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ARALIK 1987 SA YI: 5 

e HALK IMIZIN ESTiRDI(;i ÖZ 
GÜRLÜK RÜZGARI, SÖMÜRGE 
Ci-FAŞIST REJIMI ÇIKMAZA 
SOKUYOR. 

e KÜRT ULUSAL IIAREKETI 
YEN IDEN SÖMÜRGECI TC 
DEVLETI' NIN EN BÜYÜK BAŞ
ACR IS!DIR. 

e BiZ, · BASKININ DERECESI
NE DEGIL, KENDISINE KARŞI
Yl Z. SÖMÜRGECILICiN BIÇi 
MINE DECIL, VARLIGINA 
KARŞlYlZ. SÖMÜRGECI EGE
MENLiK Y!K!LMADAN, 11/\ L 
K!MIZ KADERiN i ELiNE ALMA
DAN KÜRT SORUNU ÇÖZÜ
LEMEZ. 

e SEÇIM SONUÇLARI GÜNDE
MiMIZl DEGiŞTiRMİYOR: PAR
LAMENTO ONLA I{A, SOKAK 
LAR BIZE ! 

• YKK IIIZLI D İ R GELIŞME 
IÇINDEDIR ! fAALIYETiMIZ 
llER ALANA YAY lLlYOR. 

e KÜRDISTAN 'IN ÖZGÜRLO
GÜ iÇIN SİL/\ ! ILI MÜCADELE 
?.ORUNLUDUR. YKK, MEVCUT 
SILAIILI MÜCADELEYE KATIL
MA YI, ONU NİCfo:L VE NITEL 
OLARAK GÜÇLENDİRMEYİ 
l IEDEFLIYOR. 

e SIL/\ IILI MÜC/\Dfo:Lfo. Si YASI 
fAALIYETIMiZIN TAMAMI DI~
CIL, SADECE I3İR PA.RÇ/\SIDIR . 
KENDIMiZI MÜCADI~LF.NİN 
TEK BIR ALANINA I IAPSET
MIYORUZ. SiLAlli DA KITABI 
DA AYN I USTALlKLA K UL
LANMA YA ÇALIŞACACIZ. 

e TKP(B), TEK Bİ R ÖRGÜT 
OLMAKTAN Çl KlP, BİR ÖR 
GÜTLER TOPLAMINA DÖNÜ
ŞÜYOR. 

e TBKP, fAŞIST REJIMIN IN
CIR YAPRAG! Ml OLACAK? 
CINDORUK KADAR BILE CE
SARETI OLM A YANLAR KOMÜ
NISJ' OLAMAZLAR. 

e PKK 'NIN nAŞLATT!GI Si
LA! ILI MÜCADF.LE, KÜRT 
ULUSAL HAREKETİNDE CE-. 
SUR BIR ATILIMI IFADE EDI-· 
YOR. 

e PKK YALN lZLIG INI DER IN-• 
LEŞTI REN BIR POLITIK IIAT 
IZLIYOR. 

e KÜRT SORUNUNU TARTI Ş
MAK IÇIN ISPANYOL OLMAK 
GEREKMEZ! 
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Gazetemiz Mücadelemizin 
Aynası Olmalıdır! 

R astiya Kurdistan nasıl bir gazete olmalıdır? Biz bu 
soruya bnşlıktaki gibi cevap veriyoruz. Yani ~;ızete
miz, mücadelemizi yansıtan biiyük bir ayna olmalıdır. 

Salt politik düşüncelerimizi, ideolojik yaklaşımlarımızı değil; 
dünyamız;ı, faaliyctinıizi, ıi_irgiit pratiğimizi, :sorunlarımt1.ı 
ortaya koyan bir platform olmalıdır. 

l~astıya Kurdistan, YKK 'nın me-rkezi yayın organı dır. 
Ideolojimiz de, politikamız. da en f::ızla burada ifade bula
caktır. Ancak hiz, sadece örgüt nıE'rkezinin emeğiyle çıkan, 
militanların dünyasıyla yoğrulmaınış, mÜcClde[e hnyatının 
atmosferini taşınıayan bir gHzeteyi, fonksiyonlarını tam 
olarak yerine getirecek bir araç olarak görmüyoruz. 

Örgüt ve mücadele pratiğinin dışında bir yayın istemi
yoruz. 

Kürdistan'daki sornut devrimci kavgaya yabancı bir ya
yın istemiyoruz. 

Mücadt'lcnin gündemini uıkip etmeyen, örgüt tıayatı 
içerisinde önümüze çıkan sorunları işlemeyen, ÇÖ7.Üm yolla
rını tartışrnayan, gdişmerııizin dinamiklerini göstermeyen 
bir gnzeteyi iyi bir yayın saynııyoruz. 

Rastıya Kurdistan, üç-heş yawrın yahut birkaç yorum
cunun ga7.etesi değildir. lüıstıyn Kurdistan, Kürdistan dev
riminin grızctesidir. Kimilerinin marifet sayarak yaptığı gi
bi, burjuva grızNciPrini t;:ırrıyıp Kürdistan'la ilı:ili hnberleri 
yorunılayarnk, salt sömürgecileri teşhir ve tclin etmek, 
devrimci bir hareketin temel fonksiyonu olamaz. 

Biı.iın Rlanırııız bu kadar <lar, işimiz bu kadar basit de
ğildir. Çünkü biz saclcce bir fikir akımı değiliz. Kürdistan'a 
ilişkin olarak. düşünceleri olan bir grup insan da değiliz. 
~iz herşeyden önce ülkemizin devrimcileri ve öncüleriyiz. 
Ulkemizin sürnürgcci egcmcnliktf'n kurtuluşunu ana hedef 
olarnk önümüze koyınu~uz. Söınürgeci Türk devletine karşı 
devrimci bir savaşı adını adım örmeye çalışıyoruz. 

Oyieysc, işimiz sadece fikir bcran etmekle sınırlı ola
nıaı. Ülkemizin kurtuluşu, lırılkımızın geleceği için ortaya 
koyduğuımı7. devriınci pratiğimiz bütün boyutları ve tüm 
özellikleri ile gazetede dile gelmelidir. 

Gazeternize böyle bir niteliği mısıl kazandırahiliriz? 
(;azetcmizin her okuyucusu, aynı zamanda onun yazarı 

olursa, onu istediğimiz nit.cliğ(' uln::ıtırabiliriz. 
Anladığımız kadarıyla, mC'ktlıp yazmak, yaı,ı yazmak, edebi 
bir çaba olarak değerlendiriliyor. "Yazınca mutlaka iyi bir 
yazı yazmalıyırnıı ımıntığıyla yaklaşılıyor. Kompozisyonu 
kuvvetli, edebiyatı zengin yazılar amaçlanıyor. Bizce bu 
doğru bir yaklaşım değildir. Yazar olacağız ve üstelik de 
iyi yazar olacağız diye bir iddia taşırnıyoruz. Ülkemizi sö
nıürgecilcrclen kurtaracağız diyoruz. Eğer bunun gereklerini 
yerine getiriyorsak, bunu yazırla ifade etmek de zor olma
sa gerektir. 

Bir yazının iyi ya da kötü olduğunu belirleyen şey, 
onun biçimi değil, içeriğidir. Uiz ne kadar güzel yazılar yaz
dığımızla değil, ne kadar iyi mücadele ettiğiıni7.le övünece
ğiz. Okuyucularıınız da biçim ve edebiyat kaygısı taşıma

ma ltd ı rlar. 
ı ler okuyucuyu, Kürdistan 'lı her yurtseveri, bizimle aynı 

(Devamı Sayfa 4'te) 

Seçim Sonuçlan 
Gündemimizi 
Degiştirmiyor: 

F 
aşist ve sömürgeci dikta
törlük altında yapılan 29 
kasım erken genel seçim-

leri sonuçlandı. Egemen soygun
cu ve sömürücüler çetesinin bü
tün çevreleri ve her türden tem
silcileri, "demokrasi" doğrultu
sunda hir adım atıldığını ağız 
birliği ile ilan ediyorlar. Oysa, 
bu seçimle, milyonlarca emek
çinin hayatında bir iyileşme ol
madı ve olmayacak. Tersine, se
çim sonrası hesaplarıyla bekle
tilen zamlar ve yapılan harca
malar zam furyasıyla Türkiye'li 
ve Kürdistanlı emekçilerin sır
tından birkaç misliyle çıkartıldı. 
Bay Öza 1, halkı soyup soğana 

. çevirmek için, bugüne kadar 
yaptığı yetmiyormuş gibi beş 
senelik yeni bir mazbata daha 
almış oldu. 

Işçi sınıfı ve diğer emekçi
ler, kendi sınıfsal çıkarlarını 
savunmak için bu seçimle yeni 
haklara kavuşmadı. Ne işkence
haneler kapatıldı, ne de hapis
haneler boşaltıldı. Özal iktida
rının pekişmesinden cesaret 
alan işkence ve operasyon tim
leri, devrimci ve yurtsever ör
gütlere karşı yeni bir saldırı 
kampanyası başlattılar ve bu 
seçimlerle Kürdistan'daki baskı 
ve kıyım azalmış olmadı. Nuret
tin Yılmaz vb. leri sömürgeci 
diktatörlüğün yeni payandaları 
olmaktan öteye birşeyi ifade et
rniyorla r. 

12 Eylül darbesinin arkasın
daki güçler, yani Amerikan em
peryalizmi, Türk tekelci serma
yesinin en kodamanları ve TC 
ordusunun tepesini tutan NATO' 
cu generaller bugün Özal ikti
darından yanalar. Faşist dikta
törlüğü Özal 'la devam ettirme
ye çalışıyorlar . ..Bu yüzden Özal' 
ın "zaferini" garantileyen bir 
antidemokratik seçim yasasıyla 
seçimlere gidildi ve bilinen so
nuç sürprizsiz elde edildi. Oy 
kullananların üçte birinin, oy 
kullanmayan veya geçersiz oy 
kullananlar dahil tüm seçmen
Ierin dörtte birinin oylarıyla 
ÖzaJia parlamentoda üçte ikilik 
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PARLAMENTO ONLARA, 
SOKAKLAR BİZE! 
bir çoğunluk kazandırıldı. Hedel; 
Özal iktidarının bir beş sene 
daha sürmesini garanti altına 
almaktı. Böylece 12 Eylül'ün 
yerleştirdiği faşist iktidar aygı
tl dekunulmadan kalacak, Tür
kiye ve Kürdistan'ın maddi var
lığını emperyalist ve yerli ko
damanların yağmasına terkeden 
soyguncu Özal ekonomisi devam 
edecek. Özal gibi mutemed bi
risinin koalisyonsuz iktidarı ile 
''siyasi istikrar", yani prüzsüz 
bir sermaye egemenliği sağlan
mış olacaktır. Özal' ın parla
mentodaki egemenliği parla
mentonun emperyalizm ve yerli 
sermayenin hizmednde faşist 
iktidarın bir aracı olarak kul
lanılmasını ifade ediyor. Bu ba
kımdan Özal parlamentosunun 
faşist general!erin Danışma 
Meclisi 'nden uzun boylu bir 
farkı yoktur. Özet olarak bu 
seçimler Özal iktidarını pekiş
tirrnek üzere bir sivil darbe 
olarak tezgahlanıp sonuçlandı
rıldı. 

Burjuva muhalif partiler, so
nucun böyle olacağım baştan 
bildikleri halde, bu seçim tez
gahına boyun eğdiler. Onu boşa 
çıkaracak boykot taktiğine baş
vurmadılar. Buna sınıfsal ve si
yasi meşrepleri müsaade etmedi. 
Çünkü onlar sırtını halka değil, 
kodaman sermayedariara daya
mak niyetinden vazgeçmiyorlar. 
Halka değil, emperyalizme ve 
sermayeye güven vermeye çalı
şıyorlar. Sermaye ile kendi ara
larında bir kopukluğun oluşma
sını hiç bir şekilde istemiyor
lar. Bu seçim karşısındaki tu
tumları burjuva muhalefetinin 
Evren-Özal diktatörlüğü karşı
sında gerçek bir alternatif ol
madığını ve olmayacağını bir 
kez daha gösterdi. Bu partilere 
güvenip solculuk adına 1988'de 
demokrasi plan ve projesi yapan
ların ise ne kadar beyhude bir 
çaba içinde oldukları açığa çık
tı. Devrimci ve demokratik ha
reketi bu "demokrasi" beklen
tisiyle oyalayan burjuva kuyruk
çusu sağ oportünist eğilim, bur-

juva muhalif partilere boykot 
önerisinde bulunuyor olmasına 
ve hatta böyle yapmıyorlar diye 
onları şiddetle ( !) eleştiriyar ol
masına rağmen, sonuç olarak 
burjuva muhalif partileri destek
leyen bir seçim taktiği izledi.. 
Bir kez daha açığa çıktı ki, bu 
eğilimi temsil eden örgütler, 
burjuvaziden bağımsız bir siya
set geliştiremez, kalın iplerle 
burjuvaziye bağlılar, burjuva par
tileri ne yaparsa onu yapmaya 
veya desteklemeye kendilerini 
mecbur hissediyorlar. Bu parti
lerle aralarında bir uçurumun 
oluşmasından ölüm derecesinde 
korkuyorlar. 

Seçim ve seçim sonuçları, 
Türkiye ve Kürdistan'da yükse
len emekçi ve yurtsever muha
lefeti çok sınırlı bir şekilde 
yansıtıyor. Seçim yasasından 
zamanlamasına, propagandadan 
katılan güçlerin bileşimine ka
dar seçim öyle bir tezgaha otur
tuldu ki, 12 Eylül rejimine ve 
özal iktidarına karşı halkın nef
reti seçim platformunda kendi
ne bir kanal bulamadı. Eski bur
juva parti ve liderleri doğal 
olarak yeni umut olamadılar. 
Cuntaya karşı mücadele edip 
faşist elebaşılara çatarken biraz 
puan toplayabiliyorlardı. Ancak, 
yasakları kalktıktan ve kendileri 
"eskiye sUnger çekip" Evren'in 
katında huzura durduktan sonra 
topladıkları puanları da kaybet
tiler. Bu durumda eski burjuva 
liderlerin halk nezdinde Özal' 
dan daha öteye bir umut kay
nağı olmaları zaten mümkün 
değil. 

Sol devrimci, demokratik ve 
yurtsever harekete gelince, bel
li bir güçlenişe rağmen henüz 
kendi kendini seçim zemininde 
güçlü bir şekilde gösterecek 
durumda değil. llerşeyden önce 
devrimci hareket üzerindeki te
rör aralıksız devam ediyor. Bin
lerce devrimci militan cezaev
lerinde, binlereesi sürgünde ve 
geriye kalanların önemli bir ço
ğunluğu ise legalitede rahat ça
lışma imkanlarından yoksun bu-

lunuyor. Diğer taraftan Türkiye 
devrimci ve demokratik hareke
ti ve Kürt yurtsever hareketi 
h8.18. yılgınlığın ve buradan bes
lenen sağcılığın ağır etkisini 
üzerinden atabilmiş değil. Yıl
gmlık ve sağcılık, hareketi ken
di şahsiyetine sahip, hak bildiği 
yolda yuruyen bir radikal güç 
olmaktan alıkoyuyor. Bizi emek
çi halklarımızın kavgasım kucak
layan güçlü bir devrimci alter
natif olmaktan alıkoyuyor. Böy
lece, güçlü devrimci blr alter
natifin oluşması süreci, kaçı
nılmaz olarak yılgınlığa ve onun 
beslediği sağ oportünizme karşı 
dişe diş bir ideolojik politik 
mücadeleyi zorunlu bir görev 
olarak 9numuze koyuyor. 29 
Kasım erken genel seçimlerinin 
değe ri endi rilmesi, yılgınlıktan 
ve sağ oportünizmden ayrışma
nın bir adımı olmalıdır. 

Özal' h sömürgeci diktatör
lük, 29 Kasım seçimlerini Kür
distan1da sömürgeci mevzileri 

·yenileyip pekiştirmenin aracı 
olarak kullanmak istedi. Sömür
gecilik Kürdistan'da bu defa 
ANAP atıyla oynuyor. Bütün 
sömürgeci aygıt ve kadroları 
ANAP'ın hizmetine koşulmuş 
durumda. ANAP, milletvekilliği 
postu ve kimi mali kırıntılarla 
Nurettin Yılmaz vb.lerini sömür
geciliğin payandaları durumuna 
getiriyor. Sömürgeci iktidar, 
Kürt halkının devrimci mücade
lemize desteğinden korkuyor ve 
bu desteği zayıflatmak _için feo
dallere ve yeni yetme Kürt bur
juvalarına ihale, kredi vb. yollar
la maddi kırıntıle.r sağlıyor. 
Yani işbirlikçiliği güçlendiriyor. 
Karşılığında ise bu işbirlikçile
rin sağda solda Kürt ulusunun 
haklarını savunuyor gibi görün
melerine fırsat veriyor ve bun
lar da TC sömürgeciliğinin çir
kin suratını halkımıza şirin gös
termeye çabalıyorlar. Sömürge
ciler Özal'la Kürt ulusal hakla
rına daha gerçekçi ve daha to
leranslı yaklaşıldığı gibi bir 
imaj yaratarak Kürt ulusal ha
reketinin devrimci bir çizgide 
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gelişip güçlenmesinin önünü al
mayı hedefliyorlar. Ancak bü
tün bunlar sömürgeci rejimin 
Kürdistan'da içine girdiği zor 
durumdan kurtarmaya yönelik 
manevra ve göz boyayıcı görün
tülerden ileri gitmiyor, gidemez. 

Bütün tezgahiarına ve teröre 
rağmen ANAP'ın Kürdistan'dan 
aldığı oylar bir-iki yer hariç, 
genel ortalamanın çok altında 
bulunuyor. Ulusal hareketin güç
lü olduğu yerlerde ise ANAP oy
ları çok daha düşük bir oranda 
kalıyor. Üstelik bu sonuç, yurt
sever hareketin çeşitli kesim
lerinin seçim platformunda tem
sil edilmediği, muhalefeti de
mode sömürgeci partilerin tem
sil ettiği bir seçimde elde edi
liyor. 

Türkiye'de ve Kürdistan'da 
rejim karşıtı devrimci muhale
fet, seçim ve parlamento dışı 
kalmıştır. Işçi sınıfının, öğrenci 
gençliğin ve Küıt ulusunun ge
lişen mücadele dalgası seçim
lerde ve yeni parlamentoda ger
çek ifadesini bulamamış, parla
mento dışı kalmıştır. Faşist ve 
sömürgeci iktidar, tekelci ko
damanlar ve onların Amerikan 
ve Batılı dostları Özal 'ın par
lamentodaki üçte ikilik mutlak 
çoğunluğu ile 11 İstikrarlı" bir 
siyasi iktidara kavuştukları ilan 
siyasi istikrara kavuştuklarını 
ilan ededursunlar. Eğer sandık
tan çıkan çoğunluk "istikrar" 
için yeterli olsaydı, TC tarihi
nin yüzde doksanının istikrar 
içinde geçmesi gerekirdi. Oysa, 
çok iyi biliniyor ki, tersi ol
muştur. Sandıktan çıkmış olma
sına rağmen yeni Özal parla
mentosu toplumsal muhalefeti 
dışarladığından, generallerin Da
nışma Meclisi kadar toplum üze
rinde etkin olabilecektir. Kaldı 
ki şimdi toplumsal muhalefet, 
Danışma Meclisi yıllarından çok 
yüksek bir seviyede bulunuyor. 
Yani, sınıf mücadelesi ve Kür
distan yurtsever mücadelesinin 
kazanı parlamento dışında fokur 
fokur kaynıyor. Parlamento; 
Özal' la ra, Evren 'le re, tekelci 
kodamanlara, TC sömürgecileri
ne, TC ve emperyalizm işbirlik
çilerine; sokaklar, meydanlar, 
fabrikalar, köyler, şehirler ve 
Kürdistan kırları biz işçi, 
emekçi ve yurtsevedere ! .. • 

•• • 
Kürdistan'ın Ozgürlügü Için 

SiLAHLI MÜCADELE 

ZORUNLUDUR! 

S önıürgeci Türk burjuv~zisi, 
Kürt ulusal meselesınde 

her geçen gün daha fazla 
köşeye sıkışıyor. 1 lalkımızın yük
selen yurtsever mücadelesi, sö
rrıürgecilerin ırkçı-şovenist poli
tikalarını sarsıyor. Onlar, bir 
hayli ustası oldukları bu Kürt 
düşmanı politikada artık kolay 
başarı elde edemiyorlar. Açık
çası zorlanıyorlar. Sömürgeci 
saflarda olup biteni giderek bü
yüyen bir telaş olarak niteler
sek durumu alıartmış olmayız. 

Türk şovenist egemenler, 
Kürt düşmanı politikalarını na
sıl sürdürebileceklerini tartışı
yorlar. Meseleye adını koyalım 
mı, yani Kürde "Kürt" diyelim 
mi, yoksa eskisi gibi Kürdün 
"Kürt değil, Türk" olduğunu 
söyleyerek mi yola devam ede
lim? TC' nin Kürt politikasının 
tayin edildiği mevkilerde şimdi 
ana soru bu. Sömürgeci beyler 
Kürt olduğumuzu biz Kürtlere 

(Baştarafı Sayfa Z'de) 

bağışlayıp bağışlarnamayı kendi 
aralarında tartışıyorlar. Bağış
lariarsa ( !), bugüne kadar adi 
bir ink8.rcılıkla sürdürülen Kürt 
düşmanı politika bundan höyle 
açık bir şovenist propaganda ile 
yürütülecektir. 

Sömürgeci Türk burjuva1.isi 
nasıl bir tutum beliderse belir
lesin, herhalukıirda geleneksel 
şovenist politika iflasın eşiğine 

dayanmı~tır. nu bir sonuçtur. 
Kürtlerin ulusal kimliğini red 
ve ink<lr ederek "rnuassır (çağ
daş) medeniyet seviyesine ula
§acak" Türk asker, sivil, bürok
rat ve burjuvalarının vardığı so
nu~· ... Bu sonuç Kürt yurtsever 
hareketimiz açısından küçük bir 
başarıdır. Ancak sömürgeci bur
juvazi için büyük bir yenilgidir. 
Çünkü bu, Kürt ulusunu zorla 
eritmek ve Kürt meselesini bir 
ulusa 1 mesel e olarak yeryüzün
den silmek için devlet idaresi, 
ordu, MiT, parti, basın vd. tüm 
direk ve dotaylı aygıtlarıyla TC' 

anıaçiarı taşıyan her devrimci kardeşimizi mektup yazmaya 
çağırıyoruz. Tek paragraflık bir yazı, küçük bir haber, iki 

satırlık bir kanaat bf'lirtmek dahi biziın için yararlı olabi
lir, mücadelenıiı.e bir katkı getirebilir. 

\ıeçen sayı için olumlu eleştiriler aldık. Ancak daha 
detaylı eleştiriler ve gözlemler bekliyoruz. Hangi konuları 
ne kadar işleyehilidz? Söylediklerimiz nasıl yankı buluyor? 
Neleri E>ksik bırakıyoruz? 11izi kitlelere götürecek, clüşünce
lerimizi geniş yığınlara maiE·dccck bir faaliyeti nastl başa
rabiliriz? Bu ve benzeri sorulara tüm okuyucularımızia bir
likte cevap bulmak istiyoruz. 

Daha çok mektup, daha çok yazı, daha çok eleştiri. 

Devrimci selamlarımızia! 
YAZI KURULU 
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nin yarım asırdan (f!-zla bir za
mandan beri uyguladığı bir poli
tikanın i flasıdır. Kürt adını ko
yarak, yani açıkça yürütülecek 
sömürge politikası -ki şimdi 
yapanların sayısı az değil- Türk 
burjuvazisinin iflası itiraf etme
si demektir. 

Açık şovenist sömürge poli
tikasında da TC egemenlerini 
iflas akıbetinin beklediği sır de
ğildir. Çünkü onların Kürdistan 
üzerindeki egemenliklerinin bu
güne kadarki göreceli bnşarı\ı 
Türk burjuvazisinin haklı ve güç
lü olmasından çok Kürt ulusal 
hareketinin sınıfsal sosyal yapı
sının bir sonucu olarak zayıf 
olmasından kaynaklanmıştır. Oy
sa bu durum hızla değişiyor. TC, 
"Boğazların ve i\nadolunun has
ta adamı" durumuna düşerken, 
Kürt ulusal hareketi devasa bir 
gelişim içinde bulunuyor. 

Üç yıldan beri sürmek te olan 
sınırlı bir silahlı mücadele kar
şısında bile,devlet ve ordusuyla 
sömürgeci giiçler acz ve telaş 
içine düşnıüşlerdir. Üstelik bu 
durum, bu silahlı mücadeleyi yü
rüten PKK 'nin kararlılığına rağ
men düşmana koz, dostlara ve 
halka güvensizlik veren yanlışia
rına rağmen olmaktadır. O hal
de bu silahlı mücadelenin nitel 
ve nicel bakımdan güçlendiril
mesi ve yanlışlarından arındı
rılması durumunda somurgeci 
güçler hazan yaprakları gibi dö
külecektir. 

Sömürgeciler, eskiden Kürt 

meselesi söz konusu olduğunda 
bunun, mesf'la Vietnam ve Ce
zayir'de olan dururndan farklı 
olduğunu, 11 l'ürk ve K ii rtlerin 
Türk devleti sınırlnrı i<;inde k;ı
der birliği yapıp knyrıaştıklarım" 
ileri sürerlerdi. 13u riyak<lrlığııı 
geçer akçe olrnasınn fır.sat ve
ren durum, Kürt ulusal .güc;leri
nin kendilerini ulusal vr ulusl::ır
arası plaııdr.ı etkin bir şPkildr 
duyuramayacak bıdar zayıf ol
masıydı. Oysa, şimdi şov('ni~t 
zalimler ve onların 11kıl lıncn
ları TC devlet ve ordusunun 
Kürdistan 1daki aczini Vi(!tnanı' 
da ARD, Cezayir'de Fraıısa vb. 
örnekler vererek izah etmeye 
çalışıyorlar. Türk sömi.irgeciler 
Fransız ve Amerikan meslek
daşlarından daha zalim olabilir
ler ama onlardan daha başarılı 
olamayacakları apaçık bir ger
çek. O halde sömürgeciler bu 
izalılarıyla nihai yenilgilerini iti
raf etmekten başka birşey yap
mış olmuyorlar. Riz ise, bir kat 
daha moral ve cesaretle haykı
rıyoruz: Zayıhık yenildik. Ama 
şimdi güçleniyoruz, yeneceğiz. 
Şeyh Sait ve Seyit Rıza 'ların 
o zamanın şartları ve sınıfsal
siyasal yapılarının bir sonucu 
olarak başaramadıklarını, biz, 
Kürt yurtsever hareketi olarak, 
binlerce evladımJZın kanı paha
sına bile olsa başaracağız. 

• • • 

1984 Ağustos'unda PKK ta
rafından başlatılan silahlı 
mücadele ciddi boyutlara 

sahip önemli bir olgu halini al
mıştır. Kürt yurtsever hareketi 
bu si lah lı mücadele ile küçüm
senmeyecek mevziler elde etmiş
tir. Kimi yurtsever örgütlerin, 
PK K yürütüyor diye, bu duruma 
gözlerini kapamaları ve mevcut 
silahlı mücadeleye sırt çevir
meleri, hatta bununla kalmaya
rak, bunu bir provokasyon ola
rak görmeleri zararlı bir subjek
tivizmdir. Olan biteni esrarengiz 
bir hale sokmadan olduğu gibi 
ele alıp değerlendirmek gerek. 

Birincisi, Kiirt ulusal mika
delesi, ulusal ve ulusla ra rası 
pirında kendi tarihinin en büyük 
yankılarıııdan birini yaratmıştır. 
Hesrni Türkiye hudutları dahilin
de önemsiz bir azınlık meselrısi 
haline düşürüldüğü zannedilen 
Kürt meselesiniıı, ciddi boyut
lara sahip biiyük bir ulusal me
sele olduğu bir kez daha ispat
lanmıştır. Ştiphesiz ki, bu, salt 
şimdiki silahlı mücadelenin de
ğil, 15-20 yıldan bu yana süren 
yurtsever mücadelenin yarattığı 
birikimle elde edilmiş bir sonuç
tur. PKK 'nin herşeyi kendiyle 
başlatıp kendiyle bitiren yakla
şımı da inandırıcılıktan uzak bir 
subjektifliktir. Ancak, mevcut 
silahlı mücadelenin bu sonucun 
oluşmasında tayin edici olduğu 
ink<ir edilmez bir gerçektir. 

Ikincisi, ı 2 Eylül faşizmi, 
Türkiye tarafındaki devrimci ha-
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reketin olduğu gibi, Kürdistan 
tarafındaki yurtsever hareketin 
''işini bitirdiğini" 1 Türk burjuva
zisinin gerici otoritesini sarsıl
maz bir şekilde yeniden kurdu
ğunu caka satarak propaganda 
etmekteydi. Bu propagandanın 
kofiuğu açığa çıkmış, 12 Eylül 
iktidannın faşist sömürgeci oto
ritesi ciddi bir darbe yemiştir. 
Mevcut silahlı mücadele yanlış 
ve doğrusu bir yana, Kürt hal
kının faşist sömürgeci rejime 
karşı direnişinin bir ifadesi ol
muştur. 

Üçüncüsü, sömürgeci burju
vazi, Kürt meselesinde gelenek
sel tutum ve politikasından geri 
adım atmak zorunda kalmıştır. 

Kürt meselesinin adı kona
rak ve Kürt ulusal gerçekliğinin, 
sadece somurge politikasının 
tanışılıp kararlaştırıldığı gizli 
toplanrı ve bürolarda değil, ka
muoyunda da kabul edilerek tar
tışılmaya başlanmasına engel 
olamamıştır. 

Dördüncüsü, halkımızın sö
mürgeci egemenliğe olan muha
lereti belli oranda silahlı müca
dele gibi ciddi ve ağır sorumlu
luk gerektiren bir radikal kana
la yönelmiştir. Bu kanalda iler
Iediğimiz oranda sömürgeci bur
juvazi ile aradaki uçurum o 
oranda derinleşecektir. Demok
ratik ve barışçıl yollarla Türk 
burjuvazisinin çözümüne yanaş

madığı ve yanaşmayacağı Kürt 
meselesi kendini zor · yoluyla 
ortaya koymuştur. Türk burju
vazisinin sömürgeci boyunduruğu, 
evlatlarunızın kanı ve sayısız 
acılar pahasına da olsa silahlı 
direniş ve karşı koyuşla yıkıla
bilecektir. Mevcut silahlı müca
dele küçük de olsa bunun bir 
Hadesidir. Nitekim halkımızın 
silahlı mücadeleye destek ve ka
tılımı şu an için sınırlı olsa bi
le, giderek artmakta, silahlı mü
cadeleye yönelik somut hazırlık 
yapan yurtsever örgütlerin sa
yısında ise, artış görülmektedir. 

••• 

D 
iğer tarahan, PKK tara
hndan yürü~ül~n silahlı 
mücadele cıddı zaarları 

da taşımaktadu. Bu zaarlar so
mut şartların zorluğundan çok 
yürüten örgütün yanlış siyasi ta
vırlarından kaynaklanmaktadır. 

PKK, siyasi mücadelede dost 
düşman ayırımı yapmıyor. Silah
lı mücadelede de aynı tuttıınu 
sürdürüyor. Silahı sadece düş

mana değil, belli politik hesap
lada kendi dışındaki yurtsever 
örgütlere de çeviriyor. Şiiphesiz 
ki, bu tutumun onaylanacak bir 
yanı yok. Yurtsever hareketi 
salt PKK 'den ibaret, diğer yurt
sever örgütleri ise, "işbirlikçi 11 , 
"hain", ''Türk devletinin ınilis
leri" gibi gösterip bu örgütlerin 
zor ve şiddetle tasriyesine rer
man çıkarmak, sebebi ne olursa 
olsun bir yalnızlık hastalığıdır. 
Bu, çok zararlı bir sekterizm
dir. Samimi ve ısrarlı bir ulusal 
birlik politikası yiirütmeden hiç 
bir yurtsever hareket, ne kadar 
göı,ü kara olursa olsun başanya 
ulaşamaz. PKK, Türk sömürge
ciliğine karşı az çok başarı ve 
siyasi itibar getiren her eyle
min peşinden, 11 rakipleri"ne kar
şı hamleler düı.enlenıektedir. 
Edindiği siyasi itibarı bu yolla 
sözümona değerlendirdiğini zan
netnıektedir. PKK kendince bu 
ucuz ve o oranda da tehlikeli 
hesaptan bir fayda umuyor ola
bilir. /\ncak gerçek, hiç de 
PKK 'nin zannettiği gibi değil. 
Sömürgecilere karşı mücadelede 
kazcınılan siyasi prestij, dar po
litik hesaplar uğruna sadece he
ba ediliyor. Bu durum, ne genel 
olarak yurtsever harekete ne de 
bizzat PKK 'nin kendisine yara
maktadı r. Az çok serinkanlıca 

ve uzun vadeli düşünüldüğünde 
gerçek görülebilir. Diğer örgi.it
lere yönelik yıldırma hareketle
ri, yurtsever kitle içindeki ni
fak tohumlarını sulayıp besle
rnekte, ulusal yurtsever Lirliğe 
darbe vurnıaktadır. Mesele, sö
mürgeci egemenliği taciz edip 
otoritesini zE:de-lemekten ibaret 
değildir. Bu birşeydir ama yurt
sever mücadelenin nihai za (eri 
yolund~ küçük bir adımdır. Asıl 
mcsele, kararlı bir devrimci ey
lem çizgisinde Kün yurtsever 
kitleyi birleştirip özgürlük he
define yöneltmektir. Zafer an
cak bu şartla mümkün olabile
cektir. Bu ise, samimi v.e ısrar
lı bir ulusal birlik çabasını, 

yurtsever militaniara ve halka 
güven vermeyi gerektirir ki, 
PKK 'de bunları görmek müm
kün değil. Mesela, PKK 'nin yü
rüttüğü silahlı mücadeleye sem
patiyle bakan birçok yurtsever 

militan sırf bu yüzden PKK 'den 
uzak durmaktadır. 

