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• sernivts ·1 

ROJEVA RE2ANtN A TEVGERA KURD YEKtTtYA NETEWf YE 1 

Dikare be gotin ku, di ve sale de serpehatiyen diplomasfya kolonyalfst an 
giring; di parlementa EwrOpa de pejirandina PKK bi nave "zorbazf"ye O di 
rapora Kurd ya kese ftalyan Jac Gawronski de "mafe Kurd f çarenOsf 
naye çespand in" a we ku hat rastand in e. 

Di dema tevkujtin en Newrez a 1992 ande ku Almanya ji KT.re "sekinandina 
şandina çeka" di ve biryare de du rOtf hebO: Almanya hevgirtf, ji heleke 
ve KT. di sermand, ji hela din ve jf, tekoşfna çekdarf a Kurdistan meşru 

ne didft O bi nav kirina "zorbazf"ye disermand .• ji heleke ve ev biryara ku 
piştgirtina Kurd a dida xwanf, bi rastf rOçke we llhaq O daxOrfya kolonya
lfst di çespand u dixwest ku tekoşfna dij van kiruyan jf mahkum bik e. 
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Derdor~n r~zanin ~ri Kurd, ne li dij biryara parlemanta EwrCıpa ku p~kanina 
"maf~ netewa : Kurd i ,çarenCısf" ku dike bin qeyda, ne li dij durCıtiya 
rav~j a Almanya dikare b~' gcftin ku bi sertoyf li ser sekinand in ç~nebCı. 

Ronakbfr ~n me ew~n ku determinfze bOne ev raveja "ji ve re jf şukur, 
behsa mafe Kurdan dibin ji" tu cara nebori ne. 

Bingeha mafen hernCı netewan, ya ku je naye borf Cı taloq kirin "Self-De
termination (Mafe çarenCısr) bi xwani red kirin u dftina we yi "naye çes
pand in"; di nav van de tu cCıdati tune ye •• 

Pir honaken rezani Cı ronakbir en Kurd, "ji pekanfna mafe çarenusi yen 
Kurd" a re xeynf Azadi u serxwebCıne çi hebi we fehm dikin( tedigihijin), 
li henber ve tevsfra burjiwazf eceb naye ditin. 

Di rojeva me de edi -bi kemani ji bana şoreşgeren Kurdistan- li ser peka
nina ma fe çarenCıst munaqeşe j i dawinge, b er bi despek e de de ma w e zCı 
de hatiye qedand in. Di salen 1970 yan de azadi u serxwebCın pekanina 
mafe çarenusf dihat heseb(dftin) u munaqeşen wanf dihatin kirin. Bele, 
azadi Cı serxwebOn ne dawfnga Self-Determination e, şerte peşi bCı. Netewek 
ku ne azad be, ku azadiya xwe bi deste sazaman Cı sezendiyen xwe pek 
neyin e Cı ne pareze, behsa pekanina mafe xwe bi deste xwe xurCı kirin a 
w~ naye kirin. 

Baybera Self-Determinasion e mafe netewa ye azadi Cı serxwebCıne ye. 
Encaq, bi du ve nuqte ve li ser netewekf ku bi neteweki din re di bin 
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baske dewleteke de bi hevre, yan ji di nav yı::!kltiyek cOre de dh g.irtin, 
yan ji veqetand in ben munaqeşe kirin. Ji ber ku, li ser qedera netewek J 
kole ku we çawa mafe xwe pekbin e, damandina munaqe:;?e demogojl Q laf 
Q guzaf e. 

Her kes li ser pekanina mafe Kurda, yen çarenusf Q bi çi hawayi we be 
pekanın ve hin tiştan dibej in, her kes tiştina je re rast dibin e, yan ji 
nabin in. Le bi rasti Kurd yen ku xwedfye ve vene ne ji, ne di nav ve 
munaqeşe de ne.. Munaqeşa ku li set mafe çarenusa KıJrda te damand in, 
bi curak ku Kurd di nav de be dh girtin bi laf Q guzafe te meşand inl Bi 
dh kirinek fireh "Kurdistan"i, di rezaniya navnetewt de be DAWERA 
DrPLOMATt ne.. Belki cihen .,ı<u le behsa Kurdan dibin Q li ser pirsgireka 
wan axaftin dibe u guhe xwe didin dinamizma Kurdistan pir bOne, le Kurd 
di van platforma de, ji hel xwe ve tede ne xwedi cih in. Evana ji bi gişki 

Kurda dawer nak in, hew aksiyenen xwe yi rezani dawer dikin Q di ve 
mane de ji bi zelali te cihkirin ku ne bOnin helek giredan in. 

Dikare be gotin ku, kemanfya hime Tekoşfna Rizgariya Netewa Kurdistan 
yek je ji di qada diplomasiya navnetewf de diji. Ne ku tişt nebu ye, yan 
ji naye kirin. Hebuna penahindin en rezaniyen Kurd li EwrCıpa ji, xwe bi 
xwe çekirina misyona dfplomasfyeke ye. Piştf 12 e Ilon e pir peşkeşen 

honaken Kurdistan a Bakur ku derketin dervaye welat; hin li EwrOpa, hin 
ji li Rojhilata-Navin pirsgireka Kurdistan bi cureki bi tfn informasyona we 
çekirin Q pir hezen xwedf tin ji bi xwe anfn qade •• Bi qasf nexweşfyen 
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penahindine jf, bi kemanf .ji ve hele de dikari be gotin ku tiştin hatine 
berhev kirin •• 

Bele ji ber du sebeban, ji hela wekatf O besi' de dur in. A yekemin; ya 
wekatf, tekoşfna rezanfya li welat u dinamfzma we ye. A duyemin; bi 
gişkf tunebCına sazumanek hevparf ku ve dinam)zme dawer bik e. Çi nav le 
be kirin, bila be bi nav kirin; hemu Kurden ~1 Rojhilata-Navfn, Kurdistanf 
ya ku sazaman o honaken we yf rezant teke \:lin mista xwe, di navekokek 
wusa de sazkirina bi nave MAQAREKf HEVPAR f REZANf; "Konferans a 
Netewi", "Civat(meclis)", "Eniya Rizgarf", "YE!kiti" Owd.. Divetfya RAWE
RA SAZLJMANEK HEVDAR he ye. Ev sazuman, meşrOiyeta xwe O tinrtiya 
xwe ku ji ven a rezanfya kurdistan bigre Cı mafe netewa Kurd di qada 
navnetewf de ji paraıtine bistfn e. 

MumkCına dewera rezanfyek wusa de ji serf ve; di navbera hemO hezen 
netewf demokratf de sazkirina k o n s e n s Cı s a n e t e w i d e m o k r a -
tr o gihfjtina hevpara bawerfyek rezanfya navnetewr ye •• 

froj mezena rezanfya dine ya ku di parvekirina şere emperyalfst yen II.mfn 
de hatfye çespandin, bi piranf hatfye guhertin. Erdnl'garfya rezaniya dine ji 
nCıve te afirand in. Di nav ve tablo ye de netewa ku di Rojhilata-Navfn 
de bi cfh O en an kevnar gele ji van gel a Netewa Kurd ku hfn jf di bin 
nfre "koloniyek navnetewi" de hatiye hijtin, tu meşrCıfyeta bingeha ve tCıne 
10 
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ye. Nerfn a bi çavkf ku "Dewletek Kurdistan a serbixwe" fstfqrara rezanfya 
dewleten Rajhilata-Navfn yen kalanyalfst we hilweşfn e; li dij "Self-Deter
mfnasfon"e arqelek ji yen an reel e. U~ bele, ev jf nerfna kalanyalfsta bi 
duruvkf ne rasyonaif xwanf dik e. 

Divet pirsgireka ku be pirsfn jf ev e: 

Kfjan rezanfye temaşekar ye hiş li serf, bi parastina netewe Kurd f parveki
rf di mercen an paşve de statuya koloniye bipareze u bawerfye bi daman
dina dewleten kolanyalist "fstfkrar"a wan u bi ve re jf damandina "sazuma
na Rajhilat a Navfn"e qenaate bfn e? 

Merovatr fro bi pirani j i beri nOha 50 sali O bi lezi tfn kirina w e yi demi 
de; ev Kurden ku axa temare ji ser xwe avet in O xwe hejand in, di 
giredana wanf bin nfre kolanf de xwestina dftina "fstfqrar a rezanf" xeyalek 
xam e. 

YKSS a ku di ha j i qarzfbirekf di ne ya du serf yek j i w an bO, bi belavbuna 
we yf hetan çavfyen xwe de çawa ku dine ji cfhe xwe nehejfya. Netewa 
Kurd r mazlum ku bigfheje maf O azadfyen xwe, kf dikaribe ke bfne bawerf
ye ku we dine ji cfhe xwe be hejand in? 

Niha li Kurdistan e di dfroka nezfk de şere ku hatine kirin yen an bixwfn 
O barbar yek je ted damand in. Di nav saleke de, di navbera hezen PKK O 
hezen parezger yen dewlete de şere ku bOyi, li gora beyanen ku Wezfre 
Parezger a Geleri ya Tirk dide 3640; li gora Kovara SazOmana SerxwebOn 
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ya PKK jf l312 gerflla hatine Şehfd kitin. Ofsa, li gora SerxwebCın 12~ı6 
le~ker, yan jf par~zgar hatine k Oj tin." Bi ~rfş~n Kontr-Gerilla Cı zorbazi yen 
dewlet~ neferm~n ku hatine kujtin, hejmara wan jf li gora Wezfr~ Parezı;ıer 
a Gel~rr ya Tirk 1714, li gor a SerxwebCın jf 1205 e •• 

Ti~tek bi qasr jiyana merova ku me re bi istatistrka bfne berhE!V j~ tc:::ltir 
ti~tek nfn e. Hilweşand in, xerabkirin, ~~ Cı talitfya şer bi reqema Ifade 
kirin ne mumkCın e. A niha di miv cih~n(her~m~n) şer f din~ de yek ji 
wan li Bosna-Hersek@ 3600 merov, Nogorno-Qarabax~ jf 2000 merov kCıjtina 
wan, b~ hesab, li Kurdistan ~ mezintfya agir~ ~ewat hi'n b~tir w~ b~d 
9ihfjtin. Di ~er~ YDA y~n Xelfc de 1300 merov, di şer~ Tirk-Yewnan de 
{ku, dfroka mrrr ji V~ re dib~je "Şer~ Rizgariya Tirk") kCıjtina 5000 merova 
bide ber çava; ev ~ere fetisandina berxwedana Rizgariya netewa koloniy~ 
ye O ev ba~-zelal jf derketfye mazat~(qad~). A niha li welat~ me cih b~ 
xwin, dh~ b~ gule kirin nemaye. Şer bi hernCı xerabun, hilweşand in, ~ş Cı 
talitf ya xwe didomfn e •• Ji ber v~ sebebe, şere ku li Kurdistan€! berdewa
me, di navnetewi de şereki pirsgir~ka heq bi perdekirina şereki KT. i 
navxo, bi "pirsgireka asayişe" a giring e. 

Ev şer bi zor~ rikkirin e netewa me O ŞEREKI NEHEQ e. Şer~ ku li dij 
zorbaziya dewlet~ O daxOra leşkeri ya kolanyalist ji bi GIŞKf XWEDf HEQ 
t:J MEŞRLJ ye.. L~ j i he la h~zen netewr ve ev ~er bi gişkf ne b e r a m b e r 
te damand in. Kolonyalfst di nenasfya b~ heq O mez~nan de vi şeri didomin 
in a civaken girse diqOrfin in. Bi zorbaziy~ meravan b~ parez terarize 
dikin a . xetek wani didomin in. Emperyalist yen ku hetanr anOha li dij 
12 
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tekeşi'na rizgari'ya netewa çi metod dabin xebat1 niha li ser Kurdistan e 
diceribi'nin •• Çeken ki'myewi' Cı bombet napalm ten xebitandin. Bi her cCıre 
derdcr girtina psikoloji, abori, diplomati dixwazin nire netewi bidomin in •• 

Hezen Netewi "hela ~ervan" ben qebCıl kirin Cı daxwaza çavderiya zagona 
peymana navnetewi, ji hela parlementa EwrCıpa Cı Hevgirtina Gelan te 
dCırçav kirin. Ev ji, dide xwani ku TRNK e di bin derdorgirtinek çawa de 
ye bi zelall dide nişan •• 

Bi van buyfna gişka ve jf, netewa Kurd bi biryarf xwedf li pekanfna mafe 
çarenCısa xwe derdikeve Cı alfkarf Cı desteka ku dide hezen şervan Cı ve 
piştgirtine didomin e; bi qasi ve bepfvana winda kirine, eş Cı belengazfye jf 
BERXWEDANa ku dide bi ve hatiye belge kirin. Di ve nuqte de şoreşgeren 
Kurdistan dive ve pirsa han ii xwe re bik in: 

Bi qasf ku paşdemayf yen Tekoşina Rizgarfya Netewa Kurdistan ii tekoşinen 
rizgarfya netewan kem tCıne ji; ev şere ku bi dehsalan didomfn e bi vi şeri 
i i b ona çi SERPI::HA TtYI::N Wl:: YI Rf::ZANI ewqas qels in? 

Li ser erdnfgariyen rezaniye c Cı da i i TRNK e paşve; bi tekoşinen be organf
ze O fstfqrar di dawinge de hinek serpehatiyen rezani girtine dest, ji bona 
çi Kurd nagihejin azadi Cı serxwebuna xwe? 

Bi tini Cı objektivi hew bersivek ve heye: 

HCın xilqeke encaq bi mifta we dikarin vekin. HOn tezeke encaq dikaribin 
bi dijraberf-teza we pCıç bik in. Kurdistan koloniyek navnetewyi ye. Dinami-
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k~n w~ yi netewr hatine cuda kirin a perçe Gan e. Damandina statuya li 
ser Kurdistan ~ sebeb~ giring1' ya w~ ~ pardarf O perçebOna w~ ye.. 

Netewa kurd formula yekemin bori ye. Heta ku li ser welat~ me daxOra 
le~keri ney~ perçe kirin, verşina r~zani ne mı;fnkOn e. Hetani ku zordarrya 
kolanyalist ya leşkeri O r~zani bi dest~ h~z~n Kurd i netewi ney~n perçe 
kirin verşin ~n reformf Jf ne mumkOn in. T~d zanin ku pirsgir~ka azadi O 
serxwebOn~ encak bl perçe kirina daxOra kolanyalist re t~d verşand in. Ev 
zanistiya netewi hatiye nerit ~-

L~ h~z~n netewi formula duyemin i ku hfn neborlne li ber wan sekini ye. 

COdabOna netewek ji vekirina dinamizma civatek perçebOyl re hew mittak 
heye, ew ji: y e k r t r y a n e t e w r ye! 

Hetan yekitiya netewl ney~ sazkirin ku em b~jin netewa Kurd nikare 
xwedltly~ li qedera xwe bike, ev dhkirin kehanetik mezin nay~ hes~b. Ev, 
hew di jiyana sedsali de heqiqat~n ku em dijin, cihkirina wan e. 

Kolanyalist V~ rastiy~ belki ji me b~tir zanib in. Ji ber ve- sebeb~, di 
navbera h~z~n netewi demokrati de nakok~n ç~kiri di afirln e, yan ji ji 
van nakoka O cOdatlya dikin desp~k O kOr buna van jl, dikin armanc. Hew 
ten~ ne j i nakok~n beşeki navxo; di n av h~z~n netewi beş an de j i bana ku 
wan cih dike bi dO tedriban de ye. 
14 
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hevgirtin o yek- Helbet, hezen kolonyalfst ji bona teşten ku pekbfn in an rasyonal yek je, 
paretiya wan be. pekanına perçekirina hezen netewf ye. Bele, li dij van tedrfben kolonyalfs

tan, ji ber ku ne bihfstok in O ji bona pekanina bori ya ve cCıdabCıne rexne 
kirina hezen demokrat ya netewa me Cı pirsiyar ditina wan sertoyf ye. 
Di van rojen dawinge de, deng O bahsen ku ji Kurdistan a Başur O Botan e ten qet ne xweş ted ditin. Hezen netewi piŞtf dijftfya rezanf, dest oi 
şer kir ine; "rezanfya bi hev da kOj tina Kurd bi Kurdan" ve kolonyalfsWn 
ku li hevfya mededa ve ne xizmete ji wan re dike O ev kirO zelale ji. 
Ev boranek tehlQke ye Cı dive b,i lez em ve verşin in. Borana ku peşkirine!k 
bihfstokf dixwaze ye. Em, hew ne di navberi hezen demokrat a netewf de 
sekinan di na şere navxo Cı nakoken rezani ku gihaj tine dereca şer, sekinadin; 
tam terse ve bi bingehf sazkirina yekftfya netewf Cı yekftfya netewa Kurd o afirandina we em pewfst dibfn in. 
Di meha nfsane ya em borfn de di dfroka Kurdistane a nez de geşbCınfyek 
pir giring jiya. Li Kurdistan a BaşCır, peşf hilbijartina serbixwe Cı dawinga 
we de jf Parlementa Kurda Cı hukOmeta Kurdan sazbCı. Bi raya wan çavdere 
ku hilbij artina Kurdistane çavder dikir in, bi pardarf ev b Cı; hilbij artina 
parlementa ku li Kurdistan a BaşCır çebO, di atmosferek demokrat! de borf 
Cı biryartfya netewa Kurd f ku "qedera xwe bikare bi deste xwe pek bine 
O zanistfya xwe" derxist qade. Sistema hilbij artine bi qasf ku partfyen 
piçCık di dervaye parlemente de hatin hijtin j1 bi van rexna re j1 her kes 
sertirazi ya gele Kurdistan a BaşCır di bingeha demokrati de fmtfhanek bi 
serfirazf dan Cı wusa te qebCıl kirin. 

15 
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Wek rojnamevanen burjiwaz1 ku bi hawar dibejin, Kurdistan a BaşCır ber bi 
"serxwebun"e de di çe. Ji bana civakek "azad"' ji bana hem u sazumanen 
we yek bi yek ku ten sazkirin. A rast! jl, li hererne zordariye dewlet a 
Iraq li ser beşe Kurdistan a BaşCır nemaye. Li gor ve, li Kurdistan a 
BaşOr "dewletek serbixwe" ku ne hatiye beyan kirin, "de facto11 çebCı ye. 

Ev kozik a giring ku li Kurdistan a BaşCır handlqapa we, geşbCına we ku di 
bin "Hezen Çekiç", yan j1 "zordariyen emperyallzme"de ku ten sehetl 
kirin e. Rikkirina emperyalist a "sazCımana Rojhilata-Navln ya nCı", gemkiri·
na tevgera netewa Kurd, girtina we yf dibin sehetfye de, girtina derdora 
we, bi gewş1n1 jf ji bana ku zerare nede statuya Rojhilata-Navfn peşf girtina 
we ji xwere kirine armanc. 

Kurdistan a BaşOr di demek pelj en de diborl. Ji hel ek e ve paraztin Cı 

xurtkirina van koziken ku pek hatine; hin bi peşde birina van kozika j1 .ii 
bana Tekaşina Rizgarlya Netewa Kurdistan girekek giring i jiyani ye. Ji 
hela din ve j1, li dij derdar girtinen emperyalizme dive bi rezantyen bandorl 
kar ben darnandin Cı giringi ya ve j1 heye •• 

Piştl ve nuqte hela lihevhatine yi' din, dive 
Di rojen me de 

em l::nfya Kurdistan a BaşOr serbe!len lihev
hatina Netewa blnin ber çava. 

Em binke ve bi çespani' xet 
Kurdistan a BaşOr ne di bin 
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rin O xurtkirina Kurdistan a Bakur ve giredayi ye. Ji ber ve ku, bi nave "beteref kirina" 
koziken KurdistanKT., bi KT. re li dij hezen din i demokrat a netewf O di tekoşfna Kurdis
a BaşOr e.. tan a BakOr, bi wan re dh girtin ya lihevhatina derece tehlOken mezin O 

ku zerare dide TRNK e ye •• Yan rasti tişten ku ben çekirin, hanandinen li 
Kurdistan a Baktır li hevhatina bi dinamizma TRNK e re yr:.. Heze tene ku 
Kurdistan a Baştır diparez e, hezen netewa Kurd 1 Kurdistan a BakCır in. 
Çawa ku, dema Kurdistan a BaşCır ne beşik azad bO ji mina maqareki 
şoreşger bu, diven em xwestinen beramberf ji biranine dernex in •• 

NezfkbCına emperyalfst a dibingeha fede de nı~zikandinek pragmatist e. Li 
ser van raveja stratejiyen ku hatin pekanin di dema bor1 de bi trajedya 
dawing b un. Ji ve ştınde ji j e guherti tiştek nabe. Kozika do mandin O 
sazkirina lihevhatin Cı yekittya gişk hezen Kurdistant pekanina ve ye. 

Li Kurdistan e şerekf dijwar didomin e Cı di nivise de me: ev şani kiri bu. 
U Tirkt ye "Hikumeta Yekitfya Geler"i bi cOreki cehdi ji qade rakirina 
hezen netewa Kurd yen radikal, hilandina welatparezfya gundiyen Kurdistan 
e daye ber xwe. Bi emperyalista re bi cCırek hevparl p€:kanina progremen 
"kedi kirin O legal kirin"e kirine armanca xwe. Di Newroz a 1992 an de 
zorbaziya dewlete li ser girse zede bO. Li ser welatparez O ronakbfra 
kujtinen Kontr-Gerilla zede bCın; KT. bi yekOni ji hela aborf, rezanfn Cı 
leşkeri ve di cehd a erfşa rCıxfne de ye.. PKK bOye armanca erfşen vf kar 
Cı bart Bi qasi ku di bori' de Cı niha ji kemanfyen PKK yen ku ten rexne 
kirin ji', pirsiyartya tekoşfna çekdar o berxwedana radikali dike. Ji ber ve 
sebebe dixweaze rCıxtn bik e. Bi rast! ji ya ku dixwazin rCıxtn bik in, di 
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hebOna PKK de bi gişkf hezen çekdar O radfkalf Kurdistan O alfkariya 
netewa Kurd ya girseyf ye. Ku em nakoken navbera grOban li heleke 
bihelin, eme bibfn in ku binketina PKK bi rast! binketina TRNK e Cı ji 
xwe te ve mane jf. Em dikarin nakoken navbera xwe bi metoden şoreşgerf 
biberin in. Bele, bi binketina PKK yan jf ruxfn kirina we re hilweşfn en 
ku ben qad(mazat)e em van zor diborfn in. 

Ev hin ji bana yen xwedi programen reformi, hin jf ji bana yen xwedf 
programen radfkal heqiqatek zelal ted cihkirin. 

Bi ve sebebe re ji, bingeha lihevhatina Kurdistan a Bakur ji di vf beşi de 
Paraıtina ŞERE BERXWEDAN A ÇEKDAR afirand in O xurt kirina we pek 
tine. 

Şixwe kolanyalist ji' di haya ve de ne. Ji ber ve, hezen netewi' yen BakCır 
O Başur ti'n in dij hev, lisk Cı provakasyonen xwe pir dik in. 

Li hevxistin en hereme dike sebeb O gunden Kurdistan a Başöt bombe dik 
e. Operasyonen leşkeri' didomin e. LJ her dem ji bana ku hezen çekdar 
bine beramberi h ev di cehde de ye. Hetanf beri hilbij artina parlementa 
BaşOr bi çend rojan, erişen KT. f heremt ji bana çavtirsandina Eni'ya Kur
distan! bO. Bi mesaja "ku hOn xwedf li PKK derkev in, di herema we yi 
xweseri de eze we aciz bik im". Ya din ji, hin ji bana Hezen Çekiç, hin 
ji' ji bana xwestin en din yan jf bazarı yen din jf di qad(mazat)e de hene •• 
Bele gel e Kurdistan baş dizane ku heta beşe Kurdista a BakCır azad 
nebe Cı pişta KT. neye şikenand in, tehluka koziken din her berdomf ye. Ji 
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Mana konsensOs 

ber ve, yen ku ji bana bink\rina tekoşfna radikal ya Kurdistan a BakCır 

deng dernexin, ew re didin ru~in e koziken Kurdistan a BaşCır. Ev kar Cı 

bar te ve mane a naye tO manem din. 

A niha meyla beri'ya hernCı civaken Kurd azadi Cı yekitfya rezanin a Kurdan 

e. Kolanyalist ji li dij van daxwazan, dibeje bila her kes di beşe xwe de 

tekeve cehda şexsiya xwe Cı bi tişten ku em bidin wan qayil bibin. Kolonya

list bi van sereta derdikevin peşiya daxwazen tekoşina netewa Kurd •• 

Rojina lezf ku li ber peşkeşen rezanfn a Kurd: Iroj Cı ji bana peşiye pek 

anina mifta 1 i h ev h at l na n e te w r ye.. Hin ji bana sazCıman Cı 

koziken Kurdistan a BaşCır ku ben parez Cı geş kirin; hin ji ji bana ku li 

beşe Kurdistan a BakCır şere azadi ye bed domandin.. Bingeha lihevhatina 

netewi, ne tekoşinen beşa ku li dij hev sereta ve, sereta ku elikari bidin 

hev in. Ev gotin, şenbero TRNKe ku li tC beşa li dij beşe din neye pek 

anin e. 

a Netewa Kurd "Yekitf", ki çi bi ve averO ye ve gire dide bila gire de, çi mane le dike 

o naveroka we: bila bike; averCıyek denge we xweşe, le bi ve re ji tirsandine ji pek tine •• 

Bi qasf ku pir behsa zmanbejiye yekitfye bu ye jf O em hindik sazbOna 

yekftfyan ji bin in ber çave xwe, qesta me we hin baştir be hin kirin •• 

Yekiti, dije homojeniye ye. Her ku merov pir bibin Cı cCıre cCır bibin li ser 

wan desthelati ya navendf qels dibe, seheti kem dibe. Hela yekftiye a ku 
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tirsandine çedike ev e. Ji hel ek din ve jf, h eza yekftfyen rezanin ne arftme
tfkf, geometrik! çedib e. Yanf ku hezen du honaka tevhev bibin, ne tfiıek bi yekOnf te navtn e, her dem ji herdun a jt durtir heza(boyut) sey1.=mfn 
te afirand in. Ev Tina heza(boyut)a seyemin, yanf bi qasf xwedt heza 
hilweyn a hebOyf ye jf, piri, yan! kareki pirkirina heza hebCıyf jf dikaee 
bin e •• 

Ji ber ku nikarin tekiliyen civakf bikeştn in labOratuar a, di pekanina pratl'ka civakf de, ji ceribandina we diven em bawer bin. Hela din a ku ji 
honaken rezarif re tirsandine ev e. Ji ber ve, hezen piçOk, bele bi giredana 
hezen ku dikaribin ben seheti ye ve meyil, ji yen fireh Cı geş, bele gihfjti.na 
heza mezin ve pek antna sehete ya wan f ase ve meyil hfn x Q r t Cı o b -
jektive •• 

Ji ber ve ji zmanbejf ya nenerbaran pirtir, daxwaza rave kirina şenberi Cı 
piratfkf heye. Ji ber ve sebebe, yan ku aqarek 1 YEKfTIYA BINGEHA 
NETEWA KURD hfn pirtir giring e.. Gotinek kurdan heye: "Kevire Mezin 
Sere Bela Nexisti ye", Yanf ji bana avetine hinbez kirina kevire mezin, ne xwestina bela,yan jf te mana ku naxwaze sere xwe bi bela bi eşin e •• 

Ji ber ve ku, !roj em dest direjf tişten ku em karibin pek bfn in; Cı ji 
bana ku em karibin kaviren mezin jf ji aqare wan bihejfn in, tedrfba pek 
bfn in, we mercen rojfn a me Cı gotinen bavpfr en me hev bigrin Cı we 
nezfkayf yek şenberi pek be: 
20 
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Qenc xetkirina tixOben lihevhatina netewi O ba!i vekirina naveroka we, bi 

qast YEKtrtvı:: jf giring e. 

Xeten LlHEVHATlNA NETEWA KURD ya bingehf we kfjan be? 

Yan p~i; Be şert O qeyd ya ku "Te mana pek anina Mafe NETEWA KURD" 

paraıtina xeta AZADf t:J SERXWEBt:JN e ye. 

A duyemin; konsensOsa netewf ku li ser bingehe be rOniştand in dive de

mokrati be. Yekfttya netewf ne totaliter, dive yekfttyek demokrat! be. 

Naveroka tekeşi'na rizgeri'ya netewf demokrat} ye, dive bingeha lihevhatine 

ji' demokrat! be. Ji ber ku, Kurdistan civakek Çi'ni' ye. Pir Çfn O qor en 

cOre cur O xistina gruben cuda hindure çOwalekf Cı bi hev ve zeliqandina 

w an ne mumkOn e; her çfn yan jf qor, li go ra progremen xwe yf dur an jf 

neztk, li ser bingeha feda xwe yi' rezanf-komelayett honandin Cı ci'h girtina 

wan peyhatf ye Cı ev jf mafe wan e. Hebuna li ser nave çi'nek e, ji yeke 

pirtir hebuna pir kadroyem rezanfn hene. Ev ji' meşri' ye. 

Yekftt j i bana gihi'j tina h ez ek xurt, şerteki bingehf ye; ne redkirina cudabun 

O veqetandin a navbera van qora, qebCıl kirin, peşke!i kirina hejayf ye ye. 

Di yeki'tfyek ku cudabCıne radike de, yekftfyek demokrati naye sazkirin. 

Bele, qeblıl kirina xeten cCıda ewe ku em nave lihevhatine le dik in •• 

A seyemin; Tekeşi'na demokrat a netewf bi metoden ji bana aşitfye ku 

netew di de xebi tand in bi hevre; li dij daxCır a kolanyalist ya leşkerf bi 
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pekanina BERXWEDANA T~KOŞlNA ÇEKDARf re bingeh Cı paraıtina heqfti ya meşrCıfyeta we ye. Bi ve re jf heger eynt metodan qebCıl nekin jf Cı tekoşfnen xwedf baweren cCıda didomin jf, di qada demokrat a netewt de yen ku tekoşina reformf didin Cı di navbena hezen radikal de pakanfna xeta lihevhatine mumkOn e. Ev jf qebOl kirina meşrOfyeta wanf beramber o li dij kolonyalista parastina ve ye •• 
Rojeva lezf ku li peşfya peşewanen rezanfya Kurd, mifta froj O yan rojen ku we ben, sazkirina lihevhatina netewi ye. Hin geş kirin a tei<O§fna azadi' ya beşe Kurdistan a BakOr ku ev ne kirCıyen dij hev in. Pek anina dan Cı standin en hevpari, MEQEREN R~ZANlN, ji ve re di serpehatfyen pek anfna ve de ye Cı dikare pek jf bfn e. 
Di ve dema ku di navbena hezen netewi de nakoken ku ten geş kirin Cı bi çapgerfya burjiwazf geş kirina agire hevkujtin e ku davejin qad(mazat)e de; ji bana netewa me O ji bana serpehatiyen dfroke di navbena hemO HONAKEN REZANfYEN KURD Cı h~an de çekirina peyman e k hevparf re cehd kirin Cı wek goşt Cı hestfyan bi hev ve ben mihand in, kar O barek i bingehf O welatparezf ye. 
We dfrok dfsa nfşanf me bik e ku yen pek anfna azadi ye O yekftfya demokratf -netewi ji hev cuda dibin in Q avetO nakin; we kişf bibe ku evana di nav behayetf Q be xofitfyen mezin de ne. . 

•••• 
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• başyazı. 

K Ü R T S i YA SAL H A R E K ET i ' N i N G Ü N D E M i : U L-U SA L B i R L i K 

Denilebilir ki, sömürgeci diplomasinin bu yıl kazandığı en önemli başarı; 

PKK hareketinin Avrupa Parlamentosu'nda "terörist" olarak kabul etterilme

si ve italyan Jac Gawronski'nin hazırladığı Kürt Raporu'nda, "Kürt Ulusu'

nun Kendi Kaderini Tayin Hakkı"nı "uygulanabilir bulmayan" kararının 

onaylanmasıdır. 

1992 Newroz kati i am ları sı rasında Almanya' nın TC' ye yönelik "silah gönde

riminin durdurulması" kararının, gerçekte iki yüzü vardı: Bi ri eşik Almanya, 

bir yandan TC'yi kınarken, öbür yandan da, Kürdistan'daki silahlı mücadele

yi meşru bulmuyor ve "terörizm" olarak kınıyordu •• Bir yanıyla, Kürtlerin 

lehine görünen bu kararın esas yüzü, sömürgeci işgal ve ilhakı onaylayan, 

ona karşı mücadeleyi mahkum etmeye çalışan yanıydı. 

Ne Avrupa Parlamentosu'nun "Kürt Ulusu'nun Kendi Kaderini Tayin Hakkı" 

nı ipotek altına alan kararına, ne de Almanya'nın ikili tavrına karşı, Kürt 
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si-yasal çevrelerinin yeterli duyarlılığı gösterdikleri söylenemez. 

Zaten, alabildiğine determini~e olan aydınlarımızın çoğunluğu, "Kürtlerin 
haklarından bahsediliyor ya, buna da şükür !" tavrını bir türlü aşamadılar. 

Tüm ulusların temel, vazgeçilmez ve ertelenemez hakkı olan "Self-Determi
nation"u açıktan reddetmekle, onu "uygulanabilir bulmamak" arasında 
fazlaca bir ayrım olmadığı açıktır. Emperyalist burjuvazinin iki yüzlülüğü 
üzerinde durmaya ise gerek yok .• 

Ne yazık ki, birçok Kürt aydını ve siyasi örgütünün, "Kürt Ulusu'nun 
Kendi Kaderini Tayin Hakkı"ndan özgürlük ve bağımsızlık dışında ne varsa 
onu anlamaları karşısında, emperyalist burjuvazinin bu tefsirine de çok 
şaşırmamak gerekir. 

Oysa, günümüzde artık -en azından Kürdistan'lı devrimciler ıçın- kendi 
kaderini tayin hakkını sondan başa doğru tartışma devri kapan m ı ştır. 1970 '
lerde özgürlük ve bağımsızlığı kendi kaderini tayinin bir sonucu sayan 
tartışmalar yapılmaktaydı. Oysa, özgürlük ve bağımsızlık, Self-Determina
tion'un bir sonucu değil, önkoşuludur. Özgür olmayan, özgürlüklerini bağım
sız kurum ve örgütleri eliyle kullanıp, savunamayan bir ulusun kendi gelece
ğini kendisinin belirlemesinden söz edilemez. Şu halde, Self-Determination 
öz olarak bir ulusun tamamen özgür ve bağımsız olma hakkıdır. Ancak, bu 
noktadan sonradır ki, bir ulusun diğer uluslarla ortak devlet çatısı altında, 
ya da başka tür birlikler içinde olup olmayacağı tantışılabilir. Çünkü, köle 
bir ulusun kendi kaderini nasıl tayin etmesi gerektiği üzerindeki tartışmalar 
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demagoji ve lafazanlıktan ibarettir. 

Kürtlerin kendi kaderlerini nasıl tayin edecekleri ya da etmeleri gerektiği 

üzerinde herkes bir şeyler söylüyor, herkes bir şeyleri uygun görüyor ya 
da görmüyor. Ama, asıl irade sahibi olması gereken Kürtler ise, bu tartış

manın içinde değil •• Bu tartışma, Kürtlerin katılmadığı bir kendi kaderini 
tayin söyleşisi biçiminde yürüyor ! Kürtler, daha geniş bir ifadeyle "Kürdis
tanlılar", uluslararası siyasette DiPLOMATIK TEMSILDEN yuksundurlar .. 
Kürtlerin sorunlarının konuşulduğu, Kürdistan üzerine kararlar alındığı 

yerler belki gittikçe çoğalıyor ve ülkedeki dinamizme daha çok kulak 
veriliyor, ama bu platformlarda Kürtler, bir taraf olarak bulunmuyor ? 
Olanların ise, bir bütün olarak Kürtleri temsi 1 etmedikleri, sadece kendi 
siyasi aksiyonlarını temsil ettikleri ve bu anlamıyla bağlayıcı bir taraf 
haline gel ernedikleri açıktır. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin en temel eksiklikleriniden birinin 
uluslararası diplomasi alanında yaşandığı söylenebilir. Hiç birşey yapılmamış 

ya da yapılmıyor değildir. Kürt siyasi mültecilerinin Avrupa'daki varlıkları

nın bile, kendiliğinden sağladığı diplomatik bir misyon vardır. 12 Eylül 
sonrasında Kuzey Kürdistan'lı örgütlerin pek çok önder kadrosunun da ülke 
dışına çıkmış olmalarının; gerek Avrupa ve gerekse Orta-Doğu'da Kürdistan 
Sorunu'nun daha etkin biçimde informasyonunu sağladığı, pek çok baskı 

grubu ölçeğinde etkinlik yarattığı bir gerçektir.. Mülteciliğin getirdiği 

dezavantaj ve tahribatlara karşılık, en azından bu yanıyla birşeyler üretebil
diği söylenebilir •• 
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Fakat, tüm bunlar başlıca iki nedenden ötürll, belirleyici ve yeterli olmak
tan uzaktır. Birincisi; Belirleyici olan, ülkedeki siyasi mücadele ve dina
mizmdir. ikincisi; Bütünüyle bu dinamizmi temsil edecek ortak bir temsil 
organının yokluğudur. 

Orta-Doğu' daki tüm Kürtler' i, Kürdistanlı'ları, onun siyasal kurum ve 
örgütlerini kapsayacak nitelik ve içerikte ORTAK BiR SIYASi KARARGA
HA; adına "Ulusal Konferans", "Meclis", "Kurtuluş Cephesi", "Birlik" vb •• 
ne dersek diyelim, ORTAK BiR TEMSIL ORGANINA gerek vardır. Bu 
organ, meşruiyetini ve etkinliğini, Kürdistan'daki siyasi iradeye yansıtıyor 
olması ve Kürt Ulusu'nun haklarını uluslararası her düzeyde savunuyor 
olmasından almak durumundadır. 

Böyle bir siyasi temsili mümkün kılacak şeylerin başında ise; bütün ulusal 
demokratik güçler arasında sağlanacak u 1 u s a ı d e m o k r at i k 
k o n s e n s u s'a ve ortak bir uluslararası siyaset anlayışına varılması 
gelmektedir •. 

Bugün ll. Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında belirlenmiş olan dünyanın 
siyasal dengeleri çok büyük oranda değişmiştir ve değişmektedir. Dünyanın 
siyasal coğrafyası yeniden oluşmaktadır. Bu tablo içinde Orta-Doğu'nun en 
eski ve yerleşik uluslarından birisi olan Kürt Ulusu'nun halen "uluslararası 
bir sömürge" olarak kalmasının hiçbir meşru zemini yoktur. "Bağımsız bir 
Kürdistan Devleti''nin Orta-Doğu'daki sömürgeci devletlerin siyasal istikrarı-
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nı bozacağı, dolayısıyla emperyalizmin "Yeni Dünya Düzeni" teorisini dina

mitleyeceği görüşü; "Self-Determination"un önüne dikilen en reel engeller

den birisidir. Fakat, bu bile, sömürgecilerin görüşünü rasyonel olmayan bir 

biçimde yansıtmaktadır. 

Esas sorulması gereken soru ise şudur: 

Hangi aklı başında siyasi gözlemci, Kürt Ulusu'nun bu bölünmüş, parçalanmış 

ve en geri düzeydeki sömürge statüsünü muhafaza ederek, sömürgeci devlet

lerin siyasi "istikrarları"nın, dolayısıyla "Orta-Doğu düzeni"nin devam 

edeceğine inanıyor? 

insanlığın, birbirinden 50 yıl öncesine göre çok daha hızlı ve yaygın biçimde 

etkilendiği bir çağda;üzerlerindeki ölü toprağını atıp silkinmiş olan Kürtleri, 

sömürge canderesi altında tutan bir "Siyasi istikrar" özlemi ham hayalden 

ibarettir •• 

Dünün iki kutuplu dünya analizlerinin köşe taşlarından bi ri olan SSCB' nin, 

hücrelerine kadar ayrışmasıyla dünya yerinden oynamadığına göre, mazlum 

Kürt Ulusu'nun hak ve özgürlüklerine kavuşmasıyle dünyanın yerinden oyna

yacağına kim kimi inandırabilir ? 

Şu anda, Kürdistan'da yakın tarihin en kanlı ve barbar savaşlarından biri 

verilmektedir. S o n b i r yı 1 i ç i n d e , PKK güçleri ile TC. devlet 

güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmalarda, Türk Milli Savunma 

Bakanlığı'nın açıklamasına göre 3640; PKK Yayın Organı Serxwebun'un 
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açıklamas!na göre ise 1312 gerilla şehit Olmuştur. Yine, SerxwebOn'a göre 
1286, Türk Milli Savunma Bakanlığına g'ö're 1936 asker ya da korucu hayatı
nı kaybetmiştir. Kontr-Gerilla ve devlet terörü sonucunda öldürülen sivillerin 
sayısı ise, Türk Milli Savunma Bakanlığı'na göre 1714, Serxwebun'a göre 
1205'dir •• 

insan hayatını istatistiki veri ler olarak karşılaştı rm ak kadar acı birşey 
yoktur. Savaşın acı ve yıkımlarını rakamlarla ifade etmek de mümkün 
değildir. Şu anda dünyanın belli başlı çatışma bölgelerinden biri olan Bosna
Hersek'te 3600 kişinin, Nogorno-Karabağ'da 2000 kişinin hayatını kaybettiği 
düşünülürse, Kürdistan'daki yangının boyutu daha iyi kavranacaktır. ABD'nin 
Körfez Savaşı'nda 1300 kişi, 1919-22 Türk-Yunan Savaşı'nda (ki, resmi 
tarih buna "Türk Kurtuluş Savaşı" diyor) 5000 kişinin öldüğü de göz 
önüne alınırsa; süregelen savaşın TC'nin bir "asayiş sorunu" değil, sömürge
deki ulusal kurtuluş direnmesini boğma savaşı olduğu çok açık biçimde 
ortaya çıkar •• Şu anda ülkemizde kan dökülmeyen, başına bomba yağdırılma
yan, kurŞunlanmayan yer ve gün yoktur. Savaş bütün acı ve yıkımıyla 
sürmektedir .• Bu nedenle, Kürdistan'da süren savaşın, uluslararası bir meşru 
hak sorunu değil de, TC Devleti'nin içindeki bir "asayiş sorunu" olarak 
perdelenmesi yeterince vahimdir. 

Bu savaş ulusumuza karşı dayatılmış HAKSIZ BiR SAVAŞ'tır. Devlet terörü, 
sömürgeci askeri işgale karşı verilmekte olan savaş ise, TAMAMEN HAKLI 
VE MEŞRUDUR. Ama, ulusal güçler açısından bu savaş son derece e ş i t
s iz sürmektedir. Sömürgeciler hiçbir ölçü ve kural tanımakzısın halk 
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yığınlarını yıldırmaya; savunmasız . insanları terörize etmeye yönelik bir 

çizgi izlemektedirler. Emperyalistlerin şimdiye kadar ulusal kurtuluş müca

delelerine karşı yürütmüş olduğu bütün yöntemleri Kürdistan üzerinde dene

mektedirler •• Kimyasal silahlar, napatmlar kullanmaktadıriar. Her türlü 

psikolojik, ekonomik, diplomatik kuşatmayla, ulusal boyunduruğu sürdürmeye 

çalışmaktadı ri ar •• 

Ulusal güçlerin "savaşan taraf" olarak kabul edilmesi ve uluslararası hukuk 

sözleşmelerinin gözlenmesi yolundaki talepler, Avrupa Parlamentosu ve 

Birlişmiş Milletler tarafından gözardı edilmektedir. Bu da, KUKM'nin nasıl 

bir kuşatma içine alındığını açık biçimde göstermektedir •• 

Bütün bunlara rağmen, Kürt Ulusu'nun kendi kaderine sahip çıkmaya kararlı 

olduğu ve savaşan güçlerine olan desteğinin devam ettiği; bunca ölçüsüz 

kayıp, ızdırap ve yoksulluk karşısında gösterilen DiRENMEYLE belgelenmiş

tir. Bu noktada, Kürdistan'lı devrimciler kendilerine şu soruyu sormalıdırlar: 

Başka ulusal kurtuluş mücadelelerinden hiç de geri olmayan ve on yıllardır 

süren bu mücadeleden elde edilen SiYASi KAZANlMLAR neden bu kadar 

zayıftır ? 

Başka siyasi coğrafyalarda KUKM' den çok daha geri, organizesiz ve istikrar

sız mücadeleler sonucunda bile belirli siyasi kazanımlar elde edilebiliyorken, 

Kürtler neden özgürlük ve bağımsızlıklarına kavuşamıyorlar ? 

Bunun etkili ve nesnel bir tek cevabı vardır: 
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Bir kilidi ancak onun anahtarı ile açabilirsiniz. f3ir tezi ancak onun anti-tezi 
ile çürütebilirsiniz. Kürdistan uluslar~rası bir s6mürgedir. Ülusal dinamikleri 
bölünmüş ve parçalanmıştır. Kürdistan üzerindeki statünün devam etmesinin 
en önemli nedeni bu ortaklık ve bölünmüşlüğüdür .. 
KÜrt Ulusu birinci formülü aşmıştır. Ülkemi~ üzerindeki askeri zorbalık 
kırılmadan, siyasi çözüm mümkün değildir. Sömürgecilerin askeri ve siyasi 
otoritesi Kürt ulusal güçlerince kınlmaksızın reformist çözümler bile ola
naksızdır. Kaldı ki, özgürlük ve bağımsızlık sorunu sömürgeci işgalin kırılma
sından başka türlü çözülemez. Bu ulusal bilinç pratiğe yansımıştır. 
Fakat, ulusal güçlerin aşamadıkları ikinci formül halen durmaktadır. 
Bölünmüş bir ulusun, parçalanmış bir toplumun dinamizmini açacak olan 
bir tek anahtar vardır, o da: u 1 u sa 1 b ir 1 i k 'tir 
Ulusal birlik sağlanmadığı sürece Kürt Ulusu'nun kendi kaderine sahip 
alamıyacağını söylemek büyük bir kehanet sayılmaz. Bu, yüzyıllardır yaşa
makta olduğumuz bir gerçeğin ifadesidir sadece •• 

Sömürgeciler bu gerçeği belki de bizden daha iyi bilmektedirler. Bu neden
le, ulusal demokratik güçler arasında suni çatışmalar yaratmaya ya da 
varolan çelişme ve farklılıkları hareket ettirerek derinleştirmeye azami 
özeni göstermektedirler. Sadece, aynı parçadaki güçler arasındaki çelişmele
ri hareket ettirmekle kalmayıp; parçalar arasındaki ulusal güçleri de birbir-
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parçalanmala
rıydı. 

Özgürleşmeleri
nin anahtarı ise; 
birleşmeleri, 
bütünleşmeleri 

olacaktır. 

leri aleyhine konumlandı rm ak i~in binbir manevra peşinde koşmaktadı rlar •• 

Elbette, sömürgecilerin kendileri açısından yapacakları en rasyonel şeyler

den birisi, ulusal güçleri parçalamaya çalışmaktır. Ama, sömürgecilerin bu 

manevraları karşısında duyarlı olmadıkları, hatta bu bölünmüşlüğü aşmaya 

çalışmadıkları için kendi ulusal demokratik örgütlerimizi kıyasıya eleştirrnek 

ve sorumlu tutmak zorundayız. 

