benzeri nedenler değilmidir ki, şanlı 
ayaklanma ve direnişiere rağmen bir türlü başanya 
ulaşılamamıştır. 

Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinde bir türlü 
sağlanamayan istikrarı engelleyen nedenlerin bilincinde 
olan sömürgeciler ve emperyalistler, her dönem "tatlı" 
vaatlerle kendilerine inandırdıkları birilerini 
bulmuşlardır. Yüzyılların özgürlük ve bağımsızlık 
özlemi içinde olan Kürt halkı da, bazen kendi 
önderlerinin ihanetiyle bazen de kendi önderleriyle 
birlikte oyuna getirilerek, sonu hep fıüsriınla sonuçlanan 
ilişkilere girmiştir. Geniş halk kitleleri sürecin önlerine 
getirdiği oyun ve tuzakların bilincinde oldukları 
dönemlerde de kendi canları pahasına verdikleri kararlı 
mücadeleye rağmen başka bazı nedenlerle mücadeleyi 
özgürlük ve bağımsızlıkla taçlandıramamışlardır. Ve 
günümüze kadar düşe kalka gelinmiştir. Bugün 
Kürdistan sorunu çerçevesinde ülke zemininde ve 
uluslararası platformlarda kendini gösteren gelişmeler, 
Kürdistan sorunu güncelleştikçe, değişik "çözüm" 
önerilerinin de daha çok konuşulduğunu gösteriyor. 

Ne yazık ki, geçmiş yenilgi ve hatalardan yeterince 
ders alınmadığı için, sürece ilişkin ojarak takınılan 
tutumlar birçok gelişme olasılığını barındırıyor. 
Yüzyılların oyun ve tuzakları, yenilgiler, gerçek 
dostlardan bile yeterince destek alarnamanın doğru 
değerlendirilmesi gerekirken, uzatılan her ele "dost" 
diyenierin gücü küçümsenemez. Kürdistan halklarının 
dayanışma ve desteğe susamışlığı, değişik maskeler 
altında bazı güdümlü veya gerçek kurtuluşa götürmek 
bir yana onları "ıslah" etmeye götürebilecek bazı 

"çözüm" çabalarının da taraftar bulmasına yolaçabilir. 
Kürdistan toplumu da sınıflı bir toplumdur ve kapitalist 
bir Kürdistan veya özerk bir Kürdistan isteyenler do~al 
olarak vardır ve olacaklar da. Bu tür güçler ulusal 
demokratik muhalefeti kendi zeminlerine çekmeye 
çalışacaklardır. Böylesi bir çaba için muhakkak bazı 
yerlerden "güdümlü" olmak gerekmiyor, ama "güdümlü" 
olanların da varlığı gözardı edilmemeli. 

Kürdistan komünist ve devrimcileri için savsak
lanmaması gereken görev, malum emperyalist çevreler 
tarafından bile dayatılsa, "çözüm" alanlarını onlara ve . 
onların vaatlerine kananlara, güdümlü bir alternatif 
oluşturmak isteyenlere terketmemektir. Kürdistan 
sorununu insan bilian ile sınırlandırmak, statükocu 
çözümleri gündemde tutmak ve emperyalistler için en 
"kötü" bir olasılıkla ba~ımsız bir Kürdistan gündeme 
gelse dahi, bu devletin kapitalist olmasını sağlamak 
gibi "çözüm"lerin bugün ne düzeyde olup olmadıkianna 
bakmaksızın, bugünden gereken önlemleri almak, kim 
tarafından yapılırsa yapılsın ülke ve halkın çıkarı 
gerektiriyorsa konferans veya toplantılara katılıp devrim
ci ulusal bir alternatifi öne çıkarmak, Kürdistan'da ulusal 
ve toplumsal kurtuluş mücadelesini straıejik olarak 
Ulusal Demokratik Halk Devrimi ile taçlandırmak 
isteyen devrimci ve yurtseverlerin görevidir. Yaşanan 
süreçte, ulusal kurtuluşu sınıfsal kurtuluşla bir bütün 
olarak değerlendiren ve nihai amacı sınıfsız, sömürüsüz 
bir toplum kurma olan Kürdistan komünistlerine daha 
büyük görevler düşer. Önümüzdeki süreçte Statükocu ve 
mücadeleyi barışçıl yöntemlerle sınırlandıran yönelim
lerirı, emperyalistler ve onlara göbekten bağımlı işbir
likçi sınıflar tarafından daha çok "kabul göreceği" 
söylenebilir. Bu gelişmelere şimdiden kendilerini 
uydurmaya çalışanlar olduğu gibi, daha dünden hazır 
olanlar da az değil. Gelişmelere karşı tutarlı bir düzey 
tutturulamazsa, bugün keskin "bağımsızlıkçı" görünen 
bazi çevreler bile, süreçle değişik gerekçelerle aynı 
"yol"un yolcusu haline gelebilirler. DYP'nin eski 
başkanlarından H. Cindoruk'un 18 Kasım 1988 tarihinde 
Mtilkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi'nce düzenlenen 
"Demokrasinin Olmazsa Olmaıı Koşulları" konulu 
panelde "Kürtler silahı bırakırsa biz onlara yardımcı 
oluruz. Onlara Kutlu ve Sargın'ın yöntemlerini öneri
yorum" demesinde, Kürdistan sorununda dengelerin nasıl 
bir ayrışmaya doğru gittiğinin de ipuçlarını bulmak 
mümkün. Cindoruk'un, bağımsız bir Kürdistan hedefi 
olmayan, kapitalizmle sınırlı stratejik yönelimleri 
benimseyen, deYrimcilerin cezaevlerinden kaçmak için 
her yolu denedikleri bir ortamda gelip teslim olan bir 
anlayışı, Kürtler için önermesi, öyle es geçilecek bir 
gelişme değil. lçte ve dışta statükocu ve keitdini barışçıl 
yÖntemlerle sınırlandırmış bir yönelimin dayatıldığı 
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artık görülmelidir. Bir ABD'li yetkilinin Kürt sorunu 

konusunda Türkiye ile sürekli temas halinde olduklarını 

belirterek, bazı hakların tanınmasından yana olduklannı 

vurgulaması, kapalı kapılar ardında da bazı "çözüm"lerin 

tartışıldığım gösteriyor. Içte ve dışta böylesi gelişmeler · 

olurken, Türkiye'nin "birlik ve bütünlüğü" içinde Kürt 

sorununun çözümünden yana olduklarını açtklayan Kürt 

kökenli yedi milletveklinin, Paris konferansına katıl

dtkları için SHP'den ihraç edilmeleri, Türk sosyal de

mokratlarının geleneksel şoven yapıları ve bazen lafta 

savunduklarının gereklerini pratikte yerine getirmedeki 

"korku"larından kaynaklanıyor. Bu gelişme halen 

SHP'den medet uman Kürdistan yurtseverleri için ders 

olmalıdır. 

Önümüzdeki yıl lsveç'te düzenlenecek "Kürt konfe-

ransı"na, Kürdistan sorununa ilişkin değişik "çözüm" 
arayışlarının bilincinde olarak, alanı ulusal ve toplumsal , 
kurtuluş mücadelesinin perspektiflerinin yankılandığı bir 
platforrna dönüştürrnek amacıyla katılmalı. Konferansın 
çağrılan, kapsamı ve sonuç kararları konusunda Paris 
konferansında yüzyüze kalınan "oldu bitti"lerle tekrar 
karşı karşıya kalmamak için şimdiden önlemler alınmalı 
ve inisiyatif Kürdistan'ın gerçek sahiplerinin elinde 
olmalıdır. Bütün bunlara rağmen yine de "oldubitti"lerle 
karşı karşıya kalınırsa, duruma uygun etkin tutumlar 
geliştirilmeli. Ancak böyle, geçmiş deneyimlerden ders
ler alınarak Kürdistan'da tarihi yaşarken doğru halkasın
dan yakalayabilmek mümkün olur. Devrimci tarih bilin
ciyle önümüzdeki görev ve sorumlulukların gereklerini 
yerine getirmenin yolu da böylesi bir anlayıştan 
geçer .• 

TEZ -KOP iŞÇiLERi DiRENEREK KAZANDILAR 
Tez-Kop iş sendikasına bağlı Dicle Üniversitesi kampüsünde çalışan işçiler bundan dört ay öncesinde keyfi bir şekilde işten 

atıldı! ar; yerlerine ise Rektör ve yönetim kadrosunun eş dost. akrabalan işe alındı. Böylece Üniversite harıedanlığı değişik tarihlerde 

20 işçiyi işten çıkartarak, yerlerine yönetimin eş dost ve akrabalarını yerleştirdi.llkin böyle başlayan atılmalar 15.10.1989'da 46 

kişinin toplu işten atılmasıyla yeni bir boyuta vardınldı. Ayrıca işten atılanlara hiç bir tazminat ödenmezken, işçilerin nasıl 

çirkefçe sömürUldüğünü de ortaya çıkarıyordu. İşçilerin yıllık izinleri verilmemiş, ikramiyeleri yok sayılmış bundan da önemlis1 

14 yıl çalıştırdığı işçinin sadece 4 aylık sigorta primlerinin yatırıldığı anlaşılıyordu. Bir taraftan yönetim döner sermayeden gelen 

karlan bölüştürürken, hanedanlık kUrarken ve holdingileşmeye doğru hızla tınnamrken diğer taraftan işçiler alçakça sömürülüyor, 

her türlü sosyal haklardan yoksun bırakılıyor ve işten atılıyor. Bu sömürü mekanizması kimi zaman işten attığı işçiyi kaçak 

çalıştırmaya kadar ileri götürülüyordu. Bilim kUrsUlerine oturan para hıslıları bu kUrsUleri kendilerinin amaçları doğrultusunda 

kullanarak sömürü ağiarına dönüştürüyorlar. 
lşten atılan işçiler 4,5 ay boyunca sessiz kalmalan yönetimi rahatlatmıştı. Nasıl olsa işçiler artık her şeyden vazgeçtiler 

hayalini kurarken, işçilerde hiçbir hakkın kendiliğinden verilmediği mücadele ederek hakların kazanıldığı bilinciyle 6.3.1990 günü 

22 kişi Tez-Kop İş sendika şubesinde açlık grevine girdi. Yaşlı kadınların da oturduğu açlık grevi coşkuyla sürerken başta işçi ve 

öğrenciler olmak üzere birçok kesim tarafından aktif desteklenerek dayanışmada bulunuluyordu. Özellikle Devrimci Demokrat 

Gençliğin gerek gönderdiği çeleng gerekse aktif desteği işçilere daha da büyük bir kararlılık ve güven veriyordu. Açlık grevi 

sürerken (ikinci gününde) Tanm-lş ve Tez-Kop lş sendikasına üye işçilerirı eşleri de çocuklarını alarak topluca Çocuk Esirgeme 

Kurumu'na giderek "eşlerimizi işten attılar, çocuklarımızı besleyemiyoruz, alın çoçuklanmız sizin olsun" diyerek Çocuk Esirgeme 

Kurumu önünde yaklaşık bir saat beklediler. 50-60 kadın ile 100 civarında çocuktan oluşan grup polis müdahalesiyle dağılmak 

zorunda kaldılar. Dağılma esnasında iki kadın baygınlık geçirdi. Arkasında açlık grevinin üçüncü gününde üniversitedeki işçiler 

eylemdeki arkadaşlarını desteklemek üzere yemek boykotu yaptılar. 8 Mart'ta yapılan yemek boykotu saat 12.30'da gerçekleşti, o 

saatte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Tıp Fakültesi kantİninde öğrenci gençlik tarafından kutlanılıyordu. Tıp fakültesi 

kanlinindeki program dolayısıyla öğrenci gençlik bUtUn gücünü oraya vermişti. Ancak işçileri de yalnız bırakmamak gerekiyordu. 

Bu nedenler dolayısıyla bir grup öğrenci Tıp kantirıindeki programı sesizce terk ederek işçileri desteklemeye gitti. İşçilerin 

yemekhanesine giden öğrenciler orada işçiler tarafından coşkuyla karşılandılar. Bir öğrenci arkadaşın "biz öğrenciler olarak her 

zaman işçi sınfının mücadelesinde saflarımızı alacağız, sizin haklı mücadelenizi destekliyoruz" demesi ve onları Tıp kanlininde 

yapılan Dünya Emekçi Kadınlar Günü programına davet etmesi üzerirıe topluca yemekler bırakılarak alkışlanmaya başlandı, 

ardından işçi ve öğrenciler kolkola girerek "İŞÇİ ÖÖRENCl OMUZ OMUZA" sloganını atarak yürüyüşe geçtiler. Hastane "!ŞÇl 

ÖÖRENCl OMUZ UMUZA" sloganıyla yarıkılanıyordu. Kolkola yürüyen işçi ve öğrinciler hastanenin içinde yürüyerek Tıp 

kantinine geldiler. İşçilerin gelişiyle birlikte DUnya Emekçi Kadınlar Günü programı kesilerek anonsla işçilerin aramıza katılışı 

kitleye iletildi. Bunun üzerine tüm öğrenciler ayağa kalkarak işçileri coşkuyla alkışladılar. Hep birlikte "lŞÇİ ÖÖRENC1 OMUZ 

OMUZA" sloganı haykırılıyordu, anonstaki sesin de eşlik etmesiyle kantirı miting alanına dönüşmüştü. Daha soma işçilerle 

öğrenciler hep birlikte programa katıldılar. İşçilerin ayrılışında salonu tekrar coştuyordu. İşçilerin açlık grevi 5. gününde hakların 

kazanılması ile bitirildL lşten atılan işçiler başta eyleme katılanlar olmak üzere sırayla işe alınacak, yıllık izirıleri bundan böyle 

verilecek, primleri ödenecek ve yönetim sandikadarı onay almadan işçi almayacak. işçiyi işten alamayacak. 

Evet, işçiler direnerek mücadele ettiler ve haklarını söke söke kazandılar. Bir kez daha anlaşılıyor ki hakların hiç bir zaman 

kendiliğinden verilmeyeceği bu hakların mücadele sonucu elde edildiği ve yine mücadele ile korunacağı işçirıirı bilincirıde 

somutluyordu. İşçilerin birliği ve kararlı mücadeleleriyle esaret zincirinden kurtulacaklardır. Bu açlık grevirıe katılan işçilerin temel 

düşüncesiydi. Onlar birlikteliğirı, direnmenin ve mücadele etmenin tek yol olduğunu anlamışlardı ve ~unun güven ve kararlılığını 

taşıyorlardı. Çetin JIY AN/DİYARBAKIR 
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Irak Kürdistanı Demokratik Halk Partisi'nin yayın organı Peşeng'ın 
Kasım 1985 tarihli 10. sayısında, Kürdistan Demokratik 
Cumhuriyeti'nirı (Mahabad) 40. yıldönümü dol~yısıyla devrimci
yurtsever Kürt aydınlarından Mustafa Kerim HUSAM! ile yapılan 
bir röportaj yayınlandı. Daha sonra bu röportaj Peşeng Bo Şoreş 
dergisi tarafından Kürtçeye çevrilerek yayınlandı. Bizzat o dönemi 
yaşamış bir Kürt aydınıyla yapılan bu röportajı olduğu gibi 
okuyucularımıza sunuyoruz: 

HALKıMIZIN MÜCADELE TARİHİNDE ZENGİN BİR DENEYİM: 

KÜRDiSTAN ·. 
DEMOKRATiK CUMHURiYETi 

Sorul: Kürdistan Demokratik Cumhuriyeti'nin 
nasıl kurulduğunu özellikle anılarımza 
dayanarak bize kısaca anlatır mısınız? 
Cevapl: Kürdistan (Mahabad) Demokratik 

CumhUriyeti'nin kuruluşu, bana göre, Kürt halkının 
çağdaş kurtuluş mücadelesi tarihinin başlangıcı olarak 
gösterilebilir. Çünkü Kürdistan tarihinde özellikle de 
son yüzyılda ilk kezdir ki Kürt halkı ülkesinin bir 
parçasında siyasi iktidarı ele geçirerek kaderini kendi 
eliyle tayin ediyor. 

Kürdistan Demokratik Cumhuriyeti'nin Kürtlerin 
bölünmüş ülkesinin ufak bir parçası üzerinde kurulduğu 
doğrudur; fakat bu yıldız aydınlığını büyük bir oranda 
Kürdistan'ın diğer parçalarına da atarak Kürt halkını 
coşturarak harekete geçirdi. Bu Kürtlerin de katılımı ve 
Mahabad Cumhuriyeti topraklarına gelmeleri Kürdistan 
Demokratik Cumhuriyeti'nin sadece Orta Kürdistanı 
(İran Kürdistanı'nın Kuzey Batı yöresi-BN)* Kürtlerinin 
olmadığı belki de Kürt ve Kürdistan'ın genç (yeni yetme) 
Cumhuriyeti ve siyasi iktidarı olduğu gerçeğini teslim 
edf'ı". 

Kürdistan Demokratik Cumhuriyeti, karanlık Rıza 
Şah rejiminin yıkıldığı ve İran'daki diktatörlüğün sisli 
dumanit havasının dağıldığı, halkın subaylarına "Kızıl 
Gözlü Melekler" dediği Kızıl Ordu'nun Azerbaycan ve 
Kürdistan yörelerine geldiği ve özgürlük rüzgarının tüm 
İran'da estiği koşul ve olanaklar içinde kuruldu. Kürtler 
de fırsatı değerlendirerek harekete geçtiler ve ülkenin bir 
parçasında, zulüm ve barbarlık iktidarının etkinliğini 
silerek ülkelerine sahip çıktılar. 

KUrdistan Demokratik Cumhuriyeti, Kürt halkının 

karanlık Rıza Şah reijmi altında, aşırı yoksulluk, 
olanaksızlık ve ezilmişlikten etaman ettiği bir dönemde 
kuruldu. Kürt ulusunun tüm gelenek ve görenekieri 
karanlığa gömülmüştü. Her türlü meşru hakları 
nedeniyledir ki ayaklanını ş, kölelik zincirlerini kırmış ve 
kaderini eline almıştır. 

Şunu da söylemek gerekir ki Kürt Diriliş Örgütü 
(Komeley Jıyandınewey Kurd-J .K) bu cumhuriyetin 
temel taşlarını döşemiş ve üç yıl boyunca ulusal 
duyguları, ömürleri boyunca Pehlewi rejimine uşaklık 
eden feodaller dışındaki tüm Kürtlerin yüreğine yerleşecek 
biçimde harekete geçirmişti. Sözkonusu feodaller de 
geçmiş eylem ve tutumlarını terk ederek mücadele . 
saflarına geldiler. Sonunda da sınıf çıkarlarının özü ve 
karakteri gereği Kürdistan Demokratik Cumhuriyeti'ne 
sırt çevirerek O'nu arkadan hançerlediler. 

Kürdistan Demokratik Cumhuriyeti'ni aniden ortaya 
çıkan suni bir olay olarak görmek doğru olmaz. 

Daha 1943 yılında General Hoşmend Hewşar 
Mahabad'a geldiğinde halk tararından domates, yumurta 
ve taş fırlatılarak karştiandı ve bir saat bile Mahabad'ta 
kalamadı. Artık yabancı hükümetlerin bir daha Kürdistan 
üzerinde yaptınınlar uygulamayamaması ve Kürtlerin 
kendi kaderlerini ellerine alması gerektiği gibi devrimci 
düşünce ve duygular halk arasında oluşmuştu . Doğrusu, 
daha o zaman .Kürt silahlı güçlerini oluşturma çabaları 
başlamıştı. Komele örgütünün pekçok yetenekli ve 
mücadelecei üyeleri Mukriyan yöresinin şehir ve tek tek 
köylerinin dirlik ve düzenini sağlamayı üsüenmişlerdi. 