PKK, bu nokta üzerinde cid
di ciddi düşünmek zorundadır. 
PKK, şimdiki tutumuyla, ulusal 
mücadelenin gerektirdiği sorum
luluğa sahip, geniş ve uzun va
deli düşünen bir örgütten çok, 
gözü kara ama küçük politik 
hesaplara gömülmüş, gereken 
sorumluluktan uzak bir örgüt gö
rüntüsü sergilemektedir. "Ra
kiplerini" altı ayda yok etme 
çabası bir telaştan ileri gide
mez. Kaldı ki, zor ve şiddetle 
"rakip'1 örgütler yok edilse ki 
ne çıkar? PKK, kendisi için sa
hayı temizlediğini düşiinebilir. 
Ama geriye parçalanmış, kan 
davalarıyla, nifak tohumlarının 
ailelere kadar uzandığı hercü
merç, kimsenin kimseye güven
mediği bir yurtsever hareket 
kalacaktır. Böylesi bir sonuç, 
12 Eylül deneyinden de anlaşıl
dığı gibi, zedelenen otorilesini 
yeniden pekiştİ rm e doğrultusun
da TC sömürgecilerine büyük 
imkanlar sunacaktır. PKK 'nin 
genel siyasi politikasının ve yü
rüttüğü silahlı mücadelenin bi
rinci önemli zaafını bu nokta 
oluşturuyor. 

ikincisi, Kiirdistan yurtsever 
mücadelesinin, şiddet ve onun 
özgül bir biçimi olan silahlı 
mücadele olmadan başarı ya ulaş
ması mümkün değildir. Bu me
sele genel teorik bir sorun ol
maktan büyük oranda çıktı, pra
tik mücadelenin bir konusu ol
maya başladı. Bu bir sonuçtm. 
Türk sömürgeci burjuvazisinin 
tavır ve tutumu Kürt milli me
selesinin başka türlü çözümüne 
imkan vermemektedir. Gerçi, 
şimdilerde somurgeci devktc 
tavrını yumuşatrnayı tavsiye 
edenlerin sayısı az değil ve bu 
sayı giderek artıyor. Bu durum
dan da cesaret alan kimi yurt
sever ve solcularımız, bir kısmı 

iyi niyetle bile olsa, Türk bur
juvazisinin barışçıl ve yumuşak 

bir çözüme yanaşahiteceği gibi 
bir umuda kapılmakta ve bu 
doğrultuda tavırlar ortaya koy
maktadırlar. Ne var ki, gerçek
çi olmak zorundayız. Türk bur
juvazisi Kürt meselesinin demok
ratik çözümüne rıza gösterme
yecektir. Kürt meselesinin de
mokratik çözümü, tıpkı Portekiz 
sömürge halklarının Portekiz'e 
yaptığı gibi, TC'ye zorla kabul 
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ettirilebilir. Bu ise, güçlü bir 
silahlı miicadele olmadan olmaz. 
Nitekim TC, geleneksel, Kürt 
ulusunu yok sayma politikasın
dan şimdiki silahlı mücadcl~nin 
bir dayatması olarak geri adım 
atma noktasına gelmiştir. Sonuç 
olarak, güçlü bir silahlı müca
dele olmadan Kürdistan'da ulu
sal özgürlüğü kazanmak hayal
dir. 

Ne var ki, silahlı mücadele
nin zorunlu olması, silahlı mü
cadele adına yapılan herşeyin 
doğru olacağı ve alkışlanacağı 
anlamına gelmez. Silahlı müca
dele başlı başına bir sınav sa
hasıdır. Yapabilmek, yürütebil
mek birşeydir, doğru yapmak 
başka birşeydir. PKK, silahlı 
mücadele yürütüyor diye herke
sin kendisini alkışlarnasını isti
yor. İyi ama, yanlışa göz ka
pamak devrimci ve yurtsever 
bir tutum olabilir mi? Olmaya
cağı açık. Silahlı mücadelede 
doğru, yurtsever, devriınci bir 
çizgiyi ısrarla korumak, bu mü
cadeleyi yürüten ve bu doğru!-

tuda h azı ri ık yapan örgütlerin 
lı üyük bir görev ve soru m lulu
ğudur. 

Daha önceki yayın ve bildi
rileriınizde de belirttiğimiz gibi, 
Korucular Milisi 'ne karşı yürü
tülen mücadeleyi destekliyoruz. 
Bu milisin yerleşmesi ve yaşa
masına fırsat vermemeliyiz. Bu 
ise, salt siyasi propaganda faa
liyeti ile, bunların işbirlikçi 
hain yüzünü teşhir ederek ol
maz. TC tarafından silahlandırı
lan ve yurtsever harekete karşı 
mayın tarlasına sürülen eşek 
sürüsü gibi kullanılan bu milis
ler, silahlı mücadele ile caydı
rılmalı, caymayanlar ise yok 
edilmelidir. Ancak bunu "ocak 
söndürme"ye, çoluk-çocuk, nene 
dede demeden imhaya vardır
mak, yurtsever ve insani değer 
yargıları ile bağdaşmaz. Yurt-
sever peşmergeler tarafınıian 
gerçekleştirilen her ökllirınc 
olayı halk katında, "ıniistahııktı, 
iyi oldu 11 diye karşılanmalıdır. 
Korucular öldürölürken halkın 

!§i; RASTIYA 7 1\\o- KURDISTAN 

böyle düşündi.iğüne emınıı. ama, 
aynı şeyi çocuklar ve yaşlılar 
ölürken söylemek miinıkiin değil
dir. Kaldı ki, halkın belli ke
simleri onayiasa dahi yapma
mak gerek. Çünkü kitlelerin en 
geri değer yargılarırın hitap 
etmek ve bunlara dayanarak mü
cadele yürütmek, yurtsever ve 
devrimci bir örgüte yakışmaz. 

Diğeri, önümüzde sakınılması 
gerekli bir tuzak var. TC sö
rnürgecileri, olayın Kürtlerarası 
bier kırım savaşına dönüşmesini 
çok isterler. nu doğrultudaki 
niyetlerini gizleıniyorlar, çaba
larının olduğu da muhakkak. Bu 
b::ışarıldığı oranda sömürgeci 
devlet ve ordunun yıpranması ve 
savaşın Türkiye toplumuna TC 
açısından olumsuz etkileri o de
recede azalacak. Sömürgecilcrin, 
iflas etmiş bir deney olmasına 
rağmen Korucular Milisi'nde ıs
rar etmesi buradan kaynaklanı
yor. Ayrıca, TC, kimi ağa ve 
aş i ret elebaşlarıyla daha sinsi 
pazarlıklar içinde bulunuyor. 
Mali imkanlar sağlayarak bun-
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ları satın alıp yurtsever güçle
rin üzerine salma planı yapıyor. 

Sömürgeci egemenliğe karşı 
yürütülen silahlı mücadelenin 
belli oranda işbirlikçilerine de 
yönelmesi kaçınılmaz bir şeydir. 
Ancak, on silahlı eylemden se
kizi Kürtler arasında geçiyorsa, 
bu ister Koruculara karşı, ister 
işbirlikçi agalara karşı yapılmış 
olsun iyi bir durum değildir. Si
lahlı mücadelenin esas itibarıy
la sömürgeci varlığı hedefleme
si gerek ve bu özelliğin sadece 
bizim gözümüzde değil, tüm hal
kın gözünde de açık olması ge
rek. 

Silahlı mücadelede fıÖmürge

ci devletin direk varlığı ve onun 
Kürt ayakları ayırımıyla ilgili 
Qlarak iki tespit yapabiliriz ve 
bunlardan gerekli sonuçları çıka
rabiliriz: 

1) Bir benzetme yapmak 
gerekirse, TC 1 nin Kürdistan 1da
ki varlığı ABD emperyalizminin 
Türkiye'deki varlığı gibi değil, 
daha çok Portekiz'in Angola ve 
Mozambik'teki varlıği gibidir. 
TC, idari, askeri ve ekonomik 
bak1mdan Kürdistan'da belirgin 
bir varlığa sahip ve Kürdistan' 
daki egemenliği esas itibanyla 
bu direk varlığına dayanıyor. Bu 
tespitten şu sonuç çıkar: Silahlı 

mücadele katı bir şekilde TC' 
nin varlığını hedef almalıdır. 

2) Ulusal yurtsever hareket 
adı üstünde ulusal bir hareket
tir. Kendi temel prensip ve he
derJerinden vazgeçmeden en ge
niş ulusal kesimleri kendi etra
fında toplamak durumundadır. 
O halde, TC sömürgecileri ile 
onların Kürt işbirlikçilerinin 
kader birliğini pekiştirrnek veya 
TC ile kader birliği yapanların 

sayısını artırmak eylemlerimizin 
hedef veya sonucu olamaz, ol
marnalıtlır. 

Siyasi eylem sadece bir ak
siyon değil, ayn\ zamanda önem
li bir propagan~ aracıdır. ller 
siyasi eylem sonuç itibariyla 
bir siyasi mesaj verir veya bı
rakır. Silahlı eylem için de ay
m şey geçerlidir. Ancak eyle
min bırakacağı mesaj otomatik 
olarak olumlu olmaz. Eylem 
leyhte propaganda aracı olabi
leceği gibi aleyhte propaganda 
aracı da olabilir. Veya belli 
oranlarda her ikisini de taşır. 
Herşey eylemin kendisine ve 
yapılış şekline bağlıdır. Yanlış 

seçilmiş veya yanlış yapılmış 
bir eylem istenmediği halde yıp
ratıcı olabilir. Mesela, Türk bur
juvazisinin korucutarla ilgili sah
te çığlıkları kimseyi etkilemez
ken, çocuk ve yaşlıların ölümü 
üzerine yürüttüğü kampanya et
kili olmakta, PKK 'yi ve PKK 1 

nin şahsında tüm yurtsever ha
reketleri yıpratmanın aracı ola
rak kullanılmaktadır. 

* * * 

M evcut silahlı mücadeleyle 
ilgili yukarıdaki değerlen
dirmemiz sadece bu mü

cadeleyi şu an için yuruten ör
gütler için bir eleştiri değil, ay
nı zamanda bu doğrultuda hazu
lık yapan örgütler için de uya
rıdır. Bu örgütlerden birisi de 
YKK 'dır. YKK, mevcut silahlı 
mücadeleye katılmayı, onu ni
eel ve nitel olarak güçlendir
ıneyi hedefliyor. Ancak YKK, 
silahlı mücadeleyi mutlaklaş
tırmıyor, onu içinde bulundu
ğumuz dönemdeki siyasi eyle
min tamamı değil, bir parçası 
olarak değerlendiriyor. Üye ve 
taraftarlarımız legal ve legal 
olmayan tüm imkanlardan yarar
lanarak başta Kürdistan işçi sı
nıfı olmak üzere halkımız için
de siyasi mücadele yürütürken, 
peşmerge birliklerimiz ise Kür
distan kırlarında dolaşarak silah
lı eylemler yapacaklardır. Silah
lı eylemlerimizin hedefi Kürdis
tan'daki TC egemenliğidir. Bu 
eylemler, binierin ve giderek 
onbinlerin fedakar ve kahraman 
katılımı ite tüm Türkiye Kür
distanı 1 nı kapsayan güçlü bir 
silahlı mücadeleye dönüşecektir. 
Kürt halkı özgürlük savaşında 
şimdiye kadar kaybettiği evlat
larının acısını yüreğinde taşıyor 
ve onların boşuna ölmediğini 
Türk sömürgecilerine karşı yü
rüteceği dişe diş bir devrimci 
mücadele ile gösterecektir. • 

Bir mücadele yıhnı geride buaktık, yeni bir mücadele 
yılına giriyoruz. 

Sömürgeci boyunduruk altında en sıradan ulusal hakları
mızdan dahi yoksun oluşumuz ulus olarak yeni yıl sevinci
mize buruk bir acı katıyor. Ama karamsar değiliz. Ülkemi
zi seviyoruz. Her yıl ulusal özgürlük mücadelemizin biraz 
daha yükseldiğini sevinç ve gururla görüyoruz. 

1987'de ulusal demokratik mücadelemiz TC sömürgecile
rini telaş içinde bırakacak derecede yol katetti. Kavgamız 
Türkiye ve dünya kamuoyuna daha fazla mal. oldtL Moral 
ve cesaretle 1988'e giriyorU7- Sömürgeci düşman, 1987'de 
1986 1yt aradı. 1988'de ise, 1987'yi arayacak. 

Haydi 1988'e! flaydi mücadeleye! 
1988 tüm halkımıza kutlu olsun! 

RASDYA KURDISTAN 
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ULUSAL DEMOKRATiK DEVRİM 

T ürkiye Cumhuriyeti! sö
mürgeci Osmanlı mpa
ratorluğu'nun önde gelen 

kadroları tarafından onun kalm
ulan üzerinde kuruldu. 

Mustafa Kemal, sömürgeci
Jik deneyimi yüksek bir Osman
lı paşasıydı. 

Isınet İnönü Ise bugün bile 
Isınet Paşa olarak anıhyor. 

Kürdistan, Osmanlıdan miras 
kalan tek sömürgeydi. Tüm di
ğer sömürgeleri kaybetmenin 
hıncı ve hışmı, bu yönetimin en 
büyük kompleksi oldu. Kürdis
tan'da sömürgeci egemenliği 
yeniden tahkim etmek için her 
yola başvurdular. Kürt halkının 
ulusal taleplerini kanla boğmak 
için devletin bütün gücünü se
ferber ettiler. Katliamlar sene
lerce sürdü. 

1938 yılında Atatürk'ün göz
lerindeki ışık sönerken, Dersim 
dağlarındaki isyanın ateşleri 
yanmaya devam ediyordu. 

Sömürgeci Türk devleti, hal
kımızı kendi yurdunda imha 
etmekle kalmadı. Resmi kayıt
lar da, görülmedik bir ayık
lanma operasyonuna tabi tutul-

dular. Kürt kelimesi .tarihten ve 
hafızalardan silinmeye çalış,ldı. 
Kürt varlığını inkar, devletin 
resmi politikası haline getirildi. 

••• 

O 
zamanlar kola}rca siline
bilen Kürt kelimesi, şim

. di dağı taşı aşarak her 
kapıya tokmak vuruyor. Artık 
tarih kitaplarının küflü sayfa
larına sıkışmayı kabul etmiyor. 
En önemli haberleri sağa sola 
iterek gazetelerin baş sayfala
rına oturuyor. 

Kürt ulusal kUrtuluş hareke
ti, yeniden sömürgeci devletin 
en büyük baş ağrısıdır. 

Sömürgeci faşist devletin en 
yüksek katlarında kapıları tit
reten şey, halkımızın estirdiği 
özgürlük rüzgarıdır. 

Artık heryerde aynı başlıkla 
tartışılan bir konu var: Kürt 
Soıunu! 

Nedir Kürt sorunu? 
Kürt sorunu, sömürgeci ege

menliğin artık çatırdamasıdır. 
Çaresizliğin ilan edilmesidir. 
Yalan ve inkir politikasının ha
zin tükenişini ifade ediyor. 

Diğer taraftan, bugün her
yerde ta rtışılan Kürt sorunu, 
varlığı dahi ink8.r edilen bir 
halkın kendi ulusal kimliğiyle 
yeniden ayağa kalkması sorunu-
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dur. Önümüzde umutlu bir şa
lağı ifade ediyor. 

Sömürgeciler her alanda ve 
her düzeyde Kürt sorununu tar
tışıyorlar. 

Yeni yeni çareler aranıyor. 
Trajedi ile komedi bir arada 
sahneleniyor. Kimisi askerin 
şefkat göstermesini istiyor. Ki
misi Kürtçe 1nin serbest bırakıl
masını öneriyor. Kimisi radyo 
yayınlarının az olmasına kızıyor. 
Kimisi umudunu telefona bağlı
yor. 

Normaldir. Çaresizlik büyü
dükçe çözüm arayışlarının da 
hacmi büyüyor. 

Çare bulmakta iddia sahibi 
isimlerden biri olarak M. Ali 
Birand görünüyor. Onun mantı

ğının önümüzdeki dönemde çe
şitli devlet organlarının ve si
yasi partilerin yaklaşımı olarak 
karşımıza çıkması da kuvvetli 
bir ihtimal olarak görünüyor. 

lrdelemekte yarar görüyoruz. 

M. Ali Birand, Kürt sorunu
nu askeri harekatla çözemeyiz 
diyor. Doğru söylüyor, ancak 
eksik bırakıyor: Sadece askeri 
harekatla değil, sosyal, politik, 
ekonomik, ideolojik hiç bir ha
rekatla çözemezsiniz. 

Kürt sorunu adıyla ilk defa 
M. Ali Birand'ın ortaya çıkması 
cesaretli .bir adım olarak görü
lebilir. Ancak yalnızca bir adım
dir. İki alamıyor. 

Üstelik biz cesareti salt ki- . 
şisel bir özellik olarak göremi
yoruz. Dayanağı olmayan hiç 
bir cesaret ayakta duramıyor. 
Cesaretin de bir adresi olmalı
dır. Biz sadece M. Ali Birand' 
ın adresini biliyoruz. Brüksel'de 
NATO karargahının koridorla
rında gazetecilik yapıyor. 

M. Ali Birand'ın cesareti, 
bir korku ve endişeyi ifade 
ediyor. Askeri harekatların sö
mürge varlığını tehlikeye düşü
rebileceğini düşünüyor. 

Sömürgeciliğin temel daya
nağı olan ordunun daha fazla 
yıpratılmasından ürküntü duyu
yor. Ürküntülerini uyarıya dö
nüştürerek üst makamlara sun
ınayı görev sayıyor. 

Estetik bir kaygıdan bahse
dilebilir! 

Sömürgeciliğin çıplak halini 
çirkin buluyor! Ona yeni bir 
kıyafet ve makyaj tavsiye edi
yor! 

Yani M. Ali Birand, Kürt 
halkının sömürgeci boyunduruk 
altında tutulmasına karşı çık
mıyor. Sömürge tahakkümünün 
zaafa uğratılmasına karşı çıkı
yor. 

Biz Mehinet Ali Birand'ı, 
Ahmet Ali Birtaş diye çağır
madığımıza göre, Kürtleri Kürt 
diye adlandırmanın da olağan
üstü bir iltifat olarak görülmesi 
kabil olmuyor. 

• • • 

B 
iz elbetteki üzerimizdeki 
baskının azaltılmasını is
tiyoruz. Bunu kim isterse 

ona teşekkür ederiz. Ancak bir 
gerçeği çok açık bir şekilde 
haykırmak zorundayız. 

Biz, baskının derecesine de
ğil, kendisine karşıyız. Sadece 
baskının azaltılmasını değil, ta
mamen ortadan kaldırılmasını 
amaçlıyoruz. 

Sömürgeciliğin bir biçimine 
hayır, öbür biçimine evet demi
yoruz. Sömürgeciliğin bütün var
lığına ve bütün biçimlerine kar
şı savaşıyoruz. 

Halkımızın kendisine ait ol
mayan hiç bir yönetimi demok
ratik saymıyoruz. Başkasının 
rezeti ile dolaşmamızı kimse 
bizden isteyemez.. 

Askeri harekatiara karşıyız 
da, askeri yerleşime rıza göste
riyor değiliz. Ilk demokratik 
talebimiz Türk ordusunun Kür
distan'dan çekilmesidir. 

Kendi yurdumuzda özgürce 
yaşamak, kendi kaderimizi ken
dimiz çizmek, kendi ulusal yö
netimimize sahip olmak en do
ğal hakkımızdır. 

Ne sert, ne de yumuşak hiç 
bir sömürge yönetimine taham
mül edemeyiz. 

Kürt sorunu, baskıların azal
tılması ile sınırlı değildir. Hal
kımız da zavallı bir merhamet 
dilencisi değildir. 

Tek çözüm yolu, sömürgeci
liğin yıkılmasıdır. Türk devleti
nin Kürdistan'daki varlığının 
son bulmasıdır. Buna ise ulusal 
demokratik devrim diyoruz. 

Kürt sorununun burjuvaca 
bi-r çözilmü yoktur. Kürt soru
nu ne bir ekonomi sorunudur, 
ne de tek başına bir dil ve 
kültür sorunudur. Bir ulusun 

kendi kaderine kendisinin sahip 
olması sorunudur. 

• • • 

M 
Ali Birand, Kürt ayrım
cılığının arkasında kimler 
var diye sormaktan da 

geri durmuyor. Uğur Mumcu 
gibi sol etiketli kalpazanlarla, 
Ecevit gibi ihtiras düşkünü de
magoglar ise Kürt hareketini 
başka devletlerin maşası olarak 
göstermek için özel bir çaba 
sarfediyorlar . 

ABD 'nin izni olmadan tuva
Iete dahi gidemeyenlerin Kürt 
hareketinin arkasında başkaları
nı hayal etmesi anlaşılır bir
şeydir. 

Kürt halkı hiç kimsenin ma
şası değildir. Halkımız kendi 
davasını zafere ulaştıracak güç 
ve yeteneğe sahiptir. 

Bugün iftiharla ve sevinçle 
70. yılını kutladığımız Büyük 
Ekim Devrimi, Rusya 'nın şafa
ğından çıkıp tüm dünyayı sar
sarken bugünkü Sovyet halkları
nın arkasında kimse yoktu. 
Karşısında ise bütün kapitalist 
dünya vardı. Ama emperyalist 
abluka sovyet halklarının muaz
zam zaferini durdurmaya yet
medi. 

Bugün ise çok şükür Kürt 
halkı yalnız değildir. Dünyanın 
bütün ilerici devrimci yürekleri 
göğsümüzde çarpıyor. Bundan 
onur duyuyoruz, bundan güç 
alıyoruz. 

Ama sömürgeci Türk devle
tinin arkasında kimlerin olduğu
nu Mumcu da, Ececit de, Bi
rand da bizden iyi bilirler. Tür
kiye'nin en yüksek tirajlı gaze
tesinde, ABD 'nin kucağına otu
rup da kalkamamayı stratejik 
bir denge olarak gösterenler 
Türk devletinin dışarıdaki söz
cüleridir. 

ABD'nin direktifi ile kendi 
halkına karşı tankları, topları 
ateşleyenler Çankaya 'da oturu
yorlar. 

Her başı sıkıştığında, her 
hafıza kaybına uğradığında, göz 
muayenesi olacağım diye Va
şington' a uçup, kursa tabi tu
t ulanlar da Kürdistan'ın başba
kanları değildir. 

Sömürgeciliği yıkacağız. Baş
ka bir yol görünmüyor. Sizi 
Kürt sorunundan da yine biz 
kurtaracağız. • 
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DERSIM, 
BÜYÜK 

iSYANLAR 
OCAGIDIR 

"Dahili işlerimizde en mü
him bir safha varsa, o da Der
sim meselesidir. Dahilde bulu
nan işbu yarayı, bu korkunç çı
bam, ortadan temizleyip ko
parmak ve kökünden kesrnek işi, 
ne pahasına olursa olsun yapıl
mah ve bu hususta en acil ka
rarların almması için hükümete 
tam ve geniş selahiyetler veril
melidir .. " 

Sömürgeci Türk devletinin 
başı Mustafa Kemal 1936 yılın
da TBMM 'de yaptığı aç ış konuş
masında böyle söylüyordu. Ken
di caniyane emellerini, onbin
lerce insanın hayatına malola
cak katliam niyetlerini bu şekil
de özetliyordu. Kendisi sömür
gelerde savaşa katılmış bir Os
manlı paşasıydıl Dersim 1in nasıl 
bir ulusal potansiyel oluşturdu
ğunun elbetteki farkındaydı. 
Dersim 'i bir yara, korkunç bir 
çıban olarak nitelendirmesi bo
şuna değildi. 

Şeyh Sait ayaklanması, Kürt 
ulusunun kendi haklarına sahip 
çıkma arzusunun ne denli teh
like oluşturduğunu açıkça orta
ya koymuştu. Ünlü Takrir-i Sü
kUn Kanunu ile başlayan terör 
dönemi, Şeyh Sait ayaklanması
nı bastırmak için girişilen poli
tik hazırlığın ürünüydü. Kürt 
halkının ulusal varlığının inkirı 
ve ulusal haklarının kanla bas
tırılması, devletin politikasına 
yön veren ana doğrultu haline 
gelmişti. Kürdistan'da onbinler
ce insan öldürülmüş, meydanla
ra darağaçları kurulmuş, ancak 
yine de sömürgeci egemenlik 
tam olarak tesis edilememişti. 

Işte Dersim, sömürgeci Türk 
devletienin egemenliğini kabul 
etmeyen bir Kürdistan bölge-

siydi. Devlete asker vermiyor, 
vergi alınamıyordu. Ordu ve jan
darma elini kolunu saliaya sal
Iaya her yere girdiği gibi, bu 
bölgeye giremiyordu. Kısacası 
burada Türk devleti egemen 
değildi. Bir Türk Dünyaya Be
deldir, teranesiyle övünen Türk 
devleti, Dersim 'e giremiyordu. 
"İşbu yara, bu korkunç çıban" 
olarak nitelendirilmesinin nede
ni buydu. Dersim, ne pahasına 
olursa olsun işgal edilip, sö
mürgeci egemenlik burada da 
tesis edilmeliydi. Devletin en 
önemli meselesi buydu. 

Bu korkunç çıban için, M. 
Kemal 'in istediği ölçüde kor
kunç hazırlıklar yapıldı. Taş üs
tünde taş bırakmayacak bir kat
liamın hazırhğıydı hu. Celıil 
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Bayar hükümeti, önce bir kanun
la Dersim'in adını Tunceli ola
rak değiştirdi. Ardından "Tun
celi Kanunu" adıyla özel bir 
kanun çıkarılarak Dersim 'de 
apayrı bir yönetim oluşturuldu. 
Bugünkü sömürge valiliğinin ilk 
hali ve en çıplak biçimiydi bu. 
Bu yönetim her türlü yetkiyle 
donatılıyor, eline her türlü im
kan veriliyordu. Orduyu istediği 
gibi harekete geçirebilme, mah
keme kararlarını istediği gibi 
tadil edebilme onun tasarrufun
daydı. Tam bir astığı astık, kes
tiği kestik hükümraniıktı bu. 

Elbette ki, bütün bu işlerin 
başında ancak cinayet erbabı 
birisi durabilirdi. General Abdul
lah Alpdoğan bu göreve getirilc 
di. Kendisi bu işlerin yabancısı 
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değildi. 12 Eylül faşiımi döne
minde, Türk büyükleri arasına 
terfi ettirilen ünlü katil Nuret
tin Paşa 'nın damadı idi. Koçgiri 
Kürt isyanını kanla bastıran, 
onbinlerce masum Kürdü öldü
ren Nurettin Paşa'nın yaptıkla
rını, damadı Alpdoğan elbette 
ki bir misli fazlasıyla Dersim 1 

de yapacaktı. Sıkıyönetim Ko
mutanlığı ile birlikte, Dersim 
Valiliği ve Bölge Umum Müfet
tişliği de kendisine verilmişti. 

Harekıit merkezi Elazığ idi. 
Dersim, Elazığ ve Bingöl vila
yetleri sıkıyönetim bölgesi sı
nırları içine alınmt§tı. Böylece 
Dersim'e yönelik askeri işgal 
sırasında daha rahat hareket 
edilecek, Dersim' in bütün ikmal 
yolları ve destek bağlantıları 
kesilmiş olacaktı. 

Türk hükümetinin nasıl bir 
plan içinde olduğu biliniyordu. 
Bu plana karşı koymaktan baş
ka çare yoktu. Ancak toplumsal 
yapı aşiretlerden oluşuyordu. 
Aşiretçilik herşeye damgasını 
vuruyordu. Aşiret reisieri ara
sında bir fikir birliği ve ittifak 
hasıl alamıyordu. Eski husumet 
ve düşmanlıklar bunu engelli
yordu. Ancak kısmi ittifaklar 
ve daha dar mahalli birlikle ola
biliyordu. 

Dersim'i işgal etmek ıçın 
gerekli hazırlıklar 1936 sonu ve 
1937 yılı başında tüm hızı ile 
devam etti. Habire yollar, köp
rüler, karakollar, kışialar ve 
depolar inşa ediliyordu. 1937 
baharı geldiğinde, hazırlıklar 

kafi derecede ilerlemişti. Alp
doğan; eşkiya takibi, silah top
lama, kanun kaçaklarını yaka
lama adı altında işe başlamıştı 
bile. 

Tabii ki en önemli iş, ilk 
evvela Dersim aşiretlerinin si
lahsızlandırılmasıydı. Bunun için 
general Alpdoğan, bir bildiri ile 
Dersim aşiretlerinden 200 bin 
adet Martin tüfeği istiyordu. 
Bu arada Diyarbakır'dan hava
lanan uçaklar, Dersim üzerinde 
günlük uçuşlar yapıyorlardı. 

Seyit Rıza önderliğindeki 
Dersim aşiretleri ise, Dersim 
Kanunu'nun iptal edilmesini ve 
Dersim'de ulusal hakları temin 
eden özel bir idarenin kurulma
sının kabul edilmesini istiyordu. 

1937 Haziran'ında Türk or
dusu, yirmi bin kişilik bir kuv
vetle Dersim üzeriıle saldırıya 

geçti. Dersim'liler bu saldırıya 
kahramanca karşı koydular. Çok 
şiddetli çarpışmalar oldu. Hazi
ran sonunda Türk kuvvetleri, on 
bine yakın kayıp verdiler. Ha
rekat bizzat M. Kemal ve lnönü' 
nün bilgisi altında yönetiliyordu. 
Hükümet başkanı Cel3.1 Bayar 
ve Genel Kurmay Başkanı Fev
zi Çakmak da Dersim'e gidi
yorlardı. 

Bu arada taze ordu birlikleri 
Harput'ta yığına k yaparken, 
aynı zamanda genel bir sefer
berlik ilan edilerek 38 yaşına 
kadar olan tüm yedekler askere 
çağrılıyordu. 

Yani artık Kürdistan'a karşı 
köklü bir savaş başlatılmıştı. 
Temmuz 1937'de Türk hükümeti, 
Kürtleri yerlerinden çıkarıp ba
tıya sürgün etme kararı alıyor
du. Dersim bölgesi tamamen 
boşaltılacaktı. Ayrıca direniş 
liderlerinin asılması ve mülkle
rine el konulması kararlaştırıh
yordu. Şeyh, Seyit, Ağa, Bey 
gibi ünvanlar kanunla yasakla
narak işgal ve katliam hareka
tına sözümona ilerici ve medeni 
bir kılıf uyduruluyordu. 

Temmuz başında ikinci bir 
harekıit başlatıldı. Uçaklar dur
madan Dersim 'i bombalıyor, 
bağucu ve zehirli gaz bombardı
manı yapılıyordu. Türk Genel 
Kurmayı elindeki her çeşit yeni 
silahı burada deniyordu. 

Sömürgeciliğin zengin deney
lerine sahip Türk yönetimi, hile 
aldatma ve satın alma politika
sına da başvurmaktan geri kal
mıyordu. Kürt ulusal hareketini 
kendi içinden vurmak, hareketin 

liderlerini 6nlara yakın insan
lar eliyle öldürtmek gibi M. Ke
mal yöntemleri de ısrarla uy
gulamaya sokuluyordu. Şeyh Sa
it'i, bacanağı ihbar etmişti. 
Dersim Direnişi'nin önderlerin
den Alişer ise Seyit Rı:ıa 'nın 
yeğeni Rehber eliyle öldürtülü
yordu. 

Ancak çarpışmalar habire 
devam ediyor ve bir sonuç alı
namıyordu. Eylül ayı geldiğinde 
Seyit Rıza, kuvvetleri ile birlik
te Munzur dağlarına çekilmişti. 
Hükümet yeni bir oytmu sahne
ye koymaya karar veriyordu. 

Ötedenberi Seyit Rıza 'mn 
dostluğunu kazanmış Erzincan 
Valisi aracılığıyla Seyit Rıza 
görüşmeye çağrılıyordu. Dersim' 
Iiierin isteklerinin kabul edildiği 
orduya ateş-kes emri verildiği 
söyleniyordu. Seyit Rıza, Erzin
can'a varır varmaz ise kalleşçe 
tutuklanıyordu. Tarih, S Eylül 
1937. Ve hemen göstermelik 
bir mahkeme tarafından yargı
lanarak 10 Kasım 1937'de idam 
cezasına çarptırılıyordu. 

Ve asıl katliam böyle başlı
yordu. Çünkü Kürt kuvvetleri 
öndersiz kalmış, direniş yenilgi
ye uğramıştı. Türk ordusu, Der
sim'e büyük bir vahşetle girdi. 
Geçmişte Türk ordusuna yardım 
etmiş aşiret mensupları başta 
olmak üzere bütün bir halk im
ha ediliyordu. Köyler, evlet yı
kılıp ateşe veriliyordu. Bütün 
bir tarihi toprağa gömmek için 
olsa gerek, Rehber gibi işbir
likçiler kurşuna dizilerek yok
ediliyordu. Dağa kaçan insanlar 
birbirine bağlanarak topluca 
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uçurumlardan aşağı atılıyor, 
derelerden günlerce kan seli 
akıtılıyordu. Çoluk, çocuk sün
güden geçiriliyor, mağaralara 
insanlar daldurularak ağzı kapa
tılıyor. Insanlar böylece diri di
ri mezara konuyordu. Türk yö
netimi, Nazi barbarlığını Der
sim 'de en ilkel haliyle dene
mişti. Tek fark, Nazilerin yap
tıklarının dünyaya duyurulmuş 
olması, Dersim'de olup bitenin 
duyurulmamış olmasıydı. 