Son günlerde, Güney Kürdistan'dan ve Botan'dan gelen haberler hiç de iç 

açıcı görünmemektedir. Ulusal güçlerin siyasi karşıtlıktan sonra, fiili bir 

çatışmaya sürüklenmeleri; "Kürdü Kü rde kırdı rma siyaseti "nden medet 

uman sömürgecilerin işine geleceği açıktır. 

Bu, çok tehlikeli ve derhal çözümlenmesi gereken, duyarlılık gösterilmesi 

gereken bir bunalımdır. Biz, sadece ulusal demokratik güçler arasındaki 

kışkırtılan çelişmelerin çatışmaya dönüşmesini önlemek değil; tersine esas 

olarak ulusal birlik ve büyük Kürt ulusal mutabakatının da yaratılmasının 

acil olduğuna inanıyoruz •• 

Geçtiğimiz Nisan ayında, yakın Kürdistan tarihinin en önemli gelişmelerinden 

biri yaşandı. Güney Kürdistan'da yapılan serbest seçimler sonucu Kürt 

Parlamentosu ve ardından da Kürt Hükümeti kuruldu. Her türden siyasal 

gözlemcinin ortak yargısı, Güney Kürdistan' daki parlamento seçimlerinin 

demokratik bir atmosferde geçtiği ve Kürt Ulusu'nun "kendi kendini yönet

me kararlılığı ve bilincini" ortaya koyduğunu gösteriyor •• Küçük partileri 
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safdışı bı rakmak amacıyla 

beraber, Güney Kürdistan 
kabul edilmektedir. 

konulan 
halkının 

baraj sistemi gibi kimi eleştirilerle 

başarılı bir demokrasi sınavı verdiği 

Bütün burjuva basını ve yazarlarının hepbir ağızdan feryat ettikleri gibi, 
Güney Kürdistan "bağımsızlığa" doğru gitmektedir. "Bağımsız" bir toplum 
örgütlenmesinin kurumları birer birer oluşmaktadır. Ve aslında bölgede 
merkezi Irak devletinin otoritesi söz konusu olmadığına göre, Güney Kürdis
tan'da ilan edilmemiş bir "bağımsız devlet", "de facto" ulusal bir durum 
vardır. 

Güney Kürdistan'daki bu önemli mevzının handikapı, gelişmelerin "Çekiç 
Güç" ya da "emperyalist otoritelerin" kontrolü ve gölgesinde kalışıdır. 
Emperyalistlerin "yeni Orta-Doğu düzeni" dayatmaları, Kürt ulusal hareketi
ni dizginlemeyi, kontrol altında tutmayı, kuşatmayı ve özellikle Orta-Doğu 
statükolarına zarar verecek boyutlara ulaşmasını engellerneyi amaçlıyor. 

Güney için gerçekten çok hassas bir dönemden geçildiğini söylemek gerekli
dir. Bir yandan kazanılan bu mevzileri n korunması, güçlendirilmesi, daha 
da ileri götürütmesi Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi için son derece 
hayati bir önem taşımaktadır. Diğer yandan ise, emperyalizmin kuşatma 

taktikleri ve belirleyeciliğine karşı da aynı derecede etkin siyasetler yürüt
mek gereği vardır •. 
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Günümüzde Kürt Bu noktadan sonra uzlaşmanın ikinci yanını, yani Kuzey Kürdistan cephesini 

ulusal uzlaşması· ele almak gerekiyor. 
nın somut 
konularından 

Altını vurgulayarak çizelim; Güney Kürdistan'daki mevzilerin korunup yaşa

tılması, TC' nin ve emperyalistlerin garantörlüğüne deği 1, Kuzey Kürdistan 

birini Güney halkına bağlıdır. Onun içindir ki, TC devletini "tarafsızlaştı rma" adına, 
Kürdistan'daki onunla diğer ulusal demokratik güçler aleyhine, hele Kuzey Kürdistan'daki 

mevzilerin yaşa· mücadelenin aleyhine olabilecek uzlaşmalara girmek, son derece tehlikeli 

tıiması, ve KUKM'nin zararınadır •• Asıl yapılması gereken şey, Kuzey kürdistan'daki 

güçlendirilmesi siyasi örgütlenmeler ve KUKM dinamizmiyi e uzlaşılmasıdı r.Güney' i koruyacak 

oluşturmaktadır .. olan yegane güç, Kuzey'deki Kürt ulusal güçleridir. Nasıl ki, Güney Kürdis-

tan "özgür bir vatan toprağı" olmadığı zamanlar bile devrimci bir üs haline 

geldiyse, aynı gereksinmenin karşılıklı olduğunu hatırdan çıkarmamak gere

kir .• 

Emperyalistlerin yaklaşımı kendi eksenlerinde dönen pragmatist bir yakla

şımdır. Bu tavırlar üzerine kurulan bütün stratejiler ve taktikler geçmişte 

trajedi ile sonuçlanmıştır. Bundan böyle de farklı bir şey olamaz. Kalıcı 

olan, Kürdistani bütün güçlerin anlaşmaları ve birliğinin sağlanmasıdır. 

Kuzey Kürdistan'da kıyasıya bir savaş sürdüğünü ve bu savaşın boyutlarına 

yukarıda işaret etmiştik. Türkiye'deki "Milli Birlik Hükümeti" azimli bir 

biçimde, Kürt ulusal hareketinin radikal güçlerini yoketmeyi, yurtsever 

Kürdistan köylüsünü sindirmeyi ve emperyalistlerle ortak katarmaya çalıştık

ları "legalleştirme ve ehlileştirme" programlarını hayata geçirmeyi önüne 
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koymuş bulunmaktadır. 1992 NEWROZ' u nda kitlelere karşı artı rı lar devlet 
terörü, yurtsever aydın tabanına karşı yaygın boyutlardaki Kontr-Gerilla 
cinayetleri; ekonomik, siyasal, askeri bütün yönleriyle topyekun bir saldı rı 
ve imha gayreti içindedir TC .. Bu imha eyleminin hedefinde PKK hareketi 
durmaktadır. PKK'nin geçmişte ya da halen süren, eleştirilip aşılması 
gereken birçok zaaflarına rağmen, silahlı mücadeleyi ve radikal direnmeyi 
temsil ettiği ve bu nedenle imha edilmek istendiği açıktır. Aslında, imha 
edilmek istenen PKK'nin şahsında bir bütün olarak Kürdistan'ın radikal 
silahlı güçleri ve Kürt Ulusu'nun kitle desteğidir. Gruplararası çelişmeleri 
bir yana bı rak ı rsak, görülür ki, PKK' nin yenilgisi aslında KUKM' nin yenilgisi 
anlamına gelmektedir. Aramızdaki çelişmeleri devrimci yöntemlerle çözüp 
aşabiliriz. Ama, PKK'nin imhası ya da yenilgisi karşısındaki oluşabilecek 
tahribatı çok zor aşabiliriz. Bu, gerek reformist çözüm düşünenler, gerekse 
radikal programlarla hareket edenler için de aynı yakıcı gerçeği ifade 
etmektedir. 

işte, bu nedenledir ki, Kuzey Kürdistan'daki uzlaşmanın eksenini de bu 
parçadaki SiLAHLI DiRENME SAVAŞI'nın korunması, yaşatılması ve güçlen
di rilmesi oluşturmaktadır. 

Zaten, sömürgeciler de, bu gerçeğin farkında olarak Güney ve Kuzey'deki 
ulusal güçleri karşı karşıya getirmek için komploları ve provakasyonları 
al abi Idi ği ne artı rm ışiardır •• 

Bölgedeki çatışmaları bahane ederek, Güney Kürdistan köylerini bombalaya-
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rak, seri askeri operasyonlar düzenleyerek, silahlı güçleri sürekli birbirinin 

karşısına getirmek için çaba gösteriyorlar. Güney'deki parlamento seçimleri

nin birkaç gün öncesine kadar, TC' nin bölgeye yönelik saldırıları, aslında 

Kürdistani Cephe 'ye verilen bir gözdağıydı ve "eğer PKK' yi barındı rı rsanız, 

özerk bölgenizde sizi rahat bırakmam" mesajını taşımaktaydı. Ayrıca, hem 

Çekiç Güce ilişkin, hem de başka vaadler ya da pazarlıklar da söz konusudur 

kuşkusuz •• Ama, Kürdistan halkı bir bütün olarak çok iyi bilmektedir ki, 

Kuzey parçası özgürleşmeden, TC' ye geri adı m attı rıl madan, kazandan 

diğer mevziterin hepsi tehlikede olacaktır. Bu nedenle, Kuzey Kürdistan'daki 

radikal silahlı mücadelenin tasfiyesine göz yummak demek, aslında kendi 

mevzilerinin imhasına yol vermekten başka bir anlama gelmez •• 

Şu anda, bütün Kürt toplumunun en güçlü özlem ve eğilimi özgürlük ve 

Kürtlerin siyasal birliğidir. Sömürgeciler ise, bu taleplerin karşısına, harkes 

kendi parçasına kapansın, can güvenliği derdine düşsün, verilenle yetinsin 

ilkeleriyle dikiliyorlar •• 

Kürt siyasal önderliklerinin önlerindeki en acil gündem; bugünün ve gelece

ğin anahtarı olan u 1 u sa 1 uz 1 aşmayı oluşturmaktı r.. Hem Güney 

Kürdistan'daki kurum ve kazanımları kalıcı kılıp geliştirmek; hem de Kuzey 

Kürdistan'daki özgürlük mücadelesini sürdürmektir. Ulusal uzlaşmanın teme

l i, parçalardaki mücadelenin birbiri erine karşı deği ı, birbiri erini destekleme

leri ilkesidir. Bu, KUKM'nin hiçbir parçadaki çıkarının diğerini dıştalamadığı 

gerçeğinin somut bir ifadesidir. 
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"Birlik", onu ifade edenler'ce kendisine nasıl bir anlam yükletilirse yükletil
sin, cezbedici, ama bir o kadar da ürkütücü bir kavram •• Bu kadar çok 
"birlik" edebiyatı yapılmasına karşılık, bu kadar az birliklerin oluşturulabil
mesi; hiç kimsenin birliğe açıktan karşı çıkmamasına rağmen, ama birlikle
rin de bir türlü yaratılmaması göz önüne alınırsa, kastımız daha iyi anlaşı
lacaktır •• Birlik, homojenliğe ters oranlıdır. Unsurlar çoğalıp, çeşitlendikçe 
merkezi otorite zayıflar, kontrol azalır. Birliğin "ürkütücü'' gelen yanı 
budur •. Bir başka açıdan da, siyasi birliklerin gücü aritmetik olarak değil, 
geometrik olarak yansır. Yani, iki örgütün gücü birleştiğinde, ortaya toplam 
bir etki değil, daima ikisinin de ötesinde üçüncü bir boyut çıkar. Bu üçüncü 
boyut eksi, yani varolanı tahrip edici olabildiği gibi, artı, yani varolanı 
artırıcı bir işlev de görebilir •• 

Toplumsal ilişkileri deney laboratuarına alamıyacağımıza göre, bunları 
toplumsal pratikte sınamadan emin olamayız. Birliklerin siyasi örgütler 
için ürkütücü gelen diğer bir boyutu da budur. Onun için, küçük, ama 
kontrol edilebilir güçlere bağlılık eğilimi, geniş, ama kontrolü zor büyüklük
lere ulaşma eğiliminden daha gü ç 1 ü ve n e s n e 1 dir •• 

Bu bakımdan soyut birlik edebiyatından çok, somut tanımlamalara ve pratik
lere daha çok gereksinim vardır. O nedenle, KÜRT ULUSAL BiRLiGi'nin 
zeminini oluşturacak olan, Kürt ulusal uzlaşmasının temelini atmak çok 
daha önemlidir •• Bir Kürt deyimi vardır: "Kevire mezin sere bela ne xisti
ye" (Büyük taş, beladan sakınmak içindir). Yani, atmak için büyük taşa 
sarılmak, aslında onu tutmak istememekle, başına bela almak istememekle 
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eş anlamlıdır •. 

Onun içindir ki, bugün hemen yapabileceğimiz ve olanaklı olan işlere el 
atmak; ve o büyük taşları da yerlerinden aynatabilecek manivelaları hazır
lamak, atasözleri ile günümüzün koşullarını birleştiren nesnel bir yaklaşım 
olur. 

ULUSAL UZLAŞMA'nın sınırlarının iyi çizilmesi ve içeriğinin iyi tanımlan
ması, BiRLiK kadar önemlidir. 

KÜRT ULUSAL UZLAŞMASI'nın temel çizgileri neler olmalıdır ? 

Öncelikle; Şartsız-tercihsiz olarak "Kürt Ulusunun Kendi Kaderini Tayin 
Etme Hakkı"nın sağlanması demek olan ÖZGÜRLÜK ve BAGIMSIZLIK 
hattının savunulmasıdır. 

ikincisi; Ulusal konsensusun oturacağı tabanın demokratik oluşudur. Ulusal 
birlik ne totaliter ne de doktriner bir birlik olmayacaktır. Ulusal kurtuluş 
mücadelesinin muhtevası demokratik, uzlaşmanın zemını de demokratik 
olacaktır. Çünkü, Kürdistan sınıflı bir toplumdur. Çok çeşitli sınıf ve taba
kaların, farklı çıkar gruplarının aynı torbaya doldurulmaları ya da sıkıştırıt
maları mümkün değildir. Her sınıf ya da tabakanın kendi uzun ya da kısa 
vadeli siyasal-sosyal çıkarları için aynı programatik hedef ve örgütlenmeleri 
son derece doğaldır ve bu onların hakkı dır. Hatta, aynı sınıf adına siyaset 
üreten birden çok siyasal kadro ve örgütlenmenin varlığı da söz konusudur. 
Bunlar da meşrudur •• 
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Birlik düşüncesinin maddi güç hal ine gelmesinin temel koşulu; unsurlar 
arası ndaki ayrımların, ayrılıkların r e d d e d i 1 m e s i deği 1, k a b u 1 

e d i ı m e s i ve saygı gösterilmesidir. Ayrımların reddedildiği bir birlik 
demokratik olarak yaratılamaz. Ancak, ayrım çizgilerinin karşılıklı kabulü

dür ki, bunu U Z LA ŞMA olarak adiandı rabili riz •. 

Üçüncüsü; Ulusal demokrtik mücadelede ulusun verdiği bütün barışçıl müca

dele yöntemleri ile birlikte sömürgeci askeri işgale karşı verilen SiLAHLI 
DiRENME MÜCADELESi 1 nin de haklı ve meşruluğunun kabulü ve savunulma
sı dır. Böylece, aynı yöntemleri benimsemesel er ve farklı mücadele anlayışla

rını sürdürsefer bile; ulusal demokratik düzlemde reform mücadelesi yürü

tenlerle, radikal silahlı grupların arasındaki uzlaşma çizgisini bulmak müm
kün olacaktır. Karşılıklı meşruiyet zeminlerini kabul etmek ve sömürgecilik 

karşısında savunmak •• 

Kürt siyasi önderliklerinin önlerindeki en acil gündem, bugünün ve geleceğin 

anahtarı olan u 1 u sa 1 uz 1 aş m ay ı oluşturmaktı r. Hem Güney Kürdis

tan'daki kazanımları kalıcı kılıp geliştirmek, hem de Kuzey Kürdistan'daki 

özgürlük mücadelesini sürdürmek, birbiri aleyhine olan iki olgu değildir. 

Ortak SiYASAL KARARGAHLAR, görüşmeler buna yöntem ve çareler 
bulma yeteneğindedi r. Bulunacaktır da •• 

K imi ulusal güçler arasında gergin! ikierin tırmandı rı ldığı, hatta burjuva 

basınınca alevfendirilen çatışma haberlerinin ortaya atıldığı bir dönemde; 

ulusumuzun ve tarihi gerçektiğimizin bir gereği olarak,bütün KÜRT SiYASAL 
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ÖRGÜT ve odaklar arasındaki o rta k m u ta baka t ı n sagıanması 
yolundaki çabaları, ete kemiğe büründürmek çok temel bir yurtseverlik 
görevi dir. ' 

Özgürlüğün sağlanmasının ulusal demokratik birliğin sağlanmasıyla koşut 
olduğu gerçeğini kavramayanların, gaflet ve hatta delalet içinde olduklarını 

tarih bir kez daha gösterecektir •• 

•••• 
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L RIZGARi'NiN TARiHSEL SÜRECi 

I 

VEVRİMCİ V O G u KÜLTÜR O C A. 1( L A. R 1 VÖNEMİ. ____ _ 

Türkiye Devrimci Hareketi 'nin, MDD( Milli Demokratik Devrim) ve SO( Sosyalist Devrim) anlayış

ları olarak i k i y e bölünmesi ile bir kargaşa içine düştl1ğü dönemde; bu ayrışmada "Doğulu 

Devrimci Gençler" de bulunuyordu. Bölünmeyi sağlayan "lider"lerin ,kişisel sürtüşmeleri, kaprisleri 

ve geçmişteki "hesaplaşmaları", tarafların birbirlerine aşırı "saldırıları"nı başlattı. Genç insanlar, 

bu saldırı ve bölünmenin nedenini bilmeden hareket ettiler. Bağnaz ve fanatik bir bağlılık hüküm 

sürüyordu. Bu nedenle yanlış yöntendirilen insanlar, "kral dan çok kralcı" bir anlayışla "taraf" 

oluyorlardı. Kişisel saldırı ve dedi-kodu ortamında, yaratılmış kaos içinde herkes, k e n

d i 1 i ği n d e n taraf olmaya zorlanıyordu. Bu dayatma döneminde, gençlik örgütlerinin sınıf 

örgütleri gibi davranmaya zorlanmaları, onları kendi ve bir ölçüde ülke sorunlarından da koparmış
tı. Bir ayağı cunta ğirişimlerinde, diğeri ise meydana gelmiş ya da getirilmiş ayrışmada "Doğulu 
Gençler"i de kendi saflarına çekebilme amacına uygun olarak "HALKLAR SORL.JNU" gündeme 

getirildi. Tam bu döneme denk düşen bir süreçte "Doğulu Gençler"in kendi .örgütlenmelerini 
kurma girişimleri de oluştu ••• 
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Böylece, Kürt halkı 'nın sorunları'nın "tartışılması" da daha bir önem kazandı. DDKO'Iar bu 
aşamaya t .e ka b ü ı etmektedir(ler). Örgütlenmenin "legal'' oluşu ve "ya!;aı· koşullara sığdırılması" 
zorunluluğu , · Kürt Sorunu'nun. tartışılmasında önemli sakıncaları da birlikte getiriyordu! •. Nitekim,· 
sorun , kısa dönemde "yasalite"yi aştı... · 

ODKO'Iar çalışmalarında, ülke ve ulus sorunu düzeyinde tartışma yapamadılar. Yalnızca Kürt 
Halkı'nın va r 1 ı ğı s o r u n u , dii!Ve kültürü gündE·mleştirilebildi. Bu, o gün için oldukça 
"yavan" kalıyordu! •• Üzerinde bulunulan potansiyel bunun çdk ötesindeydi. Ve 1937'1erden beri 
tabu olan bir sorunun tartışılması ve tartıştırtlması zor!~ bir' n:ıücadeleyi dayatmıştı. Bunun için 
bilimsel yeterlilik ve en önemlisi kadro gerekiyordu ... 

Ortaya atılan ve gerçekleştirilen Bağımsız Örgütlenme bütün "odaktar"dan ( !) şimşekler çeki
yordu. Bu nedenlerle saldırı hattında ilerlemek gerekiyordu. O zaman yargıçların sadece "Halklar 
konusunu" işleyenleri tutukladıkları bir dönemdi. "Aşırı sol'' un en keskin kalemşörleri, bu potansi
yeli kaçırmak istemiyorlardı!.. En azından "içlerine almak" ya da. lı<endi dışlarında oluşması ve 
gelişmesine engel olmak istiyorlardı ... Yayın organlarında "DoÇıu'da iktidarın isyan tahrikçili
ği"nden ve "Doğu'da kargaşalık çıkmasından devrimciler hiç bir fayda sağlıyamazlar" gibi, sosyal
şöven açıklamalar yapılıyordu. Bu, saflarda şaibe ve kuşku yaratıyordu. Bu bağlamda, DOKO'Iar 
bilerek ya da bilmeyerek hedef seçildiler ve gösterildiler ... DDKO'lar yalnız kalmışlardı, tecrit'e 
uğramış, uğratılmış! ardı. Zaman geçti, olan oldu, ama devrimci hareket ne bir öz-eleştiri yaptı, 
ne de kimseyi sorguladı. Herşeye rağmen DDKO'Iar kararlı olarak ilerlediler ••. 

Kürt Halkı 'nın "demokratik gelişmesi, örgütlenmesi ve kültürel fonksiyonlarının ortaya çıkarıl
ması" gibi bir amacı ve bunun gereği örg:jtlenmeyi benimsemiş Kürt gençliği ve aydınları; gerek 
DDKO'Iar ve gerekse bulundukları diğer örgütlerde yoğun çalışmalar içine girdiler. Artık militan 
bir yapı oluşmuştu. DDKO'Iar kısa sürede yaygınlaştılar .. Çünkü, amaç meşru ve işlevi de zorunluy
du. 
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Bugün gelinen yerde, ODKO'Iarı objektif olarak• yazmak ve nesnellii;ıi elden kaçırmamak o~ukça 
zor. Ama, tüm bunlara rağmen, arşiv metinlerinden ve o günleri yaşamış unsurlardan edinilen 
bilgi ve belgelere dayanılarak mümkün olduğu kadar gerçekc,;i bir anlatım ;n•.ğlanmıştır. 

DDK'O'Iar, tüzüklerinde belirlendiği gibi; 

11 ••• i.leri üretim biçimine geçişin etkin unsuru oları devrimci kültürü geliştirme" yi önlerine 
koymuşlardı. Bu, aslında "Kürt kültürü"ydü. Buna bağlı olarak "Kürt c/ili, folkloru, edebiyatı" 
nın ortaya çıkarılmasıydı. Ancak, meydana getireceği sonuçlar bakımından Türk Milliyetçiliği ~e 
Şövenizmi karşısında tam bir saldırı odağıydı. Türk "Sol"u ise, kendi "menfaatleri" için bu 
aşamada Türk Milliyetçiliği yanında bilerek ya da bilmeyerek yerini almıştı. Böylece sosyalizmden 
de koparak, askeri bir cunta "hayalleri" genç insanle:~rın kafaları na şırınga edilmişti !. •. "Kısa 
elden iktidara oturmak varken" bunca zahmete değmezdi!.. "Deli-dlvfıne" birçok insanın sokak 
başlarında "bağırıp-çağırarak" adeta "tepiştikleri" bir zamanda, bütün bu güçlere karşı savaşmak 
elbette zordu ve bu "belli kuralları" olan bir "kavga" dan geçiyordu. OOKO'Iar bu yolu seçtiler 
ve vuruşmaya başladılar ••. 

_Metropol Üniversiteleri 'ndaki Kürt gençliği ve Kürt aydınları, bütün olasılıkları hesap ederek, 
ılk Mayıs 1969'da Ankara ve daha sonra Istanbul'da olrnak üzere ODKO'Iarı kurdular. Bağımsız 
fakat ortak (yasal koşullar gereği) çalışan DDKO'Iar, "bölücülük'' damgasinı ne yazık ki en 
başta "devrimciler"den yediler. Toplantıları "devrimciler" tarafından basıldı. ' 

Ancak, üzerinde olunan sorunun nesnelliği ve belli birikimlere gebe oluşu nedeniyle, DDKO'Iar 
kısa sürede Kürdistan'da yaygınlaştılar ve görüşleri egemen hale geldi. 'Metropol merkezler dışında 
Kürdistan'da; Diyarbakır, Ergani, Silvan, Kozluk, Batman gibi yerlerde DDKO'Iar kuruldu ve 
aktif duruma geçtiler. Sıkıyönetim engeli olmasa ve. ömrü biraz daha uzasaydı, Kürdistan'ın 
hemen hemen bütün il, ilçe ve yerleşim birimlerinde kurulacakları da açık-seçik belli olmuştu. 
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DDK0 11ar kuruluş amaçlarını; 
ll 

a-Türkiye'nin metropol merkezlerindeki üniversitelerde bulunan Kürt gençlerini belirli bir kül-
tür çalışması içine almak, aralarında maddi dayanışmayı kolaylaştırmak, 

b-Türkiye'deki faşist, ırkçı-şöven şartlanmaları kırmak, halkların kardeşçe ve eşitçe yaşamala
rı yolunda mücadele veren devrimci-demokrat kuruluşlar y$1pazesinde yerlerini alm&k ••. " olarak 

kısaca belirlemişlerdi. 

Bu amaca uygun olarak; 

Teorik ... ideolojik konularda birçok seminer ve konferanslar düzenleyerek; özellikle Ulusların 
Kendi Kaderlerini Kendilerinin Tayin Etmeleri Hakkı'na yeni boyutlar getirmişlerdi. Ayrıca, 

"Doğu ve Güney- Doğu Anadolu" daki olaylar, Komando Baskınları, Kürt dili, kültürü, Kürt halkı
nın demokratik hakları, bağımsız örgütlenme, emperyalizm, faşizm, ırkçılık vb •• konularında, 
somut ve açık tartışmalar geliştirerek, yaratılmış tabu'yu yıkmışlar ve kamuoyunu aydıntatıcı 
olmuşlardı. Ve yine bu sorunların kitlelere ulaşması için birçok bildiri ve bülten çıkarmışlardı. 
1,5 yılı bile bulmayan kısa döneme rağmen "çok" başarılı olan DDKO'Iarın, yayın ve çalışmaları 
hakkında koğuşturma açılmış, birçok yayın toplatılmıştır. Velhasıl DDKO'Jara hayat hakkı veril
memiş, üzerine üzerine gidilmiştir. Bütün bu uygulamalara karşı DDKO yöneticilerinin kararlılık 
ve inisiyatiflerini teslim etmek tarihsel bir zorunluluktur. 

DDKO'Iar yalnız bu çalışmalar ile kalmamış, kitlesel birçok miting ve gösteriyi de yönetip 
yönlendirmişlerdir. Bunların başında ise, "DOGU MITINGLERI" gelmektedir. 

Bilindiği gibi, "DOGU MiTiNGLERi" 1967 yılında başlayan ve 1969 yılında da devam .eden bir 
süreç izlemişlerdi. DDKO'ların kurulmasından önce başlayan bu kitlesel hareketler, bütün potansi-
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yelleri ile DDKO'Iarın kuruluşlarına kanalize olmuştu. Bu mitingierin 1969 yılında yapılan bazıları 

şunlardı: 

16.2.1969'da Gaziantep "Emperyalizme Karşı Savaş" Mitingi; 22.2.1969 Malatya "işsizlik Açlık ve 

Emperyalizme Karşı Savaş" Mitingi; 17.3.1969 Kars "Köylü Yürüyüşü"; 13.4.1969 Diyarbakır "Hür

riyet ve Anayasa Nizan:ıını Koruma Kanunu Tasarısını Protesto" Mitingi; 19.4.1969 Ağrı "işsizliğe 

Karşı Savaş" Mitingi. 

Bu mitinglerde tüm DDKO kurucu ve üyeleri aktif şekilde bulunmuşlar ve bu dönem içinde 

DDKO kuruluş çalışmaları yapılmıştır. DDKO'I,ırın kuruluşundan sonra ise, yapılan 17.7.1969 

Suruç, 27.7.1969 Hilvan, 2.8.1969 Varto, 2.8.1969 Siverek, 24.8.1969 Lice Mitinglerini, DDKO'Iar 

bizzat yönetip yönlendirici olmuşlardır. 1969 yılındaki Mitingler nedeniyle birçok baskı uygulanmıştı. 

1967 yılındaki Mitingler hakkında ise, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davada, 

sanıklar beraat etmişlerdi .. 

"Doğu Mitingleri" , ,geri kalmışlığın yanında bir de etnik farklılığın uzun bir birikiminin sonu

cuydu. Bu Mitinglerde, "Doğulu aydınların" deı;nokratik ve ekonomik taleplerine "Doğuda hayvani 

seslerle karşılaştım" gibi bir anlayışla karşı çıkllmıştır. Bununla yetinilmemiş, fanatik görüşler 

ileri sürülerek, "Doğu'daki insanların Çingenelerle çiftleştirilmeleri veya ül~eden kovulmaları" 

"çözümü" önerilmiştir. Bu ırkçı-şöven anlayış, kasıtlı ve tahrikçi tavırları ile MIT ve polis gücünü 

"Doğulu Gençlerin" üzerine salmış, peşlerine takmıştı ... Bunun doğal sonucu olarak da hapishane 

yolları açılmış, "Kürtçülük yapmak" takip edilme ve yargılanıp cezalandırılma için yeterli bir 

"sebep" ol muştur. 

Oysa, "Doğu Mitingleri" , çağın ve kendi toplumunun sorumluluğunu taşıyan aydınların, daha da 

bilinçlenmelerini ve sorunları kavramalarını getirmiştir. Bu mitingler kitlelere de yayıla~ak, 

aydınlar ile halkın diyalogunun kurulmasını sağlamıştır. Mitingler o günkü uyanışın en guzel 
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örneğidirler. 

Mitinglerı , o günlerde gündemde olan ve her yanda protestolara uğrayan "Hürriyet ve Anayasa 
Nizarnını Koruma kanunu Tasarısı"nı da kitleler önünde teşhir etmiştir. 

"Doğu Mitingleri"nde; 

"Karakol değil , okul istiyoruz", "Batı Vatan ya Doğu ne?", "Anayasaya evet diyen Doğu halkı 
Anayasayı koruyacaktır" vb .• gibi sloganlar atilmış ve pankartlar taşınmıştır. Mitingiere halkın 
katılımı büyük oranda olmuştur. 

"DOGU MiTiNGLERi", 

" 
1-Kürdistan'daki işbirlikçilerin batılı egemen güçlerle birlikte Kürt halkını sömürdüklerini, 

2-Cumhuriyet hükümetlerinin 3 kez uyguladıkları sürgün politikasının şöven yapısını, 

3-0oğu Anadolu'nun geri kalmışlığı yanında etnik bir sorunun da varlığı ve bununla ilgili uygu
lamaları" teşhir etmiştir •• 

ODKO'Iar, metropolde de birçok miting düzenlemişlerdir, ayrıca geceler yapmışlardır. Önceden 
burjuvaziyi eğlendirme ve para kazanma gibi yozlaşmış yapıdaki gecelere müdahale ile, bunları 
DDKO'Iarın amaç ve niteliğine uygun gecelere dönüştürülmesi sağlanmıştır. Gecelerde, falklor 
gösterileri, kültürel faaliyetler ve siyasal konuşmalar yapılmıştır. Bu tür gecelerin yoz havasını 
devam ettirmek için "Doğulu Gençlere Yardım Derneği" kurularak, DDKO'Iarın bilinçli çabaları 
engellenmek istenmiş, ancak her şeye rağmen DDKO'Iar geceleri Hilton ve Ankara Otelleri'nden 
üniversite salonlarına indirmeyi başarmıştır .•• 
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Kürt Halkı'nın gelişen demokratik mücadelesini engellemek ve halkı sindirerek aydınlardan 

soyutlamek için "Doğu ve Güney-Doğu Anadolu" bölgelerinde yoğun bir KOMANDO HAREKA Tl 

başlatılmış; şehir, kasaba ve köyler motorlu araçlar ve helikopterlerle kuşatılmış, insanlık dışı 

işkenceler uygulanmıştır. Birçok yerleşim biriminde, erkekler ve kadınlar çırılçıplak soyundurul

muş; erkeklerin cinsiyet uzuvları ipiere bağlanmış ve kadınların ellerine verilerek sabahtan akşama 

dolaştırılmıştır •.• Insanlara pislik yedirilmiş •.• Bu işkence ve baskılar sonucu birçok insan hayatını 

kaybetmiş, birçoğu da sakat kalmıştır. 

DDKO'Iar, bu uygulamalar kaşısında "Doğu ve Güney-Doğu" ya birçok üyesini göndermiş, 

araştırmalar yapmıştır. Ölenlerin fotoğrafları çekilmiş, belge ve bilgiler toplanıp olay kamuoyunda 

en geniş biçimde teşhir edilmiştir. Birçok kuruluştan protesto gelmesi sağlanmıştır •.• Ayrıca 16 

kuruluşla birlikte Komando Harekatı protesto edilmiştir. Kürt halkına yapılan baskı ve zulüm 

konusunda Cumhurbaşkanına bir telgraf gönderilmiş, olay kınanmıştır. 12 Nisan 1970 tarihli tel

grata 20 Nisan 1970 tarihinde Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri cevap vermiş; "olayların araştırılabil

mesi için kaynakların tesbiti ve bilgilerin acele olarak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine 

bildirilmesini" istemiştir. Olaylara doğrudan müdahale edilmesi mümkün iken, OOKO'Iardan bilgi 

istenmesi hayli düşündürücü bir olay olarak yorumlanmıştır. 

OOKO'nun 16 üyesinin alandaki araştırma ve incelemeleri sonucu elde edilmiş bilgi ve belgelere 

dayalı olarak düzenlenen rapor; 15 Mayıs 1970 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Genel sekreterliğine 

gönderilmiştir. 

Raporda özetle; 

" 
Türkiye'nin 'Doğu ve Güney-Doğusu'nda yaşayan halka yapılan baskı-zulüm-jenosid harekatı 

bize göre yasa-dışı, insanlık-dışı bir anlayışın sonucudur. 'Eşkiya aranıyor' gerekçesi ile yapılan 
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bu harekatın anlamı nedir? Eğer Türkiye , tarihi biraz ince1enirse, görülür ki, Türkiye'nin bu 
bölgesinde yaşayan halka tatbik edilen bu insanlık-dışı baskı ne ilktir ne de son ..• 

Devrimci Doğulu öğrenciler olarak yasa-dışı hareketleri şiddetle kı nar ,iktidarın bu yoldaki ey
lemlerine ~arşı bundan böyle her zaman bütün gücümüzle karşı koyacağımızı bildiririz .•• "(Bak:O-

DKO Dava Dosyası, Kornal yayınları, Ankara 1975, Cilt:1, sh:$97-603) 

DDKO'Iar ile ilgili belirleyeceğimiz bir konuda, TIP içindeki çalışmalarıdır. DDKO kurucu ve 
üyeleri, ta başından beri Kürdistan'da TIP(Türkiye Işçi Partisi) 'i savunan, örgütlenmesini götüren 

ve her saldırıya rağmen koruyan unsurlardı. Bu nedenle, DDKO'Iarın kurulmasından sonra TIP 
içinde DDKÖ'Iarın etkinliği oluşmuştu(Bu konuda daha geniş bilgi için Bak: DDKO Dava Dosyası, 
Cilt:1 ,sh:243-250). 

-TiP içindeki çalışmaların ve TIP'in eleştiri ve değerlendirmesi ayrık tutulmak üzere, burada 
değinilecek önemli bir konu TiP 4. Büyük Kongresine sunulan "HALKLAR TASARISI"dır. DDKO'

Iar 4. Büyük Kongreye katılacak delegeterin hemen hemen tümünü (birkaç oportünist dışında) 

elde etmişlerdi. Kongrede tartışılacak "HALKLAR TASARlSI" için hazırlanan taslak metin "Doğu
lu delegeler"e sunulmuş (3 karşı bir çekimser oya karşılık) çoğunlukla kabul edilmişti. Bu tasarı 
Kongreden çıkan kararı en çok etkileyen metindir ("HALKLAR T ASARISI" için Bak: age, sh;248-249) 

DDKO'Iar, 1. Dönem Genel Kurul'da stratejilerini saptayarak, buna uygun bir KARAR TASARI-
SI'nı da kamuoyuna sunmuşlardır. 
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uzmanlaştırmak, böylece meydana gelen bir DEVRiMCi ÇEKiRDEK ve onun etrafındaki kadro'nUn 
k e n d i n e özgü ORGANiZASYONU 'nu sağiÖmak gerekir. 

Bu gelişme halkın sosyal ideallerini çok iyi bilen TEORiK ve PRATiK donatılmış bir ÖNCÜ 
MÜFREZEYI meY,dana getirecek~.ir ... Böyle bir örgüt, devamlılığı olan, tek tek aynı görevi başarıya ·· 
ulaştıracak bir LIDERLER ÖRGUTU 'dür( ... ) 

Kürt halkının varlığına, diline-kültürüne saygı gösterilmesi gerektiği; Kürt halkının yaşadığı 
bölgelerde KOMANDO ZULMÜ 'ne, toprak ağalığına, aşiretçiliğe. devrimci bir açıdan tavır alınması 
ve karşı çıkılmasının zorunluluğu" belirtilmiştir ( .•• ) 

Yine Genel Kurulda bu stratejiye uygun olarak kabul edilen KARAR TASARlSI'nda ise; 

"Genel bir dünya değerlendirmesi" yapılmış, "kapitalist (emperyalist) ekonominin işleyişi" incelen
miş; "Emperyalizm geri bıraktırılmış ülkeler ve mazlum halklar ile çelişki halindedir" denilerek, 
çağımızın "Emperyalizm ve onun yerli ortaklarına karşı başkaldırı olan Ulusal Kurtuluş Hareketle
ri çağı dır" belirlemesi yapılmıştır, Orta-Doğu'nun durumu ve özellikle "Bağdat, daha sonra CENT
TO ve Islam Paktı"nın görev V6 nitelikleri irdelenmiş, Türkiye'nin geniş bir "sosyo-ekonomik yapı 
tahlili" ile 11 sınıfların mevzilenmesi" açıklanmıştır. 

OOKO'Iar "1.DÖNEM GENEL KURUL KARAR TASARISI''nda önlerine şu görevleri koymuşlar-
dır: 

ll 

ı-Bizimle aynı stratejiyi benimseyen, Türkiye'nin bütün kuruluşları ile tam bir dayanışma ve 
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iıjbirliği içinde çalışmalıyız, 

2-Gençliği, halkın mücadelesi ile bütünleşen, Oıun bilinçlenmesi ve örgütlenmesine yardım eden 
bir tarzda yetişti rm el i'yiz, 

3-Gençliğin tepeden inmeci ve kadrocu(?!), emekÇi sınıflardan uzak ve anarşist akımlara kapılma

maları için çalışmalıyız, 

4-Toplumun ve halkın sorunlarını, bilimsel çalışma ve incelemelerle ortaya koyup, çözüm yolları 

göstermeli yiz, 

5-Halklararası eşitliğin ve kardeşliğin gerçekleştiği sömürüsüz bir d(izenin kurulmasında 
bütün gücümüzle işçitere ve köylülere gitmeliyiz, 

6-Millet ve milliyetçilik konularında şöven şartlanmayı yıkmalıyız •.. " 

Bu genel belirlemeler ve görevler yanında; 

"Türkiye'deki 'aydınların' ve 'ilericilerin', kapitalist-emperyalist kurumların Türkiye'ye gırışını 

hasretle çağırarak, bunların gönüllü misyonerleri durumuna düştükleri" de belirlenmiş, "Kürt 
aydınlarının bundan sakınmalarının zorunluluğu" açıklanmıştır.(Bak:DDKO "1. DÖNEM GENEL 
KURUL ÇALIŞMA RAPORU ve KARAR TASARlSI için; DDKO arşivi orijinal metinler ile DDKO 
Dava Dosyası, Belge No:10-12, sh:585-594 ve 607-630) 

Kürt Halkı'na karşı uygulanan ırkçı-şöven uygulamalara karşı verdiği mücadele ve yaptığı çalış
malarla egemen güçleri rahatsız eden DDKO'Iar hazmedilemedi. Başka bir ulusun varlığı birçok 
odağı ayağa kaldırdı. Gelişmeler karşısında devlet ve egemen güçler paniğe düştüler. Geleneksel 
bir yapı gereği, hemen DDKO'Iar hakkında birçok polisiye provakasyonlar geliştirilmeye başlandı. 

Sonunda, 16 Ekim 1970 tarihinde yapılan geniş bir operasyonla DDKO yöneticileri gözaltına 

alındılar .Baskı ve işkenceler uygulandı, evi er basıldı, aramalar sıklaştı rı ldı. DDKO 'lar, görünürdeki 
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yönetim kurulları dışında, çok geniş bir kadro tarafından yönetilip, yöntendirildiği için, operasyo

nun kapsamı oldukça büyüktü. Birçok unsuru içine alıyordu. Ve DDKO yönetici ve üyeleri tutuk

landılar. 

DDKO Davası önce Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. ilk duruşma 29 

Mart 1971 tarihinde yapıldı. O sırada birçok nedenden tutuklu bulunan Dev-Genç sanıkları 12 

Mart Müdahalesi ile tümden salıverildikleri halde, DDKO sanıklarının tutuklulukları devam etti. 

26 Nisan 1971'de "BALYOZ HAREKATI" ile (S.Koçaş'ın Sıvas demeci ile birlikte) sonrası 

_ sıkıyönetim ilan edildi. "Yakından uzaktan herkesin tutuklanacağı" emri ortalığı birbirine kattı. 

"Cunta"cılar şaşkın ördek gibi kaçacak yer aramaya başladılar. DDKO davası da bu kargaşada 

"iyi bir garnitür" olarak yakasına yapışılan dava oldu. 1 ve 2. duruşması arasında dosya Diyarbakır 

Sıkıyönetim Askeri Savcılığına gönderildi. Dava'nın "Sıkıyönetimi ilgilendirmediği" öne sürülerek 

geri çevrilmesi taktiğine rağmen, 3. duruşma öncesinde, yani 15 Haziran 1971'de dosya Diyarba

kır-Siirt ilieri Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'ne "nasıl olduysa" gitti. •• Diğer 

DDKO sanıkları ~a buraya toplandı ve Diyarba~ır Sıkıyönetimi "hazır bir dava ile" işe başlamış 

oldu!..Ankara ve Istanbul DDKO sanıkları Ana Iddianame ve Diyarbakır, Si Ivan, Kozluk, Batman, 

Ergani vb •• 'de Ek iddianameler ile yargılanmaya başlandı •• 

23 Ekim 1971'de Askeri Savcı'nın (Sait Dabak) 122 sahifelik iddianamesi ile dava başladı. 

DDKO sanıklarından bir grup tüm dava boyunca (diğer bir kısmı ise, belli bir süreçten sonra ve 

kısmi olarak) di rendil er, gerek DDKO'Iar ve gerekse Kürt halkını savundu! ar. 

Gerek iddianame ve gerekse Esas Hakkındaki Mütalaa'da Resmi Devlet -Ideolojisi sunuluyor ve 

Kürt halkının varlığı red ve inkara çalışılıyordu. DDKO sanıklarının durumları ağır suçlamalar ile 

ele alınıyor, "bölücülük" damgası ile veriliyordu. Hiçbir ciddi ve bilimsel veriye, belge ve bilgiye 

dayanmayan bu ilkel ve sahte iddia ve görüşleri, DDKO sanıklarından bir grup her yanıyla çürüttü 
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ve Kürt halkının varlığının nesnel olduğunu ispatladı. 

15.12.1971 tarihli duruşmada, sarııklar M.Kotan, F.Şahin, I.Güçlü, Y.Budak, A.Beyköylü ve N. Şemmikanlı tarafından 167 sahifelik iDDiANAMEYE CEVAP METNi verildi. Sanıklar ve mahkeme arasında sert tartışmalar başladı, sanıkların baııları askerler tarafından hırpalandılar. Birkaç sanık dışarı atıldı, oradaki hücrelere konuldu. Sanıkların ve bazı Avukatların direnmeleri sonucunda bu 167 sahifelik metin okunmaya başlandı. Deyletin, mahkemenin ve oportünist bazı sahtekarların bütün oyunları bozuldu. O günlerin mahkem~ başkanı ise, şimdilerin "demokrat ve ilerici" Avukatı H. Sevinç'ti. DDKO Dava Dosyası Türkiyeli Devrimciler tarafından hiç önemsenmedi. Bugün bile ineelenme'si gereken önemli bir belge niteliğindedir. Arşivinin incelenmesi çok zor olsa da. DDKO Dava Dosyası yayınlanmış bir Isitap olarak incelenebilir. O zaman, H. Sevinç gibilerin neler yaptıkları da öğrenilebilir. Pazarlıklar, katakuliller ibret ve nefretle görülebilir ... 
Mahkemedeki bu atak, bazı sanıkları da harekete geçirdi. Dar kapsamlı olsa da iddianameye karşı çıkışlar oldu ve bazı metinler verildi. 

Bu süreçten sonra cezaevinde sanıklar arasında tartışmalar ve çatışmalar çıktı. Ancak, bütün ters propagandalara ·ve "ödüllere" rağmen savunma sürecinde ısrar edildi. Duruşmalarda sert tartışmalar ve kavgalarla da olsa Esas hakkındaki mütalaaya karşıda kapsamlı bir savunma yapıldı. 
Tüm dava süreci bilimsel bir düzey ve militan bir yapı ile geçti. Sanıklar sık sık duruşmalardan çıkarıldılar. Hücrelere konuldular, baskı ve işkence gördüler. Ama, yılmadılar ••. 
489 sahifelik DDKO savunması ise şu başlıkları içeriyordu: 

" 
ı. Bölümde, Toplumların tarihi gelişim süreçleri, 
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ll. ll 

lll. " 
IV. ll 

V. ll 

VI. ll 

VII. ll 

VIII. ll 

Tarihsel gelişim içinde Kürtler, 

Kürt dili ve kültürünün özellikleri ve bugünkü durumu. Kürtlerin yaşamları, 

Bilimsel olarak ırk olayının incelenmesi, resmi ideoloji ve karşılaştırma, 

1 Resmi devl'et politikası ile Kürt halkının inkarına dayalı şöven yapı, 

TC. Anayasası ve DDKO'nun hukuki savunması, 

DOKO'nun amacı ve niteliği vb... Türkiye'nin sosyo-ekonomik ycipısının tahlili, 
emperyalizm, faşizm, kemalizm olguları, 

Sonuç ve istem ile Kürt halkına karşı uygulanan baskılar ve DDKO'nun demek· 
ratik istemleri" kapsamlı biçimde incelenmiştir. 

Bu nitelik Davanın Temyiz safhasında da aynen devam ettirilmiş ve Temyiz Mahkemesine de 
Xl bölüm içinde, gerek Kürt halkının ve gerekse DDKO'Iarın savunmasını içeren ve tek tek 
bozma nedenlerini gösteren 510 sahifelik bir savunma gönderilmiştir. 

Burada , DDKO duruşmalarına katkıları ve savunmaya getirdikleri dinamiz~ dolayısıyla sanıklarla 
bütünleşen Avukatlar Ş.Kaya ve R. Arslan'ı da belirtmek gerekir. Birçok kez gözaltına alınan, 

büroları ve evleri aranan, baskı ve işkence gören bu Avukatların daha sonraki hayatları da DDKO 
davasına bağlı olarak uzun süre denetim altına alınmış ve göz hapsinde tutulmuşlardır. 

Ayrıca, o zaman cezaevinde bulunan i.Beşikçi'nin direngen yanıyla ve bilimsel olarak katkısı 
da inkar götürmez ... 

DDKO sanıklarının küçük bir bölümünün savunma ve direnişleri devleti paniğe düşürmüştü. Bir 
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kere Kürt Sorunu uzun bir suskunluk döneminden sonra gündeme çıkıyordu. ikincisi ilk defa 
bilimsel olarak sunuluyordu. Tabu yıkılmıştı. Bu, Kürdistan için önemli bir dönemeçti aynı zaman
da. DDKO'Iarı ve cezaevlerindeki direniş ile mahkemedeki tavırifArt Kürdistan Sorunu için ciddi 
bir köşe taşı kabul etmek ve tarihsel olarak yerli yerine oturtmanın ger.~kliliği vardır. 

