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Diyarbakır 'ezaevinden Urfa Kapalı Cezaevine nakledildik
lerini yazdıkları yazıdan öQrendi~imiz birkaç PKK'lı,yayın 

organlarının siyasetimiz ve unsurlarına karşı yürüttü~ü ka
ralama ve iftira kampanyasına bir yenisini daha eklediler. 
Ucuz ve bayağı bır dille,yalanın ustaca biçimiendi ri !diğ i 
saldırılarında cezaevinin geçmişini de istedikleri biçimde 
yok saymaktadırlar.Bunlara gerek biz gerekse kendi arkadaş

ları çok iyi tanımaktayız.Uzun uzun cevap yazmaya gerek duy
m~_voruz.Rızgari 'nin yayınladı~! "DiYARBAKlR HAPiSHANE RAPD
RU"n~n 1.Cild-2.baskısı da çıktı.3 Cılt içinde tamamlanması 
dü~~nülen (ihtimal olarak 4 ciltte tamamlanacaktır) kitabın 

2.ci Idi de yakında piyasaya sürülecektir .Bunun karşısırıda 

gösterilen panik de doğaldır.Bu yayın Diyarbakır Cezaevleri
nin geçrr,iş sürecinin en nesnel biçimde ve gerçek bilgilere 
dayanarak anlatmaktadır.Detay olaylara bile yer veren kitap 
birkaç kişinin hazırladığı bir metin deği !,birçok siyasi 
gruptan kişinin cezaevinde yatan ve oranın acılarını çeken 
insanların ortak yapıtlarıdır.Oiyarbakır cezaevini açıklaya

cak olan bu kitap geleceğe de bırakılacak en doğru siyasal 
metin olacaktır. 

Buraya bir mektup aktaracağız.Bu mektubu Diyarbakır'da u
zun süre yatan iki arkadaşımızın saldırı ve iftira karşısın
da bel iriediideri kısa görüşlerinin açıklanması açısından 

gerek 1 i gördük. 
MEKTUP 

"Yüreklerini ve kafalarını devrimci mücadeleye koyup,döne 
döne vuruşan unsurların,burjuva dil ve yöntemlerle karalanma 
!arına tavırsız kalmak burjuva tavrı onaylamaktır.Bundan do
layı 1979-1985 Diyarbakır Cezaevleri pratiğini gerçekleri 
ile aktarmak zorunda olduğumuzu bir görev biliyor·uz.Bunu her 
vesile ile yapacağız.Aslında biz,cezaevinde psikolojık baskı 
altında olan ve ağır cezalara çarptırılmış unsurlara,içinde 

BAŞ YAZI 
bulunulan koşullarda suçlama ve saldırı yapmıyacağız.Bu ne
denle kısaca bazı şeyleri belirlemekle yetiniyoruz. 

Son günlerde cezaevi pazarının alabildiğince kalabalıklaş

tığı,yalanlarla oluşturulmuş,demegoji ve reklama ağırlık ve
ren curcunası içinde olmayaca~ız.Burjuvazinin önünde panik 
de göstermeyeceğiz.Urfa cezaevinden gönderilen yazıdan anla
şıldıQı kadarıyla,namusun mavzerinde bir tek kuruşun bile 
olamayan,yıllarca devrimci olmayı bir yana bırakınız,namuslu 
olmayı bi le becererneyen ve sömürgeci TC 'nin erat takımının 

karşısında adi suçluların tavrı içinde olanlar,hiçbir şeyden 
haberleri yokmuşçasına direnmeyi kendi bireysel çabalarıyla 

deforme etmektedirler. 
Biz,hiçbir zaman cezaevi anılarımızı yazarak,cezaevinin 

siyasal olarak değerlendirilip sulandırılmasından yana olma
dık.Ama.görüyoruz ki ,gerçekleri çarpıtmak ve cezaevini yo
rumlanamaz durumda bırakmak gayreti içinde,mektuplarla,anı

larla büyük bir yarışa girmi~siniz.Hem de bunu kitlelerin 
başına kalkarak yaptınız,yapıyorsunuz.Hiçbir devrimci cezae
vinde yatması ve işkence görmesiyle kitlelerin başına kalk
maz.Bu tür bir yöntem burjuva anıları yöntemidır.ve onlar 
bunu ba~arı ile yapıyorlar.Biz grup olarak bireysel "kahra
man"lar yaratarak değil,i~kenceyi,acıyı,direnrneyi kollektif 
sorumluluk olarak düşündük ve düşünüyoruz. 

Diyarbakır cezaevi ki,özel yöntemlerle ve kasıtlı olarak 
programlı biçimde militanlarımızı ve halkımızı imhaya yöne
lik uygulamalarıyla yalnızca devrimcilere değil,kaçakçılık
tan gelen,sağ görü~ten gelen,ya da lümpen olanlara bile her 
türlü işkencenin uygulandığı,bütün yöntemlerin denendıği bir 
yerdi.Bunu,yazıyı yazanlar da bilmiyor değillcr.Orada insa
nın kişiliğini koruması yetip artıyo:du.ldareye muhbır olma
yan ve itiraf yapmayan bir kişi,direnmenin en odağınaa duru
yordu.Böyle bir yapıyı sayımızın azlıÇ;ına rağmen sonuna ka-
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dar götürdük.Yalnız PKK'lıları deQil,bütün cezaevindekileri 
korumayı ve kollamayı kendımize şiar edindik. 

Bir baş soQanı,bir dilim ekmeQi ve herşeyimizi paylaştıQı
mız,günlerce hücrelerinde çile doldurduQumuz anları ne çabuk 
unutursunuz.Biz,bir sigara için birbirimizle kavga mı ettik? 
Gizli gizli hücrelerden götürülüp iş mi verdik?Hangi direni
şe katılmadık?Her şeye ra~men PKK'yı hangi aşamada korumadık 

ve desteklemedik.O gün söylüyorduk,bugünde söylüyoruz:biz 
PKK'li de~ildik ve yaptı~ımız doQru idi,bugünde bu görüşte 

direniyoruz!O gün bütün siyasetiere göre a~ırlıklı bir nice
lik olan PKK'nın çürümesini engellemek zorundaydık ve bu ce
zaevi için gerekli idi.Bunun gerekçeleri detayları ile mut
laka açıklanacaktır .. 

Devrimcilerin geçmişte oldu~u gibi şimdi de hiçbirşeyden 

kuşkuları oJmaz.lhanet ve dönekliklerle dolu bir sürecin 
rasyonelleştirilmesi çabaları ,başkalarını iftira,karalama ve 
zan altına alınması kampanyaları ile kotarılamaz. 

Burada önemli bir olayı hatırlatmak istiyoruz:Cezaevinde 
-33.ko~uşta- kendilerini yakarak eylem koyan arkadaşlar 

PKK'yı ve yöneticilerini protesto etmedıler mi?Bu eylemden 
sonra PKK yöneticileri telaşa düşmediler mi? "ölüp kurtul
maktan başka çare yok" diyenierin içinde yazıyı yazanlardan 
bır i de vardı .Hani, "abi -şimdi hain olmuşlar- dirimiz bir
şeye yararnadı bari ölümüz belki birşeye yarar" diyordunuz. 
Biz mi gerçekleri ö~rendik,yoksa siz mi sık sık "abi,gerçek
ler kafamıza dank etti ,bir daha 1 ve 2 nolu'daki gibi hata 
yapmayacaQız,bize yardımcı olun" diyordunuz? .. 

Cezaevi olgusuna zaman ve mekan koşul ları içinde do~ru ve 
gerçekçi olarak bakıldıQı zaman,bilince çıkacak olan hiç de 
sizin anlattıklarınız ile çakışmayacaktır.Biz cezaevi prati
Qınin sizlere birşeyler anlattıQı kanısındaydık,ne yazık ki, 
grup çıkarı ve herkesçe bilinen o muhtevanız -sa~dan soldan 
yamalarla birbirıne tutuşturulmuş,söküldüQü zaman hep bir
likte görecegiz- hiçbir deQişiklik olmadıQı gösteriyor.Ayrı
ca.burjuvazinin genel olarak Kürdistan hareketine uygulamak 
. 4. 

istediQi program hedefleri içinde ve onun strateji ve tak
tikleri doQrultusunda geçici ve günübirlik başarıları herşe
yin üstünde tuttugunuz bellidir.Ama,yanıldıQınızı anlıyacak
sınız .. Böylece bilinci karartarak,htdefi şaşırtarak sorunu 
başka yere çekmeye uQraşıyorsunuz .. Bu çok a~ır sorumluluklar 
getirir ve tehlike çanlarını çalar .. Bunalımın üretim merkez
leri birgün mutlaka yıkılacaktır. 

Sayısal olarak elle sayılacak kadar az olan bazı grupların 
davranış ve dırenişlerinin eleştiri ve özeleştirisi kendi 
içinde olmak koşuluyla,biz bütün açıklıQı ile ortada durmak
tayız.Elbete bize saldırınızın bir önemli nedeni var ve go
cunmakta da haklısınız .. Kendisini "ulusal kurtuluşçu" tek ve 
vazgeçılmez odak sayanlar,cezaevlerinde direniş denen olgu
nun sınırlarını nasıl çizecekler bilemeyiz.Ama,bir yazı ile 
kendinizi rahattatmış olabilirsiniz. 

Siyasetiniz tarafından hazırlanan "o bilinen reklam ve 
kahramanı ık belgeleri" benzeri cezaevi kitabınız da zorla 
imzalatılarak çıkarıldı.Tamamen yalanlarla doludur.Yazarı 

olarak görülen kişi bugün hain! i kle suçlanmaktadır.Ve "ben 
yazmadım ancak .... kısmına itiraz ederek biraz deQiştirdim" 
diyordu.Eger ona imza atsaydı bir namuslu arkadaşımız ve si
Zinde bildiQiniz M.B.öldürülmezdi.Ama,atmadı ve namuslu ola
rak öldü .. 

Bakınız size önemli bir günü hatırlatmak istiyoruz: 

Hatırlarsınız 10 Kasım 1981.Hatırladıkça insanı rahatsız 

eden kötü bir gün •.• kişiliQimizin,onurumuzun ayaklar altına 

alındıQı gün ... Merkezi yayından Yüzbaşı E.Oktay "bugün büyük 
Ata'nın 43.ölüm yıldönümü,cezaevinde bir tek teslim olmayan 
sinek bile yok" dediQi gündü.Askeri siyah montıarın resmen 
PKK'lılar tarafından giyildiQi zamanlardı ve böylece TTE i

çin de gerekli zemin oluşmuştu.özcesi ihanet ve itiraflarla 
dolu bir sürecin parsasını toplamaya gayret etmeyiniz,altın
da kalırsınız ve kalacaksınız.Aiışılmış olan yapınızla "on
lar birkaç serseri,kusura bakmayın,bizi baQiamaz" deyip ge
çeceksiniz .. 10 Kasım günü PKK'nın bizzat merkez kadrosundan 
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K.P. "M.Kemal' in Ey Türk Genç! ıqini" M.H.D. "Lırlhte Türk
Ler" in durumunu anlatan bır yazıyı G.A.tıır ''Şiir"i,M.S.B. 
Mustafa Kemal' ın "Samsun'a çık ıl ~ıir"ını,Korsan ömer bagıra 
bagıra "istiklal Mar~ı"nın tO kıtasını" okumadılar mı.Bizim 

Bizim arkada'jlarımızdan M.K.ve R.A. Atatürk'un heykeli ya
nında tO dakkika esas duruşta dikilmedıler mı?Daha neler ne
ler olmadı mı?niçin bunları yazmıyorsunuz?O gün put gibi 
esas duru~ta binlerce insan hep bir agızdan Yüzbaşının tek
mili ile toptan "istiklal Marşı"nı okumadı mı?Dlnlemedik mi? 
Evet zor ve baskının,lşkencenin altında bunları kınamak de
~ıl ,gerekırse savunuruzda.Ama,sizın gıbi yapmayız .. Çünkü bü
tün bunlar kaba kuvvetle,en çirkın yönteml~rle,baskı ve ış
kence ile yapıldı ... 

Kürdıstan Ulusal Kurtuluş Hareketi 'nin en geniş zeminde ve 
bütün sıyasal güçleri içine alacak ciddi bir! ikten! ikiere 
ıhtıyacı vardır.Ve şunu bilmelısıniz.Kürdıstan !htllall kit
lelerın ayaklanması ve yönlendırilmesıyle gerçekleşecektir. 
Askeri eylem adına ve zorunlu asker! ik yasası,vergi lendirme 
vb.gıbi ne ıdügü belırsiz yaptıklarınızla,kitlelerin mücade
leden soyutlanması ya da karşı-devrimci bir çizgiye ıtilme
leri üzerinde cıddiyetle durmalısınız .. Eğer daha önceki ye
nilgi dönemleriniz gibi bir daha tökezlerseniz.o "yalvarma 
yöntemleri"niz inanınız bu kez hıç sökmeyecektir .. 