18 Kasım 1937 günü Seyit 
Rıza ile birlikte Dersim direni
şinin lideri olan 11 kahraman 
direnişçi Elazığ 'da idam edildi-

ler. 11 direnişçi aşiret liderinin 
ölüleri darağacından indirilip 
Elazığ sokaklarında dolaştırıla
rak halka gösterildİkten sonra 
yakılarak kül edildiler. Sömür
geci Türk devleti işgal ettiği 
Kürt yurdunda iki ayaklık me
zarı dahi onlara çok görmüştü. 
Dersim direnişinden geriye bir 
toprak yığını dahi kalsın iste
miyordu. 

Direnişin lideri Seyit Rıza 
idam sehpasına çıkarken şunları 
söylüyordu: 75 yaşındayım. Şehit 

.oluyorum. Kürdistan şehitlerine 
karışıyorum. Dersim mağlup 
oluyor. Fakat Kürtlük ve Kürdis-
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tan yaşayacaktır. Kahrolsun za
limler! Kahkolsun kahpe .ve ya
lancılar! 

Sömürgeciler Seyit Rıza 'yı 
ve kahraman direnişçileri yok 
ettiler. Ama onun uğrunda çar
pıştığı idealleri yok edemediler. 
Kürdistan bugün onun idealleri
ne daha yakındır. Kürt insanı 
Seyit Rıza 'nın özlem ve ideal
lerini daha büyük bir kuvvetle 
yaşatıyor. Türk 'devletinin artık 
bugün başa çıkamadığı Kürt 
meselesi, darağaçlarında sallan
dırılan Seyit Rıza 'ların, Şeyh 
Sait' leri n bugüne taşığıdı özgür
lük kavgasıdır. • 

Dersim Ulusal Direnişçiliğin Sembolüdür 
Dersim, Kürdistan'ın küçük 

bir vilayetidir. Buna rağmen 
Kürt ulusal tarihinde adı büyük
tür. Bu durum onun Kürt is
yanlarının değişmez merkezle
rinden biri olmasından ileri ge
liyor. 

Adı direniş destaniarına ge
çen bu küçük şehir, kendi ben
liğini korumak için onurlu dire
nişini sürdürüyor. Bugün de fa
şizmin ve sömürgeciliğin en bel
li başlı hedeflerinden biri yine 
Dersim'dir. 

Dersim 600 yıllık Osmanlı 
egemenliğine karşı direnmekle 
kalmadı, onu takip eden cum
huriyet iktidariarına karşı da 
isyanla cevap verdi. Sömürge 
egemenliği, hep nefretle karşı
lanan zoraki ve iğreti bir varlık 
olmaktan öteye gidemedi. Der
sim işgal edilebildi ancak hiç 
bir zaman sömürgeciler tarafın
dan fethedilemedi. Daimi bir 
muhalefet ve direniş merkezi 
olarak kaldı. Dersim, bugün de 
ulusal direnişçiliğin sömürgeci
liğe karşı duyulan kin ve öfke
nin sembolüdür. 

Dersim direnişinin üzerinden 
50 yıl geçti. Ama o, bugüne 
ışık tutan önemli derslerle do
ludur. 

Dersim direnişi halkımızın 
bir kahramanlık destanıdır. 
Kürt halkı kendi yurdunu, kendi 
onurunu korumak için onbinler
ce eviadını şehit verdi. Ancak 
yine de Dersim direnişi yerel 

bir isyan olmaktan öteye gide
medi. Tüm ulusal içeriğine rağ
men ülkenin tümüne yayılamadı. 
Bu bölgenin bazı aşiretleri ile 
sınırlı kaldı. Ulusal çapta geniş
lik kazanmayan bir hareket, 
tüm kararlılığına ve direnişçili
ğine rağmen zafere ulaşamadı. 

Dersim direnişi, tüm ulusal 
karakterine rağmen, siyasal bi
linci zayıf bir hareketti. Poli
tik öngörüleri belli, öncülük 
kapasitesine sahip bir liderlik
ten yoksundur. Direnişin lider
leri aşiret ileri gelenleriydi. 
Politik deneyimleri zayıftı. Türk 
devletinin, Mustafa Kemal gibi 
sömürgecilik deneyimleri zengin 
kadroları, silahla yapamadıkla
rını siyasi manevra, oyun ve hi
le ile gerçekleştirebildiler. Di
renişin lideri Seyit Rıza 'yı kal
leşçe bir oyunla ele geçirip 
idam ettiler. Güçlü siyasi ön
derlik, her ulusal hareketin en 
önemli koşuludur. 

Dersim direnişinin yenilgiyle 
son.uçlanmasının en büyük sebe
bi, ulusal birliğin olmayışıydı. 
Aşiretçi yapı, aşiretlerarası ay
rılıklar ve çatışmalar, direnişin 
boyutlarını daralttı, ulusal çap
ta genişlik ve ileri perspektifler 
kazanmasını önledi. 

Bugün de Kürt ulusal hare
ketinin önündeki en büyük en
gellerden biri, hareketin dağı
nıklığı ve parçalanmışlığıdır. 
Geçmişteki aşiretlerarası kavga, 
bugün başka bir düzede, örgüt-

lerarası çatışmalar biçiminde 
suruyor.. Ayrılıklar düşmanlığa, 
düşmanlıklar cinayete varıyor. 
Bu durum, Kürt ulusal hareke
tinin en büyük zaafıdır. Müca
deleyi zayıflatıyor, hareketi 
kendi içinde kemiriyor. 

Kürt ulusal hareketi, aşiret
çiliğin başka bir seviyede de
vamı olan bu dar ve zararlı po
litikalardan kurtulmalıdır. Ülke
nin tümünde, tüm ulus çapında 
kararlı bir birlik sağlanmadıkça 
başanya ulaşmak imkansızdır .. 
Bunun için ısrarla mücadele et
mek yurtsever hareketin bütün 
kollarının ortak görevidir. 

PKK, üç yılı aşkın bir süre
dir sömürgeci devlete karşı ka
rarlı bir mücadele veriyor. An
cak halen, PKK 'yı düşmanın 
yönlendirdiği bir örgüt olarak 
gören örgütlerin sayısı az de
ğildir. Böyle bir yargının akıl 
ve mantıkla bağdaşmadığı açık
tır. Hiç bir düşman kendi eliyle 
kendi başına iş açacak kadar 
budala değildir. Bu teoriler 
terkedilm eli, PKK 'nın bütün 
yaniışiarına rağmen yurtsever 
ve devrimci olduğu ve Kürt ha
reketinin bir kesimi olduğu ka
bul edilmelidir. 

Diğer taraftan PKK da ken
di dışındaki herkesi ya düşman, 
ya da rakip olarak görmektedir. 
Dost-düşman ayrımı yapmadan 
kolayca hain ilan etmekte, yurt
sever hareket içinde silahlı ça
tışmayı ve şiddeti bir yöntem 
haline getirmektedir. Ayrılıkları 
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ve çatışmaları gidermek yonun
de değil, tersine derinleştitmek 
yönünde hareket eden PKK, ulu
sal hareketle birlikte kendisine 
de zarar vermektedir. 

Her devrimci mücadele, dost
larla ve düşmanlarta yürüyen 
bir süreçtir. Dostu düşmana kat
mak bizi değil, düşmanlanmızı 
güçlendirir. . 

Burada bir örnek de Partı
zan 'ın durumudur. Kendisi öyle 
görmese de gerçekte bir Kür
distan ve daha çok da bir Der
sim örgütüdür. Hem ulusal kur
tuluş sürecindeki sömürge bir 
ülkede silahlı mücadele vermek, 
hem de Sovyetler Birliği 'ni düş
man olarak göstermek, bıraka

lım bilimsel teoriyi, en basit 
politik sağduyu ile bağdaşmaz. 
Velev ki, Sovyetler Birliği sos
yalist bir ülke olmasın. Ulusal 
kurtuluş savaşiarına en çok yar
dım eden bir ülke olduğuna gö
re onu düşman göstermek, ikti
darı düşünen hiç bir ciddi ha
reketin işi olamaz. Ancak Par
tizan'a hakim olan köylü ideolo
jisi onun dünyayı tanımasını 

engellemekte, politik ufkunu 
daraltmaktadır. Oysaki, 50 yıl 
önce, olmadığı halde sömürge
cilerin Seyit Rıza için getirdik
leri suçlamalardan biri Sovyet
ler Birliği 'nden yardım almaktı. 

Dersim direnişinin yenilgi
sinde bir diğer etken, ulusal 
bütünlüğü ve ulusal bilinçlenme 
sürecini engelleyen dini ayrılık
lardı. Sadece Dersim direnişi 
değil, Kürdistan'daki isyanların 
hiç birisi her din ve mezhepte~ 
bütün Kürtlerin ortak hareketı 
olmamıştır. Şeyh Sait'e Alevi 
Kürtler destek vermezken, Seyit 
Rıza 'ya da Sünni Kürtler des
tek olmarnışlardır. Alevi-Sünni 
ayrımı bugün de toplumsal bir 
olgudur. Bunu görmeliyiz. Tarih
ten gelen ön yargıların kırılma
sı, toplumsal bir hoşgörü ve 
demokrasi ortamının gelişmesi, 

karşılıklı güvenin pekişınesi için 
çaba sarfetmeliyiz. Alevi-Sünni 
ayrımı yapmamak, varolan ol
guyu görmemeyi haklı kılmaz. 
Kürdistan'da başka din ve mez
heplerde vardır. Dini baskılar 
ve horlamalar ulusal birliği :ıor~ 

laştırıyor, toplumu etkiliyor. 
Dini haskılara karşı çıkmalı, 

aynıncılığın bütün görüntülerine 
karşı amansızca mücadele et
meliyiz. 

Me Dersım Jı Birnekır 

Sal hezar ü nehsed ü siwhevt, diyar i oersıme... Leş

kerf Tırk ar dı barinı ••• bı çekan, bı top t1 mitralyozan, bı 
teyaran ü tankan. Lı oersıme ..• Lı çiyayEm bulund e wela
ti Kurdan, bı ser qeç U quren me da, bı ser kal t1 piren 
me da ••• bı ser jın U meren me da. •• ar ü agır dı bari! 

jın e bı reş, zarok i sevı, zarok i be xwedi ... 
Lı Dersım€ ..• Lı çiyay€n bulund e welati Kurdan ••• 
De ber ve pence sali xhelqi Kurd lı Dersıme rabüya 

ser xwe. Hukumat i Tırk, bı seroken xwe M. Kemal ü 
1. lnönü ü y€n din va, jı oersıme ü Kurden oersıme 
"beat" dı xwastın! A wan ew bU ku, xhelqi Dersıme seri 
xwe dı ber xwe kı ü gışt goten zordest i Tırk bıke. 

Hukumet i Tır k bere Serxwebüna ş€x Seid, de düva ser
xwebüna Agıri bı erdeva da U bı bezaran Kurd kuşt, bı he
zaran ji, bı zoıe jı şune kır. Gelek mal (ı mulk i geli Kurd 
b1 dest xwe xıst, gasp ü talan kır! 

L€ heta we hinge hukumati Tırk nıkayi ku de Dersıme 
kevı. Kinge ku wi deren din bındest kır, de diıva berve 
D€rsıme çti, bı hez fı lez dı xwast ku oersıme ji bındest 
bıke. L€ xhelqi Dersıme koledari nadexwest U se salan bı 

dujmın i xwin xwar va şer kır. 
Dujmın gelek bı kot bü. Tank, top, mitralyaz (ı teyare 

de dest wi da bün. L€ Geli oersıme dujne tfangan tu tışt 

de dest da tunebli. 
Le dısa jı dujmın bı bezaran leşker zaykır, nıkayı. ku 

çiyay€m oersıme bı dest xwexı. se salan geli me bı her 
xwe da. Bı hezaran m er ü j ın, kal U pir, qeç t1 qur hat 1 ne 
kuşun, bajar U gund€n me hat'na arkırın, bı bezaran U he
zaran pez Cı ga, mal ü mulk hat 'ne gespkırın. 

Geli Kurd -hını ha d1 b€jm- i ve xwediye! Tuwe ev 
rast e? We nızanım. Le Geli Kurd yekttiya xwe tunneye!! 
Mesel€ dine lı ve roleke mezın hıldeguı. Elavi U sunni 
-ve g ışt de zanın- j i hev heınakın, Cı pıştgıruye nadne 
h ev! 

Wexta ku şex Seid bı p€şta keu, Kurden Elavi pışt ne
dane wi. Wexta serxwebfme Dersım€ ji, geli me i sunni 
pışt nedaye Dersım€ ••• 

Ç€miyeke me ye din ji va ye. Eşiret ü B€g hem pışte 

nadıne hev, hem ji bı hevdekevın. jı bo i ve da eta ho 
yekıtiya geli KUr d na te ç€kırını! ~ ~ . 

Iro hem lı Dersım€, hem lı gıdare Kordıstane duJmın 

zordestiye dedt, geli Kurd dt bın Koledatiye da dı nalı. lro 
mesel e d isa ewe ku, em gışt jı yekıtiya Geli Kur.d . ra bı
şuxulun, yekıtiya welatperezan winına ser nıngan u Jı aza
diya Kurdan ü Kurdistan€ra bı re kevın. e 

Sonuç olarak, ulusal birliği 
sağlamak için ısrarlı ve feda
katea mücadeleyi doğru siyasi 
hedeflerle bütünleştirdiğimiz öl
çüde, ülkemizin ulusal siyasal 
potansiyelini isabetle seferber 
edebildiğimiz ölçüde Dersim _di-

renışının yarım kalan amaçları 

tam olarak gerçekleşecek, hal
kımız kendi özgürlüğüne kavuşa
caktır. 

Dersim direnişinin SO. yılın

da ulusal kurtuluş davası 50 kat 
daha güçlüdür. • 
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KÜRT ULUSAL HAREKETİNİN 
. BAZI GÜNCEL SORUNLARI 

Cezaevleri de devrimci kavganın önemli bir sahasıdır. Faşizme 
ve sömürgeciliğe kar.ıı mücadele burada da sürüyor. Yunsever 
ve devrimci militanlar, ölüm pahasına unutulmaz direnişlet ya
rattılar. YoldaşlarımiZ bulunduklan cezaevlerinde diğer devrimci 
ve yurtsever örgütlerle birlikte direnişiere katıldılar, çeşitli yer
lerde başı çektiler. Sadece direnişle değil, parti faaliyetini her 
bir alanda sürdürdüler. Bir cezaevindeki parti bücremiz, çeşitli 
komılara ilişkin ortak değerlendirmeler yaparak, bunları yazılı 
olarak gazetemize ulaştırdılar: Bunlardan Kürdistan 'la ilgili olanı 
yaymlıyonız. 

A
nkara hükümeti Dersim 
bölgesinde Kürt a.şiretle
linin yeni bir gerici ayak

lanmasını bastırmakla uğraşıyor. 11 

Bu değerlendirmenin sahibi, ko
münist olduğunu iddia eden bir 
şahıs. Yıl 1937, yer Komintern. 

Yıl 1987. Türkiye Kürdistanı 
ulusal kurtuluş güçlerinin bir 
koluyla, TC sömürgecileri ara
sında amansız bir savaş sürüyor. 
Kendisine komünistim diyenin
den, devrimciyim diyenine ka
dar çeşitli güçler, bu savaş için 
"terörizm, provokasyon çizgisi" 
tespiti yapıyorlar. Çoğunluğun 
dışında kalanların bir bölümü 
ise, ya selameti fazla birşey 
söylemeden geçiştirmekte bulu
yorlar, ya da kaba protestolu 
bir tavırla yetiniyorlar. 

Burada, SO yıl öncesinin ana
lizini yapıp, bir arpa boyu yol 
gidip gitmediğimiz !sorusunu sor
mak istemiyoruz. Elbette ulusal 
ve uluslararası koşullar, sınıf ve 
güç dengeleri, toplumsal geliş
menin boyutları ve bunlara bağ
h olarak mücadele sürecinin 
seyri bir hayli farklıdır. Ancak 
yine de koşulların tüm farklılı
ğına rağmen, bu iki tavrıo bir
birine denk düştüğünü açıkça 
görebiliyoruz. Her iki tavrı bir
birine bu kadar yakınlaştıran 
ortak özellikleri şöyle özetleye
biliriz: Sosyal şovenizm! Ulusal 
sorunu önemsememek! Ulusal 
kurtuluş hareketlerini kavrama
mak! 

Y 
ukarıda tespit ettiğimiz 
sorunları nasıl aşacağı
mızı yazımızın ilerdeki 

bölümlerine bırakarak, öncelikle 
Kürdistan'daki mücadele süre
cinin temel özelliklerine değin
mek istiyoruz. 

Kürdistan dört parçaya bö
lünmüş bir sömürgedir. Her par
ça ikili bir etki altındadır. Her 
bir parça hem bağlı olduğu 
metropol ülkedeki gelişmelerden 
hem de diğer parçalardaki ulu
sal mücadeleden etkilenmekte
dir. Tabiatıyla her parçadaki 
nesnel ve öznel durum, metro
pol ülkeden farklılıklar arzet
mektedir. Öyle ki, bu farklılık
lar zaman zaman ortaya kesin 
zıt ve çelişkili çizgiler çıkara
bilmekredi ı. Sözkonusu farklı
lıklar varolan momentte kon
jonktürel gibi görünse de, mü
cadelenin tarihsel gelişimi göz
önüne alındığında, sürekliliğin 
esas eğilim olduğu kolayca an
laşılabilmektediı. • 

Kürdistan 1 ın her parçasında, 
mücadele sürecinin içeriğini 
ulusal boyunduruk belirlemekte
dir. Bu ise her parçadaki mü
cadeleye ayrı bir özgüllük ka
zandırmaktadır. Çeşitli faktör
leıle birlikte bu özgüllük, çeşit
li ayrı çıkışlara kaynaklık et
mektedir. Ayrı çıkışların başa
rısında, metropol ülkedeki mü
cadeleyle ilişkiler belirleyici bir 
rol oynamaktadır. Ancak bu her 
zaman bire-bir otomatik bir 
belirleyici olarak görülmeme
lidir. 

Kürdistan, 1900'lerden beri 
durulmadı. Ulusal isyan ve çıkış
ların, eş zamanlı ve organik 
bağlantılı olmasa da her parça
da zaman zaman boy . verdiğini 
ve birbirini etkilediğini görüyo
ruz. Bu ulusal kalkışmaların boy 
verdiği dönemlerin birçoğunda 
sömürgeci metropollerin top
lumsal ve siyasi olarak durgun
luk içinde olduklarını görüyo
ruz.. Türkiye Kürdistanı 'nda 1920 

-1940 arasındaki isyanlar, Ke
malist diktatörlüğün yerleşme 
ve oturma döneminin istikrar 
koşullarında patlamıştır. Iran ve 
Irak Kürdista-nı'nda da benzer 
olgu gözlenebilir. Özellikle Irak 
Baas diktatörlüğüne karşı pat
layan ve 1974'te ezilen ulusal 
kalkışma, Baas' ın en şaşaalı 
günlerinde ve Baas'la "Özerk 
hükümet" için işbirliği içinde 
olunmasına rağmen gerçekleş
miştir. 

1970'li yılların sonlarına ge
lindiğinde, metropolde siyasi 
istikrar olsun ya da olmasın, 
Kürdistan parçalarında ulusal 
ayaklanma eğilimi, kararlı bir 
olgu olmaya başladı. Iran, Irak 
ve Türkiye Kürdistanı 'nda ulu
sal demokratik mücadele birbi
riyle etkileşim içinde yükselme 
dönemine girdi. Besbelli her 
parçadaki ulusal yükseliş, gerek ' 
11 metropol" ülkedeki, gerekse 
uluslararası koşullardaki geliş
melerden etkilenmiştir. Özellik
le Iran politik devrimi, Türkiye' 
deki 1970'Ii yılların devrimci 
kabarınası ve Iran-Irak savaşı 
ulusal yükselişte bire_r faktör 
olmuşlardır. Anc~k her ne ka
dar bu etkenler ulusal uyanış 
ve mücadele sürecinin hızlan
masında belirleyici olmuşsa da, 
ortadan kalkmaları ulusal yük
selişin durmasını -elbette etki
ler ama- otomatik olarak be
raberinde getirmez. Iran-Irak 
savaşının hihi sürüyor olması 
yanıltıcı olmamalı. Iran-Irak 
savaşı, üç parçada da ulusal 
yükselişin şartlarını oluşturan 
bir faktör olmuştur. Ancak tek 
belirleyici sebep değildir ve 
İran-Irak savaş·ının bitmesi de 
ulusal ayaklanmanın şartlarını 
ortadan kıildırmayacaktır. Çün
kü savaşın sona ermesi" ile 
birlikte ne "metropollerde" ne 
de "metropollerle" Kürdistan 
parçaları arasında toplumsal ve 
siyasi bir istikrar sağlanamaz. 
Bu, dünyayı tanıyan herkesin 
bugünden görebileceği bir du
rumdur. 

Işte bu yüzdendir ki, savaşın 
ortaya çıkardığı ~oşullar ve ola-
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naklar savaşın sona ermesi ile 
birlikte yeni özellikle kazanarak 
varolmaya devam edecektir. 
Tabiatıyla her üç parçada da 
ulusal demokratik mücadele bu
günküne az çok yakın bir dü
zeyde sürecektir. 

TÜRKIYE 
KÜRDISfANl'NDA ULUSAL 

DEMOKRATIK 
ÖRGÜTLENME VE 
MÜCADELENIN 
GELIŞEN SEYRI 

B ugün Türkiye Kürdistanı' 
nda PKK 'nın sürdürdüğü 
ulusal kurtuluş mücade-

lesini anlamak, onun olumluluk 
ve olumsuzluklarının altını çiz
mek için güncel olanın ötesine 
bakmak ve bugünkü gelişimine 

yol açan olgulara bir göz at
mak lazım. 

PKK 'nın Türkiye Kürdistanı' 

nda yalnız başına gerilla savaşı
nı başlatmasının sorumluluğunu 
salt PKK 'nın sırtına yükleyip 
işin içinden çıkmak mümkündür. 
Komünist ve devrimcilerin ço
ğunluğu da, bu kolay ve kendi
lerini temize çıkaran yolu be
nimsemektedirler. Sizce bu 
doğru bir yol değildir. Doğru 

olan, bugünkü durumun böyle 
olmasına yol açan günahları ve 
bunların sebeplerini bir bütün 
olarak ortaya koymaktır. 

Yazımızın birinci bölilmünde 
sürecin nesnelliğini açıklamaya 
çalışırken, T. Kürdistanı'nın 
Türkiye 1deki toplumsal siyasal 
oluşum ve gelişmelerden olduğu 
kadar; diğer parçalardan da 
benzer şekilde etkilendiğini be
lirtmiştik. Ve bu etkileşimin 

statiklik değil, değişkenlik arzet
tiğini belirtmiştik. Söz konusu 
nesnellik, T. Kürdistanı 'ndaki 
devrim sürecinin, Türkiye dev
rimci süreci ile birleştirilmesi, 
aym mecraya akıtılması koşul 

ve olanaklarım sunduğu gibi; 
onun ayrı gelişme dinamiklerine 
sahip olduğuna da imkan ver
mektedir. Ayrı gelişme dina
miklerine imkan veren· faktörler, 
Kürdistan 1da ulusal demokratik 
görevlerin öne çıkması, işçi sını
fının Türkiye'ye nazaran cılızlı

ğı ve ezilen ulus milliye~çiliği
le sınırlı değildir. Daha önce 
belirttiğimiz gibi, diğer parça
ların varlığı ve o parçalardaki 
mücadeleler bu nesnelliğin 

önemli bir unsurudur. 
Işte T. Kürdistanı'nda ulusal 

demokratik hareketin gelişmesi, 
onun Türkiye işçi sınıfı hareke
ti ile ilişkileri, birleşik ya da 
ayrı mücadele hattı eğilimi, sos
yalizme yönelmesi vb. hep bu 
nesnelliğin üzerinde gelişen di
namiklere ve bu dinamikler üze
rindeki öznel müdahalelere bağ
lı olmuştur. Söz konusu dina
miklerin sadece bir bölümünil 
teorik olarak abartıp çarpıtmak, 
ortak bir mücadele gözönüne 
ortak bir mücadele hattını me
kanik ve üstelik fetva verir ha
le sokar. Ama diğer bölümünü 
gözönüne almak ve bunların kar
şılıklı etkileşimi içinde ortaya 
çıkacak tablo elbette bu ola
caktır. Diyeceğimiz bugünkü 
durum, salt PKK 'nın olmayıp 

komünist ve devrimcilerin :_biz 
dahil- batının eseridir. 

Topadayacak olursak Türki
ye demokratik halk hareketi ile 
Kürdistan ulusal demokratik ha
reketinin işçi sınıfı öncülüğünde 

birleşik mücadelesinin nesnel 
bir zemini var. Bu doğrudur. 

Ama ayrı gelişmelerinin de ze
mini var. Üstelik bu, literatür
de dendiği gibi 11 binde bir ihti
mal"den de ötedir. Ama her iki 
ihtimal de salt nesnelliğe bağlı 

gelişmezdi, öyle gelişmiyar ve 
gelişmez de. Bu noktada belir
leyici olan tümüyle subjektif 
faktör ve müdahalelerdi. Halen 
de öyledir. Kürdistan ulusal de
mokratik güçlerinin gelişme sü
reci, öznel faktörün çağımızda 

ne kadar önemli olduğunu yete
rince göstermiştir. Ama bazıları 
hihi görmemekte ısrar ediyor
lar. Gelişme ve olumsuzlukları, 
ezilen ulus milliyetçiliği çerçe
vesinde açıklamakla yetiniyorlar. 
Marksist doğruları donmuş doğ
rular halinde çarpıtarak işi ki
tabına da uydurabiliyorlar. Tür
kiye devrimci halk güçleri ile 
Kürdistan ulusal demokratik 
güçleri arasındaki mesafe açıl

mıştır. Ne gam! Varsın öyle 
olsun! Aldırmıyorlar. 

Kürdistan ulusal güçlerinin 
gelişmesi ve "metropolle" iliş

kilerinin seyrini somut olarak 
ele alırsak, durum kendini daha 
açık gösterir. Bu güçlerden 
Rızgari (Ala Rızgari), PKK, 
Özgürlük Yolu (TKSP), KAWA, 
TEKOŞlN ağırlıkla Türkiye dev
rimci demokratik hareketinin 

etkisi altında ve onun bir par
çası olarak doğup sahneye çık
tılar. 1980'li yılların başına ge
lindiğinde ise, Türkiye komünist 
ve devrimcilerinin Kürdistan ve 
onun devrim sürecine çarpık ba
kışı, sosyal şovenizmin belirle
yici ölçüde etkisi· ile artık tü
müyle ayrışıp uzaktaşmışlar ve 
ulusal demokratik hareketler 
olarak yeni kimlikler kazanmış
lardır. Bu· güçler, işçi sınıfı ha
reketi, komünist, sosyalist vb. 
sıfatları saydıkları halde, mark
sist-leninist lafzı korumakla bir
likte birleşik örgütlenme, ortak 
mücadelenin en uygun momen
tinin ve olanaklarının kaçırıl
masının asıl sorumlusu Türkiye 
komünist ve devrimci hakeketi
dir. Türkiye komünist ve dev
rimci hareketinin saflarında 

güçlü olan sosyal şovenizm ve 
misak-ı millicilik, birlik için 
gerekli ideolojik politik prog
ramatik çerçevenin ve güven 
ortamının yaratılmasını engelle
miş, hatta torpillemiştir. Bu 
güçlerin olumlu evrimi, ancak 
Türkiye proletaryasının onlara 
ezilen ulus milliyetçiliğini yen
melerine yardım ederek ve doğ
ru platformlar sunmasıyla müm
kün olabilirdi. Halbuki tersine, 
bu hareketlerin gelişimi ve top
yekün Kürdistan ulusal demok
ratik mücadelesinin yükselişi, 
Türkiye devrimci güçlerinin ulu
sal soruna yaklaşımında dönüş
türücü bir rol oynamıştır. Ken
di dinamiklerinden ziyade Kür
distan ulusal demokratik müca
delesinin yükselişi/dayatması so
nucu zorunlu dönüşümlere uğra
yan ve sosyal şovenizm, Kema
lizm kamburlarından kurtulma 
çabası içinde çırpınan bir hare
ke"tin, birlik için gerekli plat
formu yaratamayacağı ve bu 
anlamda çekim gücü olamaya
cağı açıktır. Nitekim Kürdistan 
ulusal demokratik güçlerini oluş
turan baştaki olumlu kadrolar, 
hareketin yükselişine paralel 
olarak fiiliyana ulusal sınırlara 

daha çok çekilmişlerdir. Türki
ye devrimci hareketi ile bağları 

gerçek anlamda zayıflamış ve 

diğer parçalada ilişki arayışları, 
ayrı mücadele ve kendi içinde 
bi ri ik öne çıkmıştır. Öyle ki 
diğer parçatarla birlik arayışla

rının aşılması kurumsal olmamış, 
pratiğin zorlaması ve diğer par
çalardaki engelleme/mücadele 
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durumunun azçok tanınmasıyla 
olmuştur. 

KUK ve DDKD (KIP-KÖIP) 
ise ağırlıklı 'olarak diğer parça
lardaki örgütlenme ve f11Ücade
lenin etkisi altında sahneye çık
mış güçlerdi. İkisi de marksiz
me yönelmelerine ve benimse
melerine\', rağmen, belirttiğimiz 
örnek 'lakt?rün olumsuzluğu bun
ların • önünü, tıkarn ış, sosyalizmi 
benimsedikçe çıkmazlan derin
leşmiş ve sancılı bir sürecin 
içine girmişlerdir. KUK ve 
DDKD'nin marksizmi benimse
meleri de, onların Türkiye işçi 
sınıfı hareketiyle sağlıklı bir 
dirsek temasına girmelerine 
imkan vermemiş, aksine belli 
arayışlar hayal kırıklığına ve 
iç parçalanmalara yol açmıştır. 

Dikkat edilecek olursa Kür
distan ulusal demokratik güç
lerinin hepsinde gözlenen ortak 
yan, komünizme doğru evrim
leşmeleridir. Ama bu evrimleş
menin aynı zamanda birlikçi 
anlayışları güçlendirmesi gere
kirken öyle olmamıştır. İdeolo
jik yapılanmalarındaki ulusal 
öğeler ve diğer parçaların etki
si yanında; olumlu evrimierin 
önünü açacak, onlara birlik adı
mını atmaya yardımcı olacak 
bir platformu bulamamaları, ge
lişmelerinin güdük ve çarpık kal
masına yol açtı .. Sonuçta topye
kün olarak ayrışma ve ayrı mü
cadele eğilimi hakim oldu. 

12 Eylül yenilgisi bu eğilim
de geçici kararsızlıklar yarattı. 
Kürdistan ulusal demokratik 
güçleri içinde, hem ulusal baz
da hem de Türkiye komünist ve 
devrimci güçleriyle birlik arayı
şı güçlendi. Bu güçlenme tek 
tek kadrolar düzeyinde, hem de 
ulusal siyasi oluşmalar düzeyin
de kendini çeşitli biçimlerde 
gösterdi. Ama bu birlik arayışı, 
ideolojik olgunlaşma ve ilkesel 
bir tavır değil, yenilginin getir
diği bir arayıştı. Tabiatıyla esas 
doğrultuyu terketti. Birlik ara
yışını, bir birlik arayışından çı
karıp kararlılık kazandıracak 
olan, sunulacak sağlıklı mücade
le birliği platformu olabilirdi. 
Öyle birşey de ufukta görünmü
yordu. 

Bu birlik arayışlarını bir ya
nıyla kısaca değerlendhmek is
tiyoruz. En ciddi olanı TKSP, 
KÖİP, Ala Rızgari, KUK ve Te
koşin arasmda başlayan ve 

"Beşli Birlik" olarak bilinenidir. 
Bu siyasi örgütler Kürdistan 
ulusal demokratik güçlerinin 
cephe birliğine giden yolda bir 
çaba içine girmiş ve buna PKK' 
nın da katılması gündeme gel
miştir. Ancak gerek TKSP ve 
KöiP arasındaki sorunlar, gerek 
PKK-KUK sorunu, gerekse de 
TKSP'nin "PKK başıma bela 
olur 11 anlayışının sonucu olan 
anlamsız ·11 garanti 11 istekleri, 
beşlinin dağılmasında elbette 
rol oynamıştır. Ancak asıl se
bep başkaydı. Beşli, çok iyi bir 
program etrafında bir araya gel
mişti. Yani kağıt üzerinde her
şey güzeldi. Ama kağıdın dışın
da ne yapılacak sorusu dayatın
ca ayrılıklar, battallık ve işle
mezlik başlıyordu. Işte PKK fak
törü asıl burada önemliydi. Çün
kü PKK soruya net cevap veri
yordu: Kısa zamanda hazırlanıp 
yurda dönmek ve mücadele et
mek. Doğrusu bu cevabın işçi 
ve sosyalist sıfatlı partilerin 
hoşuna gittiği pek söylenemezdi. 
Ama PKK 'nın bu "provokatif 11 

cevabı da kendilerini zorluyordu. 
Nitekim bu zorlamaya karşılık 
net cevaplar üretilemeyince 
Beşli, PKK katılmadan dağıldı 
ve Beşliinin asıl yönelimi belli 
oldu. 