TC. olayı gündemden düşürmek için herşeye başvurdu,. her uygulamayı. yaptı. Davanın önüne 
başka siyasal gruplar çıkardı. Hiçbiri fayda etmedi. Kürdistan'da yeni davalar açıp, karambol 
yarattı. Tartışmaları başka yöne çekmeye uğraştı. Merkezi olarak yargılanması yapıldığı halde, 
Erzurum'dan bazı sanıkları getirip Dev-Genç davası açtı. "Devrimcilik ve s:osyalizm" tartışmaları 
yaptırıp Kürt Sorunu'nu kamufleye uğraştı. Sonra KOP davası ile sorunu kapatmaya çabaladı. 
Sonunda TiKKO davasını getirdi. Ama, hiçbiri Kürt Sorunu1nun kapatılma.sını ve tartışılmasıni 
engelleyemedi. DDKO sanıkları tüm oyunları bozdul ar, üstesinden geldiler. Yalnız ulusal sorunu 
değil, Türkiye devrimci hareketinin ve sosyalizmin sorunlarını da tartışarak ve savunarak geri 
adım atmadılar. Bu kez pazarlıklar başladı, içeriden davayı vuhnaya, çelişkil,er yaratmaya başladı
lar(!) ••• Savunma yapan sanıklar cezaevin'de bir dönem tecrit'e uğratıldılar( ••• ) Hatta, "savunma 
yapmazsanız, buradaki davayı hemen bitirip, az bir ceza ile sonuçlandıracaüız, zaten uzun zamandan 
beri tutuklu bulunan sanıklar bile çıkacaklar" propagandasına ve cezaevini "eylence merkezine" 
(!) döndürdüler ... Bu yapı azınlık bir grup dışında hemen hemen direkt ya da delaylı kabul gördü .• 

Saldırılar başladı , "bizleri imhaya götürüyorsunuz" denildi. "Sizin yüzünüzden ağır cezalar alaca
ğız" bile denildi ••. Ama, bütün bunlara rağmen savunma yapanlar, direnenler haklı çıktılar. Devle
tin geleneksel entrikatı tavrı teşhir oldu. O günkü bilinç düzeyi ile en iyi biçimde direnilen ve 
savunulan Kürt sorunu, ortadan kaldı rı lam ı yacak pir nesnel olgu olarak orta yere oturdu. Yalnız 
devlet açısından değil, "sosyalistler" açısından da tartışılması, çözümlenmesi gereken bir sorun 
oldu. Bugünlerin tartışmaları, yanlışları o günlerde durmaktadır ••• Sonuçta Resmi Devlet ideolojisi 
teşhir oldu ve DDKO sanıkiarına Türkiye'nin hiç bir yerinde görülmeyen cezalar dağıtıldı •.. 
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16'şar yıla varan ağır cezaları alan san ı klar Kürt Milli Marşı i le Mahkeme Sedonunu çınlatt ı lar. 

Mahkeme .ve güvenlik görevlileri şaşkına döndü .. 

10 Aralık 1972 günü, (aynı zamanda KOP'nin de 2 Nolu mahkemede kararı vardı ve Diyarbakır'

da çok sıkı güvenlik önlemleri alınmıştı ) , Tüm 'Avukatlar ve dinleyiciler(!) salondan apar-topar 
' çıkarıldılar. Dipçiklerin ve potinierin alt ı nda DDKO sanıkları özel arabalara bindirilip, her günkü 
geliş gidiş yolundan değil, Kolordu'nun arkalarından, yukarıda helikopterlerle ~ıötürülüp cezaevine 
konuldular .. Yol boyunca sloganlar ve marştarla davanın siyasal niteliği daha da pekişti (. .. ) 

DDKO sanıkları hakkında karar Temyiz Mahkemesince onaylandı ve sivil cezae~vine nakledildiler. 
Anayasa Mahkemesinin Af Yasasını bozması ile 1974 yılında salıverildiler .. 

Kürdistan'da ortaya çıkan legal ve illegal birçok örgütlenmenin kadrolarını oluşturan DDKO'Iarı 

ciddi biçimde araştırmak gerekmektedir. ( ..• ) 

DDKO'Iar ile ilgili sonuç olarak şunları söylemek mümkündür: 

ll 

DDKOya kadar gelen dönemin bilerleyici özelliği, okumuş Kürtlerin, henüz sosyalizm bilimi 
ile yüz yüze gelmeden, teoriyi tek yanlı ya da büyük ölçüde eksik olarak, kıyıdan köşeden öğre

nen yapıları ile ve icazetli sol'un etkin h ege m o n ya s ı altında Kürt Sorunu'nu tartışmaya 

sokma çabaları olarak formüle edilebilir ... 

'Doğulu Sosyalistler Ekolü'nün TiP saflarında çürüme süreci, DDKO'nun ku r ulmasıyla , kısmen 
bir dinamizm, bir canlılık kazandı. DDKO'Iar da , içinde milliyetçi ögelerle, sol eğilimli ögeleri 
birlikte taşıyordu. Belirleyici olan sol eğilimli ögelerdi . Bu ögeler, hızla siyasal ve' ideolojik 
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tercihler etrafında kümeleşmeye başlıyorlardı. 

Esas saflaşma Di yarbekir Sıkıyönetim Tutukevi 'nde başladı. 

Diya~bekir Sıkıyönetim m Tutukevi ve Mahkemeleri, Kürdistan'da proleter devrimci filizleri besleyen 
bir gübrelikti. 1960'1ı yıllardan bu yana her tarafından bilgisizlik ve sefaJet dökülen entellektüel 
sol muhalefet, çetin bir sınavdan geçti ve denebilir ki tümü ile döküldü. Direnme, DDKO'nun 
genç militanları tarafından yürütüldü. Ve bu ge~ç insanlar 'Doğulu Sosyalistler Ekolü 'nlfn flaş 
isimleri ile boğazlaştılar, onları teşhir ettiler, uziaşma ve teslimiyet siyasetlerini hem tutukevi'
nde ve hem de yargı önünde açığa çıkararak, mahkum ettiler. Bu kavgada, genç arkadaşların 
pürzelal olduğu iddia edilemez, tam tersine olabildiğince cılız bir ideolojik muhtevaya sahiptiler 
ve teorik olarak bütün bildikleri ezbere öğrenilmiş, formüllerden ibaretti. Eğer birşeyler öğrenile
bilindiyse, bu, yargı sürecinde ve direnmenin niteliği gereği oluşmuştur. 

Hiç kuşkusuz Çağdaş Kürdistan tarihi, şu birkaç sahife içinde kalın çizgileri ile geçtiğimiz 
süreci enine-boyuna tartışacaktır. Ve Çağdaş Kürdistan Tarihinde başlıbaşına bir yeri olan Diyar
bekir Sıkıyönetim Mahkemelerine ayrı bir yer ve.rilecektir. Genç tarihçiler ve edebiyatçılar, bu 
süreci, direnen arkadaşların olabildiğince titiz ve dikkatlice tuttukları güncelerden ve duruşma 
zabıtları ile sair belgelerden zengin bir biçimde çıkarma imkanlarına sahiptirler; Ve zaten DDKO 
Davası'nın en önemli özelliği de budur:Kürdistan Tarihinde, direnmenin belirsiz de olsa, sınırları 
çizilmemiş de olsa ilk kez b i ı i m s e ı b i r m et o d ı a sürdürülmesi •.• " (Bak:Yukarıdaki alıntı 
için; rızgari, sayı :7,sah:8 ve 11 -12./Kasım 1978) 

••• 
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II 

PERSPEKTiF ve SAVUNVUGU 
SOMUT iLKELER.l RİZGARI'NİN ORTAVA ÇIKI$1, TÜRKiVE'VE AÇTIG1 

Kürdistan'ın TC egemenliğindeki Kuzey kesiminde; Lozan Emperyalist Antiaşması'ndan sonra 

1938~ ler e kadar aralıksız devam eden başkaldı rı lar, Kemalist Dikta tarafından kanla bastı rı l

dı ..• Bu jenosid ve terör ortamından sonra, uzun süren bir sessizlik dönemi yaşandı. Silah 

zoruyle egemenliğini kurduktan sonra, ideolojik olarak saldırıya geçen Kemalist ideoloji; Kürt 

Ulusu ve Kürdistan'ın varlığını "bilimsel" olarak i n kar ederek, süngü zoruyla asimilasyon 

çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalara, Kemalizm'i göklere çıkaran Türk "demokrat ve sos

yalistleri" de tüm içtenlikleri ile katıldılar ••• 

Kendi rızası dışında. emperyalistler ve 4 sömürgeci devlet tarafınden parçalanarak Uluslararası 

sömürge durumuna geti~ilen K ü r d i st an ' ı n bu statükosunu Kürt Ulusu hiç bir zaman 
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kabullenmedi. Sonucu binlerce insanın ölümü, onbinlerce insanın sakat kalması , milyonlarcasının 
sürgünlere gönderilip muhacir edilmelerine neden oldu. Tüm bu uygvlamalara karşı Kürt Ulusu 

başkaldırılar ile tepkisini ve kabullenmeyişini gösterdi. Halen de bu meşru savunmasından 

vazgeçmiş değildir. 

Baskı ve terör karşısındaki ağır suskunluk döneminin ardından yavaş yavaş cılız da olsa sesler 

çıkmaya başladı ve bu yeni direnişierin tomurcuklandığını göst>eriyordu. Önce 49 'lar olayı ve 

ardından daha güçlü ve örgütlü olan DDKO'Iar olayı sessizliği parçalamıştı. Bu sessizliği bozan 

gelişmeler, daha sonraları birçok örgütlenmenin de kaynağını oluşturdu ••• 

Gerek DDKO'Iar ve gerekse 'daha sonraki kurulan örgütlerin ardından, Kürdistan Sorunu'nu 

gündeme getiren birçok yayın da yapılmaya başlandı. Ancak, Kürdistan Sorunu'nun bilimsel ve 

ciddi olarak ele alınması ve savunulması; UKKTH ilkesi içinde tartışmaya sunulması gereki

yordu. Türk "Solu"ndan "milliyetçi" damgasını yememek ve tepkileri üzerine çekmernek için 

tüm varolan yapılar geride durmaya özen gösterdiler. Ayrıca, bilimsel yetersizlik ve bilimsel 

düşünme,ta.rtışma ve sorunu kavramadaki yetersizlikler nedeniyle Kürdistan Sorunu gündeme 

getirilemedi. Kitlelere bir-iki kof ajitasyonun yetmediği anlaşıldı •• 

Ancak sorun ciddiydi. Kürtler kendi sorunlarının kavranması bilincine DDKO savunmaları ile 

ulaşmışlerdı. Bunu yerli yerine oturtmak gerekiyordu. Kürdistan Devriminin gerçekleşebilmesi 

için ciddi ve uzun bir sabır isteyen ideolojik inşa'nın gerçekleşmesi zorunluydu •. Ayrıca, bu 

ideolojik inşa süreci Kürdistan' daki maddi hayatı n içine ve temeli eri ne de oturtul ma lı ydı • .işte, 

tam bu noktada; DDKO sa.nıklarının bir grubu(1971 dönemi Diyarbakır Askeri Cezaevin'deki 

DDKO Komünü) tarafınden programlanan gizli bir deklerasyon ile ortaya çıkıldı. Tüm 

Kürdistanlı yurtsever, demokrat ve sosyalist unsurlarla (milliyetçi olarak bilinenler de dahil) 

tek tsk görüşülüp tertışıldıktan sonra, tzrihsel konularda bir merkezi yayınevi ve siyasal, 
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teorik-ideolojik sorunların tartışılması düzeyinde de bir· dergi planlandı. ;.-J.ızgari böyle ortaya 
çıktı ••• Birçok unsur bu programa katıldığını belirttiği halde, daha sonra çeşitli nedenlerle 
desteklerini geri çektiler ••• 

Hazırlanan bu deklerasyon'un legal kısımları Rızgari 1. sayıda ysyınlandı.Yayının temel amaçla.rı 

günün koşullc:rına ve yasal olanaklara göre mümkün olduğu kadar veri\di. Özetle, "Neden Yeni 
bir Yayın" başlığını taşıyan belirleme şöyleydi: 

( ... ) 
"Türkiye şartlarında; 

a-Türkiye' nin Doğu Ve Güney-Doğu Anadolu bölgı;lerinde Tü ri< Helkından başka Kürt Halkı da 
yeşamaktadı r. 

b- ..• Kürt Halkının diğer halklar gibi sürekli değişim ve gelişim içinde olduğu ve bu nedenlerle 
özgül ve farklı sorunları bulunduğu e.çıktır. Kürt halkının farklı ve özgül sorunlarını çözebilmak 
için evrenselden özgüle inmek ve bilimsel dünya görüşü ile bu halkın meselelerini somutlaştırıp 
çözmek zorunludur. Bu çözüm Kürt halkının kurtuluşunun Ulusal-Demokratik programıdır .. 

Orta-Doğu' nun jeo-politik konumuna göre; 

c-Tarih içinde istikrarlı bir birlik göstererek günümüze kcıdar gelen Kürt Ulusu, sömürgeci 
emperyalist bölüşümler sonucu biçimsel ve suni sınıriarta birbirinden ayrılmış ve parçalanmış 
durumdadır. ( ... ) 

2-Ye-yınımız UKKTEH ilkesine sonuna kadar seygılı ve taraftardır.( ••• ) 

Bu bzkımdan UKKTEH derken; 
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-Kürt halkının bağımsız örgütlenmesi ve bilinçlenmesi, 

-Kendi kadro ve dinamiklerini ulusal-demokratik mücadelesi için seferber 

gerekir •• 

etmesini anlamak 

Kürt Ulusu'nun KKTEH ilkesi, aynı zamanda sömürgecilikteni kurtulması,üzerindeki her türlü baskı 

ve tahakkümün son bulmasını savunmayı, gündeme getirmeyi: de zorunlu kılmaktadır •• ( ••• ) (Rızga· 

ri, sayı:1 Sah:9) · 

Kürdistan'ın dört devlet tarafından payiaşıldığı ve sömü~ge olduğu olgusu üzerinde ısrarla 

durularak, düzenlenen bilimsel bir metinle tüm Türk ve Kürt demokrat ve sosyalis~leri· ile 

tartışma açılmı~, üçlü-beşli ilişkiler ile tümüne sorun arılatılmıştır. Tartışmalarda ısrar ve 

inatla Kürdistan'ın bir ülke ve Kürtlerin bir ulus olduğu tezi dışlanmış, Rızgari siyasal hare

keti tecrit ile karşı karşıya bırakılmıştır. Şimdi ise, muhtevada bir değişiklik olmamasına 

rağmen gelip dayatan olgular karşısında(Detant ve AT programları). bu kez seksiyon örgütlenme 

leri ve "Kürtlerin Ulusal Kültürel Hakları" gündeme getirilmiş bulunmaktadır. Bu TEMEL 

OLGU aynı zamanda, Sorunu Türkiye'nin bir iç Sorunu olarak da sunmaktadır. 

( ... ) 
Rızgari, hazırlanan deklerasy_onu esas alarak Mart 1976'da yayınına başlamıştı. Bütün yayını 

boyunca saldırı hattında vuruşan Rızgari, temel tezlerinin büyük bölümünü genel stratejisine 

uygun olarak hayata geçirmeyi başarmış ve Kürdistan'daki mücadelenin ideolojik kaynağı 

olmuştur. Çok önemli tesbitler yaparak yayınına başlayan Rızgari, siyasal çalışmasını da ihmal 

etmemiştir. Kürt Halkının Arıti-sömürgeci Ulusal Demokratik Mücadelesinin temel tezlerini 

tek tek açarak tartışmış, bunda önemli mevziler de kazanmıştır. Ancak, bu. zorlu mücadelede 
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tek başına kalarak, gerek polisin saldırısı ve gerekse Türk "demokrat- ve sosyalistleri"nin 
efarozuna uğramıştır. 

Rızgari 9 sayı(12 eylül'den önce) yaptığı dergi yayınında, eri detaylı biçimde aşağıdaki konuları 
tartışmıştı r: 

"-Ezen Ulus Milliyetçiliğl ve lrkçı-şöven Yapısı, 
-Kürdisten'da Ulusal Direnmel~r, 
-Sömbrgecilik ve Kürdistan'ın Sömürge Yapısı, 
-S~çim Siyaseti, 
-CHP'nin lrkçı-şöven Konumu, 
-pemokratik Kitle Örgütleri Siyaseti, 
-Ittifaklar Siyaseti, 
- Türkiye'deki Sosyal-şöven Yapının Teşhiri, 
-Kemalizmin Teşhiri ve Belgelenmesi, 
-Sağ-oportünist Yapının Teşhiri ve Kürdistan'daki durumu, 
-Kürt Halkının Anti-sömürgeci Ulusal Demokratik Mücadelesinin Sorunlerı, 
-Faşizm, Devlet-Demokrasi. Anti-faşist Görevlerimiz. 
-Kürt Dili ve Kültürü ile ilgili Kürtçe Yayın ve Kürtçe Gramer çalışmaları. 
( ... ) 
Rızgari, 9 sayı dergi yayını dışında 10 tane de broşür (ayrıca,geniş bildiriler ile bazı konulara 
açıklık getirmiştir) yayınlamış ve bunlarda da yukarıdaki konulara ek olarak "Eğitim Emekçileri 
ve DEK Kurultayının Analizi"(Dil ve Kültürel Haklar, Kendi Dilinde Eğitim), "Ürün'ün Sos
yai-Şöven Yapısının Teşhiri", "Özgürlük Yolu Oportünizmine istediği Bir Cevap" vb ••• konularını 
işlemiştir ••• 
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Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nde bu sorunların tartışılması ilkti, ve toz-duman içinde 

kimin ne dediğinin belli olmadığı bir döneme denk düşmekteydi. Bu tezler önceleri anlaştia

madı ve bilince çıkarılamadı. Bütün demokratik kitle örgütleri toplantılarından ve alanlardan 

kovulan Rızgari; sonunda egemen bir ideololji ve siyaset haline geldi ••• 

icazetli Türk "Sol"unun Rızgari'ye ve mücadelesine karşı saldırısı büyük oldu. Tüm demokratik 
kitle örgütlerinde sağ-oportünist akımlar ve narodniklerle birliktelik sağlanarak Rızgari tezleri 

baskı altına alındı. Rızgari'nin Barolar Birliği, DiSK, Öğrenci Örgütleri vb ••• iÇindeki çalış
maları dışlandı .. Bu nedenle, Rızgari bağımsız Anti-sömürgeci kitle dernekleri kurmak zorunda 
kaldı ... 

Bu saldırılar Kürdistan'da oluşturulmak istenen yapı taşlarını parçalamaya yönelikti. Ve 
buyük oranda da başarılı oldu •• 12 Eylül ile birlikte sorun daha net aniaşılmaya ve Rızgari 

tezleri önünde günah çıkarılmaya başlandı ••• 

Çıktığı günden itibaren sürekli ve sistemli olarak saldırı altında tutulan; demegoji,iftira, jurnal 
ile boy hedefi haline getirilen Rızgari'nin saflarında gedikler açılmayacağı düşünülemezdi.Bir 

yandan emperyalistler ,sömürgeciler ve işbirlikçileri, öte yandan her boydan oportünist ve 

reaksiyoner akımın tecavüzü altında ve ateş hattında vuruşuldu •• Temel tezlerden milim taviz 

-verilmedi •.• Üstlenilen görevin son derece ağır ve çetin , mücadelenin acımasız olduğu açıktı •• 
'(Rızgari 8 de,meydana gelen ayrışmanın nedenleri açıklanarak,süreç ile ilgili ciddi bir öz-eleş

tiri yapılmıştır.) 

Sömürgeci TC'nin Türk ve Kürt Demokrat Devrimci ye Yurtseverleri ile Sosyalistlerine karşı 

giriştiği baskı ve şiddet, Rızgari üzerinde de gerçekleşti. Ancak, Rızgari'nin üzerinde özel 

baskı yöntemleri uygulandı •• Rızgari'nin tüm sayıları daha dağıtıma çıkarılmadan toplatıldı, 
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matbaada basıldı, tüm yönetici ve sorumluları tutuklandı. Rızgari dolaştıran, evinde ve iş 

yerinde bulunduranlar gözaltına alındı, her türlü baskı ve işkence ile karşı karşıya geldiler •• 

PTT merkezlerine emir ve talimatlar verilerek, Rızgari'nin dağıtımı engellendi. Tüm bunlara 

rağmen oluşturulan siyasal yapılar içinde, Rızgari en -ücra köylere bile ulaştırıldı. Çok masraf 

ve zorluklarla karşılaşıldı •.• 

Peki tüm bu BASKlLAR NEDEN RIZGARi ÜZERINDE YOGUNLAŞTI? 

Bu, Rızgeri'nirf savunduğu tezlerin, senelerden beri oluşturulmuş devletin temellerini sarsmasın

dandı .. 

Rızgari; 

''-Kürtlerin bir ulus olduğunu ve bir ülkeye sahip olduklarını, 

-Kürdistan'ın emperyalist bağlantılar içinde 4 parçaya bölündüğü ve sömürgeleştirildiğini, 

-Kürdistan'da ayrı ve bağımsız örgütlenmeyi, 

-Kürdistan' da merkezi bir proletarya partisinin kurulması gerektiğini, 

-Bağımsız bir Seçim Siyaseti oluşturup ve bunun pratik te çalışmasını yaptığı, 

-Kürdistan'daki başkaldırıların ııJngiliz kışkırtması 11 olmadığı ve Ulusal Direnmeler olduğunu, 

-Kemalizmin gerici, ırkçı ve militarist yapısını teşhir ettiği, 

-Dimitrof ve Stalin ile diğer yandaşlarını eleştirerek, Enternasyonal belgelerinin Türk 11 Sol 11 u 

tarafından tahrif edildiğini, 

-Türk demokrat ve sosyalistlerinin dönek ve iki yüzlülüklerini teşhir ettiği, 

-Oportünüzmi teşhir ettiği, 

( ... ) 
Rizgarl, tüm bu tesbitlerinden ötürü, icazetli ve izinli Türk 11 solu 11 ve demokratlarını n, onların 
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oportünist Kürt eklentilerinin; ayrıca sömürgeci Türk devletinin yoğun saldırılarına uğramıştır •• Ama, -Rızgari yılmadı, kadroları ile bütün bu tasallutlara karşı direndi. Kürdistan Ulusal Kurtu
luş Hareketinin ideololjik ve teorik yapılanmasını sağladı ve bugün de bu yapı kendisini korumaktadır ••• Tesbit ettiği ilkelerden geri adım atmadı. Ve ilkelerini pazarlık konusu yapmadı.Zorlu ve çetin bir mücadele sürecine girdi. 12 Eylülün en sert ve acımasız döneminde, tüm siyasal 
grupların ortadan çark ettikleri bir dönemde mücadelesini verdi, söylediklerini eyleme geçirdi. Ama, başaramadı. Bugün Rızgari 'ye hiç bir yerden namuslu öz-eleştiri gelmedi. Bugün tüm tezleri hayat bulmasına rağmen,yine, tüm platformlardan ısrarla dıştalanmaktadır! 

Herşeye rağmen Rızgari kitlelerle bağ kurabildi ve bu engellenemedi. Kürdistan'da büyük yankılar uyandırdı. Ve taraftar kazandı. Bu kitlesel gelişmeydi. Geniş bir potansiyel yarat
mıştı.Rızgari kitlelerde kabul görmüştü. O zaman kendisine "örgüt" "parti" diyen birçok kuruluş vardı ama, kitleleri kucaklayacak bir örgütlülük yoktu. Rızgari bunu amaçlıyordu •• Siyasal inşa gelip dayatmış ve Rızgarinin birinci gündem maddesi olmuştu •• Ancak tam örgütlenmeye geçilmesi gerektiği bir sırada Rızgari de ayrışma başgöstermişti. Bu, Kürdistan'daki örgütlenmenin ayaklarını kırmıştı. Birçok yapı tarafınden adeta alkışianmış ve desteklenmişti •• Rizgarl'nin dişe diş verdiği mücadele sonucu kazanılan birçok kadro ve mevzi telef olmuştu •• Btnlerce militan Orta-Doğu'nun batakhanelerine çekilerek, ahtapot gibi yere serildi. Geri gelenler cezaevlerini doldurdu. Harekete bıtkınlık ve nemelazımcılık egemen oldu. Daha sonra ortaya çıkan geliş_meler bu yanlışın üzerinde yükseldiler •.• Bazı unsurların bu provakatif davranışı, Kürdistan UKM a.çısından büyük bir zaa.f oluşturdu ve zarar verdi. Bunun sonuçları daha sonraları görülebildi. 1978 yılındaki ayrışmadan sonra Rızgari kendisini kısa sürede topariadı ve 1979 yılında tümüyle örgütlenmey~ geçti. 12 Eylül daha gelmeden, ortalığın karmaşaya girdiği durumda Rızgari bütün Kürdistar. siyasal güçlerine (Türk devrimcilerine de durumu açıklamış ve lttifak önermiştir) geniş bir gerekçe ile oluşturduğu protokolü açmış, ortak ·bir deklerasyon ile birleşme 
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önerilmiştir. Gerekçesi geniş olduğu için, buraya kısaca deklerasyon ve ilkeleri aktarmak yeterli olacaktır ••• 

"Kapitalist Köleliğe Karşı Marksist-Leninist Mücadele Temelinde Anti-sömürgeci Demokratik Mücadele Birliği' nin ilkeleri şöyle sıralanmıştr: 
1-Emperyalizme ve faşizme karşı; 
2-Sömürgeciliğe ve Türk/Arap/Fars Burjuvazisinin Kürdistan'daki sömürgeciliğine karşı; 3-işbirlikçi (Kürt ticaret burjuvazisi, ağalık, şeyhlik, seyitlik-dedelik kurumlarına, her türlü feodal baskı ve sömürüye) ve bütün biçimleri içindeki gericiliğe karşı, 4- Şöven!zme ve Soyal-şövenizme karşı; 
DEVRiMCi PROLETARYANIN DÜNYA DÜZLEMiNDEKi TOPLUMSAL DEVRIM STRATEJiSiNIN GENEL-TEMEL VE VAZGEÇiLMEZ ILKELERI DOGRUL TUSUNDA MÜCADELE EDER." 
PROTOKOL ise şöyleydi; 

"Türkiye özgülünde anti-sömürgeci ulusal demokratik mücadele birliği aşağıdaki protokol hükümlerine uyar: 
a-Militarist-sömürgeci Türk burjuvazisinin anti-komünizm ve anti-Kürdizmine karşı mücadele eder; 
b-Sosyalist siyasal güçlerin birliği ve önderliği temel olmak üzere, tüm devrimci güçleri, yurtsev·erleri, demokratları deklerasyon ilkel eri düzeyinde örgütlendi ri r; c-Sayısal çokluğa göre değil, niteliklere göre (nesnel olarak ortak payda. etrafında yer alan) grupların eşit olarak temsilini öngörür, bunun için: 
d-Demokratik inşa ve kollektif önderliği esas alır, 
e- Yatay ve dikey örgütlenme bütünselliğini gerçekleştirmek için çalişır, 
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f-Siyasal çalışma alanını öncelikle işçi sınıfı ve yoksul..köylülük içinde yoğunlaştirır, 
g-Toplumsel devrimin mihferi etrafında, ulusal· ve demokratik muhalefete bilinçli bir ifade 

verir, 
h-Grup çıkarlarını reddeder, dar grupçu anlayışları teşhir ve mahkum eder, 
i-Propaganda ve ajitasyonda serbestfiği reddeder,bu faaliyetleri deklerasyon ilkeleri çerçe

vesinde merkezileştirir, 
ı-Merkezi yayını gerçekleştirir, 
i-Merkezi yayını ,deklerasyon ilkelerinin siyasal çalışması ve nesnel teorik bilgilenma için 

kullanır, 

k-Türk Solu'nu temsil eden gruplar, kollektif önderlik kuq.ımunda temsil edilemezler, ilişkiler 
ittifaklar düzeyinde ele alınır, · 

ı-Ilkeleri ihlal eden, deklerasyona ters düşen gruplara karşı • kollektif olarak mücadele eder." 

Bu çalışma uzun bir dönemi aldı ve Rızgari'nin tecriti ile son buldu. Yerine meşhur UDG 
kuruldu ... 

1980 yılında KK Partisi Örgütlenme Planı kamu oyuna açıldı. Yurt dışında Yekiti yayını ile 
ideolojik sorunlar ve siyasal sorunlar tartışmaya açıldı. KUKC programı sunuldu ... 1983 yılına 
kadar gerek ideolojik ve gerekse siyasal örgütlenme sürdürüldü, eylemler ile mücadele destek
lendi.. Ve Rızgari kadroları ülkeyi terketmedi. Bu tarihten sonra büyük operasyon yiyen 
Rızge.ri kadrolarının bazıları cezaeevine, bazıları da yurt dışına çıktılar, mücadeleyi devam 
ettirdiler ... 

12 Eylül ile Militarist Bürokratik Cunta "koskoca örgütleri" kısa sürede yerle bir etti.Askeri 
darbeye kzrşı direnilemedi. Türkiye ve Kürdistan'da bu askeri darbeden her siyasal akım gibi 
Rızgari de nasibini aldı.12 Eylül beklenilen birşeydi ve daha sıkı bir örgütlenme gerekiyordu. 
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Onbinlerce insanımız zınjanlarda çürütüldü, işkence tezgahlarında o''mu .. r t''k tt' u e ı ... 
( ... ) 

KUKM'nin genel ve vazgeçilmez tezlerini tartışırken Rızgari neleri yerine getirebiidi neleri 
getiremedi. Bu tartışma konusudur, ancak şunu söyleyebiliriz ki, hemen hemen temel bütün tezlerini tartışmış ve hayata geçirmiştir. En önemli eksik olarak siyasal örgütlenmeyi o güne 
kadar başaramamıştır. 

Rızgari sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli sorunlardan biri de, dışta ve içte şablon
culuğa karşı tavizsiz sürdürdüğü mücadeledir. SSCB, Çin ve Arnavutluk'ta yağan yağmura göre 
şemsiye açmadı; sınıfa, ülkeye ve ulusa bağlı ve bağımlı olarak, bağımsız bir dış siyaset yürüttü. 
Yaratılan teorik ve ide<llojik zeminin ve yaşanan zengin deneyimin parti gibi bir araca sahip olması eylemini gündeme getiren Rızgari, 1987 yılında Kürdistan Kurtuluş· Örgütü (Rexistina 
Rizgarlya Kurdistan) gibi bir yapıya ulaştı. Daha sonra Genişletilmiş Merkez Komitesi kararıyla Kürdistan Kurtuluş Partisi adını alarak sürece devam etti. Kamu oyuna açılan siyasi programın 
giriş kısmında; 

"devrimci bir grubun, gerçek anlamda bir programa sahip olması ,uzun ve çetin bir mücadeleyi, ideolojik ve siyasal inşa süreçlerini gerektirir. Sorun, acele ile bir programa sahip olmak 
değil, ihtilali gerçek hedeflerine ulaştırabilecek savaş örgütünün yaratılmasıdır" 
"bugünü ve yarını belirleyecek olan yalnız bizim programımız değil,aynı zamanda; ülkemizin içinde bulunduğu durum, uluslararası ilişkiler, toplumumuzun sosyo-ekonomik yapısı gereği kitle talebinin somut ve pratik bir işlerliğe ulaştırılmasıdır da. Bu program,bütünsellik içinde 
ulusal kurtuluşun toplumsal kurtuluş ile birleştirilmesini de gerektirmektedir". 
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"Tarihi z'ılme,sömürüye,işgal ve yağmaya ka.rşı başkaldırıtarla dolu olan, ulusumuzun özgürlüğü 

ülkemizin bağımsızlığı mücadelesi haklı ve meşru bir zeminde yükselmektedir. Bu bilinçle, kısa 

vadeli gürıübirlik çıkarlar yerine, uzun vadeli siyasal hedeflerin gerçekleştirilmesi ve -gelecekteki 

özgür ve demokratik bir toplumun yönetitip yönlendirilmesi hedeflerinin de açık ve kesin bir 

biçimde 'belirlenmesi zorunlu" sayılmakta, detaylı program hedefleri açıklanmaktadır. 

Bu amaç:a kapitalist ve sosyalist dünyanın durumuna değinilerek, ••sosyalist ülkelerin ulusal 

kurtuluş uavaşlarını yalnız başlarına bıraktığı" vurgulanmaktadır. Program daha sonraki bölüm

lerinde tarihsel süreç içinde Kürdistan'ın dun,ırQunu ~çık!ay~rak, TC 'nin kuruluşuna kadar olan 

bölümden sonra sonuç olarak şunları saptamaktadır: 

"Ermeni, Pontus (Rum) ve Kürt halklarının" kaderlerinin benzer olduğu, TC'nin jenosit eylemleri 

ile bu halkları yurtlarından kovarak, Kürtleri de sömürgeleştirdiği belirtilmektedir. Buna bağlı 

olarak "Türk-Yunan Savaşı ,ulusal kurtuluş savaşı değil, ç·ünkü başka halkların köleliştirilmeleri 

ve Kürdist~,n'ın sömürgeleştirilmesi gibi bir sonucu yaratmıştır" denilmektedir. "Türk-Yunan 

Savaşı"nın hiç bir anti-emperyalist yanınının bulunmadığı açıklanmaktadır. Türk Burjuvazisi'nin 

gelişen bu yapı üzerinde palazlandığı ve bunların temsilcilik görevini de Kemalistlerin yüklen

diği, Osmanlıların kalıntıları üzerinde ve kan-revan içinde "Misak-ı Milli"nin kurulduğu sapta

narak, lzmir iktisat Kongresi'nden sonra Kemalizm'in palazlanan ve işbirlikçi hale dönüşen Türk 

Burjuvazisi'nin ideolojisi olarak kendini ortaya koyduğu tartışılmaktadır •. 

Programda Kürdistan 'ın sömürge statüsü ve bunun resmileşmesi, Lozan Emperyalist Payiaşı mı, 

Musui,Kerkük Sorunu, Hatay Meselesi ele alınmakta; Dersim de, direrimenin bastırıtmasına 

kadar Kuzey Kürdistan'a açık girHemediği söylenmektedir. Bu konuda sonuç olarak Kürdistan'ın 

uluslararası bir sömürge olduğu ve 4 devlet tarafından parçalandığı açıklanmaktadır. Dilinin, 

kültürünün, folklorunun, tüm zenginliklerinin talan edildiği vurgulanmaktadır •• Program bu 
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yapısal durum içinde Kürdistan'daki üretim biçimini, sınıfların konumlanmasını detaylı açıkla-

maktadır. Devrimden ·yana olan ve olmayan sınıflar ayırtedilerek; işbirlikçilere karşı sürdü-
rülecek mücadele, sömürgecilere karşı verilen mücadele lle aynı sayılmaktadır •• 

Rızgari amaç ve nitelik olarak şunları belirlemektedir: 

"Ulusal-demokratik ve sosyalist nitelikli bir kitle partisi" önererek; Partinin 
program hedefinin bağımsız,birleşik, demokratik bir Kürdistan için 
i ş g cı 1 d e n a r ı n d ı r ı 1 m as ı hedefini" açıklam~kta; 

"ulusal-demokratik 
ülkenin e s k e r i 

"Kürdistanlı tüm yurtsever,demokrat ve sosyalist siyasal güçlerin Tek Bir Ortak Taarruz Cephe
sin'de (KUKC) birleştirilmeleri, genel, acil ve stratejik siyasal hedeflerin saptanıp çözümlenme
sini amaç saymakta ve kendini bu sürecin en önemli aracı kabul etmektedir. 

Partinin sosyalist program hedefi ise, "eşit haklar ve görevler temelinde örgütlenmiş; sınıfsız, 

sömürüsüz bir topluma ulaşmak" amaçlenmaktadır. 
B.u amaç ve niteliğine uygun olarak "Ulusal ve toplumsal kurtuluşu birleştirme"yi önermekte-
dı r •. 
Kürdistan'da devrimin kitlelerin gönüllü katılımı ve rızalarına dayanmak zorunda olduğu ve 
demokratik bir muhteva göstereceği; Kürdistan'da bütün sömürgeci ilişki ve bağımlılıklara son 
verilmesi ile ulusun özgürlüğü ve ülkenin bağımsızlığı aşamasının dayatan somut bir hedef 
olduğu saptanmaktadır. Ithal malı anlayışlar ve zorlamalar ile Kürdistan'da devrimin olanaksızlığı 
açıklanmaktadır. Bu bağlamda azami ve asgari program hedefleri ayırtedilerek; genel mücadele 
ve stratejik hedefler açıklanmaktadır. "Sömürgeciler ve işbirlikçilerinin en kılcal damarlarına 

girmeyi, beyinlerini parçalamayı, iskeletlerini dağıtmayı ve örgütlenmelerini alaşağı etmeyi" 
görev ·saymaktadır. Ulusal Kurtuluş mücadelemize "katılan, destek veren, dayanışma içinde 
olan bütün güçleri (devletler,partiler, kişiler) dost" saymakta, mücadelemize "karşı ol~n ve 
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gelişmesini, gürbüzleşmesini engelleyen bütün güçleri düşman" olarak görmektedir. Bu anlayışına 

uygun olarak Ulusal Kurtuluş Cephesi Siyaseti ile ittifaklar Siyaseti'ni belirlemekte; 

"Ülkemizdeki ulusal ve sosyalist siyasal güçlerin askeri işgali ortadan kaldırmak için Ortak· 

Bir Taarruz Cephesi'nde birleştirilmeleri" ile; 

"4 parçadaki egemen ulus devrimci, demokrat ve sosyalist hareketleri ile ittifaklar kurmayı, 

daha yakın düzeylerde güç ve eylem birlikleri oluşturmayı" amaç saymaktadır. Bu birliklerin 

oluşmasında "egemen ulus devrimci, demokrat ve sosyalistlerine görevlerini anlatmak ve onların 

şa.rtsız-tercihsiz mücadele vermelerini" önermektedir. 

Program daha sonra mücadelenin genel kapsamı içinde Askeri örgütlenme ve Ulusal Kurtuluş 

Ordusu' nun oluşturulmasını açıklamakta; 

Kürt Ulusu'na dayatılan Savaş'ın haksız bir savaş olduğunu belirlemektedir. Genel stratejinin 

"barış ve demokrasi" olduğu,ancak dayatılan bu haksız savaş karşısında da bütün gücü ile 

savaşmak zorunda olduğumuzu açıklamaktadır ••• Savaş taktikleri ve Kurtanimış Bölgeler konu

larına da değinilerek, Kurtanimış Bölgelerde yönetimin nasıl olacağı detaylı belirtilmektedir ••• 

Kurtanimış Bölgelerdeki uygulamanın, devrim sonrası kurulacak toplumsal yapının'"bir ön modeli 

olacağı" nedeniyle önemini vurgulamaktadır •. 

Program "SiYASAL GÖREVLER VE ACIL HEDEFLER" başlığı ile "Devrim Konseyi" tarafından 
uygulamaları sıralamakta; 

"Siyasal Iktidar perspektifi, Savunma Perspektifi, Düşünce ve Örgütlenme Özgürlüğü, Din ve 

ibadet Özgürlüğü, Azınlık ve Etnik Grupların Hakları, Kürdistan Ekonomisinin Düzenlenmesi, 
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Emekçi Halkın Haklarının Güvenceleri, Köylülerin Haklarının Güvence Altına Alınması, Konut 
Sorunu, Sağlıklı Bir Toplum Yaratmak Görevi, Kadınların Güvence Altına alınmalerı, Gençliğin 
Güvence altına e.lınması, Bilimsel Faaliyetler , Kültürel Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi 
vb •• " konularını detaylı somut biçimde açıklamaktadır •• 

Sonuç olaHak Rizgarl; 

"Kürdistan'daki ulusal direnmeler ve siyasal -hareketlerin olumlu ya da olumsuz yanları ile 
bıraktıkları mirasın üzerinde, ona sahip çıkarak şekillenmiş ve gelişmiştir" denilmektedir. 

( ... ) 
Rızgari ülke içinde ve dışında mücadelesine devam etmektedir. 12 Eylül sonrası yargılamalar 
sonucu Türkiye'nin birçok yerinde ağır cezalara çarptırılmış birçok kadrosu halen cezaevlerinde 
bulunmaktadır. 

*** 
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III 

P A R T 1 V A R i Z G A R 1 V A K U R V i S T A N V i 

PART1VA RiZGAR1VA KURViSTAN 5.KURULUŞ VILINVA .. ** 5 • M 1 N 

S A L A 

V E 

Partiya Rizgariya Kurdistan (PRK/Rizgari) di 
dawiyahiya dema dine de bi geleki heri honak, 
rezanfn, bingeh~a mişrOiyeta xweyi civaki, ideoloji 
O rezani dipirsı e O hevdesaziya xweyi pencemfn 
qedand. 

Wek ku te zanfn, honaken rezani di hilbere 
rikkirina hewcedariya geşbOna civaki de diafirin. 

Partiya Rizgariya Kurdistan (PRK/rizgari), 
dünyada pek çok örgütün kendi si yasal, top! um

sal ve ideolojik meşruiyet temellerini sorgula
mak zorunda kaldıkları bir dönemde 5. kuruluş 

yılını dolduruyor •. 

Bilindiği gibi, siyasal örgütler toplumsal geliş

menin dayattığı ihtiyaçların ürünleri olarak 
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O hebOna xwe j i divetfya civakf distfn in O di 
tekaliinen civakl de diruve tekilibuna venen 
bilind didamln in •. Bi ve re jf, sipartina tekiliyen 
hilberlnl, hebuna civakf O bi wundakirina hfme 
meşrCıfyete ve jl damandina jiyana wan di xwe 
bi wxe hilberandine de le bele bi xwedlbuna 
xwe hfn demek dOdirej didamfn in jf ev e. Ev 
rewş, di herikandana dirake de tiştekf çewt Cı 
berxwedanek paşveru ye; di dawfnge de mahkume 
bin ketin e ye •• 

Te çavder kirin ku, dina amadeyf derbasbOna 
sedsala 20.an dibe bi kemanf, bi qasf sere vf 
sedsaıf ketiye qada guhertinek rezanfn.. Di nav 
ve guhertina lez de, di tekaşina rezanin de 
yekfna pf!ikar ev hanak en sebeba hebCına xwe 
-bi kemanf ji bana xwe- ji nCı kirin Cı qedand 
in; "ji bana xwe ne" yan jf bi geşbOna civakf 

_ve giredayf "hewcedarfyek hilberl" de hebOn e. 
Ev di danfn a qade de pewfst e. 

Hetan beri niha bi du sala dine de di mişraqa 
rezanin de YKSS. Q hilweşandina we yek ji 
wan bO.. Bi lez O bez şirave kirina dev je 
berdana Marksf-Lenfnl, ji bana xwe di ketina 
i ekalana bingeha fdeolojfyek "nu" de pir · hez 
ketine qurfe O hejmara wan jf zede ye. Bi 
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doğar! ar. Ve vur! ıkiarını, toplumsal gereklilik
lerden al ar ak, top! umsal mücadelelere i ra di 
müdahalenin en üst biçimleri olarak sürdürürler. 
Aynı zamanda, dayandıkları üretim ilişkileri 
toplumsal gereklilikler ve meşruiyet temelleri 
ortadan kalktığı halde yaşamlarını sürdürmeleri 
ise,. kendi kendilerini üreten bir rnekanizmaya 
sahıp olmalarıyla açıklanabilir. Devlet bürokra
sileri ile toplumsal i.ist·-yapı kastlarının daha 
uzun süre kendi varlıklarını koruyup sürdürmele
rinin diyalektiği de budur. Bu durum, tarihin 
akışına ters ve gerici bir direnmedir; sonunda 
yenik düşmı~ye mahkumdur •• 

Yirmibirinci yüzyıla girmeye hazırlanan dünyanın 
en aı bu yüzyılın başları kadar hızlı bir siyasal 
değişime sahne olduğu gözlemleniyor •. Bu hızlı 
değişim içinde, siyasal mücadelenin başlıca 
özneleri olan örgütlerin kendi varlık nedenlerini 
-en azından kendileri için- yeniden tanımlama
ları; "kendileri için mi" yoksa toplumsal geliş
meye ilişKın bir "ihtiyacın ürünü" olarak mı 
varolduklarını ortaya koymaları zorunludur. 
Daha iki yıl öncesine kadar dünyanın ikinci 
büyük siyasal güç odağı olan ·SSCB ve buna 
bağlı olarak SBKP'nin çöküşü bunlardan biridir .. 
Mark.sizm-Leninizm' i terkettiklerini al el acele 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



wundabOna meşrOiyeta wanf civakl Cı rezanfn re 
jf, hina li henber civake di pekolana parastina 
cOdatfye de tirsa van elitan jf ji ve re mfnak 
e .. 

Mana munaqeŞa meşrOfyete ya din jf, edf gera 
"zagonftf" ya xwe di dftina dewleta burjiwazf 
de gerina pirsiyarf ya bawerfya Rast a safi 
kirine ye •• 

Rehen PRK e, di gel bingeha Rojhilata-Navfn i 
şematok de hinde jf biryartiya x~e ~i ldeol.ojl
rezanin damandina tevgerek neqı dı pevaıoka 

Rizgarf de disekin e. PRK meşrufyeta xwe ne 
ji tixObe ku emperyalist O' kolanyalist xurO O 
zagoni dikin; ji meşruiyet O heqanlyeta tekaşi
na rizgad'ya civaki O netewiya welatekf koleni 
de dibfn e. Honandinek ferx, dinamik, şoreşger 
O rizgarxwaza netewl ye. Diji nizama emperyalist 
e. Nizama ku kaledariye bi dirOv alternatifa 
rikkirina çfna kedkar O qora yi ku wan program 
dike, partiyek naveroka sosyalist Cı girseyf ye. 

açıklayarak, kendilerine "yeni" ideolojik zemin
ler arama telaşına düşen grupların sayısı ise, 
bir hayli fazla. Toplumsal ve siyasal meşrui
yetleri kalktığı halde, topluma karşı ayrıcalıkla-· 
rını koruma çabasındaki elitlerin korkuları da 
buna bir örnek .• 

Meşruiyet tartışmasının bir başka anlamı da. 
artık kendi meşruluklarını burjuva devletin 
11 yasallığında11 aramaya çalışan sağ tasfiyeciliğin 
sorgulanmasıdır •. 

PRK'nin kökleri ise, Orta-Doğu'nun oldukça 
kaygan ve bunalımlı zeminlerine rağmen ideolo
jik.:..siyasal tutarlılığını sürdürebiimiş ender 
hareketlerden biri olan rizgari sürecinde dur
maktadır. PRK, meşruluğunu, sınırlarını emper
yalist ve sömürgecilerin belirledikleri burjuva 
yasallığında değil; sömürge bir ülkenin ulusaf 
ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin haklılığında 
gören, genç, dinamik ve ihtilalci bir ulusal 
kurtuluş· örgütüdür. Emperyalist-kapitalist 
sistemin muhalifidir. Sistemin çeşitli kölelik 
biçimlerini kendilerine dayattığı Kürdistan'lı 
emekçi sınıf ve tabakaların alternatiflerini 
programlaştıran sosyalist muhtevalı bir kitle 
partisi' dir .. 
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PRK/Rizgarf, peşkarek rezanfn f şere berxw~dana 
Kurdistan e. 