Onlar, giydikleri gözalıcı resmi elbiselerle halk 
arasmda ayırdediliyorlardı. 

(*) Mahabad Kürt Cumhuriyeti Iran Kürdistanı 'nın tomünde değil sadece sözkonusu edilen bölgesinde kurulmuştu . (P.N) ~ 
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Bu dönell)de, Tahran hükümetinin bazı güvenlik 

örgütleri henüz Mahabad'da kalmıştı. 1943 Mayıs'ında, 

General Hoşmend Hewşar'ın kovulmasından bir gün 

sonra, şehir halkı, Mahabad'da yıllardır hüküm süren 

Jcaranlık Tahran hükümetinin son kalıntılarına saldırarak, 

ortadan kaldırdı. Kürdistan kurtuluş yolunun ilk şehidi, 

Mahabad şehir merkezinin alınması sırasında canını feda 

etti. 
12 Ağustos 1945'te İran Kürdistan Demokrat 

Partisi'nin kurulmasından sonra, artık Kürt siyasi 

iktidarının resmi bir nitelik kazanması, ayaklarını yere 

basması, yetkinliğini Kürt toplumunda merkezileştirmesi 

ve kendini açığa vurması gerekiyordu. Bu işçi için iki 

önemli ve esaslı adım atıldı; birincisi "Ey Raqib" marşı, 

Kürt ulusal marşı olarak, ikincisi de Kürdistan bayrağı ve 

Cumhuriyet sembolü kabul edildi. 
Kürdistan bayrağı kırmızı, beyaz, yeşil renkli ve 

beyazın ortasında bir dağ arkasında yükselen güneş; her 

iki yanında da buğday başağı, altta da divit kalem olan bir 

bir bayraktı. 
Şu noktayı da hatıriatmarn gerekir ki, bugün 

"otonomi" sözcüğünü Kürdistan Cumhuriyeti'yle birlikte 

yazıp "Demokratik" sözcüğünü bir yana itenlerin, bir 

yandan 1946'daki Kürdistan Demokratik Cumhuriyeti'nin 

slogan, amaç ve programından hiç bir haberleri yok, diğer 

yandan da ezen ulus burjuvazisinin korkusundan, İran 

Kürdistanı'nın 1945-1946 yıllarındaki kurtuluş 

hareketinin gerçek niteliğini göstermeye cesaret 

edemiyorlar. Kimi ilerici demokrat güçler de bazen, 

Farsların dediği gibi sadece "arzuhalnamede boş yer 

kalmasın diye"(*) 2 Rebendan (22 Ocak)'dan bahsediyor 

ve önder Qadı Muhammed'i anıyorlar. Onlar da, Kürt 

halkı, cumhuriyet ve kendi kaderini tayin hakkı bilincine 

ermesin diye bir kez yerine on kez "otonomi" sözcüğünü 

tekrarlıyorlar. Hayır, Mahabad'daki Kürdistan Demokratik 

Cumhuriyeti, demokratik bir cumhuriyetti ve amacı da 

Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkını ilan etmekti. 

Bu, uzun uzadıya gereken yerde ele alınması gereken 

bir konudur. 
24 Ekim 1945'te (Kürdistan-BN) Demokratik 

Parti'nin Kongresi'nin yapılmasından sonra 17 Kasım'da

özellikle Kürdistan'ın dört bir yanından Mahabad'a gelmiş 

olan halkın coşkusu ve yığınların duygulu bakışlan 

arasında törenle İran hükümetinin sembolü olan arslan ve 

güneşli bayrak Mahabad Adiiye Binası'nın üzerinden 

in dirilerek üç renkli Kürdistan bayrağı, . kırmızı üste 

gelecek biçimde onun yerine göndere çekildi- O günkü 

töreni, halkın mutluluk ve coşkusunu dHe getirebilmek 

için bir kitap yazmak gerekir. 
Sadece şunu lx!Iirtmek yeter ki "otonomi" bir ülkenin 

(*) Dostlar alışverişte görsün 
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sembolünü ve bayrağını değiştiremez, kendi özel sembol 

ve bayrağı, ulusal marşı olamaz. Önder Qadı 

Muhammed'in idama mahkum edilmesinin suç 

gerekçelerinden biri de tran bayrağının değiştirilmesiydi. 
17 Kasım'da Orta Kürdistan'ın dört bir yanında şehir 

ve köylerde bayram, düğün ve dernek vardı. Şair ve 

ozanlar kürdistan Bayrağı Uzerine şiir ve şarkılar 

söylüyorlardı. Mahabad Cumhuriyeti'nin şairi Hejar, 

bayrağın göndere çekilmesi dolayısıyla bir şiir yazmıştı 

ki aşağıdaki mısraları aklımda kaldı: 
Bayrağıının gönderi diken gibi düşman gözüne batsın. 

Sevinmeyen kim varsa, Tannm dilerim harçerlensin. 

Kurtuluşumuzun yolu yönelmektir Sovyetler 

Birliği'ne 

Moskova'nın kUlU, toprağı gözlerimize sürme. 

Bunun hemen ardından Bokan, Nexade, Şıno ve 

Hane'de kutsal Kürdistan bayrağı dalgalandınldı. ve 

(Kürdistan-BN) Demokratik Parti'nin şube binalarma 

asıldı. 

O kar yağışında KUrdistan'ın her tarafından halk 

Mahabad'a akın ediyordu. Şair'in dediği gibi Mahabad, 

Kürtlerin kılılesine dönüşmüştü. Rebendan törenleri, 

Kürdistan Demokratik Cumhuriyeti devletinin 

kurulması, hükümetin tayin edilmesi ve Kürdistan 

Demokratik Cumhuriyeti'nin attığı adımlar, pek çok 

yerde ve yazıda ele alındığı için benim burada yinelerneme 

gerek yok. 
Soru 2: Acab~ Cumhuriyet'in ölümsüz önderinin 
kişiliğiyle ilgili aklınızda kalmış özel hiçbir 
anınız var mı -kültür ve uygarlık alanındaki 
ye"tişmişliği- yazıları ya da bildiğiniz başka 
yanları? 

Cevap 2: Önder Qadı Muhammed yüksek değeri 

oian bir kişilikti. Kürdistan'ın toplumsal ve siyasal 

yaşamı konusunda önderden daha bilgili, daha yetenekli 

ve daha ileri kimse yoktu. Önder bUyük nüfus ve prestij 

sahibi bir kişilikti. Rıza Şah rejiminin yıktidığı ilk 

dönemlerde şehrin savunması, şehir halkının 

silahiandıniması ve kimi Kürt aşiretlerinin talan ve 

soygununa karşı korunması çabalarında büyük bir rolü 

vardır. 

Önder hiçbir şeyden kormayan cesur bir insandı. 

Hatırlıyorum, bir gün Miyanduwaw'da Kürtlerle 

Acemlerin karşı karşıya geldikleri ve kanlı bir kavganın 

çıkma ihtimalinin büyük olduğu haberi geldi. Önder tek 

başına parti merkezinden çıkarak, bir şoförle birlikte 

otomobile atladı ve Miyanduwaw'a yöneldi. Hacı Babe 

Şeyh'e Önder'in tek başına Miyanduwaw'a gittiği haberi 

iletildi. O da, korkuya yer olmadığını belirterek "hazretler 

(kastı Ruslardı) oradadır, silah sıkılmasıpa müsaade 
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etmezler" dedi. Önder Miyanduwaw'a vararak her iki 
tarafın askerlerini dağıUnıştı. 

Marneşli Kareni Ağa öldüğünde, Önder başsağlığı için 
Marneşliler'in Nexade'deki konak yerlerine gidiyordu; 
öğle yemeği için oraya yöneldi. Sıcak bir ilgiyle 
karşılandı. Cumhurbaşkanıydı, Cumhuriyet'e karşı ve 
Tahran hükümeti yanlısı bir aşiret reisinin baş sağlığına 
gidiyordu. Fakat yanında sadece Dılşad Resul ile başka bir 
subay vatdı. Nexade'deki parti komitesinde bazı inzibat ve 
peşmergeleri beraberinde gölürmesi önerisi kendisine 
gittiğinde verdiği cevapta "ben savaşa değil, başsağlığına 
gidiyorum!" demişti. 

Bir gerçek var ki bugüne kadar Önder'in hiçbir yazılı 
·eseri yayınlanmadı. Fakat benim bildiğim, haddinden 
fazla büyük ve zengin bir kütüphanesi vardı. İçinde ne 
vardı, başına ne geldi, onu da gelecek günler ortaya 
çıkaracak. 

S dr u 3: Günüm üz Kürdistan ulusal 
kurtuluş hareketinin, Kürdistan Demokratik 
Cumhuriyeti'nin deneyim ve· tarihinden 
alabilece~i ne gibi dersler var? 

Cevap 3: Kürdistan Demokratik Cumhuriyeti, Kürt 
ulusal kurtuluş·hareketi için zengin ve değerli deneyimler 
bırakmıştır. 

* Bana göre Kürdistan coğrafyası ve toplumsal yapısı, 
Kürdistan kurtuluş güçlerinin ellerinden geldiği oranda 
komşu ülkelerin özgürlükçü güçlerine yakınlaşmaları, 
dostlukları pekiştirmeleri gerektiği gerçeğini teslim eder. 

* Kürdistan kurtuluşçu güçlerinin hiçbir biçimde 
Kürdistan'ı işgal eden şoven gerici güçlerin uzatacakları 
lokmayı yuUnarnaları gerekir. 

* KÜrdistan'ın yurtsever ve demokratik parti ve 
güçlerinin Kürdistan'ın emekçilerine, yok.sullarına ve 
ezilen sınıf ve tabakatarına dayanmaları, güvenmeleri, 
Kürt feodal, gerici ve burjuva güçlerine güvenmemeleri 
gerekir. Onlara sadece kendilerinden yararlanılabilecek 
kadar yüz vermelidirler. 

* Bugünkü Kürdistan ulusal kurtuluş hareketinin 
birleşmesi, ustaca ve bilinçli bir biçimde tüm Kürdistan 
çerçevesinde ilerici bir politika temelinde ulusal bir temel 
yaratılması ve Kürt sorununun uluslararası örgüt ve 
platformlar düzeyine çıkarılması gerekir. 

* Kürt ulusal kurtuluş hareketi her şeyden önce Kürt 
halkının engin gücüne dayanmalı ve ulusal duyguları her 
Kürt bireyinde güçlendirmek için çaba göstermelidir. 

Soru 4: Cumhuriyet'in yıkılışının gerçek nedeni 
neydi, hangi iç ve dış güçler bunda sorumludur? 

Cevap 4: Öyle sanıyorum ki Kürdistan Demokratik 
Cumhuriyeti'nin tek bir yıkılış nedeninden bahsedilemez. 
Sorunun böylesi bir biçimde gelmesi karşısında, cevap 
vermek zorlaşır. 

Çünkü genç Kürdistan Cumhuriyeti'nin yıkılmasını 
etkileyen pekçok neden sayılabilir. Bunlar her biri 
kendine göre az ya da çok genel koşullar üzerinde etkide 
bulunarak öylesine koşullar yarattılar ki, artık Kürdistan 
Cumhuriyeti kendini ayakta tutarnaz hale geldi. 

Kürdistan Demokratik Cumhuriyeti'nin yıkdışını 
etkileyen nedenleri aydınlaUna, uzun bir sorundur ve ciddi 
bir araştırınayı gerektirir. 

* Herşeyden önce Kürt toplumunun o dönemdeki geri 
ekonomik, kültürel ve toplumsal koşul ve olanaklarını 
Mahabad'ın yıkılışının önemli nedenlerinden biri 
sayrilarnız gerekir. 

*Kürt feodal, ağa ve hainlerinin kendilerini parti ve 
hükümetin yönetim kurumlarına sokmaları; kır 
emekçilerinin, yoksul köylülerin ·köklü bir toplumsal 
değişimi içinde görecekleri düzeyde feodalterin baskı ve 
zorbalıklarını azaltacak adımların atılmaması. .. Kürt 
emekçileri, Rıza Şah'ın jandarmalarının elinden 
kurtulmuşlar; aıtıa hala Kürt feodalleri ve mülk 
sahiplerinin boyunduruğu ve baskısı altındaydılar. 

* Hareketin, Orta Kürdistan çapında sınıriandıniması 
ve Aşağı Kürdistan'ın Sakız, Bane, Kermanşah, 
Hewraman, Meriwan, Teleko ile ayrıca Lolan gibi 
yerlerinin dışta kalması da Kürdistan Cumhuriyeti'nin 
zayıflığının diğer bir nedeniydi. 

* Cumhuriyet'in ömrünün kısahğı. Bu nedenle, 
bilinçli yetişkin ve inançlı kadro ve yönetcilerin 
yetiştirilmesine olanak bulanamadı. Ayrıca Mukriyan 
Kürdistanı'ndaki hareketin Kürt ulusunun, diğer tüm 
hareketleri gibi devrimci bir ideolojisi yoktu. 

~ Savunma siyaseti· ve düşmanın çok zayıf olduğu 
Bane, Sakız ve Serdeş'te düşmanın sıkıştıolabilmesinin 
ve Cumhuriyeti'nin egemenliğini buralarda da 
pekiştirilebilmenin olanaklı olduğu bir dönemde düşmanı 
vurmaktan el·çekıiıe. 

*Kararlılığın olmaması, iç düşmaniara karşı tutumda 
liberalizm, casus ve hainlere karşı tutumda gevşeklik ,' 
onların hak ettikleri cezaya çarptınlmarnaları. 

Bunlarla birlikte başka pek çok ufak şeyler 
mücadelenin kırılmasının ve Kürdistan Demokratik 
Cumhuriyeti'nin yıkılmasının iç nedenleriydi. Dış 
koşulların da etkisiz olduğu söylenemez. Kızıl Ordu'nun 
İran'dan geri çekilmesi, onun hemen ardından İngiliz ve 
Amerikalılar tarafından desteklenen İran Ordusu'nun 
saldırıya geçmesi dış sebepler olarak gösterilebilir. 

Burjuva tarihçiler ve çoğu kez Kürt milliyetçileri güya 
Kürdistan Cumhariyeti'ni yalnız bırakarak ona sırt 
çevirmiş diye Sovyetler Birliği'ni suçluyorlar. 

Öyle sanıyorum ki onlara göre, Sovyetler Birliği 
yapılan tüm uluslararası anlaşmalara ve kararlara rağmen 
İran'da kalmalı ve Sovyet askerleri Kürt Cumhuriyeti'nin 
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savunulması için savaşmalıydı. Hem de Barzaniler 

dışındaki tüm Kürdistan Savunma Kuvvetlerinin silah

larını bıraktıkları, Mahabad Cumhuriyeti yöneticilerinin 

savaşınama kararı aldıkları bir dönemde. 
Kanımca böylesi bir tutum, bilimsel alanda doğru 

olmadığı gibi, başka maksatlar için takınılıyor ki o da 

Sovyetler Birliği'ni Kürt emekçilerinin gözünde 

karalamaktır. Fakat bu, faydasız bir girişim ve başarısız 

bir çırpınıştır. 
Soru 5: Samimi bir yurtever ve mücadeleci 
olarak 25 milyon nüfusuyla ezilen Kürt'ün 
hakları için Kürdistan özgürlük hareketinin 
bugünkü görevlerini nasıl görüyorsunuz; Kürt 
halkının sadece azınlık bir kesiminin 
mücadeleye katılmasının; bu nedenle günümüze 
kadar süren uzun mücadeleye rağmen başarıya 
ulaşılamamasının nedeni sizce nedir? 

Cevap 5: Bana göre Kürt kurtuluş hareketi yenilgi 

ve perişanlıktarla karşı karşıyadır. Böylesi bir deyimin 

kullanılması pek çok kimsenin hoşuna gitmeyebilir. 

Fakat ne yazık ki gerçektir. 
70 bin nüfuslu halk ve ulusların bile · 

bağımsızlıklarını kazandıkları günümüz dünyasında 25 

milyon nüfusuyla . ulusumuz haklarından yoksun, 

ezilmiş ve boyunduruk altında tutulmakta kalmıyor, 

adından bile sözedilmiyor. 

Kürt yöneticileri, zaman zaman gazete ve yayınlarda 

gezilerinin ve konuşmalarının yer aldığını düşünerek 

gönüllerini hoş edebilirler. Fakat ne yazık ki bunlar Kürt 

halkının azmış olan yaralarını sarmaya yetmiyor. 

Ben Kürt sorununun yenilgi ve perişanlıklarla 

yüzyüze gelişinin nedenlerini Kürtlerin parça

lanmışlıklarında, Kürt parti ve örgütlerinin çokluğunda 

görüyorum. Kendi içlerindeki sorun ve ayrılıklarla 

uğraşmaktan uluslarının temel meselelerine eğile

miyorlar. 
Henüz Kürt halkının ilerleme ve olgunluk 

kervanından ne kadar geri kaldığı ve parçalanmış 

Kürdistan'ın şoven yönetimlerin savaşları yüzünden nasıl 

tahrip olduğunun sorumluluğunu duyacak düzeye gelmiş 

değiliz. 

Kendilerini Kürt ulusunun yöneticisi "öncüsü" gören 

tüm partiler daha Kürt sorununu, 25 milyon nüfusluk bir 

ulusun kendi kaderini tayin hakkı sorunu olarak kendi 

programiarına almaya ve uluslararası alanda 

güncelleştirmeye güçleri yetmiyor. Her biri l,(ürt 

hareketinin geçmişinin acı deneylerinin yanlışlığını 

ortaya koyduğu slogan ve politikalara dayamışlar. · 

Siyasi ve coğrafi koşul ve olanakların, uluslararası 

durumun Kürt özgürlük hareketinin başarısı üzerinde 

etkisiz olmadığı doğrudur. Fakat esas olarak sorun bazı 

Kürt önderlerinin yanlış ve bilgisiz politikalarıdır. 

Açık bir stratejinin olmaması, Kürt halkının stratejik • 

dost ve düşmanlarının tanınmaması günlük politikalara 

daima ve stratejinin taktiklere feda edilmesi, Kürtlere 

düşman hükümetlere bağlanma, Kürt parti ve siyasi 

örgütlerinin iç sorunları, çelişkileri ve biribirini 

öldürmeleri ki bu, bugünkü hareketin bazı yönelCilerinin 

politikalarının ürünüdür. Kürt halkının bugünkü zorlu ve 

ağır koşullardaki mücadelesini zafer aşamasına ulaştı

ramaz ve hakları yenmiş bu ulusu kurtaramaz. e 

SÖMÜRGECİLİKLE MÜCADELE GÜNÜ KUTLANDI 

21 Şubat'ta Diyarbakır'da dünya sömürgecilikle mücadele günü kutlandı.. MEYDA GÜNEŞİ, DENG, 

EMEK; GENÇLİK DÜNYASI dergilerinin Diyarbakır temsilcilikleri tarafından ortak hazırlanan ve dünyada 

sömürgeciliğin gelişimi, tarihi ile ülkemiz gerçekliğine değinen bir basın açıklaması yapıldı. İnsan Hakları 

Derneği Diyarbakır Şubesi'nde yapılan kutlarnalara halktan geniş bir katılım oldu. 