Şuraya gelmek istiyoruz;S.OOO PKK'lının savunmasını üzeri
ne alan avukat'anasıl "ingıliz ajanı" diyorsanız,bu ne ka
dar yalan ve soyutsa ve kendi tabanınızı bile ikna etmiyor
sa,arkadaşlarımıza yönelttiginiz suçlamalarda o kadar yalan 
ve souyttur.Bu bir korkunun eseridir.Gelecek kuşaklara ciddi 
ve bilimsel yöntemlerle bilgi aktarmayı deneyiniz.hiç kuşku
nuz olmasın bu namuslu olmanın gereklerinden biridir.Biz bu
nu yapacagız .. Aksini yaparsanız o'da adı ile anılır .. 

Unutmamalısınız,Diyarbakır Cezaevinde grup olarak -Ki siz 
çoktan çok itiraf olacak,bu doğaldır diyorsunuz- çözülen,dö
külen ve sahifeler dolusu itiraflarda bulunan;ispiyoncu üre
ten hemen hemen tek hareket PKK ldi.Bunu inkar edemezsiniz. 

Evet direnen yanıyla ve itiraflarını geri alanıyla ve kendi 
kişıliğinı koruyanlada bir varlık oldugunuz açıktı.O öv•ın
düQünüz yazılı savunma hakkı verildikten sonraki savunmala
rınızın zaman ıçınde,bırtıırini tamemen dıştatayan belırleme
lerle dolu oldugu görülecektir.Ki.savunmalar izin ve teazet
le yapılıyordu.ldarenin istedi~ı savunmalar gönderiliyordu 
ve cezaevındeki tum işkence ve uygulamalar savunmalardan çı
karılıyordu.Bunu böyle yapmadınız mı?Biz yine de,savunma 
hakkının ve yapılan savunmaları herşeye ragmen kutsal sayar 
ve sahıplenırız.Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketı'nin her 
değerine sahıp çıktıgımız gibi .Evet,böyle değerlere sahip 
çıkarız .•. 

Mutlaka namuslu olmak gerekir,bu direnmeye de gölge düşür
mez •. 

36.koğuşta zorla ve işkence ile arkadaşlara yedirilen cir
danları 35.koğuşta gönüllü olarak yakalayanlar kimlerdi?Bu
nun nedenini bilmiyor muydunuz?O günkü koşullar oydu .. Ve bu 
tür şeylere hangi arkadaşımızın karşı çıktıgını siz daha iyi 
bilirsinız. 25.koguşta da sizin arkadaşlarınız vardı,kımin 
direnişi kırdığını bi ı ıyorlardı,neden iftira ediyorsunuz? 
Orada dayağı yiyen de bizdik.Ve bizimle omuz omuza olan si
zin arkadaşlarınızdan öğrenebılirsiniz.Jurnalci de PKK' lıy
dı .. 

Cezaevi insan hafızasını zayıflatabilir,sizin de hafızanız 
zayıflamış olacak ki, -lıazılarının zayıflamaz,bilerek her 
zaman bu yöntemleri uygularlar- Eylül 83 direnişinde "Yaşa
sın PKK" sloganına hemen hemen hiç kimse sahip çıkmadı ve 
"biz insanız.insanca yaşamak istiyoruz,kahrotsun işkence" 
sloganı sahiplenildi ... Cop sokulantarla sokulmayanlar,insan
ca yaşamak isteyenlerle istemeyenler ayrımı bizi ayağa kal
dırdı ve bıraz olsun idareye karşı koyma birliğine getirdi. 
Orada da yanlış taktiklerle ve bilerek cezaevini,önceden de 
oldugu gibi,yenilgiye götürüyordunuz.Bütün bunlara,sizin de 
ıçinde bulunduğunuz grup tanıktır.Ayrıca biz burada direniş
Ierin oluş ve sonuçlarını değerlendirmeyeceğiz,bu ayrı bir 
sorundur •.• 
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Sonuç olarak şunu da ekleyelim;4 Ocak direnişinde Tek Tip 
Elbise'ye karşı direnen güçleri tekrar de~erlendı~ın.Spor 

salonunda kimin isteyerek soyundu~unu tekrar ınceleyın.lftı
ra etmeyin,ayrıca kınanacak bir~ey de de~ildlr.Sizi~ TTE'y~ 
muhtevada karşı olmadı~ınız hemen ortaya çıktı. TTE gıyı_lmesı 

kabul edildikten hemen sonra,büyük bir özenle onları duzel
terek,özel biçim vererek ve Yüzbaşı Abdullah'ın arkadaşımız~ 
gösterip "bak nasıl da giyiyorl_a~.s_anki kot elbise gıbı 
-çamaşır suyu ile yıkanarak-" dedı~ını unutmadık •• Bunu yapan 
da sizlerdiniz,üzerine arkadaşlarımızla az mı tartış~ınız •• 
Ayrıca,hangi ko~uş idareye zorluk çıkarmadan TTE gıydı,bu da 
biliniyor ve bunun başında da 35.ko~uş geliyordu.Ve sızın 

arkadaşınızın bir sigara için bunu nasıl yaptı~ını da bıl~

yoruz •• ldareye bizi satan arkadaşınızı sonradan tecrıt ettı-

niz mi? 
Yalan yanlış ve uydurma bilgilerle halka bilgi aktaranlar, 

-içinizden birl,o kendısini iyi bllir,4 Ocak direnişinde 

suc;ladı~ınız arkadaşlarımızıdan biri tarafından suc; üstü ya
kalanınca "yalan siyasette bir araçtır abi" deyip geçiştir

memiş miydi?- onları bu bilgilerle yönlendirenler,denizcile
re yanlış haritalar düzenleyen co~rafyacılar kadar suçludur
lar .• " 

Cezaevlerine de gönderece~imiz bu mektubumuzu yayınlamanı
zı istiyoruz.Selamlar. 

25.09.1988 
(Imza) (imza) 

• 
K.U.K.C.(Kürdistan Ulusal Kurtulut; Cephesi) 

SlYASl PROGRAM 
TASLA~l (*) 

*Yasama-Yürütme-Yargı 

1- Kürdistan askeri işgalden kurtarılacak,sömürgecilik bü
tün biçimleri ,bütün ili~kileri ve bütün kurumları ile ülke
den kovulacaktır. 

2- Her türlü emperyalist ilişkiye son verilecek,Kürt hal
kının iradesi dışında imzalanan tüm gizli anlaşmalar fesh 
edilecek,bütün yabancı üsler kaldırılacaktır. 

3- Mücadeleyi sürdüren kitlelerin siyasi iktidarda do~ru
dan temsil edilebilmesi için,eşit,genel,tek dereceli ve giz
li oyla yasama ve yürütme organları seçilecektir. 

4- Çalışması ve eylemleri ile halkın denetimine açık olan 
yasama yürütme organları eli ile ülkenin siyasal ve toplum
sal yapısı yeniden düzenlenecektir. 

5- Sömürgecilerin yargı kurumları ve yasaları lağvedile

cek,tam demokratik ve bağımsız yargı organları halk tarafın
dan oluşturulacaktır. 

6- Yerel yönetim organlarının seçimi ve denetimi halka 
6 

(Bir önceki sayıdan devam) 

devredilecektir.Halk kendi yöneticisini seçecek ve gerekti~! 
zaman onu geri alabilecektir. 

7- 18 yaşını bitiren her Kürdistanlıya seçme ve 21 yaşını 

bitiren her Kürdistanlıya seçilme hakkı verilecektir. 
8- Ulkenin ve devrimin savunması,mücadeleyi zafere ulaştı

ran silahlı halk yı~ınlarının iradesini temsil eden Devrim 
Konseyi tarafından üstlenilecektir. 

9- Kişinin ve konutun dokunulmazlı~ı devlet güvencesi al
tında yasallaştırılacaktır. 

10- lrk,cins,din ve dil ayrımı yasaklanacaktır. 
11- Düşünce ve kanaat özgürlü~üne sınır konulmayacak,dev

rimin çıkarlarına karşı olmayan örgütlenmelere yasak geti
rilmeyecektir. 

*Emekçi Halkın Hakları 

12- Ulusun çıkartarına uygun yasalar hazırlanacaktır. 
13- Çalı~ma saati hiçbir biçimde 8 saatten daha fazla ol-
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mayacaktır.Elverişli olmayan işyerlerinde çalışma saati kı

saltılacaktır. 
14- Eşit işe eşit ücret verilecektir. 
15-Her çalışana eme~inin karşılı~ı ödenecektir. 
16- Köylülere köy kooperatiflerinde,işçilere sendikalarda 

örgütlenme hakkı ve imkanı tanınacak;bu haklar işçi ve köylü 
temsilcileri tarafından denettenerek güvence altına alına

caktır. 
17- Toplu sözleşme ve grev hakkı yasalaşacak,lokavt yasak

lanacaktır. 
18- Çocuk eme~inin sömürüsüne hiçbir biçimde izin verilme

yecektir. 
19- Tüm çalışanlara emeklilik ve sigorta hakkı tanınacak

tır. 

20- Çalışamaz durumda olanlara devlet yardımı yapılacak, 

yaşlılar,sakatlar,dul ve yetimlerin bakımını devlet üsttene
cektir. 
*Eka~ i 

21- Emperyalistlere ve sömürgecilere ait tüm kurumlara,iş 
yerlerine ve diger mal varlıklarına el konulacaktır. 

22- Karşı devrimci Kürt e~emen sınıflarının işyerleri ve 
toprakları devletleştirilecektir. 

23- Bankalar,sigortalar,demir yolları,posta idaresi ,radyo 
ve televizyon kurumu,aQır sanayi kuruluşları,petrol kuyuları 
ve işletmeleri devletleştirilecektir. 

24- Dış ticaret devletleştirilecektir. 
25- Onnanlar,göl ve akarsular,maden ve petrol yatakları 

devletleştirilecektir. 
26- Devletleştirilen her kurum ve kaynak,kamu yararına ve 

emekçi halkın çıkarlarına uygun biçimde örgüttendirilecektir 

27- Yerli sermayenin emekçi halkın çıkarlarına uygun ola
rak gelişmesi ve üretkenliQi sağlanacaktır. 

2ıl- Dış sermayenin,ülkenin ve emekçi halkın çıkarları;ıa 

ters hiç bir girişimine izin verilmeyecektir. 
29- Küçük üretim üzerindeki baskılar ortadan kaldırılacak, 

Kooperatifçilik teşvik edilecektir. 

*Sağlık 

30- Sa~lık sektörü devletin korumasına alınacaktır. 
31- Tüm saglık hizmetleri ücretsiz olacaktır. 
32- insan sa~lıQının sömürüsüne izin verilmeyecektir. 
33- ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacı devlet tarafından kar 

şılanacaktır. 

34- Dogum politikası tümü ile insanın kendisini üretme fa-
aliyeti olarak devlet güvencesine alınacaktır. 

*Toprak Devrimi-Tarım ve Hayvancılık 

35- Büyük toprak mülkiyeti kaldırılacaktır. 
36- ihtiyacı olan her Kürdistanlıya ihtiyacı kadar toprak 

ve bunu işieyecek araç-gereç verilecektir.Kırsal alanda ar
tan emek gücü sanayie yöneltilecektir. 

37- Kürdistan köylüsünün sömürgeci devlete,karşıdevrimci 

toprak a~alarına,aracı ve tefecilere olan tüm borçları ilga 
edilecektir. 

38- Sömürgecilere ait çiftlikler ve diger kurumlarla,iş

birl ikçi leri n devletleştiri !en toprakları i le hazine ve va
kıf malları üzerinde örnek çiftlikler kurularak,kollektif 
üretim teşvik edilecektir. 

39- Mer'a ve çayırlar üzerindeki tüm özel mülkiyet hakları 
ıagvedilecek;bu alanlar emekçi halkın emrine verilecektir. 

40- Hayvan üretimi i le hayvansal ürün üretıminin verimi i
liginin artması için gerekli tüm şartlar ve imkanlar hazır

lanacaktır. 

*Dil-Kültür-Eğitia 

41- Kürt dili resmi dil haline getirilecektir. 
42- Kürt kültürü önündeki tüm engeller kaldırılacaktır. 
43- Herkese yeteneklerini geliştirme imkanı veri lecek;el 

sanatları korunup güçlendirilecektır. 

44- Temel eğitim zorunlu ve ücretsiz olacaktır. 
45- Tüm halkın okur-yazar olması sa~lanacaktır. 

46- Tahrip edilen tarihi eserler onarılacak,emperyalist ve 
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sömürgeciler tarafından çalınanların,iadesine çalışılacaktır 
*Azınlıklar-Etnik Gruplar 
47- Tüm azınlıklara ve etnik gruplara tam hak eşitliQi ve

ri leeekti r. 
48- Azınlıklar ve etnik grupların dil ve kültürleri üzeri

nde hiçbir baskı ve yasak bulundurulmayacaktır. 
49- Oemokratık Kürdistan toplumunun tüm haklarından azın-

lıklar ve etnik gruplar eşit düzeyde yararlanacaklardır. 
*Oin ve lnanç 
50- Din ve devlet işleri birbirinden ayrılacaktır. 
51- inanç ve ibadet özgürlüQüne hiçbir yasak konulmayacak

tır.Kimseye inançlarından-ötürü baskı yapılmayacak,ibadetine 
karışılmayacak,dinsel kurumlar ve ibadethaneler korunacak
tır. 