Şere kolonyalfsta bi diröveki' zore rikkirine 
netewa me, ev şere kolon!, bi hemO şidandin a 
xwe didomfn e •• Ev şer, li hemO entya bi potan
slyelek leşkert, bi çeken modern; rezanin, abori 
o diplomatf, bi erişek yekuni' ll enfya didomfn 
e. Gemardanen deng Cı nOçeyen girse, parlemento 
O honaken girseyf yen KT. li Kurdistan e pişkare 
vf şerf ne. 

KT., ji Newrez a ve sale ku despe kir, bi 
nfzami li Kurdistans desbi tevkujtinen girseyi 
kir. An dawfng ku li Şirnexe hat dftin, bi §ev 
O roje bajar di bin bombebarfn a de hatin 
§ewitan in Cı hilwe§an in.. Bi bOyeren şopgera 
Şirnexe ev armanca KT. rezaniya girst bi pir 
caran da xwanf. Yen ku li ÇuqCırce, Gole O 
QOlpe jiyan, kevne§opfya ku bere li Dersim, 
Zflan O Agri bi hawakf qirkirin e, te xOya ku 
hfn te domandin •• 

KT. ji bona ku desteka girse bişkenfne O vegerfn 
e, seranser erfş kirina girse reyek an hesan 
dibfn e. Gunden Botan e bi durOvekf nfzamt 
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PRK/Rizgari, Kürdistan'daki direnme. savaşının 
siyasal öznelerinden biridir. 

Sömürgecilerin ulusumuza haksız biçimde dayat
tıkları kirli sömürge savaşı bütün şiddetiyle 
sürmektedir .. Bu savaş, sömürgecilerin gelişmiş 

ateş gücü,. askeri potansiyelleri, siyasal, ekono
mik ve diplomatik topyekun taarruzuyla bütün 
cephelerde sürdürülmektedir. TC'nin kitle 
iletişim t(:!kelleri, parlamentosu, kitle örgütleri 
de KürdistJan'daki bu kanlı savaşın birer öznesi 
durumundadır. 

TC, bu yılın Newroz'undan başlamak üzere, 
Kürdistan'da sistemli kitle katliamianna yönel
miştir. En son Şırnak'da görüldüğü gibi, kentler 
gece gündüz top ateşine . tutulmakta, yakılıp 
yıkılmaktadır.. Şırnak'ı takip eden olaylar 
kitle siyasetinde TC'nin niyetini defalarca gös
termiştir. Çukurca, Göle ve Kulp'ta yaşananlar, 
Dersim, Zilan ve Ağrı jenosidleri'nden uzanan 
geleneğin sürdürüldüğünü göstermektedir. 

TC , mücadeledeki kitle desteğini kırmak, 
caydırmak· ıçın halka doğrudan saldırmayı 
daha kolay bir yol saymaktadır. Botan'daki 
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bobebari'n dibe, girse zor! kocbari'ye dikin. KT. 
dixwaze hinek herem en neqi' be merov bik e. 
Kontr-Gerilla, li gund Cı baj aren Kurdistan e 

kadroyen welatparez O ronakbfr xistine armance 
O kampanyen neçfra kujtina van meroven rezani 
daye ber xwe. Bi kujtlnen ku beri daye rojname
vanan, welatparez O ronakbir a, çeka zorbazi'ya 
dewlete an honandf yek je ye.. Liser van çes
p~ndina feqirf o ı;ıerpeze yi ji qat qat . zede 
buye. 

~T. ?i qada diploma:t de bi nave "zorbazf"ye 
t7koı;ıına netı;wi mahkum kiri ye o di ve de ji 

pır gav avetı ye. Di qada navnetewi de bi van 
meto;ıan tene hijtina Tekoşina Rizgarfya Netewa 
Kurdıstan daye ber xwe O tecrft kirin a we 
kiriye armanc. 

KT. bi rezanin ji, hilweı;ıandine tekoşfna heze 
radikal a çekdari li Kurdistan a Bak Or, bi ve 
ve giredayi jf honaken Kurd i radikal O satr 
kirina wan jf daniye ber xwe. Progremen emper
yalist O kolonyalistan yen legal O kedi kirine O 
bi qilafeti ji nave rakirin di mezeneke de hevdO 
diqedin in. 

tüm köyler sistemli olarak bombardıman edile

rek, kitleler göçe zorlanmaktadır. TC,seçilen 

bazı bölgeleri insansıziaştı rm ak istemektediri er. 

Kontr-gerilla, Kürdistan' ın kasaba ve şehirlerin

de yurtsever ve aydın kadroları hedef alan bir 

si yas i cinayet karrıpanyası yürütmektedir. 

Gazetecilere, yurtsever aydınlara yönelen 

cinayetler, örgütlü devlet terörünün en önemli 

silahlarından biridir.. Bütün bu uygulamaların 

üstüne, bir de Kürdistan'daki yoksulluk ve 

safalet kat kat artmış durumdadır. 

TC, diplomatik alanda ulusal mücadeleyi "terö

rizm" olarak mahkum etmede çok yol almıştır. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ni bu 

yöntemle uluslararası alanda diplomatik elerak 

tecrit etme peşindedir .. 

TC, siyasal olarak da, Kuzey Kürdistan'daki 

radikal silahlı mücadeleyi yenilgiye uğratmayı, 

buna bağlı olarak devrimci radikal Kürt örgüt

lerini Tasfiye etmeyi önüne koymuştur. Emper

yalist ve sömürgecilerin legalleştirme, ehlileş

tirme programları ile fiziki imha aynı tasfiye 

programının birbirini tamamlayıcı unsurları 

olmaktadır. 

Yine, bu programın kapsamı içerisinde Güney 
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Olsa, naveroka gişka vi program! de honak€m 
Kurdistan a Bak ur, bi hezen radikal! BaşOr re 
bine dij hev Cı Kurdan bi Kurdan bjde şikenan
din ~, perçekirina Kurdistan e 0 di nav Kurdan 
de doza -xwlnitfye kOr bike; di reka rezanin de, 
ev kirine armanc •• 

Honaken Kurdistan e di nav programa rezani 
ya cOda de, bi pirani ji ji bona yen reformist o radikal bin in hinber hev ve liske didomin e 
O ev jl parek li~e ye. 

Ev şere xwfn ku di Kurdistans de, li heber 
tevkujtin en girse civaka Tirk bedeng e. Denge 
ku ji hinek honaken girseyi O dij derketina van 
jf, pir teng Cı ne bes e. KT. Tekoşina rizgarfya 
Netewa Kurd li ·metropolan jf di bin erişen 
giran de ye. 

Bele, KT., van gişka dike O we bike jf. Naveroka 
pirsgireke yan bi me ve eleqeder; di nav hezen 
T ekoşina Rizgariya Kurdistan de rezanin a yek 
O derbas kirina yekitiye ye, yan derbas nebe, 
ev kiru yek giring e O li ber me sekini ye •• 
Ji ber van sebeban, Partfya Rizgarıya Kurdistan 
ji Newroz a dawfng O meş de, li dij rezaniya 
tevkujtin a ku netewa me di bin de, he.mO 
80 

Kürdistan' daki örgütleri, Güneydeki radikal 
güçlerle karşı karşıya getirerek Kürdü Kürde 
kırdırmak, Kürdistan' ın bölünmüşlüğünü siyasal 
ka.n da.va.la.rı ile derinleştirmek peşindedir •• 

Siyasi program farklılığı içindeki Kürt örgütle
rini, özellikle reformcu ve radikal kanatları 
karşı karşı ya geti rm ek de bu oyunun parçasıdır. 

Kürdistan'daki bu kanlı savaşa, kitle katliamia
rına karşı Türk toplumu son derece duyarsızdır. 
Bir kısım demokratik kitle örgütlerinin tepkileri 
ise, çok sınırlı ve yetersiz kalmaktadır. TC, 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 'ne met
ropollerde de ağır bir saldırı içindedir. 

Evet, TC. bütün bunlart yapıyor ve yapacaktır 
da. Sorun'un asıl can alıcı yanı asıl bizimle 
ilgili olan yanıdır. Kürdistan Ulusal Kurtuluşçu 
Güçlerinin b i r 1 i k siyasetini hayata geçirip, 
geçirmemaleri hayati bir olgu olarak durmakta
dır .. 

Bu nedenlerle, Parti'ya Rizgarl'ya Kurdistan, 
son Newroz'dan bu yana, ulusumuzun karşı 
karşıya bulunduğu toplu imha siyaseti karşısında 
tüm ulusal kurtuluş örgütlerinin iç çelişme ve 
çatışmalarını durdurmalarını, ortak bir duruşa 
yönelinmesi gerektiğinin önemine ısrarla işaret 
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honaken rizgarlya netewl nakok Cı lihevxistin en 
navxo bisekinfn in Cı di sekinandinek hevdupar 
de me kirCı da nlşan Cı em ted de jl xwedf 
biryar in. 

Bi nave "zorbazi" ye mahkum kirina PKK, ji 
hela qilafetr ve Cı rezanın de rCıxln a ve tevgere 
atmancek ji armancen ku' KT. daye ber xwe, 
yek ji wan 1 giring e. Bele rCıxina PKK, di 
şexsfyeta ve tevgere de we tekoşrn xaprn bib e 
O te ve mane. "Zorbaziya PKK ji naveroke 
rabe, erne pirsgireke bingeha rezani bi verşfrı 
in". Yen ku li hevfya ve O bi ve re angaje 
bOne ew hezen raste safi kirine Cı hezen daxwaz
kar en lihevhatfn e, bila evana baş bizanibin 
ku, li Kurdistan e tekaşina iıezen radikal ben 
binkirin O desteka girse be şikenand in, pişt re 
qet tu - pirsgireken rezanın ku KT. verşfne, 
namfn in. 

Bi qasf ku di navbera me Cı PKK de pir polemfk 
Cı munaqeşen ku rehen we di kOr de hene jf, di 
zelal kirina dawfnge de, di navbera hezen rizgar
xwazen netewa Kurdistan e de, di nav hev de 
bi metodll!n şoreşgeri yen ku xwedf verşin in, a 
din jf ku dikarin verşfn in. Ji ve heqlqate me 
despe kir O wek ku di Belavok a Partr Nemro 

etmektedir. 

PKK 'nin "terörist" olarak mahkum edilmesi, 
bu hareketin siyasi ve fiziki tıir imhaya uğra
ttiması TC'nin önüne koyduğu önemli hedefler
den birisidir. Fakat, PKK 'nin yenilgiye uğratti
ması, gerçekte bu hareketin şahsında mücadele
nin yenilgiye uğratılması demek olacaktır. 
"PKK terörizmini yok ede'.im, sorunu siyasi 
zeminlerde çözeriz" beklentilerine angaje olan 
kimi sağ tasfiyeci ve uzla~.macı akımların çok 
iyi bilmeleri gereken bir şey var: Kürdistan'daki 
radikal mücadele tasfiye edilip, kitle desteği 
kırıldıktan sonra TC'nin çözmek isteyeceği 
hiçbir "siyasi sorunu" kalmayacaktır .. 

PKK ile aramızda kökü çok derinlerde duran 
siyasal poJemik ve eleştirilerimiz bulunmasına 
karşın, bunların son tahlilde, Kürdistan Ulusal 
Kurtuluşçu Güçlerinin, kendi içerisinde devrimci 
yöntemlerle çözebilecekleri , dahası çözmeleri 
gereken çelişmeler olduğu gerçeğinden hareket
le; 30 NO'Iu PARTi BiLDiRISi ile açıklandığı 
gibi, PKK 'nin destHklenmesi kararı alınmıştır. 

Bu tavır, TC'nin imha siyaseti karşısında 
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30 de hat beyan kirin, me biryara allkarfya(dras
teka) PKK stand! ye. 

Ev ravej, dive nfşana dij rezanfya ruxfn a KT. 
ji honaken rizantya Kurdistan re biryarek pardart 
be qebOl kirin. Netewa me O tekoşfna radfkalf 
ku e rf şen ten ser' li dij van ertşan, berhev 
anina rezgirtin e o sazkirina koziken li peşlya 
me serto ye •• 

PRK, ne tene bi PKK re, bi hemO honaken 
şoreşger O radikal re dilx_waze ERtŞA ENIYA 
PARDAR e. 

Even ku bi bazaren erzan tekaşina radikal ya 
çekdar dixwazin bazar i KT. bikin, PKK xistine 
bin dorgirtina rast Cı tasallOt a; bi ve re ji 
hezen şoreşger re giring buna bingehek pardarf 
hfn zelal te nfşa O je re dibe delil jl.. 

PRK di nav berxwedana heq ya Kurdistan e de 
ye O pişkarek vf şerf ye. Di nav hemO hez€m 
şoreşger, rizgarxwazen netewi O sosyalist de 
daxwaz O xwedf biryara sazkirina hevkarlyek an 
fireh de ye Cı ji bana ve jf amade ya bare xwe 
ye •• 
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• •• 

Kürdistan Kurtuluş Örgütleri'nin ortak kararlılık 
göstereceklerinin bir işareti sayılmalıdır. Ulu
sumuzun ve radikal mücadelenin maruz kaldığı 

saldırılar karşısında safları sıklaştırmak ve 
birliktelikleri daha ileri ve kalıcı düzeylere 
yükseltmek bir görevdir. 

PRK, yalnız PKK ile değil, bütün radikal 
devrimci iörgütlerle ORTAK BiR TAARRUZ 
CEPHESi 'nden yanadır. 

Radikal s~ilahlı mücadeleyi ucuz pazarlıklarla 
TC'ye pa~arlama düşündeki güruhların PKK 'yi 
Sağ kuşatması ve tasallutu altında bulunması 
devrimci güçlerin ortak zeminler yaratmalarının' 
ne denli önemli hale geldiğinin bir kanıtıdır. 

PRK, Kürdistan'daki haklı direnme savaşının 
içindedir ve bu savaşın siyasal öznelerinden 
biridir. Bütün devrimci, ulusal kurtuluşçu ve 
sosyalist güçlerle e n ge n i ş i ş b i r ·ı i ği -
n i gerçekleştirmede üzerine düşeni yerine 
getirmeye kararlıdır .. 
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IV 

.------~------ V ı R O K A P t: V A J O K A R İ Z G A R ı . 

l 
Dosten heja! 

Em sazbCına parti'ya me di sala S.eminde bi dileki germ we 
silav dikin! 

Bi qasl ku zanistlya we heye jl, bi sebeba sazbOna parti'ya me 
yan sala 5.emin re di derheqa parti O dlroka tevgera me yan 
siyasi de hinek zanistiya bi kurtayi danasine de fede dibln in. 

PRK/Rizgarl (Partlya Rizgarlya Kurdistan) sazbCına xwe di Çirl 
sal a 1989 an de te m am kir, bi rast! rehe w e yen diroki, bi 

_ sala 1960 an re ji derketina DDKO ku derket destlepa siyasete 
distln e O bi dO DDKO re li ser bingeha xeta Rizgarl yan 
sosyalist Cı radikal hat ava kirin O di Kurdistane da bu hezek 
serwer. 
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Serokan tevgere, di metropolen Tirkl de di nav pelen tekaşina 

sosyalist a şoreşger i' salan 1968 an de hatin stewand in. Bele 

ji bere de di nav kolana çakirina alternatifeka de bun. ji ber 

ku, tevgera çepen Tirkan bi pirani dibin tesira Kemalizme de 

bi bingehek şoreşgerfya gewde xo. tani Cı bi meji'yekf "çepelkarl

ya-komelayetf" nezfkf pirsgireka Netewa Kurd dibun. Tez. en ku 

berkeş dikir in Cı ji bona destpeka tevgere dijaneyi girtina 

Marksizme Cı humanfzma sosyalist bGn Cı bi razti'ye Kur~istane 

va ne lihevhatl bGn. 

Welatperweren Kurdistana BakGr ku di bin daxura Dewleta Tirkf 

de, di bin tesira tevgera Barzani yan Kurdistana BaşCır de bun 

Cı pev giradayi nO nCı xwedihonandin. Ew ronakblren Kurd ku bi 

nave "sosyalfstEm Rojhilatl" dihatin binavkirin ew F bi pirani di 

bin ten Cı berxwedana xwe qebulkirina Çepen Tirk 1 reformist G 

demokraten-komelayetf de bun. 

Sazendfya Çandfya Şoreşgeren Roj hi lat (DDKO), di atmosfera 

(biraha) Tirkf yen 50 saif rezani'ya Kemalist ku dij-Kurd, çepel

kari'ya-ni'jadperestl, Ideoloji'ya Mlrf ku tabu dihat qebul kirin di 

pevajokek wusa de hat xuliqand in. DDKO li Tirk f ho~aka 
Kurd 1 girseyl Cı kifş a yekem bu Cı li ser bingeha xorten Kurd 

1 şoreşger, sosyalist, Ronakbfr en Rojhilat f Cı kevneşopen welat

parez-welatperwer de hatibu biclh bun. 
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Honak, ji heleka ve li dij parvanen xwe ew honaken Tirk a O 
çepa "sosyalist'' di bingeha rezani O ideoloji de ji bona meşrOI
yeta "Pirsgireka Netewa Kurd" derxlne mazate dixebitl, ji hela 
din va jl li dij ideoloji'ya KT 1 nljadperest Q çepelkarl ku hebuna 
netewa Kurd Inkar dikir ew rezani'ya mlrl gavet bi tesir avet in 
Q kampanyet mezin meşand in. 

Dema ku generala di 12 Adare sala 1971 an de cuntak nu 
serast kirin, ji xwe beritir DDKO ketibu bin operasyona jl. Di 
ve deme de çepe n "sosyalist" 1 T irk 1 jl, di n av cemseri'ya 
Ideoloji'ya dine Cı li ser şoreşa welat, ji ber sebebe munaqeşa 

çeki ri ketibCın n av pevajokek j ihev neqln Cı cOdabOnek kur. Beri 
cuntaye bi hinek "leşkere Kemallt" re ketina bi hevre xebate Cı 

daxuyanlyet guneha de wek honake THKO O THKP/C, di ve 
pevajoke de bi duv berxwedanen ku dan binketin Q cOda bun. 

DDKO F di pevajoka daraza awarteya Diyarbeki r e de veqetlnek 
şibanl derbaskir. Ji bona ku xorten DDKO li dij dadingehe 
Pirsgireken Netewa Kurd neyin in rojane hin ji derva, hin jl ji 
hundir ve ketin bin zorbazlya. Bi van zorbaziya we daxwazet 
netewa Kurd ku bi dehsalan hatibO bin tifik kirin ji bona ku 
nebe tevgerek rezanl, her pergal Cı mecal dixebitand in.. Bi 
qasl van zorbaziya jl li dij dadingehe pirsgirek bu wek vekirinek 
rezanl.. Cara yekem dij Kemalizm O kolonyallzme bingehet 

.._ __________ Tevgera Netewa Kurd yen ideoloji-Rezani ku ne li mazate hate 
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dan in •• Di cudabOne de berxwedana rezani ji hala va xurObet ----------......,.., 
DDKO yen ku bi nave Komina Çile tet bi nav ki ri n ha te domln. 

XurObe DDKO, neket nav xurOben ku di salen 1970 an hebOn, 
ji şOna ve di nav Tevgera Netewa Kurd 1 Demokrat! de avakirina 
fdeolojl-rezanlyek dij-kolonl O sosyalist da ber xwe. Despeke de 
KOMAL, dumayl Je jl derdore kovara RIZGARf de k'om bOn Cı 
tevgerek rezanl, hin dinav bingeha welatparez, hin jl di navbera 
xorten Kurd yen xwende de ew xorten ku li metropolen Tirk 1 
de bi xetek radikal! pir hevalbend honand in O bingeh fireh 
ki ribOn. 

Rizgari, gellek pirsgirek en Ttikoşina Rizgad'ya Netewa Kurdistan 
yen teori Cı programati ji seri ve girt dest O li gora zirOfen 
Kurdistane ji bona sazOmanerı xwerO O rezani bO despek. HebOn 
O sereta programa şoreşa Kurdistane da qebOI kirin. 

Bi Rizgari ve averOyen giring ku di rojina rezana Kurdan de clh 
bCın, DiJ-KOLONYAUZME TEKOŞfNA NETEWA DEMOKRATf 
bO •• Hetanl we deme, ji delva Kurdan "Rojhilat"'i', ji delva 
Kurdistan jl averOya "Rojhilat11 dihat xebitand in. Rizgari ev 
averO avet in O bi rast! pirsgireka netewl derxist mazata muna
qeşe. 

Li şuna neri'na perçeyl ku Kurdistan di nav nexşa rezani'ye we 
Dewleta kolonyallst de dibine KirOya KURDiSTANA YEK clh -------------' 
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girt. Li ser bingeha çar perça yekltlya Kurd O Kurdistan, di 
Rojhilata-Navin de bi deste emperyalist O kolonyalistan Parve 
kirin O kolon! kirina Kurdistan O netewe Kurd an O Kurdistan 
tegihejand O kir tezek ku hemO tevgeren rezana Kurd bik in 
bingeh. 

Li henber ve 11 sosyallst 11 O demokraten Tirk a demek dOdirej 
Kurd netew e yan na, Kurdistan welateke yan na O mafen 
clhebOne Cıwd .. Li ser van averOya munaqeşe damand in. 

Rizgeri di destpeke de h in j i neri'na çepe n Ti rka Cı h in jl j i 
••sosyallzma reeıı• ya dine veqetl bCı. Ji ber ku Parti'ya ••Komu
nlst••en Tirkl dema di sala 1938 an de Kirkirina Dersime bO bi 
nave ku 11 Kemalist derebegiye pakij dik 11 in parast O xwedi' li ve 
kirkirine derketibCın. Rizgari, di bingeha ve neri'ne de hejlnek 
pir mezin kişf kiribO. Yek din ji' ji bana KOMARA KUROf 
MAHABATE ku di bin lingen leşkere Şahe lrane de pelçiqand 
in Cı ev j1 dema Stalin O pirsbOna we O gellek tişten din j1 bi 
xwere dan!. Li sa la 1975 an di Kurdistana Baş Or de bel af i ren 
ku gunden Kurdan didan ber bombabarine Mig e Sovyete bCın. O 
di parvekirin O berdoma statuya kalanikirina Kurdistane de para 
Yeklti'ya Ko mara Sosyallsta Sovyet e jl giring bO. 

Tegihljiya xweru ya Kurdistan, ji bona welat di hilberandina 
rezani'ye de xemglnl, Rizgeri j i dervaya bawerlya sosyali'zma 
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Mlrl O kişandina manyetlka we hişt., Ji ber ve, ku Rizgarl Mark

si-Leninf jf diparast, ji hela çepelkaren-komelayetl ve hat 

pindam kirin. 

Di pevajoka sazkirina ideoloji O rezanfye de kirOya giring yek 
jl, tezen Kurd 1 netewl O sosyallstl "SERBIXWE Cı HONANDiNA 

CODA"bu. Ev formllasyona ku te mana serxwebOna Kurdistan, 

bi qasl hevalbendem Ideoloji'ya mlrl j i hela "demokrat'', ''ronak

bfr", dorhelen "unfversfte" 0 "çep"em Tirk an ve ket bin· erlşan. 

Hinek hezen Kurd f bi metropele ve giredayf, reformist jf bi 

qasl wan dij van tezan sekinfn. 

Rizgarl, dema ku gihaşt 1978 an, Tevgera Netewa Kurd f De

mokrat! Cı xeta weyl serbixwe Cı rezani gelek mexelen giring 

girtibO deste xwe O bingehek girseyil fireh zeft kiribO. Ji bana 

honandin O pirsgireken we mabCı rCı bi rO. Bi meş sazkirina 

rezani Cı ideoloji pevajoka hanandine hatibO rojlne. Di ve şane 

de gellek arqel derketin peşlye. Ji ber ku tavger li metropele 

şen bibO O bingeha tavgere ii xortan çebOyl bO tehiOka bOyina 

hezek xortl jl hebO. Rizgarl ji hela honandin Cı angajmana ji çep 

o rast a gellek erlş dihatine, di ve deme de di navbera "çete 

faşist" O hezen şoreşgeren çepl de li kuça şer dibO Cı daxwaza -

şere çekdarl jl geş dibO. 

SazOmana nivfsa Rizgarl, dema ku di bin van pindama de hat 
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cud.ab(m, sal 1978 bu. Cudabun, tevgera Rizgarl pir eşand Cı bu 
sebebe winda kirina hez Cı quwete. Ew kesen ku bi navae "Şoreş
geren Proletar\'" ji sazumana nivlsa Rizgarl qetlyan bi nave 
11 ALA .~iZGARf" sazOman çekirin. 

Rizgarl, bi lezl' ket pevajoka honandine. Modela ku danlbu ber 
xwe Cı ji xwere kiribCı armanc "li herçar perçe Kurdistane 
rexistinek honayi O partlyek proletarl11 bO. Di serkeşlya ve de 
jl sazkirina ıiEniya Rizgari'ya Netewi" didlt. Rexistin O rezaniyen 
ku erlşl Rizgarl Cı tezet we dikir in, didan xwanl ku ev re we 
direj O bi qolinc derbas be. Ji hela armanca serete ve henandina 
gundiya ji ber ku tevger ji metropele derketibu li gor ve amade
yi jl asteng derxist peşlya honandin e ••• 
11 Sosyallst 11 en Tirk an di xaplna "ji şoreşe penc mayl" de bOn 
seyd ji cOnta flonae re, Rizgarl jl hezek ji heze behonak ku 
hatin girtin bO. Di navbera perspektlva şere dijraber-faşızme de 
bi dest dayina "şere çep-rast O safi kirina welat. ji şere biraku
jl" be dengl O raye stand, li Tirkl Cı li Kurdistane zorbaziyen 
rezani roj bi roj, qat bi qat bu. 
Beri ku cunta 12 flone dest dlne ser dagere geltek serkeşe 
rexistina Rizgarl ketin bin operasyonen pellsa O hatibun girtin. 
Ev rewş geltek derbet mezin li rexistine xist, bele Rizgarl di 
şerte cuntaye de jl berxwedan O henandina xwe domand. Rizgarl L----------------- 89 
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bi hinek rexistinen Kurdistane re sazkirina yekftf Cı enfye xebat '----------,...., 
domand. Rizgarf, di pevajoka xebaten hanandine de di rukara 
Rojhilata-Navln de jl gelek pindam derketin peşlye. 

Di sala 1987 an de nave Rexistina Rizgarlya Kurdistan stand Cı 
di sala 1989 an de jl bu Parti'ya Rizgarfya Kurdistan Cı pevajok 
domand. · 

PRK/Rizgarf xwe bi "partiyek · naveroka sosyalist O netewi de
mokrata girseyif" dinaslne. Bi deste çar komaren kolanyalist 
(T i rkl, tran, ı ra·q Cı Suriye) axa w e hat i ye d agir ki ri n Cı bu ye 
kolonlyek navnetewl. Netewa Kurd 1 kolon! ji bona pekanina 
bixwe mafe çarer:ıOsl, ş ikenandina daglra kolanyallsta leşkerl, 
pekanina Rizgarlya Netewa Kurdistan ki rlye armanc. Rizgarlya 
ji bin nlre kolonyallst, bi ve re jl rizgarlya dinamlka civaki ji 
te dltin u nlzamek be mijokdari jl ji xwere kiriye armanc. 

Ew programen parti ku di deste we de, nerlnen tevgere; ar
mancen we yen dCır Cı nezi'k daniye navln e. 

Di sala 1991 an de Konferansa Partiye a 1.em hat civandin O 
di nav partlye de bawerlyek rast a safi ki ri na haceti xwanl bu. 
Ve heze; safi kirina honake O legal kirin; bir O bawerlya sosya
list Cı ji heze we dur ketin; dev ji teza Kurdistanek-yek-serbixwe 
O demokrat! berdan; Terk ki ri na sereta dij -emperyall; j i bo na 
tekoşlna rizgarlya Kurdistan dev ji tekoşlna çekdarl berdan O ii 
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mazate rak i ri na w~: Owd... Ev program parastin O wxestin bi 
me if bidin qebul kirin. Le ji hela andamen partlye yen xwedi' 
biryar, 1 i dij van nexweşiya bi bi ryarl berxwedanek hat danln O 

ji partiye hatin paqij kirin. Wanl jl rewesa li Tirkl "demokrasi"; 
di Rojhilata-Navln de programan emperyalist O kolonyallsta yen 
legall Cı kedi kirine, ji bona safi kirina Tekoşina Rizgarlya 

Netewa Kurduistan hatibO mazate O ev kesana if ketibun ve 
xete. Neri'na wan bi gişkl ji xeta Rizgari Cı partlye qetandin 
bO. Di konferansa de hinek guhertin di programa de hatin 
çekirin Cı ev guhertin di çapa teze de hatin çap kirin. 

Parti, li kurdistane dij-şere kolon! yen neheq Eniya Rizgarl'ya 
Netewi O di ve Eni'ye de hevgirtine giring dibine O pirsgireka 
Kurdistane pirsgirekek navnetewl dibine, ev jl di bingeha SER
XWEBONA WELAT, AZADfY A NETEW di par ez e. 

Parti, KURDiSTANEK SERBiXWE-HEVGiRTf Cı DEMOKRATt 

daxwaza netewa Kurd 1 meşru dibine Cı dipareze. 

Parti, di diplomasi'ya navnetewl de ı i dij daxuyanlya tekaşina 

rizgad'ya netewl ku bi nave "zorbazlye" (terorlzme) te destpeser 
kirin tekaşi'ne dide. Parti bi hemO pergalen xwe li dij rCıxlna 

emperyalist· Cı kolonyallsta yan ı i ser net e w O honaken tekoşlne, 

di biryara dij sakinandine de ye. 
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BiJf TEKOŞfNA RiZGARfYA NETEWf O CiVAKf! 

BiJf KURDiSTANA SERBiXWE- HEVGIRTf 

BiJf PARTfYA RiZGARfYA KURDiSTAN! 
BiMRE HOVfTf, ZORBAZf O BARBARf! 

BiMRE KOMARA TiRKf KOLANYAUST! 

O DEMOKRATf! 
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ı 

TEZEN REZANlN A ŞOREŞA KURDISTAN • KÜRDISTAN IHTILALININ SIYASAL TEZLERI 

Tevgera rezanin a Rizgari, ji salen 70 yi Cı 
virde bipev giredana şoreşa Kurdistan e ve 
Tezen Teorf-rezanfn 1 ku daniye navine, diroka 
rezanin a Kurdistan, sosyo-abari Cı mercen 
rezanin bi analiz kirina xebatek nfzamf gihfj tf 
ye. froj rastiyen çespandinen programati, di 
nav nerinen rezanin Cı civakiyek şewat O objetiv 
de hatiye rastand in. froj her ku diçe jf te 
rastekir In. 

Dfsa kiruyek ku hatiye ji bfrkirin em bfn in bir 
e. Di van rojen ku şoreşa Kurdistan e bi rCıkara 

averCıtl dihat reddandin, Rizgarf ku pirsgireken 

Rizgari siyasal hareketinin, 70'1i yıllardan bu
yana Kürdistan ihtilali'ne ilişkin ortaya koyduğu 
teorik-siyasal tezlere, Kürdistan'ın siyasal tari
hi, sosyo-ekonomik ve siyasal koşullarının sis
temli bir analizi ile ulaşmıştır. Bugün progra
matik saptamalarının doğruluğu, siyasal ve 
toplumsal pratiğin yakıcı nesnelliği içerisinde 

doğrulanmıştı r. Hergeçen gün doğrulanmaktadır. 

Yine
1 

unutulan bir olguyu hatırlatalım. Kürdis
tan Ihtilali kavramsal düzeyde dahi reddedi Idi ği 

o günlerde, Rizgari'nin Kürdistan Ulusal ve 
Toplumsal Kurtuluş Hareketi 'nin kendi siyasal 
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tevgera netewl Kurdistan Cı rizgarfya civakf 
dida munaqeşe Cı xetek rezanin a serbixwe 
datanf qade; ji hela çepen Tirk an ve bi rehetsi
zfyek mezin peşwaz dibCı. Ev tezana bi nave 
"perçebCına tevgera sosyalıst", "tezen bujiwazfye 
xwedf doza veqetandin"e, "burjiwazfye netewe
perest" Cıwd.. bi van averCıya hatibCı afaroz 
ki ri n •• 

Nerfna rojina me yi rezanİn O civakf Jl, ~ahfdiya 
hemu tezen Rizgarf ji bona şor~a Kurdistan 
dike.. . 
Ya seri' van jf, Tevgera Rizgarfya Netewa Kur
distan 1 ku kaniya dinamizrnek şoreşger O gihljti
na ve te. Rizgarr, hebCına xweyl ji pir tevgeran 
guhertl ku hetani' !roj anfye, tezen teori-rezanin 
ku şahidi'ya van kirCı yan dike, di xetek wisa 
bibawari de ye. troj şere meşrCıfyeta bingehe 
xeta we yi' ideoloji -rezanfn f ku xwe di peyi
dandin a we de ye. 

Çi bun ev tezen rezanfn? 
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(•) Kurdistan koloniyek navnetewi' ye. Kurdis
tan · di konferansa parvekirina hevgirtl ya 
emperyalist a Lozan e de hatiye parvekirin 0 
bCıye çar perçe, her perçeki we cOda cCıda 
hatfye kolonf kirin. 

ve programatik sorunlarını tartışması ve bağım
sız bir siyasi çizgi ortaya koyması; Türk solu 
tarafından büyük rahatsızlıkla karşılanmıştı. 
Bu tezler, "sosyalist hareketi bölme", "ayrılıkçı 
burjuvazinin tezi eri", "burjuva milliyetçiliği" 
vb •. kavramlarla afaroz edilmişti.. 

Günümüzün toplumsal ve siyasal pratiği ise, 
Rizgari'nin Kürdistan ihtilali'ne ilişkin bütün 
siyasal tezlerine tanıklık etmektedir •• 

Bunların en başında ise, Kürdistan Ulusal Kur
tuluş Hareketi 'nin başlıca devrimci dinamizm 
kaynaklarından biri olduğunun kavranması gel
mektedir. Rizgari, varlığını gunumuze kadar 
sürdürebiimiş pekçok hareketin aksine, teo
rik-siyasal tezlerine olguların tanıklığını göste
rebilen bir çizgi tutarlılığı içindedir. Bugünkü 
meşruiyet temellerinin başında siyasal-ideolojik 
hattının kendini ispatlaması gelmektedir. 

Neydi bu siyasal tezler ? 

uluslararası bir sömürgedir. • Küroistan 
Kürdistan, 
Antiaşması 

her parçası 

Lozan Emperyalist Paylaşım 
ile dört parçaya bölünmüş ve 
ayrı ayrı sömürgeteştirilmiştir. 
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• KT., tran, Iraq u Sur! ye dewleten bi 

emperyaltzme ve giredayf, pevxebat O kolonya

list in. Li ser netewa Kurd bi nizarnı qirkirin, 

pijavtin, koçbari u talankirina aborf xurO 
dikin u rezani'yek kolani didomfn in. 

• Kemalizm ne fdeolojiyek","peşveru". "dijraber

kolonyalfzme" ye; fdeolojfyek nijadperest-ko

lonyallst a dewleta mirl ye. Li Tirk i ji 

jorde u ber bi · jer de gemardanfya kapitalist 

Q kolonyalizme sazkiri ye, ideolojiyek ku 

dirOve serdarr berpirsiyarf ya dewlette dik e. 

• Ambargo ya ideolojfya kemalizme li ser 

çepen Tirk a bi dirOve ideoloji Cı rezanin 

heye o ji ber ve ji serdestf çepelkari ya 

komelayetl hatiye zorand in. 

• Kurdistan di sala 1639 an de di navbera 

imperatorf ya Osmanf O tran de parve bO; le 

mirf ya Kurd a hetan sedsala l9.an "serbixwe" 

ti ya xwe parazstin. Di sedsal a 19. an de 

tmperatori ya Derebegf ya Osmani a zorker 

li dij serbestf ya Mfrayi dest bi tekiline kir 

u dawfnge, li Kurdistans berxwedan en dere

begf despe kir in. 

• Bi serhildan a Ermeni ya netewf bi 

• ~TC, iran, Irak ve Suriye emperyalizme 

bagımlı, işbirlikçi ve sömürgeci devletlerdir. 

K?rt Ulusu üzerinde sistemli soykırım, asi

mılasyon, surgun . ve ekonomik yağma ile 

belirlenen, sömürgeci bir siyaset izlemekte

dirler. 

• Kemalizm "i leri ci", "anti-emperyalist" bir 

ideoloji değil, ırkçı-sömürgeci resmi devlet 

ideolojisidir. Türkiye'de tekelci kapitalizm 

ve sömürgeciliği yukarıdan· aşağıya doğru ku

rup, korumaya çalışan devlet bürokrasisinin 

iktidar biçimi ve ideolojisini temsil etmekte

dir. 

• Kemalist ideolojinin Türk sol'u üzerinde 

ideolojik ve siyasal ambargosu vardır ve bu 

nedenle Türk solu'na sosyal-şoven bir yapı 

egemen olmuştur. 

• Kürdistan, 1639'da Osmanlı ve iran im

paratorlukları arasında bölünmüş; fakat Kürt 

Beylikleri ı 9. yüzyıla kadar 11özerk" yapılarını 

korumuş! ardır. 19. yüzyıl da Osmanlı Feodal 

Despotik imparatorluğu'nun Beylikterin 

özerkliklerine karşı giriştiği müdahaleler 

sonucu, Kürdistan'da feodal direnmeler 

dönemi başlamıştır. 
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qirkirina sa1a 1915 an re Ermenfstan be 
Ermeni' hijtin. Pişti' Ermenlya Dar hat daxOr 
kirina Kurdistan. Di piştf şere . parvekirina 
emperyalfst a ı.em li Enqere hikumeta Kema
lfst sazbO, li henberi' flhaq O daxOr a KT. bi 
Koçgirf re li Kurdistan berxwedanen netewt 
despe kir. 

• Bi nave şere "Rizgari ya Tirk" yan ku te 
peşkeş kirin, ev şer ne dijraber-emperyalizme" 
ye O "peşverO" ye; berdomina parvekirina 
şere emperyalizme a I.emfn e.. Burokrasfya 
neferma-leşkeri ya ku wesayeta burjiwazf ye 
Tirk girtibO ser xwe bi pııl!şengf ya we dij-Er
menr O Yewnani yan ku hatiye qeliban in e. 

• Di Kurdistan a Başar de li dij fngillzan, 
tev berxwedan a Şex Mahmud Berzend, di 
sala 1925 an de Şex Said, di sala 1929 an 
de Agri-Zflan, di s ala 1938 an de Dersim 
evana gişk berxwedan en netewin e. 

• Pişti parvekirina Lozan e KT. ji nuv de 
disa Kurdistan perçe perçe · daxOr ki ri ye. Ji 
hela abori ve despe kirina karanina koloniye 
jf, hetan salen 1950 an çlirej dibe. 

• pek anina mafe çarenusa netewa Kurd, 
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• Ermeni Uiusal Ayaklanmaları'nın 1915 
soykırımı ile, Ermenistan'ın Ermenisizleşti
rilerek bastırılması ardından, sıra Kürdistan'
ın işgaline gelmiştir. 1. Emperyalist Paylaşım 
Savaşı' nın ardından Ankara' da kurulan Kema
list Hükümet'e ve daha sonra TC'nin işgal 
ve ilhakına karşı Koçgiri ile birlikte ulusal 
direnmeler dönemi başlamıştır. 

• "Türk Kurtuluş Savaşı'' diye sunulan şey, 
"anti-emperyalist" ve "ilerici" bir savaş 
deği 1; 1. Emperyalist Payi aşı m Savaşı' nı n 
devarnıdır.. Türk burjuvazisinin vasayetini 
üstlenen asker-sivil bürokrasi önderliğinde 
Ermeniler'e ve Yunanlılar'a karşı girişiimiş 
bir savaştır. 

• Güney Kürdistan'da ingilizler'e karşı Şex 
Mehmude Serzenci dahi ı ol mak üzere, 1925 
Şex Said, 1929 Ağrı-Zilan, 1938 Dersim 
ulusal direnmelerdir. 

• Kürdistan, Lozan'da bölüşülmesinin ar-· 
dından TC tarafından yeniden parça parça 
işgal edilmiştir. Ekonomik olarak sömürge
nin işletilmeye başlaması ise, 1950'1i yıllara 
kadar uz anı r. 
.. Kürt Ulusu'nun Kendi Kaderini Tayin 
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program kirin, verişandin ji tevgera sosyalist 
re taloq nabe Cı gir~kek sertoyf ye. 

• Dinarniken xwerCı a şoreşa Kurdistan ~ Cı 
di nerfna armanc~n programan we de, dive 
dinamik Cı kadroy~n xwe texfne meşfn e, 
serbixwe Cı j~ cOda xwe blhonfn e. Tevgera 
sosyalist e. Tirk jf dive rizgart ya netewa 
bindest bipar~z e O siparf ye bid ~. 

• Parlementa KT. sazui'T'anek kolonyalfst e. 
Mercen tekaşina netewa Kurd f dijraber-kolon
yalfzme, di nav partiy~n bu rj iwa kolonyali'st 
o parlementa kolanyalist de cih girtina we 
tOne. Ev sazCıman armanca tekeşin e ye. Di 
Kurdistan e de bijartina rezanfya serbixwe 
bingehe. 

Bi bawer:fya tekoşfna "reformfst f dijraber
faşfzm a metropole, bi nave demokrasfya 
burjiwazi cih girtin ya nav ftt1'faqa 11 , t@koşfna 

rizgarfya netewi di kolonfy~ de pindam dike. 
Li Tirk i şert Cı şOte hatina demokrasiye di 
koloniye ra derbas dibe. 

• Şoreşa Kurdistan e xwedi qerekterekf 
enternasyonalf ye. KirCıyen ku di Rojhilata 
de j i nezfk ve xwedf t~na şoreşe ye. Ji b er 

Hakkı, sosyal i st hareketin programlaması ve 

çözmesi gereken ertelenemez ve vazgeçilmez 

temel bir görevdir. 

• Kürdistan ihtilali 'nin özgün dinamikleri ve 

program hedefleri bakımından, kendi kadro 

ve dinamiklerini harekete geçirmesi bağımsız 

ve ayrı örgütlenmesi gerekir. Türk "sosyalist" 

hareketi, ezilen ulusun kurtuluş mücadelesini 

destektemeli ve savunmalıdır. 

• TC parlamentosu sömürgeci bir kurumdur. 

Kürt Ulusu'nun anti-sömürgeci mücadelesi

nin, sömürgeci burjuva partileri içinde ve 

parlamentoda bulurıma koşulları yoktur. Bu 

kurumlar mücadelenin hedefidir. Kürdis

tan'da bağımsız seçim siyaseti esastır. 

• Metropollerdeki "reformist, anti-faşist 

mücadele" anlayışı ile, "burjuva demokrasisi 

adına girişilerı ittifaklar, sömürgedeki ulusal 

kıJrtuluş mücadelesini barajlamaktadır. Türki

ye' ye demokrasi gelmesinin koşulu sömürge

den geçer. 

• Kürdistan ihtilali enternasyonalist bir 

karaktere sahiptir. Türkiye, iran, Irak ve 

Orta-Doğu devrimlerini yakından etkileyecek 
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ve sebebe, tevgera sosyalist Cı şoreşa Kurdis
tan, bi tevgeren proleteren van welatan re 
yekftiy~n şoreşger Cı bi dijitfya re ji dive bi 
fttffaqa cfh bigrin. 

• Hanandina ku şoreşa Kurdistan hilgirti ye, 
li herçar beşa partfyek proleteri Cı navendi, 
bi peşengfya ve sazkirina ~niya rizgari' ye. 

•Armanca şoreşa Kurdistan a nezfk, ji welat 
paqij kirina daxOr ya leşkeri, perçe kirina 
zincir Cı giredanen kolonyalista, dolivgerfya 
welat seranser Cı bi dereca yekan bi bijartina 
raya gel bide meclfs(civat)a gel. 

• Rizgarf, di hfme dij koledarir ya kapitalizme 
de tekaşina Marksi-Lenini daye ber xwe Cı 
tevgerek sosyalist e. Li Kidistan e ji bana 
ku p~eng a sosyalist di qada tekeşine de bi 
dh bibe Cı ji bana avakirina rezanin a teori-i
deolojf ya tekoşfna netewa demokrat! dijrabe
ri-kolonyalizme xebate didomin e. 

• Marksizme bi rewşek doxmatikf Cı şablonf, 
bi pirani ji li metropole, munaqeşe bi dirCıveki 
çekiri O nexweşiyen ku kişand in welet li dij 
van tekoşfn di de. T egihfj tina avahfya xwe 
xwerCı O objektlv a Kurdistan O program 
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bir olgudur. Bu nedenle, K.ürdistan devri mc i 
ve sosyalist hareketi, bu. üU<·~Ierir:ı proletarya 
hareketi ile devrimci birlik ve demokratik mu• 
halafetiyle ittifak içinde oli;nalıdır. 

• Kürdistan ihtilali 'ni omuziayacak örgüt
l en me, dört parçada tek ve merkezi bir 
proletarya partisi ve onun önderliğindeki bir 
kurtuluş ccphesi'dir. Ulusal kurtuluşla, top
lumsal devrim programının kesintisiz birliği 
savunulmaktadır. 

• Kürd;stan ihtilali'nin asgari hedefi, ülke
nin askeri işgalden arındırılması, tüm sömür
geci ilişki ve bağlantıların tasfiye edilmesi 
ülke yönetiminin doğrudan ve tek dereceli 
halk oyuyla seçilmiş halk meclisine bırakıl
masıdır. 

• Riz.gari, t.e~elde kapitalist köleliğe karşı 
Marks~st-L~nınıst mücadeleyi önüne koyan 
sosyalıst bır harekettir. Kürdistan'da komü
nist öncünün mücadele alanında yerini alması 
ve anti-sömürgeci ulusal demokratik mücade
leni~ teorik-ideolojik, siyasal inşasını gerçek
leştırmeye çalışmaktadır. 

• Marksizm 'i dogmatik ve şabloncu tarzda, 
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kirina we, bi zanistfya ku serkariyek enternas
yonali tevger dike. · 

* Baweri' O rezanlya enternasyonala III.mfn 
"tekoşlna dij faşizme" O "verşandina pişgireken 
netewl" mahkum dike O Stalinizme dipirsfn 
e. Statuko ya YKSS. ya dine a bi oportunfzma 
rast o rezani'ya we ve giredayf, hegemonya ve 
rezanin e red dik e. 

* Bi vi diruvf, PKYS. PKÇ O PKA, ji bana 
dervaye kampanyet wek en van partlyan, 
xetek serbixwe O sosyalist parast; bi dirOvek 
rexneyi li dij dlroka tekoşina rezanfn a sosya
list derdikev e. 

( ... ) 
Di rojina me de ne tene tezen we yen şoreşa 
Kurdistan e, heqanfya xeta sosyalist a serbixwe 
jf baş te hfn bOn •• Ji ber ku, Rizgari, dema ji 
bo na m ere en Kurdistane yen şenber, di kolana 
program O vekoka ji de bO, bi rastf, ji seri ve 
ji bawarfya "sosyalfzma Mfrf11 veqetf bO.. Ji ber 
ku, valabOnen "Sosyalfzma Mirf" an pir kirO 
yan yek je O an serf, pirsgireka netewi O pirs
gireka kolaniyan bO .• 

özellikle metropollerdeki yapay tartışma ve 
hastalıkların ülkeye taşınmasına karşı müca-
dele etmektedir. Kürdistan'ın özgün ve 
nesnel yapısının kavranarak programlaş-
tırılmasının, aynı zamanda enternasyonalist 
bir görev olduğu bilinciyle hareket eder. 