Işte bu gelişmeler ve yol 
açtığı iç tartışmalar, Kürdistan 
ulusal demokratik güçlerinin ge
lecekteki evrimini ve yönelimini 
belirledi. PKK 'nın dışındaki si
yasi örgütlerin bir bölümü, PK K' 
yı beğenmemekle birlikte az 
çok PKK 'nın verdiği cevaba ben
zer cevaplar veriyerken ve İran 
ile Irak Kürdistanı'nda hazırlık 
yapmayı önerirken; oportünist 
önderlikler, nesnel ve öznel şart
ların uygun olmadığı, toparlan
ma, geri çekilme vb. saiklerle 
Avrupa 'ya çekitmeyi savundular. 
Toparlanmanın mücadele içinde 
ve esas olarak yurt toprakların
da olabileceğini unutan TKSP, 
Ala Rızgari, KÖİP, KUK öner
dikleri bu yönelimle bi.rlikte ulu
sal bazda birlik çabalarını bir 
tarafa bırakıp, asli mücadele 
alanı haline getirdikleri Avrupa' 
da yeni kombinezonlar peşine 
düştüler. Ancak görüldü ki, to
parlanma mücadele içinde olur. 
Geri çekilme mücadele alanının 
tümden terki değildir. Kaldı ki 
toparlanma esastır. diyenler in, 
bu politikayla eldeki güçleri 

~ 
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nasıl dağıttıkları da kısa za
manda görüldü. KUK bölündü, 
DDKD (KIP-KÖIP) iki ayrı ka
nat olarak· erimeye devam edi
yor. TKSP'nin komünist ve mü
cadeleci unsurları iki ayrı ayrış
ma sonucu TKSP saflarını terk 
ettiler ve TKSP şimdi içi boş 
bir kabuk olarak Avrupa 'da 
demokrasi için İcra-i faaliyet 
ediyor. Ala Rızgari 'nin varlığını 
devam ettirip etrirmediği kendi
leri açısından bile tartışma ko
nusudur. 

Birlik arayışının diğer yanı
na gelince, Kürdistan ulusal de
mokrasi güçlerinin belli bir dö
nem Türkiye komünist ve dev
rimci güçleriyle cephe ilişkile
rine girdiği biliniyor. Bu eğilim, 
Türkiye komünist. ve devrimci 
güçlerinin yaşadığı aynı süreçle 
çakıştı. PKK, bazı Türkiye dev
rimci demokrat güçleriyle cep
he kurma çalışmalarına katıldı. 
Diğerleri ise yirmi kadar siyasi 
örgütün yer aldığı ve asgari bir 
program üretme aşamasına ka
dar gelen çabalara katıldı, an
cak her ikisinden de bir sonuç 
alınamamasım belirleyen diğer 
tüm faktörleri bir tarafa bıra
kıp temel olanı belirlemekle 
yetiniyoruz. Ayaklannın yurt 
toprağına basmaması konumuz. 
olmadığı için uzun boylu değio
mediğimiz bu çabaların sonsuz
luğu, Kürdistan ulusal demokra
si güçlerinin tekrar kendi eski 
yollarına dönmesine yol açtı 
diyebiliriz. Burada KöiP ve 
TKSP "Sol Birlik"e katılarak, 
olumlu gibi görünen bir konum 
arzediyordu. Ancak KÖİP ve 
TKSP'nin Sol Birlik.'e katılma
ları birlikçi tutumlarından değil, 
başka saiklerden kaynaklanıyor. 
Bunların bu birliğe katılmalarını 
belirleyen şey, pragmatist yak
laşımları, politik çaresizlikleri, 
göçmen duruma düşmüş olmak, 
ulusal demokratik mücadeleyi 
genel bir demokrasi mücadelesi 
adına ertelemeleri ve en önem
lisi bu yerlerden vize alma me
selesidir. Bu sebeplerdeki olası 
aşınmalar bu birliğe olan ihti
yaçtarım ortadan kaldıracaktır. 
Yurt içinde mücadele esasına 
dayanmayan bu birliğin riskleri, 
şimdilik tavır değiştirmelerini 
gerektirmiyor. Ama süreçte 
meydana gelebilecek dramatik 
bir değişme onların şimdi olum
lu gibi görünen konumunun na-
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sıl da olumsuz olduğunu gös
termeye yetecektir. Daha once 
söylediğimiz gibi, bu şartlarda 
kısa süre içinde hazırlanıp 11Tür
kiye Kürdistanı'na tekrar dön
mek lazım 11 diyen tek ulusal si
yasi örgüt PKK oldu. PKK böy
le demekle beraber, o da yenil
gi sonrası kararsızlığım yaşıyor
du ve varlığını sürdürebilmek 
için kendini gözden geçirmeyi 
gerekli görüyordu. Hem geçmiş
te yaptıği hataların örgüt için
de ve dışında ciddi ölçüde tartı
şılır olması, hem de birlikçi eği
limler onu buna zorluyordu. Ni
tekim gerek yaptığı 11 Özeleştiri 11 

gerekse de cephe macerası bu 
kararsızlığın ürünleridir. Yoksa, 
PKK birliğe ilkesel konumlardan 
yaklaşmıyordu. Sadece birlik 
çerçevesinde bir çıkış yolu bu
labileceğini hesaplıyordu. Ancak 
yer aldığı cephenin ve Türkiye 
devrimci güçleri ile sıkı ilişki
lerinin Türkiye Kürdistanı 'na kı
sa zamanda dönme amacına 

ters düştüğünü anlayınca, gözü
nü diğer parçalara çeviriyordu. 
Kabul etmek lazım ki, bu kopuş
ınada suçlu sadece PKK değil
dir. PK K için önemli olan Tür
kiye Kürdistanı 'na dönebilmekti 
ve mücadeleyi tekrar yükselte
bilmekti. Komünistler bu nok
tada ikna edici bir alternatif 
gösteremediler. 

O da Iran-Irak savaşının ve 
İran-I rak Kürdistanı 'ndaki mü
cadele kazanımlarının Türkiye 
Kürdistanı'nda devrimci bir kal
kış için sunduğu olanaklardan 
yararlanma yolarını aradı. Söz
konusu momentte PKK için çe
kim gücü olan, Türkiye devrim
ci hareketi değil, diğer parça
lardaki güçlerdi. Bunun için it
tifaklarını ve yönelimlerini ye
niden gözden geçirdi. Bu olanak
lardan yararlanabilmek için 
IKDP ve benzerleriyle ilişkileri

ni yeniden düzenleyip Türkiye 
Kürdistanı 'nda gerilla mücade
lesine hazırlandı. 

PKK'NIN 
GERILLA 
MÜCADELESINE 
YAKLAŞlMI 

• 
I 

şte PKK 'nın bu hazırlığı, 
hazırlık sonrası 1984 1 te 
Eruh-Şemdinli baskınlarıy-

la başlayan çıkışı değerlendiri
lİrken bütün bu gelişme ve fak-

törler unututup eleştiriler şu 
üç noktada toplanmaktadır. 

a) PKK Türkiye Kürdistanı' 
nda nesnel ve öznel koşulların 
bir gerilla mücadelesine elverip 
elvermediğine bakmadan öncüyü 
savaşa sürmüştür. Bu eleştiri, 

iki açıdan tartışılabilir: Eleştiri 
sahipleri Kürdistan'ı ve Kürdis
tan' da yürütülen mücadelenin 
karakterini kavramış olmaktan 

tadır. Türkiye'de demokratik 
canlanınayı sağlayan birçok un
sur, sorun, ulusal sorun olunca 
işlememektedir. Dolayısıyla sö
mürgeciler ulusal taleplerin 
karşısına doğrudan orduyu dik
mektedirler. Filizlenmesine izin 
vermemektedirler. 1970'li yıllar
da sömürgecilerin yeterince 
böyle yapmaması, Türkiye'deki 
devrimci kabarınanın izin ver
memesindendir. Şimd! i~e ~oşul-

TKSP VE KÖİP 12 EYLÜL'LE BlRLİKTE 
HIZLA SAGA SAVRULMUŞLARDIR 

BU GIDİŞLE AMORF BIRER DEMOKRATIK 
HAREKET OLMA YOLUNDADIRLAR 

uzaklar. Olguyu, yenilgi sonrası 
kitlelerin geriye düştüğü, eko
nomik-demokratik talepler et
rafında caniandı rı lmaları gerek
tiği ve bunun siyasi düzeyde ol
gunlaştırılıp silahlı halk ayak
lanmasına varılması gerekeceği 
şeklinde açıklıyorlar. Bu, genel 
olarak doğru ama, ülkelerin ko
şulları gözardı edilirse, ekeno
mizmin merdivenci gelişme for
mülasyonundan başka biryere 
varılmaz. Burada da durum b}l
dur. Kürdistan'ın ulusal-wplum
sal özelliklerini ve koşullarını, 
mücadelenin aldığı ve alabile
ceği ayrı mücadele gelenekleri
ni bir tarafa bırakmaktadır. 

12 Eylül ile Kürdistan ulusal 
demokratik hareketinin de yenil
diği ve kitlelerin geri çekildiği 
bir gerçektir. Ancak yeni bir 
canlanma ve yükseliş nasıl ola
cak, ya da nas1l sağlanacakur? 
Eğer yöntem ve mücadele bi
çimleri bağlamında Türkiye'den 
farklılık görülmüyorsa, öncelik
le Türkiye'de ve T. Kürdistanı' 

nda egemenliğin sürdürülüş biçi
mi ve devrim süreçleri arasın
daki farklar kavranmıyor demek
tir. Türkiye'de ekonomik-demok
ratik talepler kitlelerin canlan
masında belirleyici olurken, Kür
distan'da öne çıkan, ulusal de
mokratik taleplerdir. Herkes de 
sömürgeci burjuvazinin bam te
linin bu olduğunu bilmektedir. 
Ulusal taleplerin dile getirilişi, 
ço.k sert cevaplarla karşılanmak-

lar, sömürgecilerin dizginsiz sal
dırısına imkan vermektedir. Ve 
bu durum az çok demokratik 
bir kitle hareketinden ziyade, 
silahlı kurtuluş mücadelesini 
gündeme getirmektedir. Diğer 

yol, yani kitlelerin demokratik 
muhalefet platformunda canlan
dırılması, ancak ve ağırlıklı ola
rak Türkiye'deki ileriemelere 
bağlıdır. Türkiye'deki canlanma 
artık faşist diktatörli.iğü dizgin
lerse, bu· eğilim güçlenebilecek
tir. Zaten sağ oportünistlerin 
geveleyip açıkça söyleyemediği 
de budur. Bekleyin, önce Türki
ye'de (ve biraz da Kür~istan'da) 
demokrasi mücadelesi verelim. 
Olanaklar artsın. Ülkenin tümü 
karanlıktan kurtulsun. Politik, 
ekonomik ve sosyal baskılar 

azalsın. Bu sorun da her alanda 
demokratikleşme mücadelesiyle 
çözülsün. Yani sorunu genel de
mokrasi mücadelesinden soyut
lamamak adına, ulusal demok
ratik mücadeleyi o "genel de
mokrasi mücadelesi" için kur
ban etmek! İşte PKK 'nin gerilla 
mücadelesine yönelik ve yukarı
da belirttiğimiz eleştiri mantı
ğının özü budur. 

Bu politikayı Kürdistan ulu
sal demokrasi güçlerinden TKSP 
ve KÖIP de kabullenmiş durum
dalar. Ancak bu onların hanesi
ne artı puan olarak yazılmıyor. 

Silahları aşağıda bırakıp Avru
pa 'ya çekilmenin varacağı yeri 
ve sonrasını gösteriyor. Nitekim 
yakın vadede T. Kürdistanı' na 
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"gelmeye11 niyetleri yok.. Politi
ka yapmaya devam edeceklerine 
göre ne yapacaklar? Besbelli 
"demokrasi" mücadelesi verme
ye devam edecekler! Tabii bu 
11demokrasi" mücadelesi biraz; 
ulusal dekmokratik tonlar da 
taşıyacak! 

Ikincisi bu görüş sahipleri, 
Kürdistan'ın diğer parçalarını 
ve o parçalardaki gelişineleri 
fiiliyatta yok sayıyorlar. Irak 
ve Iran KOrdİstanı 'nda sömür
gecilere karşı dişe diş bir müca
dele sürüyor. Bu mücadele, sa
vaşın yarattığı konjoktürde belli 
mevzilerin kazanılmasını da sağ
lamış durumda. Bu kazanımlar 
hiç mi T. Kürdistanı 'nı etkile
miyar? Birçok kere Pastarlarla, 
Baas ordusu ve Caşlarla çatışan 
peşmergeler "sınırı" geçip "bu 
tarafa" gelecek, silah ve peş
mergeler T. Kürdistanı üzerin
den geçirilerek top merrnileri 
11bizim köylere" düşecek. Çağı
mızın muazzam haberleşme im
kanlan bunları her gün evde 
konuşulur kılacak vb. Ama T. 
Kürdistanı etkilenmeyecek! Ha
yu! Etkiliyor ve bu etkilenmeyi, 
ulusal demokratik bilinçl_enmeyi 
yükseltmek, Kürt halk kitleleri
nin canlanması ve ulusal kurtu
luş savaşına destek verip katıl
ması için manivela olarak kul
lanmak gerekiyor. Doğru olan 
budur. Üstelik Iran ve Irak Kür
distanı parçalannda kazanılan 
mevziler bu manivelayı kullan
mak için gerekli ve yeterli ola
nakları. bol bol sunuyor. Bu ola
naklar konjonktürel olabilir ve 
konjonktürdeki değişim ile kay
bedilebilir. Ancak geçicilik ola
sılığı, faydalanılmaması için de
ğil, mücadelenin yeni şartlarda 
ve yeni biçimlerde sürekliliğini 
sağlamak için hesap yapmayı 
gerektiriyor. Eğer, PKK •ya bir 
eleştiri yönehilecekse, bu ola
naklan kullandığı için değil; 
mücadelenin geleceğini söz ko
nusu olanaklara dayandırdığı ve 
hesabını, değişiklik olduğunda 
ne yapacağını düşünmeden yap
tığı için yöneltilmelidir. 

Bu noktada PKK 'dan ziyade 
eleştirilmesi gerekenler, Kürdis
tan komünist ve devrimci, güç
leridir. TKSP ve . KÖİP gibi ko
münizan güçler, 12 Eylül'le bir
likte hızla sağa savrulmuşlardır. 
Bu savrulma içinde bir yandan 
komünizm adına devrimci olan 

tüm niteliklerini terk etmeye 
yönelmişler, diğer yandan ulusal 
demokratik kimliklerini de kay
betıneye başlamışlardır. Bu gi
dişle amorf birer devrimci-de
mokratik hareket olma yolun
dadırlar. Işte bunların yarattığı 
boşluğu PKK doldurmuştur. PKK' 
nın hızlı gelişimi ve politik sal
dırganlığı bir ölçüde buradan 
kaynaklanmaktadır. Diyeceğimiz 
T. Kürdistanı 'nda PKK savaştığı 
için değil, diğerleri savaşmadık
ları için eleştirilmelidir. Besbel
li bu, PKK 'nın savaşta kullandı
ğı bazı yöntemleri ve diğer ide
olojik politik zaafları eleştir
memizin önünde engel olamaz. 
Herşeyden önce PKK komünist 
değil, bir ulusal harekettir. An
cak bu ikisini birbirine karıştır
mamak gerekiyor. T. Kürdista
nı 'nda yürütülen gerilla savaşı
nın haklılığı ve bu koşullarda 
desteklenebilirliği ile PKK 'nın 
politik hatalarım bir veya aynı 
görmek, bu hataları reddetme 
adına yerine getirilmesi gere
ken yükümlülüklerimizi bir ke
nara bırakmak, bizi hiç de iyi 
konumlara sürüklemez. Papaza' 
kız1p oruç bozmakta hiç bir 
fayda yoktur. 

b)Türk Kürt devrimci ve 
komünistlerinin bir kısmının 
PKK 'ya diğer- bir eleştirisi de; 
PKK 'nın Türk, Kürt devrimci 
demokratik güçleriyle birliği dış-

larla süreci belirleyici boyutta 
olamadı. 

PKK 'nın komünist· ve dev
rimcilerle birlik çabasını sonuç
landırmadan ve yalnız başına 
savaşa atılmasını yanlış görü
yoruz. Eleştirdiğİrniz savaşa atıl
ması değil, yalnız atılması ve 
bu yalnızlığı derinleştirecek bir 
hat izlemesidir. Ancak bu yan
lış olması durumu, kendi başına 
PKK 'ya karşı kesin tutum al
mamızı gerektirir mi? Bu soru
ya evet cevab1 veriliyorsa, üs
telik bu cevap ortak örgütlen
me ve birleşik mücadele adına 
veriliyorsa, bu en hafifinden 
bürokratik, statik bir ittifak an
layışıdır. Her yeni durumda it
tifak imkanlarının varolduğu
nun unutulmasıdır. (Mesele bi
raz da ittifak için yüzün nereye 
çevrildiğine bağlıdır. Sosyal de
mokrasiye bıkıp usanmadan ya
pılan çağnlar gözönüne alındı
ğında, bu ittifak anlayışımn 
içeriğini neyin belirlediğini gös
terir.) Olguların buna göre ge
lişmesi gerektiği' anlayışıdır. 
Hem nesnel olanın dikkate alın
maması ve alabildiğine bir sub
jektivizm (ben merkezcilik bağ
lamında) hem de nesnelliğin 
belirleyiciliğini herşey katına 
yükseltip ekonomizm e düşmek tir. 
Bu noktada cevabımızın ne ol
ması gerektiğini açıklarhak için 
sorunu biraz açmak ihtiyacını 
hissediyoruz. 

PKK KOMÜNİSf DEGIL 
BİR ULUSAL DEVRİMCI HAREKETIİR 

talayarak ayrı bir. savaşa atıl
dığı, bu savaşın böyle sürerse 
Türkiye ve Kürdistan'daki süre
cin paralel olgunlaşması ve ça
kışmasınt engelleyeceği şeklin
dedir. 

PKK 'nın, Kürdistan'da geril
la mücadelesine hazırlanırken 
ve mücadeleyi başlattıktan son
ra da pek birlik derdi olmadığı 
doğrudur. Ama hakkını teslim 
etmek lazım ki diğerlerinin du
rumu pek farklı değil. Bunu 
daha önce yazmıştık. Yani PKK' 
nın olumsuzluğu karşısına koya
bileceğimiz bir olumluluk pek 
yok. Varsa da, olumlu anlayış-

Komünistler proletaryanın 
temsilcisidirler. Komünizm pro
letaryanın ideolojisidir. Bir 11 halk 
ideolojisi 11 değildir. Komünist 
örgütlenme bir sınıf örgütlen
mesidir. Komünist örgütlenme
nin, diğer halk tabakalarının 
ideolojik moral değerlerini, 
kendi ilkesel değerlerini kay
betmeden özümlernesi ve de
mokratik içerıgını derinleştir
mesi ıçın etkilernesi gerekiyor· 
ama, proletarya ne kadar güç
lü ne kadar çekim merkezi olur
sa olsun, bu demokratik kat
manların ideolojilerini hiç bir 

·zaman tam anlamıyla dönüştü-
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remez. (Sosyalist toplum, tartış
mamiZ d1şında kalıyor.) Keza 
komünistlerin ve proletaryanın 

diğer halk katmanlarının çıkar
larını/taleplerini savunduğu da 
biliniyor. Ama bütün bunlara 
rağmen bu halk katmanları ken
di ideoloji ve örgütlerini yara
tıyor ve yaşatıyor. Bu noktada 
proletarya, onlarla bu haliyle 
ittifaklar arar; yapabileceği ve 
gidebileceği yere kadar ittifak 
kurmaya çalışır. 

Işte T. Kürdistanı 'ndaki mü
cadeleye bu bağlamda yaklaşıı

sak, gelişen süreçte doğru tavır 

atabiliriz. Proletarya, T. Kürdis
tanı 'ndaki gelişen süreçte sö
mürgeci egemenliğe ve onun 
sonuçlarına karşı mücadele et
mektedir. Sosyalizmin kurulması
na giden yolda bir engel olan 
ulusal sorunun temizlenmesi bir 
görevdir. Bu görevin gerekleri
nin, en doğru ve en uygun bi
çimde proletaryanın birleşik ör
gütlenmesi ekseni etrafında ye
rine getirileceğini savunmakta
yız. Ancak unutulmamalı ki, ulu
sal sorun, salt proletaryanın so
runu değil. Proletaryanın dışın

daki diğer halk tabakaları ve 
yurtsever güçler de ulusal soru
nun çözümünü istemekte ve bu
nun için mücadeleye atılmak

tadır ve buna uygun ulusal, siya
sal yapılaiı yaratmış durumda
dırlar. Keza ulusallık, proletar
yanın ideolojisi deği 1, mülk sa
hibi sınıfların ideolojisidir ve 
ulusallık T. Kürdistanı'nda sü
reci önemli ölçüde belirliyor. 

Biz bu koşullarda, diğer sı

nıfların ulusal siyasal temsilci
leriyle savaş ittifakı kurmaya 
çalışıyoruz. Ama ulusal mücade
le sürecini tümüyle ya da hiç 
olmazsa ağırlıklı olarak belir
leyen de biz değiliz. (Özellikle 
küçük burjuvazinin bu kadar güç
lü olduğu bir ülkede - T. Kür
distanı- bunu beklemek de 
abestir.) Ve ittilak kurmaya 
çalıştığımız sınıfların temsilci
leri, siyasi oluşumları, öngördü
ğümüz ve doğru bulduğumuz 

mücadele hattına rağmen, biz
den bağımsız mücadeleye atılı

yorlar. 
Bu durumda ne yapacağız? 

Bu siyasi oluşumların ve somut 
olarak PKK 'nın doğruyu görme
diğini söyleyip, verdiği gerilla 
savaşına karşı kesin tutum mu 
alacağız? Hayır! Biz doğrunun, 

yani programımızın hayata geç
mesi için, bağımsız çalışmamızı 

yapacağız. PKK 'nın, neyin hat
tının ifadesi olduğunu ve yanlış
larını açıklayıp eleştireceğiz. 

Ama bu sorunun bir yanı. Biz 

yorsa bu, bugünden ayrı örgüt
lenme ve ~yrı mücadele hakkını 

da içeriyor demektir. Işçi sınıfı, 
birleşik örgütlenme ve ortak 
mücadeleyi önermektedir. Bu 
doğrudur. Ama işçi sınıfı dı-

AYRI DEVLET KURMA HAKKI 
BUGÜNDEN AYRI ÖRGÜTLENME VE 

AYRI MÜCADELE HAKKlNI DA İÇERIYOR 

istesek de istemesek de prole
ter olmayan güçler savaşa atıl

mış durumda ve bu savaş da 
öz olarak doğru. Görevimiz, 
eleştirilerimizle birlikte bu yeni 
koşullarda olumsuzluğu olumlu
luğa çevirmek için çalışmaktır. 

PKK 'nın işçi sınıfına rağmen ve 
birliği öngörmeden mücadele 
sürdürüyor olması, nesnel bir 
gerçektir. Biz bu nesnel ger
çekliği yok etmeyeceğimize gö
re olumlu yönde etkileyebil
mekle görevliyiz. İşçi sınıfı hiç 
bir sınıfa, ·beni bekleyin ve be
nim önerdiğim yolda mücadele 
edin, komutu veremez. Komutu 
dinlemeyeni de kesin tutumla 
karşıya alamaz. Alır almasına 

da, hem kendisi ulusal önderliği 

kaybeder hem de mücadeleyi 
olumlu yönde etkileme ve bu 
sınıf ve katmanlarla ortaya çı

kan yeni şartlarda ittifak sağ

layabilme olanaklarını yitirir. 
Kaldı ki bu savaşın devrimi ge
tirmeyeceği ve olumuz sonuçlar 
dağuracağı kanaatindeysek, bir 
yandan bu durumu göstermeli, 
olumsuzluklarının giderilmesine 
çalışmalı, ama diğer yandan 
devrimci karakteri nedeniyle 
desteklemeli ve ortaya çıkardığı 
devrimci potansiyelin geliştiril

mesi için çaba göstermeliyiı. 

Eğer bir yenilgi ihtimali görü
yorsak ve o yenilgiden sonra 
güçleri toparlamak niyetindey
sek, savaşçı güçlerin bizi anla
yacağı böyle bir tavrı açık se
çik olarak hayata geç i rm ek zo
rundayız. Tarih, komünistlerin 
böyle umutsuz davalara karşı 

doğru tavırlarıyla doludur. 
Olguya başka bir yanıyla 

yaklaşırsak, söylemek istediği

miz daha açık anlaşılır. Kürdis
tan'da ulusal sorunun çözümü, 
ayrı devlet kurma hakkını veri-

şındaki örgütlerin ayrı örgüt
lenmesine birliği nasıl dayatmı

yar ve ittif9.klarını kazanmaya 
çalışıyorsak, mücadelelerine de 
öyle bakmak durumundayız. Bu 
mücadeleyi eleştiri ve önerile
rimizle birlikte desteklemek, 
onun doğrultusunu değiştirmek 

ve bunun için Türkiye ve Kür
distan'da somut politikalarla 
etkileınek durumundayız. Kesin 
karşı tutum almak değil ... PKK' 
nın verdiği gerilla mücadelesine 
karşı kesin tutum almak, onu 
terörizm ve provokasyon olarak 
görmek, göstermek bizce sınıf 

politikaları üretememenin ve 
hayata geçirerneme çaresizliği

nin bir sonucudur. T. Kürdista
nı'nda yürütülen savaşın umut 
edilen "demokratikleşme"ye 

olumsuz etkide bulunduğu ve 
engel olacağı anlayışından do
ğan kızgınlığın ifadesidir. Zaten 
PKK da, bu sağ konumdan kay
naklanan kızgınlığın terörizm 
suçlamasında ifadesini bulacak, 
onu teorileştirmeye yarayacak 
yeteri kadar materyal sunmak
tadır. 

Bu noktada, T. Kürdistanı' 

ndaki devrim süreci ile Türkiye 
devrimci sürecinin paralel olgun
laşmasının yollarını tıkayan, 

esas olarak PKK 'nın sava~ı de
ğil, komünist ve devrimcilerin 
çoğunluğunun politik yetersizliği, 
şovenizm ve sağa düşme konum
Jandı r. 

Bize uygun politik taktikler
le, hem PKK 'nın etkilenmesi ve 
ondan öte T. Kürdistanı 'ndaki 
savaşın olumlu yönde geJiştiril

mesi hem de Türkiye ve T. Kür
distanı 'ndaki mücadelenin birbi
rine bağlanması ve paralel geliş
mesi sağlanabilir ve muhatabı

mız PKK ise kabul etmek lazım 

ki bu çok zordur. Ama aynı 
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zamanda komünist ve devrimci 
saftardaki ürkütücü sağa kayma, 
demokrasiye tapma eğilimleri, 
PKK 'nın çıkardığı zorlukları nöt
ralize edecek varolan olanakları 
kuvveden fiilen çıkaracak poli
tikaların üretilmesine elverme
mektedir. Ve tabiatıyla suçun 
hepsi PKK 'ya yüklenmek te, çı
kışsızlığın verdiği demokrasi he
saplarının bozulması ihtimalinin 
yarattığı kızgınlık içinde 11 pro
vokasyon'' ve 11 terörizm" çığlığı 
koparılmaktadır. 

c) Eleştirilerin bir bölümü de 
bu savaşın olumlu sonuçlar ge
tirmediği, faşist baskıları artır
dığı, kitleleri sindirdiği veya 
zamansız patlamalara yol aça
cağı ve yenilgiyle sonuçlanacağı 
şeklinde. 

Öncelikle belirtelim. Bu sa
vaşın zamansız patlamalara yol 
açacağı veya yenilgiyle sonuç
lanacağı kesin öngörüleri nesnel
likten uzaktır. Deyim yerindey
se falcılıktır. Böyle bir ihtimal 
mevcut değil midir? Mevcuttur. 
Ama bir ihtimal mevcuttur diye 
geleceğe şimdiden ambargo koy
mak ve devrimci çıkışları engel
lemek, çıkış için varolan olanak
ları kullanmamak, niyetsizliğin 
ifadesinden başka birşey değil
dir. Herşeyi silahlı halk ayak
lanmasına havale etmenin, ulu
sal kurruluş mücadelelerinin öz
gül özelliklerini kavramamanın 
göstergesidir. Sömürgeci faşist 
baskıları artırdığı ve artıracağı 
doğrudur. Ama bu, bir devrim
cinin tartışacağı şey olamaz. 
Çünkü mücadele her zaman her 
yerde karşı devrimci baskıyı 
kural olarak artırır. Özellikle 
egemen sınıfların egemenliğini 
tümüyle tehdit ediyorsa. Karşı 
devrimci baskının artmasını gö
ze almadan mücadeleye atılma
mak ya da karşı devrimci bas
kıyı artırmayacak mücadele 
yollarını aramak beyhude bir ta
vırdır. Önemli olan karşı dev
rimci baskının artması değil, 
devrimci örgüt ve kitlelerin bu 
baskıyı göğüsleyip göğüsleyeme
diğidir. Mücadelenin buna elve
rip vermediğidir. PKK 'nın ve 
kitlelerin herşeye r'ağmen göğüs
Iediği ortada değil mi? 250.000 
kişilik askeri yığınağa karşın 
savaş üç yıldır sürüyor ve her 
geçen gün yaygınlaşıyor. Sömür
geci generaller bile zaferlerinin 
güç olmasının sebeplerini sayar-

ken bunu, Iran-Irak savaşının 
yarattığını söylüyorlar ve he
men yanına PKK 'nın içeride de 
belli bir desteğe sahip olduğunu 
ekliyorlar. Bu destek ortadan 
kaldırıtmadan PKK 'nın yok edi
lemeyeceğini söylüyorlar. "Aşi
retlerin" PKK 'ya verdiği deste
ğİn ortadan kalkması için poli
siye önlemlerin ötesinde uzun 
vadeli ekonomik-toplumsal ön
lemlerin gerektiğini ekliyorlar. 

Kabul edilmeli ki, mücade
leyi sindirrnek için uygulanan 
sömürgeci faşist baskılar kitle
lerin tümünün ileri atılmasına 
yol açmıyor. Gerek PKK 'nın ha
taları, gerekse reodal bölünmüş
lük ve aşiret ilişkileri, işbirlikçi 
egemen sınıfların varlığı/yöne
timi vb. nedenler kitlelerin bir 
bölümünün geriye dönmesini ve
ya işbirlikçi konumlar almasını 
getirmektedir. Ancak bu olgu 
esas olarak 1920-40'1ı yıllarda
ki isyanlarda da böyleydi. 12 
Eylül öncesinde de vardı. Şimdi 
de var. Bu savaşın doğrudan/zo
runlu sonucu değil, bölünmüşlük 
vb. nesnel olumsuzlukların ve 
savaşın yürütülmesindeki hata
ların sonucudur. Bu da bize 
savaşın kendisini değil, PKK 1 nın 

çıkarıyor. Ve olumlu sonuçlarını 
görmezden geliyorlar. Ama bu, 
ne olumsuz sonuçların ortadan 
kaldırılmasına yardımcı olur ne 
de olumlu sonuçlarını bir bütün 
olarak ileri adım atmak için 
kullanma perspektifi verir bize. 
Kanaatimizce, yapılması gere
ken bu olamaz. Böyle bir tavır 
tümüyle kendi günahlarımızı ört
rnek için, PKK 'nın olumsuzluk
larını şemsiye yapma tavrıdır. 
Komünistler, PKK 'nın olumsuz
luklarını eleştirmeli, onların gi
derilmesi için kendi olanaklarını 
seferber etme yolunda PKK 'yı 
da zorlamalı ve bunları terk et
mesi için yardımcı olmahdırlar. 
Ancak olumlu sonuçlarını Tür
kiye ve T. Kürdistanı 'nda mü
cadelenin yükseltilmesi için 
manivela yapmaktan da geri kal
mamalıdırlar. Bu bağlamda tav
rımızın nasıl somutlanması ge
rektiğine yazımızın ileriki bö
lümlerinde değinmek üzere, 
olumluluk ve olumsuzluklarının 
genel bir tablosunu çizmek isti
yoruz. 

a) PKK 'nın verdiği gerilla 
mücadelesi Kürt ulusal sorunu
nun TC sınırları içinde ve ulus-

PKK 'NIN BAŞLATilGI SILAHLI MÜCADELE 
KÜRT ULUSAL HAREKETİNDE CESUR BİR ATILIMI 

İF ADE EDiYOR . 

hatalarını eleştirme ve gider
mesine yardımcı olma görevini 
yükler sadece. 

T. KÜRDISfANI'NDA 
GERILLA 
MÜCADELESININ 
OLUMLU OLUMSUZ 
SONUÇLARI VE POLITIK 
GELIŞME IÇIN 
SUNDUGU OLANAKLAR 

K
omünist ve devrimci güç
lerin önemli bir bölümü 
T. Kürdistanı'ndaki geril-

la savaşını değerlel)dirirken, 
onun olumsuz sonuçlarını öne 

lararası düzeyde meşrulaşmasına 
hız vermiş; politik, diplomatik, 
ideolojik yeni mevziler kazanıl
mıştır. 

Kürt ulusal sorununun TC sı
nırları içinde burjuvazi ve kitle
ler nezdinde meşrulaşması, 1984 
sonrası gerilla savaşıyla başla
mıştır demiyoruz elbette. Ama 
kabul edilmelidir ki 1984 sonra
sı, muazzam bir adım olmuştur 
ve deyim yerindeyse bir üst dü
zeye sıçratmıştır. Üstelik sömür
gecilerin kendilerinden en emin 
olduğu ve TC'de yenilgi koşul
larının sürdüğü bir dönemde. Bu 
başarıyı es geçmek için ya kör 
olmak lazım ya da sağ oportü
nist! 
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Bu atılım sonrasmda Kürt 
ulusal sorunu gündemin temel 
maddelerinden biri olmuş ve 
böylece burjuvazinin tüm kesim
lerinin terör dışında bir yol bil
medikleri ve ulusal sorunun çö
zümü için farklı bir politika 
öneremedikleri açığa çıkmıştır. 