52- Kitleler üzerinde dinsel nüfuz uygulayanlara ızın ve
rilmeyecek,dinin siyaset ve ticarete bulaştırlması yasakla
nacaktır. 

*Kadınlar 

53- Kadının siyasal ,sosyal ve kültürel hayatta eşit hak-
larta yerini alması saQlanacaktır. 

54- Fuhuş yasaklanacaktır. 
55- ÇaQdışı gelenek ve kurumlar kaldırılacaktır. 
56- Çalışan kadının dogum öncesi ve sonrası devlet güven

cesine alınacak,çocukların saglıklı büyümesi ve beslenmesi 
saQlanacaktır. 

57- Kreşler ve diQer bakım evleri ücretsiz olacaktır. 

58- ülkenin gelecegi demek olan gençliQin gelişmesi önün
deki tüm engeller kaldırılacaktır. 

59- Herkese egitimde fırsat hakkı tanınacaktır,imtiyazlar 
kaldırılacaktır. 

60- Kültürel ve sportif faaliyetlerin alt yapısı devlet 
tarafından hazırlanacak ,denetim genç! ik örgütlerinin el ine 
8 

verilecektir. 
*Konut 
61- Konut politikası ülke düzeyinde devlet tarafından yü-

rütülecektir. 
62- Evsiz bir tek yurttaş bile kalmayacaktır. 
63- Ev kiraları,aylık gelirin 110'ndan fazla olmayacaktır. 
*Oış Politika 
64- Bagımsızlık ve özgürlük mücadelesinde hiçbir bagımiı

lık ilişkisine izin verilmeyecektir. 
65- Emekçi halkın çıkarları ile çatışan hiçbir ilişki ve 

ittifak yapılmayacaktır. 
66- Tüm uluslararası ve devletlerarası illşkilerde,iç iş

lerine müdahale etmeme prensibine göre Ilişkiler kurulacak
tır. 

*Ittifaklar Politikası 
67- Her parçadaki ezen ulus(lar) devrimci,demokrat ve ko

münist hareketleri ile ilişki ve ittifaklar kurulacak,geliş
tirilecek ve güçlendirilecektir. 

68- Dünya düzeyinde barış güçleriyle ortak mücadele içinde 
olunacaktır. 

69- Dünya işçi sınıfı ve ulusal kurtuluş hareketleri ile 
sıkı bir dayanışma içinde olunacaktır. 

Bu siyasal güçlerle program hedefleri içinde her türlü iş 
ve güç birliQi yapılacaktır. 
Yaşasın ülkealzin ba~ı•sızlı~ı 
Yaşasın ulusumuzun OzgürlO~ü 

-BlTTt-

* (*) Iki sayıda vermiş oldugumuz,K.U.K.C.siyasi Program tas
lagı ile ilgili öneri ve eleştirilerinizi bekliyoruz. www.a
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KISA B1R AÇIKLAMA 

TKP/ML i le Partimiz arasında lş ve Eylem Biri iQi 'ne dayalı pretokol 'ün dondurma kararını. 
TKP/ML tek taraflı olarak açıkladı.Daha sonraki gelişme ve gerekç~lerini yeri geldikçe Parti
mizin de görüşlerini· vererek tartışacagız. 
Sürecimizin başından beri ciddi birlik ve ittifakları savunmaktayız.Gerek K.U.K.M.'nin itti
fakları açısından,gerek Türkiye'de demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin ittifakları açısandan 
önemle üzerinde durmaktayız.Bu tür birliklerin ve ittifakların gelişip güçlenmesi ve yerli 
yerine oturtulması için gerekli çabalardan hiçbir dönem de vazgeçmeyeceQiz. · 
Iyi bir örnek teşkil eden Iş ve Eylem BirliQi protokolü'nü,üyelerimizin bilgilenmesi açısın
dan yayınlamayı gerekli gördük. 

Iş VE EYLEM B/RL/G/ PROTOKOL'ü* 
Biz TKP/ML ve RIZGARi örgütleri olarak aramızdaki ilişki

lerin belli bir düzeye getirilmesi ve ilkelere baglanması 
konusunda,uzun zamandan beri sürdürdügümüz ikili görüşmeleri 
sonuçlandırmış bulunuyoruz. 

Ikili tartışmalarda iki örgüt tarafından gerçekleştirilen 
birlik lş ve Eylem BirliQi olarak somutlaştırı!mıştır.Bu 
birlik devrimci mücadelenin gelişmesine hizmet edecek ve di
Qer devrimci,demokrat ve yurtsever güçlerle gerçekleştirile
cek Iş ve Eylem Birligine ışık tutacaktır.AşaQıda kapsamını, 
muhtevasını,hedeflerini ve görevlerinin neler olduQunu tayin 
eden ilkelerini sıralayacagımız bu Eylem Birligi,daha ileri 
ittifakların koşullarının yaratılmasında bir halkadır. 

Belli hedefler ve somut bazı işlerin gerçekleştirilmesi 
amacı ile yapı lan anlaşmayı ifade eden eylem birligimızin 
ilkeleri şunlardır: 

1-örgütlerimiz,bu iş ve eylem blrllQini,emperyalizme,fa
şizme,sömürgeciliQe,feodalizme,her türden milli baskı ve e
şitsizliklere karşı mücadele zemini üzerinde yükselımektedir 

2-örgütlerimiz sözkonusu hedeflere kar ş ı mücadelede, s i
lahlı mücadelenin canalıcı önemine dikkat çekmekte,işgalci 
Türk Devletine ve emperyalizme karşı mücadelede bu biçimi 
temel almaktadırlar. 

3-Bu ilişki ve davranış somut bir iş ve eylem biri iQini 
içermektedir. 

4-örgütlerin komünist anlayışlarındaki azami programları 
sak! ı kalmak üzere,asgari program hedefleri içinde,uzurı va
dede bir birliktenliQin oluşturulabilecegi. 

5-örgütlerimiz arasındaki ideolojik ve siyasi farklılık
larının bilincindeyiz.Ancak,bu ayrılıklar gerçekleştırdigi
miz iş ve eylem birligi çerçevesindeki hiç bir çalışma ve 
iş'de dayatılamıyacaktır. 

9 www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



5-Tesbi t !!di ten Iş ve eylem biri iQI i lkeleri temelinde 
;alı~malar yürütülürken her örgüt~n baQımsız siyasi çızg~s~
ne ve bu doQrultudaki faaliyetlerıne saygılı olunacak,e~ıtım 
tcmelinde,siyasi-ideolojik mücadele yolu ile ele alınıp tar
t:şılacaktır. 

Bizim aramızda olduQu gibi diQer devrimcl-demokrat güç
lerle .:;:~ olan ayrılıklarda,bu çelişkilerin,ele alınmasında 
ve çbl·•r·:ıııde benimsediQimiz yol,siyasi ve ideolojik mücade
lc:Hr. Ter·si davranışlara,halk içerisinde çelişkiterin çözü
münd~ şiddete başvurulmasına kesinlikle karşıyız. 

7-Kürt ulusunun bütün hakları gaspedilmiş,dili yasaklan
~ış.siyasi,sosyal,kültürel gelişmesi zincire vurulmuştur. 

8-Aramızdaki iş ve eylem birliQi bu konuda; 
a-Kürt ulusu üzerindeki her türden baskının ortadan· 

kaldı rı lması, 
b-Kürt Ulusunun Kendi Kaderinin Kendisinin özgürce ta

yin etmesi koşullarının yaratılmasını. 
c-Kürdistan'ın askeri işgalden arındırılması, 
d-Kürt Jl~sunun diger uluslarla tam hak eşitliQini sa

vunur,h;:r •.urlu ulusal bak ı ·;e eşıtsızı l~e karı ı çıkar; 
Kürt ve Turk halklarının kardeşliQin!n ve devrımci da
yanışmasının mücadelesini verir. 

9-Bu Iş ve Eylem BirliQi içindeki her örgüt.kendi baQım
sız siyasi çizgısi ve programlarının öngördüQü platformlar 
üzerinde,diger güçlerle çeşitli ittfaklara girebilir. 

1C-ulkede ve bölgede ortak ( ••.• ) ve uygulanması,siyasal, 
askeri,demokratik bir yapının ortak ve ilkeli yanlarının be
lırtılerek uygulama safhasıncı geçilmesi. 

11-Bu eylem birliQindeki tüm kararlar ittifakla alınır. 
12-Bu birlık bölgede ve ülkede yanlış eğilimlerle mücadele 

eder. 
13-Rızgari'nin Kürdistan'da Ulusal Kurtuluş Cephesi ile 

ligıli olrak bazı örgütlerle atacaQı adımlarda TKP/ML'nin iş 
ve eylem birliği konumu,sözkonusu cephe düzeyinde de devam 
e tt ir i lecektir. 

!1\--fiıı eyler.ı bırliği karşılıklı rıza v!! ilkelerle kaldırıla
hı i ır. 

lı! 

Yukarıdaki ilkelerle ele alınan bu eylem birliQin_in sorıut 
olarak aş~ıdaki konularda şimdilik hayata geçirdıQı ve ·J~
nişletilmesi gerektigi saptanmıştır. 

a-Uikede ve Orta-OoQu'da somut işbirligi, 
b-Avrupa'da işbirliQi, . . .. 
c-Demokrasi anlayışımızın bır geregı olarak her ıkı 

örgüte ve dışındaki örgütlere yapılan fiili saldırıl~ra 
karşı tavır, 
d-Lavrion'da işbirliQi, 
e-( ••.• ) malzemelerin temininde işbir\igi, 
f-Belli alanlarda ortak olarak saldırılara karşı koyma 

ve ( .... ), 
g-Her türlü teknik yardım,parasal yardım,( .••• ) imkan
larının birlikte kullanılması. 
h-Türkiye ve Kuzey-Kürdistan (T~rk:iye-Kürdistan'ı) 'da 

somut ve ilkeli ortak hareketlerın tesbıt edılmesı ve 
geliştiri tmesi. 

" . " 

Yukarıd~ki ilkeler ve somut işbirlikleri konusunda ıKi ör
gütün yetkili organlarınca atanmış,belli sayıdaki kişilerden 
oluşan bir komitenin oluşturularak aralarında iş bölümü yap
ması ve bu eylem birliğinin uygulama yöntemlerini belirleye
rek,örgütlerden onay alarak.karşılıklı samimiyet,devrimci ah
lak ve ilkeler çerçevesinde hayata geçirmeleri kararla~tırıl
mıştır. 

Komitenin aldığı kararlar örgütlerin onayı ile kesinlik ka
zanır. www.a
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örgütler bu protokkolu illegal basın-yayın organlarında ve 
kadrolar a;asında tartışmaya açabilirler. 

iş bu protokol tarihsel bir metin olarak taraflarca imzala
nmıştır. 

03. 12.1987 

TKP/ML 
(Türkiye Komünist Partisi/ 
Marksist-Leninist) 

RIZSARI 

(Kürdistan Kurtuluş örgütü) 

(*) Bu protokol çerçevesinde bir komitenin oluşturulması 
Tüzük/Program çalışmaları sürdürülmektedir. 

ve 

• 

PROTOKOL'A KAR u BAR* 

Pexistinı?rı me TKP/ML ü RlZGARl ,pışti hevditın ü danustan
c;n(n dur u dıreJ ,gıhıştıne bıryareki ,ku peywendiyen xwe bı
gıhıjin encameki ü bı prensiban ve bıdominın. 

Lı gor hevditınan hevkariya ku dı navbera her du rexıstı
nan de pek hatiye hevgirtına kar ü baren xebate ye.Ev hev
girtın we dı xızmeta geşbüna tekoşina şoreşgeri de be,Ü we 
bıbe nımuneyek bo ye~itiyen xebat ü hevkariyen hezen nıştı
man perwer,demokrat u şoreşger.Ev gava han,ku hatiye avetın 
ü prensiben wi lı xwere hatıne rezkırın,we bıbe pekanina 
mercen hevkari ü yekitiyen he peşdetır. 

Ev prensiben hevkariye ku bo pekanina armancen diyar ü 
berbıçav pekhatiye evın: 

1-Rexıstınen me dı nav hevgırtına kar ü baren he~kariye
da,lı ser bıngeha tekoşina dıJi emperyalizme,faşizm!',kolon

yalizme,feodalizm€ ü her rengen zordestiya netewı we,tekoşı
ne lı ser van esasan bılındbıkın. 

2-Rexıstınen me dı tekoşina dıji van armancan de gırıngi
yek mezın dıdın ~ebata çekdar! ye.Tekoşina lı dıj! dewlet~ 
dagirker a Tırk u emperyalizme de xebata çekdarıye bıngehe 

awaye tekeşine dıbinın. 

3-Naveroka ve peywendi u pengave,hevkariya kar u bare 
berbıc;ave. 

4-Rexıstınen me lı gor ditınen xwe yen Qomınisti progra
men xweyen dür dıhewinın,le lı gor programen xweyen nezik 
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gengaze ku yekitiyen bı emr dırej pekbinın. 
5-E'!' dı za~ebüna cüdayiyen_ siyas_i ü ideol~jik yen dınav: 

bera rexıstınen xwe de nın.Le be le ev fercıen han dı kar u 
baren pratik de ne astengın. 