• lll. Enternasyonal' in "faşizme karşı mü
cadele" ve "ulusal sorunların çözümü" si
yasetlerini mahkum etmekte, Stalinizm'i 
sorgulamaktadır. SSCB'nin dünya statükosu
na dayalı ve sağ-oportünist si yaseti eri ni n 
kaynağı olarak hegemonyasını reddetmek
tedir. 

• Aynı şekilde, SBKP, ÇKP ve AEP gibi 
kampiaşmaiarın yapay zorlayıcılıgı dışında 
bağımsıi sosyalist bir çizgiyi savunarak; 
sosyalist siyasal mücadele tarihinin bütün 
kazanımlarına, deneylerine eleştirel olarak 
sahip çıkmaktadır. 

( ... ) 
Günümüzde yalnız Kürdistan ihtilali 'ne ilişkin 
tezleri değil, bağımsız sosyalist çizgisinin haklı
lığı da ıyı anlaşılmaktadır.. Çünkü, rizgarl, 
Kürdistan 'ın somut koşullarına uygun sosyalist 
program ve açıklamalar bulmaya çalışırken, ka-
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Ji ber ve ku, bi qampa ve giredayf li derdoren 
"tezen mfrf" ku rezani karsaz kirin, Rizgarl li 
dij wan di mercen rojanfya me de wek birceke 
li ser nig e. Kedkaren Kurdistan e, pir tişten 
wan yen ku texin nav neriten sosyali'zma navne
tewi pir tişten wan hene ku hfn f netewen di
ne bik in •• 

çınılmaz olarak daha başında "resmi sosyalizm" 
görüşleriyle kopuşmuştu .. Çünkü, "resmi sosya
lizm11in en çok açık· verdiği olguların başında 
ulusal sorun ve sömürgeler sorunu gelmekteydi .. 
Onun içindir ki, kamplara bağlı "resmi tezler" 
etrafında siyaset üretmiş olanlar karşısında 
Rizgeri, günümüzdek i sağa savrul ma karşı sı nda 
dimdik ayakta durabilmektedir. Ve Kürdistan'lı 
emekçilerin sosyalizmin evrensel pratiğine 
katacakları, başka uluslara öğreteceği çok şey 
olduğuna lnanmaktadır .. 

2 

DiVE STATUYA KOLONf YA KURDiSTAN f * KÜRDiSTAN'IN ULUSLARARASI SÖMÜRGE 
NAVNETEWf PERÇE BiB E. STATÜSÜ PARÇALANMALIDIR. 

Rizgari, bi derketina tevgerek rezanin in i 
navine re; parvekirina Kurdistan a nav çar 
dewletan O statuya emperyalizme a Rojhilata
Navln de ted girtina ·. w e yi koloniya navnetewi 
102 

Rizgari, siyasal bir hareket olarak ortaya 
çıktığından beri; Kürdistan 'ın dört sömürge ci 
devlet arasında paylaşılmış ve emperyalizmin 
Orta-Doğu statüsü içinde konumlandı rılmış 
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da n!şan. Ev statuya emperyalist Cı kolonyaltst 
a ku di parvekirina lihevhatina Lazane de bi 
dirCıvekf' koleti xet kirin e. Ev statl.iya ne qedera 
netewa Kurd e, dive be perçekirin u be guhert 
in. 

Olsa Rizgari ji DEKLERASYONA peşi u viı;de(*) 
azadiya netewa Kurd, serxwebuna Kurdistan e 
diparez e.. Kurdistan a AZAD, HEVGIRTf LJ 
DEMOKRATf daxwaza we ye Cı ne dawinge, 
nişana despeka derketine ye. 

Em birbin in; ji bir kirin bOye "hejayiyek" 
rezan in. 
Rizgarf, di salen 70 yan de berdomandin, bi 
çep en Tirkan re li ser Pekanina Mafe çarenusf 
ya netewa Kurd Cı li ser cihe we yi di nav 
'tekoşina sosyalist de rnunaqeşe kir. Wan rojan 
munaqeşe bi vf awayi, ji iklimek(kiswer)i çepel
kariya-Komelayetl derketibO Cı bi çepen Tirkan 

(*)Dekierasyona ku bahsa we dibe, di sazbuna 
Rizgari cie hinek je hatiye çap kirin u derketfye 
qade, ew deklerasyon e. Siner in: Rizgari hejmar 
ı, Avdar 21. 1976, "Ji Sona Çi W~anek Nu" Q 
"Bi Derketine Re" bi sernivfsine re.. 

uluslara~:ısı bir sömürge olduğuna işaret ediyor. 
Bu statu, emperyalist ve sömürgecilerin, ona. 
Lozan Paylaşım Antiaşması'yla çizdikleri bir 
kölelik biçimidir. Bu statü, Kürt Ulusu'nun 
kaderi değildir, parçalanmalı, değiştirilmelidir •• 

Yine Rizgari, ilk DEKLERASYON 'undan bu 
yana (•) Kürt Ulusu'nun özgürlüg-ünü Kürdis-
t 1 b - ' an ın . agımsızlığını savunmaktadır .. BAGIMSIZ 
BiRLEŞIK, DEMOKRATiK KÜRDiSTAN istemi' 
bir s o n u c u değil, çı k ı ş noktasını göster~ 
mektedir. 

Unutkanlık, siyasal bir "meziyet" haline geldi. 
Hatırlatalım. 

Rizgari, 70'1i yıllarda devamlı olarak Türk 
sol 'u ile "Kürt Ulusu'nun Kendi Kaderini Ta
yin Hakkı"nın sosyalist mücadele içindeki yeri 
ü~.erine t~rtıştı. O gün bu tür tartışmalar, 
:ru:k solu na bulaşmış olan sosyal-şoven bir 
ıklımde cereyan etmekteydi. O günler, Kürdis
tan Ulusal Kurtuluş Savaşı 'nı ve onun devrimci 

(•)S~z?, edilen Deklerasyon, Rizgari'nin kuruluşunda 
goruşmeye açılan ve kısmen yayınlanan Dekler
rasyon'dur. Bak: rizgari 1 21 Mart 1976 
"Neden Yeni Bir Yayın" ve ',çıkarken" ba lık!' 
yazılar.. ş ı 
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re ev peyda bibO. Wan rojan, ew çep@n ku şere 
Tekaşina Rizgarfya Kirdistan Cı dinamik en w~ 
yf şoreşger nedixwest in bibfn in, fca di rojina 
me de rojin a wan jf li gor tevgera Tekoşina 
Rizgariya Kurd xurO dibe.. Ev bawerfya ku 
rehe w@ ji enternasyonala III.emin O nerina ve 
xeta ku bi berçavken netewe serdest nezfkf 
pirsgireke dibin O di virde disekln e; li sere 
kaniye borana tevgera sosyalfst dive bı!ıt borf O 
fro hfn zelaltir giringfya ve te xwanf. 

Li ser plrsgireka mafe çarenOsf ji davfnge dfsa 
vegere seri O li ser domfna munaqeşe zOde 
hatiye girtin. Az.adi O SerxwebOn ne dawfnga 
p@kanina mafe çarenOsiye, an ber mercen peşf 
ye. Netewa ku ne azad be O azadfya xwe bi 
deste sazOman O honandin en xwe yen azad 
pek nfne O nexebi tin e, pekanina ma fe we yi 
çarenOsi, yan jf dive pı!ıkbin e Owd.. Ev munaqe
şana gişk vala ne O demogoji ne. Ji bana ira 
pirsgirek, ne bl netewen din re bl hevre yan 
ne bi hevre bOne, bOyfna serblxwe O azad bOnı!ı 
ye. AZADI O SERXWEBON, ji netewekf koleni 
re Mina şire make mafe wi' ye O be şik e. 
Heger netewek li ser peşfya xwe xwedf dana 
biryara mafe xwe yi' çarenOsf b€!, ev kuru naye 
munaqeşe kirin. 
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dinamiklerini görmek cc istemeyen bu solları n, 
gGnümüzde artık gündemlerin-i de Kürt Ulusal 
kurtuluş Hareketi belirlemektedir.. Kökleri ·lll. 
Erternasyonalde ve bu çizginin ulusal kurtuluş 
savaşiarına egemen ulus gözlükleriyle bakan 
yaklaşımlarında duran bu anlayışın, uluslararası 
sosyalist hareketin aşması gereken bunalımının 
kaynaklarırun başında geldiği, bugün artık çok 
daha net görülmektedir. 
Kendi ka~erini tayin hakkı sorunsalını sondan 
başa doğr~ tartışma devri çoktan kapanmıştı r. 
Bağımsızlık ve özgürlük kendi kaderini tayin 
hakkının bir sonucu değil, önko§ulu'
dur. Özgür olmayan ve özgürlüklerini bağımsız 
kurum ve örgütlenmeleri eliyle kullanamayan 
bir ulusun, kendi kaderini nasıl tayin edeceği 
ya da etmesi gerektiği üzerindeki tartışmaların 
hepsi boş ve anlamsız birer demagojiden ibaret
tir. Bugün için sorun, başka ulusal bütünlerle 
birlikte olmak ya da olmamak değil, bağımsız 
ve özgür olmaktır. ÖZGÜRLÜK ve BAGIMSIZ-
LIK, sömürge bir ulusun ana s ü d ü 
g i b i hakkıdır, mutlaktır. Bir ulus kendi 
geleceğine k e n d i s i karar verecekse, bu 
olgu tartışılamaz. 

Kendi kaderini tayin hakkık çizgisinde Kürdis-
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Pirsgir~ka Kurdistan di xeta p~kcınfna maf~ 
çarenOsf de, ji kolonyalfsta re ne "pirsgir~ka 
navxo" ye, pirsgirekek navnetewf ye.. despekirin 
en "pirsgirek"e ne her di nav sazOmana unftera 
dewleta kolonyalist de "verşand" in, ji ber ku 
ven a netevf li ser pekanfna mafe çarenOsf ji 
dest distfn e, parvekirina Kurdistan bi hawakf 
nO xetme dike. Ji ber ve sebebe, qebOl kirina 
v~ ne mumkOn e. Kolonyalist~n ku ji parvekirina 
netew Cı Kurdistan e ewqas feda wan heye, em 
ll ser ve ji dive blpojin in, we giredana serxwe
bun Cı hevgirti ku j i b ona çi ewqas kirliyen bl 
hev giredayin e.we bi xwe derkeve mazate. Ji 
ber ku, xilqa Statuya kolonf kirina Kurdistan 
parvekirina we ye. Mifta serxwebune ji, yekitiya 
r~zanin e •. 

tan Sorunu, sömürgecilerin bir "iç sorunu" 
değil, uluslararası bir sorundur •. "Sorunu" her 
sömürgeci devletin "üniter yapısı" içinde "çöz
me" girişimleri, ulusun kendi kaderi üzerindeki 
iradesini elinden aldığı için, Kürt Ulusu ve 
Kürdistan'ın bölünmüşlüğünü; dolayısıyla sömür
ge statüsünü yeni biçimlerle onaylamaktır. Bu 
nedenle, kabul edilmesi mümkün değildir .. Sö
mürgecilerin, Kürt Ulusu ve Kürdistan'ın bö
lünmüşlüğünden bu kadar çok yararianmış ol
dukları da düşünülürse, bağımsızlık ile birleşikli
ğin neden birbirine bu kadar bağlı kavramlar 
oldukları kendi 1 iğinden ortaya çıkar. Çünkü, 
Kürdistan'ın sömürge statüsünün kilidi onun 
bölünmüşlüğü'ydü. Bağımsızlığın anahtarı ise, 
siyasal birlik'tir .. 

1. ... -----------------------------------------' 

DlJRABER-KOLONYALtZME YEKITr 

Şere ku li Kurdistan e berdewame riiye weyf 
sersot ber bi glrdve ye. 

• 

3 

ANTİ -SÖMÜRGECI BIRLIK. 

Kürdistan'da yaşanan savaşın kızgın yüzü kitlele
re dönüktür. 
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KT. ll dlj netewa Kurd şerreki bl yekOnl dimeşl
ne. Li Kurdistane dest bi tevkuştina girse ki
riye. Tevkuştina Şirnexe mineka şamberi ye. 
Me bere ji di belavoka partiye yan nemro 29' 
an de ji xurO ki ribO: KT. bl provakasyona Şi rne
xe li .hemO derdoren, ji Kurdistane jl boyi pla
nen tevkuştine kir destpeka ceribandlne. Çawa 
ku,bl destpeka heze reşayt O hezen bombebar!n
re li Kurdistan aBakOr tevgera xwe ya rOxin O 
bemerov hiştin fireh kir O ji seri de ll cihen 
ku tekoşin le geş bOye O alikari'ya girse pir e. 
Ji van doran O hatani derdoren Kurdistan a 
Rojhilat O Başur ve ji destpekir. Pişti provakasyo
nen Şlrnaxe,li hernCı derdoren Kurdistan& sefer
beriyak leşkeri despe kir. Li çiyayen Cudi,Here
kol, Gabar, Tendürek u Agriya piçlık O gunden 
derdora wan ketin bin eriş o bombebarana. 
Yen ji bere de hatibOn xirOklrln O ji nexşe 
derxistlna w an bi bO bl ryar, ev gund O m ez ran 
bi serhevde weşand in. Tevgera leşkerl ku 
despeki r, rOxina gund O m ez ren tuxOban da b er 
xwe. Ji ber ku ev cihen biker tevgera gerilla 
te; bl vere ji pevajoka koçbarkirine bilezke 
tevkuş daye berxwe. 

Xwedi rayadaren KT. dlben "demek kurtte 
mecburiye serkirdayetiyen leşkeri" bi serxin O 
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TC. Kürt Ulusu'na karşı topyekun bir savaş 
yürütmektedir ve Kürdistan'da kitle· katliamları
na girişmiştir. Şırnak Katlla.niı ise bunun en so
mut örneğidir. Kısa sürfı önce de 29 NOLU 
Parti Bildirimizde bellrlemlştik: Şırnak provakas
yonu ile TC, Kürdistan'ın tümü için programladı
ğı katliamın ön 'provalarını yapmıştı;:· Nitekim, 
başta Kuzey KUrdistan'da mucadelenin etkin ve 
kitle desteğinin 'yüksek olduğu alanlar olmak ü
zere, Doğu ve Güney Kürdistan'ın belli bölgeleri
ne yönelik yoğun bir saldırı başlamış; kara des
tekli hava bombardım9.nları ile imha ve Insansız
Iaştırma harekatı ·genişfetilerek sürdOrülmekte
dir. Şırnak provakasyonunun ardından Kürdis
tan'ın hemen hemen tümüne yönelik tam bir 
askeri seferberlik yürütülmektedir. Cudl, Here
kol, Gabar, Tendürek, Küçük Ağrı dağları ile 
çevre köyler yoğun bir saldırı ve bombardımana 
sahne olmaktadır. Önceden ve haritadan silinmesi 
kararlaştırılmış köyler ve mezralar yerle bir 
edilmiştir. Başlatılan askeri harekAt, başta sınır 
bölgelerindeki yerleşim merkezleri olmak üzere, 
gerilla mücadelesine elverişli yeriere yakın • köy 
ve mezraların imhasını hedeflemiş; böylece zo
runlu göç ettirme süreci hızlandırılmrştır. 

TC yetkilileri "kısa vadede askeri başarı elde 
etmeye mecbur" olduklarını belirtiyorlar. Özal 
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Ozal ji, di ve gera xweyi Kurdistan& yan da
wingde got "eger em jl vi gelen vir 500 hezar 
kesi blbin rojava Cı cihe wan bigOherin ir'ı pirsgi
rek te verşandin" •• 

Ev beyan, çespandina rOck e bernameca KT. bl 
ayan! dlde xuya. Hevtone, siyasete (rezani) 
xwe yan rOxin O koçbari bişideti derxistln 
p6şiye, ji hela dinve ji di demdireji de ponujan
dinen xweyi siyasi (r3zani) O jl "verişand'inen 
xwe re kirin himen honandine. 

KT. 1918-1938 tan de Kurdistan di xwin O 
agl r de fetisandin O bedengiyek kurt s az ki ri bO n. 
Di. Salan 1990'an de ji dest bi ceribandina ve 
siyasete. (rezani) kir in.. O di.sa bOye bingeha 
sf yaseta KT. · 

Bi van erişen leşkeri li dij yekOna netewa Kutd 
rOxin O ji her enfyeve · ariş qewimin. Seferberiye 

leşkeri; ideoloji,· diplomasi O siyasi ji kir piştgir 
O tirsandin, rOxina · gel, zOhakirina dinarniken 
gerilla O 'hezen · niştimani rizgarixwaz kiriye 
ar m ane •• 

Ev erişa leşkeri pere ji, ji bona xebitandina 
progremen el1\peryalist O kolpnyalistan hezen 
Kurdistans Baktır O BaşOr tinin henber hev O 
hevani ye. 

Ise son Kürdistan gezisinde "buralardaki halktan 
SÖO bin kişi batıya yerleştirirsak sorun çözülür" 
diyordu •. 

Bu demeç, TC'nin uygulamaya çalıştığı progra
mın bir yüzünü de açıkça ortaya koymuş oluyor
du. Böylece, sürgün ve Imha siyaseti daha şid
detli olarak öne çıkarılırken, diğer yandan· uzun 
vadede düşündükleri siyasi "çözüm"lerin kilomet
re taşlarını da örmeye çalışıyorlar .. 

TC sömürgeelleri 1919-38 arasında Kürdistan'ı 
kana ve ateşe boğarak sağladıkları geçici suskun
luğu, 1990'lı yıllarda da deneme gayretkeşliğine 
girişmlşlerdir.. Sürgün ve imha TC'nin yeniden 
temel siyaseti haline gelmiştir. 

Bu askeri harekat lle Kürt Ulusu' nun tOmüne 
karşı bl r i m ha ve her cepheden topyekun savaş 
açılmıştir. Askeri seferberlik; Ideolojik, diploma
tik ve siyasal seferberlikle de takviye edilerek; 
halkın sindirilmesi, imhası ve gerilla güçlerini 
ve ulusal kurtuluş dinamiklerinin kurutulması 
hedefi enmektedi r ••. 

Bu askeri harekat aynı zamanda, emperyalist
s6m0tgeci prt:lgramlarıtı işletilebilmesi için 
Güney ve Kuzey Kllrdistan güçl~:ırinin ka,rşı 
karşıya g~tlrihnelerinl de Içeren bir komplodur •• 
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KT. bi ve provakasyone; 

Yekemin: Ji bona van. erişen ·ku li Kurdistane 
dimeşine · Cı tevkuştin Cı koçbari ye ·di qada 
navnetewi de m e ş r Cı iye t i · saz dike o· ji 
xwere dike kevan. Çawa ku li bajareki Kurdi.sta
ne 2 rojan ·li serhev be qutkirin erişen ku 
domand. Cı bajar hilweşandin, di .bingeha navne
tew'ı' de destur Cı destek girtibun. Di be "li dij 
terorista" tekoşlne didim O "xwe diparez"im, 
ev da xwuya. Te xwanl ku KT. desteka derve, 
jl her dem betir standiye. TRNK bl nave "tero
risteiı" çekdar da nasin; problema .Kurdistane 
wek' problemek KT. i· navxo da qebuJ· kirin; ji 
ber sebeba serkaren ku li Rojhilata · Navin Cı 
gir:tlye serxwe, raya gel yan rojava "demokrati" 
1 i · :ser van tevkuşti ne n K urdistane bedeng Cı 
mezevan mane. 
Duyemin: Hikumeta Yekitiya Geleri bi forten 
demokratibOne hat ser kar u bi siyaseta paten
ten KPG (Komita Parastina Geleri) yen Militari 
ve divetiyer we hin xwirtir bOri; alikariye rAay~ 
geli navxo · ji gi rt O bi hem O parti, sazendı u 
organen xwe ve KT. li dij Kurdan Yekitiya 
Eniya 'Gelert sazkir. Ji bona tefandina riy8nen 
rizgariya yen li Kurdistane barberiyen navxo se
kinandin. Programan ji bo xwe çekiribOn· paşde 
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TC,. son provakasyonları ile; 
Birincisi; Kürdistan'da yürütmekte olduğu askeri 
harekata, katliam ve sürgünlere uluslararası· · dü
zeyde m e ş r u i ye t kazandı rm anın gerekçesi
ni oluşturmayı amaçlamaktadır. Nitekim, Kürdis
tan'daki bir ll'e 2 gün boyunca aralıksız düzen
lediği saldırısı ve şehri harabeye çevirmesine 
uluslararası onay ve destek almıştır. "Terörist
lere karşı 1 1 mücadele verdiğini ve "kendisini sa
vunduğu"nu sunmuştur. TC şimdiye kadar görül
memiş çok yüksek düzeyde diplomatik bir dış 
destek sağlamış gözükmektedir. KUKM'nin 
"terörist" ;bir hareket olarak kabul ettirilmesini; 
Kürdistan • Sorunu'nun TC' nin "bir Iç sorunu" 
olarak te s c i 1 i ; Orta-Doğu ve Uzak Asya'da 
emperyalist programlar içerisinde üstlendiği 
yeni görevleri nedeniyle "demokratik" batı 
kamuoyu KÜrdistan'daki katliarniara sessiz ve 
seyirci kalmayı yeğlemiştir. 

Ikincisi; Demokratikleşme teraneleriyle işbaşına 
gelen Milli Birlik Hükümeti'nin MGK (Milli 
Güvenilk · Kurulu) patentli militarist siyasetiere 
sarılmasının gerekçeleri daha da güçlendirilmiş; 
iç kamuoyunun tam desteği sağlanarak, bütün 
parti, kurum ve kuruluşları ile Antl-KOrt Milli 
Mutabakat Cephesi oluşturulmuştur. Bu noktada 
TC, bütün. iç ~elişm~lerinl Kürdistan'daki Kurtu-
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kişandin. Ciwaka Tlrk "ji bona tehiOka perçeb(ına 
kornar Cı welet" li dij Kurdan bOne yek Cı hevgir
tine .• H ine k dengen qelişi ku li dij ruxin Cı 
koçbaritiya di Kurdistane de derdiketln, ev 
deng ji ketine Cı xewirin e; sere çepelkariye 
rakirine O alikariye tevgera şoreşgeren Tirk H 
bona TRNK . kemkli'in O şikenand in. Ev erişa 
Yekitiya Geleri bl yek destiya çapgeri didomine. 

Seyemin: KT, bi tevkuştina Şirnex li hererne 
despekidna erişen leşkeri sekinandina peşaniya 
gel Cı .çavtirsandir:ı, fetisandin kiriye ·armanca 
ı<we hemO qeze O bejaren kurdistane ketine bin 
tesira Psikolojiya tevkuştina Şirnexe. Bi vi 
awayi ji penahi (koçmali') hin firehtir dib e. 

T eknolojiya tel ekominikasyone ku ewqas bl 
peşde ji, li nav çave din e dini he ri, netewek te 
kuştin O te şkestin. 

Di bernamecen emperyalist O kolonyalistan de 
şkenandina TRNK O kaniyen dinarnike • we O 
pelçiqandina hanokan şoreşger O radıkal O 
safikirina wan daye ber xwe. 

Derbak din parveklrlna Kurdistan ji terefe 
emperyalist 9 kolonyalistan bi hozani te xebitan
din. Di ve reckede liska mezin, çeki ri na bihevke-

luş alevinin söndürülmesi için ertelemiştir. 
Kendileri Için hazırladıkları programları da 
askıya almışlardır. Bütün Türk toplumu "devletin 
ve vetanın bölünme tehHkesi" m1deniyle Kürtlere 
karşı tek vücut olarak kenetlenmiştir •. Kürdis-
tan'daki Imha ve sürgün uygujamalarına karşı 
çıkan çatpat sesler dahi kısılmış, şövenizm şah
landırılarak, Türk devrimci hareketinin KUKM'ne 
desteğinin etkisi tamamen kırılmıştır. Bu Milli 
Birlik HarekAtı basın yayın tekellerinin de tam 
desteği ile sürdürül me k te dir. 

OçüncOsil; Şırnak Katliamı ile TC, bölgede 
başlattığı geniş çaplı askeri harekatıyla, yüksele
cek kitle gösterilerine bir gözdağı vermeyi ve 
sindirmeyi hedeflemiştir. Kürdistan'ın tüm il ve 
ilçeleri Şırnak benzeri bir katliam beklentisinin 
psikolojisi içine sokulmuştur. Böylece, Kürdis
tan'daki göç daha bir ivme kazanmıştır. 

Iletişim teknolojisinin bu denli geliştiği bu 
çağda, dünyanın gözlerinin içine baka baka bir 
ulus katiedilmektedir, kırılmaktadır. 

Emperyalist ve sömürgecilerin programlarında 
KUKM'nin gerçek kaynağı olan halkın direnme 
dinarnikierini kırmak, radikal devrimci örgütleri 
ezerek tasfiye etmek bulunuyor. 
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tina hezen netewixwazen Kurdistan a BakCır Cı 
Başlı re. 

Ev hevanfyek e. Bi hevkuştina Kurd bi Kurda, 
pelixandina hezen netewi, KT. li ser role brser
meyandari ketiye navdanka Kurdistan a BaşOr O 
Ji bora problemen Kurda hinek. tawiz (peveber
dan) An piçOk, l.e beli bf parastina statuye ev 
proje wiye. 

Bi. xemgiiıi ya xuyani eve ku, du honaken mezln 
yen Kurdistan a BaşOr PDK Cı YNK ketine nav 
ve hevaıiiye.. Li de ma ku KT. gunden kurdistan 
dabu ber bombabarana Cı di nevendiyen bejaran 
de tevkuştinen gel didomand POK Cı YNK li 
Enkere hı eelade gele mere, li ser qedera 
Welate me li ser tevkuştinen gele Kurdistan a 
BakOr, jl bo safikirina PKK O safi kirina tekoşina 
çekderi Owd.. re keflria wani nevbazare tişteki 
dehlsandi ( toqan) ye .• 

"Enfya Kurdlstani" dlve bi KT. re danO standin 
O dewangen xwe O nawerok O arrnancen we 
veke. · Em li ser nave netewa xwe beyanan 
BARZANt O TALABANt ku di çapgerina de 
derket in, ~abeta van dawanga ki rCı O semberi 
bi nave "beterefkirina" Tirkiye, li Kurdistan a 
BakOr erişen rOxin O tirsandini re alikariye 
110 

Kürdistan'ın bölünmüşlüğü bir kez daha emperya
list ve sömürgeeller tarafından ustaca kullanıl
maktadır. Bu yolda en büyük tezgah ise, Güney 
ve Kuzey Kürdl!ıtan'daki ulusal güçleri birbirine 
düşürmek, savaştırmaktır. 

Bu bir komplodur. Bir yandan, Kürdü Kürde kır
dı ra rak ulusal güçleri tahrip etmek, öbür yan
dan,blr baba rolüyle Güney Kürdistan'ın hamili
ğine soyunmak ve böylece TC'nin Kürt sorunun
dan. çok !<üçük ödünlerle, .fakat statüyü koruya
rak sı yrılması projesidir. bu~.· . : 

Esefle ·görünen odur ki,· Güney Kürdistan'daki 
iki büyük örgüt KOP ve YNK;' bu komplonun i
çine ·çekilmektedirler •• TC'nin Kürdistan köyleri-' 
ni bombardıman ettiğ!, kent merkezlerinde kit
le katliamları yürüttüğü bir anda KDP ve YNK 
liderlerinin Ankara'da ulusumuzun cellatları i
le, ülkenin· kaderi üzerine; PKK' nin,• ' silahlı 
mücadelenin tasfiyesi vb •• gibi pazatlıklar içine 
girmeleri dehşet vericidir •• 

"KOrdistanr·· Cephe", TC ile yapılan diplomatik 
görüşmelerin içeriğini ve amacını açıklamal ıdır.· 

BARZANi ve TAL;ABANI'nin . basında yansıyan 
deriıeçleri·ı görüşmelerin niteliği ve ortaya . çı
katı •somut olgular karşısında Türkiye'yi "taraf-
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w an, ketina w ani nav bernameca emperyalist Cı. 
kolonyalistan protesto (sosret) dikln. 

Honaken K ur d yen netewi, edi ı i dlj h ev bi 
kolonyeliste re ketina nev hevkariyeiı paşverO 
biterlkin In O dema ve ji jl zQde hatiye O 
derbes ji bO:y·e. Çawa bl Sadama ku TEYKUŞTl
NA XALEPÇE çeklr bi vi celedire dan O standin 
neyin parez; çawa ku honaken Kurdistan a 
BaşOr bi salan di deme tekoşina perçe xwede 
bi fren O 1 raq ra dan O standinAn ku meşand 
In, Ji her dem derb xwarln; bi KT. re kombine
zonen ku ketine nav ne tene honakAn Kurdistan a 
BakOr, te mana birkolana hananandinen xwe ji •. 
Bi yekOni netewa Kurd,dl diroke deeşa perçebO
ne pir kişandi ye, edi gele Kurd naxwaz e. 

Xurtklrin O parastina koziken Kurdistan a Baştır 
helbet serkare hemO hezen rizgarxwazinı. Em 
KUrdistan& yekpare dibin in. Bele raya parastina 
van koziken ne bl kolonyeliste re, di raya 
hevkari O yekitlya hemO hezen rlzgarxwazen 
netewt re derb~s dibe. Ev ji li gora kMa honaka 
nabe Q li gora k&fa wan neye hlştin. Hevkariti 
li gora mezena i•mezini" O "piç0k 11i neye sazkirin. 
Tu kes, bl kolonyeliste re dostaya diptometi li 
dij tiezek d!n t netewiya rizgarxwazi ne xwedi 
rayeder e. Yek doste kozike BaşOr O pareze. 

sızlaştırma" adına, Kuzey Kürdistan'daki i m ha 
ve s i n d ir m e harekatına destek vermelerini, 
emperyalist ve sömürgeci programlar içine çe
kllmelerini · ulusumuz adına· şiddetle protesto edi-
yoruz. ' ' · 

Kürt. 'ulusal · örgütlerinin, artık birbirlerinin 
aleyhine sömürgeci odaktarla işbirliği ve ittifak 
içine ·gJ rmelerl gibi gerici anlayışları terketmele
rinin zamanı çoktan gelip geçmiştir. Nasıl 
HALEPÇE KATLIAMI'nı yapan bir Saddam Cel
ladıyla işbirliği yapmak savunulamıyorsa; nasıl 
Güney Kürdistan'lı örgütler yıllarca kendi par
·çalarındaki . mücadeleleri sırasında Iran . veya 
Irak'la girişilen işbirliklerinden .sürekli darbe ye
dilerse; TC, ile girişilen kombinezontar da yalnız 
Kuzey'deki ·örgütlenmelerin değil, kendi· örgüt'
letımelerinin · de kuyusunu · k~zmak demektir •• 
Bir, bütün olarak Kürt' Ulusu; bölünmüşlüğün 
acısını tarihi boyunca ya'şı:idı, i:ima artık; istemi
yor •• 

Güney Kürdistan'daki mevziterin korunması, 
güçlendirilmesi elbetteki bütün ulusal kurtuluşçu 
güçlerin görevidir. Bu aynı zamanda, KUKM'nin 
geri cephelerinin korunması anlamına da gelir. 
Biz, KOrdlstan'ı bir bütün olarak görüyoruz. 
Ama, bu mevzileri korumanın yolu, bugünkü 
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wan heye. Ev }i gel3 Kurdistan aBaktır O honake 
netewa Kurd In. Dive ev qet neye jl birklr: in. 
Dirok tıje dersen tal e. Nezikayiya KT. Jro bi 
Kurdistans BaşOr re, li ser bingeha xebitandin, 
bindest de gi rtiiı O di demek di rej de fetisandin 
e. Yek armanca dan O standina diplomasiye 
demkurt heye. Di perçe ku dibln dest O daxura 
xwe de glrtlye, di vi parça Kurdistane de di 
şexse PKK e de şkenandina berxwedana çekdari 
O ji bona Ji wan fede blke bi rol~ harnitiye 
dibln dest de girtin O şkenandina daxwazet wan 
ki ri ne armanc •• 

KT. di dirokede li ser. Kurdan tevkuştlna girse 
yan fireh, koçbari çespandiye; ne qebOikirina 
mafe demokratiyek piçOk, ya ku hebuna xwene
nOna vi kirlye, qet dibe· dosta netewa Kurd ? 
ji heleke. Ve tevkuştlna netew jl hela din ve 

.dibe doste perçe din? Ev neye jl bir kirin, ku 
KT. ll Kurdistan a BakOr berxwedan Cı honaka 
bişkenin e O blserkeve, hewcedariya POK Cı 
YNK narnin e.. Honaken Kurd li dil hev ku 
bujena; nedln kolonyaiista o edi trajedya av 
kişandina _~şe w an blsekl~!n In. 

KT. dixwaze Kurda bl Kurda bişkenin e. Bl 
sala dinav he*uştinek kor de PDK O YNK ji 
ve yen ku pir dersa blgrin ev herdO honak in. 
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taleplerine bile uluslararıısı düzeyde kuşkuyle 

bakan sömürgeellerle değil, ulusal kurtuluşçu 

güçlerin birbirleriyle işbirlf\]inden geçer. Bu 
da örgütlerin ~(endi Istekleri ve keyiflerine bıra

kılamaz. lşbirliklerl "büyükiCık" ve "küçüklük" 
oranı kurularal<. yapılmaz. Hi~: kirnse, sörnürgeci
lerl_e diplomatik dostluğu bir başka ulusal kurtu
luşçu gücün aleyhine çevirme yetkisine sahip 
değildir. GOney mevzilerinin tek dostu ve koruyu
cusu vardır. O da Kuzey Kürdistan'daki halk ve 
Kürt ulusal örgütleridir. Bunu hiç bir zaman u
nutmamak gerekir. Tarih acı derslerle doludur. 

TC'nin bu gün Gnney Kürdistan'a ilişkin yakla
şırrıı, onu kullanmak, denetimine almak ve uzun 
vadede boğmaktan ibarettir. Kısa vadeli diploma
tik görüşmelerin ise bir tek amacı vardır: 

Kendi Işgal ve siyasal tahakki1mü altındaki 

Kürdistan parçasındaki ul•ısal direnmeleri, PKK'
nin şahsında silahlı direnişi tasfiye edebilmek 
için onlardan yararlanmak, hamilik ·rolüyle 
kontrol altında tutarak, taleplerini kırmaktır .• 

Tarihi boyunca Kürt Ulusu üzerinde en geniş 

kitle katliamları, sürgünleri uygularnışı en 
küçük ulusal-demokratik hakkı nı bı r~l<alı m ,var
lığını bile inkar etrniş bir ıc, hiç Kürt Ulusuı
nun dostu olur mu ? Bir yandan katiettiği bir 
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Bi dan O standinin kolonyeliste perçan din re, 
di vi perçf . d$ tekoş/na netewi qels dike O 
dinarnit dik e. Ji ceribandinen xwe dive vana 
zanibin •• 

t:di honaken rizgarxwazen netewa K ur d di ve li 
dij hev bf kolonyalista re ~f3V ji fiske berdin, jf 
bona hevkariye di herrıO perça de lihev ben Cı 
blgihejin komitiya çakirina hevkariya siyasi. Ev 
ne xwestınek e. Ev serkariyek semberi Q lezi 
ye~ 

Dlve hemO baweriyen ku xwine didin kolonyelis
ta ji peşengwaniye ben derxistin. 

KIUDA PARVEKIRINA KOLONTYA KURDISTAN 
YA NAVNETEWf; KILfDA PARVEKIRINA KUR
DISTANA NAVNElEWf STATÜYA KOLONfYE; 
MIFTA RIZGARfYA NETEWf Jf YEKfTfYA 

SIYASf YE .• 
Payeya em gihane, KT. herrıO alikariyen kolonya
liste girtine O dest bi berxwedanen dinarnike 
netewa rne rOxin dike O dest bi tevkuştinen 
glrse kiri ye. 

Netewa Kurd di bin erişek yekuni de ye. 
Kornar bi hernlı leşker Cı zorbaziye xwe li dij 
glrse Cı ji bo tevzarıdine di erişe de ye. Li 

ulusun diğer parçası için olumlu olabilir mi ? 
Unutmamak gerekir ki, TC, Kuzey Kürdistan'daki 
direnmeyi ve örgütleri tasfiye etmeyi başarırsa, 
KOP ve YNK'ye de ihtiyacı kalmayacaktır •• Kürt 
örgütlerinin birbirleri aleyhine sömürgecilere 
rrialzeme verttıeleri, onların değirmenlerine su 
taşımaları trajec.Ji~lne attık bir son verilmelidir. 
TC, Kürdü Kürde k;rdırtmak istiyor." Yıllarca 
kör bir çatışmanın içinde birbirlerini tüketen 
KOP ve YNK'nin bundan en çok ders almaları 
gereken iki ötg9t olmaları gerekirdi. Başka par
çalardakl sömü~geci güçlerle işbirliğinin o par
çadaki ulusal mücadeleyi de dinamitleyen en 
büyük kötülük olduğunu, kendi deneyimlerinden 
bilmeleri gerekir •• 

Kürt ulusal kurtuluş örgütleri artık birbirleri a
leyhine sömürgeellerle Işbirliği yapma ayınazlı
ğından vazgeçip, bütün parçalarda birbirleriyle 
uzlaşma, ortak siyasal düzeyler yaratma olgunlu
ğuna ulaşmalıdırlar. Bu bir temenni de değildir. 
Somut ve acil görevlerimiz arasındadır. 

Sömürgecilere kan veren bütün anlayışlar, önder
liklerden tasfiye edilmelidir •• 

KÜRDISTAN'IN ULUSLARARASI SÖMÜRGE 
STATUSÜNÜN KILIDI ONUN BÖL0NM0ŞL0-
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henber van erişen zorbazi dive hemO hezeın 
rizgarxwazen netewi refe xwe kewin bik in. Ev 
sertoyiyek dlroki ye. Ji ber ve PRK wek ku 
bere ji dabO xwani, bi hemO hezen rizgarxwazen 
niştimanl re di ENfYA ERfŞEK PARDARf de 
daxwaze sazkirine ye. Di nav civaka Kurdistan 
de guherti, heblına honaken siyasi çarenin e. 
Ya rast, ne xwenenuna wan e, sazklrina bingeha 
siyasi O yekitiye O pardariya tevmeşi ye. 

DI ve glredane de rexne ku em ji PKK ro 
tin In O nOqten cOde di blngeha TRNK de bl 
metoden şoreşgeri' bi gengeşiye nakoken ku ten 
çekırın In. · 
Di pevajoka ku em glhane de, li dij erişen 
rOxin i kO welate me O netewa me di bin de 
maye blgewşini li dlj hevaniyen ku PKK O 
militanen we kirine armanc; li dij programan 
emperyalist O kolonyalistan em Partfya Rizgarfya 
Kurdistan PKK e destek dikln; li dij erişan bl 
hevre seklnaridln~ de em biryariye xwe din 
xuya; PKK Ji di ve nuqte de dlltenlk (blhistok) 
be, bl gew~ini kadroyen xwe ye ku li dlj hezen 
dini netewi dijitiye dlkin O bingeha yekitlye 
birin dlkin, em pe~niyar dikln ku dev jl van 
nerina berdin. 

( ... ) 
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~0YD0; ULUSAL KURTULUŞUN ANA HT ARI 
ISE, SIYASAL BIRLIK OLACAKTlR •• 

Geldiğimiz a~amada, TC sömürgecileri bütün Iç 
ve dış desteklerini alarak ulusumuzun direniş 
dinamiklerini i m h a etmeye ve kitle katliamia
rına yöneldiklerı aÇıktır. 

Kürt ulusu s6m0rgecllerln açtığı topyekOn bir 
savaşla yüz yOzedlr. 

Devlet bütlln askeri ve siyasal zorbalığı lle hal
ka karşı ve onu s indi rm ek üzere hareket hal inde
dir. Bu azgın zorbalık kar~ısında bütün ulusal 
kurtuluŞçu güçlerin saflarını sıkiaştırmaiarı ise 
tarihsel bl·r görevdlr. Bu nedenle PRK, daha 
önce birçok kez ylnelediği gibi, bütün ulusal 
kurtuiU!JÇU güçlerle bir ORTAK TAARRUZ CEP-'
HESI'nden yanadır. KUrdistan topluMunda değiljik 
siyasal örgütlenmeler ·bulunması kaçınılmaz bir 
toplumsal gerçekllktlr. Doğru olan · bunUirın 
inkarı değil, siyasal zeminlerdeki birliklerinltı 

ve ortak aktivitelerinin sağlanmasıdır. 

Bu bağlamda bizim PKK' ye yönelttiğimiz eleşti
riler ve ayrım noktaları KUKM zeminintle dev
rimci yöntemlerle tartışılıp aşılabllecek çelişme
lerdir. 
Geldiğimiz aşamada, ulusumuzun ve Olkemlzin 
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Tekoşina R izgariya net e wl tekoşlna demokrasiye 
ye jl. Ll hembar şer& ku welat O netewa me 
di bindeye, jl bo serxwe hlştlna dinemikin 
şoreşgeri dive tuhez neyin plçOk kirln, neyin jl 
rO avetln, be xelni kurti O be derxistina feda 
xurObi sazklrl~a Yjkitiye sertoyi ye. 
Dlve qet em icazeti nedin kolonyalista ku jl 
navkokin h ezen rizgeriye netewi fade dibin i n. 
DI ve giridenede PRK, Jl honak& Kurdistan! re 
bi gewşfni ji PDK O YNK e re ku ji . nevbere 
kombtnezonen bl kolonyeliste re derkevin O em 
bang dlkln ku netewa me jl nav tore qedera 
diroka we ya pis be derxlstln, biryariye dana 
irada siyasi bi din ntşan. "Nekevln nav xefkin 
KT. r kolonyalfst' O deit6 xwe direfi eelade 
netewa xwe nekln. 

Kolonyalist ll dij netewa Kurd dev jl hemO 
nakoken xwe bardane O bOne yek. Em Honakin 
Rizgarxwazen Netewa KurE!Istani Ji, hin bit ir 
dlji kolonyalilm6 hewcedariya yakitiye dik e. 

Netewa Kurd, hln irişen kolonyeliste yin r O -
x f n , hln li havaniye wan, bl hez O taqeta 
xwe we derbaska o bl serkeve. -

Biji Yekitfya hez&n nlştiman O demokrati dij-
raber kolonyalizme •• 

karşı karşıya bulunduğu 1 m h a hareketi karşı
sında özelllkle PKK ve militanlarını hedefleyen 
komplolara karşı emperyalist ve s6m0rgec.tıerin 
dayattığı programlara karşı; Partiye Rizg.ırfya 
Kurdistan olarak PKK'yi destekledlğlmlz; saldirı..: 
lara birlikte kar.şı koyma kararlılığımızı Ilan 
ediyoruz. PKK'nin de, bu noktada çok duyarlı 
olmasını, ~Szelllkle kadrolarını diğer ulusal güçle
re karşı şartiandıran ve birlik zeminlerini zorlaş
tıran yaklaşımlardan kaçınmasını 6nerlyoruz. 

( ... ) 
Ulusal kurtuluş mücadelesi aynı zamanda bir- de
mokrasi mücadelesidir. Ulusumuzun ve ülkemızın· 
karşı kartıya bulvnduOu topyekGn savaş karşısın
da, devrimci dinamiklerin canlı tutulması Için 
hiç bir gOcü küçümsemeden, dışlamadan, hiç 
bir kısa vadeli kaygı gütmeden ve grup çıkarları
nı 6ne sOrmeden birlikteliklarin yaratılması 
gerekmekte~lr. 

SlSmürgecilerin ulusal kurtulutçu güçler arasında
ki çelitmelerden yararlanmasına asla ve ned.en.l 
ne olursa olsun Izin verilmemelidir. Bu bağlamda . ı 

PRK, KOrdlstanlı. lSrgOtlere, azelllkle KOP ve 
YNK'ye. elSmOrgecl .kombinezon ve uzlaşmaların 
içinden çıkarak. : e&mOrge ulusumuzun makOI 
tallhini boiacak siyasi .Irade ve kararhlığı gös-; 
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terme çağrısında bulunmaktadır. "TC'nin s8mür:':" 
geci .h&ın tuzaklarana · düfmeyin, ~linizi ulusu
muzun cellatlarana uu~mayan" •• 
SömCırgecller. KOrt ·uıusu-•na ·ı<arşı bôtün ayrımla
rını bırakarak _birleşmişlerdi r. Biz, Kürdistan 
Ulusal · Kurtuluş ÖrgOtleri'nin ise, daha çok 
anti-sömürgeci biriikiere ihtiyacımız vardır. 

Kürt Ulusu, sömijrgecilerin hem i.m ha eylem
lerini, hem uluslararası komploları, kendi özgücü 
ve siyasal .eylemliliğiyle' aş~ayı başaracaktır. · 

V&f8san · Anti-s6mürgeci ·Ulusal Demokratik 
Güçlerin Birliği 1· 

4 

tROJA DlNA ME, YAN Jf ZLJBEYAN KIRINA • DÜNYAMIZIN BUGÜNÜ YA DA EMPERYA 
SERFIRAZIYA EMPERYALIZMI::. LlZMlN ERKEN ILAN EDILMIŞ :zAFERI. 

Bi hilwe~andina "Blok a Rojhilat"i ve peyivdaren 
emperyalizme ku qfrqir a sertiraziye dikin, be 
~ert a şCıt gazi dijayetiyen xwe o çek berdane 
dikin.. Teko~ina rezanin de çeka giring li gora 
ku honak e, burjuwazi ji ve heqiqate despe 
dike, programek fireh ya "legal kirin a kedi 
kirin"e diçespln e. 
116 

"Doğu Bloku"nun çöküşü ile birlikte kesin 
zafer çıği ı ki arı atan emperyalist-kapital i st 
sistemin sözcüleri, bütün muhaliflerini kayıt
sız-şartsız silah bırakmaya çağırıyorlar •• Siyasal 
mücadelenin en önemli silahı da örgüt olduğuna 
g?re, burjuvazi bu gerçekten hareketle, geniş 
bır "legalleştirme ve ehlileştirme" programı 
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Naveroka "S,l\ZLJMANA O INE YA NLJ", hebOna 
alternatifa sosyalizme tune qebOI dik e. Dagera• 
hemO dijayetiyen sazOmane O ferzina zorandin"e 
ye. Di ve giredane de, di navbera ku xwe b.e · 
alternatif dlde nfşan, ji dijayetfyen xwe re ıi 
şense "alternatifa nav sazOmane" de nasina 
şense dilgerm kirina regezek "demokrati" jf bi 
xwe re hilkişin e. Tebi, durusti.ya demokrasfya 
burjiwazi ya b! nav O deng, bi hı:bOn~ re, ~el~ 
weyf din jf pişta xwe dide kedmtır<mııokdarı) u 
zorkariye O bi barbariti O zorbazi şenber dibe. 

Bi deme re "SAZLJMANA DlNE YA NLJ" di 
bingeha boranen emperyalizme "ji navine de~d~xe 
serika O navine xOrt dike" O bi ravekırına 
berdewamek ve rezaniye ye. 

Di van rojan de nexşa rezanina dine ji nOve te 
xet kirin mana ve eve; ji "parvekirin"a cihen 
ku ji bindeste YKSS e derdikev in •• Ev parvekirin 
bi qasi- · · ku bi abori paşve maye ji, pantronti
ya(karxwer) . YDA ya ku bi he la leşkeri O rezanin 
ve sergewreti ye; eşa mirqina rizgarbOna EwrOpa 
yi ji bin wesiyeta leşkeri O rezanin derdixin in, 
hatina mezintiya abori de bele di tixObe behezi
ya leşkeri O rezanin de dibin nerine beçaretiya 

·rc.westandina Japonya de dimeşe •• 

uyguluyor. 