Buljuvazinin çeşitli siyasi 
eğilimleri, mevcut iktidarı bu 
sorun karşısındaki beceriksizliği 

dolayısıyla suçlamakta, bir kı

sım uygulamalarını eleştirmekte, 

böylece tereddütlere sebep ol
makta ama farklı bir politika 

-da önerememektedirler. Özelifk
le sosyal demokrat ve ilerici ol
dukları iddiasında bulunan par
tiler de en az gerici faşist par
tiler kadar şovenist ve sömür
geci konumlar almaktadırlar. 

Sosyal demokrat partilerin ne 
menem demokrat oldukları ayan 
beyan ortaya çıkmaktadır. Ta
biatıyla burjuva partilerinin teş
hiri ve güçlerinin erozyona uğ

raması için muazzam olanaklar 
doğmaktadır. Keza sosyal de
mokrasinin teşhiri ve ilerici güç
ler nezdinde tümüyle açığa çık
masının koşullan olgunlaşmak

tadır. Yeter ki biz doğru bir po
litika üretip bu faktörü değer

lendirelim. Kitlelerin, ·bu gerçe
ği burjuva şovenist süzgeçten al
gılamasma engel olalım... Bunu 
yapamazsak gelişmeler elbette 
iki ucu keskin bıçak gibi bizi 
de kesebilir. 

Bugün artık burjuva basını 

dahil, hayatın tüm alanlarında 

Kürt ulusal sorunu metazori bir 
şekilde açıkça tartışılmaktadır. 

Yeni ve olumlu eğilimler filiz
lenmektedir. Öyle ki sömürge
cilerin kendileri bile bazı Kürt 
ulusal demokratik güçleriyle 
(Talabani, Barzani vb.) gayrı 
resmi ilişkilere girmekte ve bu 
yolla başındaki belayı savmaya 
çalışmaktadır. Burjuva basını 

Kürdistan ulusal demokratik 
güçlerini detaylıca tanıtmakta, 

Kürt ulusal sorununu çeşitli 

yönleriyle ele almakta ve tabii 
bunların tümünü- PKK aleyhine 
kullanmaya çalışmaktadır. Ay
dın çevrelerde ulusal soruna iliş
kin çekingenlik yıkılmakta, Ke
malist ve milliyetçi önyargılar 

ıorlanmakta, olumlu yaklaşımlar 
yavaş da olsa gelişmektedir. To
parlayacak olursak sömürgeeBer 
terör uygulamak dışında he c
hangi bir politik yaklaşım üret-

mede acze düştüğü halde, soru
nun çözümü tartışmatacına engel 
olamamaktadırlar. Tartışmaların 

inisiyatifini çoktandu elinden 
kaçırmış bulunmaktadular. So
run politik çevrelerin dışına taş
makta ve kitlelere mal olmak
tadır. 

Kürt ulusunun 
etmeme, "dağlı 
resmi sömürgeci 

varlığını kabul 
Türkler" vb. 

ideolojik çer-

maktadırlar. Artık hiç kimseyi 
ikna edememektedirler. Kürt 
ulusal sorunu, uluslararası plat
formlarda ilerici demokratik 
güçler nezdinde meşruluk kazan
ma dönemini çoktan aşmış, dev
letler ve uluslararaSI kuruluşlar 

nezdinde resmi kabul görmeye 
başlamıştır. Filistin sorunu gibi, 
Namibya sorunu gibi bir konu
ma doğru gidilmektedir. Çeşitli 

PKK, DAY ANDI C:! SOSYAL ZEMININ 
MORAL-IDEOLOjiK DEGERLERINI 

BÜYÜK ÖLÇÜDE ÜZERINDE TAŞIMAKTADlR 

çevenin ne kadar temelsiz oldu
ğu ve iflası genel bir kabul ha
lini almış bulunmaktadır. Nazh 
Ilıcak gibi gericisinden M. Ali 
Birand'a kadar çeşitli burjuva 
sözcüleri, sorunun artık adının 

konması gerektiğini, resmi ide
olojik tezin bu koşullarda haklı
lık zemini için elverişli olmadı

ğını söylemekteler. Bu sözcüler, 
"T. Kürdistanı 'nda Kürt halkı 

yaşamaktadır, ancak entegre 
olmuştur ve tüm haklara sahip
tir" gibi yeni yaklaşımlar sun
maktalar. 

Resmi kururnların içinde ve 
dışında eski ideolojik bakışın 

tartışılması aruk vakayi adliye
dendir. Ancak henüz eski ideo
lojik çerçevenin yerine yenisini 
koymakta zorlanıyorlar. Çeşitli 

sömürgeci çevrelerin yeni bir 
çerçevede anlaşabileceklerini 

pek zannetmiyoruz. Işte burju
vazinin bu zaafı, onun ideolojik 
egemenliğinin yıkılması, dolayı, 

sıyla şovenizmin dayandığı saç 
ayaklarının çökertilmesi için 
elverişli bir durum sunmaktadır. 

Komünist ve devrimciler, ulusal 
sorun söz konusu olduğunda, şo
venizmin ideolojik mahkumiyeti 
için tarihimizde hiç bu kadar 
büyük ama zorlu bir şans yaka
layamamışlardır. Bunda PKK 'nın 
yürüttUğü gerilla savaşının pa
yını hiç kimse inkıir edemez! 

Uluslararası planda da ben
zer gelişmeler olmaktadır. Sö
mürgeciler uluslararası plat
formlarda Kürt ulusunun varlı

ğını inkıir yerine, haklarının 

sağlandığı, yurttaş olarak eşit 

oldukları savunmacı yoluna sap-

Kürt kuruluşları, Kürt ulusunun 
temsilcileri olarak, resmi ve 
yarı resmi tanınmakta, görüşle

ri ciddiye alınmaktadır. Öyle ki 
bir kısım emperyalist devletler, 
Kürt ulusal sorununun çözülme
siyle birlikte kendilerine de pay 
düşeceğinin hesaplarını yapmak
ta ve şimdiden buna uygun yatı
rımlara başlamaktadır. Bu du
rum elbette salt PKK 'nın kaza
nımı değildir. Tüm Kürt, Türk, 
komünist, devrimci ve yurtsever
lerinin kazanı mıdır. Ancak PKK 1 

nın payını inkar etmek de dev
rimcilerin yapacağı şey değildir. 

b) 1984 sonrası gerilla müca
delesi, sömürgecilerin Kürdis
tan'da yaptığı zulme bir cevap 
olarak görülmüş ve Kürt halkı

nın geniş kesimlerince sempa
tiyle karşılanmıştır. Ancak et
kisinin bu kadarla kaldığı söy
lenemez. Mücadele, ulusal siya
sal uyanışa ivme vermiş, ulusal 
siyasal bilinci geliştirmiş ve 
geliştirmektedir.. Bunun çeşitli 

görünümleri gündelik hayatta 
hergün yansımaktadu. Sadık bir 
burjuva gazetesi, 35 yaşından 

aşağı Kürt insanının ve özellikle 
gençlerin, ne korucu olduklarını 

ne de askere yardım ettiklerini 
itiraf etmektedir. Keza birçok 
yetkili, bunların iç destekleri 
olduğunu, destekçilerinin gündüz 
köylü, gece "terörist kılığına11 

girdiğini, bunun için de yaka
lanmalarının ıorlaştığını söyle
mekteler. Azçok politik olan 
Kürdistanlı unsurlar, soruna 
sessiz kalmamakta ve bunu çe
şitli biçimlerde dile getirmek
tedirler. 
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SHP milletvekillerinin ziya
retlerinde dile getirilen ve bun
ların dile getiriliş biçimi, iş
kence vb. karşı daha cesur çı
kışlar ve hak arama eğilimleri 
çeşitli götergelerdir. Keza SHP' 
nin yerel unsurları ileri ve ce
sur tavırlar sergilerken, DYP ve 
ANAP'tan bazı unsurlar bile 
11askeri"yenin baskısından şika
yetçiler. Diğer yandan ulusal
siyasal uyanışın en açık belirti
leri, Avrupa 'daki Kürt işçi ve 
gençleri arasında netçe gözle
nebilmektedir. ''Türk" komünist 
ve devrimci çevreleri daralır Ve 
hızla bir· erozyon yaşarlarken, 
Kürdistan ulusal demokratik 
güçleri sürekli kan kazanmakta
lar. 

c) 1984 çıkışı ve sonrası 
gerilla mücadelesi, sömürgeci 
kurumların T. Kürdistanı' ndaki 
işgalci niteliğini, zayıflığını ve 
çaresizliğini dişe dokunur bir 
şekilde ortaya çıkarmıştır. Sö
mürgeci faşist diktatörlük, tüm 
"anarşiyi ezdikı bölücülük can 
çekişiyor" lafiarına rağmen, üç 
yıldır ikiyüzelli bin kişilik aske
ri kuvvetle Kürdistan toprakla
rını hallaç pamuğu gibi atması
na, binlerce yurtseverin tutuk
lanması ve işkenceden geçiril
mesi, Kürdistan'ın açık bir ha
pishaneye çevrilmesi, 11 stnırların 11 

tahkimi, özel timler, muhbir 
, ağları, ödüller, köy korucuları 
sistemi gibi akla gelebilecek 
her türlü sözümona tedbirle da
hi yurtsever gerillaları püstür
tememiştir. Kürdistan köylerini 
bombardımana tutmuş, sürek 
aviarı düzenlemiş ama bir sonuç 
alamamıştır. Sürekli yeni çare
ler aramakla birlikte sömürge
ciler en yetkili ağızlardan ça
resizliklerini kabul etmek zo
runda kalmıştır. · 

Içişleri Bakanı Akbulut bir 
gerilla savaşıyla karşı karşıya 
kaldıklarını ağzından kaçırıp 
"üç buçuk eşkiya" demagojisini 
kendisi ele verirken, kopan gü
rültülerin yerini şimdi general
lerin nasil bir gerilla savaşıyla 
cebelleştikleri ve işlerin zorluğu 
teraneleri almıştır. Üruğ, so
runun kolayca çözümlenemeye
ceğini, İspanya ETA, İrlanda 
IRA gerçekliğinde olduğu gibi 
kabul etmemiz gerektiğini ve 
bu gerçekle beraber yaşamayı 
öğrenmemizin zorunlu olduğunu 
söylemek durumunda kalmıştır. 

Sömürgecilerin aczi yanında 
ikiyüzlülükleri de yeterince be
lirginleşmektedir4 T. Kürdistanı• 
nın her türlü zenginliğinin yıl
larca nasıl ta lan edildiği, ama 
sosyal toplumsal hiç bir hizme
tin götürülmediği ayan beyan 
ortaya çıkmıştır. Öyle ki Kür
distan'daki savaşı sömürgeciler 
lehine haber etmek ve yorum
lamak için yazan her gazeteci
nin yazısı, nerede ise anlaşma
lar gibi bu gerçeği dile getir
mekle başlamaktadır. Artık çe
şitli burjuva temsilcileri bu 
tıayıbı 11 örtemeyeceklerini anla
yınca, birbirlerinin ve daha ön
cekilerin üstüne yıkmaya çalış
maktalar. Durumu kurtarmanın 
yolu olarak ve ikiyüzlülüğü 
örtrnek için, GAP gibi incir yap
raklarını özel olarak reklam et
meye, öne çıkarmaya çaba sarf
edilmektedir. Tüm demagojik 
savunmalara karşın, yapılıp edi
lenlerin; egemenliği pekiştirme
ye yönelik askeri yol, telsiz, te
lefon ve benzerleriyle sınırlı kal
dığı yine de saklanamamaktadır. 
T. Kürdistanı 'na yönelen ilgi, 
bütün sorunları en geniş kamu-
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ıçın, bütün yerine ikame etmek, 
bizim eleştiri yöntemimiz ola
maz. 

Şimdi PKK ve yürüttüğü ge
rilla mücadelesinin zaaf ve 
olumsuzluklarını tartışmamızı 
ilgilendiren yanlarına değinebi
liriz. Bu değinme hem genel bir 
PKK eleştirisi olmayacak hem 
de tüm olumsuzluklarının tartı
şılmasını hedeflemeyecektir. 

PKK esas olarak Kürdistan 
köylülüğünün ulusal-siyasal hare
ketidir. Köklü bir mücadele ge
leneğinin mirasçısı ve bu bağ
lamda süzülmüş tecrübelerin şe
killendirdiği bir hareket değildir. 
Dayandığı zeminin moral-ideo
lojik değerlerini büyük ölçüde 
üzerinde taşımakta; geri, feodal 
ve aşiret ilişkilerinin, otoriter
liğin üst yapıda güçlü olduğu 
bir toplumsal yapı temeline da
yanmakta ve buna uygun biçim
de şekillenmektedir. Demokratiz
min, sosyalist hümanizmin boy 
vermesine imkan verecek mo
dern sınıf ilişki ve çelişkilerinin 
cılız olduğu, siyasi mücadele ile 
kan davalarının ve aşiret çatış
malarının içiçe geçebildiği, ulu-

PKK SAFLARlNDA DEVRİMCİ ZOR 
ANLA YIŞININ YERİNİ RAHATÇA 

FEODAL İNTİKAMCILIK ALABILMEKTEDIR 

oyu bilgisi dahiline getirmekte
dir. Bu durum, sömürgeciliği 
teşhir için elverişli koşullar ya
ratmaktadır. 

d) Son olarak PKK'nın ve 
eylem çizgisinin bu yazımız çer
çevesinde değinilmesi gereken 
olumsuzluk, eksiklik ve hatala
rını tartışmadan önce bizim tar
tışma yöntemimizi yönlendiren 
bakış açımıza açıklık --getirmek 
istiyoruz. 

1) PKK komünist değil, ulu
sal demokratik bir harekettir. 
Bir ulusal kurtuluş hareketidir. 
Onu ulusal kurtuluş hareketi 
olarak önce anlamak ve öylece 
eleştirrnek durumundayız. 

2) PKK 'ya ve yürütülen ge
rilla mücadelesine yaklaşırken 
genel olanı ve aynı anlama gel
mek üzere, bütünü göremeyip, 
onun bir parçası olan olumsuz
lukları, bütünün mahkumiyeti 

sal birliğin ve kişiliğin tümüyle 
biçimlenmediği, devrimciliğin 
çoğunlukla ulusal soysuzlaşmaya 
tepkiyle birlikte geliştiği ko
şulların ürünüdür. TKSP ve KÖIP 
gibi ulusal demokratik güçlerin 
tersine, Kürt aydınlarından zi
yade, ağırlıkla Kürt köylülüğüne 
dayanan PKK 'nın saflarında, bu 
haliyle devrimci zor anlayışının 
yerini rahatça feodal intikam
cılık alabilmekte, daha doğrusu 
zaten gövdede varolan bu eğilim 
gücünü koruyabilmektedir. Söz 
konusu olumsuzluk, küçük burju
va otoriterliği ile tamamlanınca 
küçük burjuva merkeziyetçili
ğinin kendisi dışında herşeyin 
kötü olduğu ve dolayısıyla yok 
edilmesi gerektiği anlayışına va
rabilmektedir. Bu olgu sadece 
PKK 'ya has bir olgu değil, di
ğer birçok ulusal kurtuluşçu ha
rekette görülen bir özelliktir. 
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Kabul edilmelidir ki ulusal kur
tuluş hareketleri ortaya çıktık

lan koşulların, dayandıkları ze
min ve gücün ifadecisi olmak
tan çok ileri gidemezler. Onla
rın sınırlıliğını belirleyen budur. 
Ermeni komitacıları, Bulgar ya 
da Yunan çetecileri ya da söz 
gelimi Ömer Muhtar hareketine 
bakıldığında bu özellikleri çar
pıcı bir biçimde görebiliriz. 

Bu haliyle dayandıkları ze
min, ileriye doğru dönüştürücü, 

yeni ideolojik moral değerlerle 

emperyalizmi vb.) yenmenin yo
lu oportUnizmi ve revizyonizmi 
yenmekten geçert doğru anlayı

şın küçük burjuvaca kavranma
sıyla birleşince sonuç hiç de iç 
açıcı olmamaktadır. 

Ancak bu çarpık bakış salı 

PKK 'ya mahsus değil ki. Aynı 

olumsuzlukları Lübnan ilerici 
güçlerinin pratiğinde, hem ken
di aralarındaki sorunların çözü
münde hem de kitlelere yönelik 
tavırlarında görebiliriz. Keza 
Afganistan'da Karmal-Amin ça-

ŞiDDETIN SILAHSIZ MASUM INSANLARA 
YÖNELTİLMESİNI KURAL OLARAK 

ASLA ONAYLAMIYORUZ 

geliştirici olmamıştır. PKK 'nın 
durumu da budur. Dayandığı 

Kürt küçük burjuva zeminini 
Marksist lafzıyla tamamlayıp 

kendi ideolojisi haline getirmiş

tir. Üstelik gerçek anlamda si
yasi kimlik kazandığı dönemde, 
varlığını koruduğu Ortadoğu or
tamının tüm kötü özelliklerini 
de benimsemiştir. Zaten buna 
açık ve hazırdı. Böyle bir PKK 1 

nın, gerilla mücadelesi yürütür
ken aynı zamanda her türlü 
olumsuz eğilimi gösterebileceği
bilinmelidir. Bunu, PKK 'nın za
aflarını hafifletmek ve aHedilir 
kılmak için söylemiyoruz. Aksi
ne ortadan kaldırmanın yolunu 
bulmak ve bu konuda PKK 'ya 
yardımcı olmri.da onu anlamak 
için söylüroruz. 

PKK 'nın eylem çizgisindeki 
olumsuzlukların en önemlilerin
den biri, şiddeti kullanış biçi
midir. Şiddeti kullanmasındaki 

sakatlık, hem devrimci şidde

tin içeriğini kavrayamamaktan 
ve küçük burjuva radikalizminin 
herşeyi şiddetle • çözme anlayı

şından, hem de düşman katego
risine ilişkin antimarksist görüş
lerinden kaynaklanmaktadır. 

PKK 'nın sözlüğünde, ideolojik 
politik mücadelenin temel aracı 

şiddettir. Bu ideolojik yapı, 

düşmanın tanımlanmasında -da 
çarpık yaklaşırnlara yol açmak
tadır. Kurtuluş mücadelesine 
geniş anlamıyla engel olan her
kes düşmandır, kaba genelleme
si; faşizmi (veya sömürgeciliği, 

tışrnasını, Etiyopya-Eritre çatış
malarını, Yemen'deki 11 iÇ savaş" 
ve Filistinlilerin kullandığı bazı 

yöntemleri (Münih olimpiyatları 

baskını, otobüs bombalamalarını) 
ve kendi aralarındaki sorunların 

çözümünde şiddeti kullanış bi
çimlerini popüler benzer örnek
ler olarak sayabiliriz. Kaldı ki 
Türkiye deVrimci hareketinin ta
rihi de pek parlak sayılmaz.. 

Sözkonusu olumsuzluklar el
bette devrimci güçlere zarar 
vermekte, emperyalizmin ve sö
mürgecilerin elinde demagejik 
malzeme olmakta, bizi kitleler 
karşısında zor duruma düşür

mektedir. Ama sorunun çözü
münün PKK 1ya provokasyon çiz
gisi ya da terörist demekle sağ
lanabileceği inancında değiliz. 

Böyle bir tavır muhatabımızı 

tümüyle karşıya itmek, kulakla
rını bizim her dediğimize ka
patmak ve olumsuzluklarını ke-

mikleştirmekten başka bir so
nuç vermez. 

Komünistler, komünist ol
mayan ilerici devrimci güçlere 
karşı rnutedil, arkadaşça ve 
dostça, etkileyici ve düşündürü

cü bir tavır takınmak zorunda
dırlar. Üstelik seçmeci ve çifte 
standartlı olmadan. Yoksa Tala
bani 'nin IKP 'kamplarını basma
sı ve iki MK üyesi ile onlarca 
gerillasını imha etmesi karşı

sında sesimizi çıkarmaz, Tala
bani 'yi h8.13. sosyalist olarak ni
telemeye devam eder,. fakat 
PKK kendisine ajan polis örgütü 

diyen TKSP'ye saldutnca terö
rist ilan ederiz. Bunun adı opor
tünizm değilse nedir? Biz böyle 
derken aklımıza şu da takılmı

yor değil. PKK 'yı bu zaaflardan 
dolayı terörist ilan eden bayla-
rın "Kemalistlerin onbeş yolda
şımızı katietmelerine karş1n M. 
Kemal'e ilerici demeye devam 
etmelerini ve onun önderliğin

deki ulusal kurtuluş hareketini 
destekleme çizgisini sağlamala

nnın anlayamıyoruz. 

Konumuza dönersek, PKK' 
nın köy korucuianna karşı mü
cadelesi ikna, vazgeçirme vb. 
yöntemleri yanında şiddeti kap
sadığı ölçüde doğrudur. T. Kür
distanı 'nda işbirlikçiliğin kurum
laşmasına yol verecek yöntem
leri kullanmaktan sakınınakla 

beraber, bu kururolaşmaya asla 
izin vermemek gerekir. 

Bunun için kullanilacak şid

dete, sivil halka karşı savaş adı
nı yakıştırırsak, Gün~y Afrika' 
da muhbirlerin ve Botha rejimi
nin işbirlikçilerinin yakılınasim 

açıklayamayız ve savunamayız. 

Ama bu şiddetin kadın, çocuk 
demeden silahsız masum insan
lara yönelmesini kural olarak 
asla onaylamlyoruz.. Bu noktada 
önemli olan, onaylamama tavrı

nın burjuvazinin demagojisini 
boşa çıkaracak ve PKK 'yı ikna 
edecek biçimde hayata geçiril
mesidir. Sözkonusu yanlış şiddet 

kullamını tavuları karşısında, 

Filistin KomUnist Partisi, Halk 
Cephesi ve Demokratik Cephe' 
nin politikaları ve Filistiniiier
arası savaşta gösterdikleri yol, 

az çok yapılması gerektiğinin 

ne olduğunu yeterince göster
mektedir. 

TÜRKIYE VE 
TÜRKIYE KÜRDISfANI 
DEVRIM SÜREÇLERI 
ARASINDAKI 
FARKLILIKLAR 

T. Kürdistanı 'ndaki geriİla 
mücadelesinin doğruluğu-

• nu savunurken, T. Kürdis
tanı devrim sürecinin özgüllü
ğünil belirtmiş ama kısaca de
ğinerek geçmiştik. Tezimizi te
mellendirirken, çıkış noktamızın 

daha açık anlaşılabilmesi iç~n 

sürecin özelliklerini· ~e Türkiye 
devrimci süreci ile farklılıkları

nı açmak gerektiği inancındayız. 
Ancak bunu yaparke~ amacımız 
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ağırlıkları göstermeye çalışmak 
olacağı için, ortak unsurları da 
kapsayacak bütünlüklü bir tablo 
çizmeyeceğiz. 

Türkiye demokratik halk dev
rimi süreci ile Kürdistan ulu
sal demokratik devriminin işçi 
sınıfının öncülüğünde ve Türkiye 
halk güçleri ile Türkiye Kürdis
tanı ulusal demokratik güçleri
nin ittifakı çerçevesinde birleş
tirilebilirliği, tek mecrada yü
rütülebilirliği, programatik yak
laşımımızın esas içeriğini ifade 
eder. Ancak içerikte farklılık 
taşıyan nitelikler ve biçimler 
de ortaya çıkabilir. Farklılıklar 
görmezden gelinemez. Özellikle 
biçim farklılıklarının önemli 
bir sorun olduğu, gün geçtikçe 
daha da belirginleşmektedir. 
Komünist ve devrimciler, sosyal 
şoven şartlanmaların etkisi al
tında ideolojik politik yetersiz
likleri yüzünden bu farkları gör
memişlerdir. Görmemekte diret
mektedirler. T. Kürdistanı tari
hinin yanlış bilinmesi/yorumlan
ması ve tarihsel eğiliminin ne 
olduğunun ve günümüz koşulla
rında kendini nasıl açığa vura
bileceğinin sezilememesi, Vulgar 
bir ulusal sorun politikasını be
raberinde getirmiştir. 

1920-40 arasındaki isyanlar 
ve bu isyanların dinamiğinin var
lığını ne ölçüde koruduğu, yete
rince analiz edilmemiştir. Sa
dece bu dinamik değil, sömür
geci egemenliğin sonuçları ve 
bu sonuçların devrim sürecinin 
şekillenmesinde etkileri yete
rince kavranamamıştır. Sosyal 
şovenizmin ulusal sorunu misak-ı 
milli sınırları iç.inde sosyalizmin 
çözeceği bir sorun olarak gör
mesi, yakın tarihin bir olayı 
olarak, örneğin Irak Kürdista
nı 'ndaki 1974 deneyinin kaale 
alınmasını bile engellemiştir. 
T. Kürdistanı 'nda uzun yıllar 
süren kapitalist entegrasyon, 
ulusal toplumsal kişilik/kimlik 
zayıflığının sonucu olarak T. Kür
distanı gündeminin belirlenme
sinde Türkiye'nin ağırlıklı etkisi, 
kendi dinamiklerinin kavranma
sına imkan vermemiştir. Tabia
tıyla üretilen politikalar, geliş
melerin gerisinde ve daha çOk 
"muhafazakar 11 bir tavrı bera
berinde getirmıştır. Halbuki 
T. Kürdistanı 'nda ulusal-toplum
sal kimliğin şekillenmesi ve uya
nışla birlikte hem sömürgeci 

egemenliğin biçtmi yeni özellik
ler kazanıyor hem de buna pa
ralel olarak ulusal demokratik 
milcadele yeni biçimlere zorla
nıyor ve zorlanmaktaydı. 

Sömürgeci egemenliğin yeni 
biçimler kazanmasının ilk görU
nümleri, Ecevit'in meşhur 1978 
tatbikatı Köy-Koop ve Köye 
Ulaşım Projeleri ile Kürdistan' 
daki askeri aparatın ve alt ya
pısının yetkinleştirilmesi vb. ile 
kendisini göstermiştir. Eskiden 
varolan biçimlere bölge valili
ği, asker veya emekli askerlerin 
Kürdistan valiliklerine atanması 
gibi yeni girişimler de ekleni
yor, böylece egemenlik biçimi 
ve yöntemlerindeki farklılık da
ha da belirginleşiyordu. Ulusal 
demokratik hareketin mücade
lesi de buna uygun yeni yöntem
ler kazanıyordu. Silahlı mücade
le, kitle hareketini tamamlaya
cak biçimde hızla kavranıyor ve 
hayata geçirilmeye çalışılıyordu. 
Ancak aynı zamanda Türkiye'de 
faşist teröre karşı silahlı müca
delenin sertleşmesi, bu olgunun 
farklılığının görülmesini engelli
yordu. 

Sömürgeci askeri faşist dik
tatörlük, bu görünümterin net
leşmesini hızlandırdığı halde var.
olan ağır koşullar ve yenilgi 
şartları netleşmenin kavranma
sına iı,in vermedi. Askeri faşist 
diktatörlüğün görülmesini engel
lediği farklılaşma, şimdilerde 
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lefetin baskısi ve uluslararası 
platformların etkisi ile birleşin
ce, belli tavizler verildi ve sö
zümona demokrasiye geçildi. 
l-ler ne kadar 12 Eylül'ün tesis 
ettiği tüm kurumlar ayakta ise 
de, bu kurumlaşma parlamente
rizm perdesi arkasına çekilerek 
k1smi yumuşamalarla demokrasi 
görüntüsil yaratılmaktadır. Öte 
yandan halk güçlerinin ve bur
juva muhalefetinin baskısıyla 
varolan çerçeve daha bugünden 
zorlanmaktadır. 

Türk halkma reva görülen 
bu demokrasi çerçevesi üzerinde 
çeşitli burjuva güçler esas ola
rak aniaşmış görünüyorlar. 
Itirazların çoğu öze değin değil
dir. Emperyalistler de Türkiye 
burjuvazisinin sözkonusu yö~ıeli
mini onaylamaktadırlar. Emper
yalistlerin varolan itirazları ar
tık ambalaja ilişkin pazar olsun 
kabilinden itirazlardır. 

Cuntanın planlarının iflası 
ile birlikte ortaya çıkan durum 
ve göstermelik de olsa zorlanı
lan yumuşama, halk güçlerinin 
canlanmasıyla birleşince az çok 
demokratik muhalefet olanakla
rı açılmaktadır. Kitleler ekono
mik-demokratik ve siyasi talep
ler uğruna sahneye inmekte; 
burjuvazi bastırma çabalarıyla 
birlikte durumu bir yanıyla si
neye çekmek zorunda kalmak
tadır. Demokratik basın yeni 
mevziler kazanmakta, işçi sınıfı 

KÜRDİSfAN'DA DEVRİMCİ MÜCADELE 
ESAS OLARAK SILAHLI BiÇiMLER EKSENiNDE 

ŞEKiLLENECEKTiR 

kendini açıkça göstermekte, 
mücadelenin nesnel koşullannın 
ne olduğu ve bu koşulların da
yattığı biçimlerin ne olması 
gerektiğine ilişkin ip uçlarını 
yeterince vermektedir. Özellikle 
1983'ten sonra belirginleşen söz
konusu çizgi şu özellikleri taşı
yor: 

Askeri faşist diktatörlüğün 
yönetim planlarının "demokrasi 
görüntülü" olduğu biliniyor. Bu 
planlarda 1983'te ortaya çıkan 
gedikle birlikte gelen hızlı iflas 
şöyle bir tablo ortaya ·çıkardı 
ve diktatörlüğün iflası, iç muha-

sendikal çerçeveyi zorlamakta, 
ogrenci gençlik akademik de
mokratik haklarını elde etmek 
ıçın ileri adımlar atmaktadır. 
Aydınlar daha cesur konumlarda 
yer tutmaktadır. Bütün bunlar 
mücadelenin geliştiği gelişeceği 
esas hattı kısa vadede de olsa 
koşullandırmakta, devrimci de
mokratik güçlerin yönelimini ve 
görevlerini belirlemektedir. Nes
nel koşulların ve bu koşullarda 
filizlenen dinamiklerin önümüze 
koyduğu sorunlarla uğraşmak, 
kitleleri bu çerçevede savaşa 
sokmak gereği, mücadele yön-
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tem ve biçimlerinin ağırlıkli 

unsurlarını göstermektedir. Bu 
sadece teorik olarak böyle de
ğil, bizzat mücadele sürecinde 
belirlenen tartışma konularının, 
öne konulan görevlerin ve pra
tiğin gösterdiği kadarıyla böy
ledir. Görünen odur ki, Türki
ye'de bugün ve yakın vadede 
devrim sürecinin ağırlık unsur
larını kitle hareketi belirleye
cektir. 

Halbuki somurgeci faşist 
egemenliğin T. Kürdistanı 'nda 
aldığı ve almakta olduğu biçim, 
hayli farklılık arzediyor ve bu 
farklılık süreklilik eğilimine sa
hip bulunuyor. Diktatörlük Tür
kiye'de demokrasi örtüsüne ge
rek duyarken, T. Kürdistanı 'nda 
11 Askeri işgal 11 yönetimini ku
rumlaştırmış ve her haliyle ken
dine özgü yönetim biçimini adım 
adım tesis etmektedir. Sıkıyö

netimin varlığı, T. Kürdistanı 'na 
özgü yönetimin yeni düzenleme
lere gerek duyulmadan uzun sü
re sürdürölmesini sağlamıştır. 

Tipik durumu tarif etmesi açı
sından, 11Türkiye'ye demokrasi, 
Kürdistan'a askeri işgal yöne
timi" diye nitelediğimiz bu olgu
nun belirgin özellikleri, askeri 
organizasyonun çerçevesinde ken
dini gizlerniştir. 

Ama sömürgeci devletin tüm 
kurumlarının ve politikalarının 
sıkıyönetim eliyle tekleşmiş ol-

rolü altındadır. Kaldı ki, bu du
rum köy korucuları, sınır köyle
rinin bo~altılması, zorunlu göç
ler, sınır boyunda belli bir alan 
içinde hayvan ve ürün miktarı
nın sınırlandırılması, 2. Ordu'nun 
T. Kürdistanı 'na kaydın lması, si
vil devlet aygıtının klasik vila
yet bölünmesi yerine güvenlik 
aygıtı ile birlikte tekleşmesi ve 
özelleştirilmesine uygun arayış
lar ve planlar, özel savaş timle
ri, T. Kürdistanı 'nda görev ya
pacak memur polis ve öğret

menierin özel seçilip kurslardan 
geçirilmesi ve nihayet T. Kürdis
tanı için özel bir kolordu gibi 
sistemleele tamamlanmış ve ta
mamlanmaktadır. Daha ötesi, 
bu özel yapılanmaya T. Kürdis
tanı için özel TV kanalı, özel 
bir öğretim sistemi gibi öneri
ler eklenmektedir. Keza Sadi 
Koçaş'ın durup dururken ABD' 
nin (ederalleşme önerisini gün
deme getirmesi de öyle tümüy
le boşa söylenmiş avare lafı de
ğildir. Bütün bunlar çok ciddi 
olgulardır ve sürecin belirlen
mesini kökten belirlemektedir. 

Denebilir ki, bu ı;;ekillenme
ye PKK 'nın gerilla mücadelesi 
sebep oldu. Bu, hem eksik bir 
tanım olur hem de hiç bir şeyi 
ifade etmez. PKK 'nın mücade
lesi nesnel ve tarihsel olarak 
varolan eğilimi sadece gorunur 
kılmıştır. Bu bağlamda PKK 'nın 

KARŞIDEVRİMCİ BASKIYI ARTIRMAYACAK 
MÜCADELE YOLLARI ARAMAK, 

DEVRIMCI MiLITANLARlN DEGIL, 
BEYHUDE A YDlNLARlN TA VRIDIR 

ması yanıltıcı olmamalıdır. Ni
tekim sıkıyönetimin kalkması 

gündeme gelince özel sömürgeci 
kurumlaşma, diğer unsurlarıyla 
da kendini dayatmaktadır. 