6-Rexıstınen me dı meşandına xebata kar ü baren hevkariye 
da dıve rez ü ihtirama xebaten hev ü dü yen serbıxwe bıgrın 
we cihebunen me lı ser bıngehek dostani. icına ü perwerdaye 
bı reya tekoşina siyasi-ideolojik ben mınaqeşekırın .. 
_Çareserkırın ü mınaqeşekırın cıhe~ün ü nakoli~en dınav he

zen şoreşger-demokrat de,baştırin re,ku em ji we dıpejırinin 
ü dı navbera rexıstınan xwe de ji bı kartinın,prensibe teko
şina ideolojik ü siyasi ye.Em dı çareserkırına nakoliyen nav 
gel de dıji bı karanina jore ne. 

7-Hemü mafen netewa kurd hatıye xesb kırın,zımane wi ha
tiye cıedexekırın,peşketına wi a cıwaki ü çandi hatiye cıeyd ü 
bendkırın. 

8-Hevgirtına kar ü baren hevkariya me,jıbo; 
a-J ı ho le rak ı rı na hemü zordestiyen ku lı ser netewa 

Kurd heye, 
b-Pekanina rewşeki azad bo mafe çarenüsa netewa Kurd, 
c-Safikırina Kurdıstane jı dagırkeriya leşkeri, 
d-Parastına wekhevi~a net~wa Kurd dı gel netewe~ dın. 

lı dıJ derkatına hemu rengen zordestıyen netewi u new
ekheviye;bo bıratiya gelen Kurd ü Tırk ü bo piştgıriya 
şoreşgeriye wan tedikoşe. 

9-Her rexıstın ku dı nav ve hevgırtına kar Ü baren hevka
riy~ de cih dıgıri~·!• gor xeta xwe ya siyası ü !ı gor prog
rame~ xwe,dı gel hez~n dın d!karın hevgırtinan çebıkin. 

10-( ••• ) lı welat u lı herem,tesbitkırına prensiben avahi
yek siyasi. leşkeri ,demokratik ü bı karanına we dı pratike 
da; 

11-Dı ve hevkar!ye de hemÜ_bıryar ~ı tttifaqi ten standın. 
12-Ev hevkari,We lı welat u lı herem dıjl xeten çewt teko

şin bıke. 
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13-Gaven ku j i al iye Rızg~ri ~e bo ~niya r_ızgar_iya Kurd~s: 
tane bı rexıstınan dınre be avetın,we kar u bare hevkarıye 
TKP/ML Ü RlZGARt dı veeniye da ji be do~andın. 

14-Ev hevkari bı razibuna her dÜ aliyan ü bı prensiban dı-
kare jı hole be rakırın. _ _ _ 

Ev hevkariya ku lı go~ prensib~n_joriA ha~iye çekırın,we 
nıha lı gor babeten xware bı karbe u fırehbıbe; 

a-Lı welat ü Rojhılata navin de hevkariya berbıçav, 
b-Lı Ewropaye hevkari, 
c-Lı gor ditına me ya demokrasiye,dıj derketına erişen 

lı ser rexıstınan me ü rexıstınan dın, 
d-Lı Lavrion'e hevkari, 
e-Peydakırina ( ••. ) de hevkari, _ 
f-Hın cihande lı hember derketına ( ••• )u ( ..• ), 
g-Bıkaranina tevayi imkanen tekniki,maddi ü ( ••• ), 
h-Lı Tırkiye ü lı Kurdıstan'a Bakür tespitkırina çala

kiyen bıprensibi ü pekanina van. 
Anegore seretan Ü hevgırtina berbıc~vi jı,her ~Ü rexıstı

nan kesen jı lıbata hati tayinkırin ~e lıbatek b~ damezra~
dın.Lıbat dı nav xweda wezifa kar we par bıke u rengderen 
çespa~d!na petoden_hevkariya kar ü bar an we,bine cih ü we 
razibunen rexıstınen xwe we bıstının. 

Her dÜ al i bı dostani ,bı ehlacıe şoreşgeri dı çarçova van 
seretanda bo ve hevkariye bıryar hılgırtl e. 
Bıryaren lıbate bı razibuna rexıstınan va vebirin dıbe. 
Her dü rexıstin dıkarin ve protokole dı nav kovar Ü weşa

nen xweye legal ü illegal da ü dı nav kadroyen xweda bıdın 
diyar ü geft ü go kırın. 

Da ku ev protakala diroki dı nav her dü aliyanda hatiye 
imze kır in. 
TKP/Ml R.R.K. (rızgari) 

(*)Dı çarçova ve protakale da xebata damezrandına lıbate ü 
pekanina destür ü bername domdıke. www.a
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PROLETARYA ENTERNASYONALlZMl'NlN GONUMUZDEKl BUHRANI 

Arkada~ lar, 

Bu 1 Mayıs gününde,işçi sınıfı hareketinin uluslararası 

karekteri,sosyalizmin Enternasyonalist özü üzerinde durmadan 
geçmek istemiyoruz.! Mayıs'lar hem proletarya enternasyona
lizminin,hem ezilen dünya halklarının ulusal kurtuluş müca
delelerinin uluslararası dayanışma bilincinin pekiştirildi~i 
günlerdir. 

Öylesenedir Enternasyonal? 

Enternasyonal kavramı bugün haniyse Marksizm-Leninizmin 
epigonları ve burjuva ideologlarının i~birli~iyle;komünizm'

le birlikte ütopik-teorik-varsayımsal bir düzeye indirgenmek 
ıstenmektedir.Elbette bu,geçici bir yanılsama yaratmaktadır. 

Günümüzde enternasyonal kavramının sadece sloganlarda kal
masının sorumlulu~u.uluslararası sosyalist hareketin omuzla
rındadır.Enternasyonal sadece yeryüzünde emperyalist-kapita
l ıst s ıstemin sil ınmesıyle biri ikte uluslararasındaki fark
ların ka~boldu~u.sınırların kalkıp,tam bir kaynaşma sağlan
dı~ı kornunıst toplumun temel bir özel i~e sahip olma~::la kal
maz.aynı zamanda. Marksizmin işçi sınıfı hareketinin de var
olar, bir mücadele ve örgütlenme tarzıdır. 

"Komünist Manifesto" aynı ulusun de~il •Buton ülkelerin 
İşçileri Birleşin!" diye mücadele bayra~ını açmıştı .Marks
Engels~ın örgütlediği "Komünist Liga'sı ve !.Enternasyonal 
de ışçı sınıfı mücadelesinin yalnız ulusal de~il,bütün ülke
lerı kapsayan birlikte örgütlenme,mücadele etme ve program 
tartışmalarının yapılıp,kollektif bir önderlik olu~turuldu~u 
çalışmalrdı:2· ve 3. Enternasyonal de uluslararası işçi sı
nıfı sosyalıst hareketin merkezi örgütleri olarak varoldu-

S /YA S/ RAPOR 
(Bir önceki sayıdan devam) 

lar.Şu halde enternasyonal;işçi sınıfı hareketinin vazgeçil
mez bir örgütlenme ve mücadele tarzını da ifade eder.Bu ger
çeği her kim yadsıyorsa,emperyalist-kapitalist sistemin dün
ya çapında örgütlü merkezi güçler oluşturdu~u.organize oldu
~u gerçe~i karşısında dünya proletaryasının muazzam üretim 
ve siyasal gücünün bölük pörçük kalmasını bilerek ya da bil
meyerek savunuyor demektir.Harksizm-Leninizmin enternasyona
list karekteri,bugün yerini hiçbir somut işe yaramayan daya
nışma bildirilerine;pragmatik güç ili~kilerine;yahutta deği

şik ülkelerdeki komünist partilerin yönlendirmeci bir odak 
oluşturdukları önderiikiere dönüşmü~se,bunun nedenleri ve 
günümüzdeki yıkıcı etkileri her komunistin üzerinde titiz
likle durması gereken bir sakatlıktır. 

örneğin;SBKP,ÇKP vb. gibi komünist partilerini önder kabul 
ederek bu ülkelerin devlet politikalarını "enternasyonalist" 
tezler olarak kabul edip benimseyen örgütlenmelerin kendi 
ülkelerindeki devrimci hareketlerden,işçi sınıfı kitlelerin
den nasıl izole olduklarını hep beraber görüyoruz.Çünkü bu 
örgütlenmeler arasında enternasyonal bir çalışma anlayışı 

yoktur.Çünkü "lider" partinin bulunduğu ülkedeki devlet bü
rokrasisinin oluşturdu~u politikalar di~erlerine "vaz" edil
mekte,tabi kılırwnaktadır.Bunun klasik biçimde "parçanın bü
tüne tabi olması" olarak yorumlanamaz.Böyle olunca da bu bü
tunlere tabi parti ler ne kendi ülkeleri ,ne de uluslararası 

bir politika oluşturamayan,tabıri caizse "konsolosluk" ku
rumlaına dönüşrnekten kurtulamamışlardır.örne~in:Darbe yoluy
la "devrim" olmayaca~ını,asker çıkararak "devrim ihraç edil
meyece~ini" yıllarca savunan "KP"Jeri,Sovyetler Afganistan'a 
çıkarma yapınca bütün söylediklerinin tersini savunmak zo
runda kalmışlardır.SB Afganistan'dan ABD ile anlaşarak çeki
lınce de bu kez bu eylemi alkı~lamak görevini yüklenmişler-

13 www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



dir.Ya da örn~~in;bir süre Mao Zedung dOşünceslni savunan 
ÇKP eğilimli partiler.~onra Pekin'de havaLar de~işince çark 
etmek zorunda kalmışlardır vb •• örnekleri alabildi~ince ço
~altmak mümkün.Fakat mümkün olmayan şey bu "KP"ler arasında
ki ilışkiyi "enternasyonalizm" saymaktır.Gerçek bir enter
nasyonal olabilmesi için,üye komünist partilerin kollektif 
bir önderlik yaratmaları,özgün ve evrensel politikaları bir
likte oluşturarak kararlarını hayata geçirme iradelerini 
kullanabilmeleri gerekir.Eibette bu politikaların isabetli 
olup olmayacaQı "sapma" gösterip göstermeyece!)i parti !erin 
formasyonuna ba!)lıdır.Fakat enternasyonal ilişki,bir "KP" 
diOerinın politikasına kuru kuruya kulak vermesi de!)il,kar
şı I ıki ı organizeye dayanmal ıdır.Bundandır ki mevcut KP' ler 
arasında (çizgilerinin eleştirisi bir yana) enternasyonalist 
bir ilişki olmadıQı görüşünü savunuyoruz.(Burada ayrık bir 
örnek olarak Troçkist 'leri n 60 ülkedeki örgütlenme! irinin 
IV.Enternasyonal olarak faaliyet göstermelerini anmak iste
rız.Ne varki bu bir çizgi örgütlenmesidir.Keza birbiriyle 
yakın ilişkiler içerisinde olan,işbirliQinde bulunan KP'ler 
de var.Ama bunların arasında da enternasyonalist bir örgüt
lenme yoktur.llişkiler ço!)u alanda çizgi yakınlı!)ına baQlı 
sempati düzeyinde kalmaktadır.) 

Konuyla yakından ilintili olması açısından Enternasyonal 
örgıitlenme anlayışının terkedilmesine başlangıç olan 3.En
ternasyonalin la!)vı üzerinde de bazı belirlemeler yapmak ge
rekıyor.Komunist enternasyonal örgütlenmesinin la~vedilmesi 
emperyalist burjuvazı karşısında ideolojik ve politik tesli
miyet ve proletarya enternasyonalizminin kurşuna dizilmesi 
anlamındadır. ll.Emperyalist paylaşım savaşının bitiminde 
1945 yılına gelindi!)inde 3.Enternasyonal,kadroları memurlaş
mış ve proletarya hareketi içinde fonksiyonlarını yitirmiş 
haldeydi. 3.Enternasyonalin Lenin'in ölümünden,özellikle ll. 
kongreden sonra,giderek tedricen azalan bir tarzda komünist 
hareketin önderlik fonksiyonlarını yitirmeye başlamış olma
sı,özellikle "faşizme karşı mücadele" ve "Çin devrimi" konu
sunda zigzaglar çizmesi ve sonuçta la!)vedildi!)i yıllarda tü-
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müyle önemini yitirmiş olması; kuşkusur bir gerçekti .Ama En- 1 terna syona 1 örgüt 1 enmes i n i n 1 a!)v ı , onun yen i den organize ' 
edilmesi amacına yönelik de!)il (2.Enternasyonal 'in yerine 3. 
nün kurulması gibi) de!)il tamamiyla enternasyonal örgütlenme l; 
anlayışının terkedilmesi yolunda bir adım olmuştur.La!)vedi
len Komüntern'ın yerini bir süre Komüftform aldıysa da bu da 
yerini Birleşmiş Milletler gibi bir burjuva örgütüne terke
derek,tarih sahnesinden çekildi.Ne varki hiçbir gerekçe pro
letaryanın enternasyonal örgütlenmesinin tayin edici roiOnü 
ortadan kaldıramaz. 