"YENI DÜNYA DÜZENi"nin içeriği, sosyalizm 
alternatifinin .yok sayıl·dığı; sistemin bütün 
muhaliflerinin denetlendiği "mutlak bir egemen
ıik1'tir. Bu bağlamda, kendini alternatifsiz 
olarak belirlediği bir sistematik içerisinde, 
muhaliflerine de "sistem içi alternatifler"le 
oyalanma şansı tanıyan bir "demokrasi" unsuru
nu da taşıyor içerisinde. Tabi, burjuva demokra
sisinin ünlü iki yüzlülüğü gereği, öbür yanı da 
sömürü ve zulme dayalı bir barbarlık ve despo
tizm olarak somutlaşmaktadı r. "YENI DÜNYA 
DÜZENI" aynı zamanda, temelde emperyalizmin 
bunalımlarını "merkezden uçlara taşı ma ve 
merkezi güçlendirme" olarak tanımlanan siyase
tin de bir devamıdır. 

Bugünlerde dünyanın siyasal haritası yeniden 
çizilmektedir. Bunun anlamı şudur: emperyalist
lerin SSCB'nin güdümünden boşalan alanların 

"yeniden paylaşımı".. Bu paylaşım, ekonomik 
gerilemesine karşın, askeri ve siyasal üstünlüğü 

tek başına elinde tutan ABD'nin patraniuğu 
ile; askeri ve siyasal vasayetten kurtulamamanın 
acılarını çeken Avrupa'nın homurtuları ve 
ekonomik büyümenin doruğuna gelen, fakat 
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Ev geşbCın~n rezani y~n ku di van rojan de 
çedibin, yek ji wan ya regeza giring li dewsa 
YKSS hin piçCık Cı RCısyak ku P~şeroja w~ bi 
munaqeşe ye; yan din ji Almanfya ku "Rojhilate" 
dadiqOrte Cı mezin dibe kirCı Almaniya hevgirtf 
ye. Ev kirO hin di nav CE.(Civata EwrOpa)de 
derketiye p~şfye O hin ji li dij YDA. heza 
xweyf barberiye pirkiriye. Mana ve yan din ji 
bendemayi ya "EwrOpayek hevgirtf", di nav 
xwe de ber bi EwrCıpek cCıda ve . di vizbOneke 
de ye. Di van rojan de di nav van grCıban . de 
"şere dirava" gihijtiye qada şer.. l> di navbera 
sazOmana kapitalist i dlne de ev şere ji bana 
hegemonya ye, edi Ji bin tena pindama "dijmine 
derva" _rizgar bCıne Cı heta· bibe şer germ kirin 
e.. . 

NATO ya ku neza dewleta dipenihin e, di 
rewşa xerc kirina kaniyan de, bi sala O bi nave 
şerten hebOne li dewsa peşkeş kirina "dijraber
komunizme" mina operasyona xelic r ı 99 ı an, 
bi fobiya "Saddam"e ku wan xuliqand O xwedf 
dikin, peve bi hişka ve giredidin O giring dibfn 
in. 

Welhasil, bi dO gotinen "sazCımana emperyalist 
r xwe nCı kirf gihfjtfye istiqrare" de rasti ye, 
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askeri ve siyasal güçsüzlüğünün sınırlarında 
duran Japonya'nın çaresiz bakışları altında 
yürüyor •• 

Dünyadaki bu yeni siyasal yapılanmanın en ö
nemli unsurlarından biri SSCB'nin yerini daha 
küçük ve geleceği tartışmalı bir Rusya'ya bı
rakması ise; diğeri de "Doğusu"nu yutarak bü
yüyen Birleşik Almanya olgusudur. Bu olgu 
hem AT ı içinde öne çıkmış ve hem de ABD 'ye 
karşı rekebet gücünü artı rm ış bulunuyor'.' Bu
nun bir başka anlamı da, "Birleşik Avrupa" 
beklentilerinin, kendi içinde kamplaşmalara bö
lünen bir :Avrupa'ya doğru yan çizmekte olduğu
dur. Bu gruplar arasındaki "para savaşı" şimdi
lerde uç noktalara varmış bulunuyor.. Ve 
dünya kapitalist sisteminin egemenleri arasında-
ki hegemonya kavgası, artık "dış düşman" 
tehlikesinin barajlayıcı etkisinden kurtularak, 
alabildiğine kızışmaktadır. 

Devletlerin güçlerini göçürten, askeri harcama
ların kaynağı durumundaki NATO, yıllardır 
varlık koşulu olarak sunduğu ·"anti-komünizm"
yerine, ~991 Körfez Operasyonu'nda olduğu 
gibi, kendilerinin yaratıp besledi ki eri "-Saddam" 
fobilerine sıkı sıkıya sarılma gereği duymakta
dır .. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



be istiqrariya dundana li helke, bilindtir dibe •• 
Ji ber ku, xwezfya kapitalizme, ffada xwe di 
qirze we de dibfn e. DI navbera metropolen 
emperyalist Cı kolonf, niv-kolonfya de ferqftf 
roj bl roj mezintlr dibe •• 

Emperyalisten ku di pevajoka belavbCına YKSS 
de ji bona netewa "serxwebun"e dixwazin ji 
derheqa "netewa pekanfna mafe çarenOsf"' de 
du rOtfya wan demek kurt de derket mazate •• 

Li Balkana, li Kafkasya O dawfya eksena we yi 
ku pirsgireka Kurdistan e çedik e, di Rojhilata
Navin de li dij daxwazen netewf rabestina wan 
f xwanf hat emare kirin: "SAZLJMANA DlNE: 
YA NLJ, li hevhatina netewa, ji delva ferlşandina 
daxwazen netewa, azadi O serxwebOn e, Ji bona 
ku wan texin bin hegemonfya xwe di welatan 
de gelaciya şer dikin. 

SazOmana emperyalfst-kapftalfst, ji hela aborf 
ve ji di nav boranen mezin de ye. Tengedarfya 
aborf O rawestand in, ketina çawanfya fede, bi 
her tiştf ye Jf nlkarin hisekin in. Bi kurtayf 
sazCımana emperyalfst-kapftalfst, bi pergelen 

Velhasıl, "kendisini yeni 1 emiş, istikrara kavuş

muş bir emperyalist sistem" söylemlerinin 
arkasındaki gerçek, istikrarsızlık k1Jşaklarının 
azalması bir yana, artmasıdır.. Çünkü, kapita
lizmin doğallığı, onun krizlerinde ifadesini 
bulmaktadır. Emperyalist metropoller ile sömür
ge ve yarı/sömürgeler arasındaki uçurum, 
gittikçe büyümektedir .• 

SSCB 'nin dağılma sürecindeki uluslar ıçın 
"bağımsızlık" talebinde bulunan emperyalistlerin, 
"Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı" 
konusundaki ikiyüzlülükleri kısa sürede ortaya 
çıkmıştır. 

Balkanlar' da, Kafkaslar' da ve nihayet eksenini 
Kürdistan Sorunu'nun oluşturduğu Orta-Doğu'
daki ulusal istemiere karşı gösterdikleri tutum-. 
la açıkça kanıtlandı: "Yeni Dünya . Düzeni", 
ulusal uzlaşmazlıkları, ulusların özgürlük ve 
bağımsızlık taleplerini çözmek yerine, onları 
kendi hegemonyalarına basamak olacak yerel 
savaşları kışkırtmaktadır. 

Emperyalist-kapitalist sistem, ekonomik olarak 
da büyük bunalımların eşiğindedir. Ekonomik 
daralma ve durgunluk, kar oranlarının düşüşü, 
herşeye rağmen önl enememektedi r. K ı sacası, 

119 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



raglhandln~ y~n glrse ·ku' di. dest de girtfye, bl 
van ne veşarti, bl van ne gihljtiye yan ji serfira
zi ne girtlye dest. Pirsgirek hatani diho wek 
dijatfya sazOmana emperyalist-kapıfalıst bi dh 
bOy!, bi rastf be ji di bOyina mez~ntfya weyi 
p~nd' sali de ew modela "sosyalizma mfri ya 
burokrati" Q hilweşandina w~ bi ve re ji valatiya 
ku hate qade ji delva hezen sosyalist f navnete
wi o dinamizma şoreşgerr cih girtin a renfya 
rast bO ••• 

REKA BINXISTINA USKEN EMPERYALIST • 
LJ KOLONYAUST A DI REZANtv A 
YEKITtv A NETEWf DE YE. 

Pişti Şere Xelic i Iraq e desthilata navendiya 
kolanyalist a Iraq e qels bu o şense pekanina 
dewleta Kurd yan 11serbixwe11 xwanf bO. Saddam 
e ku pi Q lingen wf hatibQn şkenand in, re dan 
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Emperyalist-kapitalist sistem, elinde bulyndur
duğu kitle iletişim araçlarıyla gizlerneye çalıştı

ğının tersine, kendini aşmış ya da zafer kazan
mış değildir. Sorun, düne kadar emperyalist-ka
pitalist sistemin karşıtı gibi konumlanan, 
gerçekte ise statükoların elli yıllık dengesi 
durumundaki "bürokratik, resmi sosyalizm" 
modellerinin çökmesi, buna karşılık meydana 
gelen boşluğu uluslararası sosyalist hareketin 
devrimci d~namizn'ıinin değil, sağ siyasal güçle-
rin doldurmuş olmasıdır .. 

EMPERYALIST VE SOMORGECILERIN 0-
YUNLARANI BOŞA ÇlKARMANIN YOLU: 

ULUSAL BIRLIK SlYASETIDlR. 

Körfez Savaşı'nın ardından Irak'ta somurgeci 
merkezi otorite zayıflamış ve "bağımsız" Kürt 
devleti oluşması şansı belirmişti. Kolu kanadı 

kırılmış Saddam 'a yol verilmiş olması ise, 
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a .wr bi sedhezaran helekbOna Kurd an ani 
qade. Ni ha kesen ku eJ j i bir ki ri n e ji hene •• 

Berplrsiyare ve trajedye emperlayist bOn. Daliv
gerina OYA ku li ·Kurdistan a BaşOr KT. O 
dewleten kolanyalist i din, ji bona aciz neke, 
biryar nade a dolivgeri ya weyi xwani ye. 
Bi dO van geŞbOna de, ev hez basken xwe ye 
"parezger" vekir ini •• Bi nave alikariye merovtiye 
pirsglrek avetln pişt rezaniye O "dij t zirte Sad
dam" peralela 36.an de Hezen Çekiç bi dh kir 
in. Waniko ji tevgera netewi Kurdistan a BaşOr 
girtın bin dager a wesayeta.. 

Dager O wesayeta emperyalist O kolanyalist ya 
ku bi çi hawayi we bi kolonyalisten KT. re 
pekanin, ev senaryo xelas bOn. Peşf bl "xeyal a 
ku ji Osmani mabu" jl bana Misul-KerkOk e 
KT. di behneke de bO parezger ya Kurdistan a 
BaşOr O ket xeyala bi kevirki kujtina du çOka •• 
Bele di demek kurt de dft ku rewş ne wek ku 
ew diponijin e, tegihfjt, bi perçebOna Iraq re 
tiştek nake ve "par" a wi, disa vegeriya navxo •• 

Pişti vena nezikbCına KT. a pirsgireke ji, li 
Kurdistan a Başar peşgirtina "serxwebun" e; li 
ser hezen Baştır şantajen rezanin Cı zordari kir 

yüıbinlerce Kürdün trajik qöçüyle sonuçlanmıştı. 

Şimdi, tüm bunları unutmuş görünenler var .. 

Bu trajedinin sorumlusu emperyalistlerdir. 
Güney Kürdistan'da TC'11i ve diğer sömürgeci 
müttefiklerini rahatsız t~decek oluşurnlara izin 
vermek niyetinde olmayan ABD'nin manevrası 

olduğu çok açıktır. 

Gelişmelerin hemen ardından, aynı güçler 
"koruyucu" kanatlarını gerdiler!.. Sorunu insani 
yardım adı altında siyaset dışına itme vP. 
"Saddam tehdidine karşı 36. paralelde Çekiç 
Güç konumlandırılması" gündeme geldi. Böylece, 
Güney Kürdistan'daki ulusal hareket hem 
denetim hem de vesayet altına alınmış oldu .. 

Emperyalistlerin, Güney Kürdistan'da denetim 
ve vasayetlerini TC. sömürgecilerine nasıl 
pazariayacakiarı üstüne kurulu sanaryolar ise 
çabuk tükendi. ilk başlarda Osmanlı'dan kalma 
"Musul-Kerkük Hayali" ile TC, Güney f<ürdis
tan'ın koruyuculuğunu hemencecik üstlenerek, 
bir taşla iki kuş birden vurma özlemi gösterdi .. 
Ama, durumun hiç te düşündüğü gibi olmadığını 

kısa zamanda anladı ve bölünen Irak'tan kendi
sine hiçbir "pay" düşmeyeceği:-ıi görünce de 
t~krar kendi içine döndü .. 
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in, wan anfna beranberf h~z~n radlkalf Başur Cı 
vf bi ve re jf pegirtina r~zanfya Kurdf hevgirti; 
bi vf hawayi şenber bu •• 

Bi qasi her tlştf, froj li Kurdistan a Baştır 
sazbCına pir koziken giring temaşe dibe. Piraniyen 
van jf konjuktora rezanfn a Rojhllata-Navfn .·ve 
glredayf ne. Vekok, ll kurdistan a Baştır dest 
hilatfya sazCıman a Iraq e nema ye. Ev, rewşa 
de fakto ya serbixwe ye.. Di ve giredane de, 
di meha Nisan a ku me derbas kir de li Kurdis
tan a BaşCır hllbljartina parlemento r;;e bu; 
Karııiltiya Kurd a ku xwe bi xwe dollvger bik 
e Cı biryartfya ve da nfşan ku; di diplomasiye 
navnetewf de jf giring buna sazCımanek dawer Cı 
r;;ekirina we ır sertoyi ye •• 

Bele, siya emperyalista ketiye ser van geşbCıne 
girfng •• Be şiq ji emperyalfsta re dabaş a giring 
dager a Kurdistan a Baştır e. Di ve gireke de 
nezfkaniya peşewaniya PDK O YNK ne bi tema
mi. Tek~fna Rizgarfya Netewa Kurdistan, bes 
di beşeki Kurdistane de "verlşinek navxo" ki O 
tengasiyek heremi melOliye •• Yan din ji, sermi
ya ye EwrCıpa Cı bazara YDA f navxo, bi giredan 
a wesayeta Kurdistan, bele di qada dolivgeri 
de valayik rezanfn ji r;;ebu ye. Hin ev valatfya 
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TC'nin bundan sonra soruna yaklaşımı ise, 
Güney Kürdistan'da "bağımsızlığı" önlemek; 
Güney'deki güçlere siyasal şantaj ve baskılar 
yaparak, Kuzey'deki radikal güçlerle karşı 

karşı ya geti rm ek, Kürtlerin bi ri eşik bir siyaset 
izlemelerini engellemek olarak somutlaştı .• 

Herşeye karşın, bugün Güney Kürdistan'da çok 
önemli siyasal mevziler oluştuğu gözlemleniyor. 
Bunların ' önemli bir kısmı Orta-Doğu'nun 
siyasal korjonktürü ile ilgilidir. Örneğin, sömür
geci Irak 1 rejiminin Güney Kürdista,n'da hiç bir 
fiili otoritesi söz konusu değildir. Bu, de 
facto bir' bağımsızlık durumudur .• Bu bağlamda, 
geçtiğimiz Nisan ayında Güney Kürdistan'da 
gerçekleşen Parlamento seçimleri, Kürt Ulusu'
nun kendi kendisini yönetme olgunluqu ve 
kararlılığını göstermesi; uluslararası diplomaside 
meşru bir temsil organı yaratmış olması açısın

dan da önemlidir •. 

Fakat, tüm bu olumlu gelişmelerin üzerine 
emperyalistlerin gölgesi düşmüştür.. Kuşkusuz 

emperyalistler ıçın en önemli konu Güney 
Kürdistan'ın denetimidir. KOP ve YNK önder
liklerinin bu noktadan itibaren yaklaşımları, 

bir bütün olarak Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesi 'ni değil, sadece Ki.irdistan'ın belirli 
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r~zanfn O hin jf p~şengfya Kurdistan a BaşOr 
dftina wan 1 "verşfna navxo" v~ buhayi a w~ 
pir giran be. Senaryo yen ku emperyalfst O 
kolonyalfst di Rojhilata-Navfn de rikdlkin, dlj · 
beşe Kurdlstane ye din O bi piranf jf dlj Kur
distan a BakOr te karanfn. Peşengfyen Kurdistan 
a BaşOr, bl riza xwe di ve blngehe de tu zerara 
cih girtlne nabfn In. Ji bana parastlna koziken 
xwe "be terefgirtf" ya KT. de, "be terefglrtina" 
ve jf, ji ve dewlete re di derheqa PKK de 
·"temfnat dane" heta "bi hevre kar pe anfn" jf 
tede heye. Bi ve bawertye, ew lfska ku hezen 
netew anfn hinber hev Cı xistina nav lfske ev e. 
PKK jf xeta mina van -di pir mercen zorde be 
if- dlke heter. 

Hat dftln, dfrok vana nfşanf me dike ku KT. 
yan ji komaren kolonyalfsten din, di derheqa 
Kurdistan@ de klrOyek · "beterafkirine" nfn e. 
Pirsglreka Kurd di gotinen "pirsgireka navxo" 
de ji . bi qasf ku di reka diplomaside veşartine 
dike jf, disa an ku glrfngfya ve plrspireke ya 
navnetewi baş fem kirfye, disa KT. e jf ber ve 
sebebe, baş dizane ku li Kurdistan a Baştır her 
sazbOna koz!kike ji Kurdistan a BakOr jf re 

. kozlkek fedeyi ye, di ve de baş gihfştf ye •• 

bir parçasındaki "içsel çözüm" öngören bir 
daralmayle malüldür. Ayrıca, Avrupa sermayesi 
ile ABD 'nin iç pazarlıkları, Güney Kürdistan'da 
vesayete bağlı, ama manevra alanı bulunan 
siyasal bir boşluk da oluşturmuştur. Gerek bu 
siyasal boşluk ve gerekse Güney Kürdistan ön
derliklerinin "içsel ç.özüm"ü öngören davranışla
rının bedeli ağır olmuştur. Emperyalist ve sö
mürgecilerin Orta-Doğu'daki dayattıkları se
naryoları Kürdistan'ın diğer parçaları ve özel
likle Kuzey Kürdistan'daki mücadelenin zararına 
işletilmeye başlamıştır. Güney Kürdistan'lı 
önderlikler, oluşturulan zeminde gönüllü yer 
almakta sakınca görmemektedirler. Kendilerine 
ait mevzilerin korunmasını TC'nin "tarafsızlaş
tırılması"nda, TC'nin "tarafsızlaştırılması"nı 
ise, bu devlete PKK konusunda "güvence veril
mesi" hatta "işbirliği yapmaya" vardırmışlardır. 
Bu anlayışla, bir kez daha ulusal güçleri karşı 
karşıya getiren tezgahın içine düşülmüştür. 
PKK de, benzer yanlışlar yapmakta -çok zor 
koşullar altında olsa da- ısrar etmektedir •. 

Oysa tarih şunu gösteriyor ki, TC'nin ya ·da 
diğer sömürgeci devletlerin Kürdistan konusun
da "tarafsızlaştırılması" diye bir olgu yoktur . 
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KT. ji geşbuna Kurdistan a Başur, ji y~n kurdis
tan a BakOr b~tir aciz dibe. Ji ber ku, bi qasf 
ku herdu jf j~re bi zerar in, ji ber ku nikare 
daxuri a duyemfn bik e, merc~n daxOrfy~ teng 
in.. Ji ber ve, nezlkbOna KT i honaken Kurdistan 
a Başur, ji bana ku van hanakan li dij y~n din 
xebitandin, armanca ku pindam O dager bike 
daye ber xwe. Ji kurdistans re baweriya we an 
girfngi damkirina perçebCına h~z~n rezanın yen 
Kurdistani -bi girani ji yen beşan- bi mehan 
damandina dawinga kişkiş, provakasyon Q re 
peşkirin@ de, Peşmergen ku bi PDK Cı YNK ve 
giredayi bi PKK ketin şer; serpehatiyen rezanfn 
a kolonyalfst y~n cCıdatiye O Kurd bi Kurdan 
dane kujtin de trajedya mezin derket qad(ma
zat)e. 

Di merc~n ku KT. tevkujtin~n girseyi didomin 
e, serdana Enker~ O li ser qedera Netewa 
Kurd meşandina bazaren mechOl de pirsiyara 
PDK O YNK mezin e. PKK ji dive dest ji dev 
avetine o beyanen kişkişi berde, div~ hin titiz 
be. 

Rojhilata-Navin xetay~n ten kirin bedela wan 
pir mezin e Cı ji hela TRNK de we dawingen 
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Kürt Sorunu'nu "iç sorundur" diyerek . diploma
side kaçırmaya. çalışmasına karşın, bu sorunun 
uluslararası boyutunu en iyi kavramış olan 

devlet TC'dir •. Bu nedenle, Güney Kürdistan'daki 
en küçük mevzinin bile son tahlitde Kuzey'in 
de bir kazanımı olduğunu kendi deneyimlerinden 
çok iyi bilmektedir •. TC, Güney Kürdistan'daki 

en küçük gelişmeden Türkiye'de olduğundan 
daha fazi$ rahatsızlık duyar. Çünkü, aynı ölçü
de "zararlı" olmalarına karşın, ikincisine müda
hale koşulları çok sınırlıdır .• 

Onun içindir ki, TC'nin Güney Kürdistan örgüt
lerine gösterdiği diplomatik yakınlığın nedeni, 

bu örgütleri diğerlerinin aleyhine kullanabilme, 
barajlama ve denetimde tutma amacına yönelik

tir. En önemli güvence ise, söınürgeciler açısın

dan Kürdistan'lı siyasal güçlerin -özellikle 
parçaların- bölünmüşlüğünün devamıdır •• 

Aylardır süren kışkırtma, provakasyon ve yön
lendirmeler sonucunda KOP ve YNK 'ye bağlı 

peşmergeler.in PKK ile çatışmaya başlamaları, 

Kürdistan'ın bölünmüşlük ve sömürgecilerin 
Kürdü Kl)rde kırdırma siyasetlerinin başarısını 
ortaya koyan bir traj edidir. 

TC'nin kitle katliamlarını olanca şiddetiyle 
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giring çeke. 

Bi kurtr; PR.K, di r~zantn a · dirok a )<w e i bori 
de bi gişki li dij yen ku bi bOyeren xwe fede 
di din kolanyaliste Cı . dij hez~n Rizgarixwaz~n 
welatpa~~z xebat dan, dij wan xeta sekini O 
.QCıyeren wan xeta nalet kir. Ji ber ku ev sebe
bana, di diplomasi'ya navnetewf de pir pindam 
derxist peşiya TRNK Cı ew xist bingehek ku 
heq negirti, ev ji sebeba van bOyeran e O bi v~ 
re ev sebeb a ku sedsale Kurdistan di bin nir~ 
kolani de hiştiye ji.. P~şengiy~n ku yekftiya 
r~zanin a nav beşan Cı girintiye v~ fem neke b~ 
pirsiyar in •• 

PR.K derbek din gazi dik e; Ne bi hezen kolon
yalist re bi hezen Rizgarixwaz re lihev hatin~, 
Yekttiye sazbik in. Bi Rojhilati, Rojavayi re, bi 
BaşOr O BakOrt re hemO hez~n TRNK, qedera 
wan yek e. Hetan ku Yekitiya dijraber-kolonya
lizme saz nebe, ev qeder naye perçe kirin. 

Li Kurdistan a Başur operasyona ku, li dij PKK 
te domin divet aniha bed sekinandin. Pirsgi
reken di navbera hez~n Rizgarxwaz de div~ bi 
reka dan Cı standine Cı di bingeha Yekrtiye de 
ben verşandin. 

sürdürdüğü koşullarda Ankara' yı ziyaret ederek 
Kürt Ulusu'nun kaderi ü:ıerinde meçhul "pazarlık
lar" yürüten KOP ve YNK önderliklerinin 
soromlulukları büyüktür. PKK 'nin de suçtayıcı 
ve kışkırtıcı davranıştardan kaçınması, il işkile
rin.c!~. Jitiz olması gerekmektedir • 
Bug'ülı Orta-Doğu'da yapılacak yanlışların 
vebali . büyüktür ve KUKM açısından vahim 
sonuçfar doğu'racaktır. 

Özetle: PRK bütün siyasal geçmişi boyunca sö
mürgeci güçlere dayanarak ve diğer ulusal kur
tuluşçu güçlerin aleyhindeki bütün eylemleri 
kınadı, laneti edi. Çünkü bu tutum, KUKM'nin 
uluslararası düzeylerde hak ettiği meşru temsil 
düzeyine varılamayışının, ortak diplomatik tem
sil ~e bütünlüklü bir siyaset izlenememesinin· 
en önemli nedenidir. Ve bu aynı zamanda 
Kürdistan 'ın yüzyıldır süren uluslararası sömür
ge statüsünün de nedenidir •. KUKM'de parça
lar arasındaki siyasi birliğin belirleyici önemini 
kavramayan önderlikler sorumsuzdur. 

PRK bir kez daha çağrıda bulunuyor: Sömürgeci 
güçlerle değil ulusal kurtuluşçu güçlerle uzlaş
mayı, birliği yaratah m. Doğusu'yla Batısı 'yla, 
Kuzey'i ve Güney'i . ile bütün KUKM güçleri 
ortak bir kaderi paylaşmaktadırlar. Anti-sömür-
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PRK ne bi sertayi a Enkere re, dan Cı standinen 
hezen welatparez ı bi hevre Cı bi sazbuna bingehe 
hevpar re bawerfye tine. 

BIJf KURDISTAN A SERBIXWE HEVGİRTf 
O DEMOKRA n ! ' 

BlJf YEKfTfYA HEZEN RİZGARWAZEN NE
TEWf 1 

BIJf PARTfYA RlzGARfYA KURDISTAN ! 

NE BORfY A BORANA TEVGERA SOSYA- • 
LIST A NAVNETEWt. 

Şore§a Çi ri ya mezin a 1917 an, j i makwelate 
xwe YKSS bi deste "burokraten Komunfst11 ku 
126 

geci ulusal demokratik bir birliği sağlamadıkça 
bu kaderin parçalanması mümkün değildir. 
Güney Kürdistan'da PKK 'ya karşı sürdürülen o
perasyona derhal son verilmelidir. Ulusal kurtu
luş örgütleri arasındaki sorunlar, görüşmeler 
yoluyla ve siyasal birliktelik zeminlerinde 
çözülmelidir. 

P~K, .önc~lik.le Ankara ,ile değil, Kürt ulusal 
guçlerın bırbırlyle görüşme ve ortak zeminler 
yaratmasının: acilliğine inanmaktadır. 

Yaşasın Bağımsız, Birleşik, Demokratik Kürdis
tan! 

Yaşasın Ulusal Kurtuluş Güçlerinin Birliği 
Yaşasın Partfya rizgarfya Kurdistan ! 

8 
ULUSLARARASI SOSYALIST HAREKETIN 

AŞILAMA YAN BUNALlMI. 

1917 Büyük Ekim Devrimi, Anavatanı SSCB'de 
dünün aynı "komünist bürokratları" tarafından 
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hate beradayf Cı wusa bet pe~ke~ kirin jf di 
rastfye de di nezera netewen bindest Cı karkeren 
dine de giranbuhayf ya xwe dipareze, cfhe ku 
YKSS gihfjtfye ne dawfya ~ore~a Çirf ye, bl 
vace, dawfya izolekirina agire we şoreşe ye. 

Di rojine de derbek din em bine kiruyan rezanin 
f pir grfng xet bikin. Tevgera sosyalfst a navne
tewr, borana xweyi fdeolajf-rezanfn O honakf ne 
borf li henber hilweşina madela sosyalfzma 
burokratf-rewfzyanistf ya "reel" alternatffa 
~oreşgerf ku ne xuru kirf sebeba yekemfn, qfr 
qfra "serbilindf"ya emperyalizme ye. 

Dive tevgera sosyalfst a navnetewf Cı dive jf ji 
tevgera rizgarfya netewf yan dijraber-kolonyalfz
me de pirsgirek, çawa ew boran te borfn e •• 
Kaniya borane, "teorfya me rast bO le me 
nexist nerft e" naye kurtf klrin. Pirsgirek, ne 
"xeletf ~irove kirina Marksizme, teorfya Lenfn 
O yen din" yan ji bi qasf wek şiroveyen ku 
nakeve "progmatfzma statukocftfya Stalin" 
guncan e. Ji bana ku çeke yen ten pelçiqandin 
O di bin mijokdarfye dene, teslfm i burjiwazfye 
emperyalist dikin "ev kar hetant" vedere bO, 
sosyalfzma şore~gerf rlzgar bu", j I xwedfyen 
van getinan · re dibe ku "starfya nav nfzame" 

kovulmuş olarak sunulsa da, gerçekte dünya 
emekçileri ve ezilen ulusları nezdinde değerini 

korumaktadır. SSCB'nin varmış olduğu yer 
Ekim devrimi'nin bir sonucu değil, tersine bu 
devrim ateşinin izole edilişinin bir sonucudur. 

. . 
Günümüzün en önemli siyasal olgusunun altını 

bir kez daha çizelim: Uluslararası sosyalist 
hareket, kendi ideolojik-siyasal ve örgütsel 
buna lı mını aşamamıştır. Bürokratik- revizyonist 
"reel" sosyalizm modellerinin çökmesi karşısında 
devrimci alternatifin belirleyici olmaması, 

emperyalist "zafer" çığlıklarının birincil nedeni
dir .• · 

Gerek uluslararası sosyalist hareket ve gerekse 
anti-sömürgeci ulusal kurtuluş hareketleri 
açısından sorun, bu bunalımın nasıl aşılacağıdır .. 
Bunalımın kaynağı, "teori miz doğruydu, ama 
pratiğe geçiremedik"le özetlenemez. Sorun, 
"hata Ma r k s i z m 'i yanlış yorumlayan 
Lenin ve. diğerlerinin teorileri" ya da "Stalin'in 
statükocu pargmatizmi" gibi dar yorumlara 
sığdırılamıyacak kadar kapsamlıdır. Ezilen ve 
sömürülenterin silahlarını emperyalist burjuvazi
ye teslim edenler için "bu iş buraya kadar, 
devrimci sosyalizm bitti" diyerek kendine 
"düzen içi korunaklar" aramak kolay gelebilir. 
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h~san be. Ruh~ Bernstein Cı Kautsky xwe bi 
xwe ya reformistf aborfy~n Marksf ku di rriazat~ 

dene di şaşbCına ve de tiştek tCıne •• 
' ·,, 

Di konferansa PRK/Rizgari a yekemin de hat 
ditin; pirsgirek u ritimina t~koşina rezanfn a 
sosyalizme, y~n ku di dervaye honaken . dzgar
xwaz~n netewi . cfe dibin in, bi rasti "kaniya 
borane" evana çedikin.. Yen ku ji tekoşfna 

rezanina sosyalist bori dibfn in, bi ve re jf; ji 
"dijraber-kolonyalizme" ji "azadi Cı serxwebCıne" 

ji "metod(azin)en tekoşfna şoreşger r radikal" 
dest je berdana wan ne rasthatini ye. çarenina 
dawfnga naveroka pCıçe.. Ji ber ku, wek hernCı 

şere rizgarfya netewf ya dijraberf-kolonyaltme, 
T~oşina Rizgariya Netewa Kurdistan Cı xirwebezi 
ya emperyalist a kolonyalistan nakoki hev in. 
Ji ber ve sebebe tekoşina rizgarfya cival<r ji 
tekoşfna netewi nayen nenerbaran. Di v~ girı!da

ne de, şere rizgariya netewi dinamika rizgariya 
civaki ye •• ji ber ve sebebe ku, borana tevgera 
sosyalist a navnetewi, tE~na ve faqtore li ser 
tevgera rizgarfya netewf a honak~n w~ heye a 
faqtorek wanf ye. 

Di pevajoka ku kolanyalist li Kurdistan ~ beri 
dane tevkujtina Cı li dij ve geşbCına berxwedan~n 
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Bernstein ve, Kautsky'lerin lanetli ruhlarının 
·daha sık dolaşır olması, Marksizmin ekonomik 

ve kendiUöindenci reformist yorumlarının yine 
revaçta olmasına da şaşacak bir şey yok .. 

PRK/rizgarl LKonferansı'nda da görüldü; sosya
list siyasal mücadelenin sorunlarını ve tıkanıklı

ğını, ulusal kurtuluş örgütlerinin dışında gören

ler, aslında bizzatihi "bunalımın kaynağını" 

oluşturuyorlar.. Sosyalist siyasal mücadeleden 

vazgeçenleri n, bunun! a bi ri ik te; "anti -emperya

lizm"den, "özgürlük ve bağımsızlık"tan, "radikal 

devrimci mücadele yöntemlerin"den de vazgeç
meleri tesadüfi değil, aynı çürümüş muhtevanın 

kaçınılmaz sonuçlarıdır •• Çünkü, bütün anti-sö
mürgeci ulusal kurtuluş savaşları gibi, Kü.rdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadedelesi'yle de emperyalist 

ve sömürgecilerin çıkarları kaçınılmaz olarak 

birbirleriyle çelişmektedir. Bu nedenle ulusal 

ve toplumsal kurtuluş mücadeleleri birbirlerin

den soyutlanamazlar. Bu bağlamda, ulusal 
kurtuluş savaşı toplumsal kurtuluşun bir dinami
ğidir •• Bu nedenledir ki, uluslararası sosyalist 
hareketin bunalımı, ulusal kurtuluş hareketleri 
ve örgütleri çok yakından etkileyen bir faktör
dür. 
Sömürgecilerin Kürdistan'da kitle katliamianna 
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heq ku di diplomasi'ya ni'lvnetewi de. bi nave 
"zori;Jazt"y~:r '.fe ·, r)1?h~uir) ,!<itin;' di . demek wusa 
de; çl~ye( 1<\J. h~valbeiıd .·en xwezayana tekoşina 
rizgarry·a · iıetewr' tevgera sosyalist ku qelsitfY.a 
we jl naye inkar kirin a role we ji mezin e. 

PRK/Rİzgari. bi .qasl ku se ranser ne· "partfyek 
çfn~•,r, ye. ji, rizgarlya kada kedkarl ku dinamika 
şoreşa J<urdistane · ye di sosyalızme de dibln e. 
Ji. ber. Ve cSebebe XWe di borina borana tevgera 
sosyalist . a n?vnetewi ya ideoloji, rezanin a 
honakf de berpirsiyar dibfn in. 

Bo~ina borana tevgera sosyalist i dine ji Mark
sisten Kurdistan e re bi xwezayi derbas dibe 
le, .. Komunist en Kurdistan e, borina borana 
tevgera sosyalist li aliki, hfn ji bana proleteren 
Kurdistan programa rezanin O pirsgireken hanan
dine jf ne borin e. Bele, li ser honaken rizgarfya 
netewi yefl li Kurdistan e tena Marksizm-Lenf
nizme a bi gişki ve perspekt!va sosyalistl heye 
a prestijek mezin e. Ji ber ku heta ira tevgera 
dijraber-kolonyalizme sosyalista bar kiri ye •• Oi 
ve mane de Şoreşa Çiriya Mezin a 75. sali'ya 
we O sazbuna PR.K/Rizgari a sala pencemfn de 

yöneldikleri ve buna. karşı gelişen haklı diren
menin uluslararası ~· diplom~side "terörizmtı 
olarak mahkum edilebildiği· bir dönemde; ulusal 
kurtuluş mücadelesinin doğal müttefiki olması 
gereken sosyalist hareketlerin bu kadar zayıf 
ve etkisiz oluşlarının da elbette inkar edilemez 
rolü vardır. ' 

PRK/rizgari, doğrudan bir "sınıf partisi" olma
masına rağmen, kürdistan ihtilali 'nin t~mel 
dinamiği olan emekçi sınıfların kurtuluşunu 
sosyalizmde görmektedir. Dolayısıyla uluslar
arası sosyalist hareketin ideolojik ~iyasal ve 
örgütsel bunalımını aşma çabalar'ıyla kendini 
doğrudan soru ml u saymaktadır. 

Dünya sosyalist hareketindeki bunalımın aşılması 
Kürdistan'lı Mr.ırksistler içinde doğal olarak 
geçerlidir. Ama, Kürdistan'lı komünistler, 
sosyalist hareketteki bunalım bir yana, halen 
Kürdistan proletaryasına ilişkin siyasal porgram 
ve örgütlenme sorunlarını da aşmış değildir. 

Ama, Kürdistan'daki ulusal kurtuluş örgütleri 
üzerinde Marksizm-Leninizm 'in ve bir bütün 
olarak sosyalist· perspektifin büyük bir prestij i 
vardır. Çünkü anti -sömürgeci mücadeleyi bugüne 
değin hep sosyalist siyasal güçler taşıdılar .. 
Bu anlamda Büyük Ekim Devrimi'nin 75. ve 
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bi hevre pfroz kirina ku em van rojan tedene, 
PRK, hemO komunist O sosyalrsten Kurdistane 
gazi rezgirtina partlye dike.. . 

PRK/Rigari, programa we ya ji bona Tekoşfna 
Rizgariya Netewa Kurdistan, yekitiya diyalektike 
tekoşina rizgariya netewf O clvaki ye. Ya din 
ji, plrsgirek en navbera tevgera sosyalist O 
borina we hew ne tene di nav munaqeşe naner
baran de bori ye, di tekoşina civaki O di nava 
şere girseyi O neritlye we de. Bingeha baweri 
O programa PRK ji ve bingehe re an qence. 
Oportunizma rast, a safi kirin e, neyartiya 
sosyalizme O teslimbuna progremen emperyalistan 
i iroj di vi iklimi(kişweri)de, xOrtkirina al terna
tl fa şoreşgerr serkar ek i ser to yi ye. 
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PRK/rizgari'nin kuruluşunun 5. yılını kutladığı

mız bugünlerde PRK; Kürdistan'lı bütün komü
nist ve sosyalistleri parti saflarına çağırmakta

dır. 

PR.K/rizgari'nin, Kürdistan Ulusal kurtuluş 
MücadelesJ'ne ilişkin programı, ulusal ve top
lumsal kurtuluş mücadelesinin diyalektik birliği

ni öngörmektedir, Bu yanıyla da, komünistterin 
asgari ve: acil program hedeflerine denk düş

mektedir.. Ayrıca, sosyalist harekete iJişkin 
sorunların aşılması yalnızca soyut tartışma 

bağlamınd~ değil, toplumsal mücadelenin, kitle 
çatışmasının sıcak pratiğinde aşı lacaktır. PRK '
nin program ve anlayışı bu olguların birlikte 
yürütülmesine en elverişli zemindir. Sağ oportü
nizmin, tasfiyeciliğin, sosyalizm düşmanlığının 

ve emperyalist programlara teslimiyetin kol 
gezdiği bu siyasal iklimde, devrimci alternatifi 
güçlendirmek acil bir g'5revdir .. 
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7 

PARTI, ÖRGÜTSEL GÜVEN, YOLDAŞÇA GÜVEN ILiŞKiLERiNiN SOSYALiST ve YURTSE
VER ANLAMLARI. 

Genel olarak .. 

Her toplumsal üretim ilişkisi, kendisiyle birlikte ahlaki, kültürel, hukuki vb •• üst yapı 

kurumlarını oluşturur ve üretim alanındaki egemenliğini de bu üst yapı kurumları ile 

tamamlar. Aynı zamanda, içinde büyüdüğü toplumun kendisine uyum sağlayan yanlarını 

geliştirip, özümler •• Kendisini ortadan kaldıracak bir sonraki toplumun çekirdeklerini de 

içinde taşır. 

Bu bağlamda; Köleci, Asya tipi, feodal ve kapitalist toplumların her biri kendinden önceki 

toplumun bağrında doğup gelişirler; mevcut üretim ilişkileri bu gelişimin engeli haline 

geldiği noktada toplumsal devrim süreci başlar •• Alt yapıdaki bu değişimi üst yapı kurumla

~ındaki değişim izler. Bir önceki toplumun alt yapısında olgunlaşarak egemen hale gelen 

sınıf, kendine uyarlı, ahlaki, hukuki, siyasi, kültürel vb •• kurumları da oluşturur •• 

Sosyalist toplumun gelişimi ise, farklı bir süreç izler. Burada yukarıdan aşağıya doğru bir 

inşa söz konusudur. Örgütlenmede,· ele geçirilen siyasal iktidar aracılığıyla bir yandan üst 

yapının diğer ögeleri yeniden oluşturulurken, diğer yandan başta temel ekonomik birimler 
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olmak üzere bir bütün olarak üretim tarzının dönüştürülmes.i sürecine geçilir •• Bu süreç 
uzun yıllar alacak zorlu bir inşa dönemini kapsar. Siyasallaşan sınıf, yine kendi siyasal 
perspektifinin yoğunlaşmış ifadesi olan parti aracılığıyla, öncEı ele geçirdiği devleti dönüştü
rür •• Giderek, bunun kapsamını toplumu ve ekonomiyi içine alacak ölçüde genişletir .• 
Bundandır ki, sosyalist inşa sürecinde geçici bir dönem üst yapı kurumu olan "devlet", 
belirleyici bir nitelik taşır •• Siyasal bir öge olan iktidar, toplumsal bir düzen olan sosyaliz- _ 
min gerçekleştirilmesinin aracı olur •• Amacın gerçekleştirilmesinin koşulu, bu aracın yara
tılmasına ve amacın muhtevasına uygun şekilde çalıştırılmaı=nna bağlıdır.. Amaçla araç 
arasında bir paradoks söz konusudur, ancak bu diyalektik bir zorunlı,iluktur. 

Amaç gerçekleştiği ölçüde, aracın zayıflaması, giderek yok o.lması gerekir. Sosyalist nitelik 
olgunlaştıkça, kendini olgunlaştı·ran biçimi tedricen yadsı r •• Işte, bu diyalektik zorunluluğu 
kavrayamayanlar, parti, devlet vb •• gibi araçları reddetme noktasına kadar varabilmektedir
ler. Burada otoritenin ve örgütün reddi gündemleşmektedir. 

Sosyalist dönüşümün iktidar öncesi. parti olgusunda, iktidar sorırasındaki biçimi ise, devlet 
olgusunda ifadesini bulmaktadır. Iktidar mücadelesi sürecinde·ki fonksiyonları bakımından 
parti olgusunu biraz açalım •. 

Feodal toplumun bağrından doğan kapitalist toplum, iş böliJmüne dayalı toplumsal üretimi 
(ki, bunun içinde bilimi bağımsız bir üretim gücü olarak 1amekten ayırır .• ), insan emeğini 
üretilen malın bir parçası haline getirir. Hem bu niteliği ve hem de değişim değeri için 
üretimiyle, toplumsal yapıyı ve toplumsal paylaşımı gizler. Böylece, bir karmaşa yaratır 
ve toplumun bir bütün olarak kendi maddi üretimi olan şeylere yabancılaşmasını, bu şeyle
rin denetimi altına girmesini sağlar •• Başka bir deyişle, ins,mın kendi ihtiyaçlarını karşıla-
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mak için tükettiği emeği (yani mallar) ona hükmederek, insanın yaşama amacı olur. 

Bunun doğal sonucu olarak, burjuva egemenliğinin ideolojik kalıpları içinde biçimlenir. Bu 

üretim ilişkileri, üretici güçlerin gelişimini engelleyen bir nitelik taşır ve yeni bir toplum 

biçimini zorunlu kılar •• Daha önce de belirlediğimiz gibi, bu yeni toplumun üretim ilişkileri, 

kendinden önceki toplumun içinde .doğup kendiliğinden .egemen olmaz. Bu süreçte bir araç, 

bir üst yapı kurumu ortaya çıkar. Yeni toplum ilişkilerini oturtacak bu araç işçi sınıfı 

partisidir .• 

Bir yanda üretim ilişkileriyle üretim araçları arasındaki temel çelişki; günlük üretim 

ilişkilerinin üreticileri bitkin ve insanlıktan uzaklaştıran niteliği; ideolojik araç ve gereçler; 

diğer yanda burjuvazinin sağladığı egemenliğe karşı işçi sınıfına dışarıdan bilinç veren, tek 

tek mücadeleleri merkezileştiren öncünün öznel konumu ile bütünleşirler. işte bu olgu, 

yeni bir toplumsal üretim ilişkisinin doğum ve gel işimini haz ı ri ayan dinamik ögedir ki, 

parti olayının temelini oluşturur .• 

Bilindiği gibi, siyasi mücadeleler tüm sınıf mücadelelerinin ilk evrelerinde sömürenterin 

formüı ve ideolojilerine dayanır. Süreç içinde ise, kendini eğitme ve örgütleme ile gelişe

rek, yeni toplumun çekirdeğini de içinde taşıyan dinamik birer öge olurlar. Eğitim ve 

örgütlenmenin bütünselliği bu dinamik ögenin yabancılaşmayı aşarak, belirleyici bir fonksi

yon olmasını getirir. Ancak, tüm bu gelişimine rağmen parti, burjuvazinin dalaylı ya da 

direkt tehditleri ile de ke3:rşı karşıyadır .• Burjuvazi, kendisine alternatif toplumun yaratıl

masının en önemli aracı olan parti olayının önemini, işçi sınıfından daha önce kavrar. Bu 

nedenle, tüm egemen kurumlarıyla işçi sınıfının bu siyasal aygıtına karşı amansız savaşa 

girer. Ekonomik, askeri, ideolojik vb •• tüm araçlarıyla, onu içinden yıkmayı, yozlaştırmayı 

da ihmal etmez. Bunu yaparken, her boydan sapmaları öne çıkarır; bizzat parti içinde de, 
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bu sapmaların yerleşmesi için uğraş verir. Burjuvaıinin bu uğraşında, ücretli ajan ve prova
katörleri bir yana bırakırsak; kapitalist üretim karşısında toplumsal olarak en fazla yaban
cıtaşmaya uğrayan ve mücadelede tesadüfi yer almış olan küçük burjuva aydınları aracılı
ğıyla mücadele sürecini sabote eder.. Bir diğer dotaylı tehdidi ise, mücadele içindeki 
siyasal kadroların bilmeyerek de olsa, burjuva değer yargtlarınt sosyalist değer yargılan gibi taşırnalarıdır •• 

Burjuvazinin bu saldırıları karşısında, işçi sınıfının siyasi aygıtının iki temel karşı' tedbirleri 
vardır: 

Birincisi; parti üye ve ünitelerinin örgütsel işleyişini belirleyen kurallar toplamının oluştur
duğu Tüzük hükümleri. 

Ikincisi; toplumsal üretim ilişkilerinin her evresindeki insancıl davranış biçimlerinin, sosya
list mücadele süreci içindeki deney ve tecrübelerle sentezleştirilen yoldaşca güven ilişkile
ridi r. 
Yoldaşça güven ilişkileri, sadece parti aygıtının dış saldırılara karşı bir kor.unm~ yönt~mi olarak değil, aynı zamanda parti kurul ve ilişki~eri~i~ uy~u~anması_nda __ da bır ~uvencedır •• Yoldaşça güven, sosyalist toplumun insani ilişkı bıçımlerının çekırdegı, sosyalıst ahiakın 
ana rahmindeki cenini durumundadır .. 