21 Şubat'ta yaptıkları açıklama gerekçe gösterilerek, dergi temsilciliklerine yoğun baskılar uygulandı. 

2.3.1990 günü, aynı işhanında bulunan 4 derginin Diyarbakır temsilcilikleri, polis tarafından birkaç saat işgal 

edilerek, dergi temsilcileri gözaltına alındı. Gözaltına alınan dergi temsilcileri 5.31990 günü DGM'ye 

çıkarıldılar. Mahkemeye çıkarılan dergi temsilcilerinden DENG dergisi Diyarbakır temsilcisi M. Fehim IŞIK, 

açıklamayı okuduğu gerekçesiyle tutldanarak:, cezaevine gönderildi. 

M. Fehim IŞIK'ın tutuklanması üzerine bir araya gelen, MEDYA GÜNEŞİ, DENG, EMEK, GENÇLİK 

DÜNYASI, YENİ DEMOKRASI dergileri Diyarbakır temsilcilikleri, bu keyfi tutuklamayı protesto etmek 

amacıyla, dergimizin Diyarbakır bürosunda iki günlük açlık grevine, 7.3.1990 günü yapılan basın açıklamasıyla 

başladılar. İki gün süren açlık grevi, duyarlı kamuoyu tarafından ilgiyle karşılandı. Öğrenciler başta olmak üzere, 

Diyarbakır halkı açlık grevierini yalnız bırakmadı. 
Dergi temsilcilikleri üzerinde yoğunlaştınlan polis terörünü protesto ediyor; hiç bir baskı ve saldırının 

devrimci, yurtsever, ilerici ve sosyalist basını susturmayacağını bir kez daha haykırıyoruz. 
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141-142 TARTIŞMALARINA 
NAS.Il V AKLAŞILMALI? / 

S ömürgeci faşist rejimin gün geçtikçe artan 
bunalımı, onu bu bunalımdan çıkış veya bunalımı 
hafifletme do~rultusunda çeşitli manevralara 

başvurmaya zorlamaktadır. Bir yandan yükselen bir 
ivmeyle yo~unlaşan Kürdistan ulusal ve toplumsal 
kurtuluş mücadelesi, öte ·yandan Türkiye1i devrimci ve 
demokratik güçlerin toplumsal kurtuluş mücadeleleri, 
egemen çevreleri derinden kaygılandıracak boyutlara 
tırmanmaktadır. Rejim, Kuzey Kürdistan'da içine girdi~i 
çıkmazdan "kurtulup" egemenli~ birnebze daha ayakta 
tutmak iç, yönetimini yeni yöntem ve biçimler altında 
sürdürme çabasına girişerek bu do~rultuda "Genel 
Valilik", '"köy koruculu~u", "özel tim", "özel kolordu", 
"GAP" gibi askeri, ekonomik ve yönetsel yeni tedbirler 
almaya öteden beri yönelmiş bulunmaktadır. Türkiye'de 
ise 82 Anayasası'na dayanarak devletin bütün kurum ve 
kuruluşları içerisinde kadrotaşmış faşist diktatörlü~ün 
tüm gücüyle kendinden · olmayan toplumun tUm 
kesimlerini, eşine az rastlanır her türlü uygulamayla baskı 
altında tutmaya çalışan egemen güçler, gelinen aşamada 
yeni manevralarla ulusal ve toplumsal muhalefeti bölerek 
pasifize etme ve -kitle deste~ini yitirdiginden
halklarımıza şirin görünmek için yeni aldatmacalara 
başvurma egilimi göstermektedir. Bu da, bilindigi gibi 
141, 142, 163. maddelerin "kaldırılarak" sözde düşünce ve 
örgütlenme üzerindeki yasaklamaların ortadan kalkacagı 
ve Türkiye'nin "yasaksız" bir ülke sıfatıyla demokrasisini 
rayına oturtacagı ve ATa girmenin önünde herhangi bir 
engelin kalmayocagı demagojisidir. Topartayacak olursak; 
bugün "kaldınlması" amacıyla gündemde bulunan 141, 
142 ve 163. maddelerin tartışılmasını, egemen güçlerin 
bir lütfu olarak görme yanlışlıgından kaçınarak, bu 
gündemin esas olarak ulusal ve toplumsal muhalefete 
(kısmen de uluslararası koşulların degişimine) 
dayandıgını, egemen güçlerin ise amaçlarının gerçekte · 
sözkonusu maddeleri kaldırmak degil tam tersine, 

• Cemil CEVHER 

devrimci, demokratik ve yurtsever düşünceler üzerinde 
yasaklamalar getiren maddeleri törpüleyerek (kimilerinin 
deyimiyle daha da belirginleştirerek, açık hükpmler 
getirerek) daha kolay uygulanabilir bir konuma getirmek 
oldu~unu ve bunu yaparken de muhalefet güçlerini ham 
hayallerle oyalayıp aktif mücadeleden soyutlamak ve 
devrimci şiddetten yana olan güçleri yalıtlamak oldugunu 
unutmamak gerekmektedir. Şu da bilinmelidir ki; uzun 
yıllardır 163. made zaten mahkemelerce işletilmernekte ve 
dinsel gericilik devletin himayesiyle geliştirildigi için, 
sözkonusu güçler bu maddeden pratik olarak 
etkilenmemektedirler. Aynı şekilde, 141, 142. maddelerde 
faşist örgütlenme ve propagandayı yasaklayan bentlerin de 
nadiren işletildigi, hatta faşistlere uygulanması gereken 
ırkçıfıkla ilgili bu hükümlerin, Kürt halkının ulusal ve 
toplumsal kurtuluşu için mücadele verenlere uygulandıgı 
dolayısıyla faşistler için fiili bir kısıtlama arzetmedigi 
anlaşılmaktadır. Belirttigirniz bu noktalar, gündemdeki 
tartışma konusuna ilişkin olarak dogru bir yaklaşım 
sergilernede büyük bir önem taşımaktadır. 

TARTIŞMALARDA 
KIM NEYI SAVUNUYOR? 
Bu maddelerin kaldırılıp kaldınlmaması do~ul-

. tosundaki tartışmalar yogunlaşarak toplumlarımızın her 
kesimine yayılmış bulunmaktadır. Devletin radyo ve TV 
gibi geniş kitlelere uzanan araçlarında oldugu gibi, boyalı 
ve "boyasız" burjuva basınında da bu tartışmalara geniş 
bir şekilde y~r verilmeye başlandı. Son olarak çeşitli 
devrimci ve demokratik kişi, kuruluş ve yayınlar da bu 
konuda görüş belirtme durumuna girmişlerdir. 
Tartışmanın toplumlarımızın geniş bir kesimini 
kapsaması, dogal olarak beraberinde farklı yaklaşım ve 
degerlendirmeleri de getirmektedir. Nasıl ki, egemen 
çevreler içerisinde farklı kanatlar arasında farklı 
yaklaşımlar sözkonusuysa, devrimci, demokrat ve 
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yurtsever saflarda da farkli yaklaşımlar sözkonusudur. 
Egemenlerin yaklaşımlarından başlayalım. 
Birinci kesim: Bu kesim, anayasa ve sözkonusu 

diger faşist mevzuata sarılarak yasakçı politikanın, 
yaşamın her alanında sürdürülmesinden Yfllladır. 141 ve 
142. maddelerin kaldırılmasıyla, kendi sınıf 
düşmanlarının bu koşulları -olanakları- bir silah olarak 
kullanacagından kaygı duyarken, 163. maddenin 
kaldınlmasıyla da, temel ilkelerde birleştigi, ancak 
biçimsel bazı noktalarda ayrıştıgı dinsel kılıktı faşist 
kesimlerin "görüntüyü bozucu" tutumlara gireceginde 
kaygılanıyor. Deylet bir yandan "zamanı geldigindc" 
kullanmak üzere bütün olanaklarıyla sivli faşist çeteleri 
destekleyip örgütlendirirken, bir yandan da sürekli 
denetim altında bulundurarak, ·kendi istegi dışında -
denetim dışı- harekete geçmelerini önlemek için salt bir 
baskı unsuru olarak 163. maddenin yürürlükte kalmasını 
istiyor. Bu maddenin bir baskı ve frenleme unsuru oldugu 
düşüncesi, zaten 163'ün fiili olarak sık sık 
kullanılmamasından anlaşılmaktadır. Şu da var ki, bu 
kesim her ne kadar 141, 142 ve 163. maddelerin 
yürürlükte kalmasından yana tavır takınıyorsa da 
sö~onusu maddelerin (özellikle 141 ve 142'nin) pratik 
olarak bir tıkanlıga girdiği ve işleyemez durumda 
olduğunu gözardı etmiyor. Bunun içinde maddeleri 
törpüleyerek, onların deyimiyle daha da 
"belirginleştirerek" daha rahat ve seri bir şekilde 
uygulanmasından yanadırlar. Aksi taktirde, devlet "yıkıcı" 
ve "böliicü"lerden nasıl korunacak?! 

İkinci kesim: Devrimci, demokratik ve yurtsçver 
düşünceler üzerindeki yasaklamaların devamıniilan ve 
bunlara ilişkin cezaların arttınlmasından yana olup, 163. 
maddenin ve ırkçılığa uygulanan 141 ve 142'nin çeşitli 
yasaklayıcı benllerin kaldırılmasını istemektedirler -tabi 
bunların Türk-lslam sentezi ideologları olduğunu da 
ekleyelim. Bir dönem, başbugları Türkeş, 'düşüncelerimiz 
iktidarda bizler hapisteyiz' demekteydi- Burada ilginç bir 
noktaya deginelim: yasal mevzuat düzenienirken ırkçılara 
uygulanmak üzere hazırlanan T.C.K. 141/4'ün ilk bendi 
ile 142/3'ün birinci bentleri yani: "Anayasanın tanıdığı 
kamu haklarını ırk mülahazası ile kısmen veya tamamen 
kaldırmayı hedef tutan" söz konusu amaçlarla örgüt 
kurma, yönetme veya bu dogrultuda propaganda yapma 
suçuna ilişkin cezayı, Kürt devrimci ve yurtseverleri ile, 
onların ulusal sorunlarına karşı duyarlılık gösteren 
Türkiye'li devrimci demokratik basın ve yayın organlarına 
uygulanmaktadır. 

Üçüncü kesim: Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve 
siyasi açıdan tam bir çıkmaz içide bulunduğunu dikkate 
alarak, toplumdaki çelişkileri hafifleterek rejimin nefes 
almasını saglama çabası içerisinde olanlardır. Bunların 
içinde devletin akıl hocalarından M. Ali Birand, ve Hasan 
Cemal gibi gazeteci-yazarlar bulunmaktadır. ' · 

Bunlar kendilerince, sosyalist sistemde, meydana 
gelen gelişmelerden harekçtle sosyalizmin bir sistem. 
olarak çöküşe gittiğini ve artık Türkiye için bir tehlike 

• 
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olmaktan çıkugını (veya tehlikenin asgariye indiğini), 
bundan hareketle de komünist fıkirlerin propagandasının 
ve komünist örgütlenmelerin (proletarya diktatörlügünü 
reddeden, şiddet politikasından vazgeçen ve Kürt ulusunun 
kendi kaderini tayin etme hakkını savunmayan) 
korkulacak bir tarafların kalmadığnı düşünerekten, adı 
"komünist" olan .bir partinin kurulmasında bir sakınca 
görmeyen kesimdir. KomÜnizmin bir tehlike olmaktan 
çıktıgını .savunan bu kesim, T.C için asıl tehlikenin 
"bölücülük" ve "Kürtçülük" olduğu düşüncesinden · 

hareketle, düşünce ve örgütlenme üzerindeki yasakların 
kaldmiması gerektiğini savunduktan soma bunlardan bir 
kısmı da şu eklerneyi yapmayı unutmazlar: "TCK'nın 141 
ve 142. maddeleri yalnızca birinci fıkralanndan 
oluşmuyor, diğer fıkraları da Türkiye'de yaşanan bölücü 
eylemler dikkate alınarak degişiklik kapsamı dışında 
bırakılmalıdır." Bu fıkralar da tahmin edilebileceği gibi, 
141/4 ve 142/3'tür. Yani bu kesim, sözkonusu fıkralar 
hariç, 141, 142, 163. maddelerin kaldıolmasından yana 
olduklarını belirtiyorlar. 

Dördüncü kesim ise, hükümet partisi ANAP'ın 
düşüncesi etrafından toplanmaktadır. ANAP yetkilileri 
her ne kadar açık ve net bir görüş belirtmekten 
kaçınıyariarsa da, dotaylı biçimlerde yaptıkları 
açıklamalardan, on1arın şu anki süreçte sözkonusu 
maddelerin kaldırılmasından yana olmadıkları, ancak 
toplumsal muhalefeti pasifize edip kendilerini halka daha 
şirin gösterip 1992'ye kadar hükümette kalmak ve dahası, 
Turgut ÖZal'ın, olası "bir erken genel seçimde, ya da '92'de 
gerçekleşecek olağan genel seçimler sonucunda · 
parlamentodaki tabanını yitirerek cumhurbaşkanlığından 
düşürülmesini engellanek için, bu konuda oyalamacı ve 
gözboyayıcı politikalar güttükleri görülmektedir. Seçim 
elden geldiğince ileri bir tarihe uzatılınaya çalışılıyor. 
141/4 . ve 142/3. fıkraları hariç tutulmak kaydı ile 
tartışma konusu maddelerde yer alan ceza miktarlarının 
düşürülmesi ya da cezaların paraya (para cezasına) 
çevrilmesi anlayışının egemen olduğu gözlenmektedir. 
Gazetelere yansıyan bilgilerden, hapis cezası yerine 200, 
300 milyona varan para cezaları düşünülmektedir. Eğer bu 
düŞünce gerçekleşirse, herkes "parası kadar" düşüncelerini 
söyleyip-yazabilecektir. Bununla beraber, öyle anlaşılıyor 
ki, ANAP'ın kendi anlayışı çerçevesinde de olsa, köklü 
adım atması seçim süreçlerine denk gelecektir. Çünkü 
ANAP böylesi bir kozu kolay kolay harcamak niyetinde 
olmayacaktır. Gerçekleştirecegi değişiklik ya da 

·düzenlemeler kendisi için yarar sağlarsa ancak o zaman 
yaşamda somut ifadesini bulabilir. 

Egemen çevrelerin tartışmaya ilişkin olarak 
getirdikleri yaklaşımların temelinde yatan ortak noktalara 
değinmeden önce 141/4 ve 142/3. fıkraları aktarmak 
istiyorum. 

T.C.K. 141/4 şunları öngörmekte: "Anayasanın 
tanıdığı kamu haklarını ırk mülahazası ile kısmen veya 
tamamen kaldırmayı hedef tutan veya milli duyguları 
yoketmeye veya zayıftatmaya matuf bulunan cemiyetleri 
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kurmaya tevessül edenler veya kuranlar veya bunların 
faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare edenler veyahut 
yol gösterenler sekiz yıldan onbeş yıla kadar agır hapis 
cezası ile cezalandırılırlar. (Agır Ceza)" ayrıca bu ceza 
belirli durumlarda üçte bir oranında arttınlabilir. 

T.C.K. 142/3: "Anayasanın tanıdıgıkamu haklarını 
ırk mülahazasıyla kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef 
tutan veya milli duygulan yok etmek veya zayıflatmak 
için her ne suretle olursa olsun propaganda yapan kimse 
beş yıldan on yıla kadar agır hapis cezasıyla 
cezalandırılır." Ayrıca propaganda basın yoluyla 
yapıldıgtnda ceza yan nisbetinde arttınlmaktadır. 

Yukarıda aktardıgım bu fıkralar Kürdistan'lı devrimci 
ve yurtsever güçlere ve onların çıkarttıklan yayınlara 
uygulanmaktadır. {Kürt sorunu konusunda duyarlılık 
gösterip bu sorunu işleyen Türkiye'li devrimci ve 
demokrat yayınlar da bu yasaklamalardan paylarını 
almaktadırlar.) 

Irkçı-faşistlere uygulanması gereken bu fıkraların ilk 
bentleri de ("Anayasanın tanıdıgı kamu haklarını ırk 
mülahazasıyla ... ") yukanda belirttigim gibi, onlara degil . 
çogunlukla Kürdistan'lı güçlere uygulanmaktadır. Bu 
sebeple egemen çevrelerde agırlıklı egitim bu fıkraların 
yürürlükte kalması, hatta varolan metinlerdeki soyut 
kavramların somutlaştırılarak daha kolay uygulanır hale 
getirilmesi yönündedir. Ömegin, "milli duygu" kavramı 
soyut bir kavramdır. Şimdiye kadar bu kavrama somut bir 
açıklık getirilmemiş ve mahkemeler öznel tutumlardan 
hareketle bu kavramlan yorumlamışlardır. Bu egitim 
bununla da yetinmemekte, soyut kavramlar daha kolay 
uygulanabilir hale getirltdikten sonra, bunlara verilccek 
cezaların da arttınlmasını savunmaktadır. Coşkun Kq:ca 
bu yaklaşımın bir temsilcisi olarak sayılabilir. 

Toparlayacak olursak, şimdiye kadar yaptıgım 
açıklamalardan da anlaşılacagı gibi, egemen güçlerde ve 
onların ideologlarında egemen olan anlayış; bir yadan 
Türkiye'li devrimci sol güçler arasında, devrimci 
şiddetten, proletarya diktatörlügü ve U.K.K,T.H 
ilkesinden yana olanlarla, bu ilkeleri savunmayanlar 
arasında bir ayrım ve karşıtlık yaratırken, öte yandan 
Türkiye'li ve Kürdistan'lı devrimcileri karşı karşıya 
getirmek ve bu sayede ulusal ve toplumsal kurtuluş 
muhalefetinin enternasyonalist dayanışmalarını sekteye 
ugratmak ve yine onu pasifize etmektir. Zaten bu 
tartışmaların şu süreçte burjuv~i tarafından gündeme 
getirilmesi, egemen güçlerin bir manevra çabası içinde 
oldugunu somutlamaktadır. 