Bugün uluslararası sosyalist hareketin sorunlarının tartı
şılıp çözüldü!)ü kollektif bir önderlik sa!)layacak enternas
yonal bir örgütlenmenin olmayışı,Leninlst örgütlenme anlayı
şının yadsınması, "proletarya diktatörlü!)ü", "sosyalist dev
rim", "barış içinde geçiş" vb. konulardaki reviziyonist çiz
gilerin kopmaz bir parçası olarak varolmaktadır. 

Somut örnekleme yaparsak:Bugün Ortado!)u'nun ortasındaki 
uluslararası bir sömürge olan Kürdistan'da yıllardan beri 
süregelen ulusal-demokratik bir mücadele ve devrimci bir po
tansiyel var olmasına ra!)men;uluslaratası sosvalist hareke
te,Kürdistan sorununa hep statükocu ya da pragmatist bir a
çıdan yaklaşılmış,enternasyonalist bir tavır gösterilmemiş
tir.Temel bir hak olan ulusların kendi kaderlerini kendile
rinin tayın hakkı;ya tran,lrak'la ya Türkiye,Suriye yönetim
leri ile "iyi" geçinmek u~runa görmezden gelinmiş;hatta bu 
gerici yönetimlerin uluslararası dipl~asi manevraları hatı
rına "bölücü" diye nitelendirilmiştir.Filistin halkının hak
lı mücadelesine karşı gösterilen geniş uluslararası destek 
i se "enterna syona ı i st" dayan ı şma ruhundan daha çok Ortado!)u 
pazarında Arap gericiliklerinin potansiyelini kazanma endi
şesine dayanıyor.Ki bu "hazin" bir durumdur •• 

Sonuç olarak şunu özellikle vurgulam•k isteriz: 
Uluslararası işçi sınıfı hareketinin temel karekterlerin

den biri olan Enternasyonal'in sosyalistlerin dünya ölçe!)in
de örQütlenmesi olduı::ıunu,işçi sınıfının dünya ölçe!)indeki 
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birlik ve örgütlülüQünün emperyalist burjuvazi için öldürücü 
bir güç oldu~unu unutmamak gerekir.Ulusal kurtuluş mücadele
lerine ilişkin dünya çapındaki destek de Birleşmiş Hilletler 
ya da Güveni ik Konseyi gibi özgün burjuva örgütlerin ya da 
resmi devlet po! it i ka larının diplomatik "insaf" ı na terkedi
Jemez. 

Arkadaşlar: 
Bugün 1 MAYIS! 
İşçi sınıfının uluslararası Birlik-Mücadele ve Dayanışma 

günü! 
Bugün proletaryanın tarihsel devrimci rolüne ve enternas

yonale olan güvensizliklere;reviziyonist,saQ-oportonist tah
rifatlara;küçük-burjuva önderlikler ve örgütlenmeler karma
şasına karşı bi 1 inç ve karari ık la karşı koymanın gere{! ini 
bilince çıkarma günüdür. 

Marx-Engels'in "Komünist Manifesto"da daha yüzyıl önce be
Jirledi9i gerçekler;bugün .geçerlili9ini yitirmemiş,tersine 
do{lrulanmıştır.Bu gerçeklerden biri de Enternasyonal anlayı
şıdır. 

"Marx ve Engels komünist hareketin enternasyonal oldu{lu ve 
proleter enternasyonalizmin zorunlu bir sonucu oldu{lu öner
mesine gerçeklik kazandırdılar.Enternasyonal proleter daya
nışmasının,yani farklı ülkeler proletaryasının görüş ve ey
lem birliginin önemini belirtiler.Yaptıkları büyük birlik 

.c;aQrısı: "Bütün ülkelerin İşçileri Birleşin!",dünya işçile
rinin ortak sınıf çıkarlarını ve ortak hedeflerinin çarpıcı 
bir ifadesidir." 

"Komünistlerin vatanı ve milliyeti kaldırma niyetlerine de 
de{! inen Marx ve Engels şunları yazdı lar: "İşçilerin vatanı 
yoktur.Onlardan sahip olmadıkları bir şeyi geri alamayız." 
Bu ifade "vatan savunması" bahanesiyle öteki ülkeleri tutsak 
etmeyi ve ya{lmalamaya kalkışan burjuva şövenizmine karşı o
lan düşmanlı{lı vurgulamaktadır.Farklı ülkelerin işçileri,bu 
milletleri ezen 'kendi' burjuvalarının aksine,ezilen millet-

ıerin emekçileriyle ortak bir enternasyonalistkadereve da
yanışma anlayışına sahiptirler." 

"Bu ifade proletaryanın vatan anlayışına karşı tutumun 
yalnızca bir yanını yansıtmaktadır;öteki pasajlarındaysa Ma
nlfesto Marx-Engels'in ulusal inkarcı!ıga karşı takındıkl~rı 
olumsuz ve düşmanca tutumu göstermektedir.Marx ve Engels ış
çi sınıfının burjuvaziye karşı mücadelesinin herşeyden önce 
ulusal bir mücadele oldu{lunu ve her ülkenin işçi sınıfının 
ulusunun bütün ilerici güçlerini birleştirerek kendi burju
vazisini ortadan kaldırması gerekti9ini söylediler.Emekçi 
halk gerçek bir vatana ancak işçi sınıfı zafer kazandı{lı za
man kavuşacaktır.Proletarya bütün ulusal dar görüşlülükten 
ve ulusal kibirden kurtulmuştur ve onun ulusal çıkarları e
Qer dogru şekilde anlaşılacak olursa enternasyonal çıkarla
rıyla özde ş ve proleter enternasyonalizmi n i lkeleriyle tam 
bir uygunluk içindedir." (Karl Marx/Biyografi) 
KAPlTALlST KOLELltE KARŞI HARKSlST-LENtNlST MOCADELE BAYRA
tiNI YOKSELTELIH! 
YAŞASlN KORT HALKININ AHTl-SöMORGECI ULUSAL DEMOKRATIK HOCA
DELESI! 
YAŞASlN KORDlSTANLI PROLETARYA SOSYALISTLERINİN BlRLltl! 
YAŞASJN 1 MAYIS! 
r ı z g a r i 

• -BITTI-
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kiSa bir açaklama 
ıran ııe ıraK arasıncıa surauruıen savaşın ateş-kes ı_ıanınc:ıan hemen sonra sömurgecı Baas yönetimi ,bütün gücüyle 
Kurdistan'a saldırdı.Bu saldırıda;BM'lerın yasaklarnalarına ragmen kimyasal silahlar kullanıldı.Onbınlerce Kürt 
emekçisi yerlerini terk ederek Kuzey Kürdistan'a sıQındılar.SıQınmacılar burada Türk devleti tarafından çeşitli 

baskılara maruz bırakılmış durumdadırlar. 

Peşmerge Kuvvetlerine gücü yetmeyen Irak devleti,hıncını ve öfkesini kimyasal silahlar kullanarak çıkardı.Onbin

Jerce sivil halkı göçe zorladı,binlercesini de yaralı,sakat ve ölü halde bıraktı. 

Irak devletinin Kürtlere yönelik jenosidini ,bazı devletlerden her ne kadar cılız protesto sesleri geldiyse de,bu, 
eli kanlı Saddam rejimini yaptıgı katliamdan geri adım attırmadı.Jrak devleti,kendi sorunlarının üstüne böyle de 
gidebi ı ecegini ve Kürt Sarunu'nun "kendi iç meselesi" oldugunu bel i rtmekten kaç ı nma dı. 

Avrupa'da hemen hemen bütün ülkelerde -Partimizin de içinde bulundugu- birçok protesto eylemleri düzenlenerek, 
Kürt halkına yönelik jenosid protesto edildi ve kamuoyu bilgilendirilerek Kürt halkına destek istendi.Kuzey Kür

distan'da agır siyasal koşullar ve örgütsel faaliyetlerin dar kapsamı içinde birşey yapılamadı.örgütlü oldugunu 
her durumda göstermeye çalışan Türkt Solu da,sessiz kalmayı tercih etti ..• 

Kuzey Kürdistan'da,sömürgeci Türk devletinin asker ve polis denetimindeki agır ve zor koşulları içinde yaşamaya 
mecbur kalmış mülteci Kürt halkının,insanlık dışı uygulamalara tabii tutulmamaları için düzenlenen protestoları, 
oluşturulan komite ve benzeri çalışmaları destekliyoruz.Ancak bunların yeterli olmadıgını,içerik ve kapsamının 

genişletilerek daha da yükseltilmesi gerekt!Qini belirtmek isteriz.Bazı devletler ve uluslararıısı kuruluşların 

"iyi niyet" gösterilerinin,sömürge Kürdistan'ın genel ve temel çıkarları için olmadıQını da hiçbir zaman akıldan 

çıkarmamalıyız .•• 
Eli kanlı Baas cellatlarının Kürt halkının imhasına yönelik jenosidlerinin nefretle protesto edildiQi bugünlerde; 
sorunun güncelliQi açısından,Baas Partisinin nasıl kurulduQunu,Kürtlerle olan ilişkilerini,ikiyüzlülükleri ve çe 
virdikleri dalapiarın aniaşılmasını saglamak için kısa da olsa bir tarihçe sunma gereQini duyduk. 

Bass Partisi'nin Kuruluşu Ve Ilişkileri 

"Baas Sosyalist Partisi,1953 yılı sonlarında,Baas(Diriliş) 

Partisi ile Akram HOURANI'nin Sosyalist Partisinin birleşme
sinden do~du.Birlik,Albay Ç!ÇEKLI 'nin diktarejimi ve Suriye 
sağcı partilerine bir tepki olarak kuruldu.HOURANI,Hama böl
gesindeki kuvvetli desteQi ile,Suriye iç politikasında ye
nilmez bir güçtü.Fakat birçok bakımdan Ananevi bir Arap po-

litikacısı ıdi ve BirliQe karekter ve ıdeolojısını veren,tıa

as'ın politik düşüncelerine karşı fazla bir egilimi yoktu. 

Baas'ın kurucuları,1930'larda Paris'te okurken tanışan,Sa
lah BlTAR ve Michel AFLAQ adlı iki Suriyeli idi.Başta komü
nizm ile flört eden Bitar ve AflaQ komünist düşüncelirin 

Arap ulusunun özel koşullarına uymayaca~ı sonucuna vardılar. 
Suriye'ye dönünce Şam'da bir ortaokulda öQretmenlik yapar-
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larken.mitingler düzenlemeye ve broşürler yayınlamaya başıa
dılaı·. 1942'de.bütün zamanlarını politik çalışmalara ayırabi
tmek için,oQretmenlikten ayrıldılar ve 1942 yılında Baas 
Partisini kurdular.Partinin resmi bir politik kuruluş olarak 
ortaya çıkması ise,1946'da Fransızların Suriye'yi boşaltma
larından sonradır. 

Bitar ve Aflaq ortaklıQında,Aflaq partinin ideologu,Bitar 
politik orgnizatörü idı.lçine kapanık bir insan olan ve san
ki dünya işlerinden elini eteQini çekmiş bir kişi havasında 
olan ~FLAQ ki .Arap milliyetçiliginin Gandi 'si olarak Arapla
ra tanıtılmıştı.Bir Gandi ki,Gandi'den daha çok savaş tran
petlerını çalmaktan hoşlanan birnazi generalini andırmakta
dır.Aflaq bolca yazmıştır,yazıları romantik ve idealist bir 
içeriQe sahiptir.Ve yazıları anlaşılır olmaktan uzaktır.Yaz
diQının kendiside anlamayan tek filozof! .. Ama,kişili9ini ve 
öze1 toplantılarda öne sürdüQü düşünceleri ateşli taraftar
lar toplamıştır.Biraz Marksizm'den ve biraz da 19.yüzyıl Al
man milliyetçi teorilerinden aldıQı bu düşüncelerine,O özel 
bir Arap karekteri vererek,doktorinini ileri sürmüştür. 

Doktorinin üç temel i var; "hürriyet", "biri ik" ve "sosya
lizm".Her halUkarda başarı ihtimali olmayan Baas,bu üç ilke
nin,bütün Arap ilerici güçleri tarafından -Nasırizm dahil
kabul edildiQini iftiharla söylüyebilirler.BildiQimiz tek 
"Arap çorbası"! •. 

AFLAQ,üç ilkeye,mistik idealizmi içinde bir tek sloganla 
biçim verdi: "Sonsuz bir görev için tek bir Arap ulusu" .AF
LAQ için "hürriyet";politik,kültürel ve dini hürriyet ile, 
kolonyal izmin yönetiminden kurtutmayı anlatır."Birl ik";yal
nız Arap ulusunun tek bayrak altında birleşmesi deQil ve 
fakat,milliyetçiliQin gerçek kaynaQı olan, "gizli canlılık"
ın harekete geçirilip canlandırılmasını anlatır. -Baas (Di
riliş) ismi de buradan gelmektedir.-

(AFLAQ bu terimi ile,Arap ulusunun gerçek ilk çag uygar
lıklarından, -ki,bu ilk Mezopotamya uygarlıQı Sami ırkının 
eserleridir ve Arapların efsanaveiden objektif bir ulus olma 

süreçleri bu uygarı ıl) ın başkaları tarafından ikinci plana· 
atılmasından sonra başlar- gelerek müslüman Arap uygarlıQın
da anlatımını bulan ve Arapların sadece yüksek bir ideal 
ı~in çöllerinden çıkıp Mezopotamya'ya -ve o günün bilinen 
dunyasına- açıldıklarını kabul eden ve ekonomik etkenleri 
hiçe s~yan fanatik bir görüşün aniatılmak istendiQi açıktır. 
Bu halı ıle Prusya aristokrat askerinden hiç hiç farkı var 
mı?) 