Yoldaşça güven ilişkilerinin maddi temelleri •• 
Yoldaşça güven ilişkileri, birbirine bağlı ve bağımlı üç temel üzerine kurulur. 

1- Bilinç. 
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2- inanç. 
3- Amaç. 

Bilinç, belirleyici bir olgudur. Yoldaşça güven ilişkileri için yabancılaşmayı aşmış olan bir 

bilinç gerekir. inanç, bilinci tamamlayan bir olgudur.Çünkü,burjuva ideologları kapitalizmi 

işçi sınıfından önce kavramışlardı. Ama, onlardan kapitalizmi ortadan kaldırma yönünde 

bir inanç beklenemez. Bilinç ve inanç bütünselliği içinde amaç olayı da önemlidir. Kişi 

gerçekten kapitalist toplumu kavrayıp, işçi sınıfının iktidarına inanabilir. Fakat, bu yeterli 

değildir. Bu, belki entellektüel tartışmarara, toplumu yorumlamaya yetebilir. Ama, önemli 

olan onu değiştirmektir. Bunun için sosyalist siyasal mücadeleyi kendine yaşam amacı 

olarak almak gerekmektedir. 

işte, yoldaşça güven ilişkileri ancak bu üç temel olgu ve bunların gerektirdiği ilişki biçim

lerinin diyalektik bütünselliği üzerine oturabilir. Elbette, bu olguların ve ilişki biçimlerinin 

maddi zemini ve geliştirici okulu ise partidir .. 

Bilinç, inanç ve amaç sahibi bireylerin, siyasal mücadelelerine uygun davranış biçimleri 

olan yoldaşça güven ilişkileri, aynı zamanda sosyalist olmayı, sosyalistçe yaşamayı gerekti

rir. Her sosyalistin kapitalist topluma karşı verilen mücadelede bu ilişkileri mümkün olduğu 

kadar uygulaması zorunludur. Elbette, bu parti zemininde mümkündür ve sosyalist ahiakın 

getirdiği bir zorunluluktur da .• 

Yoldaşça güven ilişkilerinin gerektirdiği davranış biçimleri nelerdir ? 

Yoldaşça güven ilişkileri olarak tek tek davranış biçimleri formüle etmek, soruna kaba bir 
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yaklaşım olur. Siyasal mücadele sürecinde karşımıza çıkan birçok davranış biçimlerini 
birarada ele almak, bütünsellik içinde konuya ya~daşmak gerekiyor. Yoldaşça güven ilişki
leri hayatı kapsayan, somut ve çok yönlü ilişki':er bütünüdür. Olçı,unun temeli, kapitalist 
toplumda ihsan ilişkilerinin odağına oturtulan "'Ben"in, sınıf olgusuna dönüştürülmesinde 
yatmaktadır. 

En başta, anti-disiplin davranışların disipline E~dilmesi gelmektedir. Bu anti-disiplin dav
ranışlar; anti-örgüt olma, devrimci otorit~1 tanımaz olr:1a, g:aveze, gösterişe meraklı, 
eleştiri özgürlüğünü çok iyi kullanan, kararlara uymayan, ı..lkala, deşifrasyöncu vb •• olarak 
sıralanabilir •• 

ikinci olarak, Kişi liksiz ve burjuva fı rsatçılığının yerini; devrimci bir kişi liğin almasıdır. 
Kaypaklık ve burjuva fırsatçılığına şu örn:,~kler verilebilir: feodal gurur, her şeyini ve 
yanını gizlemek , insanları vurmak için dar zaman kollarnak , yalanı sistemleştirmek, 
karalayıcı, çökertici, horlayıcı olmak vb •• 

Üçüncüsü, Bireysel kurtuluş hayalleri ve küçük burjuva kaypaklığın, ulusal ve toplumsal 
kurtuluşa bağlanmasıdır. Bireysel hayaller ve küçük burjuva kaypaklığı nelerdir ? Hiç 
bir şeyini payi aşmamak, her gün kaybedecek şeylerini arttı rm ak, devrimci geçmişinden 
pişmanlık duymak, "güzel" yaşamanın hayallerini kurmak, örgütü kendisi için en iyi 
biçimde kullanmaya çalışmak, mazeretçi, mızmız, geçims:iz olmak vb .• 

Demek ki, yoldaşça güven ilişkileri bakımından; kendini denetleme ve denetime verme, 
paylaşımcı bir niteliğe ulaşma hayati öneme sahiptir. Bu yöndeki olumsuzlukların temelin
deki en önemli etken ise, liberalizmdir.. Liberalizm, örgütsel mücadeleyi tehdit eden 
olguların temelini tesadüfi olarak oluşturmamaktadır. 
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Burada bir parantez açarak, süreç iç.inde liberalterin durumuna bir göz atalım" Bilindiği 
gibi en basit anlamıyla "toplumsal çıkarın bireysel çıkarları şartsız-tercihsiz serbest 
bırakılmasıyle gerçekleşeceği 11 görüşüne dayanan liberalizm; maddi varlığını bireyin ilişkile
rini kendi kapalı ekonomik yapısıyla sınırlayan düzene karşı -feodalizme karşı- burjuva 
demokratik devriminin temel ~iarı olmuştu •. Ve rekabetçi kapitalizm döneminde en olgun 
~alini yaşamıştı. Ancak,· tekelci kapitalizm döneminde ise, işlemez duruma düşmüştü. 
Ozellikle, "demokratik özgürlükler" anlamında bunu daha belirgin olarak görebiliriz •• Bun
dandır ki, tekelci kapitalizm dönemindeki baskılara karşı, burjuva özgürlüklerin geri getiril
mesini öneren liberal özgürlükçü akım, muhteva itibariyle tarihsel geri dönüşü temsil 
etme~teydi.. Proleter hareketin tekelci kapitalizmin haskılarına karşı mücadelesinde bu 
yanından dolayı proleteryanın yanında yer almış gözüken liberaller, öte yandan doğaları 
gereği proletaryanın sınıf çıkarlarına göre örgütlenmesi ve mücadele kural.larına uymayı 
da reddetmişlerdir. Çünkü, onlar proletaryanın peşine takılıp, proleterleşmeyi değil; burjuva 
"özgürlükler" içinde, burjuvazinin vaad ettiği özel mülkiyete dayalı olarak, burjuvalar gibi 
yaşamayı hedefliyariardı ve bunun mümkün olduğuna inanıyorlardı. 

Devam edelim. 

Bu nedenle, liberaller, proletaryanın baskı ve zora karşı mücadelesiyle uyum göstermişler
dir. Onun mücadeledeki hayati kurallarını da, kendi davranıŞ ve çıkarlarına uygun biçimde 
benimsemişlerdir. Kafalarındaki özel mülkiyet hayalleri ile çatışan, temel disiplin kuralları
nı ise, işlemez hale getiren yöntemler oluşturmuşlardır. Sözünü ettiğimiz davranışların 
örgütsel bir yapıya yansıması genellikle şu karakteristik özellikleri taşımaktadır: 

-K urulsal kararları yorumlayıp değiştirme, 
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-Görevleri kendi yaşantısı ve ilişkilerine göre algılayıp, biçimlendirme, 

-Kurulsal yapılarda kendi yargılarını egemen kılma ve birlikte çalıştığı insanlara karşı 

ön yargılı olma, 

-Kurulsal çalışmayı savunup, kendine ayrıcalıklar isteme, 

-Kurulsal çalışmalarda rekabet ve kendini tatmin, 

-inisiyatif kullanmayı bireyselliğe dönüştürüp, kurul ve kararlar dışında iş yapma, 

-Legalite hastalığı ve reklama dönük yanları öne çıkarıp, kurulsal kararları deşifre 

etme, : 

-Pratik çalışma içinde ve kurullarda suskun kalıp, kurul sorunlarını, kurul dışında tartış

ma. 

( ... ) 
Örgütsel yapıya yansıyan sıraladığımız bu yanlar, anti-disiplin bir muhtevada değişik yön

temlerle yürütülmektedir. Örneğin; örgüt ilişkilerini kişisel dostluk ve iç güdüsel bir güven 

ile oluşturmu, ahbap-çavuş ilişkilireni egemen kılma, hizipçilik ile özel arkadaşlıklar oluştu

rulması, özel ilişkilerin örgüte karşı korunup-kollanması, örgüte noksan bilgi verme ve 

bilgileri kendine saklama ya da ileride başka unsurlara kullanma, derbederlik, abartma ve 

küçümseme vb .. 

Parti ile yoldaşça güven ilişkilerinin diyalektik bütünselliği. 

Sık sık vurguladığımız gibi, p~rti ve yoldaşça güven ilişkileri birbirini tamamlayan bir bü-
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tünsellik oluştururlar. Parti, işçi sınıfının toplumsal taleplerini programlayan ve bunların 

elde edilebilmesi için -geçmiş deney ve tecrübelerle de sentezleştirerek-tüzük hükümleriyle 

bir dizi ilişki ve kurallar oluşturur. VE içindEm çıktığı toplumun ilişkileri içinde olan iş 

bölümü ve uzmaniaşmayı, son bir kez ve onu tamamen ortadan kaldırmak için temel alır. 

Bu iki olgu da, burjuva toplumun getirdiği olgulardır ve içinde bazı olumsuz ilişkileri de 

taşırlar. Örneğin; bürokratizm ve partinin sınıfa yabancıleşması gibi.. Bir de, parti işleyi

şindeki iliegalite olgusu, bilinç, inanç ve amaç bütünselliği üzerine oturur. Ancak, bu 

olgular tek başlarına işlerliğin oturtulmasına yetmez. Parti olayının bu işlevini ve ilişkileri 

tamamlayan olgu ise, yoldaşça güven ilişkileridir •. 

Konuyu biraz daha açalım. Iş bölümü ve bürokratizmin getirdiği yabancılaşma tehlikesinin 

mutlaka aşılması gerekir. Bu da, görevleri yüklenen tek tek bireylerin yoldaşça ilişki ve 

etkilenmeieri; her şeyi sınıf mücadelesinin çıkarına algılayan sosyalist ahlakları ile partinin 

bu olumsuzluklara karşı getirdiği yöntemlerin bütünselliği ile aşılabilir •• '(.oksa, yoldaşça 

güven ilişkilerinden kopuk örgütsel tedbirlerle bunu aşmak olanaksızdır. Orneğin; liberal 

bir unsurun ilişkileriyle, örgüt ilişkilerinin gizliliği birarada gitmez. Bir yanda geveze, 

gösterişe meraklı bir tip ve diğer yanda ise, yüklendiği örgütsel illegal görevler ! Bu 

durum, birbiri ile çelişen ve kesinlikle illegaliteyi anlamsızlaştıran bir sonuç çıkarır. Böylesi 

durumlarda kurallar bir işe yaramayacak, bir gün başkalarına illegel örgüt görevleriyle 

ilgili sinyaller verip, "hava'' atacak, diğer gün de faaliyetleriyle ilgili .• Bu noktada, örgütsel 

ilişkiyi tamamlayan olgu önem kazanmaktadır. Bu tür gevezelik ve benzeri davranışlara 

karşı "sır" saklamanın zevkine erişmiş sağlam bir kişilik olarak formüle edebileceğimiz 

olgu yoldaşça güven ilişkisidir •• 

Örneğin; Örgütsel ilişkilerde, eleştiri-özeleştiri ırnakanizması hayati öneme sahiptir ve o 
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derecede de geliştirici bir olgudur. devrimci bir partinin gelişip dönüşmesinin tek güvencesi olan .bu mekanizma, kader birliği yapmış ve tüm faaHyetleri parti faaliyetinin bütün
selliğinde somutlaştırmış kadrolar açısından da vazgeçilmez bir davranış biçimidir. Bir unsur ya da kuruldaki olumsuzluk ya da eksiklik direkt diğer parti çalışmalarını ve tüm partili leri etki le yen bir olgu durumuna gelmişse; bunun ortadan kaldı rı lması, dönüştürülmesi, 
eleştiri-özeleştiri mekanizması ile yapıcı, geliştirici bir temelde çözümlenmelidi'r. Tersine, karalayıcı ,ve çökertici bir eleştiri geliştirici olamaz. Örneğin; kendine eleştiri yöneltilince 
eleştiri yapan bir unsurun eleştirisi yapıcı olabilir mi ? Ya da "neme lazım, eleştirip kendime niçin düşman kazanayım" gibi idare-i maslahatçı anlayış, bu geliştirici ve dönüştürücü mekanizmayı sabote etmez mi ? ı-<uşkusuz, eleştiri-özeleştiri. mekanizması ancak dürüst, kararlı bir kişilik ve yoldaşlarının gelişmı3sini kendi gelişmesi olarak gören unsurla
rı n yoldaşça güven ilişkileri ile yerli yerine oturtutabi li ni r. 
Yeri gelmişken bir konuyu vurgulamakta da yarar var. "Eleştiri Özgürlüğü" işçi sınıfı partisi içinde, burjuva düşüncesinin savunulması özgürlüğüdür. Ve işçi sınıfı ideolojisini imha etmeyi amaçlayan, yıkıcı ve tahrip edici bir eleştiridir •• 
Önemli olan bir yanda, eleştirinin yerli yerine oturtutması meselesidir. Bu nedenle, eleştirinin yerinde ve örgütsel kurallar içinde yapılması gerekir. Tersine, her şeyi her yerde eleştirme -muhteva olarak haklı bile olsa- sonuç olarak, "Eleştiri Özgürlüğü"nün tahribatla
rını aynen taşır •• 

Kısaca; eleştiri-özeleştiri bütünsellik içinde şu temelde ele alınmalıdır: 
-Eleştiri, mızmızlanma ve dedikodu yerine yöntemli yapılmak zorundadır. 
-Eieştiri,karşısındakine bir koz olarak kullanmak, skandallar yaratmak ve teşhir etmek 140 
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·değil; yerinde ve zamanında yapılmalı' ve geliştirici olmalıdır. 

-Eleştiri, kabullenilip geçiştirilen ya da karşısında tahammülsüzlük gösterilerek, eleştir-· 

mek için eleştiri yerine, yanlışların ve eksikliklerin maddi temelinin gösterilmesi ve 

bun~n rıasıl ortadan kaldırılacağının netleştirilmesini sağlayacak bir özeh:~ştiri ile yerli ye-

rine oturtulabilir. 

Bu saydığımız anlayıştan yoksun olan ya da zamanı bilinçli olarak Ç]eçirilmiş eleştiriler 

provakasyondur •• Yerinde ve ait olduğu düzeyde yapılmayan eleştiriler ise, likidasyona 

neden olurlar •• Özeleştiriyi geliştirici bir silah olarak kabul etmek yerine, bir korunma 

silahı olarak kullanmak ise, devrimci ahiakla bağdaşmaz •• Şa.ir Wilhelm Such'un alayla 

belirttiği; 

"Özeleştiride çok şey var, 
diyelim ki, kendimi eleştiriyorum, 

Bu sayede bir defa 
Çok akıllı olduğum düşüncesini yaratıyorum. 

ikincisi, insanlara · 
'Bu adam namus lu' dedi rtiyorum. 
Üçüncüsü, eleştirmenlerden önce davranıyorum. 

Ve dördüncü olarak da, ayrıca 
özeleştirime itiraz edilmesini umuyorum, 

Böylece de sonuçta 
Çok yaman biri oluyorum .• " 

gibi, olumsuzlukları kollayan bir ahmaklığa düşülmüş olur •• Bu nedenle, özeleştiri olumsuzlu-
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ğun, eksikliğin, yanlışın ya da hatanın nasıl ortadan. kaldırılacağını net olarak ortaya 
koymalı ve pratik muhtevada bunu göstermelidir. 

Eleştiri-özeleştiri mekanizması ile ilgili bazı olgular da şunlardır: Günlük ve pratik ilişkiler
den kaynaklanan eleştiri yapmama, mücadele sürecindeki eski deneyim ve olumsuzlukların 
etkisiyle eleştiriler konusunda kesin olmama -kendine güvenmeme, eleştirinin ciddiye 
alınmaması, karşıdakinin eleştiriyi kavramayan tepkici biri olması vb .• Bütün bu nedenler ·ve gerekçelerle, eleştiri-özeleşti ri mekanizması örgütün alt kademelerinde işletilememekte
dir .• Bunu önlemenin ve eleştiri-özeleştiriyi çalıştırabilmenin yöntemi elbette vardır. Parti
nin her kademesindeki tüm eleştiriler -yöntemli olan- ciddi olarak ele alınmalı, bütünselliği 
içindeki en ufak haklı yanlar bile değerlendiriiEtrek, sonuçları eleştiri sahiplerine (illegalite
nin deşifre edilmemesi düzeyinde) mümkün olan her kanaldan yansıtılmalıdır •• 

Konuya önemli bir örnekle devam edelim. Bu da Komün olayıdır. Bilindiği gibi, Komün 
sosyalist kadroların vazgeçilmez bir yaşam biçimidir. Kollektif yönetim ve paylaşım nede
niyle muhtevasında üretken bir olgudur. Bu nedenle, komün üyelerinden birinin hiç bir 
şeyini paylaşmayan niteliği, elbette komün olayını anlamsızlaştırır •. Komünü muhtevasından 
boşaltan bir niteliğe dönüştürür. 

Örgütsel her çalışma, kendisiyle birlikte bir dizi baskıyı da getirir. Örneğin, polis işkencesi, 
ceza evine düşme, öldürülme, yaralanma vb •• Hayatın ve mücadelenin bu maddiliği karşısın
da iyi bir yaşam hayali kuran, her gün kaybedeceği şeylerini çağaltan bir unsurun, bu 
baskıları göğüsleyip örgütsel görevlerini yerine getirmesi ne kadar mümkün olur ? Bir 
yanıyla itirafların temelinde yatan da bu muhteva değil midir ? O nedenle, gerek komün 
yaşantısının ve gerekse örgütsel görevlerin yerine getirilmesinin ve ilişkilerin yerli yerine 
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' 
oturtutmasının mutlaka şartları olmalıdır. En basit if(lde ile mert, yiğit, gözüpek, fedekar, 
sağlam ve kararlı bir yapı ile, buna bağlı olarak işçi sınıfının çıkarlarını her şeyin üstünde 
gören; yoldaşlarıyle her şeyini paylaşmayı kendine şiar edinmiş bir kişilik şarttır. Bu yapı, 
yoldaşça güven ilişkilerine dayalı davranışlarla bilinçli biçimde sentezleştirilmelidir •• Yani, 
yalnızca olumlu yargı değerlerine sahip olunması yetmemektedir. Çünkü, sadece olumlu 
bazı reflekslerle yürütülen ilişkiler yerli yerine oturmamakta, ibilinçten yoksun olduğu 
zaman süreçteki karşılaşılan daha zor şartlarda hemencecik ortadan kalkmaktadır, tahribata 
uğramakta ya da çözülmektedir •• Bundandır ki, bu değerleri bilinçte donatmak gerekiyor. 
Lenin'in belirlediği gibi, 

'"Devrimci sosyal demokrasinin ilkelerinin, proletarya örgütünün ya da parti disiplininin 
eninde sonunda tam zafer kazanacağından bir an bile olsun kuşku duymaz, elçaklığın 
canicesi olur." 

Ve yine, 

"Boşlukta yuvarlandığında 

elini attığın dal kırılırsa mesela 
Veya bir hücre, bir demir, bir zulüm 
'yalnızım' deme sakın, yanında ben olacağım" dizelerinde R. Maraştı'nın sembolleştirdiği 

gibi, kavganın zor şartlarında bunalıma düşmez, zaferden kuşku duymak ve yalnız başımıza 

kalmayız •• 

( ... ) 
Ulusal ve toplumsal mücadeleyi kendisiyle özdeşleştirmeyen ve insan ömrünün dar sınırları-

143 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



na hapsetmeden, zafer bayrağının cesetlerimiz üzerinde yükseleceğine olan inanç ve bilinci
mizle; panik, korku, kuşku duymadan, yalnızlığa düşmeden bir direnişi ve mücadeleyi göğüs
lerneyi başarabiliriz •• Bunun maddi temeli de, örgütsel güvenin ve yo~dawça güven ilişkilerinin 
sosyalist siyasal bilinçle donatılmasıdır. 

Özetle; Yoldaşça güven ilişkileri; bilinçli, inanan ve amaçları olan sosyalistlerin, gönüllü 
birlik temelinde bir araya gelerek, sınıf mücadelesine güven ve bağlılıkları ile toplumsal 
gelişmelerin her evresindeki insanca davranış biçimlerinin sentezi olan dişkiler bütünüdür. 

Buraya kadar, kısa da olsa, yoldaşça güven ilişkilerini sosyalist siyasal mücadele zemininde 
tartıştık. Şimdi, UKM'nde yoldaşça güven ilişkilerinin aldığı biçimi kısaca tartışalım. 

UKM'nde yoldaşça güven ilişkileri nedir ? 

Bağımsızlığına kavuşmamış ezilen toplumlarda, bir bütün olarak kişiliksizleştirme, kimliğin
den soyutlama, özgür kapitalist toplumlardaki ezilen kesimlerden daha faziadı r. Buna 
karşın, UKM' ne kitleleri çekme -sömürü ve zulmün vahşete varması ve açık oluşundan 
dolayı- daha kolaydır. Ancak, bunun doğal sonucu olarak, mücadele içindeki kadro ve 
kitlelerin bilinç düzeyleri metropol işçi sınıfına göre daha düşük, burjuva ve öncesi toplum
sal yargı değerleri ise, daha fazladır. Bunun istisnaları olabilir. Örneğin; Kuzey Kürdistan'lı 
kadroların bilinç açısından bu konuda bir istisna olduklarını da vurgulayalım •. Bu olgu, 
UKM'ni yüklenen öncünün, kadro ve üyelerine daha fazla bilinç taşımasını ve esnek bir 
siyaset izlemesini zorunlu kılmaktadır. UKM'de öncülük iddiasıyla yola çıkan ve programında 
ulusal ve toplumsal taleplerin diyalektik bütünselliği sentezteşan işçi sınıfı partileri ile 
KP'Ierin yoldaşça güven ilişkileri muhtevada ·bir farklılık göstermemektedir. Ancak, esneklik 
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. gibi biçimsel farklılıklar bulunabilir. 

Yoldaşça güven ilişkileri açısından, KP'Ierden genel bir anlayış farkı yaşıyan örgütlenmeler 
ulusal-demokratik ve sosyalist muhtevalı kitle partileridir. UKM'nde bu tip örgütlenmeler, 
doğaları gereği yurtsever, demokrat ve sosyalistlerden oluşan bir bi leşendi rler. Buna karşın 
yoldaşça güven ilişkileri ise, sosyalistlerin ilişki biçimidir. Sosyalistlerin ilişki biçimini 
yurtsever ve demokratlara uygulamak maddi olarak mümkün değildir. Bu, aynı örgütsel 
yapı içinde kadro ve üyelere farklı ilişki biçimleri uygulamayı gün~i~ml_e~tirmek.te ve da
yatmaktadır .• Böylece, iki yanlı bir olgu karşımıza çıkr:rıaktadır. Bırıncısı; partı kural ve 
ilişkilerini yoldaşça güven olmadan nasıl oturtabiliriz ? Ikincisi de, sosyalist, demokrat ve 

:yurtseverlerin ortak ilişki düzeyleri nasıl olabilir ? 

Parti kurallarının işleyişi bakımından, sosyalistlerin sınıf mücadelesinet bağlılıklarında anla
mını bulan yoldaşça güven ilişkilerinin yerini, sosyalist olmayan kadrolar bakımından kitle 
partisi içinde ülkeye, ulusa, partiye ve UKM'ne olan güven ve bağlılık almaktadır. Bu 
güven ve bağlılık ile kapitalizm öncesi toplumların insani değerlerinin bütünleşip sentezleş

mesi yoldaşça güven ilişkilerinin yerini alabilir. Bu, örgüt ve öncüye güven olarak formüle 
edilebilir .• Fakat, bu güven ilişkisi, her an sarsılabilecek bir ilişki olduğundan, . örgütsel 
kural ve ilişkilerin daha esnek olmasını da zorunlu kılar. Bu nedenle, bu tür örgütlenmelerde 
önderlik olgusu daha fazla maddi ve manevi fonksiyonlar yüklenir. Önderlik kendi düzeyini 
kitle talebine uyum sağ!ıyacak bir düzeye düşürmek zorunda kalır •. Tersine, Rizgarl 18'de 
de belirtildiği gibi, 

"Toplumun istemini ve siyasal olaylar karşısındaki düzeyini hesaba katmadan, hatta de
nemeden bildiğini yapamaz; toplumsal durumu dikkate almayan ve kendi başlarına davra-
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nan önderler ya da önderlik kurumu tecrit olur. Daha 
'mürit'leri ile başbaşa kalır •• " 

iyimser bir ifade ile kendi 

Parti önderliğinin yüklendiği fonksiyenlara bakarak, bunu gökten inmiş bir elit kadro olarak 
ele almamak lazım. Önderlik kurumu da süreç içinde birim ve bölge çalışmalarından sına
narak gelmiş, yoldaşça güven ilişkilerinden geçmiş; sürekli yenilenme içerisinde olan, 
kendisindeki gelişmeyi örgütün kadro ve tabanı ile örgüt dışına taşıma eylemleriyle bütün
leştirerek oluşmuştur. Fakat, tüm bu deneyim ve sınavlardan geçerek yetkinleşmesine 
karşın, öncünün "mükemmellik" ve "kesinkes hata yapmaz" bir kurum olarak ele alınma
ması gerekir •• Öncünün böyle ele alınması, örgütsel ve yoldaşça güven ilişkilerini iki açıdan 
tahrip eder: 

1.Örgütsel kural ve hiyerarşi içinde, öncünün e leşti ri le mi yeceği gibi bir anlayışı egemen 
kılar ve örgütsel yapıda tabular meydana gelir, 
2.Bu tür öncü modelinin maddi hayatta herhangibir nedenle tekzip görmesi -ki bu herza
man mümkündür- beyinlerde bireyin siyasi yapısının zedelenmesini, anti-örgüt bir anlayışı 
örgütsel güvenin yerini almasını getirir. 

Kuşkusuz, öncüye eleştirel bir gözle bakabilme ile öncüyü küçümserneyi birbirine karıştır
mamak gerekir. Öncü, yukarıdan aşağıya doğru bir bütün olarak ele alınmalıdır. Kadrolarla 
ilgili her bilgiye sahip öncü, kimi, nasıl ve nerede görevlendireceğini, ne yapılması gerekti
ğini saptarken;"' örgütün tüm kollektif bilgi ve istihbaratını kendi bilinç ve yetenekleriyle 
sentezleştirir.. Öncü, böylesi bir kollektif irade olarak ele alındığında sorun daha iyi 
anlaşılabilinir .• 
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Kitle partisindeki örgütsel güvenin işleyişi. 

Sosyalist, yurtsever ve demokratların ilişki düzeyleri iki yanlı bir fedakarlık ve uygulamayı ortaya koymaktadır •• 

1. Sosyalistler kendi aralarındaki ilişkileri doğal olarak sürdürürlerken, yurtsever ve demokratlarla olan ilişkilerde düzeyi düşürmek zorundadırlar. Buna karşın, yurtsever ve demokrat kadrolar da kendi düzeylerini yükselterek, bu tür karşılıklı bir fedakarlık temelinde ortak bir zeminde aniaşabilmek mümkündür. Örneğin, sosyalist kadroların vazgeçilmez yaşantı biçimleri olan komün, ortak bir yaşama dönüştürülerek, üyelerin tüm gelirlerinin komünleştirilmesi yerine, ortak ve eşit katkılarla bir yaşam kurulabilinir. Ya da sosyalist kadroların kader birliğinin zorunlu sonucu olan bireysel mülkiyetin ve araçların mücadelenin ortak araçları haline getirilmesi yerine, kişinin kendi inisiyatifine bırakılan bağış yapma kuralına bağlanması sağlanabilir vb .• 

2 Örgütsel yapının kadro ve üyeleri görevlendirip değer!endirmesin.d~, ki~inin ideolojik y~pısından öte (sosyalist, dernokrat, yurtse~e:,) ör~~~s~l X~pı .. i~erı~ınJr~kı veça6~şe~:rin~~ yeteneklerinin esas alınmasıdır. Zaten, partı onderlıgı ışbolumun e a k" .. niteliklerini gözönüne almakla sorumludur anl1ayışının )doğal sonucu b~.d~r·:. Bu a~~~maıs~ı~ırn kendisini sunmasından çok. (ideolojik payesinden çok muhtevanı~ go~,onun\ t· " di e~ Yoksa, sosyalistliğin enflasyonunun yaşandığı bir topl.~~da, ~end~ne ~.0~.~~ .. ı: .. ımgibi ybir nice unsurun, en ufak bir bireysel çıkar karşısında dokulması ço .. ca g~r~ ~~u .. 'dele ok urtsever ve demokratın ise, daha onurlu bir davranı~ goster~ı~ er ını muca ~ürecinde çok yaşadık •• Bu nedenle, doğal bir sonuç olarak kı tl e partısınde yurtsever ve 
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demokratların yöneticiliklerini sosyalislerin muhtevada. kabullenmelerinin ortak zemini 
oluşabifir .. 

Örgütsel güvenin oturtulması ve aksaklıklar. 

Partimiz içindeki üye ve kadrolarımızın büyük bölümü, uzun mücadele sürecinden gelip, 
entellektüel bir birikime sahip olmalarına karşın, parti çal,ışmalarında yenidirler. Bu neden
le, bir bilinç eksikliği ve içinden geldikleri toplumun çeşitli yargı değerlerini de taşımakta
dırlar •• Sömürgeci ve kapitalist ilişkiler, feodal geleneklehn yanı sıra kapitalist toplumun 

·da bütün çürümüşlüğünün izlerini ve hatta yaşantısını toplum olarak bünyemizde taşımakta
yız •• Toplumsal kişiliğimizi etkileyen bu durum, örgütsel güven ilişkileriyle değişik düzeyler
de çatışmalara girmekte, örgütsel çalışmalarımııda iki yanlı olumsuzluklar karşımıza çık
maktadır. Bir kısım KUKM' ne kendini adamış olmasına· ve buna uygun bir yaşamı asgari 
ölçüde pratikte uygulamalarına rağmen, eski alışkanlık ve zaaflarından dolayı örgütsel 
güven ilişkileriyle çatışmaya girmektedir •• Diğer kesim ise, KUKM içinde ikircikli bir yapı 
taşıyarak, kendini farklı bir düzeyde sunmakta, yoldaşça ve örgütsel güven ilişkilerini 
zedel emektedi ri er •• 

Örneğin; her iki kesimden birer unsurun oluşturduğu bir komünü düşünelim. Her iki unsur 
da kendilerini sundukları düzeye uygun (muhtevaya değil), sosyalist kurallara dayalı bir 
komün ve ilişki programı çıkaracaklardır. Fakat, ikircikli. bir yapıya sahip unsur pratikte 
gelirinin bir bölümünü gizlerneyle işe başlayacak, ardından görevlerini aksatacak, komün 
programı dışında farklı ilişki ler, davranışlar içine girecektir. Elbette, bunu yoğun bir 
yalanla, arkadaşını ve örgütü aldatarak yapacaktır •• 
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Buna karşın diğer unsur, sosyalist kurallar içinde olayın farkına vardığında, düzeyi düşürüp, 

eğitici ve geliştirici olup yoldaşça ilişki kurması gerekirken; sırf onun kendini sunma 

düzeyini veri alıp, bu eksikliği ona karşı kullanacaktır. )\slında başka bir· aracı tahrip 

edecek, yıpratacak ve etkisizleştirme olgusuna dönüştürecektir. Böylece kendi görevlerini 

yapmamaya gerekçe göstererek, olumsuzluğu daha da körükteyecektir. 

Kuşkusuz, yoldaşlık ve örgütsel güven ilişkilerini zedeleyen olumsu;~.luğun kaldırılmasında 

görevin ağırlığı sosyalist nitelikleri ağır basan unsura düşmektedir. Çünkü, sosyalist kadrolar 

kendi aralarında yoldaşça güven ilişkileri temelinde en üst düzeyde ilişki götürmeyle yü

kümlüdürler. Ayrıca, parti programına uygun ve onunla uyum içinde her yurtsever ve 

demokrat üye ile -kendilerini sunma düzeylerine bakmaksızın- aralarındaki düzeyi düşürme 

esnekliğine sahip olmalı, süreç içinde ortak bir yaşam sürdürebilmelidirler. Aynı zamanda, 

maddi hayatın pratiği içinde onların düzeylerini de yükseltme sorumluluğunu taşımayı da 

bilmelidirler. 

Bu olgunun yeri i yeri ne oturmaması, geçmişten gelen, bu günkü örgütlenme düzeyini kavra

mamaktan doğan bir sekterizm olgusunu da karşımıza çıkarmaktadır. Bu durum, muhteva 

itibariyle bir türlü atılamayan katı kişilik ve alışkanlıklar yanında, başka iki nedene de 

dayanmaktadır. 

Birincisi; önüne öncü bir örgütün kadro ve iskeletini oluşturmayı koymuş bir anlayışın, 

yoldaşça güven ilişkileri üzerinde ısrarla direnmesi doğaldır. Ancak, "Bugün ahbap çavuş

luk yerine, yoldaşlık ilişkileri kurulmaktadır. Bunu yapamayanlar, yapabilecekleri zamana 

kadar yoldan çekilmelidirler" anlayışıyla, örgüt ıçı çalışmada kadroların daha üst düzey

lere sıçrattimaiarı ya da elenmelerini kapsayan bir düzey le, bugünkü kitle partisi düzeyini 
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birbirine karıştırıp, aynı kural ve yaklaşımlarla sürdürülen çalışmalardan kaynaklanan bir sekterizm vardır. 

ikincisi; parti olayı ve çalışmalarına yabancı olan, kitle çalışmasını muhtevada kavrayamayan 'sol' anlayıştır. Bu 'sol' anlayışın temel bir eksikliği vardır: "öncü ile ona bağlı ya da eğilimli yığınların arasındaki farkı, öncünün gittikçe, sürekli olarak daha geniş kesimleri kendi düzeyine çıkarması görevini unutmak, yalnızca kendini aldatmaktır. Bize düşen ödevlerin enginliğine gözlerini yummaktır ve bu ödevleri daraltmaktır •• işbirli 1ği yapanlarla mensup olanlar arasındaki; bilinçli ve faal iOianlarla, yalnızca yardım edenler 
arasındaki farkı silip atmak; işte böylesi bir göz yumma, böylesi bir unutmadır •• " 
11 Komünistlerin bütün görevi, bilinçlenmede geç kalanları inandırmayı bilmek, onların 
arasında çalışmayı bilmek, yoksa çocuksu uydurmalardan başka bir şey olmayan 'sol' sloganlar ileri sürerek onlardan ayrılmak değildir •• " 
Demek ki, bu 'sol' anlayış; örgütleme yetenek ve düzeyinin zayıflığı i le eksi ki i ği ni gizleyip; yurtsever, demokrat unsurlar ile yaptıkları hataların ya da işlerin vehametini 
kavrıyamıyacak kadar iyi niyetli unsurların örgütlendi rilmesi ni savsaklayan bir sekterizmdir .. 

Şunu da vurgulamakta yarar var. Sekter olmayalım diye de sağ bir anlayışın içine düşmek, yine belirtilen muhtevaları kayrıyamamanın diğer bir yanıdır •• 
Partimiz yurtsever, demokrat unsurları kapsad ı ğı gibi, sosyalist unsurları da kapsamaktadır •• Partimizin sosyalist muhtevası ve sosyalist nitelikte kadrolarının olduğu da gözönüne alınmak 
zorundadır •• Sosyalist muhtevalı bir partiye üye olan her yurtsever ve demokrat, sosyalist 
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zeminde örgütlenebilecek bir muhtevayı da içinde taşıyor demektir. Bundandır ki, ilişkilerde 
düzeyi düşürülen sosyalist programlar (komün, yoldaşça güven ilişkileri vb •• ), bu tür unsur
ların yoğun bir eğitim ve bilinçle düzeylerinin yükseltilerek, buna paralel programlara 
geti rilebileceklerini de· anlatmaktadır.. Ayrıça, yurtseverlik, demokratlık "paye"lerinin 
arkasına gizlenip, gelişmeye kapalı durma ve çalışmaları su.istimal etme olayına karşı 
mücadele de, -hiç bir zaman sekter duruma düşülmeden- göz ardı edilmemelidir. Bu, 
sadece sosyalist nitelikli üyelerin 'bulundukları düzeylerde, yoldaşça güven ilişkileri ve komün 
olayının en sıkı biçimde uygulanmasını gerektirir •• Çünkü, sosyalist unsurların yurtsever ve 
demokratları da kapsıyan bir bileşen içinde mümkün olan her düzeyde, özellikle kendi 
içlerinde en sıkı şekilde sosyalist kuralları uygulamaları; partinin uzun vadeli mücadele 
sürecindeki sosyalist niteliğinin korunmasının da tek güvencesidir •• 

Sonuç olarak. 

):'oldaşça ·ve örgütsel güven ilişkilerini egemen kılma, en başta parti önderliğine bağlıdır. 
Orgütsel ol.arak mücadelenin içinde yer alan tek tek bireyler, belli ölçülerde yabancılaşma
yı aşmış ve gelişmeye açık unsurlardır. Parti önderliği kadro ve üyelerini tanıma, görevlen
dirma ve eğitip yetkinleştirmeyle zaten görevlidir •• Bu da, bir yanıyla, siyasal eğitim ve 
yaşam ilişkileri, diğer yandan kitle içindeki parti çalışmalarıyla birlikte yürür •• Kapitalist 
rasyonelierin panzehiri de budur. 

Parti disiplininde ısrar kadar, üyelerin öneri ve eleştirilerini parti önderliğine ulaştırmaları 
ve görüşlerini parti kurullarında serbestçe açıklamaları ile ilgili örgütsel tedbirlerin üzerin
de ısrar edilmesi de önemlidir •• Tersi uygulamalar, yasaklamalar, engellemeler vb •• yoldaşça 
ve örgütsel güveni ortadan kaldırır. Aynı zamanda, korku, telaş yaratır ve dedi-kodu ortamı 
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oluşturur •• 

Burada bir parantez açarak şunu da vurgulayalım. 

Bilindiği gibi, Avrupa'daki kadro ve üyelerimiz sömürgeci uygulamalardan uzaktırlar •• Parti 

çevresi dışındaki tüm ilişkileri kapitalist yaşamla bütünleşmiştif. Ayrıca, üzerinde örgütleni

lecek kitleden kopukturlar. Tüm bunlar, örgütsel ve yoldaşça güven ilişkilerini olumsuz 

etkilemektedir •• Örgütsel yapının bu durumu göz önüne alarak, Avrupa'da eğitim ve örgütsel 

ilişkileri canlı tutması, Avrupa'daki kadrolara örgütsel ve yoldaşça güven ilişketerini yaşam

larının her alanında hissettirmelidir •• Bu nedenle, Avrupa kapitalizmi içindeki unsurlarımızın 

kaybolmalarını önlemeye çalışmak, partimiz açısından hayati bir önem arzetmektedir •• 

Parti önderliğinin tüm bu çaba ve yöntemleri yoldaşça güven ilişkilerini yerli yerine oturt

maya yeterli midir ? Elbette ki hayır. Çünkü, sorunun temelinde kadro ve üyelerin ilişkileri 

yatmaktadır. O nedenle, tüm parti üye ve kadrolarına düşen görev, partiye karşı dürüst 

ve ,açık olma, kendi küçük dünyalarındaki en "kahraman11 ve 11keşfedilmemiş11 olan "b e n 

olgusunun yerine KUKM'ni koyarak, kendilerine güvenmeleridir. Bu güven ve kararlılıkla, 

ancak duygularımızı bilincimizin emir ve kumandasına sokabiliriz. Böylece, siyasal mücade

lede bilinçli eylemi körleştiren, onu baltalayan, kin ve garazı ortadan kaldırarak, kendimizi 

dönüştü re b i 1 ir iz. 

Şunu hiç bir zaman unutmamak gerekir: 

Kişinin kendini gizlemesi, farklı sunması hem kendine hem de örgütsel yapıya ihanettir. 

Sömürge bir ülkenin insanları olarak, parti mücadelesinde yer alan insanlar olarak, toplu

mumuzun onurlu insanları olmayı zaten hak etmiş bulunmaktayız. Siyasal mücadeledeki 
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ideolojik niteliğimiz ise, sosyalist, demokrat, yurtsever oluşumuz bize bir ayrıcalık getirme

mektedir. Yurtsever olduğumuzu söylemek, bu yapımıza u·ygun örgütsel görev talep etmek, 

KUKM açısından bir sosyalistten muhteva olarak farklı b ir onur vermez bize •• Ama, yurt

sever bir niteliği, sosyalist bir muhtevada sunmak kuşkust.ız onursuzluk C·lur. Yeteneklerimizi 

sunduğumuz gibi, muhteva ve zaaflarımızı da partiye sunmak ve bunları aşmaya inanrnak, 

kitle içindeki mücadelede bizi istenilen yere getirer;ektir. Çünkü, siyasal mücadelede 

"gökte kendiliğinden pişip yere düşen" bir olgu yok 4ı:ur. Eğitimcilerin eğitimi de parti 

okuludur. Yeterki istenilsin •• 

J 

7 

KUKM'NİN İTTIFAKLAR SIYASETI. 
·-------~·-·-·· .. --~- ---

Temel olarak sınıf ilişkisinden doğan ittifaklar, 
ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelemizin vaz 
geçemiyeceği bir zorunluluktur. Aynı zamanda, 
devrim mücadelesinde dost ve düşmanlarımızın 

ayirtedilmesi anlamını da taşır. 

Bu bağlamda, KUKM'nin iki temel ittifak 
perspektifi vardır: 

Birincisi; i ç i t t i f a k 1 a r dır •• Bu iç ittifak
•'ar, parti sürecimizin başından beri üzerinde 
ısrarla durulan ORTAK TAARRUZ CEPHE
::I!'nde ifadesini bulmaktadır. 

KUKM'nde sınıfsal ya da ideolojik nedenlerle 
ayrı ayrı örgütlenmiş siyasal güçlerin, sömürge
cilerin topyekun imha eylemleri karşısında 

153 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ortak bir zeminde hareket etmeleri gereklilik 
hatta zorunluluktur. Bunun anlamı da, ulusal 
birliğin oluşturulmasıdır. Ancak, ulusal birlik, 
ilkesizliğin dayatılması ya da "saf ulusalcılık'' 
değildir. Yıllardır, Kürdistan'daki ulusal direnme
lerin -son 50 yıldır ,da UKM'nin- "kaderi" 
haline getirilen iç çatışmalar; emperyalist ve 
sömürgecilerin böl-yönet siyasetlerinin boşa 
çıkerıfması; Kürt Ulusu'nun dünya ulusları 
arasında özgür, bağımsız ve demokratik bir 
yapıya kavuşarak yerini alması için ulusal birlik 
siyasetinin gerekliliğini bir kez daha vurgulaya
lırn •. 

Bugün Kürdistan'ın uluslararası sömürge niteli
qinden ötürü dört parçasında da sürdürülen 
mücadelenin ' ayrı ulusların mücadelesi derekesi
ne indirilmek istenmesi sonucunda; Kürdistan'ı 
sömürgeleştiren devletlerle 11 ittifaklar" da 
mücadeleyi tehdit eden egemen bir anlayış 
haline gelmiştir. 

Ikincisi; esasen üzerinde durmak istediğimiz 
ittifak perspektifidir. Bu dış ittifakları oluştur
maktadır. 

Dış ittifaklar KUKM'nin günümüze kadar gerçek
leştiremediği ve sancısını çektiği bir sorun 
olarak durmaktadır. Aynı kara parçası üzerinde 
olmamıza, mücadele perspektifleri ve stratejik 
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hedeflerimizin üst üste düşmesine rağmen, 
hiçbir güçle sağlıklı ittifaklar geliştirilememiştir. 
Kürdistan'ın uluslararası sömürge niteliği gereği 
temel ittifakların en başta· egemen ulus devrim
ci, demokrat ve sosyalistleri ile gerçekleştirilme
si gerekirdi •• Ama, pragmatist ölçüler nedeniyle 
bu düzeydeki ittifak girişimlerimiz hedefine 
vararnadı ya da ·kuruluş aşamasında dağıldı. 

Bugün KUKM, Orta-Doğu devrimci dinamizminin 
adağını oluşturmakta ve hala belirleyiciliğini 
korumaktadır. Egemen ulus devrimcileri açısından 
da direkt belirleyici bir unsur olarak durmakta
dır. Bu nedenle, Kürt Ulusu'nun anti-sömürgeci 
ulusal demokratik mücadelesi ile Kürdistanı 
kuşatan devletlerdeki devrimci güçlerin çakışan 
hedeflerinin bütünselliğini oluşturmak, bir diğer 
ifadeyle ortak hedeflerde mücadele birliğini 
sağlamak, dış ittifaklarımızın temelini oluştur
maktadır •• 

Bu bağlamda, egemen ulus devrimci hareketinin 
demokrasi ve devrim mücadelesi, Kürdistan'ın 
uluslararası sömürge statüsünün parçalanmasında 
yatmaktadır. "Bir başka ulusu ezen ulus asla 
özgür olamaz" deyişinin anlamı da tarrıı tamına 
budur. Günümüze kadar Kürt Ulusu'nun kaderini 
kendi devrimci mücadelesinin başarısına bağlayan 
anlayışlar artık çürüdüler •• Sömürgeci devletlerin 
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. toplumsal mücadelenin önünde subab olarak 
kullandıkları Kürdistan Sorunu'nu "çözüme" 
ulaştırma çabaları da bunu açıkça ortaya koy
makta ve getireceği tehlikeler de şimdiden 
görülebilmektedir. Bu nedenle, gerek egemen 
ulus devrimci mücadelesi, gerekse KUKM açısın
dan, kapitalist köleliğin yasaları içine çekilme 
tehlikesi karşısında da bu ittifaklar zorunludur •• 

Yaşanılan sürecin siyasal, ekonomik ve toplumsal 
.yapısını bütün boyutları ile ele alırsak, devrimci 
eylemin günümüzdeki konumunu ve ulaşacağı 
kazanımları yerli yerine oturtmanın önemli bir 
koşulunun devrimci ittifakın gerçekleştirilmesi 
olduğunu kavrarız.. Bu nedenle, KUKM'nin 
siyasal güçlerinin ittifaklar siyasetinin hedefi, 
prograrn hedeflerinden taviz vermeden dostları 
çağaltmak ve düşmanları azaltmaktır. 

Diğer yandan, egemen ulus devrimci, demokrat 
ve sosyalistleri de, ittifak perspektifinin zorunlu
luğunu, KUKM karşısındaki görevlerini ve KU
KM' ne şartsız-tercihstz destek verme zorunlulu
ğunu kavramak zorundtdırlar. Kendi ülkelerindeki 
toplumsal devrim sorununu kıtalararası ittifaklar
da aramak yerine -ör;emini yadsımıyoruz- KU
KM' nin direkt etkileyici ve dönüştürücü yanına 
destek vermeleri daha çok geçerlidir •• 

Dış ittifakların diğer bir yanını da evrensel 

ittifaklar oluşturmaktadır •. Partimi_z .bu ittifakın 

-·.temel ögelerini, uluslararası sosyalist: güçler, 
ulusal kurtuluş hareketleri ve kapitalist devlet
lerdeki işçi sınıfı olarak belirlemiştir. 