141 ve 142. maddeler, 1936'da ltıayan Ceza 
Yasası'ndan T.C.K'ya ithal edildigi için, birçok kişi 
tarafından sosyalist düşünceler üzerindeki sınırlamaların 
bu tarihle başladıgı sanılmaktadır. T.C.'nin resmi 
ideolojisi olan Kemalizmin dayanagını oluşturan 
ittihatçılık, bu konuda uluslararası burjuvazinin 
deneyimlerine dayanarak, o dönemde fiili bir tehlike 
olmadıgı halde burjuvazinin sınıfsal çıkarlarının 
gerektirdigi duyarlılık ve sezgilerden hareketle, sosyalist 

fıkirlere sınırlama ve yasaklamalar getirdi. Bu gerçekligi 
açıklıga kavuşturmak için, ittihatçılann Maliye Nazırı 
olan Cavit'in 1912'de yaptıgı bir konuşmayı aktaralım: 
" ... Kanunun belirliligi ve açıklıgı karşısında, seçimleri 
kazanmak amacıyla sosyalistleri sınır dışı ettigirniz ileri 
sürülecek. Bizim ülkemiz özgürlük fikrini temel alan bazı 
ilkelerin kabul edildigi kimi ülkelerden farklıdır. Şu anda 
üstesinden gelmeye çahştıgımız siyasal zorlukları 
yüzünden bu ilkeleri ülkemizde kabul edemeyiz. Biz 
medeniyelin silahlarıyla donatılmadık daha ... Belki ilerde, 
ama çok ilerde, sosyalistlere ve fıkirlerine katlanabiliriz ... 
Çagdaş ilerlemenin gelişimi kapitalistin ve proletaryanın 
işbirligi ile saglandı ve ancak bu aşamadan sonradır ki, 
sosyalist fikirler tüm güçleri ve şiddetleriyle her ülkenin 
en ucra köşelerine kadar yayılabildiler. Bu aşamanın daha 
ancak başlangıcında ve bir kuşku ve şaşkınlık döneminde 
bulunan bizler için böyle bir durum tam bir yıkım olur. 
Çünkü yurdun çıkarları ve ülkenin selameti tehlikeye 
sokulur." (Haupt-Dumond; Osmanlı lmparatorlugunda 
Sosyalist Hareketler. Aktaran M. Çulhaoglu, Tarih 
Türkiye Sosyalizm sf: 113) 

Sanırım bu paragraf bugünkü faşist diktatörlügün 
"düşünce özgürlügü" konusunda sergiledigi oyalamacı ve 

. uzlaştıncı politikalarına tam bir açıklık kazandırmaktadır. 
Buradaki ana fıkirler özetle şöyle: 

"Türkiye" nin sosyalistlereve düşüncelerine özgürlük 
tanıyan ilkeleri kabul etmek iç koşulları hazır degildir. Ne 
zaman ki, kapitalistlerle proleterler el ele verip uzlaştılar, 
ancak o zaman sosyalistere ve düşüncelerine serbestlik 
saglanabilecek. Tabii bu da çok ileriki bir süreçte 
gerçekleşehitecek bir koşul olarak ele alınıyor. 

1912 yılından 1990 yılına kadar 78 yıl geçti. anlaşılan 
bu süre zarfında sosyalist (komünist) fikirler üzerindeki 
yasak,amaların kaldınlması için koşullar elverişli Jıale 
gelememiş(!) 

Buradan hareketle T.C'nin 141, 142 ve genel anlamda 
"düşünce özgürlügü" konusundaki yaklaşımlarını daha 
berrak bir şekilde açıklayabiliriz: Herşeyden önce işçi 
sınıfı ile burjuvaziyi uzlaştırma, toplumsal dinamikleri 
pasifize etme vs. amacıyla bir tartışma gündemi açan 
iktidarın, sosyalist ve diger devrimci ve demokratik 
düşünce ve örgütlenmeler üzerindeki yasaklamaları 
kaldırmaya niyeti yoktur. Yukarıda sıraladıgımız amaçları 
gerçekleştirmek için geçen 78 yıl yeterli olamamıştır, 
ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelelerinin bugünkü 
boyutları dikkate alındıgında, bundan sonraki yıllarda da 
yeterli olmayacaga benzer(!) 

Peki egemen güçler cephesindeki bu farklı 
yaklaşırnlara ve sömürgeci burjuvaziı;ıin bu noktadaki 
aldatmaca ve manevra çal}alarına karşın Türkiye'li ve 
Kürdistan'lı devrimci ve demokratik sol güçlerin 
tartışmalarda sergiledikleri tavırlar nasıl 
biçimlenmektedir? Egemen çevreler arasında oldugu gibi 
sol muhalefet arasında da farklı yaklaşımlar boy 
vermektedir. Bunların belli başlılarını aklararak 
sergilenen kimi çarpık anlayışları ve tartışmalarda 
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takınılması gereken dogru tavrın ne olması gerektigi 
konusunda kendi görüşelerimi dile getirmeye 
çalışacagım. 

Birinci kesim: Soyut bir demokrasi, düşünce ve 
vicdan özgürlügü anlayışından . hareketle, demokrasinin 
sınıfsal içerigini 'gözlerden uzak tutmaya çalışmakta ve 
ayrımsız her türden düşüncenin serbestliginden dem 
vurmaktadırlar. Bu sebeple 141 ve 142 (bilindigi gibi 
141/4 ve 142/3'ün ilk bentleri, ırkçı-faşist düşüncenin 
örgütlenmesi ve bunun propagandasının yapılmasını da 
yasaklamaktadır) ve 163. maddelerin birlikte 
kaldırılmasını savunurlar. · 

İkinci kesim: Demokratik hak ve özgürlükler için 
mücadele verme geregine inanınayıp her şeyin çözümünü 
devrim sonrasına erteleme egilimine sahip olan kesim. Bu 
kapsamda yer alan çevreler açıktan açıga savunmasalar da 
pratik tutumlarıyla tartışmalar karşısında edilgen 
kalmaktadırlar. 

Görüldügü gibi her iki.yaklaşım da, faşist rejimin 
aldatmacalarını su yüzüne çıkartıp kitlelerin politik 
duyarlılıgını arttıracak kapsam ve nitelikte degildir. Hatta 
denilebilir ki, bu·türden yaklaşımlar, rejimin aldatmaca ve 
manevra çabalarına elverişli bir ortariı yaratarak devrimci 
perspektif ve tutumların bulandırılmasına yardımcı 
olmaktadır. 

Buradan hareketle devrimci-demokrat saflarda ortaya 
konulan bazı yanlış tutumlara ilişkin olarak bir iki 
noktaya deginmekte fayda var: 

ı. Dinsel gerici ve faşist düşünce ve odaklar 
üzerindeki "yasak"ların mevzuattan çıkartılması için 
mücadele vermek devrimci ve demokratlara düşmez. 
Burjuvazi saglam elmaların arasına çürüklerini de 
karışurarak hepsini aynı sepette sunmaya çalışıyor, buna 
kanmamak gerekiyor. 

141/4, 142/3'ün ilk fırkaları ile 163. maddenin 
kaldırılmasını istemek, devletin faşist odaktarla dinsel 
gericiligi palazlandırma dogrultusundaki politikalarını 
gözlerden uzak tutarak görmezlikten gelmek ve böylelikle 
de yıgınları aldatmak anlamına gelir. Böylece, emekçi 
halk güçlerimizin verdigi mücadeleye düşman kesimlere 
zaten fiili olarak uygulanmayan "yasakları" kaldırmak 
için çalışmış olacagız. Onların iktidara gelmelerini meşru 
gösterip yeni tipte bir Humeyni iktidarına (Türk-lslam 
sentezi) göz yumacagız. 

Yanlış anlaşılmalara yer vermemek için burada bir 
noktaya deginmekte fayda var: Biz insanların dinsel 
inançlarına . saygılıyız. Felsefi ve bilimsel içerik olarak 
gerici olmasına ragmen; din sorunu baskıyla, zorla degil, 
onu besleyen kaynakların kurutulması, maddi 
temellerinin ortadan kaldırılması ve yogun bir 
bilinçlendirme çabasıyla çözümlenebilecektir. 163. 
maddenin kapsamına giren tartışma dinsel düşüncelerin 
özgürlügü degil de, dinsel gerici hareketlerin iktidara 
gelmeleri ile ilgilidir. Biz dini inançlarasahip insanların . 
kendi inançları dogrultusunda ibadet etmelerine degil, 
dinsel inançlan kılıf edinerek iktidarı elde etmeye çalışan 
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dinsel gerici, karşı-devrimci yapılanmalar~ ve bunların 
serbestçe örgütlenmelerine karşıyız. 

Biz faşist rejimden, faşist ve diger halk düşmanı 
hareketler üzerine yasaklamalar getirmesini isteyecek 
degiliz, bu anlamsız olur. (bu istemin kitleleri 
bilinçlendirmek amacıyla birer belgi olarak ~ükseltilmesi 
durumu hariç) Ama formaliter yasakların kaldırılmasını 
isternek de bundan daha anlamsız olur ve devrimci
demokratik güçlere düşen bir görev degildir bu. 

Bunu kavrayamayan ve bu yöndeki anlayışlarını 
ürkekçe dile getirebilen "özgürlük kampanyasını 
düzenleyen çeşitli dergilerin yayınladıkları ortak bildiride 
yer alan "163. maddenin 141 ve 142. maddelerle 
özdeşleştirme çabalarına katıimamakla beraber bu 
maddenin kaldırılmasına da karŞı degiliz" şeklindeki 
·açıklama, bu çevrelerin sınıf perspektigini nasıl 
bulandırdıgını, düşünce özgürlügünü ne kadar yanlış 
anladıklarını gösteriyor. 

Devrimcilerin düşünce özgürlügü anlayışı sınıfsal bir 
içerik taşımaktadır. Sınıf düşmanlarımızın, karşı devrimci 
güçlerin devrimci-halkçı bir iktidar altında serbestçe 
örgütlenip bu dogrultuda propaganda yapmalarına 
elbetteki izin verilemez. Bugün ne Türkiye'de ne de Kuzey 
Kürdistan'da devrimciler. iktidarda degiller. Bu yüzden 
karşı-devrimci burjuva örgütlenlemeleri dagıtacak bir 
konuma da sahip degiller ama böylesi iktidarlar 
gerçekleştiginde; devrimci, sosyalist geçinen oportünist 
ve reformİst yapılanmaların savundıikların.ın aksine soyut 
"düşünce özgürlügü", "yasaklara son" gibi sloganları bir 
kenara bırakarak, gerekli yasaklamalar kararlı bir şekilde 
yaşama geçirilecektir. Bu perspektiflerimiz, sınıfsal bakış 
açısı ve sınıf mücadelesinin devrimci karektcrini bilince 
çıkartamayanlara bir paradoks gibi görünebilir. 
Denilebilir ki; devrimciler iktidara geldiklerinde, karşı
devrimci anlayışların örgütlenmesine ve düşüncelerini 
serbestçe yaymalarına izin vermeyecekse, kendileri 
iktidarda olmadıkları bir süreçte, devrimci düşünceler ve 
sendikal-mesleki örgütlenmeler (kimi durumlarda politik 
örgütlenmeler) üzerindeki yasaklamaların kaldırılmasını 
istemeleri tutarsızlık olmaz mı? 

Hayır. Tutarsızlık olmaz. Çünkü biz "haklar verilmez 
alınır" belgisiyle hareket ediyoruz. Ve haklarımızı 
pasiflik ve edilgenlik içinde beklentilerle degil, emekçi 
halk güçlerimizin kararlı mücadeleleriyle alacagız. Bu 
nedenle de, "düşünce ve örgütlenme özgürlügü" talebimiz 
burjuvazinin lütfuna baglı degildir. Bu dogtUdan dogtUya 
kendi mücadelemizle somutlaşacaktır. Ayrıca, insanlıgın 
tarihsel ilerleyişinı sekteye ugratan ve bunu geri 
döndürmeye çalışan anlayış ve örgütlenmeler devrimci bir 
iktidarın önünde engel oluşturmaktadır. 

2. Örgütlenme özgürlügünün demokratik hak ve 
özgürlükler kapsamında ele alınıp bu dogrultuda 
ekonomik, demokratik ve mesleksel örgütleri serbestçe 
kurma hakkının elde edilmesi mücadelesini çarpıtarak, 
iktidara alternatif ve düzeni tasfiye etmeyi amaçlayan 
siyasal partilerin legal düzeyde kurulması hakkını içeren 
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mücadele düzeyine yükselterek hedef şaşırtan ve yine 
mücadeleyi reformist, düzen içi çözümlemelerle 
sınırlayan bir çerçevede hapsebneyi politika haline getiren 
anlayışların içine düşttikleri çözürnstizlüktür. 

Komünist ve diger devrimci partilerinsasal olarak 
örgüdenebilme hakkının elde edilmesi belgesinin 
yükseltilmesi veya fiili olarak kurulabilmesi, belirli 
özgül süreçlerde mümkün olabilmektedir. Ancak çok 
özgül koşulların tirünü olarak gündeme gelen böylesi 
istemleri, her ülkenin mevcut koşullarını dikkate almadan 
bir belgi olarak her koşulda yükselbnek dogmatizmden 
öteye geçmez. Örnegin Bolşevikler 1917 Şubat 
devriminden sonra kısa bir süre illegal kökler temelinde 
yasal çalışma hakkı elde ebniş ve bu hakkını yaşama 
uygulamıştır. O günkü slireci degerlendirirken Lenin 
Rusyayı dünyanın en özgUr ülkesi olarak tanımhyordu 
(Tabi burjuva demokratik anlamda) Ancak Temmuz 
olaylarından sonra burjuvazi özellikle bolşevikler 
üzerinde karşı devrimci bir terör estirmeye başladılar. Bu 
süreçten itibaren bolşevikler tekrar ekim'e kadar yeraltına 
girmek zorundan kaldılar. Bunun gibi Bulgaristan 
Komünist Partisi'nin ve daha sonra da Bulgaristan işçi 
partisinin belli bir süre yasal olarak örgütlenebilmiş 
olması bütünüyle Bulgaristan'ın o günkü koşullarının bir 
ürünüydü. Yine komünistterin Portekiz, İspanya, 
Yunanistan, Fransa'da vs. vb. yasal örgütlenebilmiş 
olmaları da bu partilerin antifaşist mücadelede 
gösterdikleri kararlılık, iç savaşta üstlendikleri misyon· ve 
onların örgütlülük gücü ile geniş kitlelerle olan 
baglarından kaynaklanmaktadır. Komünist partileri 
faşizme karşı mücadelede iktidarı ele geçirebilecek güçte 
olmalarına raıtmen uyguladıkları yanlış politik~ar 
sonucunda öncülügü ve iktidarı tekel-dışı büyük 
burjuvaziye kaptırdılar. Faşizmden çıkış sürecinde bu 
partilere "toleranslı" davranmak zorunda kalan burjuvazi, 
kendisini toparlay~p iktidarını sagıamlaştırdıktan sonra, 
onlara (komünist partilere) saldırmaktan geri durmadı. 
Bugün bu ülkelerde hala komünist ismini taşıyan 
partilerin varlıgı da, onların kendi ilkeleriden taviz vererek 
düzen içi örgütler haline gelmelerine baglıdır. 

Yukarıda andıgımız bildiriden bir iki alıntı yaparak 
konuyu biraz daha açalım. Şöyle deniliyor: "Biz, sınırsız 
düşünce ve ifade özgürlUıtü istiyoruz. Düşüncelerimizi 
serbestçe yayabilmek, bunlar etrafında örgütlenmek, 
örgütlenmemizi geliştirip güçlendirebiirnek istiyoruz. 
Sınıf ya da ulus temelindeki örgütlenmeler üzerindeki tüm 
yasakların kalkmasını, hangi siyasal hedefi ve hangi 
mücadele yolunu benimserse benimsesin bütün işçi sınıfı 
partilerine siyasal faaliyet özgürlUıtü istiyoruz." 

Aktardıgımız bu alıntı, akhmıza hemen şu soruları 
getiriyor: 

- lşçi sınıfının "sınıf temelinde", Kürt ulusunun 
"ulusal temelde" örgütlenmesi (tabi yasal olarak) hangi 
talepler etrafında yogunlaşacak; proletarya diktatörlügü ve 
Kürt ulusunun kendi kaderini tayin ebnek hakkı ilkelerini 

' benimseyecek mi? 

-"Hangi mücadele yolunu benimserse benimsesin ... " 
belirlemesi, devrimci şiddetle iktidarı elde ebneyi savunan 
yapılanmaların Iegalleşmesi (legal örgütlenme hakkını 
elde etmesi)ni de kapsamaleta mıdır? 

Aslında sordugumuz bu soruların yanıtları, alıntı 
yaptıgımız paragrafta açıkça yer almaktadır. 

Bu anlayışiara sözkonusu bildiri metninden yola 
çıkarak sordugumuz bu sorulara ek olarak şu soruları da 
sorabiliriz: 

- Gerçekten de yaşadıgımız slireçte Tlirkiye işçi 
sınıfının düzen sınırlarını aşacak bir devrim perspektifiyle 
örgütlenebilecegine, burjuvazinin buna seyirci kalacagına 
inanıyor musunuz? 

- KUrt ulusunun "ulusal temelde" bagımsızlık ve 
özgUrlük hedefiyle legal bir şekilde örglitlenebilecegine ve 
sömlirgeci burjuvazinin buna göz yumacagına inanıyor 
musunuz? 

- Sömlirgeci-faşist iktidarın, kendisine karşı silahlı 
mücadele dahil her türlü devrimci yöntemlerle savaşan 
hareketlere yaşama hakkı (yasal düzeyde) tanıyacagına 
inanıyor musunuz? .. 

Hayır bu kadar saf olmayalım. Kendimizi ve emekçi 
halklarımızı kandırıp devrimci mücadelenin özünü 
boşaltmayalım. Halklarımızın, burjuvazinin varlık 
temellerini yok ebneye yönelik ist~mlerini, ancak ve 
ancak kendi öz güçlerine dayalı devrimlerle elde 
edebilecegini unubnayalım. 

Bugünkü koşullarda Türkiye ve KUrdistan'da devrimci 
özüne uygun politik örgütlenmelerin kuriılamayacagı 
ortada oldugu halde, bu türden belgilerin yükseltilmesi 
neyi ifade etmektedir? T.B.K.P'yi her fırsatta · 
eleştirmekten geri durmayan anlayışların tutumlarının 
son baglarnda T.B.K.P ile çakışmasına veya aralarında bir 
paral((llik oluşmasına yol açmaktadır. 

Bildirinin başka bir yerinde "KUrt ulusunun varlıgı 
resmen tanınmadıkça, milyonlarca Kürd'ün kendi 
anadilinde düşünme, düşüncelerini kendi anadilleriyle 
yayma, ulusal temelde ayrı örgütlenmelerini kurma, 
ulusal baskı ve asimilasyon politikalarına karşı direnme, 
kendi kaderini özglirce tayin ebne hakları çignenmeye 
devam edilecek, daha fazla kısıtlanacak" denilmektedir. 
KUrt ulusunun bütün ulusal demokratik haklanndan 
yoksun oldugu gibi, varligının bile reddedildigi ve bu 
reddetme politikası yürürlükte kaldıgı müddetçe diger 
demokratik haklarının da tanınmayacagı açıktır. Varlıgı 
reddedilen bir ulusa, kendi kaderini tayin hakkının 
verilmesini beklemek anlamsızdır. Sözkonusu bildiride 
sorunun ortaya konutuş şekli ilginçtir. Sanki varlıgı 
tanındıgında, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin etme 
hakkı daha az kısıtlamış olacak. Burada ulusun kendi 
kaderini tayin ebnesi, tek tek ulusal demokratik hakların 
aribnetik bir toplamı olarak algılanmakta ve bu haklar 
kısıtlandıgı oranda ulusun kendi kaderini tayin etme 
der~sinin azalacagı veya tam tersi hakların tek tek elde 
edilmesiyle ulusun kaderini tayin etme derecesinin 
arta~ı öngörülmektedir. 
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Kürt ulusu mevcut düzen sınırları içerisinde elden 
geldigince daha çok. ulusal-demokratik hak ve özgürlük 
elde etmekiçin kuşkusuz mücadele vermelidir, ama bu 
hakların elde edilmesinin, kendi kaderini tayin etme 
hakkıyla bir ilişkisi yoktur. Ulusun kendi kaderini tayin 
etmesi direkt siyasal bir sorundur. Daha açık bir deyişle 
bagımsız bir devlet kurma hakkı sorunudur. Kürt 
ulusunun kendi kaderini tayin etmesinin sömürgeci 
burjuvazinin kendisine tanıyacagı hakiarta hiçbir ilişkisi 
yoktur. Ulusumuzun ulusal demokratik haklarının az 
olması, hatta varlıgının reddedilmesi, onun kaderini tayin 
etmesini, bildiride iddia edildigi gibi daha da 
kısıtlamayacak:tır; bfr hakkın daha da kısıtlanabilmesi için 
ilkin var olması gerekir. Kürt ulusu kendi kaderini tayin 
etmiyor ki, varlıgının reddedilmesiyle bu hak daha da 
kısıtlansın. Kürt ulusu kendi . kaderini tayin ettigi bir 
durumda da, Türk egemen çevrelerinin Kürt ulusunun 
varlıgını reddetmeleri hiçbir anlam ifade etmeyecektir. 