Öncelikle yönetim biçimin
deki farklılıklara değinmek isti
yoruz. Sömürgeci ordu T. Kürdis
tanı 'nda ikiyüzelli bini aşkın 

mevcudiyeti ile açık bir işgal 
pozisyonundadır. Hemen tüm 
yerleşim birimleri, üretim, eği
tim, toplumsal kurumlar, devlet 
aygıtı, doğrudan bu i~galin ge
reklerine uygun olarak sürekli 
nareket halindeki ordunun kont-

savaşımı özel şekillenmeye yol 
açtı, yoksa nesnel tarihsel eği
lim mi PKK savaşına yol açtı 
tartışması tavuk-yumurta saç
malığına düşmekten başka bir
şey olamaz. Kaldı ki, PKK 'nın 
savaşı buna yol açmış olsa bile, 
nesnel dinamiğin esas yönünün 
bu olduğunu ve mücadele yüksel
dikçe bunun aç1kça netleştiğini 
göstermiyor mu? İşte 1900-40 
isyanlarının deneyleri! İşte Irak 
Kürdistanı deneyi •.. 

Anlatmaya çalıştığımız geliş
menin zorunlu olduğunu söyle
mek için bu deneylerden çok 

daha· belirgin sebepler olduğunu 
söyleyebiliriz. Sömürgeci faşist 
diktatörlüğün T. Kürdistanı 'nda
ki vahşi saldırılarının kitlelerle 
devletin düşmanlaşmasının boyut
larını derinleştirdiği, (ki anaya
sa referandumundaki boykot ve 
hayır oyları göstergelerden bi
risidir) diğer parçalardaki müca
delenin ulusal siyasal bilincin 
gelişmesine etkide bulunduğu ve 
T. Kürdistanı 'nda mücadelenin 
yükselişi için elverişli olanaklar 
yarattığı, misak-ı millinin teh
likeye düşeceği ihtimalinin her
an varolduğu bu koşullarda baş
ka birşey olamazdı zaten. 

Sömürgeci faşist devlet, söz
konusu ko~ullarda, ulusal demok
ratik taleplerin dile getirilme
sine asla rıza gösteremezdi. Ve 
Türkiye'de demokratik muhale
fete karşı aldığı tavıra benzeri 
bir tavır almazdı. Ne ideolojik 
ne de politik olarak ulusal de
mokratik talepleri hazmedemez
di. Hele Kürdistan'ın diğer par
çalarındaki bazı toprakların do
ğal ve tarihi olarak esasen mi
sak-ı milli içinde olduğunu id
dia ediyor ve sözümona bu ta
rihi haklarını uygun bir fırsatta 

geri almak planını hazır bekle
tiyorlarken. Ostelik Kürdistan' 
ın SSCB ve Ortadoğu'ya yönelik 
önemli konumu dolayısıyla em
peryalistlerin her türlü pervasız
lıkta ve tavizsizlikte kendisini 
destekleyeceğini biliyorken ••• 
(Emperyalistlerin 11 sınır ötesi" 
hareketlere karşı tavrı hatırlan
sın). 

T. Kürdistanı'nda gelişecek 
demokratik bir muhalefet, ulu
sal demokratik talepler etrafın
da sahneye ineceğine göre, sah
neye inecek ulusal demokratik 
güçlere karşı, (belirttiğimiz fak
törler unutularak) sömürgecile
rin Türkiye'de muhalefete karşı 
gösterdiği tepki gibi bir tepki 
beklemek siyasi körlüktür. Söy
lediklerimizden demokratik siya
si sorunlar etrafında silahlı ol
mayan mücadele biçimlerini 
dtştaladığımız anlamı çıkarıla

maz. Ama mücadelenin silahlı 
biçimler ekseni etrafında şekil

lene'ceğini gösterir. Mücadele 
sürecinin üzerinde geliştiği ve 
gelişebileceği tarihsel-toplumsal 
yasallığın böyle olduğu gözönü
ne alınırsa, hem sömürgecilerin 
yönelimi, hem de ulusal demok
ratik güçlerin görevleri açığa 
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Çikmış olur. 
Işte nesnel ve öznel koşullar

daki bu farklılıklar, Türkiye ve 
T. Kürdistanı'nda devrim süreç
lerinin birbirinden (arklılıklarım 
gerekli kılmaktadır. Mücadele 
biçim ve yöntemlerindeki bu 
farklıilklar ne kadar sürebilir 
ve nasıl çakışabilir? Bu, birçok 
faktöre birden bağlıdır. Ama bu 
demek değildir ki her iki ülke
deki mücadele süreci bugünden 
birbirine bağlanamaz ve etkile
şim içinde ortak görevler etra-

distanı 'nda istediği gibi at koş
turacak, hem de Türkiye'deki 
demokratik canlanınayı boğma
ya elverişli gücü bulacaktır. Sö
mürgeci güçlerin elinden bu si
lahı almalıyız. Onu kullanılmaz 
hale getirmemiz T. Kürdistanı'n
daki mücadeleye muazzam bir 
destek olurken, Türkiye'deki 
devrimci demokratik mücadele
ye de ivme kazandıracaktır. Bu
gün sömürgecilerin T. Kürdista' 
nındaki egemenliğini kitlelere 
kabul ettirmesinin temel daya-

DEMOKRATiK siYASİ SORUNLAR ETRAFlNDA 
SILAHLI OLMAYAN MÜCADELE 
BIÇiMLERİNİ DIŞLAMIYORUZ 

fında bir çakışma sağlanamaz. 
Aksine bizce olanaklıdır. PK K' 
nın gerilla mücadelesi, her iki 
ülkenin devrim süreçlerinin pa
ralel gelişip olgunlaşmasına en
gel değildir. Yeter ki komünist
ler ve işçi sınıfı gerekli müca
deleyi yapabilsin. Her iki ülke
de de mücadelenin önderliğini 
ele geçirebilsin. Ve yeter ki 
ortak mücadeleyi tüm zenginliği 
içinde ketarabilecek ittifakları 
yaratabilsin. 

GÖRÜLEN TEHLIKE 
VE GÖREVLERIMIZ 

Ş 
ayet gerekli ittifaklar 
gerçekleştirilemez ve T. 
Kürdistanı 'ndaki mücade-

le ile Türkiye'deki devrim sü
recini birleştirebilecek politi
kalar üretilemezse, sonuç halk
larımız için tam bir tuzak ola
caktır. 

T. Kürdistanı'nda gerilla 
savaşı somurgeci egemenliğin 
vahşetini gözönüne serdiği gibi, 
burjuvazinin şoveniımİ azdırma
sına da imkan sağlamaktadır. 
Komünist ve devrimci güçler 
yeterli uyanıklığı gösteremez ve 
devrimci bir tutum alamazlarsa, 
burjuvazi şoveniımİ kullanarak 
kitleleri aldatabilir. Türk halkı
nın milliyetçi önyargılarını ken
di vahşetine destek yaratmak 
için kışkırtabilir. Zaten. bugün 
de olan budur. Böylece burjuva
zi kitleleri kendine yeniden ve 
daha sıkı bağlayarak hem T. K ür-

nağı şovenizmdir. Bu dayanak 
aynı zamanda militarizmin ve 
faşizmin ideolojik harcıdır. Onu 
çökeettiğimizde sömürgeciler 
tam bir iflasa ve çıkınaza sürük
lenecektir. 

İşte bu moment, iki devrim 
sürecinin birleştirilmesinin şart
larını olgunlaştıracaktır. Sömür
geci faşist diktatörlüğe karşı 
yükselen ulusal demokratik mü
cadeleye desteğimiz ve şoveniz
mi teşhir ekseninde somut, zen
gin, dişe diş bir politika iki 
halk arasındaki güveni pekiştir
mekle kalmayacak, her iki dev
rim sürecinin organik ilişkileri 
bu politikalar çerçevesinde güç
lenecektir. Nihayet birleşik ge
lişmeleri sağlanabilecektir. Ka
bul edilmelidir ki bu çok zor 
bir görevdir. Ama kanaatimizce 
Türk ve Kürt komünistlerinin 
önündeki temel görevlerden biri 
budur. Gerekleri yerine getiril
mezse sömürgecilerin kazanaca
ğı açıktır. Sömürgeciler kitlele
ri yeniden kendine bağlayabile
cektir. Çeşitli burjuva ve küçük 
burjuva siyasi eğilimleri milli 
dava uğruna birleştirerek, faşist 
diktatörlüğü güçlendirecektir. 
Ordunun saflarında Kürt halkı 
üzerine sürdüğü binlerce genci, 
savaş koşullarının elverişli hava
sı içinde, şovenizm zehiri ile 
zehirleyecek faşist tabanın güç
lenmesine çalışacaktır. 

Bu tuzağa düşülmemesi, sö
mürgeci zulmün lanetlenmesinin 
ötesinde pek çok atılımın yapti-
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masına bağlıdır. Nasıl ki T. Kür
distanı 'nda köy koruculuğuna 
karŞI mücadele önemli bir gö
revimizse, Türkiye şartlarında 
da uygun bir biçim bulunarak 
bu tür işbirlikçi kurumların ku
rulmaması ve kaldırılmasi savu
nulmalıdır. 

Keza işçi sınıfı Kürdistan'da 
"sömürgeci orduya yazılmayın 11 

şiarını atarken, T. Kürdista 'nın
da aşiret feodal bölünmüşlüğe 
karşı mücadele ederken Türki
ye'de de Kürt ulusunun demok
ratik taleplerinin haklılığı ve 
devam eden mücadelenin anlami 
hakkında Türk halk kitlelerini 
aydınlatmak ve demokratik eği
limlerini sağlamak birincil gö
revimizdendir. T. Kürdistanı'nda 
savaş birlikleri kurup savaşa 
atılmaya çalışırken, Türkiye'de 
gerilla savaşına lojistik -maddi 
ve moral destek kampanyaları 
örgütleyip kitlelere mal etmek
le yükümlüyüz. 

Biliyoruz, reformİst ve reviz
yonistler bütün bunlara dudak 
bükeceklerdir. Ama işte Türki
ye komünist ve devrimci hare
ketinde bu anlayış etkili oldu
ğu müddetçe her iki ülkedeki 
mücadele sürecini birleştirmek 
kuru bir hayal olmaktan öteye 
gitmeyecektir. Türk ve Kürt 
halkları arasında güvensizlik 
dağlarının yükselmesine fırsat 
tanımamalıyız. 

ULUSAL SORUNA 
YAKLAŞlMDA 

ÇARPlKLlKLAR 
ÜZERINE 
KISA DEGINMELER 

T ürkiye komünist ve dev
rimci güçlerinin duçar 
olduğu reformizm-ekono-

mizm hastalığı ve sosyal-şoven 
kalıntılar, daha önce belirttiği
miz gibi, sürece global bakıl
masını engellemektedir. Doğru
su marksizm-leninizm lafzı da 
bu yolda kılıf olabilmekte, geliş
menin mutlaka Türkiye merkez
li olması gerektiği, Kürdistan' 
daki atılımların ancak Türkiye' 
deki ilerlemeye bağlı sağlanabi
leceği •statik anlayışı, marksiz
min yerine geçirilmektedir. Do
layısıyla özgüllüğün yarattığı 
dinamikler görülmek istenme
mektedir. 

Reformizm ve sol radikalizm 
ise Kürdistan'daki mücadelenin 
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Türkiye'deki siyasal demokrasi 
mücadelesini kolaylaştırmayıp 
ona ket vuracağım açık ya da 
gizli varsaymaktadır. Halbuki 
Türkiye'de gerçek kazanımlar, 

her zamankinden daha fazla 
T. Kürdistanı 'nda au lacak adım
lara bağlıdır. T. Kürdistanı 'nda
ki mücadelenin Türkiye' deki 
mücadeleye bağlı olarak geliş
mesi gerektiğinde ayak diremek 
ve Türkiye' deki mücadeleyi iv
melendirmek için sunduğu ola-

ti kalmayanları elbette bir ta
rafa bırak•yoruz. Hiç kimse bir
şey yapmadı demiyoruz.. Ama 
bizim tartıştığımız bundan öte 
ve yazımızın geçtiği kısımda 
bazr. ipuçlarını verdiğimiz özel 
taktik ve görevlerin ne kadar 
kotarılabildiğidir. Biz sadece sö
mürgecileri lanetlernek ve Kürt 
halkının haklı sava~tnı destekle
diğimizi söylemekle yetinemeyiz. 
Asıl ·görevimiz, Türkiye'de ve 
T. Kürdistanı 'nda kitlelerin en 

TKP, SOSYAL ŞOVENIZMIN EBELIGINE 
DEVAM EDiYOR 

nakları görmemek eğilimi güç
lüdür. Bu eğilim nereden kay
naklanıısa kaynaklansın mark
sist-leninist konumdan uzaklaş
maktadır. Zararını da Türk ve 
Kürt halkı beraberce çekecektir. 
Ufkunu burjuva demokrasisi için 
mücadeleyle sınırlayanlar ve 
devrimci konumlar benimseme
sine rağmen dinamiktel'deki de
ğişkenliği görmeyip ulusal dar 
görüştülüğü aşamayanlar bunun 
sorumlusudurlar. 

Türkiye'deki mücadelenin ge
lişiminin ve ileriye sıçramasının 
büyük ölçüde Türkiye Kürdista
nı 'ndaki kazanımlara bağ h ol
duğunu (tersi de doğru) kavra
yamayanlar, sömürgeci faşist 
diktatörlüğün "Türkiye'de de
mokrasi T. Kürdistanı 'nda sö mür- -
geci işgal yönetimi 11 politikasını 
açıkça veya zımmen onaylamış, 
hadi en hafif deyimiyle söyle
yelim; sineye çekmiş görülü
yor lar. 

Bu söylediğimizi ağır bir suç
lama olarak değerlendireceklere, 
komünist ve devrimcilerin çoğun
luğunun ne dediklerine bir daha 
bakmalarını söylemekten başka 
yapacağımız başka birşey yok. 

Uzun boylu deliliere gerek 
kalmadan komünist ve devrim
cilerin çoğunluğunun üç yıldır 
süren gerilla mücadelesine iliş
kin genel geçer şeyler söyle
menin dışında Özel bir taktik 
Jelirlemedikleri ve canlı olarak 
pratiğe geçirmediklerini . üzüle
rek kabul etmek durumundayız.. 
rerörizm diye suçlamaktan böy
·e muzır şeyler düşünmeye vak-

geniş kesimlerini bu savaşta sö
mürgecilerin karşısında saflaştı
racak özgül politikalar üret
mektir. 

Şimdi son olarak biraz önce 
kabaca geneliernesini yaptığımız 
hastalıkların bazı görünümlerine 
değinip yazımızı bitirmek isti
yoruz. Sözkonusu hastalıklara 
daha çok eldeki bilgilere bağlı 
olarak kısaca değineceğiz. Yok
sa ulusal soruna ilişkin kapsam
lı eleştirilerde bulunmayacağız. 

Elimizdeki en sansürsüz veri, 
TKP imzalı bir metindir. Bu 
metnin ulusal sorun çerçevesin
de genel bir açıklama olmadı
ğını, ağırlıkla PKK eleştirisi ol
duğunu ama ele~tiri sahiplerinin 
mantığını yeterince yansıttığını 
görüyoruz. PK K' ya duydukları 

tepki o kadar yoğun ki, nere
deyse onu her türlü melanetin 
sorumlusu yapacaklar. PKK 'ya 
bu kadar saldırıdan sonra "so
runun asıl yönünü açıklarken'' 
bildik politik önerilerde bulun
maktan öte birşey dedikleri yok. 
Buna karşın dünyanın kapitalist 
ülkelerinin çoğunda ya. da hiç 
birinde aynı şey söylenebilir. 
Yığınların temel istemleri uğ
runda gelişen mücadeleye yol 
göstermek, onu ge'liştirmek ve 
kitlesel politik amaçlı eylemler 
düzeyine tırmandı rı lmasına öncü
lük etmek öngörüsü~ söz konusu 
olan T. Kürdistanı olunca hiç 
bir somut muhteva içermemek
tedir. Kaldı ki, daha sonra ge
len cümle asıl. mantığı ifade 
etmektedir. Bu mantığı, merdi-. 
venci ekonomist anlayış olarak 

niteleyip yazımızın geçen kısım
larında eleştirmiştik. 

TKP Genel Sekreteri Haydar 
Kutlu'nun, Güneş ve bazı basın
la röportajları da sansürsüz veri 
sayılabilir. H. Kutlu, ulusal ·so
run söz konusu olunca, bir tor
ba dolusu boş laftan sonra asıl 
söyleyeceklerini, PKK 'yı terö
rist ilan ederek ve terör eylem
lerine karşıyız diyerek ifade edi
yor. Yeteri kadar açık değil mi? 
Kaldı ki bayımız bununla da 
yetinmeyip, sorunun, bir toprak 
sorunu "olmadığını" ekliyor ve 
böylece "misak-ı milli"nin ne 
yaman bir savunucusu olduğunu 

gösteriyor. Alınteri Dergisi 'nin 
6. sayısındaki bir yazının, (aynı 
mantığın ürünü) bugün Kürt so
rununu çözmek adına terör uy
gulayanları onaylamıyoruz", 
11 ama bu bahane edilerek halk 
üzerine baskı ugulanmamalıdtr", 
"ve hiç bir gerekçe halk üze
rinde yoğunlaşan baskıyı haklı 
gösteremez" cümleleri utanç 
duyulacak mantığı yansıtıyor. 
Türkçeye tercüme edersek "terö
rist PKK 'ya ne yaparsanız ya
pın ama bu bahaneyle halka 
baskı yapmayın" deniyor. Bü
bu söylenenler bırakalım namus
lu bir demokratın, H. Kutlu'nun 
yaşadığı memleketlerdeki libe
rallerin tavrı bile olamaz. Böyle 
bir mantığın şekillendirdiği poli
tika, ambalajı ne olursa olsun 
en hafif deyimi ile sosyal şove-, 
nizmdir. Ve Türk halkıyla Kürt 
halkının mücadele birliğine de
ğil, güvensizliğin gelişmesine 
hizmet eder. 

1937'de Ankara hükümeti 
Dersim bölgesinde Kürt aşiret
lerinin yeni bir gerici ayak
lanmasını bastırmakla uğraşıyor 
tespitiyle, Türkiye komünist ve 
devrimci hareketin saflarındaki 

sosyal şovenizmin ebeliğini ya
pan TKP, bugün de ambalajı 

farklı olmakla birlikte, aynı 

misyonu yürütmeye devam edi
yor. 

Diğer veriler daha çok yasal 
yayınlarda söylenenlerle sınırlı. 
Bu durum bir şanslılık da olsa 
ve isabetli olmasa da, yasal ya
yınların yansıttığı anlayışları az 
çok bildiğimiz ve bu anlayışla
rın özel bir taktikleri olsa mut
laka duyacağımiz için fazla yan
lışlık yapmış olmayız kanaatin
deyiz. Bu haliyle yasal yayınları 
veri olarak kullanmakta sakınca 
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görmüyoruz. Kaldı ki yasal ya
yınlarda herşeyi göze alarak 
söyleyecekler. Ulusal sorun, ne 
kadar duyarlı olunduğunun ve 
komünist cesaretin gerçek bir· 
kıstasıdır. Ne yazık ki, elimize 
geçen yasal yayınlarda, sorunun 
önemine uygun duyarlılığı göre
miyoruz. Bu duyarsızlığın sebebi 
olarak, komünist ve devrimci 
hareketin soruna bakışındaki 
yanlış anlayışlar elbette etkili 
ama bunun yanında, altı yıl ger
çek anlamda siyasi faaliyette 
bulunmamaktan, sesini kitlelere 
duyuımamaktan sonra kavuşulan 
ttdemokratik 11 olanakları yitir
meme özeninin getirdiği çekin
genlik ve yasalcılığı, sömürge
cilerin bam teline dokunmadan 
kurallarına uygun oynama cesa
retliliğni de sayabiliriz. Biz illa 
dergileri kapattırın demiyoruz. 
Niyet olursa dergileri kapattır
madan söylenebilecek çok şey 
olduğunu zannederiz. 1 ferkes ka
bul edecektir. Tekrarlıyoruz: 
Yeter ki niyet olsun. Daha doğ
rusu "niyeti" belirleyen mantık 
olsun. 

Öğrencilerin akademik de
mokratik mücadelesinin çeşitli 
görünümleri, 24 Ocak Kararları, 
cezaevleri sorunu, hatta Palon
ya 'nın Dayanışması veya Mozam
bik kurtuluş mücadelesi, barış 
savaşımı vb. sayfalarca yazının 
konusu olurken, siyasi önemi 
çok daha tartışılmaz olan bu so
runa verilen yerin oransızlığı ne 
hazindir. Açıktır ki bu bir ilgi 
sorunudur. Hangi şeye daha çok 
ilgi duyuyorsan ona daha çok 
yönelirsin. Her ilgi kesinlikle 
ideolojik bir ton, ideolojik bir 
içerik taşıdığına göre ilgisizliğin 
kaynağı sansüre yükleneme:r-
Çünkü gerçekten ısrarlı bir ilgi 
varsa sansürü delmenin yolu bu
lunur. Bizce Kürt sorununa il
gisizlik çok ciddi bir durumdur 
ve kendisine komünistim diyen, 
devrimciyim diyen her kadronun 
bundan rahatsız olması gerekir. 
Yoksa bu farklı haliyle, o eleş
tirdiğİrniz demokratlardan objek
tif olarak bir farkımızın olma
yacağı bilinmelidir. "Diktatör
lük elini üniversitelerden çek" 
ya da "kışla disiplinine hayır", 
"yaşasın demokrasi" yanında 
"sömürgeci faşist diktatörlük 
elini Kürdistan'dan çek", 11 Kür
distan'da askeri işgale son" ya 
da 11 Kürdistan'da soykırımlar 

durdurulsun" vb. denmiyorsa 
(demek istediğim formül bulu
nur), enternasyonalizm, antişo
venist mücadele ve ulusların 
kendi kaderlerini tayin hakkına 
ilişkin ne denilirse densin, kita
bi doğrular olarak kalır. Ne ka
dar yazılırsa yazılsın, oportü
nizm ne kadar isabetli eleştilir
se eleştirilsin, yapılan sadece 
lafü güzaftır. 

İşte bu bağlamda yasal ya
yınlara topluca ve kısaca bakar
sak birbirinden çok farklı bir 
tablo arzetmediklerini görürüz. 
Kısaca ve. topluca bakarsak di
yoruz, çünkü kısaca olmayan 
bir biçimde ve tek tek değin
memizi gerektirecek birşey za
ten yok. Ulusal sorunda en du
yarlı mantıklardan birini yansı
tabilecek 11 Yeni Öncü", 4. sayıyı 
geçtiği halde ve bu süre zarf ın
da Irak Kürdistanı 'na yönelik 
uçaklı tanklı işgal saldırısı gibi 
elverişli bir konu ortaya çıktığı 
halde, hiç birşey yazmamayı 
tercih ediyor. Ama yeşilleri 
unutınaya hiç niyeti yok~ "Ma
yıs'1, "Gün", "Yarın 11 dergileri 
konuyla hiç ilgili olmadığı için 
bizim de bu dergilerle ilgili 
birşey söylememe durumunu, ya-
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tosu sayılan 11 Çıkarken 11 yazısı 
idi. Açık söylemek lazım ki 
"doğulu insanlarımtZ 11 deyimini 
Nazlı Ilıcak'ın bile Kürtler diye 
tartıştığı bir dönemde doğrusu 
anlayamıyoruz. Lakin, daha son
raki yazılarında Kürt ve Kürdis
tan demekteler. Bu durum bir 
olumluluktur. Burada·n anlaşıldı
ğı gibi sömürgecilerin yarattığı 
tedhişlerin üstüne yürüyüp, on
ları aşaiı ve önümüzü açan hat
ta beğenmediğİrniz burjuva de
mokratlarının Kürt ve Kürdistan 
demesinden sonra biz de artık 
Kürt, Kürdistan diyorsak başka 
bir açıklaması var mı? Diğer 
yazılardan/değinmelerden biri 
cez"evi sorunu çerçevesinde. Bi
ri de TKP eleştirisi içerisinde. 
Ama bunlar dediğimiz gibi sa
dece değinme, yoksa Yeni Çö
züm ı ün bütünlüklü bir kendi 
anlayışına henüz rastlamadık. 
Sorunun önemine uygun bir ka
pasitede yaklaşım göremedik. 
Zannediyoruz ki Yeni Çözüm 
formül bulma ya da yasallık 
s?rununu pek problem yapmaz. 
Öyle olmalı ki yazılarında bolca 
silahlı mücadele vb. "tehlikeli" 
şeyler söylemek için hem for
mül bulmakta hem de cesur 

KÜRT SORUNUNU TARTlŞMAK İÇİN 
İSPANYOL OLMAK GEREKMEZ 

zıyı okuyan arkadaşlar bağışla
sın! "Yeni Aşama" dergisinde 
varolan bir dizi yazı, kitaba sığı
nıp genel birşeyler söyleme de
nemesi de olsa yürekten sevin
dik. "Yeni Demokrasi" onbin
lerce kilometre ötedeki Peru 
dağlarında patlayan silah sesle
rine her nedense ilgi duyuyor 
da, T. Kürdistanı dağlarındaki 
silah seslerini beğenmemiş ola
cak ki, fazla ilgi duymuyor. 
Hakkını yemeyelim. Aynı dergi
de Kürt ulusal sorunu üstüne 
bir yazı var ama, aynı yazıda 
ilginç bir gariplik de var. Yazı 
İran ve Irak Kürdistanı ında ge
zinip durmakta ama T. Kürdis
tanı diye bir olgu sanki iı.iç 
yokmuş gibi ısrarla kaçak güreş
mektedir. "Yeni Çözüm" dergi
sinde ise soruna üç yerde rast
ladık. İlki bir derginin manifes-

davranabilmektedir. Bu durumda 
Yeni Çözüm'e sormadan edemi
yoruz. Iyi güzel, TKP'nin bu so
rundaki çarpık anlayışını eleşti
rin, peki siz ne söylüyorsunuz? 
Sadece eleştirİcİ değilseniz öğ
renci gençliğin mücadelesi çer
çevesinde geliştirdiğiniz yakla
şımları bu sorun karşısında niye 
üretemiyor sunuz? Yoksa daha 
mı önemsiz bir sorun? Ya da 
üretİyorsunuz da neden yansıt
ınıyor sunuz? Sizi ne engelliyor? 

Son olarak "Görüş" dergisi
ne söyleyeceğimiz birşey var. 
Kürt ulusal sorununu tartışmak 
için İspanyol olmaya hiç de 
gerek yok, zahmet etmeyin! • 

YAŞASlN KÜRT HALKININ 
FAŞIZME 
VE SÖMÜRGECILICE 
KARŞI MÜCADELESI! 
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TBKP, 
• 

Faşist Rejimin Incir Yaprağı ını Olacak? 

T KP, geçmişini eskimiş bir 
gömlek gibi üzerinden 
atarak kendi tarihini so-

na erdiriyor. Yeni bir kimlikle, 
gönlündeki en büyük hülyayı 

gerçekleştirerek legalleşmeye 

çalışıyor. 
TKP'diere eskiden sorsaydı

nız, kendileri bilmem kaç yıllık 

utkan bir geleneğin sürdürücü
süydüler. Kan ve ateş hattından 

geliyorlardı. Oysa şimdi yatsı 

vakti gelmiş ve artık mum sön
müştür. Bir tane değil, iki tane 
genel sekreter kendi elleriyle 
gelip teslim olmuşlardır. 

Nabi Yağcı'nm, İsmail Bi
len'den devraldığı TKP, Türki
ye 'nin bugünkü pek çok hare
ketinden daha yenidir. Bu TKP' 
nin 1973'te yeniden kuruldu de
necek kadar yeni olduğunu sav
cı iddianameleri yazıyor. ·ı ı Ey
lül faşizmi bile bundan öncesini 
dikkate değer bulmuyor. 

Gerçekten de örneğin 12 
Mart faşizmi, ilerici devrimci 
insanların tepesine "balyoz" gi
bi inmeye çalışırken, Türkiye' 
de TKP'nin esamesi dahi okun
muyordu. Ankara 'nın puslu şa

faklarına darağaçlan kurulur
ken, TKP'nin bütün varlığı, bir 
radyo ve ona spikerlik yapan 
yabancıtaşmış bir mülteci çev
resinden ibaretti. 

Ancak ne var ki, TKP kendi 
tarihini daima ajitasyon ve ede
biyatla süslemeye, efsanevi ya
lanlarla geçmişini şişirmeye özel 
bir dikkat harcadı. Parti tarihi, 
hep "savaş tarihinden sayfalar" 
biçiminde· takdim edildi. llep 
ağır illegalite koşulları altında

ki kahırlı mücadeleden bahse
dildi. 

Gerçekten de Türkiye'de 
komlinistii~ de, iliegalite de hiç 
bir zaman kolay olmadı. Sadece 
iliegalite değil, legalite o:-!e hiç 
kolay olmadı. Sadece komünist 
ılıücadele değil, en basit hak
hukuk arayışı da sayısız· güçlük
le karşılaşarak, sayısız saldırıyı 

gC~üsleyerek, kan ve can vere
rek yol alabildi. 

Şimdilerde taze bir hevesle 
ANAP'çı kesilen Çetin Altan 
bile, sosyalizm, adalet, demok
rasi vs. dedi diye gözlinün üstü
ne- yediği yumrukların acısını 
halen içinde taşıyor. Çetin Al
tan, actsı bugünlere kalan bu 
yumrukları yediğinde sade bir 
vatandaş değil, bu ülkenin mec
lisinde dokunulmazlığı olan bir 
milletvekiliydi. Yumrukları da 
pavyon fedailerinden değil, aynı 

çatı altında kanun yapan kravat
lı milletvekillerinden yedi. 

Legalitesi böyle olan bir ül
kede, elbette ki illegalite, acı, 

kah ır, işkence ve ölümü göze 
almakla mümkün olabilirdi. Ni
tekim de öyle oldu. 

TKP, LEGAL!Sf VE 
ICAZETÇI BIR PARTIDIR 

A
ncak TKP'nin bu kahırlı 

mücadelede ne kadar yer 
aldığını Türkiye devrim-

cisi çok iyi biliyor. Uzağa git
meye gerek yok. Türkiye insanı 

en aşağılık işkencelerde 12 Ey
lül faşizmine ölümle karşı ko
yarken, TKP, direnmeyi bir kü
çük burjuva beyhudeliği sayarak 
cezaevleri yönetimiyle sorun çı
~arrnamak için hazır kıta durdu. 
lsrikl<il Marşını okuruayı ihmal 
edilmez bir milli görev sayarak, 
faşizmin zılgıtına ortak oldu. 

Hangi illegalite, hangi ağır 

koşullar? 
TKP'nin illegalitesi biçimsel 

bir illegaliteydi. Yoksa kendisi 
icazetçi ve legalist bir anlayışın 
savunucusu oldu. İllegaliteyi hiç 
bir zaman burjuvazinin koyduğu 

yasal çerçeveyi reddetme, kendi 
mücadele sahasını kendisi belir
leme, kendisini burjuvazinin hiç 
bir sınırlamasına tabi tutmama 
biçiminde anlamadı. Böyle olun
ca illegaliteyi, sınıf mücadele
sinin hırsla, bilinçle, şerefle ta
şınacak bir icabı olarak değil; 

bir an önce sırtından atılması 

gereken bir yük olarak gördü. 
Çünkü, TKP hiç bir zaman 

işçi sınıfına ve halka güvenmedi. 

Kendisini hiç bir zaman iktidarı 

alabilecek bir örgüt olarak 
görmedi. 

Bütün politikasını burjuvazi
nin bir kesimini desteklemek 
eksenine oturttu. Burjuva~i>:"e 
ilerici sıfatiarını bunun ıçın 

verdi. Taktik demek, hangi bur
juva kanadını nasıl ve ne ölçüde 
destekleyeceğinin biçimi oldtL 
Burjuvazi tarafından kabul gör
mek için ne gerekiyorsa onu 
yaptı. 

Kürt halkının mücadelesine 
karşı burjuvaziyi bunun için al
kışladı. 

Devrimci silahlı mücadeleye 
terörizm diyerek bunun için 
saldırdı. 

Atatürk'le Lenin'in, Evren' 
le Brejnev'in resimlerini yayın

larında bunun için yanyana 
koydurdu. 

LEGALIZMIN V ARACAGI YER 
ÖZAL 'IN KAPISIDIR 

12 Eylül Cuntasını dünyaya 
ilkin ABD duyurduğu hal
de, Cuntanın devrimci ör

gütlere saldırısını, hükümet te
rörün kaynaklarına iniyer diye, 
bunun için destekledi. Sözümona 
ulusal demokratik güçleri, Cun
tanın ilerici kanadım destekle
meye bunun için çağırdı. 
· İşte bu politika bu kapıya 
çıkar. icazetçiliğin varacağı yer 
Özal'ın makamıdır. 

1983 yılına kadar, Türkiye 
en koyu faşist dönemi geride 
bırakırken, TKP, rejime faşist 

dememek için bin dereden su 
getirdi. 1983 yılında, kendi mu
arızları faşizm çÖzülüyor derken, 
TKP, rejimi faşist ilan ediverdi. 

Şimdi Türkiye'de değişen ne
dir? Yine Evren-Özal yönetmi
yorlar mı? Değişiklik artık Em
niyet' in bodrumlarından altıncı 

kata çıkmak mıdır? 
TBKP sekreterleri faşizmi 

artık hiç ağızlarına almadık

ları gibi, diktatörlük, baskı, zor
balık kelimelerine de hafızala

rını kapatıyorlar. 
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Hatta Nabi Yağcı teröre 
karşı olduklarını ve hükümetten 
Kahraman Maraş olaylarının 
fai11erini bulmasını Tercüman'a 
söylüyor. Yani Kahraman Maraş 
katliamını düzenleyenierin bu
gün iktidarda olduklarını gör
mezden geli.)I-Qr. En büyük terö
ristterin Evren ve Özal olduğunu 
saklamak istiyor. Teröre karşı
ytz diyor ama devlet eliyle yü
rütülen teröre karşı çıkmıyor. 