Yine, KUKM'ne karşılıksız destek veren burjuva 
demokratik kamuoyu da kısa vadede ittifakçı 

güçtür ve uluslararası sosyalist güçler ile kapi
talist devletler işçi sınıfı da azami program 
hedeflerimiz içinde uzun vadeli ittifak edebilece
ğimiz lttifakçı güçlerdir. 

Özetle; ittifaklar siyasetimiz, yakın ve uzak 
hedeflere bağlı olarak değişiklikler göstermek
tedir. KUKM'nin ittifaklar siyaseti ise, demok
ratik devrim programımıza bağlı olarak; hedefi 
küçültmek, dostları çağaltmak ve düşmanı 

azaltmak üzerinde inşa edilmektedir .• 

Bu perspektifimize bağlı olarak ittifaklar siyase
timizin ilkeleri ise şunlar olmalıdır: 

1- Kürt Ulusu üzerindeki her türlü baskının 

kaldırılması Için mücadele edilmelidir, 
2-Kürt Ulusu'nun Kendi Kaderini Kendisinin 
Tayin Etmesi kayıtsız-koşulsuz kabullenilmeli
dir •• 
3-Sömürgeciliğe, emperyalizme, faşizme ve 
her türlü gericiliğe karşı olmak, ittifaklarımı-
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zın asgari ilkelerini oluşturmalıdır. 
,4-lttifaklar, ideolojik ve siyasal dayatmalardan 

l. ____ _ 

Pcırtimiz programında, 

"Ulusal kurtuluş mücadelemizin hedeflerine 
saygılı olan, iç iıjlerimize karışmaksızın, 
karşılıksız yardımda bulunan güçlerle ve 

. devletlerle resmi ilişkiler kurma" 
biçiminde diplomasiyi genel olarak formüle 
etmiştir .. 

Dost ve düşmanlarımız bu program hedefi ölçü 
alınarak değerlendirilmiştir. Buna göre, sosyalist 
siyasal güçler, ulusal kurtuluş hareketleri ve 
kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı KUKM'nin 
başta gelen dostları sayılmıştır. Bu güçler, 
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uzak kurulmalı, genel ilkelerde ORT AK DÜŞ
MANA KARŞI ORTAK MÜCADELE ve EYLEM 
BlRLlC:I esas alınmalıdır .. 

8 

DIPLOMASI ANLAYlŞlMlZ. 

ittifaklar siyasetinin de temel öqeleri olarak 
belirlenmiştir.. · 
Demek ki, diplomasi anlayışımızın temelini, 
KUKM'nin stratejik hedefi belirlemektedir. Bu 
asgari programımıza tekabül eden BAGIM
SIZ-BIRLEŞIK-DEMOKRA TlK KÜRDISTAN'ın 
kurulması ve Kürt Ulusu'nun da dünya ulusları 
içinde e ş i t ve ö z gü r bh ulus olarak yerini 
almasını içermektedir •• 

Bu amacı gerçekle·ştirmenin aracı ise ulusal 
kurtuluş cephesidir. Bu nedenle, partimizin 
diplomasi anlayışı ile bir sınıflar bileşen i olan 
ulusal kurtuluş cephasi 'nin diplomasi si yaseti 
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örtü~mektedir. Bu bağlamda, diplomasi anlayı~ı
mız ulusal-demokratik güçlerimizin muhtevasına 
qör~ !iekillenen, esnek ve fakat ilkeli, modern 
bir diplomasi anlayı~ıdır. 

Diplomasi özünde bir dış siyasettir. Ulus ve 
ülke çıkarları esas alınarak yürütülmel~_dir. 
Diplomaside ülke bütünlüğümüze ters du~en 
bütün anlayı~lar red ve mahkum edilmelidir •• 

Diplomaside üzerinde ısrarla durmamız gereke_n 
olauların ba!iında; bağımsızlıkçı ve ulusal bır 
çizginin izlenmesi gelmektedir. KUKM'nin nazik 
konumu, bağımlılık getirecek ve. ulusal _çık~:la:ı
mızı zedeleyecek her türden dıplomatık ılışkıyi 
reddetmemizi zorunlu kılmaktadır. 

Kürdistan tarihi bağımlılık ilişkilerinin mücade
lemizde yarattığı tahribatların sayısız örnekleri">:
le doludur. Böylesi ili~kiler kısa vadede .. ~.ır 
takım yararlar sağiasa da uzun vadede buyuk 
kayıplara ve tahribatlara neden olmaktadır. 

Ülkemizin dört biryandan kuşatılmış uluslararası 
sömürge yapısı; gerek parçalarda ve gerek.se 
parçalar arasında birlik ve dayanışmayı vazgeçıl
mez kılmaktadır. Parçalanmış bir Kürdistan'da 
ulusal güçlerin siyasal birliğinin -,giderek diplo
matik birliğinin- yaratılması . hayati bir öne
me sahiptir. 

Oysa Kürt hareketlerinin büyük bölümü ülkemi
zin bölünmü~lüğünün yarattığı dezavantajları 
aşc>bilmek için güçlerini birleştirmek yerine, 
diğer parçalardaki mücadeleler aleyhine sömür
geci devletlerle bağımlılık ilişkilerine girmekte
dirler. Bu durum ülkemizin coğrafi bölünmüşlü
ğüne, ulusal ve ruhsal bir bölünmüşlüğü de 
ekleyerek birliğiınizin önüne aşılması zor yeni 
setler çekmektedir •• 

Ülkemizin bölünmüşlüğü ve somurge niteliği 
diplomasi alanında da karşımıza büyük engeller 
ve zorluklar çıkarmaktadır. Sömürgeci devletlerin 
birbirleriyle yakın çıkar ilişkileri, diğer dünya 
devletleri ile ortak ve çok yönlü ilişkileri, 
mücadelemize dı~ destekler sağlamada büyük 
handikapi ar yaratmaktadır. 

Kürt Sorunu'nun bugün uluslararası platformlarda. 
başlıca tartışma konularından biri haline gelmesi 
ve fakat Kürtlerin bu plcıtformlarda bir tcıraf 
olarak bulunamamaları mücadelemiz açısından 
büyük dezavantajdır. Kürtler hakkında kendi 
iradelerinin temsil edilmediği platformlardcı bir 
dizi kararlar alınmaktadır. Bütün devletler 
kendi çıkarları açısından soruna yaklaşmakta ve 
sonuç olarak Kürt Sorunu "azınlık sorunu" ya 
da sömürgecilerin "iç sorunu" derekesine indir
genmektedir. 
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Bu devierlerdeki demokratik kamuoyuyla da 
ciddi ilişkiler kurulamamaktadır. Dünya demokra
tik kamuoyu Kürt siyasal güçlerinin parçalı 
yapısı ve birbiriyle uyumsuz çelişkili yaklaşımla
rı karşısında şaşkınlığa düşmektedirler •. 

Ülkedeki mücadelenin diplomasi alanına etkili 
biçimde taşınamaması1 siyasi sonuçlar elde 
etmek bakımından mücadelenin durumunu da 
oldukça zorlaştırmaktadır. Kürdistan'da bugün 
verilen kayıplar, tarihte birçok savaşta verilmiş 
olanlardan daha fazladır. Buna karşın, diplomasi
de oldukça zayıf olunmasından dolayı KUKM 
rahatlıkla "terörist" olarak ilan edilebilmektedir .. 
Bunda, ülkemizdeki dinamizmi temsil edecek 
ORT AK BIR SAVAŞ MERKEZlNDEN YOKSUN 
OLMANIN ve ortak bir diplomatik temsil düze
Y.i'nin yaratılamamasının etkisi çok büyüktür. 
Ülkemizdeki bu siyasi ve diplomatik çok parçalı
lık, sömürgecilere diplomatik alanda büyük 
kolaylıklar kazandırmaktadır. Sömürgeciler elde 
ettikleri bu olanakla kendi gerçek teröristlikle
rini qizleyebilmekte ve KUKM'ni kuşatmaya al
maktadırlar. Bu si~'asi ve diplomatik kuşatmanın 
parçalanabilmesi için cephe anlayışımıza uygun 
çok yönlü ve ince düşünülmüş bir modern diplo
masi anlayışından hareket etmemiz gerekmekte
dir. Bunun için tüm Kürdistani güçlerin ORTAK 
BIR ULUSLARARASI SIYASET AI'JLAYIŞINA 
158 

ulaşmaları zorunludur. 

Grup hesaplarıyla yürütülen küçük ve kısa 
vadeli "diplomasi" faaliyetlerinin yaratmış 
olduğu tahribatlar gözönüne alındığında, KUKM'
ni n TEK MERKEZDEN YÖNETILEN BIR DlPLO
MASIYE ne kadar çok ihtiyacı olduğu daha iyi 
anlaşıltr. 

Sonuç blarak; 

Ulusurrıuzun büyük özverilerle yürüttüğü bağımsız
lık m~cadelesi uluslararası düzeyde yeterli ve 
gerekiii yankıyı bulamamaktadır. Sömürgecilerin 
ülkemizdeki vahşet ve talanı ne yazık ki uluslar
arası düzeyde sessiz karşılanmakta ve hatta 
onay görmektedir. 

Bunun önemli nedenlerinden biri ülkemizin 
uluslararası bir sömürge oluşu ve emperyalistle
rin sömürgeci devletlerle olan çıkar iliŞkileridir. 

Ancak, diplomasi alanındaki zayı flıqımızın daha 
önemli bir nedeni vardır. O da, ar;ti-sörnürgeci 
güçlerin içinde bulunduğu durumdur. 

Kürt hareketleri ortak bir siyasi merkezden ve 
ortak bir diplomasi anlayışından hala yoksundur
lar. Ulusal ve siyasal bir mutabakat sağlarıama-
maktadır. Hala uluslararası platform! ara grup 
mantığı ve çıkarları lle gidilmektedir. flkel 
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yöntemlerle diplomasi yapılmaktadır. Ilkesiz 
yaklaşımlar içinde "ne koparırsam kardır" 
arılayışı egemendir. 

öte yandan, Kurdistan'ın her parçasındaki 
mücadelenin çıkarları muhteva itibariyle çakış
rnasına rağmen, birbirleriyle oldukça uyumsuz 
ve yer yer de dışlayan diplomatik siyasetlerle 
hareket edilmektedir. Bunda, sörnürgeci devlet
lerle kurulan ilişkilerin ve onlardan medet 
umulan "yardımların" rolü de oldukça büyüktür. 

Sömürgeciler ise, ilişki kurdukları Kürt hareket
lerine kendi programlarını dayatarak, ~<ürt 
hareketlerini birbirlerinden. ·izole etmeye ve 
aralarındaki çelişkileri derinleştirmeye her 
geçen gün daha büyük çaba sarfetrnektedirler. 

Oysa BIRLEŞIK KORDlST AN hedefi, bütün 
parçalardaki mücadelenin birbirini tamamlayıcı 

ve bütünleyici olmasını gerektirmektedir.. Parça
lar dOzeyindeki her kazanılmış mevzinin korunma
sının çıüvencesi de budur. 

-Diplomasi, dış ulusal bir görev olarak ele 
alınmalıdır. "Grup diplomasisi" mantığı ter
kedilmelldir. Tüm Kürdistan'lı gruplar ORT AK 
BIR ULUSLARARASI SIYASET anlayışı ile 
hareket etmelidirler. 

-Diplomasi, asgari program hedefierimize 
bağlı olarak ULUSAL ve BAGIMSIZLIKÇI 
temelde yürütülmelidir. Sömürgeci devletlerle 
diğer parçalardaki mücadele aleyhine ilişkilere 
qirilmemelldir. 

-KUKM'nin diplomasi siyaseti; ESNEf<, ÇOK 
YÖNLÜ, ILKELI ve KIŞ!LIKLI olınalı;devJetlerle 
ilişkiler AÇIKLIK temelinde ve Kürt Ulusu'nun 
KENDI KADERINI KENDISININ BELIRLEMESI 
HAI<KI'na bağlı olarak yürütülmelidir. 
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Genel olarak 

Kadınlar, ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadelesinin temel ögelerinden biridir. 
Mensup oldukları sınıfın ya da ulusun tüm 
özelliklerini taşır ve çelişkilerini aynen 
yansıtırlar .. Buna ek olarak da, cinsiyetle
rinden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya
dırlar. Ulusal ve sınıfsal baskı ve sömürü
nün yanı sıra, başka haksızlıklara da uğra
maktadırlar. 

Kadınların içinde bulundukları durum, ataer
kil ilişkilerin doğmasıyla başlayan ve 
günümüze kadar devam eden bir süreç izlemek
tedir. Siyasal literatüre erkek-egemen 
ideolojisi olarak geçen bu olgu; köleci, 
feodal, Asya tipi ve kapital i st toplumlarda 
varlığını sürdürmüştür. Toplumsal devrimler
le birlikte tedricen azalacak, sınıfsız 
topluma geçildiğinde ise tamamen ortadan 
kalakacaktır. 
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KUKM ve KADlN SORUNU'NA BAKlŞ. 

Erkek-egemen anlayışın kadınlarda yarattığı 
temel tahribat cinsel yabancılaşmadır .. 
Emeğin yabancılaşmasında olduğu gibi, cinsel 
yabancılaşmada da kadın kendisi olmaktan 
çıkmaktadır. Kişiliğinin ve yeteneklerinin 
ge 1 i ş i mi toplumsal ipotek a 1 t ı na girmekte
dir .. Bu .toplumsal ipotek, geri toplumsal 
yapılarda. oldukça kaba biçimde kendini 
ortaya koymaktadır. Kapitalist toplumda ise, 
daha ince ve "bi 1 imse!" biçimler kazanmakta
dır. Cinsellik metalaşarak; ·pazarın manive
talarından biri haline dönüşmektedir .. 
Kadınlar, uğradıkları yabancılaşmayı kırmak 
ve kişiliklerini kazanmak için, siyasal ve 
toplumsal yaşamda etkin olarak yer almak; 
erkek-egemen ideolojisinin yarattığı tahri
batlara karşı kesin ve kararlı biçimde 
mücadele etmek zorundadırlar. Bin yılların 
tortusunu, ancak kavganın sıcak ateşi içinde 
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kırabilir ve yeniden doğabilirler .. 
Erkek-egemen ideolojisine kar~ı müca?eleni~, 
ulusal ve toplumsal mücadele ıle çelışen bır 
yanı yoktur. Tersine; varlıklarına neden 
olan kaynak aynıdır •. 

Her üç mücadelenin kaynağında da,. ez~n~ez~
len sömüren-sömürülen, mazlum-zalım ılışkı 
]Prf durmaktadır. Sınıfsal, ulusal ve cinsel 
çelişkilerin herbirinin kendine özgü yapıl~
rı ve talepleri olmasına karşın; her uç 
çelişkiyi de ortaya çıkaran kaynak ve sonuçta 
yöneldikleri hedef de aynıdır •. 
Her türlü zulme ve haksızlığa karşı olm~ 
iddiasıyla yola çıkan devrimciler,baskı ve ~o 
mürünün bir yanına karşı çıkarken, başka bır 
yanına göz yumamazlar. 
Erkek-egemen ideolojisinin beslendiği kay
nak temelde sınıflar ilişkisidir. Ancak, bu 
tem~l üzerinde olmasına karşın, süreç için?e 
bambaşka özel! ik ler kazan~_rak,. özgün bır 
sorun haline gelmiştir. Oylekı, kadınlar 
kölelerin kölesi olmuşlardır .. Toplumsal 
piramidin en altında duran emekçı _sını~la~, 
kendilerinin de altında bulunan bır cınsın 
"rehaveti"yle avunmuşlardır ! 
Bu nedenle, kadınların erkek-egemen ideoloji-

sının yarattığı özgül soru:ılardan kaynakla
nan t.:1leplerinin muhtevası demokratiktir. 
Baskı, zulüm ve haksızlığa Karşı bir başkal
dırıdır .. Kadınlar, bin yıldır ellerinden 
alınmış olan gerçek kimli~lerini ancak bu 
egemen ideolojiye karşı başkaldırı ,ile elde 
edebilirler. Demokratik ve sosyalist güçler 
de, bu özgül sorunun demokratik muhtevasına 
sahip çıkmak, ulusal ve toplumsal mücadele
nin hedefleriyle uyumlu hale gelmesini 
sağlamak ve soruna çözJmü de doğru bir 
temelde yerlı yerine oturtmak zorundadırlar. 
Erkek-egemen ideolojisine karşı mücadeleyi 
erkek karşıtlığına dönüştüren egilimlere 
karşı ise, kesinlikle mücadele edilmelidir. 
Bu tür eğilimler, ha~.talığın ve haksızlığın 
kaynağını gizleyerek, hedefi karartmakta; 
ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesini 
bölerek, gücünü zayıflatmakta ve burjuva 
egemenliğinin devamı ve gelişmesine hizmet 
etmektedir .. 

KUKM'nde kadın. 

Bugün Kürdistan'lı kadınların önemli biı· 
bölümü siyasal olarak atıl durumdadır. 
Ulusal mücadel(~ye doğrudan katılmaları 
oldukça az sayıdadır. Büyük bölümü ise. ev 
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kadınıdır ve toplumsal yaşama etkin olarak 
katılamamaktadır .. Cinsel yanları ön palnda
dır ve geri toplumsal yapının tüm kaba 
uygulamalarından dogrudan etkilenmektedirler. 

Sömürgecilerin ülkemizdeki idari, mali vb .. 
kurumlarıyla doğrudan i ı işki leri en az olan 
kesimi kadınlar olusturmaktadır. Dar ve 
içine kapalı sosyal (ı i şki ler nedeniyle de, 
as imi lasyondan diğer kesimlere nazaran daha 
az etkilenmektedirler.. Egemen kültürün 
kuşatması altında, ulusal kültürümüzün 
yaşatılmasında ve yeni kuşaklara aktarılma
sında temel bir işlev görmektedirler. 

Sonuç olarak. 

ülkemizin sosyo-ekonomik ve siyasal yapısı
nın kapitalist ilişkilere göre biçimlenmesi; 
toplumsal yaşamın bir çok alanını düzenleyen 
erkek-egemen ideolojisinin bir üst yapı 
kurumu olarak var! ı ğı nı ağırlık! ı olarak 
sürdürüyor olması; Kürt kadınlarını yalnızca 
emperyalist ve sömürgeci uygulamaların 
degil, sınıfsal ve cinsel baskılarında 
direkt hedefi haline getirmiştir. 
Kürdistan'ın somurge niteliği; kapitalist 
sömürünün egemen olduğu sınıflı bir toplum 
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oluşu; €!rkek egemen anlayışa uygun bir 
şek i llenırıe göstermesi; Kürdistan'lı kadınla
rın mücadelelerini u~usal, sınıfsal ve 
cinsel nitelikli üç saçayağı üzerine oturta
rak; tal~plerini de buna uygun programlaştır
malarını gerektirmektedir •. 

-Bütü" bir ~!us için olduğu gibi, onun 
somut bir parçası olan Kürt kadınları için 
mücadelede ulusal y.;ın baş çelişkiyi; 

-BUtUn emekçiler için olduğu gibi, onun 
soml..'t bir parçasr olan emekçi Kürt kadını 
için mücadelede sı.nıfsal yan temel çelişki
yi; 

-Erkek egemen ideolojisine karşı mücadele 
ise, kadınların özgül çelişkisini oluştur
maktadır .. 

Temel çelişki ile buna organik olarak bağlı 
olan özgül çelişkinin çözümü, azami program 
hedeflerimiz içindedir. 

Ulusumuzun özgürlüğü ve ülkemizin bağımsızlı
ğı ise, asgar·i program hedefi olarak bütün 
bir ulusun önünde acil görev olarak durmakta
dır .. Kürt kadınlarının bu acil göreve uygun 
olarak, ulusal kurtuluş savaşımıza aktif 
katılımı arı n ı n sağ! anma s ı , KUKM' n i n ivmesin i 
büyük ölçüde yükseltecektir .. 
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Kürt kadınları, özgül görevleri ile ulu~:ıı 
demokratik görevlerini . bir bütünseli i~ 
içinde kavramak ve bütün çalışma alanlarında 
asgari proQram hedeflerimizin i lkelerini 
işletmelidirler.: Kürdistan 'lt kadınlar 
ulusal görevlerinin yanı sıra, cinsel ve 
sınıfsal sömürü ve baskıya karşı görevleriy
le ilgili de bilinçlendirilmeli-erkek-egeınen 
idelojisine karşı bugünden etkili şekilde 
mücadele yürütmelidirler •. 
Ulusal mücadelenin ivmesi yükseldikçe, Kürt 
kadınları da kendilerine biçi.len gelenek5el 
fonksiyonlan parçalamaktadırlar. Her ne 
kadar, başlan:Jıc;La kardeşinin, eşinin ya da 
babasının yanında olmak için mücadelede yer 
alıyeriarsa da, zamanla bunu aşarak mücadele
ye katılmaya kendi iradesiyle karar vermekte
dir. Sömürgeciliğe karşı başkaldırı, kadın
larımııda her türlü haksızlığa karşı mücade
le bilincini geliştirmektedir .• 

Burada b ir parantez açalım. 

ülkemizin sömürge yapısı, bütün Kürt toplu
mun düşünce ve taleplerini yakından etki le
mektedir. Sömürgeciler, ülkemizin tüm iç 
dinamiklerini tahrip ederek, toplumun hücre
lerine nüfuz etmişlerdir. Bu nedenle, toplum
L 

sal yapı tamamen sömürge-sömürgeci ilişkile
rine göre şekillenmiştir. Oil,din, hukuk, 
kültür gibi üst yapı kurumları da bu yapılan
madan aynı ölçüde nasiplerini almışlardır. 
Bu olgu, önemlidir ve ülkemizdeki sınıf ve 
katmanların program ve taleplerinin saptanma
sında belirleyici bir niteliğe sahiptir. 
Kürdistan'ın askeri işgalden arındırılması 
ve sömürge boyunduruğuna son verilmesi bütün 
siyasal ve toplumsal çelişki leri n çözümünün 
zorunlu bir önşartı olarak ortaya çıkmakta
dır. 
Devam edelim. Bu durum; Kürt kadınlarının 
erkek-egemen ideolojisinden kaynaklanan 
özgül sorunlarının çözümü için de bire bir 
geçerlidir. Bu bilinmelidir .• Ancak, bu 
gerçek Kürdistan'lı kadınların cinsel baskı 
ve sömürüye karşı mücadeleyi bir yana bırak
maları anlamına da gelmemektedir •• Tersine, 
mücadele bir bütün olarak kavranılmalıdır. 
Ulusal mücadelenin acil çözüm beklernesi ve 
bu nedenle agirlıklı ol~rak öne çıkması; 
birçok çelişkinin çözümünün -kadın sorununun 
da- başlangıç ve kilit noktası olmasından 
ötürüdür •• Yoksa, erkek-egemen ideolojisine 
karşı hayatın her alanında mücadele edilmeli
dir. Çünkü, bu olgu, ulusal mücadelenin 
tabanını daraltan somut bir olgudur .. 
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Anti-sömürgeci mücadelenin~ Demokratik Ki tl e 
örgütleri (DKö). siyasetinin kavrannıasında 
demokrasi kavramının yerli yerine oturtulması 
merkezi öneme sahiptir. 

Bu nedenle önce demokrasi kavramını kısaca 
açalım: Demokrasi sınıflar üstü bir kavram 
değildir. Her demokrasinin bir sınıf karekte
ri olduğu gibi ve eğer sınıf karekteri 
belirtilmeden genel olarak demokrasiden söz 
edi 1 iyorsa biz bundan burjuva demokrasisini 
anlarız. Bundandır ki "bir liberalin demokra
siden söz etmesi doğaldır ama bir marksist 
'hangi sınıf için demokrasi' sorusunu sormayı 
ihmal etmez" (Lenin) 

Demokrasi kavramının gelişim süreci hakkında 
kısa bir hatırlatma. 
Burjuva demokrasisi kapitalizmin rekabetçi 
döneminin ürünüdür ve feodalizme karşı 
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mücadelenin bir sonucudur. Feodal egemenliğe 
kar ş ı serbest ticaretin ve serbest rekabet i n 
kurulması için b.urjuvazinin toplum adına 
"özgOrlük". ve "eşitliği" savunmasını ifade 
eder ve özünde emekçi leri n serbestçe sömü
rülebileceği koşulları yaratma talebini 
içerir. 
Diğer yanıyla demokrasi; devletin herhangi 
bir baskısına maruz kalmadan toplumun tüm 
yetişkinlerini kapsayan seçmenleri n eşit 
ağırlıklı oyları ile temsili bir hükümeti 
seçebildiği bir idare biçimidir. _Yan~ halkın 
genel, eşit ve özgür oy hakkını ıçerır.Bunun 
ön koşullarını ise; toplanma, örgütlenme, 
düşünceyi yazılı ve sözlü ifade etme vb. 
özgürlÜğü oluşturur. Ekonomik planda da 
işçi leri n emeklerini "özgürce satma hakkı" 
olarak tanımlanmaktadır. Yaşamak için çalış
mak zoruda ol an ve emeğini en ucuz şek i lde 
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satmaktan başka seçeneQi olamayanlara tanın
mış olan bu "özgOrlük" köleliğin modern 
biçiminden başka bir şey değildir. 

Serbest rekabetçi dönemden tekelleşmeye 
doğru yol alındıkça demokrasi de tedricen 
yok olmuştur. ÇOnkü muhteva olarak tekelleş
me; burjuva demokrasisinin yadsınmasıdır. 
Tekellerin, tröstlerin,kartellerin egemenliği 
aitında tekel dışı kesimlerin ekonomik ve 
siyasal olarak mülksüzleştirilmesi süreci 
yaşanır. Bu kapitalizmin doğal diyalektik 
gelişiminin bir sonucudur. Artık demokrasi 
yerini siyasi gericiliğe bırakmıştır. Siyasi 
gerici ı iğe karşı burjuva demokrasisinin 
üzerinde yükseldiği toplumsal temelin yani 
serbest rekabetçi kapitalizmin savunulması 
ise tamamen gerici bir taleptir. Toplumsal 
gelişmeyi geriye çağıran bir nostaljidir. 
Proleter demokrasisi için mücadele ise 
doğrudan doğruya bir devrim sorunudur ve 
proletaryanın siyasal iktidarı fethinde 
ifadesini bulur. 
Emekçi sınıfların demokrasi mücadelesindeki 
yeri; 
Proletarya ve diğer emekçi katmanlar siyasi 
iktidar mücadelesinin yanı sıra mevcut 

toplumsal düzen içinde kitleleri siyasallaş
tırmak ve iktidar mücadelesi için daha 
elverişli koşullar oluşturmak amacıyla genel 
de~okrasi ~çinde de olurlar. Bu yönde elde 
edılen hak!qr ~iyasal iktidar mücadelesinde 
birer mevzi niteliğindedirler. Nasıl ki 
burjuvazi feodalizm[n politik egemenliği 
~l~ında ken~isine gelişme imkanı sağlamak 
ıçı~ d.em~krasiyi s:avunduysa, emekçilerde 
~ap~talızmın toplumsal koşulları altında 
org~tlenmek ve proleter demokrasisinin 
Emekçi sınıfların demokrasi mücadelesindeki 
yeri; 

Proletarya ve diğer emekçi katmanlar siyasi 
iktidar mücadelesinin yanı sıra mevcut 
toplumsal düzen içinde ki'tıeleri siyasallaş
tırmak ve iktidar mücadelesi için daha 
elverişli koşullar oluşturmak amacıyla genel
demokrasi içinde de olurlar. Bu yönde ·elde 
edilen haklar siyasal iktidar mücadelesinde 
birer mevzi niteliğindedirler. Nasıl ki 
burjuvazi feodal izmin politik egemeni i ği 
altında kendisine gelişme imkanı sağlamak 
için demokrasiyi savunduysa, emekçi lerde 
kapitalizmin toplumsal koşulları altında 
örgütleornek ve proleter demokrasisinin 
çekirdeklerini güçlendirmek için burjuva 
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demokratik mücadelenin içinde olurlar. Bu 
mücadelenin başlıca araçları ise; sendikalar, 
kooparatifler, dernekler ve benzeri DKô 1 ler
dir. Bu örgütlerin siyasal iktidarı fethetme 
gibi bir amaçları yoktur. Devrim için verilen 
mücadelenin yan araçlarıdırlar. 

Emekçi sınıflar üç temel mücadele alanında 
örgütlü olarak var olmak durumundadırlar: 
Ekonomik-demokratik mücadele, ideolojik-teo
rik mücadele ve siyasal mücadele .• DKö•ıeri 
bu üç mücadele alanından ekonomik-demokratik 
mücadeleyi. esas alırlar. özgül yapılarına 
göre çeşitli ekonomik ya da demokratik 
talepleri programlaştırırlar ve bu yönde 
siyasi iktidar üzerinde baskı işlevi görür
ler. 
DKÖ 1 leri ekonomik-demokratik mücadeleyi 
siyasal mücadelenin bir parçası olarak 
yürüttükleri ölçüde toplumsal düzenin köklü 
dönüşümü için verilen mücadeleye hizmet 
etmiş olurlar. Kendilerini salt mesleki 
özgül görevlerle sınırladıkları ölçüde ise 
mevcut toplumsal sistemin pekişınesine 
hizmet ederler. 
Ekonomik demokratik haklar .özü itibariyle 
reform niteliği taşırlar. Reformların temel. 
166 

özelliği ise toplumsal yapıyı dönüştürmeden 
iyileştirmektir. Kazanılmış "hak"lar olarak 

.ta değerlendirilen _reformlar, bir çQk 
durumda görüldüğü gibi toplumun radikal 
dönüşümUnUn engellenmesi ve toplumsal 
muhalefetin yasal sınırlar içine çekilerek 
evcilleştirilmesinin araçları olabilirler . 

. Ki bu~ün birçok dernek, sendika, cemiyet 
gibi kitle örgütleri · genel demokratik 
mücade~enin dışında, siyasal mücadeleden 
tamamen yalıtlanmış, geri v~ yüdük ekonomik 
t~leplerle kendilerini sınıriayarak düzenin 
bır parçası haline gelmişlerdir. 
KUKM açısından demokrasi mücadelesinin 
anlamı: 

Sömürgeci metropollerde verilmekte olan 
genel demokrasi mücadelesi ile Kürdistan 
için demokrasi mücadelesi sürekli birbirleri
ne karıştırılmaktadır. Kürdistan sorunu 
Sömürgeci devletin sınırları içinde düşünü
len demokrasi mücadelesinin bir parçası ola-
rak ele alınmakta ve ülke bağından kopuk 
t>urjuva "demokrasisi "nin insan hak'ıarı 
perspektifi içinde bir azınlık sorununa 
indirg~nmektedir. Oysa sömürgeci metropol
lerdekı demokrasi mücadelesi ile Kürt 
Ulusu•nun demokrasi mücadelesinin ortak 
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yanı ancak ulusların eşit hakları ve özgür-
12,kleri temelinde ele alınabilir. Bu da 
Kurt , U,lusu'nun KKTE hakkında ifadesini' 
bul an ulusal bağımsızlıktır. Sömürge-sömür
geci ilişkilerin ortadan kaldırılmasıdır. 
Sömiirgeci metropollerdeki emekçi· yı~ınlar i
çin DKÖ' leri burjuva demok·ratik mücadelenin 
temel araçları iken, Kürdistan için durum 
daha farklı bir nitelik göstermektedir. 
U lkemiz için demokrasi ulusun özgürlüğü,. 
ülkenin bağımsızlığına denk düşmektedir. 

Bunun sınıfsal özü i.se burjuva demokrasisi
dir. Yani Kürdistan'ın burjuva anlamda 
demokratikleşmesi bile bir deyrim sorunudur. 
ifadesini politik. eşitlikte bulan. demokrasi 
mücadelesi; bağımsız bir -Kürdistan'da tüm 
sınıf ve katmanların katıldıkları genel, 
eşit, gizli ve tek dereceli oyla kendi 
yöneticilerini belirlemeleri ve ülkenin 
demokratik inşasına tüm toplumun katılımının 
sağlanması anlamına gelmektedir. 

Bundandırki sömürgeci metropollerde OKö'leri 
burjuva demokratik mücadelenin temel araçla
rı niteliği taşırken, Kürdistan'da burjuva 
demokratik mücadelenin de yan örgütleri 
niteliğindedirler. 

Bu bağlamda Kürdistan açısından herhangi 

bir derneğin ya da sendikanın demokratik 
bir muhtevaya sahip olabilmesi için sömürge
ciliği reddetmesi gerekir. işgal, asimilas
yon ve jenosid i le sömürgeleşti ri Imiş bir 
ulus için asgari demokratik tavır, sömürge
ciliğe karşı olmak ve kendi kaderini belir
leme hakkını savunmaktır. Türkiye'de de 
kitle örgütlerinin demokratik bir muhtevaya · 
sahip olabilmelerinin asgari koşulu kendi 
devletlerinin Kürdistan'daki sömürgeci 
uygulamalarına karşı çıkmaktır. Sömürge-sö
mürgeci ilişkilerinin yaşandığı bütün 
ülkelerde demokrat olmanın asgari koşulu 
budur. Bu nedenle, biz ısrarla Türkiye'de 
demokratikleşmenin şah damarlarının Kürdis
tan 'dan geçtiğini ve Kürdistan sömürge 
olarak. kaldıgı sürece Türkiye'de bırakalım 

sosyalizmi burjuva anlamda demokrasinin 
bi le gelmesinin mümkün olmayacaQını söylü
yoruz. 

DKÖ' leri n sömürgec i li ~e, eıııperya Imi zme, 
faşizme karşı olmaları bu ilkelerle hareket 
etmeleri b~ örgütlerin devrimci mücadelenin 
temel örgütleri oldukları anlamına gelmez. 
Yine aynı şekilde kitle örgütlerinin demok-
ratik muhtevaları gereği anti-sömürgeci 
olmaları, sömürge boyunduruğuna karşı 
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verilen mücadelenin.siyasal öncüsü oldukları 
anlamına .. da gelmez. Bu· ilkeler DKÖ'nin 
niteliklerini ve bu örgütlerin faaliyet 
yürüttüğü alanlarda özgtil görevlerini bu 
anlayışla yürtittükleri ve kitleye bu muhte
vayı taşıdıkları anlamına gelir. 
KUKH açısından DKö'lerinin temel yapısını 
yasallık değil meşruluk oluşturmalıdır. 
Salt tüzel kişilik kazanmak ve mevcut 
yasalar nezdinde kabul görmek üzere hareket 
eden bir kitle örgütünün demokratik bir 
muhteva kazanması mümkün değildir. KUKM'nin 
hiç bir talebi mevcut hukuk sistemi içine 
yerleşti ri lemez. DKÖ'leri alanındaki mücade
le yöntemleri · mevcut hukuk sistemi içine 
yerleştirilemez. DKÖ'leri alanındaki temel 
mücadele yöntemimiz; meşruiyet temel inde 
yürütülecek anti-sömürgeci mücadelenin 
fiili olarak kabul ettirilmesi olmalıdır. 
Metropollerde işçi sendikalarına yönelik 
faaliyetlerimizde ayrı Kürt sendikaları 
oluşturmak yerine mevcut ·sendikalar içinde 
anti -sömürgeci Kürt işçi grupları oluştura
rak çalışılmalı, bu sendikalara ilkelerimizi 
benimseterek KUKM'nin yandaşı haline getir
mek amaçlanmalıdır. Bu sendikalar içindeki 
anti-sömürgeci gruplarımız faaliyetlerini 
168 

Kürdistan Proletaryasının sendikal mücadele 
programına bağlı olarak yürütmeli ve 
metropol lerde işçi sını.fının üretimden 
gelen gücünif sömürgeci .uygulamalara karşı 
hareket ettirmeye çalışmalıdır. 
Sömürgeci metropollerde · DKö'leri siyasetimi
zin bu perspektifleriyle yürütülmeli,siyasal 
görevl~rimizin ilkeleri. · doğrultusunda hare
ket ed'lilmelidir."·. Emperyalist ıııet.roRollerdeki 
DKö si1yasetimizae yukarda bel iriemiş olduğu
muz DKÖ perspektifimiz iç i nde ele al ı nma ı ı 
ve buralardaki faaliyetlerimiz KUKM' ~nin 
program hedefleriyle uyumlu ve . onun bir 
parçası olarak yürütülmelidir. 
Sömürgeci metropollerde oldu9u gibi, emper
yalist metropollerde de DKÖ'leri mülteci
liğin getirdlgi aaır sorunlarla karşı 
karşıya bulunan KUrt nüfusun mesleki {ekono
mik) ve ulusal-kültürel{demokratik) talep
lerini ve sorunlarını programlaştırmak; 
genel , ve özgül ilkelerimiz doğrultusunda 
hareket ettirmek durumundadırlar •. 

Ancak ~u alanların konumu ve öz~ül nitelik
leri somut görevlerimizde ve çalışma yöntem
lerinde bir takım farklılıklar meydana 
getirmektedir. 
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Emperyalist metropollerde Kürt nüfusunun, 
KUKM'nin program hedefleri doğru ı tusunda 
bilinçtendirilmesi ve örgütlendirilmesinin 
yanı sıra, diplomatik görevlerimiz ağırlıklı 
biçimde öne çıkmaktadır •. özellikle, KUKM'
rıin uluslararası düzeyde "terörist" olarak 
mahkum edilerek tecrit olmayla karşı karşıya 
bulunduğu bu süreçte, mücadelenin haklı ve 
meşru temellerinin Avrupa ve dünya kamuoyuna 
anlatılmasında; uluslararası kuruluşlara 

yönelik emperyalistlerin ve sömürgecilerin .. 
dezinformasyonlarının etkisinin kırılmasında 

bu kurum ve kuruluşların yardım ve destekle-
rinin sa§ lanmasında DKö'lerine öneml i görev-
ler düşmektedir. Denilebi 1 ir. ki, DKÖ' leri 
eınperyal i st metropol lerd~> · mücadelemizin dip
lomatik ayaklarının oturtulmasında başlıca 
araçlardan biridir .. 

DKö'lerini genel ve özgül ilkelere kavuştur
mak: 
DKö genel ve özgül demokrasi mücadelesi 
anlayışımıza bağımlı, açık mücadele alanla
rıdırlar. Gerek sınıf mücadelelerinde, 
gerekse ulusal demokratik devrim mücadele
sinin askeri-siyasal zorun yanında en 
önemli ve belirleyici olan diğer bir yan da 
kitlelerin zorudur. Yani "devrim kitlelerin 

eseridir" öz deyişini baş bir slogan olmak
tan çıkararak yerli yerine oturtmanın 
zorunluluğu esas anlamıyla budur. Bu anlam-
da, devrim mücadelesinde DKö'nin yani 
demokratik baskı gruplarının ne derece 
önemli olduğu açıktır. Ancak bu demokratik 
baskı grupları yukarda belirtiğimiz gibi 
gene 1 stratejik hedeflere yön el ti lemezse 
burjuva demokrasisi sorunları içeri sinde 
boauımaxa mahkumdur. 

OKö'ni mutlaka ilkelere kavuşturmalıyız. 
örgütün kuruluş amacı ve çalışma alanına 
göre bu ilkeler değişkenlik gösterebilir. 
Genel ilkeler TOrkiye ve Kürdistan'da 
ulusal ve toplumsal mücadele karşısındaki 
siyosal görevlerimizi; özgül ilkeler ise 
ekonomik-demokratik ve mesleki görevleri 
kapsamalıdır. özgül ilkeler genel ilkelere 
bağımlı ve ona hizmet edecek bir anlayışla 

yürütülmelidir. 

a- Genel ilkeler; anti-sömUrgeci, anti-em-
peryalist, r~nti-faşist ve anti-feodal 
i 1 k el er i kapsama lı d ır. Ant i -sömUrgec i 
ilke asgari koşul olarak mutlaka benimse
tilmeye çalışılmalıdır. Bu ilkenin somut 
pratikte uygulanışına göre anti-işgalci

lik, anti-asimilasyon, anti-jenosid 
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ilkeler de pratik işleyişte hayata geçi
rilrnelidir. 

b- özgül i lkeler örgütün çalışma alanı ve 
kuruluş amacına göre degişiklikler göste
rebilir. Derneklerde, sendikalarda, 
kooparatiflerde, odalar ve cemiyetlerde 
far'klılıklar gösteren bu ilkeler, her 
derneğin ya da sendikanın niteliklerine 
göre de farklılıklar gösterebilir. örne-
.ğin, işçi sendikalarıyla öğretmen sendika
larının özgün görevlerine göre bu ilkeler 
değişebilir. Ayrıca, DKö'leiln genel olarak 
benimsedikleri bir ilke, bir kitle örgütünün 
özgül ilkesi olabilir. örneğin; KUrt öaren
ciler ile KUrt öğretmenierin öğrenci dernek
leriyle öğretmen sendikaları asimilasyona 
karşı ana dille eğitimi savunmaları, mesleki 
nitelikli özgül ilkelerdir. 

Sonuç olarak; 
Gerek Kürdistan'da gerekse Sömürgeci metro
pollerde OKö çalışmalarının bu genel ilkeler 
ışıQında programsal düzeylere ulaştırılmcısı 
zorunludur. Bu programsal düzey üç temel 
gruba ayrılmalıdır. 
Birincisi; Kürdistan'da DKÖ'nin programsal 
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düzeyi; bu örgütlenmeler KUKM'nin direkt 
kitle potansiyellerini oluşturmaktadır. Bu 
nedenle sömürgeci uygulamaldrın direkt 
tıedefidirler. Mevzilenmeleri KUKM'nin genel 
stratejik hedeflerine göre olmak zorundadır. 
Çünkü;· özgün mesleki taleplerinin bi le 
gerçekleşmesi, sömürgeci uygulamaların 
ortadaın kaldırılmasını gerektirir. Hele 
günümüı koşullarında bu ~aha da· zorunlu 
hale gelmiştir. Bu nedenle Kürdistan'daki 
yoksul köylülük. , Oniversite ve gençlik 
örgütl~ri , sendikalar, üretim kooperatif
leri , belediyeler vb.. örgütlenmelerin 
demokrat!~ muhtevaya ulaşabilmeleri, ancak 
böyle bir mevzi !endi rmeyle mümkündür •• 

İkinci~i; Kürd1~tan'dan gerek ekonomik ~e 
gerekse surgun ve. insansıziaştırma politika~ 
ları sonucu sömürgeci metropollere akın serı 
derece büyük rakamlara ulaşmıştır. Hemen 
tıemen büyük metropol mer.kezlerin r1üfusunun 
yc.rısı hatta bazı merkezlerde yarıdan 
fazlasını Kürt nüfus oluşturmaktadır. Bu 
Kürt rıQfusun kendi ülke ba~larından koparıl
ması KUKM'nin siyasi örgütlenmelerinin 
temel torunlarından birisidir. Kürdistan'ın 
insanslzlaştırılması ve sömürgecilerin 
"kayna$rnış bir toplur~" y.:ıratrrıa hedefleri 
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Bu n~denl.e~ metropolle.rde mesleki . örgütlenme- .. 
ler lçerı s ı nde KUKM' n ın prograrr.at ı k hedefle-
riyle uyumlu anti-sömürgeci gruplar oluştura~. 
rak örgütlenilmelidir •. 

Oçüncü ise; somurgeci metropollerdeki 
egemen ulus emekçi leri, öğrenci leri ya da 
aydınlarının oluşturduğu -mesleki- gerek 
çizgi gerekse genel anlamdaki (IHD, işçi 

sendikaları, memur örgütleri vb.) ki tl e ya 
da OKÖ'dir. Gu örgütlerin özyün ekonomik-de-

lle • • 

DÜZELTME: 

82. sahife, 3. paragraftaki, 

mokratik mücadele ilkeleri ile birlikte; 
ulusların eşit haklar ve özçıürli.ikler terne
linde örgütlEmmeleri olan KUKKTE tıakkı 

~u~us~l b~ğımsı.z::ızlık- ve sömürge-siiınürgeci 
ılışkılerınden kaynaklanan bütün uygulamala
ra karşı olmaldrı demokratik varılarının 

korunmasında temel bir i lke olarak al ırıına
lıdır. KUKM'nin metropol örgütlenmelerine 
yaklaşımı bu ilkenin kavratılması ve aktif, 
meşru mücadel~ olanaklarının sağlanmasırlır. 

" ••. TC'ye pazarlama düşündeki gürOhların PKK 'yi sağ kuşatması ve tasallutu altında bulunma

sı," r::ümlesi, " ••• TC' ye pazarlama düşündeki güruhların sağ kuşatma ve tasallut altında 

bulunüurması" şeklinde olacaktır. 
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t72 

MESAJ 

Ji KOMITA NAWENDA PARTIYA DEMOKRATA KURDiSTANA IRAN RE 
Bi bebexti qetilkirina Sekretere Gişti ye Partiya we Dr.Sadik (Sait) 
Şerefk~ndi, endame Komita we ü berpirsiyare Dervaye Welat Fettah 
Abduli, Berpirsiyare Elmanye Humayün Ardalan ü hevalbende we Nüri 
Dehkurdi li Berl ine bebexti ya kolonyal istan netewame car ki din j i 
dit ü me gelek xemgin kir. 
I ro kolanya I i st an bi al i ka ri ü programa emperyalis tan, 1 i dij yeküna 
Netewa Kurd rüxin Ü ji hereniye ve eriş qewimin. Seferberiya leşkeri, 
ideoloj~, diplom_as_i, ~iyasi ji k_ir:_ piştg~r; j:ir.sandin ü __rüx_ina ge!, 
tunekirına dınamıken 'peşmergan, hezen nıştımanı rızgarxwaz u peşengehen 
siyasiya netewa K~rd kiriye armanc ••. 
Şehitkirina peşengen partiya we j i, nav vi planen tunekirina siyasi 
ye. 
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Li ber ev seferberiya kolonyal istan, hezen ku nav TRNK da ne pewiste ---. 

komplo ü dijminatiyen ı i tekoş ina me bibinin ü w an be teqet bi he lin, 

yekiti ü alikariy~ peşve bibin ..• 

Ern bawerin ku partiya we wi ctye dijwar ya va la roj ek peşde tij ike ü 

·li gor armanc ü doza xwe peşve biçe. 

Em xwe şirrke eşa partiya we dikin ü rica ji we dikin ku hÜn serxweşı 

xwestina me bigehjfnin endamen partiya xwe u malbata şehidan. 

Bi xwesteken serketin ü hevalbendiye. 

PARTİVA RİZGARIYA KURDiSTAN 

PRK/R,izgari 

Sekretere Gişki 

~· ', 
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· partiya 
rizgartya 
kurdistan 

ı. konferans 
tutanalı ve belgeler 
..___ ___ no l-2 çıktı 
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*KUKM'NİN GüNVEMİ: ULUSAL BİRLİKTİR. 
*YEKIT1YA VİJRABERI-KOLONYALIZMt SERTO-
YI YE. 

*VIROKA PfVAJOKA RİZGARI. 
*PARTIYA RİZGARIYA KURViSTAN 5 YAŞINVA. 
*TfZfN SOREŞA KURVİSTAN. 
*YOLVAŞÇA GÜVEN İLİŞKİLERİNİN SOSYA
LİST ve YURTSEVER ANLAMLARI . 

*ZD BEYANKİRiNA SERBİLİNVIYA EMPERYA
LIZMt. 

' 
*VEMOKRATİK KİTLE öRGüTLERİ ve KAVIN 
ÖRGÜTLENMESİNİN PROGRAMATİK HEVEFLERİ . 

*NE VERBAStYA BORANA TEVGERA SOSYALIST. 
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