UKKTH sorunu, ulusal demokratik hak ve 
özgürlükler kapsamında ele alınabilecek bir sorun degil, 
bir devrim sorunudur. Bu hakkı egemen sınıflardan talep 
etmek ve düzen sınırları içerisinde çözümlenebilecegini 
beklemek olsa olsa boş hayaller peşinde koşup emekçi 
kitleleri ve Kürt ulusunu aldatmak anlamına gelebilir ... 

Son olarak burjuvazinin politik manevraları ile kimi 
sol güçlerini buna karşı gösterdikleri tutumlardaki 
zaaflardan hareketle devrimci-sosyalist tavrı şöyle 

belirtebiliriz: 

Devrimci Yaklaşım Nasıl Olmalı? 
141, 142 ve 163. maddelere ilişkin olarak resmi 

çevrelerin çeşitli vesilelerle yaptıkları açıklamalarda 
"çalışmalar .başladı, başlayacak", "bakanlar kurulu 
görüştü, görüşecek", "meclise sunuldu, sunulacak:", "son 
hazırlıklar tamamlandı, tamamlanacak" biçimindeki 
görüşlere yer vermeleri, onların gerçek niyetlerinin iddia 
ettikleri gibi sözkonusu maddelerin kaldırılması 

olmadıgı; oyalama taktikleri güderek halklarımızı 
kandırmak ve birazcık daha nefes almaya yönelik çirkince 
manevralar gerçekleştirmeye çalıştıkları apaçık gözler 
önünde sergilenmektedir. Devrimci güçlere düşen ilk 
görev bu aldatmaca ve oyalama politikalarını herkesin 
anlayacagı bir biçimde deşifre ederek, ld\leleri duyarlı 
kılmak ve dikkatlerio bu alanda hapsolmasına engel 
olmaktır. 

Faşist rejim bir yandan sözkonusu maddelere ilişkin 
olarak çok yönlü bir "tartışma zemini" yaratıp kitlelerin 
dikkatlerini bu yöne çekmekte ve sözümona "Türk 
demokrasisinin son zaafı" olan "düşünce suçu"nun, suç 
sayılıp sayılmaması gerektigi konusunda "kamuoyu 
araştırması", yaparken, aynı esnada, faşizmin uzantısı 
Devlet Güvenlik mahkemeleri, sosyalist ve, devrimci 
demokratik basın-yayın organlarının sahip ve yazıişleri 
müdürlerine onlarca yıla varan hapis cezası ile 
milyonlarca liralık para cezaları verebilmektedir. Bu 
aldatmacaları ve ikiyüzlülügü açıga çıkarırken aynı 
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zamanda T.C.K'nın devrimci ve demokratik düşünceler 
üzerindeki bütün kısıtlayıcı ve yasaklayıcı maddelerinin 
kaldmiması ve çeşitli demokratik hak ve özgürlüklerin 
kazanılması için de mücadele verilmelidir. 

Bu mücadele 82 Anayasasının gerici-faşist ·özüne (ve 
82 Anayasasından önce de mevcut olan mevzuatta yer alan 
tüm anti --demokratik yasalaral karşı verilen mücadeleyle 
bütünkştirilmelidir. Ayrıca Türkiye ve Kürdistanlı 
devrimci ve sosyalist güçler kendi ayrı iktidar ve devrim 
sorunlarına baglı olarak gündemleştirilen temel 
istemterin yanında (düzen sınırları içinde 
çözümlenebilecek) güncel istemler olarak ortaya çıkan 
çeşitli belgiler yükseltmelidirler. 

Şunu da akılda tutmak gerekir ki, bugün T.C.K'nin 
141, 142 ve diger maddelerinde yer alan devrimci
demokratik düşünce ve örgütlenmeler üzerinde yasaklayıcı 
maddeler kaldınlsa bile, TC anayasasında bu maddelerden 
daha katı ve kesin maddelerin bulundugu da 
unutulmamalıdır, yine aynı şekilde devletin burjuva
sömürgeci niteligi ve onun farklı bir biçimlenmesi olan 
faşist iktidar ayakta kaldıgı müddetçe, sorunlara kapsamlı 
çözümler getirilemez ve düşünce ile örgütlenme 
özgürlügü (gerçek anlamda) kazanılamaz. Kapitalizmin 
siyasal gericilikte ifadesini bulan tekelci aşaması 

gözönünde bulunduruldugunda burjuva demokratik 
anlamda bile geniş kapsamlı özgürlüklerin 
kazanılmayacagı veya kazanılsa bile bunların sürekli 
olarak güvenceye alınmayacagı unutulmamalıdır. 

Kürdistan devriminin Bagımsızlık-demokrasi

sosyalizm biçiminde somutlaşan yakın ve uzak vadeli 
stratejik hedefleri temelinde ve bu mücadeleyi 
güçlendirecek bir biçimde ajitasyon, propaganda, 
örgütleme ve mücadeleye kanalize etme ~açtı istemler 
olarak; Kürdistandaki sömürgeci-faşist devlet terörüne ve 
Kürt halkına karşı açılan imha savaşına son verilmesi; 
köy koruculugu, genel valilik, özel tim, kontrgerilla gibi 

karşı-devrimci odakların dagıtılması (bu odaklar herşeyden 

önce halkımızın yıgınsal devrimci gücüyle işleyemez bir 
duruma getirilerek işlevsiz kılınabilir) Kürt dili ve 

kültürünün varlıgı ve gelişimi önündeki tüm yasak ve 

engellernelerin kaldırılması vs. gibi mücadele belgiteri 

yükseltilmelidir. Yine bunlara paralel olarak Türkiye 

emekçi halkı ve örgütlü politik güçleriyle birlikte ortak 

güncel istemler dogrultusunda enternasyonalist 

dayanışma ve ortak mücadeleler yükseltilmelidir. 

Ekonomik-demokratik mücadelenin politik 

mücadeleye tabi kılınması, · onun yerine ikame 

edilmemesi ve ona hizmet edecek şekilde verilmesi, 

iktidar-devrim hedefinin bulandırılmaması; reformİst ve 

sag oportünist anlayışların/egilimlerin boy verdigi 

günümüz koşullarında hayati bir önem taşımaktadır ...• 
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IINEWROZ DI HIMBEZA 
HELEBÇE DE ŞEHTD KETII 

Yüzyılların birikimiyle yükselen ve son günlerde 
tarihsel bir sıçrama kaydeden ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelemiz, klasik sömürgeci metodların en kanlı ve en 
barbarca yöntemleriyle hastmlmaya çalışılmakta, 
halkımızın örgütlü güçlerinin yanısıra, bir bütün olarak 
ulusumuzun yok edilmesine yönelik "sürekli terör", "sürekli 
katliam" politikaları gündemleştirilmektedir. İşte Halepçe; 
işte Derbendikan ve lnab; işte Kasaplar Deresi; işte Silopi; 
işte Yeşilyurt. Ve daha buralarda şehit olan Kürtlerin kanı 
kurumadan, işte Nusaybin ve işte Cizre ... 

Halepçe katliarnını, 2. yıldönümünde de nefretle andımız 
bir süreçte, yaşanan Kürdistan halkının tarihsel 
başkaldınsı, onyıllardan beridir inatla sürdüregeldiıimiz 
ulusal ve toplumsal kurulı,ış mücadelemizin geleceıine 
ilişkin çok önemli ve sevindirici ipuçlarını da bağrında 
taşımaktadır. 

Bu yıl, başkaldın coşkusu ve sevinci. ile Halepçe'nin 
hüznünü birlikte yaşadık ve her geçen gün daha da 
yakınlaşan "büyük Newroz"un heyecanıyla Kürdistan'da, 
Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde, . sömürgeci-faşist 
katliamlara ve soykırımiara karşı yoğun bir eylemlilik 
zinciri oluşturarak protestolarımızı yükselttik. 

HALEPÇE ve 16 MART KATLIAMLARI, 
DIYARBAKlR'DA DÜZENLENEN 
EYLEMLERLE PROTESTO EDILDl 
Üniversite gençliıi, haftalar, hatta aylar öncesinden 16 

ve 17 Mart'ı tartışmaya başlamışlardır. Günler yaklaşt&ça 
mücadele heyecanı genç yürekleri daha bir sıcak 
sarmaktaydı. Yavaş yavaş eylem yerleri ve biçimleri 
netleşti. Artık tek bir düşünce kafalarda vardı: 16 Mart'ta 
D.Ü. kampüsünde, Eıitim ve Hukuk fakültelerinde üniversite 
gençiliıi olarak; 17 Mart'da ise, şehir merkezinde halkla 
içiçe açık kitle gösterisi yapılacaktı. Bu düşünce temelinde 
D.Ü. devrimci- demokratik öırenci mücadele geleneği (bu 
güne kadar bozulmayan eylem birlikteliği geleneği) 
çerçevesinde . hızla eylemlerin örgütlenmesine başlandı. 
Ancak, karar süresince, bazı "arkadaşlar" eylemlerde atılacak 
sloganların tespiti çalışmalarında, KAHROLSUN 
SÖMÜRGECİLlK sloganından dolayı eylemiere çekince 
koyduı'ar. Fakat sonraki süreçte mücadele saflarındaki 
yerlerini alarak, mevcut geleneği korudular. Yine bazı 
"arkadaşlar"ın sözde karar sürecinin gizliliğini sağlamak 
amacıyla getirdikleri öneri, karar sürecini uzatmadan başka 
hiç bir işe yaramadı. (Karar sürecinin gizliliği, bizim 
açımızdan da son derece önemlidit. Bunu ancak polis 
ajanlarının erişemeyeceği örgütlülükler yaratarak sağlamak 
mümkündür) Bunlara rağmen 16 ve 17 Mart'ta mücadele 
heyecanı gençliğin dinamik savaşkan ruhuyla doruğa ulaştı. 

16 Mart 1978'de İstanbul'da resmi-sivil faşist çeteler 
tarafından katledilen 7 devrimci öğrencinin 12. katiediliş 
yıldönümüyle, ' 16-17-18 Mart 1988'de tarihe Kürt 
Hiroşiması olarak geçen HALEPÇE soykırımının ikinci 
yıldönümünün bütünleştirilerek anılması, 16 Mart 

eyleminin temel niteliğini oluşturuyordu. Bu arada Nusaybin 
halkının sömürgecilere karşı direnişi eylemdeki coşkuyu 
.daha da arttırdı. 

Ünlverşlte KampOsOnde Protestolar 
D.Ü. Kampüsünde saat 12.30'da Tıp Fakültesi 

kafeteryası'ndan HALEPÇE'NlN HESABI SORULACAKTıR, 
sloganı ve HALEPÇE SENl UNUTMADIK pankartıyla 
yürüyüşe geçen kortej, Fen Edebiyat Fakültesi önünde, 
FAŞİZMDEN 16 MART'IN HESABI SORULACAK 
pankartlarıyla bekleyen ikinci yürüyüş kolu tarafından 
alkışla karşılandıktan sonra, yürüyüş kolları birleşerek, 
KAHROLSUN - FAŞİZM Sloganlarıyla daha önce 
kararlaştırılan yürüyüş güzergahı boyunca yürüyüşe 
başladılar. Yürüyilşte sırasıyla: HALEPÇE'NlN HESABI 
SORULACAKTıR, KAHROLSUN SÖMÜRGEClLtK, FAŞlST 
KATlLLERDEN HESAP SORULACAKTıR, KAHROLSUN 
FAŞlZM, BIMRE KOLETl Bl.Jİ AZADl, BIMRE SADDAM 
Btn PEŞMERGE, KATLlAMLARA HALKLAR YOK 
EDlLEMEZ, Btn TEKOŞlNA GEL A sloganlan atılarak, Tıp 
Fakültesi Dekanlığı önüne gelindi. Yaklaşık 700 öğrencinin 
katıldğı eylem, hastane kapısında bekleyen halkın da 
katılımıyla (aktif ve pasif kathmı) kitle 1000'i buldu. 
Devrim şehitleri için yapılan saygı duruşundan sonra, 
eylemin amacı hakkında açıklama yapıldı. Daha sonra 
Nusaybin halkının direnişine değinildL YAŞASIN NU
SA YBlN HALKININ HAKU MÜCADELESI sloganıyla yürü
yüş kolu, geldiği yöne doğru harekete geçti. Yol boy.unca 
yukar-ıdaki sloganlar sırasıyla atılarak eylemin başlangıç 
noktası olan kafetaryaya dönüldü. Bir süre kafeteryada da 
slogan atılarak dağılındı. Bu arada, eylem süresince polis 
öğrencilerin kararlı tavırları karşısında eylem alanına 
yanaşamadı. (Bir ara yanaşma girişiminde bulunuldu. Ancak 
taşlarla donanmış öğrencileri görüp kaçtılar.) 

16 Mart'ta Dicle Onlverslte•l Kampüsü'nde 
yap1lan Halepçe Protestosu. 
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Eğitim ve Hukuk FakOitelerlnde 
Eğitim Fakültesi Kefeteryasında, saat 13'de foruma 

başlandı. Çok kısa bir açıklamadan sonra bir arkada§ın 
eylemin niteliği ve amacı hakkındaki doyurucu 
açıklamasıyla, kitlelerin eylem içerisine kanalize edilmesi 
sağlandı. Daha sonra devrim şehitleri adına bir dakikalık 
saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşundan sonra, Kürtçe 
ve Türkçe eylemin netiliğine ilişkin şiirler okundu. Daha 
sonra Kahrolsun sömürgecilik, Kahrolsun . Faşizm, 
Katliamlarla Halklar Yok Edilemez, Bımre Saddam 
sloganlarıyla Kafeterya adeta sarsılıyordu. Son olarak 17 
Mart'ta şehirde konulacak eylem hakkında bilgi verilerek, 
eylem sona erdirildi. 

Eğitim fakültesinde 16 Mart'ın örgütlenme süresince 

bizce son derece çirkin bir olay ya§andı. Bazı arkada§lar, 16 
Mart eylemine yanlız 78'de İstanbul'da resmi-sivil çeteler 
tarafından katledilen 7 devrimci öğrenciyi anmak için 
katılacaklarını dile getiriyorlardı. Bu tavır, "Devrimcilik" 
adına yapılıyordu . Nasıl ki yalnız Halepçe'de katledilen Kürt 
halkını anıp, İstanbul'da katledilen 7 devrimeiyi anmayalım 
anlayışına karşı çıktıysak, tersi yaklaşırnlara da sonuna 
kadar karşı çıkacağız. Zira bizler, Emperyalizme, FR§izme, 
Sömürgeciliğe ve her türden gerciliğe karşı yaŞamını yitiren 
devrim şehitlerini anacağız, direnişlerini, mücadelemizle 
yaşatacağız. Bu arkadaşların içinde bulunduğu sığ 

yaklaşımlarının devrimci bir yaklaşım olmadığını 

belirtmekte yetineceğiz. 
Hukuk Fakültesi'nde saat 12'de, eyleme devrim şehitleri 

için saygı duruşuyla başladı. Bir arkada§ tarafından Kuzey 
Kürdistan ve Türkiye'de sömürgeci FR§ist T.C. ile Baas 
diktatörlüğü, Suriye'de Esat, İran'da Mollaların halklarımız 
üzerindeki kanlı oyunlarını teşhir eder nitelikteki 
açıklamadan· sonra, "12.30'da şehirde eylem . olacak" 
spekülasyonu ortalıkta yayıldı. Eylemin programlanan 
diğer bölümü hayata geçirilmedi. Aynı spekülasyonlar 
Kamplls ve Eğitim Fakülteleri için de geçerli olmasına 
rağmen, buralarda böylesi bir şeyin yaşanmamış olması, 
Hukuk Fakültesindeki öğrenci kitlesinin örgütsüzlüğünUn 
bir göstergesidir. Herşeye rağmen, Hukuk Fakültesindeki 
devrimci-demokrat öğrencilerin aktif çabalanyla forum 
gerçekleştirildi. 16 Mart'ta Hukuk Fakültesindeki eyleme 
"mevcut kitleyle bir yere gidilemez" deyip eylemsizlikten 
yana olan, fakat radikal geçinenlerin, şehirde eylem olacak, 
spekülasyonunu bahane ederek bir an önce eylemin bitmesi 
yönünde tavır koyanların, 17 Mart'ta şehirdeki açlık kitle 

gösterisine de katılmamaları ilginçtir. Küçük burjuva 
"radikalizrnini" kazınız, altından pasifizm çıkar. 

D.Ü Kampüsü ve Fakültelerde bu eylemlilik havası 
eserken, herkesin gözlerinde, birgün sonraki eylemde 
kararlı bir direniş sergileme kararlılığı okunuyordu. 

Diyarbakır Şehir Içinde Halk lle El Ele 
Halepçe Protestosu ' · 
İnsanlık tarihine kara bir leke gibi geçen ve yine tarihe· 

KÜRT HlROŞlMASI olarak geçen, 16-17-18 Mart 1988'de 
sömürgeci fa§İst Saddam diktatörlüğü tarafından kimyasal 
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silahlarla katledilen binlerce Halepçe şehitlerini anmak ve 
katlİarnı protesto etmek amacıyla; D.Ü devrimci demokrat 
ve yurtsever gençliğinde 17 Mart'ta konacak eylem 
tartışmaları sonucu şekillen~n düşünce, şehirde halkla 1 
bütünleşerek bir eylemin hayata geçirilmesiydi; halkımız 
içerisinde örgütlenmiş devrimci ve yurtsever güçler ile 
üniversite gençliğinin aralarındaki diyalektik bağ 

çerçevesinde sağlanmasıydı. Ancak bunun sağlanılmaması, 
mevcut politik yapılanmaların gelişen devrim dalgasında, 
sürecin gerisinde kalmışlığını bir kez daha ortaya 
koyuyordu. 

17 Mart Cumartesi günü saat 3'te büyük Postane önünde 
gösteri yürüyüşü kararı alınarak, geniş bir şekilde 

propaganda yapıldı . Kuzey Kürdistan devrimci demokrat 
öğrenci hareketi açısından önemli bir gelişme olan 17 
Mart'taki eylem, Kürt gençliğinin eylemine dönüştü. Her ne 
kadar eylemin örgütleyicisi ve öncüsü üniversite gençliği 
ise de, eylem alananda işçi gençlik, köylü gençlik, öğrenci 
gençlikle tam bir bütünsellik oluşturdu. Eyleme ayrı bir renk 
katan lise gençiliğinin coşkusu, sömürgecilerin, ırkçı, 

şoven ve asimilasyoncu eğitimiyle apolitik hale getirme 
çabalarına inadın da ifadesiydi. Kürt gençliğinin meydanlara 
döktileceği korkusuyla sömürgeciler, 12 Eylül sonrası 

Diyarbakır sokaklarının dekoru olan panzer ve tarıkları · 
yuvalarından tekrar çıkarma ihtiyacı duyuyorlardı. Uzun bir 
aradan sonra devrimci-demokrat Kürt gençiliği tekrar 
meydanlarda boy verirken, yıllar sonra sömürgecilerin 
gençliğin mücadelesini engellemek için binlerce polisin 
yanısıra, panzerlerini de hazır bekletmeleri egemen güçlerin 
korkularını yansıtan somut bir göstergeydi. 