Baas Trinity'sinin (baba-oQul-ruhül-Kudüs) içinde en son 
~ırayı ışgal eden "sosyalizm" ,Baas'çı larda bir soyo-ekonomik 
ılkeler grubundan çok,ulusal morali yükseltmek için kullanı
lan belirsiz bir terimdir. 

Ne AFLAQ ne de BlTAR,spesifik sosyalist ilkelerin uygulan
m~s~ konusun~a hiçbir zaman fazla birşey göstermemişlerdir. 
Butun söyledıkleri,sosyalizmin;fakirliQi,cahilli9i ve hasta
ı ıgı ?rtada~ kaldıracagı ve Arap ulusunu i leri bir sanayi 
ulkesı ve dıQer uluslarla· eşit koşullara getireceQidlr. 

AFL~O.'. ın b~tün düşünceleri ve yazı ları arasında bir ihti
lal duşunce~ı vardır.Köklü ve organik kafa yapısı ve davra
nış bıçımını deQiştiren bir ihtilal.O bunu şu cümlede anla
tıyor: Insanlık tarihinin hayati bir döneminde Arap ruhunun 
uyanmasını temin eden bir ihtilal. 

.AFLAQ ~evamlı biçimde sevginin önemine işaret eder: "mil
lıyetçılı~ herşeyden önce sevgidir".Arap rönesansı,Arap hal
kı birbirine ve uluslarına karşı kuşkusuz ve sevgi besleme
den yapılamaz.Bu noktada,kendi hırıstıyan olmasına karşılık, 
~rap.ruhu ile sıkı ilişkisini gözönüne alarak,müslü~~an!ıgın 
önemı ne oarmak basar. ı· 

1940' larda Baas ve Ak ram HOURANt Biri iQi ,gizli ve genel 
oy hakkı için c;alıştılar.Sonunda başardılar,fakat 1954 yı
lına kadar armaganlarına kavuşamadılar.AFLAQ ve BtTAR bu 
sıralarda askeri ve sivil rejimlerce birçok defa hapsedildi
ler.AFLAQ ulusal meclis seçimlerini hiçbir zaman kazanamadı 
ve yalnız bir defa isteksiz olarak eQi tim bakani ıQı,1949 da 
üç ay kadar yaptı. 
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1949 seçimlerinde Baas üç sandalye kazandı ve 1954 seçim
lerinde Al bay ÇiÇEKLi dik ta rejiminin yık ı lmasında öneml i 
r·oı oynamalda,140 kişilik mecliste 16 sandalye kazand!.Ancak 
Baas ehliyeti olmayan diQer partılere karşılık daha ırı .or
ganize olduQundan,asl ında göründügünden daha kuvveti ı ı dı. 
Radikal subaylar arasında taraftar kazanıyor ve batıla karşı 
duyguları istismar ederek halka ınmeye çalışıyordu. l.k ola
rak 1956 de iki önemli bakanlık dahıl (Ekonomı ve Dışışlerı) 
bir koalisiyona girdiler. 

Nasırın ilk yıllarında,kendisine,batıda taviz vereceginden 
kuşkulandıgı için yanaşmayan Baas,bilhassa Su~eyş krizin~en 
sonra bu kuşkuyu bir kenara atarak, Mısır' 1 a bır 1 eşme duşun
cesini ortaya attı.1957 yılı Baas partisi için başarılı ol
du ve o güne kadar görmediQi bir ilgi gördü.1954'de meşrulu
Qu kabul edi !en Urdün şubesi ,gençler arasında taraftarlar 
kazanarak gelişti ve 1956'da Baas'çı Abduhllah R1MAV1 başba
kan yardımcısı oldu.1957'de Kral Hüseyin'in bir karşı darbe
si ile görevden atılan bu Baas yanlısı .iktidardan sonra bı
le,Urdün'de,Suriye ve Mısır'ın destegı ıle partı ayakta kal
dı. 

Bu arada Baas'ın Irak kolu da güçleniyordu ve 1958'de Mo
narşi 'nin yık ı lmasında yardımı geçen başta gelen güçlerden 
biri oldu. 

Surıye'de partinin sol kanadı komunistleri de yönetime so
kuyor ve kornunıst olanAlbay BlZRl 'yi Genel Kurmay Başkanlı
Qına getiriyordu.Sovyetler Birilgi bazı kuşkulardan sonra 
nihayet Arap milliyetçiligini desteklemenin daha akıllıca 
olduQunu anlamış ve Suveyş buhranında batı dünyasının yaptı
Qı yarışı alabildtgıne kendi yararına kullc!nmıştı.Her halü
karda Baas'çıların,komünistlerle bu ortaklıklarının samimi
yeti su götürmekte ve komünizm o aşamada Suriye'de iktidarı 
e le geç i remeyeceQinden emi n, .saQ part i leri e i. ş bi ri i.9i ne gir
mek sıkıntısından kendilerını kurtaran bır guç gözuyle bakı
yorlar ve 1958 Mısır-Suriye birleşmesine gönülsüz komünist 
ortaklarını ikna ettiklerinde,Nasır'ın birleşik devletın Su
riye koluna kendi taraftarlarını tayin edeceginden emindi-
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ler.Bundan da fazla,birlik içinde düşüncelerinin propaganda
larını yapma fırsatı bulacaklarını ve Nasır' ın,kendi görüş
lerine göre,doktrinsiz bir 1 ider oldugunu gözönüne alarak, 
ona hayat felsefesi ve dünya görüşü annagan etmeye kararlıy
dılar. 

Nasır'ın birlik için gerekli koşulların hazır olmadıQını 
ileri sürererk ve bu itibarla yönetirain merkezileştirilme
sinde ısrar etmesi üzerine,onun diret<tifinden ötürü Baas 
resmen kendini feshetti.BirliQin Suryle kolunun Nasır'ca 
kendilerine verileceQinden emindiler.Ancak,Nasır Baas'çıları 
Birleşik Arap Cumhuruyeti iktidarına almakla birlikte,birlik 
içinde ayrıcalıklı bir yer vermedi.Sonuçta,1959 B.A.C.seçim
lerinde Baas 'çı lar;bagımsızlar ve sagcı lar tarafından agır 
bir yenilgiye uQratıldılar. 

Bu olaydan sonra ,Baas süratle geri lerneye başladı ve Agus
tos'ta RiMAVI ve diger bazı Urdün Baasçıları,Nasırizm ile 
birleşmeyi istedikleri için partiden ayrıldılar.Eylül 'de 
N as ır ,B .A.C. 'dek i (B .A.C :B i rleş ı k Arap Cumhuruyet i) Baasçı 
Ulusal Yön Bakanını iktidardan attı ve Aralık'ta diger bütün 
Baasçılar istifa ettiler.1961'de Suriye'de birligi sona er
diren ihtilal oldu~unda,salah BiTAR birlikten ayrılma mani
festosunu korkarak !mzaladı ve sonrada bu imzasını inkar et
ti.Bırlikten kopma Baas'ı bir dilenme Içinde bıraktı.Nasır'
l!l otor ı ter reJ ırr:ni ,bir] iGin bozulmasının sebebi olarak 
eleştirrnek kafi gelmiyordu.Kopma hareketi Baas'ın savunduGu 
bütün düşüncelere karşıydı.Baas organizasyonu'nun bütün Arap 
ulusu için Ulusal Komite Konseyi ve bir de Arap ülkesi için 
bir mahalli komite konseyi vardı.Ulusal Komite Konseyi bö
lünmüştü.Çeşitli bölgesel Komuta Kons~yleri arasında' ilişki 
çok güçlü,fakat alt-yapı Suriye'de partinin feshedilmesine 
ra~men yaşamıştı ve Ulusal Bölgesel Komuta Konseyi Mısır'dan 
kopmanın kabul edilmesini istiyordu.Fakat lrak,Lübnan ve Ur
dün kolları bunu şiddetle reddettiler.Ye derhal yeniden bir
liQin kurulmasını istediler. 

tirdün'de oldu~u gibi,Jrak'ta da parti yeniden muhalefete 
düşmüştü.1958 ihtilalinin getirdi~! iyimser hava,Kasım'ın www.a

rs
iva

ku
rd

i.o
rg



iki-üç ay gibi kısa bir zaman içinrle Pan-Arabizm'e karşı 
çıkmasıyla kaybolmuş ve Kasım iktidMında görev alan ırak 
ko ı u baskanı Fudt R ll< AB[. bu şans ız deneyden sonra, ürdün' de 
R !MAV ı' n ın ya pt ı<) ı gibi N as ır' c ı lar la b i rle~meyi önerdi ve 
1961 'de O'da partiden atıldı. 

Parti bir keşmekeş içindeydi.Fakat,bir daha olaylar parti
nin lehine gelışmeye başladı.lrak'ta Kasım,hiçbir organize 
destec)in üstüne kurulmamış ve düşmanlarının birleşmemesinden 
ötürü ayakta kalan,ancak yıktiması kaçınılmaz görünen,komü
nizmle bir çeşit anarşik radikalizmın. alaca karanlıc)ında 
yalpalayan acaip bir rejimin başındaydı. 

Suriye'de Baas,sac) düşüncelerinin cesaretiyle hareket ede
meyen,bir seri halktan kopmuş iktidarların kendi kendilerini 
iktidardan düşüreceklerinden emindi. 

Irak'ta Baas'ın şansı,büyük öc)renci gösterilerini takib 
eden Kasım'ın devrilmesi ile geldi.lktidara B;ıasçı olmayan 
Abdüsselam ARiF başkan olmakla birlikte Baasçılar çogunluc)u 
olusturuvortardı.Bu durumda.Surive'de bir darbe qecikemezdi. 
AFLAQ.BACOAT'a gövde gösterisi niteliQinde bir gezi yaptı ve 
deneysız-genç lr:ık Baasçılarırıca coşkun şekilde karşılandı. 
1 ay sonra Suriye'de iktidar darbesi oldu. 

Iki darbe de Mısır'da iyi karşıtandı ve kısa bir süre son
ra Irak ve Suriye liderleri Kahire'ye gittiler.(Nasır ve Bi
tar barıştılar) "Hürriyet,Birlik ve Sosyalizm" sloganına sa
rılmış üç ileri(!) Arap ülkesinin birleşmesine yol açık gö
rülüyordu.Konuşmalar aralıksız devam etti ve Nisan 1963'te 
resmi anlaşma i lan edi Idi .Ancak biri ik baştan başarısızlıQa 
uc)ramaya mahkumdu.Nasır,Irak Baasçılarnı,Kasım'ı deviren en 
büyük güç olarak görüyor ve ona göre muamele ediyordu.Fakat, 
Suriye Baas Partisinin diger ulusal güçlerle koalisyona gir
mesini öneriyordu.Fakat,Suriye Baas Partisi 1958'deki dene
yine dayanarak iktidarı kimse ile paylaşmak istemiyordu.Bu 
ışte General Hafız' ın desteQine dayanıyordu.Ve bütün muhale
feti yine onun yardımıyla şiddetli bir biçimde bastırdılar. 
Son anda biri iQin kurulmama tehlikesini ortadan kaldırmak 
amacıyla Kahtre'ye giden bir Suriye heyeti görüşmelerdeyken, 

Şam'daNasır taraftarı bir darbe yapıldı ve bastırıldı.Nasır 
ile Baas birbirlerine savaş açtılar. 

Bu olaydan sonra Suriye ve Irak Baasçı ları Nasır•a karşı 
birleşti ler ve Eylül 'de bir ekonomik işbirl iQi antiaşması 
imzaladılar.Irak'lılar Kürtlere kar~ı askeri harekata giriş
tiklerinde Suriye bir tabur asker gönderdi.Ekim ayında Parti 
tarihinin en önemli kongresi olan 6.Uiusal Komuta Kongresi 
yapıldı.Fakat birlik uzun yaşamadı.Her ne kadar Suriye kolu 
Irak Baas'a rac)men daha zayıf görünüyorsa ilk devriten Irak 
kolu oldu. 

Parti,SAADt başkanlıQında Sol ve Talep SHABtB ile HAZEM 
JAWAO başkanlıQında saQ cephelere ayrıldıQında,Abdusselam 
ARtF bu fırsattan yararlanarak Baas'ı iktidardan attı. 

S aylık iktidar devresinde Baas Partisi Irak'ta bir hayli 
antıpat i topladı.Ali Saleh SAAOt öQrenci lerinden ve köylü
lerden bir halk mil isi örgütlendirdi ve bunlar olur-olmaz 
zamanda anarşik hareketlerle halka bezginlik verdiler.Hapis 
ve ışkence,başta Kürtler almakla bütün karşıt güçlere uygu
lanmaya başladı .Partinin k.urucuları Suriye' 1 i ler ·;e merkezi 
de Şam oldu1undan,lrak' ın Suriye'ye bdc)lanmasın.ı ~e dolay
sıyla halkta nefret duygularının uyanmasına sebep olmaktay
dı. 