Cindoruk bile rejimi şiddetle 
eleştirirken, Nabi Yağcı, kutsa
maktan geri durmuyor. Gindo
ruk kadar bile cesaret sahibi 
olmayanların Türkiye toprağında 
komünist olabilmesi mümkün 
değildir. 

Kendisini burjuvazinin kolia
rına ve insafına terketmenin 
adı da legalleşme değil, ancak 
teslimiyet olabilir.· 

Portekiz, Ispanya ve Yuna
nistan komünist partileri, yakın 

tarihin legalleşme örnekle
ridir. Hiç biri tövbe ederek le
gale çıkmadı. lliç bi ri geçmişi
ne küfrederek yasallık kazan
madı. 

KENDINI BURJUV liZININ 
INS/\I'IN/1 TERKETMEK 
KOMüNIZM DI\ V /\SINI\ 

1111\NETIIR! 

Ş 
imdi Evren-Özal faşizmi
nin bazı hesapları var. Bi
rincisi onlar kendilerine 

meşruiyet ve demokratik bir gö
rünüm kazandırmaya çalışıyorlar. 
Adı komünist olan bir !ega! 
parti olursa, kendi faşist rejim
lerini salt demokrasi olarak de
ğil, üstelik batı tipi demokrasi 
olarak gösterebileceklerdir. 
Böyle bir parti ile rejimin üs
tündeki gölgeler kalkmış olacak 
ve batı ile bütünleşme yolunda 
göstermelik engellerden bi ri 
daha temizlenmiş olacaktır. Bu 
konuda rejim ile hemfikir olan 
ise TKP'dir. !\vrupa Topluluğu 
ile bütünleşmeyi kolaylaştırmak 
için, Türkiye'nin sorunlarını çöz
meye yardımcı olmak için TKP 
figüranlık rolüne adaylığını ko
yuyor. TKP'ye bunun için ışık 
yakılmıştır. TKP de bu ışığın 

yakılması için gerekli hazırlık
larını tamamlamış, AT ve NA
TO'ya karşı olmadığını beyan 
etmiştir. 

Ikincisi, faşist rejim solu 
yeni bir yol ayrımına zorluyor. 

Solu tümden karşısına almayı 
rasyonel bir yol olarak görmu
yor. Tövbekarlar yaratmayı, sı

nıf mücadelesinin etkili bir 
metodu olarak, devrimci hare
keti kendi içinden vurmanın bir 
biçimi olarak kullanmaya çalı
şıyor. Solun bir kesimini yanına 
alarak, geride kalanlara daha 
büyiik bir hmçla saldı rm ak isti
yor. Yani faşist rejim, sola 
karşı, zihinleri hedef alan geniş 

çaplı bir operasyon düzenliyor. 
Bunun ilk adımı pişmanlık 

yasasıydı. /\ncak Evren-Özal 
çetesi, ceı.aevlerinde umduğunu 
bulamadı. Onbinlerce insanın 
arasında ancak birknç yüz kişi 
bulabildiler. Şimdi içerde bula
madıklarını dışarıda arıyorlar. 
Burjuvazi eli boş dönmeyeceğini 

de iyi biliyor. 
Çünkü, pişmencılar yaratmak, 

12 Eylül'ün icat ettiği bir tak
tik değildir. Cumhuriyette baş
lıyor. TKP'de yöneticiyken ne
damet getireni, genç ve güçsüz 
burjuvazi gani gani taltif etmiş, 

onları kendi kurumlarının başına 

oturtmuştur. 

Bugün ise o burjuvazi, tekel
cileşmişken, bir holdingler ağı

na dönüşmüşken kendisini çok 
daha kudretli görüyor. 

Solcudur diye 12 Mart faşiz
minin zindanlara tıktığı Mümtaz 
Soysal, şimdi uluslararası plat
formlarda faşist devletin sözcü
lüğünü yapıyor. Ermeni katliarrıı 
gibi tarihte eşine az rastlanan 
bir metanetin savunuculuğundan 
yüksek ödenekler alıyor. 

12 Mart 'ın sakınca lı piyade 
ilan ettiği Uğur Mumcu,devrim
ci harekete ve Kürt halkına 
karşı sakıncasız general edasıy
la küfür manzumeleri diziyor. 

Çetin Altan ise "sosyalizmin 
el kitabı" yazarlığından ANAP 
goygoyculuğuna terfi etmiş bu
lunuyor. 

İşte şimdi burjuvazi TKP 
eliyle saldırılarını yeni bir dü
zeye çıkarıyor. Artık tek tek 
insanlarla uğraşmak, trilyonluk 
holdingler için perakendecilik 
o.luyor. Çağın metodu toptancı

lıktır. Böylece ilk sipariş TBKP 
oluyor. 

Diyeceksiniz ki TKP, dişleri 
sökülmüş, silahı elinden alınmış, 
ağzına fermuar takılmış bir sol 
parti haline getirildİkten sonra 
yasal bir güvenceye kavuşacak 
mı? 

~ 
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Türkiye'de hiç bir burjuva 
partisinin yasal güvencesi yok 
ki TKP'nin olsun. Türkiye'de, 
güçsüz burjuvaziyi bugünkü hol
dingler seviyesine getiren iki 
parti oldu. Cl-IP ve DP. CIIP, 
diktatör Evren'in manevi babası 
Atatürk'ün partisiydi. CHP, en 
Atatürkçü yönetim döneminde 
işini bitirmiş bir oturak gibi 
çöpe atıldı. DP ise, liderlerini 
dahi ipte saliandı rı lmaktan kur
taramadı. Kendi partilerine da
hi her zaman tahammülü olma
yan bir burjuvazinin TKP'ye ga
ranti verebitmesi mümkün mü? 

Kaldı ki TKP, ilk kurucuları
nı bu burjuvazinin kalleşçe bir 
oyunu ile kaybetmiş bir partidir. 

Ama neytersiniz ki, TKP bir 
hafıza fukarasıdır. Sınıf teorisi
ni bir aşırılık ve çocukluk has
talığı saydığı gibi, tarihi de hiç 
sevmiyor. Nabi Yağcı, bir gaze
tecinin sorusuna kızarak, "bize 
geçmişimizi hatırlatmayın" di
yor. Çünkü geçmişe ait olan 
elbiseyi üzerinden atarak yeni 
bir kimlikle burjuvazinin yanına 
oturmak istiyor. 

GORB/IÇOV ÇIZGISI ILE 
TKP POLiTIK/ISI ARASINDA 

PIIRIILELLIK YOKTUR! 

B ir noktaya değinmek ge
rekiyor: Özellikle basında 
Gorbaçov çizgisi ile TKP' 

nin bu teslimiyet politikası ara
sında bir paralellik kuruluyor! 
TKP çevreleri ile onların İngil
tere 'deki muarızları ise ayrı 
kollardan aynı kanıyı güçlen
dirmeye çalışıyorlar. 

Bu, tamamen bir yanılma ve 
yanıltmacadır. TKP, eski alış
kanlıkla Gorbaçov' un dünya ça
pında kazandığı prestijle kendi 
politikasını ambalajlamak isti
yor. 

Bu gerçek, şunun bunun sö
züne bağlı birşey de değildir. 
Bir objektivite var: Gorbaçov 
herşeyden önce, sosyalizmin da
ha ileri boyutlara varmasının 
önünde ne kadar engel varsa 
hepsine karşı savaş açmış bulu
nuyor. 

TKP ise, Türkiye'de sosya
lizmin yolunu tamamen kapat
mak için herşeyi yapan raşist 
rejime karşı bırakalım savaştan, 
karşı olmaktan dahi vazgeçiyor. 
Bu politikanın neresi ortaktır? 
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Gorbaçov, sosyalizmin iler
lemesi için en başta kendi par
tisini e leşti ri ye tabi tutuyor. 
Genel sekreterliğini yaptığı par
tiyi suçluyor. 

Nabi Yağcı ise, silah zoruy
la Türkiye'nin başına çöreklen
miş diktatör Evren'e, ABD uşa
ğı soysuz Özal' a karşı tek söz 
dahi söylemiyor. Neresi ortaktır? 

Nihayet Gorbaçov sosyalizme 
dünya çapında itibar kazandırı
yor. Kendi toplumuna ve kendi 
partisine yeni bir dinamizm ka
tıyor. 

Yağcı ise TKP'nin içini ıyı
ce boşaltmak, devrimci insanla
ra moralsizlik ve yılgınlık yay
mak, komünizmin şerefini beş 
paralık etmek için ne gereki
yorsa onu yapıyor. Neresi para
lel oluyor? 

Ama TKP' nin yurda dönü
şünde, Gorbaçov politikasının 
rolü ink3.r edilemez. Kendi ül
kesinde parti yönetıcısı oldu 
diye bol keseden yiyip içen im
tiyaz sahiplerine savaş açan bir 
yönetim, elbette ki TKP gibi 
asalak bir yurtdışı partisine 
fazla tahammül edemezdi. 

"SOL BIRLIK" 
BITKISEL HAYATIAN 
KURTULABILIR Ml? 

K
. ürdistan solu'nun sağ eği

limleri üzerinde öteden 
beri TKP'nin ciddi etki-

leri var. Bunların bir kısmı, TKP 
ile çakışmayı, ona bakarak yol 
almayı politikalarının ana doğ
rultusu haline getirdiler. Sadeec 
ideoloji ve politikada değil, her 
konuda TKP taklitçisi oldular. 
Sanki Türkçeyi de TKP'de og
renmişler gibi, yayınlarında öz
türkçe kullanmaya özel bir he
ves duyuyorlar. Bu öztürkçenin, 
Kürt milletini asimile etmek 
amacına hizmet eden Atatürk' 
ün ırkçı ve elitist felsefesinin 
sonucu olduğunu göremiyorlar. 

Neden böyle yapıyorlar? Çün
kü TKP ile ilişkiler sayesinde 
mühür kazanacaklarını sanıyor
lar. Siyasi geleceklerini kendi 
akıl ve yüreklerinde değil, TKP' 
nin himayesinde arıyorlar: 

Tabii arada bir, tabana ve 
kamuoyuna karşı, TKP'yi de 
eleştİ rınekten geri durmuyorlar. 

(Devamı Sayfa 37 'de) 

. . -. . . . 
IKI AYRI EGILIM, IKI AYRI 

TAKTİK 

K 
ürdistan yurtsever hareketi içinde iki temel eğilim gide
rek belirı;tinleşiyor. Bu farkh iki eğilim hareketin çehresi
ni belirliyor. Bu iki eğilimi her birinin kendi içinde taşı-

dığı farklılıkları (ki bunların bir kısmı çok ciddi ideolojik farklı
hklardır) bir tarafa bırakarak özet halinde şöyle tanımlayabiliriz: 

Birinci eğilime mensup olanlar, siyasi geleceğini Türkiye'de 
"demokrasiye geçiş"e bağlamış durumda. Siyasi taktik olarak 
sömürgeci iktidarın Demirel, Ecevit ve lnönü'lü liberal muhale
fetini destekliyor. Kürdistan'da siyasi mücadelenjn yükseltilmesi 
ve yaygınlaştıl-ılmasını bu liberal muhalefetin zaferine bağlamış 
durumda. Bu yüzden de bu muhalefete uyarlı bir siyasi çizgi iz
liyorlar, onun işini aksatlet çabalardan geri duruyorlar. Yeni bir 
on senelik "demokrasili yıllar"ı bekliyorlar. Kürdistan'da yürütü
lecek bir silahlı mücadeleyi "zamansız" hatta "provokasyon" ola
rak değerlendiriyorlar ve buna şiddetle karşılar. Bütün bunların 
sonucu olarak tutabildikleri kadroların hemen hemen hepsini 
yurt dışında tutuyorlar. Ülkede siyasi faaliyeti yükseltmek gibi 
ciddi bir kaygı ve çabaları yok. Kendi eski taraftarı olup ülkede 
kalmış; cezaevine girmiş çıkmış kadroları ise, deyim yerindeyse, 
kendi hallerine terketmiş durumdalar. Bu eğilime mensup olan 
örgütler siyasi faaliyetlerini burjuva muhalefet partilerinin yol 
almasına bağ.lı olarak açılan yoldan onları izleyerek yükseltebi
lirler. Sonuç olarak bu eğilimin siyasi kaderi; Demirel, Ecevit 
ve lnönü'lerin kaderine bağlıdır. 

Birinci eğitime mensup çeşitli kişi ve örgütler sayılabilir. A.n-: 
cak bu eğilimin en baş temsilcileri TKSP ve PPKK 'dır. Bu ıkı 
örgüt, legalleşmek için TC ile pazarlık yapan TKP ve TİP ile 
birlikte Sol Birlik ittifakı içinde yer alıyorlar. Sol Birlik içinde 
yer almaları tesadüfi bir durum değildir. Temsil ettikleri siyasi 
eğilim onlara bunu yaptırıyor. Sol Birlik'in diğer örgütleri ile 
detaylar bir yana bırakılusa aynı eğilimi taşıyorlar. 

İkinci eğilim, deyim yerindeyse, mevcut durumda birincisinin 
yaptıklarının tam tersini yapıyor. Bütün riskleri göze alarak ve 
uğradığı tahribatları onararak ülke topraklarında siyasi mücade
leyi yükseltrneye çalışıyor. Ülkedeki taraftarlarını örgütleyip 
mücadeleye sokuyor. Yurt dışındaki kadrolarını, "Yurda Dön" 
çağrıianna uyan Cem Karaca, TKP ve TİP gibi değil, gizli yollar
dan mücadele yürütmek üzere ülkeye gönderiyor. Silahlı müca
dele veriyor ya da bu doğrultuda silahlı peşmerge birlikleri oluş
turup eğitmek gibi somut pratik hazırlıklar yapıyor. Açık ki, ~u 
eğilim kendi kaderini kendi elinde tutuyor. Burjuva muhalefetı
nin açtığı yoldan gitmiyor, kendi yolunu kendi çiziyor. 11 Demok
rasili yıllar" beklentisi içinde değil, radikal devrimci bir müca
dele dalgası yaratmaya ve bunun etrafında Kürdistan halkını 
birle~tirmeye çalışıyor. 

YKK, TSK, PKK ve TKP-ML (Partizan) bu eğilimi temsil 
eden örgütlerden. Aralarındaki ciddi ideolojik-politik farklılıklara 
rağmen bu örgütler bir radikal devrimci mücadele çizgisinde bir
leşiyorlar. 

Birinci eğilim, işi burjuva muhalefetine havale ettiğinden do
layı Kürt yurtsever hareketin kaderi büyük oranda ikinci eğili
min başarı veya başarısızlığına bağlıdır. 

Ancak sonuç olarak belirtelim ki iki farklı siyasi eğilimden 
bahsediyoruz. Biri diğerine kurşun sıkan iki düşman ka~ptan de
ğil. Eğilimler ve örgütlerarası farklılıkları tartışırken bız yurtse
ver ve devrimci militanların halkımızın çıkarlarına, yurtsever ha
reketimizin zaferi için devamlı doğruyu aradıkları inancımızı ko
ruyarak bunu yapıyoruz. Hiç bir örgüt ve hele militana karşı ön 
yargımız yoktur. (;aye, yurtsever hareketin doğru bir eğilim et
rafmda ulusal birliğini yaratmaktır. • 
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Fabrikalan Tutan 
Kavgayı Kazamr! 

T 
ürkiye Kürdistanı 'nda ka
pitalist ilişkiler egemen
dir ve güçlü bir proletar-

ya mevcuttur. Kürdistan'daki 
en önemli işçi merkezlerinden 
olan Gazi Antep son yıllardaki 
hızlı gelişimiyle Türkiye 'nin be
şinci büyük şehri olmuştur. Af
şin-Elbistan önemli bir sanayi 
ve işçi merkezine dönüşmüştür. 
Sömürgeci burjuvazi ülkemizi 
daha iyi sömürebilmek, yeraltı 
ve yerüstü potansiyel kaynakla
nndan daha etkili yararlanmak 
ve Kürdistan'ı daha verimli bir 
pazar haline getirebilmek için 
mütemadiyen Kürdistan'da kapi
talist ilişkileri geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak zorunda kalıyor. 
GAP projesi bu durumun en ha
riz örneğidir. GAP projesiyle Ur
fa, G. Antep'i de geride bıra
karak Kürdistan'ın ve Türkiye' 
nin en önemli tarım ve sanayi 
merkezlerinden biri haline gele
cektir. Sömürgeci düşman bu 
kapitalistleşmeden Kürt ulusunu 
daha iyi ve daha kolay asimile 
edebileceğini ummaktadır. O bu
nu umadursun, biz komünistler 
çok iyi biliyoruz ki, kapitalist 
ilişkilerin gelişmesi aslında 
Türk sömürgeci egemenliğinin 
mezar kazıcıhğı görevini göre
cektir. Gelişen ve yaygınlaşan 
kapitalist ilişkiler, ulusal yurt
sever hareketimizin güçlenmesi 
ve yaygınlaşması için elverişli 
objektif bir zemin yaratmakta
dır. 1960'Iardan bu yana yurt
sever hareketin boy verip güç
lenmesi bunun en açık kanıt
larından birisini oluşturmuyor 
mu? 

Kürdistan'ın proletarya or
dusu büyüyor. Bu orduyu ulusal 
yurtsever, demokratik ve sosya
list bilinçle donatmak biz Kür
distan devrimcilerinin temel gö
revidir. Bu görevin sadece siya
si ajitasyonla yerine getirile
meyeceği açıktır. Kürdistan 
proJetaryası kendi haklarına sa
hip çıkmalı, yani sömürgeci ve 
yerli burjuvalar için değil, ken-

disi için sınıf olmak üzere ör
gütlenmeli veya varolan örgüt
lülüğü güçlendirilmelidir. 

••• 

K ürdistan'daki sendikalaş
ma Türkiye tarafına göre 
daha zayıf, varolan sen-

dikalar yetersiz ve çoğunlukla 
gericilerin kontrolünde bulunu
yor. Ancak buna rağmen biz 
Kürdistan komünistleri ve ileri 
işçileri olarak bu sendikalara 
gi(meli ve buralarda çalışmalı
yız veya zaten varolan çalışma
larımızı güçlendirmeliyiz. Çünkü 
bu sendikalar bü(ün yetersizlik
lerine ve gerici yapılarına rağ
men varolan (ek işçi örgütleri 
durumundadırlar ve işçi sınıfının 
mevcut durumdaki en geniş bir
liğini temsil ediyorlar. 

Bu sendikalardaki faaliyeti
mizin güçlendirilmesi, işçi kit
lesiyle bağlarımızın güçlendiril
mesi olacaktır; sosyalist ve 
yurtsever bilince sahip işçilerle 
henüz bu bilinci alamamış işçi
lerin birliği ve ulusal özgürÜik 
mücadelemizin fabrikalarda yük
seltilmesi olacaktır. 

Işçi hareketinin bilinç ve de
ney olarak geriliği gerici ve 
gangaster tipi sendikacıların tü
reyip sendikalarda, egemen ol
masına imkan tammaktadır~ Bu 
olgu Kürdistan'daki sendikalar-
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da Türkiye tarafındakilerden 
çok daha güçlü ve belirgindir. 
Gerici ve gangaster tipi sendi
kacılar işçi harekNi içinde 
burjuvazinin temsilcileridir ve 
çoğu durumda direk ve delaylı 
yollardan patraniarta ilişkileri 
vardır. Bu kesimin sendikalar 
üzerindeki egemenliğinin kınl

ması kısa zamanda ko(arılabile
cek birşey değildir. Uzun ve so
luklu bir çalışmayı gerektirir. 
Ve hepsinden önemlisi bu, işçi 
hareketinin bilinç seviyesiyle il
gilidir. Işçi hareketi içinde ve 
bilhassa fabrikalarda uzun soluk
lu bir siyasi ve ekonomik bilinç
lendir me ve mücadele olmadan 
işçi hareketi ve sendikalardaki 
gerici yapıyı ilerici bir yapıya 
dönÜŞ(Ürmek mümkün olmaya
cakur. Kavgayı, fabrikaları so
nuna kadar tutan, tutalıilen ka
zanır. O halde bütün ilişkileri
mizle fabrikalara, işyerlerine!.. 

Bir devrimci işçi, işçi hare
keti içinde nasıl bir faaliyet 
yürütmelidir? 

• Fabrika ve işyerleriyle zen
gin ve ısrarlı bir ilişki ağı
na sahip olmalı, tek bir 
tür değil, çok değişik se
viye ve (Ürde ilişkiler kur
malı, işçilerle sadece iş
yerlerinde değil, işyeri dı
şında da ilişki sürdürmeli
dir. 
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• Sürekli ve ısrarh bir bi
linçlendirme çabaSI içinde 
olmalı, sözlü-yazılı, yasal
yasadışı vd. bütün araçlar
dan ustaca yararlanan bir 
propaganda faaliyeti yü
rütmelidir. Bilinçlendirme 
ve propaganda faaliyeti 
ekonomik, siyasi ve yurt
sever yanların hepsini kap
samalı, bunların uyumlu bir 
birliğini oluşturmah, her 
biri yer ve zamanı uygun 
seçilerek ustaca kullanıl

malıdır. 
• İşyerierindeki bütün kıpır

danışiarın en aktif elema
nı, cesur ve fedakar bir 
eylemci ama aynı zaman
da işçilerin bilinç seviye
sini ve eylem kapasitesini 
çok iyi bilen zeki ve akıl
lı bir yol gösterici, }ega
list değil, işçi haklarının 
kararlt bir savunucusu, ya
sal ve aynı zamanda yasa
dışı eylem ve direniş ör
gütleyicisi olmalıdır. 

• Sendika olmayan işyerle

rinde sendikalaşma için, 
olan yerlerde ise bunu ger
lendirrnek için çalışmalı, 

gerici ve gangaster tipi 
sendikacılara karşı müca
dele etmeli, bunların ege
men olduğu yerlerde ise, 
bunlara karşı muhalefet 
örgütlemeli, ama sendika
dan aynlmayı değil, sen
dika içinde kalarak müca
dele .etmeyi hedeflemeli
dir. 

İşyerierini tutmadan devrim
ci ve kalıcı bir sendikal faali
yet yürütmek mümkün değildir. 
Diğer yandan sendikal faaliyet 
siyasi ve yurtsever faaliyetimi
zin önemli bir aracıdır. Bir işye
rinden diğer işyerine, bir böl
geden diğer bir bölgeye geçme
ınizi sağlayarak ulusal bir koor
dinatör görevi görür. Keza sen
dikal faaliyet geniş işçi kesim
leriyle bağ kurmamızr sağlayan 
önemli bir legal araçtır da. 

• • • 

S 
endikal birlik meselesi 
çeşitli biçimlerde biz 
Kürdistanlı komünistlerin 

tartişma gündemine geliyor. 
Birincisi, ayrı konfederasyon 

(veya DISK 'in yeniden kurulma
sı) meselesidir. 

Partimiz, Türkiye Komünist 
Partisi (Birlik) 2. Kongresi 'nin 
tartışarak karara bağladığı gibi, 
biz ayrı bir konfederasyon oluş
turulmasına karşıyız. Işçi hare
ketinin, DISK'in bir biçimde 
yeniden örgütlenmesi veya baş
ka bir şekilde ayrı bir konfede
rasyonun örgütlenmesine ihtiya
cı yoktur. Devrimci yurtsever 
hareketimizin ise, hiç yoktur. 
Ayrı bir konfederasyon örgütle
rnek yerine işçi hareketinin da
ha önce DISK' te ifadesini bulan 
ileri sendikal geleneği Türk-İş 
içinde sürdürülmelidir. Ayrı kon
federasyon, ister istemez işçi 
hareketinin ikiye bölünmesini, 
sınıf bilinçli işçilerin henüz bu 
bilince sahip olmayan geniş işçi 
kitlesinden kopmasını getire
cektir. Böylece sözü çok edilen 
ileri sendikal geleneğin işçilerin 
tamamına değil, sadece bir kıs
mına götürülmesi mümkün ola
cak ve diğer kısmı gerici ve 
gangaster sendikacıların kontro
lüne terkedilmiş olacaktır. Di
ğeri, ayrı bir konfederasyon 
kurulsa bile, bunun bugünkü 
Türk-İş'ten çok daha fazla bir
şey yapabileceği de alabildiğine 
tartışmalı birşey. Zira, mevcut 
yasal ve yasal olmayan sınırla
malar sendikaların faaliyet ve 
fonksiyonlarını afabildiğine sınır
lamış durumda. Sendikalar her
şeyden önce bu sınırlamayı yen
ıneye çalışıyorlar. 

Devrimci siyasi faaliyetimiz 
açısından ise, bizim için önemli 
olan bütün işçi kitlesine hitap 
edebilmek, onunla ilişki kurup 
siyasi ve yurtsever hedefler doğ
rultusunda harekete sokabilmek
tir. Bunun için ise, tek işçi kon
federasyonu her bakımdan çok 
daha tercih edilir. Özet olarak, 
ayrı konfederasyon, işçi hare
ketinin tümünün ortak eğilimi 
ve talebi değildir. 

Sendikal birlik meselesinde 
ikinci olarak tartışma gündemi
mize gelen mesele, Kürdistan 
işçi sınıfının ayrı bir ulusal sen
dikada örgütlenmesinin doğru 
olup olmadığıdır. 

Işçi hareketi içindeki yurt
sever propaganda ve faaliyetinin 
verimli ve başarılı olması için 
ayrı bir ulusal sendikanın bize 
ek olarak sağlayacağı herhangi 
bir imkan yoktur. Mesela, Kür
distanlı işçilere ulusal kavgamı
zı anlatmamız için, onlara yurt-

sever bilinç vermemiz ıçın niçin 
ayrı bir ulusal sendikaya ihti
yacımız olsun? Aynı şeyi neden 
Türkiye ve Kürdistan işçi sını
fını kendi çatısı altında birleş
tiren sendikalarda yapmayalım? 
Aynı iş kolundaki işçilerin biri 
Türkiye, diğeri Kürdistan'da 
olmak üzere iki ayn sendikada 
örgütlenmesi gibi bir iğretiliği 
düşünün! Bir de bunu işçilerin 
birliği ilkesiyle tartın! 

Neresinden bakarsak bakalım 
ayrı bir ulusal sendika ne ulu
sal demokratik hareketin genel 
çıkarlarına ne de Kürdistan işçi 
sınıfımızın sınıf çıkarlarına uy
gundur. Ayrı ulusal sendika te
zini ileri sürenler, işçilere yurt
sever sosyalist bilinç vermek 
için değil, burjuva yurtsever bi
linç vermek için bunu yapıyor
lar. Yani ayrı ulusal sendika, 
Kürdistan proletaryasının değil, 
Kürdistan ulusal burjuvazisinin 
ve onun sloganlarını bağırmak
tan hoşlanan bir kesim Kürdis
tan küçük burjuvasının talebidir. 

Biz Kürdistanlı komünistler, 
işçi hareketinin ulusal yurtse
ver mücadelede güçlü ve önder 
konuma yükseltilmesi için ça
lışıyoruz. Ancak, bunun işçilere 

burjuva bilinci verilerek yapıla
mayacağı gibi, küçük burjuva 
dar kafaldığına inanmıyoruz. 

Proletarya hem enternasyo
nal hem de yurtsever bilinçle 
donatılabilir. Zaten bu bilinç 
olmadan Kürdistan proletarya
sının Kürdistan özgürlük devri
mine öncülük yapması mümkün 
değildir. 

Ancak bu, sendikaların mev
cut durumunu benimseyip onay
ladığımız anlamına gelmiyor. 
Türkiye sendikal hareketine şo
venist bir yapı egemendir. Üs
telik bu konuda, ilericisi g'eri
cisinden daha iyi bir konuma 
sahip değil. Bu şovenist yapı ve 
onun tepe noktalarını tutan sö
mürgeci yardakçısı kast Türk 
ve Kürt işçilerinin birliği önün
de ciddi bir engeldir. Üyeleri
nin önemli bir oranı Kürt ol
masına rağmen sendikalar ve 
sendikacılar Kürt ulusunun de
mokratik haklarından asla bah
setmezler. Daha sağlam, daha 
güçlü bir birlik için bu şovenist 
yapı Türk, Kürt, Çerkez vd. 
tüm işçilerin ortak enternasyo
nalist miicadelesi ile yıkılma
lıdır •• 
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Daha Inisiyatifli Bir Faaliyet 
Daha Yaratıcı Bir Üslup 

Partimizin 2. Kongresi bizim 
i<;:in gerçek bir sıçrama tahtası 
oldu. Önümüzde yeni bir döne
min kapısı açılıyor. Faaliyeti
miz, yeni özellikler kazanarak 
bir üst seviyeye çıkıyor. 

Önemli gelişmelere şahit 
oluyoruz: Bir defa politik etki
miz her zamankinden daha ge
niş bir alana yayılıyor. Presti
jimizin arttığını, örgütümüzün 
geliştiğini görüyoruz. En önem
lisi, avantajlaumızı, sahip oldu
ğumuz gelişme dinamiklerini, 
bizi güçlü kılan faktörleri şimdi 
daha iyi anlıyoruz. 

TOPLUMUN HER KESIMINDEN 
YENI ÜYELER KAZANiYORUZ 

Bu gelişmeyi sadece biz de
ğil, başkaları da görüyor. İliş
kilerimiz gelişiyor. Başta işçi
ler ve öğrenciler olmak üzere 
toplumun hemen hemen her ke
siminden yeni üyeler kazanıyo
ruz. 

Bölge komitelerimizin nispe
ten daha canlı faaliyet yürüt
tüğü iki ayrı bölgede bir hayli 
gelişme kaydettik. Işçi potansi
yeli büyük olan bu iki bölgede 
de örgüt büyüyor. Büyüme, ak
tivite ve canlanmayı beraberin
de getiriyor. Kürdistan'ın belli 
başlı işçi merkezlerinden olan 
bu iki bölgede de 12 Eylül'den 
önce başka siyasetiere göre çok 
zayıftık. Buralarda yoğun bir 
aktivite vardı. En güçlü olan 
siyasetler, ayrı ayrı bu iki böl
gede güçlerinin en fazlasına sa
hip bulunuyorlardı. Bu örgütler
den bh .. si, bize oldukça yakındı. 
Biri ile de aramızda çatışmaya 
varan ayrılıklar vardı. Şimdi her 
ikisinden de insan kazanıyoruz. 
Bize hem yakın ve hem de böy
lesine uzak siyasetlerden artık 
bugün insan kazanıyor olmak, el
betteki bizim için olumlu bir 
göstergedir. 

Geçmişteki en güçlü siya
setlerin yerini almak, doğrusu 
insanı heyecanlandırıyor. Kendi 
mücadelemizin somut ürünlerini 
görmek hepimize şevk ve moral 
veriyor. 

ESKININ ÖLÇÜLERIYLE 
BAŞA RILI BIR MÜCADELE 

YÜRÜTMEK IMKANSIZLAŞIYOR 

Artık şu iyi anlaşılıyor: Eski
nin ölçüleri ile başarılı bir mü
cadele yürütmek imkansız bir 
hale geliyor. 12 Eylül faşizmi, 
sınıf mücadelesini bambaşka 
bir düzeye çıkardı. Devrimci ve 
yurtsever örgütlerin de bu dü
zeyde ve bu çapta bir mücadele 
yürütmeleri gerekiyor. Eskiden 
Antep dendiğinde başka, Istan
bul dendiğinde başka siyasetler 
akla geliyordu. Daha doğrusu 
tek başına bir bölgede güçlü 
olmak siyaset olmaya yetiyor
du. Oysa şimdi bu süreç hızla 
geride kalıyor. Ülke ve ulus 
çapında, devrimci ve yurtsever 
kavganın bütün alanlannda poli
tik bir güç olmak gerekiyor. 
Sendikalardan üniversitelere, 
köylerden metropollere kadar 
toplumsal her alanı etkilemek 
gerekiyor. Silahlı mücadeleden 
legal çalışmalara kadar bütün 
mücadele biçimlerini aynı pota
da eritecek, mücadeleyi bir saf
hadan öbürüne başarıyla taşıya
cak topyekün bir mücadele ka
pasitesine sahip olmak gereki
yor. Aksi halde kalıcı bir poli
tik güç olabilmek, temel bir 
eğilim haline gelebilmek gittik
çe zorlaşıyor. Bu yüzden dev
rimci ve yurtsever hareket hızla 
yeniden saflaşıyor. 

Geçmişte bizden çok güçlü 
pek çok siyasetin gerilemesinde 
ve bizim bugün artan bir hızla 
öne çıkmamızda, derinleşen bu 
süreç rol oynamaktadır. 

TKP(B) TEK BIR ÖRGÜT 
OLMAKTAN ÇlKlP 

BIR ÖRGÜTLER TOPLAMINA 
DÖNÜŞÜYOR 

Partimiz TKP(B), artık bu
gün tek bir örgüt olmaktan çı
kıp bir örgütler toplamına dö
nüşüyor. Çeşitli mücadele biçim
lerini aynı hedefe yönelten, 
farklı sahaları aynı merkezde 
birleştiren politik bir güç düze
yine geliyoruz. Türkiye ve Kür
distan devrimci örgütlerinin 
önem li bir bölümünün henüz 
parti dahi olamadıkları düşünül
düğünde, vardığımız aşama ve 
partimizin nitelikleri daha iyi 
anlaşılmaktadır. 