Saat 3'te, daha önce kararlaştırılıdığı gibi "BIMRE 
SADDAM, Btn PEŞMfRGE" sloganı ile İnönü caddesinde 
trafik kesilerek yürüyüşe geçildi. Yıllar sonra ilk kez 
Diyarbakır caddeleri binlerce militan gencin sloganlarıyla, 
bu şekilde inliyordu. Bir anda ikibin cıvarında genç 
kenetlenmiş kortej şeklinde yürüyüşe geçti. Yürüyüş 

boyunca" HALEPÇE'NlN HESABI SORULACAKTlR!, 
KAHROLSUN FAŞlZM!, KAHROLSUN SÖMÜRGEClLtK!, 
KATLİAMLARLA HALKLAR YOK EDlLEMEZI 
sloganlarıyla yakla§ık 250 metre yürünüldükten sonra daha 

önceden eylem alanına doldurulan polisler, barikatlar 
kurarak, yürüyüş kolunu durdurdular. Polis, kararlı bir 
gençlik kitlesini hemen dağıtamamanın çaresizliği 

içerisinde, zaman kazanma manevralarına girişiyordu. 

Kenetlenmiş korteji saran polis, eylemin · dağıtılması 
· yönünde uyarı yaptı. Amaçları, dağılma anında saldırmaktı. 

Bunun farkına varan üniversite gençliği direniş ifade eden 
''BERXWEDAN nYANE!" sloganını yükseltti. Bu sloganla 
birlikte, kitlerle qireniş kararlılığı daha da yoğunlaştı. 
Kuşatılmış kitle, dağılmayacağını belirterek, Halepçe'de 
katledilen Kürt halkı ve tüm devrim şehitleri anısına, saygı 
duruşuna geçti. Daha sonra kenetlenmiş bir şekilde, otupna 
eylemine geçildi. Bu arada dikkati çeken nokta ise, binlerce 
Diyarbakır'lının eylemi iiierne amacıyla, polis 
barikatlarının arkasında beklediğiydi. Kürt geçliğinin bu 
eylemi, Diyarbakır halkının gözleri önünde devam ediyordu. 
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Eylem anında geliştirilen "HALKlMlZ BURAYA" 
sloganlarıyla kalabalık bir halk toplulu~unun, polis 
barikatlarını yararak eyleme katılması polisleri adeta 
çılgına çevirirken, gençilik saflarında ise büyük bir coşkuya 
neden oluyordu. Bu arada · polis, halkın gençlik saflarına 
katılmalarını engelirnek amacıyla şiddete başvurarak daha 
geniş bir halk kitlesinin safiara katılmasını engelledi. Yine 
burada yükseltilen "Y AŞASIN NUSAYBIN HALKININ 
HAKLI MÜCEDELESl" sloganı polisi daha da 
azgınlaştırıyordu. Eylem süresi uzadıkça polis sürekli eylem 
çevresine yı~ınak yapıyordu. Daha sonra polis barikatının 

en zayıf noktasına doÇu, geriye do~ru yürümeye başlanıldı. 
Bu esnada kitle yaklaşık 3000'i bulmuştu. 

Bu andan sonra, Sur altına geçen kitlenin inisiyatifi 
komite tarafından kaybedilmişti. Tam bir da~ınıklık 
yaşanıyordu. Yine bu arada eylem kitlesinin saflarına 
provakatör polisler yerleştirildikten sonra, polislerin 
saidırmaları için her şey hazırdı. Ve sonuçta saldırdılar. 
Saldırıyla birlikte, rolleri gere~i kaçmaya başlayan 
provakatörİer, örgütsüz bir şekilde eyleme katılan bazı 
gençlerin, bir anda saldın esnasında kaçmalarına neden oldu. 
Yaşanan panik ortamında, eylem süresi boyunca çılgına 
dönen polisler vahşice saldıoya geçtiler. 

Eylemin en başında, polis saldırısına hazırlıklı olarak 
ceplerine taş dolduran gençler, artık taşlarını kull~a anını 
yakalamışlardı. Atılan taşlardan 4 polis yaralandı. Daha da 
azgınlaşan polisler, rastgele yakaladı~ı her genci linç 
edercesine döverek gözaltına atıyorlardı. Eylem esnasında 
108 kişi gözaltına alındı. 

Da~ılan eylemci kitlenin içinde bulunan devrimci
demokrat gençler, bu andan itibaren kararlaştırdı~ı ikinci 
eylemi hayata geçirme yönünde harekete geçti. Devrimci
Demokrat Gençlik, disiplinli, karalı ve direngen 
örgütlülü~üyle sürece müdahale ederek. mücadeleye yeni 
devrimci dinamikler kazandırıyor. Nitekim açık kitlesel 
yürüyüşün da~ılmasıyla birlikte, ikinci eylemi hayata 
geçirme yönünde, harekete geçen Devrimci Demokrat 
Gençlik, polislerin tüm kuşatmalarma ra~men, (hepsi 
olmasa da ) bir kısmı bu kuşatmayı yararak, ikinci eylem 
yerine ulaştı. Kuşatmayı yaran devrimci demokrat gençlik 
daha önce planladı~ı biçimde Ba~lar Yanıkköşk'te korsan 
eylemini gerçekleştirdi. Diyarbakır'da devrimci demokrat 
gençlik caddeyi ateşe vererek mücadeledeki disiplin, 
kararlılık ve direngenliklerini göstererek mücadelenin ön 
saflarındaki yerlerini alarak, devrimci mücadeleye yeni 
boyutlar kazandırdı. Y anıkköşk caddesini boydan boya ateşe 
veren Devrimci Demokrat Gençlik "HALEPÇE'NİN 
HESABlNI SORACAÖIZ, KA TLlAMLARLA KÜRT HALKI 
YOK EDlLEMEZ" sloganlarını haykırarak, DDG
DEVRlMCl DEMOKRAT GENÇLİK, imzalı kuşlamalar 
yaparak çevrede toplanan halk kitlesininin sevgi ve coşku 
dolu bakışları içinde, eylem yerinden uzaklaştılar. Caddede 
alevlenen ateş uzun süre, trafi~i keserken, çevrede geniş bir 
halk yı~ını toplandı. Da~ıtılan kuşlamaları toplayarak 
okudular ve birbirlerine ileterek herkesin okumasını 
sa~lamaya çalıştılar, birbirine da~ıttılar. Polis ise, hiç 

beklemedi~i bir anda, böyle bir eylemle karşılaşması 
karşısında şaşkına dönmüştü. Devrimci Demokrat Gençler 
olay yerinden uzaklaştıktan uzun süre sonra ancak eylem 
yerine gelen polis, acizli~ini gizlemek için, çevrede geniş 
aramalara girişti. Ancak, itfaiye arabasını ça~ırmaktan 
başka birşey yapamadılar. Itfaiye arabası, olay yerine 
gelerek yanan ateşi söndürdü. 

Evet, Devrimci-Demokrat Gençlik, disiplinli, kararlı ve 
direngen örgütlülü~üyle devrimci mücadeleyi yükseltiyor, 
yükselen mücadeleye yeni dinamikler katıyor. Bundan böyle 
de devrimci direngenlik ve kararlılıkla mücadelelenin ön 
saflarında yerini alacak, ona yeni yeni dinamikler 
kazandıracaktır. Bunu yaparken sa~ ve sol sapmaların içinde 
bulundu~u zaaflara karşı, sosyalist bir tavırla mücadele 
bayra~ını dalgalandıracaktır. 

Mehmet DOGAN/DİY ARBAKIR 

HALEPÇE VE 16 MART KATLIAMLARI 
ISTANBUL'DA PROTESTO EDILDl 
l.ü. ana binasında "Kürdistan'lı Devrimci Sosyalist 

Ö~renciler"in ve ö~renci demeklerinin katılımayla geniş bir 
ö~renci potansiyelinin toplandı~ı bir forum düzenlendi. 
Kürtçe ve Türkçe konuşmaların yapıldı~ı forumda söz alan bir 
Devrimci-Sosyalist ÖNCÜ ö~renci, Türkçe olarak yaptı~ı 
konuşmasında, 16 Mart 1978'de faşist çetelerce katledilen 
yoldaşımız Harnit AKIL ve di~er 6 anti faşist ö~renciyi anıp, 
Güney Kürdistan'daki mücadeleyi ve Halepçe katliamına 
yolaçan sürecin genel bir de~erlendirmesini yaparak 
yenilginin nedenleri üzerine şunları söyledi: " '75 
yenilgisinden yeteri kadar ders çıkarılmaması ve sömürgeci 
güçlerle stratejik ilişkilere girilmesi; dolayısıyla 
mücadelenin öz güçlere dayandırılmamış olması ilk akla 
gelen ve en önemli nedendir. İkincisi mücadelenin, sa~lıklı 
bir ~çi sınıfı ideolojisi öncülü~ünde gelişmemiş olması, dar 
grupçu ve ·burjuva önderli~inin hareket üzerindeki 
hakimiyeti. Üçüncüsü ise; G. Kürdistan'lı öncü güçlerin, 
kendilerini otonomi ile sınırlamısı ve mücadeleci 
potansiyeli d&Vrimci ve ba~ımsızlıkçı bir rotaya kanalize 
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edememesidir". Devriıİıci-Sosyalist ÖNCÜ öğrenci, Türkiye 

Kürdistan'ındaki mücadele üzerinde de durarak, konuşmasını 

şu belirlemeyle noktaladı : "Arkadaşlar; Kürdistan'ın çeşitli 

yerlerinde halk ayaklaninalar-ının yaşandığı bu süreçte, artık 

'berxweden jiyane' sloganıyla değil, 'Serhildan Jiyane' 

belgisiyle hareket edeceğiz. 'Serhilden jiyane!' ... " 

Bir başka Devrimci-Sosyalist ÖNCÜ öğrenci ise, Kürtçe 

olarak yaptığı ve defalarca coşkulu alkışlarla ve sloganlarla 

kesilen konuşmasında, Halepçe'nin Kürdistan tarihindeki 

yeri ve anlamı ile, çıkarılması gereken dersler üzerinde 

durarak, sözlerini şöyle tamamladı: " ... Dijmine netewa 

Kurd, di rojhelata navin da li ber çaven teve dine, di dawiya 

qirne bistan da dixwazin we ji hole rakin. Netewa Kurd; bi 

hoviti ii xwinxwariya ji hole ranabe ii de ranabe ji. Gele Kurd 

li hember van erişan hetani dilopa xwina xwe ya dawi de xwe 

bi pereze; tekoşin, bi jenosida Helepçe hin betir tiij buye ii 

iro di plotformen navnetewi da cih ·.stendiye. 

Diroke bi hezar caran daye nlşandın kii; neteweki, bi 

jenosida, bi zilm ii zore, bi nefkirına, bi dalıqandina ji ho le 

· ranabe. Do li Helepçe ii Silopi; iro li Nusaybin; sibe li 

Dersim, li Diyarbekir, li Agire; disba li çar aliye Kurdistane, 

bi tewayi gele Kurd de li hamber metingehkaran seri hil bide; 

Kurdistan ji şoreşe avise. Tu hezek me jl riya serkeftine 

nikare diir bike. Ez bawerim di wextek nez da,eme ji bi 

serkevin ii di nav netewen dine da bi peynasa xwe ya azad ii 

serbixwe cih bigrin. Biji serbildana gele Kurdistan! Biji 

Kurdistana serbixwe, azad ii yekbiiyi! .. " 

forumdan soma 2500-3ÖOO 

16 Mart günü Istanbul Onlversltesl'nd#l 
. yapilan kitlesel protesto gösterisi. · 

öğrenci kitlesiyle, kortejler oluşturularak üniversite 

binasının dışına çıkılmasıyla devam etti. Üniversite'nin 

Beyazıt Meydanı'na bakan kapısından pankart asıldıktan 

sonra devrim şehitleri anısına saygı duruşu yapıldı, marşlar 

söylendi, devrim andı içiidi ve "Kürdistan Faşizme .Mezar 

Olacak", "Bimre Saddam Biji Peşmerge" vb. sloganlar 

atıldıktan sonia eylem sona erdi. Çok geniş "güvenlik" . 
74 1 MEDYA GÜNEŞİ 

önlemleri alınmış olmasına ra~men, polis gösteriye 

müdahale edemedi. Daha soma üniversite içinde bir araya 

gelen bir grup Kürt ö~renci, bir süre Kürtçe marşlar söyledi 

ve "Ey Raqib"i okuyarak da~ıldı. 

Aynı gün, l.Ü'de "Kürdistan'lı Devrimci Sosyalist 

Ö~enciler" imzasıyla "Newroz Di Himbeza Helebçe De 

Şehld Ket -Yaşasın Ba~ımsız, Özgür ve Birleşik Kürdistan" 

yazılı bir pankart asıldı. Forum esnasında, yine Kürdistan'lı 

Devrimci Sosyalist Ö~renciler irnzasıyla kuşlama yapıldı ve 

bildiri da~ıtıldı. "Halkİz Biz; Yeniden Do~arız Ölürnlerde" 

başlıklı bildiride özetle şu görüşitre yer verildi: "Halepçe 

ismi, hümün de~ il, öfkenin; acının de~il. devrimci · kinin; 

ölümün değil, yaşamın; yenilginin değil, onun bağrında 

yeşerecek utkunun, direnişin ve başkaldınnın simgesi 

olarak Kürdistan halkının bilincinde ve gönlünde 

yaşamaktadır ... Hiroşima ve Nagazaki'den soma, tarihin en 

büyük nükleer-kimyasal katliamı karşısında, gerek 

Kürdistan halkının uluslararası dost ve müttefikleri olarak 

bilinen dünya sosyalist sisteminin, gerekse, dünya devrimci 

sürecinin diğer bileşeni olan Türkiye'li, Filistin'li, Afrika'lı, 

Avrupa'lı, Arap vs. ulusal ve toplumsal kuruluşçu unsurların, 

tavırsızlık olarak netileleyebileceğiz tavırları, Kürdistan 

halkının enternasyonalist beklentilerini yanıtlamaktan 

uzak kaldı. Sözkonusu güçlerin, özellikle Türkiye'li 

devrimcilerin Kürdistan halkıyla dayanışmayı yükseltmesi, 

acil bir görev olarak önlerinde durmaktadır... Sömürgeci 

Saddam diktatörlüğünün G. Kürdistan'da sergilediği vahşete 

benzer hazırlıklar TC tarafından da yapılayor. TC devleti, 

sömürgeci dostları Saddam'a özenerek, Kürdistan'daki ulusal 

ve toplumsal muhalefeti boğmaya yönelik kimyasal silah 

kullanma tatbikatları yapmakta ve bununla da, Halepçe 

katliamını bütün canlılığıyla belleğinde yaşatan halkımızı, 

psikolojik olarak yıpratıp yıldırma ve mücadele saflarına 

kanalize olmasını engelleme çabalarına girişmektedir. 

Kimyasal silahların kullanılacağı yolundaki bilgiler, bi

linçli olarak, burjuva ve sol geçinen ihbarcı yayın organ

larına sızdınlarak kitleler sindirilmeye çalışılmaktadır: 

Ancak halkımız, baskı, zulüm ve soykırım politika

larına karşı sessiz kalmamaktadır. Bağımsızlık, demokrasi 

ve sosyalizm mücadelemiz bugün yaşamın her alanını 

kapsayarak boyutlandırılmakta; Silopi'de, Gundik'te 

(Balveren), Diyarbakır'da boy veren kitlesel aksiyonlar; 

dağlarımııda patlayan şilah sesleriyle, yasalar 4elinerek 

yapılan Kürtçe yayınlarla, zindan direnişçilerimizin 

yarattıkları destanlarla, açılan Kürt kitle örgütleriyle 

bütünleşerek sömürgeci egemenlerin yüreklerine korku 

salmaktadır... Zafer direnen ve savaşan halkımızın 

olacaktır! .. " e 

Savaş YILMAZ/ISTANBUL 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



BAŞKALDIRI AT_EŞLER.i., EN BÜYÜK . 
NEWROZ'A DEGIN SONMEYECEKTIR 

Ulusal ve artık sınıfsal bayramımız da olan Newroz; 
Kürdistan'da, Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde 
coşkuyla kutlandı. 1988 Newroz'unun arifesinde 
Halepçe'de . yaşadı~ımız soykırımdan bu yana, 
Newroz'larda yaşadı~mız sevinç gölgelense de, ülkemiz 
daglarında, şehirlerinde ve kırlarında, Türkiye 
metropollerinde ve yurtdışında kıyasıya yakılan Newroz 
ateşleri, co~ku ve kararlılı~ımızın pekişti~ini, 
katliamların ve soykınmların, zafere do~ru büyük bir 
hızla yürüyen halkımızın ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelesini durdııramadı~nı ve asla durdııramayaca~ını 
göstermektedir. Newroz ateşlerinin, coşkuyla ve 
heyecanla yükselen alevlerinin kızıllı~ı, Kürdistan Ulusal 
Demokratik Halk Devrimi'nin gelecekteki zaferini 
müjdelemektedir. 

Evet, Newroz ateşlerinde bilinen devrimci öfke ve 

Güney Kürdistan'ın Süleymaniye tehrinde tehit 
KAWA meydanına dikilen, ama dikilitinden 40 gün 
sonra sömürgecl Saddam diktatörlüğü tarafından 

14.2.1983'te yıkılan KAWA'nın heykell. 
(Heykeltrat : Kosret CEMAL) 

kinimiz, Nusaybin ve Cizre başkaldınlarında en güzel 
ifadesine kavuşarak, Kürdistan halkının, artık 
katliamların ve soykınmların bagı-ında yaşamı ve yeniden 
yaşamı yaratabilmeyi ö~endi~ini, bir kere daha dosta ve· 
düşmana göstermiştir. 

Kürt demireisi Kawa'nın önderli~inde gelişen ve tüm 
Ari h~lklannın Dehaq'ın zulüm ve sömürüsünden 
kurtulmasıyla sonuçlanan tarihsel isyanı simgeleyen; ve 
günümüzde, tüm sömürge, yan-sömürge ve ba~ımlı ülke 
halklarının baskısız, sınıfsız, sömürüsüz ve özgür bir 
dünya için verdikleri mücadelede oluşturdukları, 
uluslararası, evrensel ve devrimci bir koroyu da ifade eden 
Newroz ateşi; 2600 yıl önceki sıcaklı~ını korumakla 
kalmayıp, ülkemizin dört parçasında yürütülen ulusal ve 
toplumsal kurtuluş mücadelemizin sıcaklı~ıyla 
bütünleşerek, sömürgecileri kasıp kavuracak bir 
"devrimci ısı" oluşturmaktadır. 