1968'de Abdurrahman ARIF devritip Irak Baasçıları iktidara 
geldiklerinde -ki,bunlarda ılımlılar egemendi- Suriye Baası 
bunu hiç de şevkle karşılamadı. 

Kısaca özetlemek gerekirse:Suriye'lilerin ilk olarak uygu
ladıgı ve Iraklıların aşırılıga ve vahşete götürdüQü halk 
milisi,Baas,hiçbir yeni politik düşünce ya da aksiyon geliş
tirmedi.Ekonomik alanda,toprak reformu ve sosyalizasyonda 
Mısır örneQi uygulandı. 

Iraklılar,Arap dünyasının Prusyalıları olarak bilinirler, 
fakat,Kürtlere karşı hareketleri bu isimlerini bir açıdan 
hak etmediklerini ispatlamqtır.Aslında bunu Suriye ve Irak 
için birlikte söylemek gerekir.Baas Partisi,Mistik Nasyonal 
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Sosyalist ideoloji ile ancak bu iki ülkeye yerle~ebilmiştir. 
Mısır ya da lübnan gibi öteden beri demokratik bir karektere 
ve hoşgörüye dayalı toplumlarda gelişmesi hayal ürünü olabi
lir.Nasır,bu nedenledir ki,Baasçıları. "faşist maceracılar" 
diye çaQcırmıştır." 

( ... ) "'* 
Baas•ın kuruluş ve gelişmesi ile Suriye ve Mısır'la iliş

kilerinden sonra Kürtlerle olan ilişkisine ve kendi iç duru
muna da kısaca deginmekte yarar vardır. 

"Baas Partisi işin başında Kasım'ın iktidara gelişini des
teklemiş,fakat yavaş yavaş aleyhine dönmüştür.Irak ve Suri
ye'nin birleşmesi düşüncesini paylaşıyordu,fakat yöntemde 
ayrılıyordu.1959'da Kasım'a yapılan suikast girişiminden 
sonra resmen kapatılmış,fakat,lrak'daki diger kuvvetlere, 
özellikle komünistlere karşı bir denge unusuru olarak çalış
malarına gözyumulmuştur.Haziran 1961'de yeni bir Merkez Ko
mitesi kuruldu ve bir şehir milisi ile politik organizasyon 
kurmayı gizlice başardı.Bu mil is kuvvetlerini -ki ,üniversite 
ö~rencilerinden kuruluydu- çeşitli eylemleri Kasım rejimi 
üstünde etkisiz kalınca Merkez Komitesi,iktidarın ancak as
keri yoldan alınabi lecegine karar verdi ve "Hür Subaylar" 
grubuna yanaştı.1961 sonlarında bir "Hür Subaylar ve Baasçı
lar" grubu meydana geldi .Bu sonradan -lhti lalden sonra- Dev
rim Komuta Konseyi adını aldı.Mart 1962'de Albay Tahir YAHYA 
(Hür Subaylar lideri) Kasım tarafından bu çalışmaları yüzün
den ordudan atıldı.Tahir YAHYA,Kasım'a karşı Kürtlerin des
teğine başvurdu ve lbrahim AHMED'e (Kürdistan Demokrat Par
tisi -KOP- Genel Sekreteri) yanaştı.Aralarındaki görüşmeler
de, İbrahim AHMEO,Kasım'a karşı yapı lacak darbede Kürtlerin 
destegini ,darbeden sonra Kürtlere otonemi verilmesi koşuluy
la kabul etti.Tahir YAHYA bunu hemen kabul etmedı,ancak bir
kaç aylık kararsızlıktan sonra sözlü olarak bu koşulu kabul 
etti ve ibrahim AHMED'den altı Kürt bakanı bildirmesini is
tedi.Tahir YAHYA,Kasım'a karşı kurulan Cephenin Baas Partisi 

2C 

~nnadını,bu koşula.hatta Kürtlerle herhangibir ilişki kurma
ya güçlükle ikna edebi Idi .Baasçı lar Kürtlerden kuşku duyu
yorlar ve KOP'nin komünist oldugundan kuşkulanıyorlardı.tle
ride Kürtlerden yararlanabi lecek ve darbeden sonra bütün 
Irak halkını arkalarında toplayabilecekleri umududur ki,Ta
hir YAHYA'nın bu girişimine sonunda evtt dediler. 

KOP,Mıstefa BARZANI'ye danıştı ve O'da Celal TALABANI,Omar 
MlSTEFA ve diger dört kişiyi tasarlanan bakanlıklar için se
çti .Bu,lbrahim Ahmed'e bir darbe oldu.Bu sıralarda Barzani 
ile araları pek iyi degildi. 

Ocak 1963'de,Baasistlerle Kürtler arasında bir toplantı 
yapıldı.Baasistleri Ali Salih Al-SAOI,Kürtleri selam ABDUL
LAH YOUSEF temsi 1 etti .Bu toplantıda Baasistler Kürtlere 
OTONOMI vaaddettiler.Ancak,darbeden sonra otonemi degil,ade
mi-merkeziyetçilik ilkesini kabul ett~klerini ileri sürdü
ler.Bu aşamada Baasıstler,darbe sırasında Kürtlerin bu avan
tajdan yararlanıp bölgelerini genişletmelerinden çekiniyor
lardı .Böylece otonemi vaadettmek onlar için pek ba~layıcı 
olmuyordu.Darbede,Kürtlerin aktif yardımını istemediklerini, 
e~er başarısızlıga ugrarlarsa,Kürtlerin kendilerine bir sı
~ınacak yer sa~lamalarını istiyorlardı .Ve darbe gününden 
Kürtleri haberdar edeceklerine söz vermişlerdi. -Kürtlerin 
hazırlıklı olmaları için-

Arapların genel olarak karekterleri ve özel olarak Baas 
Partisinin,gerek kuruluşundan itibaren gördügü baskılar ve 
gerekse milliyetçi sosyalizmle sulandırılmış bir karekteri 
olması nedeniyle,ayrıca,bünyesinde topladıgı elemanların 
kafa yapılarından ötürü.herşeyden,herkesten kuşkulanan,kapa
lı kapılar ardında gizli dolaplar çeviren ve kendi araların

da bile b.irbirlerine Inanılmaz Bizans oyunları oynayan bir 
acayıp klık olan Baasıstler,darbeden Kürtleri haberdar etme
diler,vermiş oldukları sözü tutmadılar.Darbe günü Baasistle
re karşı en şiddetli mücadeleyi -Bagdat sokaklarında- veren
ler komünistler oldu.Bu darbeye karşı di(ler ve tek karşı 
koyma,komünist partisi Basra örgütünden geldi ve sert biçim
de bastı rı ldı. www.a

rs
iva

ku
rd

i.o
rg



Kürtlerle,yeni Baas ve Hür Subaylar Koalisyonu arasında 

qC:rıi~meler 19 Şubat 1963'de başladı.Kürt tarafına Talabani 
ba~kJnlık ediyorrlu.Fdkat,lki gün sonra Birleşik Arap Cumhu
riy~tının S.kuruluş yıldöntimünü kutlamak üzere bir Irak he
yeti ile birlikte Kahtre'ye gitti.Nasır kendisine Kürt hak
larına sempatisi oldu~unıı söyledi.Bu arada Birleşik Amerika 
Hükumeti de Barzani'ye bir mesaj göndererek,görüşmeler sonu
cu olması koşuluyla Kürtlere verilecek otonamiyi destekledi
~ini bi Idi rdi. 

Görüşmeler 25 Şubat'ta tekrar başladı ve Kürtler,iktidarın 
d·lha önce vadettigi hakları kabul etmesini ve kagıt üzerine 
dökmesini istediler,ama bu reddedildi. 

17 Temmuz 1968'de,Arif rejimi sagcı Baasçılar tarafından 

devrildi.Irak'ta Baas Partisi ilk olarak yalnız başına ikti
jara geliyordu.Abdulrezzak ALHAYEF başkanlıgındaki iktidarda 
Kurtlerden üç bakana yer verildi.Ancak,Baasistleri iyi tanı
yan Kürtler,görevi kabul etmediler. 

Bu birbirini takib eden darbeler zincirinde, i lk olarak 
B~rza~i,açıkca ve yeni iktidarın Kürt Sorunu hakkındaki gö
ruşunun açıklıQa kavuşmasını beklemeden -çünkü,Baasistlerin 
ne oldugunu iyi biliyordu- Le Monde'a verdigi demeçte;Ba\)
dat'~a bu askeri darbeler birbirini izledikçe ve Irak'ta de
mokratik bir rejim kurulmadıkça Kürt Sorunu'nun çözüme bag-

lanamayaca\)ını ileri sürerek güvensizligini belirtiyordu. 

Yine bunu takib eden ayın 3'ünde -A\)ustos- hükümet sorunu
nu,Abdurrahman AL-BAZZAZ'ın 12 maddelik programına uygun 
olarak çözecegini ilan etti.Ve bir Arap heyetinin yakında 

Kuzey'e giderek Kürt liderleri ile görüşeceklerini bildirdi. 
Bu ve bunun gibi yapılan bütün söz vermeterin amacı ,Kürtleri 
oyalayıp zaman kazanmaktı.Baas Partisi,iktidara gelişinden 

kısa bir süre sonra Talabani'yi Barzani'ye karşı ilericilik 
perdesi altında kullanmaya başladı ve iki Kürt tanfının 

çarpışmalarında Talabani 'ye hava destegi sa\)ladı. 

3 Ocak 1969'da Iraklılar 12 Tugayla (60 bin asker) saldı
rıya geçtiler,amaçları Revanduz'dan Süleymaniye'ye kadar o
lan yerleri ele geçirip tutmak ve bahar Harekatı başladıgın
da Kürtleri ,çok az orandaki tran yardımından yoksun bırak

maktı.Gerçi bazı taktik başarılar elde ettiler,ama,asıl a
maçlarına erişemediler.Bu arada iktidar 12 maddelik orogramı 
uygulamaya başladı\)ını ilan etti."(Aslında uygulama için en 
ufak bir davranışta dahi bulunmamıştır.) 
* Bu yaz~;peter MANSFIELD. The Middle East,Apolitical and 

Economıc Survey (Orta-Oogu, ekonomik ve Politik tncele
leme) adlı kitabın 311-328.sahifelerinden ve; 

** Edgar O'BALLANCE,The Kurdish Revolt,1961-1970,adlı kita 
bın 7.ve 8.bölümlerinden,özetlenerek alınmıştır. 

KÖRFEZ SAVAŞlNDA SON TA NGO* 

.orta-do\)u'da,siyasi ve toplumsal olarak devam eden depre
mın Glçegı,gıderek artan saldırılar oranında yükselerek,yeni 
boyutlar kazanınaktadır.Orta-Do\)u'da statüko'sunun devamı i
çin emperyalizm,bölge devletlerine birçok görevler yükleye
O'Ck,l(oordineli bir yapı ve fonksiyon yaratmıştır.Bölgedeki 

empery~lizme ba\)ımlı gerici burjuva diktatörlükleri ve sömü
rgeci devletler kapitalist dünya sisteminin çıkarları u\)ru-

na,bölge halklarına saldırılar düzenlemekten geri durmuyor
lar •• Bu saldırı ve imha politikası,kapitalist sistemin ha
yatiyeti açısından zorunlu sayılarak,temel görev olarak ka
bul edilmektedir.Orta-Oo\)u'da emperyalist politik~ ile ça
kışan bir Türk stratejisi'de gündemdir.Bölgede,gerlci blok
tan gelen saldırılar karşısında,ilerici ve devrimci blok 
b~rtakım yenilgilere u\)ramışsa da,bu,geçicidir ve geli~me, 

guçlenme sürecindedir •• Bütün bu gelişmeler içinde,Orta-Oogu 
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düzeyinde tali plana düşen bir Filistin Sorunu da vardır ve 
yerini tran-Irak savaşı ile Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hare
ketine bırakmıştır. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin perspektiflerini 
başka bir yazımııda açmayı düşünürken,bu yazımııda Orta-Do~u 
kaosu içinde tran-Irak savaşı ve bölgedeki gelişmelere de~i
necegiz. 

Körfez Savaşı,Orta-Do~u'daki koasu daha da derinleştirmiş
tir.Bölgemizi,ülkemiz Kürdistan'ı ve Türkiye'yi yakından il
gilendiren bu savaş s o n t a n g o'ya dc~ru ilerlemekte
dir. 

lran;ı karadan yenemeyecegini anlayan Irak,tüm gücünü açık 
bir üstünlü~e dayanan hava savaşına kaydırmış,tran'ın ekono
mik hedeflerini yo~un bir biçimde bombalamaya başlamıştır. 

Böylece,ekonomik olarak çökertilme sürecine çekilecek bir 
iran zor durumda kalacak,büyük insan gücü gibi bir potansi
yele sahip olma avantajı etkisiz duruma sokulacaktır.Bu du
rum Irak açısından savaşın sona erdirilmesinin önemli bir 
unsurudur.iran açısından da benzer nedenler geçerlidir ve 
bunun bilincinde olan tran'ın devamlı saldırması gerekmekte
dir.Uzun süre beklemesi,altyapısının çöküntüye u~raması teh
likesini do~uracaktır.Bu nedenlerle son zamanlarında sava
şın büyük bir tırmanmaya dogru ilerledi~lni görmekteyiz.As-
1 ında ,Orta-Do~u kaosu içinde çöküntü her iki ülke içinele 
geçerlidir.Emperyalizme ve silah tekellerine olan ba~ımlılık 
gittikçe artarak,bölge düzeyinde emperyalist güçlerin etkin
Ilgi daha da büyümüştür. 