SILAfll DA KITABI DA 
AYNI USTALlKLA 

KULLANACAGIZ 

TKP(B) ne sadece bir böl
genin, ne sadece bir milletin, 
ne de sadece bir mezhebin ör
gütüdür. Ama böyle örgütler 
Türkiye'de de Kürdistan•da da 
az değildir. Kendimizi mücade
lenin tek bir alanına hapsetmi
yoruz.. Legal derneklerde de, 
ağır iliegalite şartlarında da 
aynı heyecanı duyuyoruz. Dev
rimci mücadeleyi tek düze bir 
faaliyet olarak görmüyoruz. Si
lanı da kitabı da aynı ustalıkla 
kullanmaya çalışıyoruz.. Sadece 
dünün partisi değildik, sadece 
bugünün partisi de olmayacağız.. 
Her geçen gün daha büyük 
adımlarla yürümeyi hedefliyo
ruz. Her geçen gün daha fazla 
öne çıkacağız. 

Vardığımız bu nokta, parti
mizin isabetli politikasının sen
tezi olan öncülük yeteneğinin 
sonucudur. En ağır koşullarda, 
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binbir acı, kahu ve zorluğa rağ
men fedakRrca mücadele eden 
yoldaşlarımızın emeği boşa git
medi. Partimiz bugün her za
mankinden daha güçlüdür, her 
zamankinden daha örgütlüdür! 

Ancak politik mücadele as
faltta yürümeye benzemez. Hızı 

hep aynı olan bir süreç değildir. 
Bizi ileri götüren dinamiklerle 
birlikte problemlerimizi de iyi 
kavramamız gerekiyor. Her ileri 
adım mutlaka bizi yeni görev
lerle karşı karşıya getiriyor. 
Her başarı, her kazanım, içinde 
bir sürü problemi taşıyarak ge
liyor. Mücadele her ileri safha
da yeni boyutlar kazanıyor. 

Örneğin, 12 Eylül faşizminin 
ilk yıllarında pekçok örgütün 
kendini dahi koruyamadığı, ör
gütsel faaliyete ara verdiği ko
şullarda, ayakta kalmak, yayı

nımızl çıkarıp dağıtmak bizim 
için ayırt edici bir başarıydı. 

POLITIK AVANTAJLARIMIZI 
TAM BIR ÖRGÜTSEL BIRIKIME 
DÖNÜŞTÜREBILMIŞ DEGILIZ 

Ancak bugün için bu seviye
de bir faaliyet bizim için bir 
başarı değil, tersine yerinde 
sayma göstergesi olur. Yani 
başarı bile, yeni yeni başarıla
rın manivelasi olmadıkça değe
rini yitiriyor. 

Bu bakımdan hem avantajla
rımızı, hem de sorunlarımızı iyi 
t:ammamız gerekiyor. 

Mesela, bizi dayuran bir ak
tiviteye ulaştığımız henüz söy
lenemez. Politik üstünlüklerimizi 
tam bir örgütsel birikime dö
nüştürebilmiş değiliz.. 

Bizi engelleyen faktörlerden 
birisi, gizlilikle malul darlıktır. 
Gizliliği, illegaliteyi fetişleştir
diğimiz ölçüde örgüt daraliyor 
ve kitlelerden uzaklaşıyor. Böy
lece istediğimizin tersine, örgü
tü koruyacak kitle zırhından 

yoksun kalıyoruz. Örgüt kitle
lerle değil, kendi kendisiyle uğ
raşan bir aygıt durumuna geli
yor. Oysa örgüt de, gizlilik de, 
diğer prensiplerimiz de müca
dele içindir, bizi kitlelere gö
türmek içindir. 

Dı:şa yönelik faaliyet, müca
delemizin ana doğ_rultusu ol-

malıdu. Lenin' in de söylediği 
gibi, fikirlerimiz ancak kitlelere 
mal edilirse maddi bir güce 
dönüşebilirler. Kitlelere ulaş
mayan hiç bir düşünce, politika 
olmaz, sadece niyet olarak ka
lır. 

Biz genel olarak, örgüt faa
liyetini hep militanların dar 
pratiği olarak düşündük. Birisi
ne iş yaptırmak için evvela 
onun üye olmasını bekliyoruz.. 
Oysa bize üye ol mitdığı halde ve 
belki de üye olmayacağı halde 
bizimle aym amaçları paylaşan 

binlerce insan vardır. Kendi kö
yünün yamacına "Yaşasın Kür
distan" yazacak binlerce insan 
vardır. Yeter ki biz kitlelere 
uzanabilelim, yeter ki biz her
kesi bir şekilde mücadelenin 
içine çekebilelim. 

ÖRGÜT FAALIYETIMIZIN 
DAHA BÜYÜK BIR 

INISIY ATIFE IHTIY ACI 
VARDIR 

Kanaatimizce önemli bir ek
siğimiz, inisiyatif zay1flığıdır. 

Mesela, bugüne kadar hiç 
bir bölge örgütümüz yahut ör
güt birimimiz kendi başına bir 
kampanya düzenlemedi. Yapılan 
kampanyalar, örgüt merkezinin 
direktifi ve zamanlaması ile 
oldu. Böyle bir üslup, bölgeleri 
bir şube konumuna getiriyor. 
Oysa bizim her bölgede bir şu
beye değil, her bölgede bir ör
güte ihtiyacımız vardır. Hatta 
diyelim ki bir kasahada tek bir 
yoldaşım1z varsa, burada bütün 
YKK benim diye düşünmelidir. 
Tek bir kişiyle dahi yapabilece
ğimiz dünya kadar iş vardır. 
Devrimci mücadelede en büyük 
dayanaklanmızdan biri tecrübe 
ise, diğeri de yaratıcthğımızdır. 
Devrimci eylem için hiç bir ha
zır reçete yoktur. Yapabilece
ğimiz herşeyi yapmaya çalışa
cağız. Bir bölge örgütümüz 
kendi adına bildiri çıkarırken, 
tek bir yoldaşınıız okul duvarına 
yazı yazabilir. Ikisi de bir poli
tikayı ifade etmiş olurlar. Kal
dı ki, kendi inisiyatifimizle, ken
dimizin karar verdiği eylemler, 
pratik düzenleme bakımından 
daima daha kolaydırlar. 

Şimdi karşımıza çıkan ve 
ileride daha da önem arzedecek 
bir sorun da legal çalışma ile 
illegal faaliyet ayrımıdır. Legal 
olanaklar KUrdistan'da da var
dır. Şimdi sendikalar, ileride de 
öğrenci, öğretmen dernekleri ve 
yasal kuruluşlar olarak kullanı
labilir. Sadece sımf hareketi 
açısından değil, genel demokra
tik potansiyel açısından da sen
dikalar büyük önem arzediyor. 
Faaliyet yürüttüğUmüz yerlerde 
işçi sınıfı ve sendikalar içinde 
gelişebilmemiz için güçlü belir
tiler var. Bir kere en canlı top
lum kesimi işçiler. lkinci Kong
reden buyana epeyce işçi ka
zandık. Bunların arasında kendi 
işyerlerinde öne çıkmış, deney
li, becerikli değerli yoldaşları
miz var. Bu yoldaşlarımızı kendi 
alanlarına yoğunlaşurmamız ge
rekiyor. Işte bu noktada legal
illegal mücadele ayrıml bir 
prensip meselesinin ötesinde 
pratik bir zorunluluk olarak kar
şımıza çıkıyor. Dolayisıyla ay
nml iyi yapmamız, işin örgütsel, 
pratik bütün boyutlarını iyi he
sap et'memiz gerekiyor. Sendi
kalardaki çalışmayı legal bir 
faaliyet olarak ayırmamiz gere
kiyor. 

Gençlik içinde de gelişme 
olanaklarımız var. Şimdiki biri
kimimiz yeterli olmamakla bir
likte az da sayrlmaz. Onlan 
daha inisiyatifli kılmak ve daha 
bağımsız hale getirmek gereki
yor. 

ÖRGÜTÜMÜZÜN EYLEM 
YETENEGINI YÜKSELTELIM 

Genel olarak ilişkilerimiz 
gelişiyor. Bir yere geldikten 
sonra gelişmek, yayılmak daha 
kolay oluyor. Bir kasabadan, bir 
merkezden çok yere birden 
uzanmak kabil olabiliyor. Çünkü 
aşiret ilişkileri hazır bir ilişki 
ağı oluşturuyor. 

Sonuç olarak, hızla gelişme
miz için güçlü em areler ve sağ
lam dayanaklarımiz var. Kararlı, 
ısrarlı ve yaratıcı bir üslupla 
faaliyet yürüttüğümüz ölçUde 
ilişkileri zengin ve eylem yete
neği yüksek bir örgüt haline 
gelebiliriz. e 
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Hürriyet Gazetesi'ndeki Röportaja Yankılar: 
TAVRlMIZ OLUMLU KARŞILANIYOR 

Yoldaşlar, 
Bölgemiz, esas itibariyle 

köylülüğün yoğun olduğu bir yer. 
Ama işçi sınıfı da hızla gelişi
yor. Çünkü çok sayıda sanayi 
tesisi var. 

Bölgemiz, 12 Eylül'den önce 
çok ciddi bir siyasi potansiyele 
sahipti. Pekçok siyasi hareket 
burada kolayca barınabiliyordu. 
Hatta merkezi burada olanlar 
bile vardı. 

12 Eylül'den sonra ise, dev
rimci hareketin almış olduğu 
yenilgi doğal olarak burada da 
yaşandı. Devrimci hareketlerin 
kimisi belini doğrultamaz duru
ma geldi. Kimisi daha da sağa 
kayarak rotasını iyice şaşırdı. 
Baz1sı da bekle-gör tavrıyla si
yasi faaliyet bakımından tama
men şanssız ve pasif duruma 
düştüler. 

Bizim durumumuzu ayrıca 
belirtmek ıstıyoruz. 12 Eylül 
öncesinde, daha çok işyerleri ve 
demokratik kuruluşlar içinde 
belli bir etkinliğimiz vardı. Köy
lülükle bağlarımız zayıfta. An
cak yine de 12 Eylül'den sonra 
uzun süre örgütlü yapımızı ko
ruduk. Koruduk ama yine uzun 
süre yeni insanlar örgütlemeyi 
başaramadık. Daha çok ne olup 
bitiyor, Cuntanın uygulamaları 
karşısında kim ne diyor, ne ya
pıyor biçiminde gözlemlerimiz 
oldu. Bir de yayın dağıtıyorduk. 
Çalışmalarımıza hakim olan dar
lık ve inisiyatifsizlik gibi olum
suzlukları sonradan gördük. Işin 
esası, bizi en çok bu olumsuz
luklar kitlelerden uzaklaştırmış. 
Örgüt faaliyetimizde ise bürok
ratik bir zihniyet gelişmiş. Ge
riye dönüp baktığımızda bunu 
daha iyi görüyoruz. 

2. Kongre Kararlarını uzun 
uzun tartıştık. Çalışmalarımıza 
ilişkin geniş bir değerlendirme 
yaptık. Eksiklerimiz gözümüzde 
netleşti. Kongreyi kamuoyuna 
duyurmak için yaptığımız çalış
malar da son derece öğretici 
oldu. Gerçekten ciddi bir potan
siyel var. Bölgemizin çoğunlukla 
Kürt ve Alevi olması da önemli 
avantajlar sağlıyor. Sen kitlele
re gittiğİn taktirde, nasıl canlı 

bir diyaloğun geliştiğini somut 
olarak görebiliyorsun. Kitlelerle 
olan bağlarımız son bir senede 
çok gelişti. Eğer kitlelere gü
ven verebiliyorsan, mücadelede 
kararlı bir tavır alıyorsan, mut
laka karşılığını görüyorsun. As
lında işlerimiz yeni yeni açılı
yor. Bizim için çok elverişli bir 
zemin var. YKK, kısa süre için
de burada güçlü bir örgüt hali
ne gelebilir. Çalışmalarımız 
hem yoğunlaştı, lıeın de zengin
leşti. 

ib.rahim Seven Yoldaş'ın Hür
riyet Gazetesi 'nde çıkan röpor
tajı da çok işimize yaradı. Ça
lıştığım işyerinde, şahit oldÜ
ğum kadarıyla sempati ile kar
şılandı. Tabii demokrat işçiler 
arasında. Özellikle pasaport işi 
hakkında çok konuşuldu. Kimse
den izin almayız, kendi pasa
portumuzu kendimiz yapıyoruz 
biçimindeki sözlere, hel8J olsun 
diyen çok oldu. Evren-Özal ik
tidarına karşı bir.şey yapmak ve 
yaptığının altında kalmamak in
sanların hoşuna gidiyor. 

Haydar Kutlu ve Nihat Sar
gın'ın dönüşüne ise kimisi an
laşmışlar diyor, kimisi Özal on
ları da kandırdı diyor. Madem 
sonunda böyle yapacaktınız, 
devletle niye uğraştınız diyen
ler de var. 

Eski solcular, bizimle TKP 
arasındaki farkı şimdi daha iyi 
anladıklarını söylüyorlar. 

Silahlı mücadele ile ilgili 
sözler de geniş yan kı ya ra ttı. 
Özal'a herkes kötü diyor, ama 
diğerlerinin birşey yapacağına 
da kimse inanmıyor. Dolay:sıyla 
çok insan için devrimci ve silah
lı mücadele tek çare gibi gözü
küyor. Yani silahlı mücadele 
haklılık kazanıyor. İşyerinde bizi 
tanıyan yaşlı bir işçi arkadaşı
mız, "emekliliğime bir sene kal
dı. Ben silah kullanamam artık 
ama sizim kampiarınııda yemek 
pişiririm" diyor. 

Tabii silahlı mücadeleye 
karşı çıkanlar da var. /\ma 
karşı çıkmaları, daha çok bu 
işin zor olduğu noktasında. Zor 
diyorlar, siz bu devletle öyle 
başa çıkamazsınız diyorlar. Ko
münist partiye dahi müsaade 

ederler, bu olur ama ayrı bir 
Kürt devletine asla müsaade 
etmezler diyorlar. Biz de anlat
maya çalışıyoruz.. Bu devlet sa
dece bizim silahlı mücadelemiz
le yıkılmayacak. Devrimi de ne 
YKK ne de TKP(B) yapacak. 
Devrimi halk kendisi yapacak. 
Lenin'in dediği gibi, devrim 
kitlelerin eseri olacaktır. Örgüt
ler ancak bu savaşa öncülük 
yapacaklar diyoruı. İlk adımı 
heryerde devrimci örgütler at
mıştır ama her yerde de son 
sözü yine halk söylemiştir, di
yoruz. 

Daha çok konu ve sorun var. 
Ama hepsini bir mektuba sığ
dırmak zor. lleride gene uzun 
uzun yazacağız. 

Yaşasın YKK! 
Yaşasın TKP(B)! 
Faşizme ve Sömürgeciliğe 

karşı ileri! 

Memet ZINNAR 

TBKP F AŞİSf REJIMIN ••• 

(Baştarafı Sayfa 30'da) 

Ama TKP ne yapıyorsa, gene 
onu yapıyorlar. Bu anlayış da 
yine TKP'den kazandıkları bir 
gelenek oldu. 

Bu arkadaşlar, Sol Birlik'e 
yönelik eleştirileri hep olumsuz 
önyargılar olarak nitelendirdiler. 
Mimarı TKP olan Sol Birlik ile 
ilk adımı atıp Kürdistan'ı kur
taracaklardı. Şimdi Sol Birlik 'i 
dahi kurtarıp kurtaramayacak
ları şüphelidir. 

Umuyoruz ve diliyoruz ki bu 
arkadaşlarımız da gözlerini TKP' 
ye dikmekten kurtulup, Kürdis
tan topraklarına ve buradaki 
mücadeleye baksınlar. 

Türkiye'de de Kürdistan'da 
da devrimci hareket hızla ayrı
şıyor. Faşist sömürgecilik bu 
ayrışmada- bir k ısı ın solu yanına 
alarak, yahut ortada bırakarak, 
devrimci ve yurtsever harekete 
daha büyük bir hınçla saldır
mak istiyor. 

Mesele, bu sürecin bilincin
de olmaktır. e 
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iRAN-IRAK SAVAŞINA SON! 
YANKEE GO HOME! 

•ı ran ve Irak arasındaki savaş geçtiği
miz 22 Eylül 1de sekizinci yılına girdi. 
Yirminci yüzyılın en uzun süren savaş

larınöan biri olarak her iki taraftan yüzbin
lerce kurban ahp götürdü. Fars, Arap ve 
Kürt halklannın kanlarını oluk oluk akıtan 
bu savaş, insan düşmanı bir çchre olmaktan 
öteye iğrenç bir trajediye dönüşmüş durum
dadu. Ne Iran, ne de Irak halkının bu savaş
tan kazandığı ve kazanacağı birşey vardu. 

Sekiz senelik barbarlık ve hunharlıkıan 
sonra gelinen noktada, bir taraftan savaş 
bitti bitecek denirken, diğer taraftan ABD 
emperyalizmi giderek daha fazla işin içine 
giriyor. ABD, üç-dört seneden beri, kapa.h 
kapılar ardında ilişki kurup silah sağladığı 
Iran yönetimine karşı neredeyse savaş ilan 
edecek aşamaya gelmiştir. Besbelli ki, 
Amerikan emperyalizmi, savaşı, başta Iran' 
da olmak üzere Ortado[i;u bölgesinde konu
munu pekiştirmenin bir aracı olarak kulla
nıp noktalamak çabasındadır. lra.n ve Irak' 
tan herhangi birisinin kazanmadığı bu savaş
tan, böylece, ABD emperyalizmi kazanan 
taraf olarak çıkma hesabı içindedir. Türki
ye'deki uşaklarının ise, bu hesaba dünden 
razı oldukla.rı bilinen bir gerçek. Işbirlikçi 
faşist iktidar, ikide bir Iran ve Irak karşı
sında tarafsız oldutunu ve böyle kalacağım 
söylüyor. Şimdi de açıklamaları bu doğrul
tuda. Ama onun ABD'den yana taraf oldu
ğuna şüphe yoktur. 

F aşist iktidarın şefi Evren ve diğer 
yetkililer, ikide bir Kürt yurtsever 
hareketinin savaşın yarattığı "boşluk" 

tan yararlandığını ve kaderinin savaşa bağlı 
olduğunu söylüyorlar. Bu iddialara hak ve
renler bulunabilir. Ama biz Kürt yurtsever 
hareketinin temsilcileri olarak, bu savaşa 
baştan beri karşıydık ve biran önce bitme
sini istiyoruz. 

Kürt ulusunun ne genel olarak, ne de 
herhangi bir parçası olarak, ne lrak'a karşı 
lran ile, ne de İran'a karşı Irak ile ittifak
ta bir çıkaumız var. Biz, her bir Kürdistan 
parçasında kendi ulusal özgürlüğümüz için 
'savaşıyoruz. Şoven, gerici iktidarlardan her
hangi_ birisi, kendi kısa vadeli çıkarları için 
bir dönem yüzüroüze gülse bile, bu, onun 
·çok geçmeden -azgın dişlerini bize göstere
ceği gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Kaldı ki 
her bir parçadaki sömiirgeci iktidarlar, ora
daki KUrt kardeşlerimize yönelik baskı ve 
zulümlerini aralıksız sürdürüyorlar. Kürt 
yuftsever hareketinin sömürgecilerarası ma
nevralarda.n kazanacağı birşey yoktur. 

Iran-Irak savaşının bitişiyle Kürt yurtse
ver hareketinin işinin biteceği, Türk sömür
gecilerin kendilerini avutmaya yarayan bir 
hayalleri olabilir ancak. Kürt yurtsever· ha
reketinin, kaderini savaşa bağladığı, koskoca 
bir yalandır. Sömürgecilerarası it dalaşı, 
Kürt yurtsever hareketi için kimi kolaylık
lar sağiasa dahi Kürt yurtsever hareketinin 
gücü buradan değil, halkımızın her geçen 
gün yükselen ulusal bilincinden, ulusal yurt
sever davaya sahip çıkmasından geliyor. Der
sim, her fırsatta Türk sömürgeci devletine 
nefretini açığa vururken, bunu, Iran ve Irak 
savaşıyor diye yapmıyor. Hakkciri, Mardin, 
Siirt, Bingöl ve diğer yerlerdeki halkımız, 
buralarda süren silahlı mücadeleyi destek
lerken bunu, Iran ve Irak arasında savaş var 
diye yapmıyor. Diyarbakır Cezaevi'ndeki 
Kürt yurtsever militanlar ölüm pahasına di
renirken, bunu, İran Irak'la savaşıyor diye 
yapmıyor. 

Hayır, iğrençlik boyutunu çoktan geçmiş, 
artık ABD emperyalizmine kendi hedefle
rine varmak için elverişli bir ortam sunmak
tan öteye gitmeyen bu savaştan, bizim Kürt 
yurtsever hareketi olarak hiç bir çıkarımız 
yoktur, olamaz. Bu savaşta onbinlerce Kürt 
kardeşimiz boşu boşuna ölüyor. Keza, aynı 

şekilde Iran ve Irak halklarından yüzbinler 
kurban gidiyor. Biz, Fars ve Arap halkları
nın biribirini kırmalarına asla taraftar deği
liz. Bu halklar, tıpkı Türk halkı gibi bizim 
kardeşimizdir ve biz bu halkların ilerleme
sinden yanayız. Kendi ulusal özgürlük mü
cadelemizde tüm bu halkların desteğini al
maya, bu halkları demokrasi kavgalarında 
desteklemeye çalışıyoruz. Iran ve Irak halk
lannın biribirini kırmasına el ovuşturanlar, 
savaşın yarattığı çelişkilerden yararlanan 
emperyalistler ve savaş ortamından yararla
nıp, her iki tarafa açık-gizli mal ve silah 
satan Özalcı Türk tekelci sermayesidir. 

Kürt yurtsever hareketi olarak sırtımız 
hiç bir sömürgeci devlete dayalı değildir, 
olamaz. Bizim sırtımız kendi yiğit halkımıza 
dayalıdır ve bizim için bundan kavi bir da
yanak olamaz~ 

B iz YKK (Yekitiya Komunisten Kurdis
tan) olarak bölge ilerici antiemperya
list güçlerinin Iran-Irak savaşıyla ilgi-

li aşağıdaki taleplerini ilan ediyor ve des
tekliyoruı.. 

• Savaşa derhal son verilsin, 
• Her iki ülke (Iran ve Irak) kendi sı

nırları içine çekilsi~ 
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• Her ülke kendi rejimini &gürce ken
di belirlesin., 

• ABD emperyalizmi bütün uydularıyla 
derhal devreden çekilsin. 

Bölgenin tüm ilerici antiemperyalist güç
lerini bu talepler etrafında ve ABD emper
yalizminin müdahalelerine karşı ortak bir 
kampanyada birleşmeye ve bu doğrultuda 
bölge ve uluslararası planda ortak faaliyet
ler yürütmeye çağırıyoruz. 

ABD ve NATO uşağı Türk devletinifj 
muhtemel saldırıianna ve ABD emperyaliz
mine imkAn sağlama (mesela, Incirlik ve 
Pirinçlik üslerinden savaş uçaklarının kalk

. masma göz yum ma gibi) çabalarına karş1 

şimdiden tüm Türkiye ve Kürdistan demok
ratik, antiemperyalist güçlerini mücadeleye 
çağırıyoruz. • 

EKIM DEVRiMi TÜM ••• 

(Baştarafı Son Sayfada) 

larca halkın özgürlüğünü 
tanımiş ve böylece sömür
ge sistemine en esaslı dar
beyi indirerek, ulusal ba
ğımsızlık savaşlarının ba
şarısının temelini atmıştır. 

• Ekim Devrimi 'nin ardından 
birçok Avrupa ülkesinde 
işçi sınıfı iktidarı alma 
çabasında (sonradan ba
şarısızlığa uğrasalar da) 
büyük atılımlar yapmışlar 

(Almanya, Bavyera, Maca
ristan vb.) ve iktidara gel
menin 11 müınkün 11 olduğunu 
pratikte görmüşlerdir. 

• • • 

Ekim Devrimi 'yle iktidara 
gelen Rus işçi ve yoksul köylü
leri hızla sosyalizmi kurmaya 
giriştiler. Sosyalizmin karasaba
na ve devrimci çekicine daya-
narak değil, ancak gelişkin bir 
endüstriye dayanarak kurulabi-
leceğinden hareketle, Sovyet 
emekçileri hızla ağır endüst-
riyel kurumları oluşturmaya gi
riştiler. Kapitalizm ve hatta fe
odalizm öncesi toplumsal biçim
lenişierin kalıntılarının henüz 
çok yaygın olduğu o zamanki 
Rusya'da bu görevi yerine getir-
mek kolay olmadı. Ancak her 
tarafta emperyalizmin "sosya
lizmi boğma 11 çığlıklarının yük
seldiği ve yeni bir savaş tehli
kesinin gittikçe arttığı bir or
tamda bu görevin yerine geti-

rilmemesi, sosyalist devrimin 
boğulmasıyla eş anlamlı olacaktı. 

1918'de Rus Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Fe
derasyonu'nu (RSSCF) ve 1924' 
te de Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği (SSCB) kuruldu. 
Böylece çok uluslu sosyalist bir 
Sovyet halkı doğmuş oldu ve bu 
halk,o korkunç geri ve yıkılmış 

ülkeden 1930'lu yılların sonunda 
dünyamızın en büyük sanayi ül
kelerinden birisini yarattılar. 

Ve böylece Almanya'daki 
Hitler faşizminin sosyalizmi yok 
etme planiarına karşı ülke sa
vunmasını mümkün kılacak bir 
endüStrileşme de yaratılmış ol
du. Sovyet halkı 20 milyon ev
ladını yitirdiği halde savaştan 
zaferle çıktı ve Hitler faşizmini 
yenilgiye uğratarak insanlığı 
büyük bir beladan kurtarmış ol
du. 

SSCB 'nin 2. Dünya Savaşı 'n
dan zaferle çıkması sosyalizme 
çok büyük bir prestij sağladı ve 
sosyalizmin sağlam bir temele 
dayandığını tüm dünyaya gös
termiş oldu. 

Böylece tüm dünya emekçi
leri Ekim Devrimi'nin yüce 
amaçlarının gerçekleşmekte ol
duğunu bir daha görmüş oldu ve 
bundan büyük bir güç aldı. 

• • * 

Ülkemiz Kürdistan ıçın de 
Ekim devrimi büyük bir yol gös
tericidir. Çünkü Ekim Devrimi' 
nin en büyük sonuçlarından biri
si, ulusal baskının kaldırılması, 

ama onunla yetinmeyerek sos
yalizme doğru yürümenin gerek
tiğidir. 

Ekim Devrimi ile Rus Çarlı
ğı'nın zulmü altında inleyen 
onlarca halk özgürlüğüne kavuş
tu. Devrimle birlikte özgürlük-

lerine kavuşan halkların bir bö
lümü özgürlüğünü ayrı devletler 
kurarak somutlarken (Polonya, 
Finlandiya) çoğunluk Sosyalist 
Rus Devrimiyle dayanışma içine 
girerek SSCB'yi kurdu (1924). 
Gerek Ekim Devrimi yıllarında
ki, gerekse SSCB'nin kuruluşun
dan bugüne kadar geçen süre
deki gelişmeler, sosyalizmin 
ulusal sorunu çözümünde ne ka
dar kararlı ve başarılı olduğunu 
göstermiştir. 

Kürt halkı da bundan gerek
li dersleri çıkartmalıdır ve çı
kartacaktır da. llalkımız şu an
da gelişmesinin önündeki en 
büyük engel olan ulusal zincir
leri parçalamakla kalmayarak, 
onun da ötesinde sömürünün di
ğer biçimlerini de reddedecek 
ve sosyalizm mücadelesini ulu
sal kurtuluş mücadelesiyle bir 
bütün olarak yürütecektir. 

Ekim Devrimi 'nin ulusal 
meseleye getirdiği çoıum bu 
konuda halkımızı aydınlatan en 
parlak bir yol gösterici, bir kı
lavuzdur. 

* •• 

Ekim Devrimi, -insanlığın 
ileriye doğru gelişimindeki sa
bah yıldızı- 70. Yıl, tüm insan
lığa, tüm dünya halklarına ve 
Türk ve Kürt emekçilerine kut
lu olsWl. • 

Y AZIŞMA ADRESI 

Postlagerkarte 063143 C 
5000 Köln 91 
F. Almanya 
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70. Yıl Kutlu Olsun! 

EKİM DEVRİMİ 
TÜM İNSANLIGIN KURTULUŞUNUN 

ŞAFAGIDIR 
Bundan 70 yıl önc.e 25 Ekim 

1917'de, yeni takvimle 7 Kasım' 
da, Rus i şçi, köylü ve aske rleri 
Rusya 'da ikt i da rı ele geç irdiler . 
1871 Paris Komünü ardından t a
rihte ikinci defa emekçi le r ik
ti da rı ele geç i riyor ve sömürü
yü ortadan kaldı rm ak için kol 
l arı sı v ı yordu. Şubat 1917'de 
Çarlı ğı devire rek cumhuriye t 
kuran R.tıs emekçileri, kapita
lizmi değil , sosyalizmi kurmaya 
karar vermişlerdi. Bu çetin gö
revin sonuc u nasıl olacaktı? 

Aradan geçen 70 yılı n a rdı n
dan tarih bu sorunun cevabını 
ve rdi. Bugün Sovyet ler Birliği 
dünyam ızın en güçlü ve sanay i 
l eşmiş ülkelerinden birisi, dün
yamızın barışını n korunması nda 
en etkili güç. A ma devri min ilk 
yıll a rında durum hiç de ş i m di ki 
gibi değ il d i . Bi rçok bak ı mdan 
"bu Çetin görevin nasıl ba~arı 
l acağı" sorunu tüm ürkütür ülü
ğü ile ortada duruyordu. 13unun 
çok çeşi tli sebepleri vardı: 

• Çünkü işç ilerın kurduk-
l a rı ilk iktidar olan 
Paris Komünü anrak üç 
ay yaşayabilmi şti. 1871 
yılının Paris Komünü e l
bette ardında zengin de
neyler bırakmış tı. l'a kat 
Rus Çarlı ğ ı nın geniş top
raklarından bir prolete r 
devriminin tüm sorunla rına 
ışık tutmaktan pek uzaktı. 
Dolayısıyl a Rus emekçi leri 
he rhangi bir deneyden yok
sun , her türlü soruna tek 
baş la rına bir çözüm bu l
mak zorundayd ı lar. 

• Çünkü o zaman ı n Rusya' 
sında kapi talist gelişmenin 
düzeyi çok ileri deği ld i ve 
ülke nü fusunun çok büyük 
bir bölümü tarımsa l -kı rsa 1 
alanlarda yaş ıyordu. Üst e
l ik kı rsa l alanla rda feoda l 
kalıntıl a r henüz çok güç-
lüydü, hat ta feodalizm 
öncesi biçimlenm elerin 

etkin olduğu geniş bö lge
ler va rdı. Ülkenin dörtte 
üçü okuma-yazma bilmi
yordu. Orta Asya ve Ka f
kas ha lkla rı ise ölçüsüz 
bir geri likle boğuşuyorla r
d ı. 

• Çünkü Rusların d ı ş ı nda 
onlarca milliyet yaş ıyo rdu 
bu ülkede ve Rus olmayıın 
uluslar çok daha .büyük 
bir geri li ğin iç i nele lıu l u
nuyo rlarclı ve bu ulus la rın 
na s ıl bir tu tum takınacağ ı 
belli deği ldi. 

• Çünkü J. Dünya Savaşı ül 
keyi daha da büyük bir 
seraletin iç ine sü rüklem i ş 
ti ve ülkeyi ye nidC'n ku r
mak ge rekiyordu. 

• Çünkü ülke; ABD, japon 
l'ransız, Alman ve ingi
li7. emperyalistl eri nce 
çepeçevre sa rılmı ş ve bü
yük bir bölücü askeri i ş
ga l altında bulunuyordu. 

Böy lesi güç koşullarda Rus 
emekçileri eski iktidarı devire
rek yepyeni bir dünya kurmaya 
girişi yorla r dı. 

• • • 
i nsanlı k ta rihi birçok altüst

lükle re, savaş la ra ve devr iıni e re 
sahne olmuştur. Ancak bu alt
üstlükleri n ve hatta devrimierin 
(sözgelimi Frans ı z burjuva dev
rimi 1789) hiç bir isi nite lik ola
rak birbirinden fa rklı olmamış
tır. Onların hepsi ya sömürge 
top raklarını geıı i ş l etm ek, ya da 
ülke içinde sömürüyü yeniden 
düzenlemek ve pay laşma amacı
na yöne l miş, temeli bu olmuş
tur. Spartaküs i syanı gibi emek
ç i hareket le ri ise en amans ı z 
bir ş eki lde yöne'ten sı nı flarca 
kanlı bir şeki lde yok edilmiş
Ie rdi r. 

Bu rjuvazinin iktida rı ele ge
çirmek i ç in sav;ış l arda da esas 
yükü sı rtl arında taşı yan lar 
emekçi ler olduğu halde, kaybe
denl er gene sonuçta emekç i sı 
nıf ve t abakalar olmuştur. 

13u binlerce yıl böyle sürüp 
gitti . . i şt e Ekim Devrimi, emek
ç ilerin hep kaybedenle r olması 
na a rtık son veren bir dönüm 
noktas ı , "insa nlı ğ ın kurtuluşunun 
şa fağ ı" olmuştur. 

Dolayı sı y la Ekim 1917 Rus 
Sosyalist Devrimi sadece Rusya 
ve Rus halkı için değ il , dünya
daki tüm halklar iç in yeni bi r 
umut, yeni bir giiç kaynağı ol 
muştur. 

Ekim Devrimi'nin bu ulus
l a ra rası karakteri , hemen etk i
sini ve sonuç la rı nı ortaya koy
muştu r. 

• Ekim Devrimi 1. Dünya 
Savaşı' nın sona ermesi nde 
esas ro lü oynam ıştır. 

• Ekim Devrimi Rus Çarl ı 
ğ ı 'nın "hapis" tuttuğu on-

(Devam ı Sayfa 39ı da) ı 
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