Tüm bu nitelikleriyle Newroz, her yıl oldu~u gibi, bu 
yıl da devrimci özüne uygun olarak, birçok yerde, de~şik 
biçimlerde, zengin bir çeşitlilik ve potansiyelle, tüm 
engeilemelere ra~men kutlandı. Newroz'un, ezilenleri ve 
sömürülenleri coşturan, onlara özgür ve ba~ımsız 
günlerin yaklaşmakta oldu~unu müjdeleyerek 
yüreklerinde sevinÇ fırtınaları koparan; ezenlere ve 
sömürenlere ise, fellik fellik kaçacak yer aratan, korkudan • 
yüreklerini titreten, coşkun ve kıpkızıl alevleri, bu yıl da, 
Kürdistan da~larını aydınlattı ilkin; ve Diyarbekir'e, 
Van'a, Dersim'e,Ruhaya, A~'ya vurdu şavkı. Yakıldı 
ateşler; selam durdu Diyarbekir kalesi, Zilan deresi, 
Çarçıra meydanı, AgTı ve Botan; uyandı uyuyan dev 
Kürdistan .... 

DIYARBAKlR'DA NEWROZ 
ATEŞLERI ALEVLENDI 
Newroz gecesi, Diyarbakır'ın hemen hemen tüm cadde 

ve semtlerinde Devrimci-Demokratlarca yakılan ateşlerin 
çevresinde halaylar çekildi. Polisin aldı~ı sıkı önlemler 
aşılarak yapılan eylemler, polisi çılgına çevirdi. 
Diyarbakır'ın şehir merkezi, Melikahmet, Ba~lar ve 
Yenişehir semtlerinde degişik saatlerde gerçekleşen 
eylemler halk tarafından sevinçle karşılandı. Polislerin, 
eylemler karşısında yapabildi~i tek şey, ateşleri çembere 
alıp seyretmek ve öfketenrnek oldu. Eylemcilerin küçük 
gruplar halinde da~ılarak de~işik yerlerde eylemler 
gerçekleştirmesi, polisin şehirdeki kontrol 
mekanizmasını allak bullak etti. 
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DiCLE ÜNİVERSİTESİ'NDE 
NEWROZ KUfLAMALARI 

Üniversite Kampüsü'nde 
Newroz Ateşler!: 
21 Mart Newroz ateşi Kürdistan'ın her tarafında 

oldugu gibi, Dicle Üniversitesi'nde de yanıyordu. ~icle 
Üniversitesi kampüsü ve fakültelerinde sabah saatlerınde 
başlayan Newroz kutlamaları, gün boyunca devam 
ederken öglen arasında doruk noktasına vararak eyleme 
dönüştü. Dicle Üniversitesi kampüşünde saat 12.30'da 
çift kortej şeklinde başlayan, Fen-Edebiyat Fakültesi 
önünde yürüyüşe geçen eylemci kitle en önde 
"NEWROZ CFJNA KURDA YE" pankartını taşıyordu. 
Tıp Fakültesi kareteryasında Devrimci-Demokrat 
gençlerin "Biji Newroz" slogan~ bir ~da: tüm Dev~m~i: 
Demokrat ve yurtsever gençlen, ünıversıte emekçılerını 
bütünleştirdi. Daha sonra iki kortej birleşerek, Newroz 
ateşinin yakılacagı geniş alana dogru yöneldi. Kampüste 
ilk kez taşınan ve Kürdistan bayragını çagrıştıran pankart, 
eylem süresi boyunca bayraklaştmldı. . . . 

Newroz ateşinin yakılacagı alanda genış bır daıre 
oluşturarak toplanan kitle, halkanın ortası~da bü~ük b~ 
Newroz ateşi yaktı. Daha sohra, Newroz un tarıhçesı, 
günümüzdeki anlamı üzerine konuşmalar yapıldı. 
Konuşmalar, Newroz ateşinin, dünya halklarının ulusal 
ve toplumsal kurtuluş mücadeleleriyle dayanışma ve 
işbirliginin; Nusaybin, Cizre, Silopi ve daha bir çok 
yerde devam eden Kürt halkının sümürgeci düşmana karşı 
direnişinin ifadesi, old~gu noktalarında yogunlaşıyordu. 
Newroz ve devrim şehitleri anısına yapılan saygı 

duruşundan sonra, Kürt halkının ulusal marşı olan "EY 
RAQIB", saygı duruş~;!nda toplu olarak söylendi. Eylem 
süresi boyunca, "BlJI NEWROZ! .. NEWROZ CEJNA 
KURDA YE! YAŞASlN KURT HALKININ 
MÜCADELESİl BlJI TEKOŞlNA GELA! 
KAHROLSUN FAŞlZM, YAŞASlN ClZRE 
HALKININ DlRENlŞl!" sloganları atıldı. bu arada önce 
kararlaştırılmayan, ancak eylem içerisinde geliştirile_n 
sloganlar, eylem disiplinini bozarak her kafadan farklı bır 
sloganın çıkmasına neden oldu. Bu dur~ıı:ı belli_anl~da 
coşku yaratırken, diger yandan eylemler ıçın tehlikelı olan 
disiplinsizlikleri de beraberinde getiriyordu. . . . 

Büyük bir coşkuyla Newrozu kutlayan ögtencı kıtlesı, 
daha sonra Kürtçe türküler eşliginde halaylar çekmeye 
başladı. Bu arada dikkati çeken bir olay, polislerin eylem 
alanına yaklaşmamış olmasıydı. Halayın sonunda 
yaklaşık 1500 ~işiyi bulan kitle, Kürdistan bayragını 
andıran pankarlarla, Tıp Fakültesi kareteryasma dogru 
düzenli kortejler biçiminde yürüyüşe geçti. Bu arada 
uzaktan eylemi izleyen bir kaç polisin görünmesiyle, 
önceden hazırlanan taşlarla polise saldınldı. Polisin çareyi 
kaçınada buldugunu gören kitle, 17 Mart'taki polis 
saldırısının adeta intikamını alıyordu. Polisin 
kaçmasından sonra, kitle bayraklaştırdıgı pankartla Tıp 
Fakültesi kanlinine "BtJl KÜRDISTAN" sloganıyla 
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girdi. Bir süre sloganlı şekilde burada da devam eden 
eylem, sonsuza kadar Newroz ateşinin yanmay~ devam 
edecegi üzere, yapılan açıldamadan sonra sona erdi. 

Hukuk ve Eğitim Fakülteleri'nde 
Newroz 
Hukuk Fakültesinde saat 12.30'da kantinde toplanan 

ögrenciler: BlJI NEWROZ,CFJNA KURDA PlROZ BE, 
Y AŞASIN HALKLARlN BAÖIMSIZLIK .. VE 
SOSY ALlZM MÜCADELESİ, Y AŞASIN KURT 
HALKININ NEWROZ BA YRAMI" dövizlerini alkışlar 
içinde duvarlara asarak kutlama için kitle~e çagr!da 
bulundu. Bunun üzerine 100 kadar ögtencı, kortejler 
oluşturarak yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında "BUi 
NEWROZ CEJNA KURD A PlROZ BE-BİJI AZADI 
BIMRE KOLETI -KAHROLSUN SÖMÜRGEClLlK
BIMRE FAŞİ.ZM-YAŞASIN MÜCADELEMİZ" 
sloganları atıldı. Bahçede halka oluşturularak tekerle~er 
yakıldı. Arkasından yapılan konuşmayla tüm devrım 
şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu .. ~aygı duruşu 
ve konuşmadan sonra, Kürtçe ve Türkçe şıırler okundu, 
türküler söylendi. Davul-zurna ve Kürtçe türküler 
eşliginde halay çekildi. Bu sırada kutlamaya bir grup 
liseli gençlik de katıldı. Halayın çekilmesi ve Kürtçe 
türkülerin söylenmesinden sonra yukarıdaki sloganlar 
tekrar haykırılarak dagılındı. Daha sonra kantine .gelen 
kitle, kendiliginden bir gelişme sonucunda burada da 
Kürtçe ve Türkçe türküler söylemeye başladı ve kutlama 
bitirildL 

Aynı saatlerde Egitim Fakültesi'nin bahçesinde davul
zuma eşliginde halay çekilerek toplanılmaya başlandı. 
Kısa sürede toplanan kitle 800 civarına ulaştı. Bu esnada, 
200 civarında Diyarbakır Lisesi ögrencisi de kapıyı 
zorlayarak içeri girip Newroz kutlamasına katıldı. Liseli 
gençligin katılımıyla birlikte kitle 1000'e yaklaştı. Bu 
arada davul-zurna kesilerek devrim şehitleri anısına saygı 
duruşu yapıldı. Arkasından degişik konuşmalar yapılarak 

ateş yakıldı. Kırmızı-sarı-yeşil-renkli balonlar uçurtuldu. 
demirci Kawa ve zalim Dehaq küçük bir oyunla 
sahnelendi." BlJI NEWROZ- YAŞASlN KÜRDiSTAN 
HALKININ MÜCADELESi" sloganları haykırıldı. 
Kürtçe ve Türkçe türküler söylendi, şiirler okundu. 
Arkasından tekrar davul-zurna ve Kürtçe türküler 
eşliginde ateşin etrafında halay çekildi. Daha sonra 
coşkulu alkışlar ve slogantarla dagılındı. Newroz 
kutlaması salt bunlarla sınırlı kalmadı, Diyarbakır'ın 
degişik Lise ve Dersanelerinde de halaylar çekilerek ve 
ateşler yakılarak kuLlandı. 

Diyarbakır'da Devrımcl-Demokratların 

Newroz Gecesi 
Kürt halkının baskıya, sömürüye ve vahşete 

başkaldırışın sembolü olan Newroz, Diyarbakır'da 
Devrirnci-Demokratlarca düzenlenen görkemli bir geceyle 
de kuLlandı. 

Newroz etkinliklerinin sadece bir parçası olan gecede, 
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yapılan konuşmalarda gecenin, daglarımızda, 

ovalarımızda, kentlerimizde yakılan özgürlük ve 
bagımsızhk ateşleriyle bütünleştirilm~si gerekliligi 
üzerinde duruldu .. Egemen güçlerin tüm haskılarına 
karşın, disiplinli ve organizeli bir şekilde gerçekleşen 
gece, büyük bir coşkuyla gerçekleşip, aynı coşkuyla sona 
erdi. 

Gece, Newroz'un anlam ve önemini belirten bir 
konuşmayla açıldı. Konuşmacı Kürtçe olarak yaptıgı 
konuşmasına şöyle başladı: 

"Arkadaşlar; sizleri N,ewroz'un yüreklerimizde ve 
bilincimizde yarattıgı özgür ve bagımsız bir Kürdistan 
coşkusuyla selamlıyorum. Hoşgeldiniz." Bu anlamlı ve 
direngen belirlemenin ardından; Newroz'un anlam ve 
önemi üzerine konuşmasını sürdüren konuşmacı, 
sözlerini "Sizleri. son günlerde özellikle Nusaybin, Cizre 
ve çevre kasabalarda sömürgeciligin halkımız üzerinde 
estirdigi terör sonucu yaşamını yitiren insanlarımız ve 
Kürdistan ulusal bagımsızlık savaşımında şehit düşen 
tüm devrim şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşuna 
davet ediyorum" diyerek tamamladı. Salonu tıkabasa 
dolduran izleyicilerin saygı duruşuna geçtigi anda, bir 
başka arkadaş, coşkulu ve etkileyici bir ses tonuyla "Ey 
Newroz, Cezna Kurde Qehreman, Her Piroz, Tım lı Kürd 
fi Kurdistan" şiirini okuyarak saygı duruşunu bitirdi. 

Bu sırada salondaki izleyicilerin dikkatlerini bir anda 
üstüne çeken ve ayakta alkışianan "NEWROZ PlROZ 
BE" yazılı flama salona asıldı. Konuşmacı arkadaş geceye 
gelenlerin Newroz Bayramını kutladıktan sonra, Kürt 
halkının ulusal marşı EY RAQIB'la geceyi açtı. Ey Raqib 
marşı çalındıgında tüm kitle ayakta dururken, konuşmacı 
Kürtçe bir şiirle marşın bitimini belirtti. 

Gece, Kürtçe söylenen türküler eşliginde salondaki 
kitlenin halay çekmesiyle devam etti. Gecedeki çoşku 
doruk noktasına ulaşmıştı. Çekilen halayların, ardından, 
geceye gelen mesajlar okunınaya başlandı. Okunan tüm 
mesajlarda Newroz'un Kürt halkının başkaldırı ve 
sömürgeci güçlere boyun egmedigi, egmeyecegi bir kez 
daha ifade ediliyordu. Hele Ceyhan cezaevindeki 
Devrimci-Demokrat tutsaklar adına Mehmet Cıbran 
tarafından gönderilen ve "Neden hepimiz birer KA W A 
olmayalım, neden günümüzdeki Dehaq'ların beynine 
özgür bagımsız bir vatan için balyozlar indirmeyelim; 
Neden özgürlük ateşlerini daha da çogaltmayalım"? 
biçiminde uyarıcı sorularla biten mesaja, salondaki 
kitleitin coşkusuyla bir başka alevlendi. Medya Güneşi 
redaksiyonunca gönderilen mesaj da, salondaki coşkuya 
bir başka renk kattı. 

Geceye degişik yerlerden gelen ozanlar, Kürt 
müziginin çok güzel örneklerini sergilediler. Sırasıyla 
Ronahi adındaki küçük bir kız kardeşimizin güzel 
türküleriyle süsledigi geceye daha sonra, Derikten gelen 
Heval Dılgeş, Silvan'dan gelen Heval Hesen ve son 
olarak geceye renk katan Zelal arkadaşlarımız peş peşe 
Kürt müziginin birbirinden güzel örneklerini izleyicilerin 
alkışlarıyla sergilediler. 

Saat 22 sıralannda daha önce salondaki izleyici kitleye 
dagıtılan gazete parçacıklarının salonun ışıklarının 

söndÜrülmesiyle birlikte, hep bir anda tutuşturolması 
Newroz kutlamasını daha da bir anlamlaştırdı. Salondaki 
tüm kitlenin ellerindeki kagıtları tutuşturmasıyla 

birlikte, saz ve zuma eşliginde "Ey Newroz, Ey Newroz 
tu yi cezna Azadi, bıxer fi gelek P"ıroz, Kürt te bi rfihe 
xwe nadi" parçası tüm kitle tarafından bir agızdan 
söylendi. 

Newroz gelenegini devrimci özüne uygun olarak 
sürdürmek ve onu daglarımızdaki Newroz ateşleriyle 
bütünleştirmek için yapılan gece, salonun etrafını saran 
polislerin tüm baskılaona karşın coşkuyla sonuçlandı. · 

Ayrıca Kulp'da yapılan Newroz kutlamalarından 
sonra, polis, birçok devrimci-demokratın evini basarak 
onları gözaltına aldı. Derik, Silvan, Kozluk ve daha 
birçok yerde de Newroz ateşleri yakılarak, gelenegirniz 
devrimci özüne uygun bir şekilde sürdürüldü. 

. Mehmet DOGAN/DİY ARBAKIR 

NEWROZ ATEŞLERI ISTANBUL'DA DA 
COŞKUYLA YAKILDI 
Istanbul'da yaşayan Kürdistan'lılar devrimci

sosyalistlerin öncülügünde bu yıl da, ülke zemininde 
yürütülen sımsıcak mücadelenin ve Newroz'la gelen 
büyük uyanışın yarauıgı coşku ve heyecanla, degişik 
biçimlerde sergiledikleri etkinlik ve eylemlerle Newroz'u 
ve Kürdistan ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesini 
selamladılar. 

20 Mart'ta düzenlenen Newroz gecesi, bu coşkulu ve 
heyecanlı selamın .anlamlı bir halkasını oluştururken, 
Kürdistan'lı devrimci, sosyalist ve yurtsever çevrelerin 
birlikte eylemliliginin de çok somut ve güzel bir ifadesi 
olds. 

Gece, "Selam size Kawa'nın yigit evlatları" sözleriyle 
başlayan bir açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmada 
"Şex Ubeydullah'ların, Şex Mahmude Berzencilerin, 
Sımko'ların Alişerlerin, Şeyh Saitler'in Zilan, Dersim 
şehitlerinin, Seyyit Rıza'ların, Halepçe şehitlerinin ve 
dünden bugüne, daglarda, sınır boylarında, meydanlarda, 
sokaklarda, yaşamın her alanında yitirdigirniz 
şehitlerimizin, kol kola girerek oluşturdukları bir 
devrimci halaydır, Newroz ... Newroz; kendi tarihinin 
yaratıcısı olan Kürdistan halkının, Güney Afrika'da 
ırkçılıga karşı özgürlük için mücadele bayragını 
yükselten Mandela'nın yigit çocuklarıyla söyledi@ ortak 
bir türküdür ... Sömürgecilige, faşizme, emperyalizme, 
her türlü baskı, zulüm ve sömürüye karşı, bagımsızlık, 
demokrasi, özgürlük ve sosyalizm yolunda mücadele 
veren tüm dünya emekçileri ve ezilen uluslannın evrensel 
bayramıdır, Newroz ... ,Newroz; Kürt ulusunun birlik, 
başkaldırı ve direnişte ifadesini bulan ulusal bayram 
günüdür." denildi ve Newroz'un tarihçesi ile Kürdistan 
tarihindeki yerinin ele alındıgı bir degerlendirme yapılarak 
bu bazda, ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelemiz 
selamlandı. 
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Açılış konuşmasını, Dersim ,·kibinin folklor 
gösterisi izle<,li. 

3000'i bulan ve salona sıgmayan cı ·~J..ulu kalabalıgın 
alkışiarı arasında sahneye çıkan Ozan Salar, birbirinden 
güzel halk türkülerimizi, o güzel sesiyle okuyarak. 
Kürdistan'dan gelip geceye renk kattı. 

Halepçe katliamlarını konu alan bir mizansen, 
katliam görüntülerinden oluşan slayt gösterisi ve şiir 
eşliginde sergilenirken, kalabalık seyirci kitlesi, 
Newroz'un coşkusunu Halepçe'nin hüznüyle birlikte 
yaşıyordu. Newroz ve Halepçe'nin bütünleştirildigi 
mizansen, izleyici kitlesinin coşkusuyla bütünleşince, 
gecenin anlamlı dakikalanndan biri yaşanıyordu. 

Kürdistan'ın çeşitli yörelerinden oyunları içeren 
folklor gösterisi sunulurken, artık geceye katılanlar da 
bulabildikleri daracik alanlarda, kendilerini davul-zurna 
eşliginde govendin heyecan seline kaptırmışlardı. 
İzleyiciler govendin yorgunlugunu, müzik korosunun 
Kürdistan'dan kopup gelen ezgileriyle bir anda unutuverip 
yeniden coşkuyla programı izlemeye koyuldu. 

İstanbul'daki Newroz gecesinin, kuşkusuz en 
görkemli ve heyecanlı anları, "Heci Emer" adlı Kürtçe 
oyun sergilenirken yaşandı. Kürdistan'dan göçüp Türkiye 
metropolüne gelen bir Kürt ailesinin, burada yaşadıgı 
çelişkileri sömürgeciligin, sömürge ulus insanlannın 
kişiliginde ve düşüncesinde yarattıgı tahribattan; aile 
bireylerinin, toplumsal konumlarından kaynaklanan 
asimilasyon<h\fl eıkilenme dereceleri arasındaki farkın aile 
ilişkilerinde yarattıgı çelişkileri; metropolde yaşayan 
Kürdistan'lılar arasındaki dayanışmanın ve buradan yola 
çıkarak örgütlenmenin önemini ele alan ve bütün teknik 
olanaksızlıklara ragmen başarıyla sergılenen oyun, ezen 
ulus entellektüellerinin, Kürt ulusuna ve onun ulusal ve 
toplumsal sorunlarına yaklaşımını, alaycı bir üslupla ele 
almayı ve ona görevlerini hatırlatınayı da ihmal 
etmiyordu. 

"Her ne peş" ve "Ey Reqlb" marşlannın iki kız çocugu 
tarafından söyleomesinin ardından kopan alkışiarın 
yankısı sürerken, "Min nave xwe kola li bircen 
Dıyarbakir" ve "Ez mendaleki çar sali me Mamo" 
dizeleriyle başlayan şiirler peşpeşe okunuyor ve bütün 
salan coşkuyu ayakta yaşıyordu. Silvan'dan gelen müzik 
grubu sahneye çıktıgında ise, kitlenin heyecanı doruga 
ulaşmıştı. Salon, Ozan'ın sesiyle en coşkulu anını 
yaşıyordu. 

Her dakikası coşku ve heyecanla geçen ve Newroz'un 
devrimci özüne uygun bir programın sahnelendigi gece 
sona ererken, bir kere daha "Newroz plroz be" denildi ve 
bir kere daha ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelemiz 
ve onun savaşçıları olan "çagdaş Kawa"lar selamlandı. 

Istanbul Üniversitesi'nde de 
Newroz Ateşlerı Aleviendi 
21 Mart'ta l.Ü.'de 2000 dolayında kişinin katılımıyla 

büyük bir forum düzenlendi. Forum alanı, çeşitli Kürtçe 
ve Türkçe sloganların yazıldıgı partkart ve dövizlerle 
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Istanbul Onlversltesl önünde 21 Mart günü 
ateşler yakilarak yapilan Newroz kutlamasi. 

donatıldı. Kürdistan bayragını andıran ve "Biji Newroz" 
yazılı flamanın yanısıra, "Kürdistan'lı Devrimci 
Sosyalist ögrenciler" imzası taşıyan "Ey Newroz Cejna 
Kurde Qehreman/Her P"ıroz Tim Li Kurd fi Kurdistan" 
dizelerinin yazılı oldugu pankart dikkati çekiyordu. 
Forumda, Newroz'un Kürdistan ulusal ve toplumsal 
kurtulıış mücadelesindeki ve genel olarak Kürdistan 
tarihindeki yerini ve anlamını; ve Kürdistan'da .gelişen 
Nusaybin ve Cizre başkaldırılarını konu alan konuşmalar 
yapıldı. 

Forum esnasında, "PEŞENG (PPKK) Istanbul 
Gençligi" imzasıyla bir bildiri dagıtıldı. Bildiride, 
ülkemizin dört parçasında yürütülen mücadelelere 
deginiliyor, dünya komünist tıareketinin içinde 
bı,ılundugu durum degerlendirilerek "sosyalist ülkelerde 
var olan tıkanıklık, hata ve yanlışlıkları, işçi sınıfının 
devrimci gücüne dayanarak ve kapitalist araç ve 
yöntemleri sorunların giderilmesinde kullanmayı şiddetle 
reddederek, 'sosyalizmin sorunları, ~syalizm zemininde 
ve so.syalizmin yarattıgı devrimci dinamiklerle 
aşılacaktır' diyerek haykırılması gerektiği vurgulandı. 
Bildiride, böylesi uluslararası koşulların yaşandığı bir 
süreçte, Kürdistan ulusal ve toplusal kurtuluş 
mücadelesinin vardıgı boyut irdelenerek, Türkiye 
Kürdistanı'ndaki son gelişmeler ele alınıyor ve bu konuda 
şu görüşlere yer veriliyordu: "Ülkemizin Türkiye 
egemenligindeki parçasında, mücadele günden güne 
boyutlanırken, bazıları dışında, hareketlenme genel olarak 
yarı örgütlü ya da kendiliğinden gelişmektedir. 
Kürdistan'lı ulusal demokratik güçlerin, ülke zemininde 
mücadeleci, devrimci birliğinin örgütlendirilememiş 
olması gerçeği, güçlü bir sosyalist öncülüğün yaratılması 
zorunluluğuyla bütünleşince, mücadelenin omuzlanmıza 
yüklediği görevler daha bir artmaktadır. O halde, bugün, 
ayn kanallardan akan sosyalist ırmakların tek bir denizde 
birleştirilip güçlü, sosyalist bir Örgütlenmenin 
yaratılması, bu sosyalist gücün öncülüğünde, tüm ulusal 
demokratik güçlerin birliğinin sağlanarak, tüm mücadele 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



araç ve yöntemlerinin, birbirlerini besieyecek şekilde 
kullanılmasıyla, fabrikalarda, meydanlarda, okullarda, 
dal!;larda, metropollerde ve ülke dışında, ulusal ve 
toplumsal kurtuluş mücadelemizin önümüze çıkardıl!;ı 
güncel ve stratejik görevleri maddileştirme savaşımını, 
Newroz'un coşkun ateşleriyle bütünleştirerek, 
bal!;ımsızlık, demokrasi ve sosyalizm bayral!;ını daha 
güçlü bir şekilde dalgalandırma günüdür." Bildiri, 
"Yaşasın sömürgecilige, faşizme, emperyalizme, her · 
türden gericilil!;e ve işbirlikçilil!;e karşı, bal!;ımsızlık, 
demokrasi ve sosyalizm yolunda Partimizin 
dalgalandırdıgı mücadele bayral!;ı! "sloganıyla sona 
eriyordu. Daha sonra, Kürdistan'lı Devrimci Sosyalist 
Öl!;renciler imzasıyla ve "Halepçe'de esen ölüm 
rüzgarlarının yarauıgı burukluk, Newroz'a ayn bir anlam . 
katmıştır artık. Bundan böyle Newroz ateşleri, sömürgeci 
Dehaq'lara karşı yürütülen mücadelenin devrimci sembolü 
olmanın yanısıra, Halepçe şehitleriyle çekecegimiz 
halayın da ifadesi olacak ve ulusilmuzun yil!;it 
evlatlarının, Kürdistan'ın her karış topral!;ını suladıkları 
kanları, Newroz ateşlerinin kızıllıl!;ında yeniden yaşam 
bulacaktır." sözleri ile başlayan bir bildiri daha dal!;ıtıldı. 

Forumun bitiminde, düzenli kortejler oluşturarak 
üniversite binasının dışına çıkıldı. Beyazıt meydanı'nda 
biriken kalabalık bir halk kiLlesinin önünde büyük bir 
Newroz ateşi yakılarak "Biji Newroz", "Serbildan Jiyane", 
"Kürdistan Faşizme Mezar Olacak" sloganları atıldıktan 
sonra, ulusal ve toplumsal kurtuluş mücedelesinde şehit 
düşenierin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 
Olal!;anüstü önlemler alınmış olmasına ral!;men, Beyazıt 
meydanında bekl~yen yüzlerce Çevik Kuvvet timi olaya 

• müdahale etmedi. Daha sonra tekrar içeri girilerek forum 
alanına dönüldü; ve burada da büyük bir ateş yakılarak 
konuşmalara devam edildi. burada sö.z alan devrimci
sosyalist öl!;rencilerden biri Kürtçe olarak yaptıl!;ı 

konuşmasında özetle şöyle dedi: "Geli havala; cejna we ya 
Newroz Piroz be. Ev agire ku, iro em li vira vedixin, 
2600 sal bere hat dadan. Ev agir nişana serxwebfın fı 
azadiye. ye, ji ali Kawa e Hesinker va li diji sazumana 
kevneperest, sazumana metıngehkar fı zordest, ji bfıy 
hilweşandina sazumana Dehaq'a hat bilindkirin. Netawa 
Kurd, di diroka xwe da, gelek cara li hemher Dehaq'a ala 
serbildane bilindkir; li Dersime, li Zilane, li Koçgiriye, li 
Mahabade, li Halepçe ala serxwebfın fı azadiye bi xwina 
xwe bilindkir. · 

Gele Kurdistan, iro ji li hemher Dehaqe hemdem, 
Özal'a, Evren'a, Humeyni'ya, Saddam'a bi bir fı baweri 
tekoşin dike. Pela serbildane li çar ali ye K!lfdistan'e bi 
lez belav dibe; do li Silopi, li Nusaybin, iro li Cizire, sibe 
li Diyarbekir, li Dersim ... Kurdistan dikele. Biji 
Serbildana Gele Kurdistan! BiJi Newroz" 

Forum devam ederken, bitime do~ artık halaylar 
çekilmek üzereyken, panzerleriyle ve Çevik kuvvet 
üniyersiteye girdi. Forumun dagılmasını istey.en polise 
karşı -ilk dagınıklık aşılarak- direnildi, barikatlar 
oluşturuldu. · Bu arada 5 kişilik bir ögrenci komitesi, 
barikatı aşarak polislerin karşısına geçip üniversiteyi terk 
etmelerini istedi. Polise, Kürdistan ulusal ve toplumsal 
kurtuluş mücadelesini selamlamak amacıyla Newroz 
ateşleri yaktıklarını ve demokratik bir forum düzenle
diklerini, bundan sonra da halay çekeceklerini söyleyen 
ögrenciler, polisin dışarı çıkması yönündeki isteklerini 
yinelediler. Polis ise, ögrencilerin dagılmasını isteyerek, 
dagılma esnasında müdahale etmeyecel!;ini söxledi. Ancak 
polisin sözüne güvenilmeyecel!;ini bilen kitle, bir yandan 
barikatları kurarken bir yandan da halay çekiyordu. Belli 
bir süre şarkı ve marşlar söyledikten sonra, polisin okul 
bahçesinde geri çekilmesiyle, orada kalan kitle, zafer • 
işaretleriyle gruplar halinde dal!;ıldı. e 

Savaş YILMAZ/ISTANBUL 

İSTANBUL'DA, YURTSEVER DEMOKRATİK 
KÜLTÜR DERNEGİ (YDKD) KURULDU 

17 Aralık 1989 tarihinde, görkemli ve kalabalık bir daveıli taplulu~unun katılımıyla açılı§ını yaparı YDKD, içinde 
bulundu~umuz sürecin bütün zorluklarına ve kitle örgütleri üzerinde son dönemlerde estirilen devlet terörüne ra~men 
kurulduğunu açıkladı. · 

Genelde, kitle örgütleri üzerindeki baskıların bir parçası olarak, ilk 7 b&§vuruları sudarı baharıelerle geri çevrilen, kurulu§ çalı§maları gereksiz formalitelerle 3 aya yakın bir süre geciktirilen. YDKD, sonunda bütün engllemeleri a§arak kurulabildi. Yakla§ık 5-6 saat boyunca zengin bir prograrııla ve 1500'ün üzerinde bir kitlenin katılımıyla açılı§ını yaparı YDKD'nin açılı§ töreninde yapılan deği§ik konu§ma ve gönderilen mesajlarda, 12 Eylül öncesi kitle örgütlerinin ülkemiz tarihindeki önemi, geçmi§in eksik ve yanlı§lıklannı tekrarlamarııa, olumlu yarılarını sürdürme arılayı§ıyla deneyimlerimizden dersler çıkarma; mücadelenin yalnızca derneklere ve legal, diğer alanlara hapsedilmemesi gerektiği, kitle örgütleri aracılığıyla yürütülen mücadelenin, arıcak siyasal mücadele bütününün bir parçası olarak anlarıı la§ıyacağı ve bunun gerekliliği üzerinde etraflıca duruldu. Geçmi§te bu yönde ya§arıarı sıkıntı ve olumsuzlukların bir daha tekrarlarımaması için azani.i çabarıın sarfedilmesi gerektiği; ve burada belirleyici rolün ve sorumlulu~un, siyasal mücadaleyi bir bütifn olarak omuzlayanlarda olduğu gerçekli~i üzerinde ortak bir yakla§tm sözkonusuydu. 
YDKD, yaptığı açıklamada "tarihsel, toplumsal ve· kültürel zenginliklerimizin bütün engellemelere rağrrien gün 

ı§ığına çıkarılması, bunların demokratik, yurtsever ve çağda§ bir perspektifle ya§atılmasına katkı, kendi öz kimliğirnize sahip çıkma ve bunları geli§tirme mücadelernizde örülen zincire bir halka daha oları bu adımımızda halkımızla birlikte olmak istiyoruz" diyerek çalıŞmalarını bundarı böyle de, Aksaray Validecarnii sok. (lSKl'nin yarımdaki sokak) lNCl 
düğün salonu üstü, Kat: 4 No: 50/5'te sürdüreceğini açıkladı. 
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"Devletlerarası Sömürge Kürdistan" ve "Bilim-Resmi ideoloji, Devlet- Demokrasi 
ve Kürt Sorunu" adlı kitaplarıyla, resmi ideoloji ile hesaplaşmasına yeni bir 
boyut kazandıran: 

iSMAiL BEŞiKÇi, YENiDEN TUTUKlANDI 
Beşikçi yeniden hapiste. 19.67 

yılından bu yana yapıTuş olduğu 
çalışmalarında, Türk aydının iliğine 
işlemiş bulunan Kemalist resmi 
ideolojinin bakışı dışında bir bakış 
sergilemektedir, Kürt sorununa. Bu 
nedenle, anlaşılabilir birşeydir yeniden 
içeride olması, düşünceleri yüzünden en 
fazla hapis yatan aydın olması. 

Beşikçi'nin Kürt sorununa bakışı, 
bilim adamı olmanın olmazsa olmaz 
"numusluluk" koşuluna denk düşen bir 
bakıştır. Ve bu da onu, gerçeği olduğu 
gibi söylemeye ve savunmaya iter. Onun 
gerçeği bilimsel gerçektir, yoksa resmi 
ideolojinin kendi "gerçeği" değil. Şu 
ispatlanması için sayısız "bilim 
adamının" seferber olduğu, belgelerin 
saklandığı, tarihin ununurulmaya 
çalışıldığı çok yönlü çalışmalara konu 
olan "Dağ Türkleri-Türklerin bir boyu 
olan KUrtler", "gerçeği" değil. 

Beşikçi, son kitabında, "Kürdistan 
devletlerarası sömürgedir" der, 
"Kemalistlerin, İngiliz ve Fransız 
emperyalizmiyle, Arap ve lran 
monarşileriyle işbirliği yaparak 
parçaladığı bir vatandır Kürdistan." Bunu 
söylerken de bilir kendisine neyin reva 

. görüleceğini; çünkü ne ilk 
mapusluğudur bu Beşikçi'nin, ne de Kürt 
Sorunu ile ilgili ilk incelemesi. 

1962 yılında Ankara SBFden mezun 
olan Beşikçi, '64'te Atatürk 
Üniversitesi'ne sosyoloji asistanı olarak 
girer. '67 "Doğu Mitingler"ine katılır ve 
aynı yıl bu konuda bir inceleme 
yayınlar. 1969'larda yayınlanan "Doğu 
Anadolu'nun Düzeni, Sosyo-Ekonomik 
ve Etnik Temeller" adlı kitabı yüzünden 
üniversitedeki görevine son verilir. 1971 
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başlarında, bu kez, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde çalışmaya 
başlar. Ancak 71 dönemi, Beşikçi'ye 
cezaevi getirir. 1974 genel affına değin 
zindan da kalır, çıktığında ise üniversiteye 
kabul edilmez. Türk üniversitelerinde 
gerçek anlamda akademisyenlere yer 
bulunmamaktadır. Çalışmalarına devam 
eder, ancak 79 yılında kesinleşen bir 
malıkurniyet kararıyla yeniden cezavine 
konur, Beşikçi. 1980 yılında Toptaşı 
cezaevinden lsviçre Yazarlar Birliği'ne 
yazdığı bir mektup geçer yönetimin eline. 
Beşikçi, tam bir 'Türk düşmanıdır" artık, 
"devletin dıştaki saygınlık ve erkini 
kırmaya yeltenmiştir"; ve "cezası" verilir: 
10 yıl hapis. '87 yılında serbest bırakılan 
Beşikçi, onurlu bir aydın oldıiğunu, her 
türlü soruşturmaya, toplam 10 yıl 10 
ay'lık ma'pusluğuna rağmen, bilimsel 
gerçekten ödün vermeden sürdürdüğü 
çalışmalanyla lspatlamıştır. Beşikçi, 
resmi id,eolojiyle bu düzeyde 
hesaplaşmaya girişen ilk Türk aydınıdır. 

Beşikçi'nin tutukluluğu, Kürt 
sorununu tumusol kayığıdına benzetme
sindeki haklılığı ortaya koymaktadır. 
Türkiye'de demqkrat olmanın ölçütünün, 
Kürt sorunu karşısındaki tavır ve 
davranışlar olduğunu belirtir Beşikçi. 
Türk entellektüel çevreleri, ancak 
"kültürel özerklik" konusunda Kürt 
sorununu gündcmleştirirken; kendilerine 
sosyalist, devrimci diyen diğer çevreler 
ise, Beşikçi'nin "sömürge bile olmayan 
bir ülke" olarak nitelediği gerçekliği 
reddederek, hala,UKKTH'nı "Birlik"e 
indirgemekten öteye gitmeyen bir 
anlayışı aşamamışlardır. Oysa Beşikçi 
"Devletlerarası Sömürge Kürdistan" 
isimli kitabında "Kürt sorunu azınlık 

sorunu değildir. Azınlık haklarıyla ilgili 
bir sorun değildir. Kürt sorununun 
temelinde, Kürt ulusunun ve Kürdistan'ı 
emperyalist güçlerce ve Orta Doğu'daki 
işbirlikçilerince bölünüp parçalanması, 
paylaşılip.ası ve Kürt ulusunun bağımsız 
devlet kurma hakkının gaspedilmesi 
yatar" diyor. Bu noktada, "sosyalist ve 
demokratların ırkçı ve sömürgeci 
yanlarını ortaya çıkarmaktadır, Kürt 
sorunu karşısındaki tavırlan". Doğrudur, 
Beşikçi'nin tutuklanrnasına seyirci kalan 
Türk yazarlarının, bilim adarnlarının ve 
bazı sol çevrelerin suskunluğu, sözde 
demokratlıklannı; "okur-yazar olmuş, 
ünivesite bitirmiş, hatta Prof. olmuş" 
Kürtlerin suskunluğu, "kendi ulusal 
benliklerine nasıl ters düştüklerini" 
tarihte defalarca olduğu gibi, bugün 
yeniden ortaya koymaktadır. 

Evet, Beşikçi "içerde"; ama özgür bir 
kafayla tartıştırmaya çalıştığı düşünceleri 
dışında, binierin içinde ..... e 
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ANILARI MUCADELEMIZDE YAŞlYOR 

MEHMET SÖZER 
(1938.... ) 

HAMIT AKil 

EYYÜP KEMAL ADSIZ 
(1957 .... ) 

ZABIT KAPLAN 

NECMETTiN BÜYÜKKAYA 
(1943 .... ) 

HÜSEYiN AYDIN 
(1955 .... ) 

EŞREF DURSUN 

Yaşamlarını sömürgeciliğe, faşizme, emperyalizme, her türden gericiliğe 

ve işbirlikçiliğe karşı bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesine 

adamış yiğit devrimcilerin anılarını mücadelemizde 

yaşatıyoruz, yaşatacağız. 

DEVRiMCi ARKADAŞLARI 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