Belirli bir çerçevede tutulan körfez savaşı;ABD ve Avrupa
lı devletlerin fiili ordu ve donanma güçlerinin devreye gir-

. meleriyle,boyut kazanmış ve son tango bu •sıcak iklim' için
de oynanmak üzeredir.Orta-Do~u statükosu'nun içindeki "den
ge"nin bozulmasından yana olmayan emperyalizm,meydana gele
bilecek hareket ve çelişkiterin oluşması olasılakları karşı
sında son derece duyarlı davranmaktıdır.Taraflardan birinin 
kesin yenilgisi yerine,mevzi yenilgi ya da yenilgileri esas 
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alarak, bunun gerekli araç ve gelişmeleri kontrolü altında 

bulundurmak eylemlerinden de vazgeçmiyor.önümüzdeki süreç 
bölgede yeni gelişmelere gebe görünmektedir.Hem tran hem de 
Irak Için toplumsal,ulusal,ekonomik,etnik vb ••• ile dolu ça
lkantıların oldu~u bir gerçek olarak durmaktadır.Bölgede bu 
gelişmeler içinde Kürt Ulusal Demokratik Hareketi de önemli 
mevziler elde etmiş ve boyutlanmıştır. 

( ... ) -
Gerici Arap rejimler i, Islam Radikal izminden büyük ölçüde 

etkitenmiş durumdalar.Bu nedenle Irak ile en geniş ittifak 
içindedirler.ABD ise,bu ittifakın oluşturulmasında önemli 
rol oynamakatdır.Bu ba~lamda,anti-ABO görünümü içinde savaşı 
sürdüren tran,başka bir emperyalist güçle,Japon emperyalist
leri ve silah tekelleriyle diyalog ve baglantı içindedir. 

Sovyetler kah tarafsız bir politika izler görünmekte,kah 
Irak yanında yer almaktadır.Çin ise,açık biçimde tran'dan 
yanadır. 

Bütün bu taraf olmalar ,büyük devletlerin kendi stratejik 
hedefleri do~rultusundadır,bölgenin,bölgedeki halkların, 
emekçilerin yararları için de~ildir.Vani,savaş her ne kadar 
ırak ve tran arasında görünsede,bölge dışındaki güçlerin 
aralarındaki bir savaştır.Orta-Do~u yeni paylaşımiara ve nü
fuz alanlarına ayrılmak istenmektedir. 

tran'ın başarıya ulaşması korkulu bir düş gibi durmaktadır 
Bu iki güç bazı nüansları saymazsak,h~n hemen uyum içinde
dirler.Ekim/87'de ABD'nin körfeze asker göndermesi Sovyetle
rin tepkisine neden olmuştur.Bu aşamada Sovyetler Iran ile 
dirsek temasına girmiştir.Bu dirsek teması ABD'nin Körfezde
ki etkinligine karşı bir tedbir olarak ele alınmalıdır.lran• 
ın savaşı kazanması ABD açısından petrol çıkarlarının tehli
keye girmesi demektir ve ayrıca ittifakçısı gerici arap re
jimlerinin de durumlarının zorlaşması anlamına gelmektedir. 
tran' ın kazanması Sovyetler açısından da antı-komünist Ştı 
Devrimi'nin bölgeye yayılması olgusu ile özdeş tutulmaktadır 
Körfezde emperyalistler büyük bir açmazın içindedirler,ancak www.a
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---bu açmazın içine Sovyetlerin de girmesi 1\glnçtlr.Bugün SBKP 
ulusal sosyalizm'in uygulanması ve kendi çıkarlarının korun-

. mas ı yönünde bl r po\ it i ka izlemekte ve bundan as 1 a taviz 
vermeyerek ,ayrıca ,bu po ll tikas ını rasyonelleşti rmektedi r. 
Sovyetler tarafından Körfezde sosyalist bir dış politika uy
gulanmadı~ını söylemek yanlış olmasa gerek. 

B ir baş ka aç ı dan soruna bakarsak ;ABD kes In o 1 ara k tran' a 
Sovyetlerden gelecek muhtemel bir saldırıyı ve müdahaleyi 
kendi çıkarları açısından tehlikeli olarak görmektedir.Bu 
ba~lamda tran'ın kesin bir yenilgiye u~ramasını da isteme
mektedir.lran'a silah sevkiyatını da bu açıdan de~erlendir
mek gereklyor.Ayrıca,ABD tran'da fanatik olmayan bir yöneti
min işbaşına gelmesini de tercih etmektedir.lki taraftan bi
rinin kesin yenilgisini istemedikleri için de savaş,bunca 
yıldır sürmektedlr.Amaç,dengelerin var olan konum ile kalma
sıdır. 

Sovyetlerin Irak'a askeri araç ve gereç verdi~ini de ba
sından izliyoruz.Sovyetler açısından güney sınırlarında cid
di bir tehdit oluşturan ŞII iktidarı,lrak lehine bir tercihi 
getirmektedir.Bu tercih bir "tedbir unsuru" olrarak de~er
lendıriliyor .. Orta-Do~u konjonktürü içinde pragmatizmle yük
lü olan bu politika devrimci bir politika de~ildir.Buna ba~
lı olarak,tran ve Irak sömürgeci devletlerine karşı Güney ve 
Oo~u Kürdistan'da Kürt halkının mücadelesi Sovyetler için 
bir anlam ifade etmemektedir ... Ne yazık ki,bu yapı,bölgedeki 
hareketlerin tran ya da Irak'dan birine "dayanmalarını" ge
tirmektedir.Sovyetlerin oluşturulan bu politikada etken bir 
güç oldu~unu ve kitlelerin sosyalizme karşı şartlandırılma
larını getirdi~ini de unutmamak gerekir. 

ABD ve SSCB için bir tehlike oluşturan tran'a bu iki gücün 
birlikte ya da ayrı ayrı müdahaleleri de bir olasalık olarak 
düşünülebilir,ancak,bu konuda henüz ufukta görünen bir be
lirti yoktur.Çünkü,Körfezdeki oluşturulan politikalar her 
iki güç tarafından farklı rotalara yöntendirilmiş durumdadır 
Ayrıca, böyle bir müdahale bu iki gücü karşı karşıta da ge
tirebilir •• Ve devre dışında tutulmaktadır. 

Türkiye de Körfez savaşında son tango'nun dışında deQll
dir.Terslne içindedir ve başrollerdedir.Her an fırsat kolla
maktadır.Çünkü,bölgede yayılması ve etkinlik kurması son 
tango'nun içinde olmakla mümkündür.Emperyalist devletler, 
gerici Arap rejImieri, ts ra i 1 i le Türkiye askeri ve siyasi 
bir koordinasyon içindedirler.Türklye,son tango ile,gelişme
leri kapitalist sistem lehine çevirmek,Orta-Do~u'daki gerici 
blok yönünde bir akışa sokma görevi ile gerekli çalışmaları 
önüne koymuştur.Türkiye açısından durum çok özgündür.örne~in 
gerici ve militarist Saddam rejiminin devrilmesi demek,pet
rol boru hatı'nın elden çıkması demektir.Türk ekonomisinin 
büyük darbe yemesi demektir.Bundan daha tehlikelist ise.altı
nı çizerek belirtelim,Güney Kürdistan'daki Kürt hareketinin 
~aşarıya ulaşması ve Türkiye'yi sınırlardan tehdit eder duru
ma geçmesi demektir .. Kerkük'e müdahalenin maddi zemini de bu 
şekilde ortadan kalkacaktır.Onun için gerici rejimleri var 
gücü ile.ama bazen çaktırmadan destekleyen bir Türkiye somut 
olarak ortadadır.Ayrıca,bölgede e~emenlik kurmuş veyayılmacı 
bir Türk gücü ile emperyalistlerin hedefleriyle çakışmakta
dır.Bölgeye ilişkin askeri ve siyasi müdahalenin koşullarının 
1980'den bu yana Kuzey Kürdistan'da oluşturulmaya çalışıldı~! 
gerçe~i artık bir sır de~ildir.Olası bir "Sovyet müdahalesi"
ne karşı da Kuzey Kürdistan ABD Çevik Kuvveti'nin bir üs ala
nı (esasen Körfez' in denetimi söz konusudur) ,daha geniş bo
yutları ile bir savaş alanı olacaktır.( ... ) Aslolan emperya
lizmin bölge düztemindeki hesapları ve Kürdistan Ulusal Kur
tuluş Hareketidir.Emperyalist sisteme herşeyi ile ba~lı ve 
bagımlı olan ve alt-emperyalist bir birim fonksiyonu ile ge
rekli rolü oynayan Türkiye,ülkemiz kurtuluş hareketini hedef
lemiştir .. 

Sömürgeci güçlerin askeri inşa faaliyetleri çok geniş bi
çimde devam etmektedir ve ülkemiz dinamiklerini koordineli 
olarak parçalamaya yöne! iktir.Pentegon ve Türk Genel Kurma
yı 'nda arşivlerde gizli planlar yatmaktadır.Nereden bakılırsa 
bakılsın,sorun,çok yönlü ve geniş boyutlardadır .. 

Bölgede statüko'nun de~işmesi bütünsellik göstermekte,siya-
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sa !.ekonomik ,askeri ,jeopol ı t i k, toplumsal vb •• deı;1i şme leri do
~ur~c~k t~m unsurları içınde td$ımaktadır.Genel olarak bölge
ye m~d.ıhal~. Türkiye'nin askeri üslerinin ku i ldnımını gündeme 
get:rmektedir-.Prinçlik Us'sunün yeni teknik donanım ile çuç
lerdirilmesi,Orta-Doğu ve Körfez'e dönük bir hale getirilmesi 
bunun açık kanıtlarından sadece biridir.( ••• ) 

Sovyetler Birliği'nin sosyalist bir güç olarak,bölgede em
peryal ist-sömürgeci imhaya karşı direkt olarak tavır alması 

ise uzak bir ihtimaldır.Ancak "bekle gör" politikasıyla,böl

gede ABD ve müttefiklerinin yıpranmasını bekleyecek,kamu-oyu
nun büyüyen tepkisini kullanmakta yetinecektir.Uzak olan baş
ka bir olasılık da.~on aşamada Sovyetler,Kuzey Iran'dan Kör
fez'e doğru sarkarak,petrol bölgelerini denetim ve kontrol 
altında tutma planını uygulayacaktır.Bu olgu,Orta-Dogu'da ye
ni statüko'ların oluşması sürecinde önemli bir faktör olarak 
değerlendirilebir. 

( ... ) 
Daha açık olarak s5ylersek. YALTA ve POSTDAM'da dünya "den

ge"sini belirleyen A130 ve Sovyetlerin,Orta-Oo~u sorununda an
laş.ıbi I me leri herşeye rağiT'en mümkün görünmeKtedir .Bu ,çözum
süzlüğun kendisını kesın boyutlarda ve tehlikeli olarak da
yattığı bir ortamda alternatif olarak değerlendirilebilır. 

~i.ınki.ı, bö I ge büyuk önem arz e tmek ted ır, ABD ve Sovyet 1 er lıugün 

yüksek seviyede silahsızlanma görüşmelerinde öneml i mesafeler 
katetmislerdir.Ama,sorun buralara vdrmadan,degi~ik araçlar. 
oiyonlar,ara çözümler.çeşıtli güç dengeleri gündemden eksik 
olmayacaktır. 

ülk<::miz Kürdistan.Orta-Dogu kaosu içınde. sömürgeci devlet
lerin ve yandaşlarının satranç tahtası olmaya devam edecek
tir.Peki,sömürgecilere ve ariarın açık ya dd kapalı yand~~la
rına karşı,şu ya da bu bıçi~de mucadele içinde olan K~rt hal
kı ve devrimcileri bu ~aQsU nasıl aşabilecekler?Başka bır 
deyışle ülkemizin askeri işgalden arındırılmasının ön ve 
temel koşulu nedir?Bunlara ayrıntılı cevap vermek bu yazının 
bouyut•m aşacaktır.Ancak.temel ve ön koşul olarak ülkenin 
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bütlin siydsal ve ulusal güçlerinin tek bir merkezi örgüt al
tında birle~tirilmeleri eyleminin zorunluluju belirlenebilir. 
Ulusal kurtuluş cephesi olaraK ıfadesini bulacdk olan bu olgu 
üzerinde ısrarla durmalıyız. 

Hedeflerımiz bellidir.Bölgesel düzeyde ortaya çıkması muh
temel olaylar karşısında hedefleri şaşır~amak gerekir.ABO'nin 
lran'a ya da Körfez'e çok daha geni$ boyutlu bir müdahdlesı. 
ülkemize ilişkin stratejik hedeflerde bir deı;1işiklik do'.)ur
maz.Ancak,taktik sorunlarüı> bazı dei)l$ikliklerı g~ndeme ')e
tirebilir.Bu nedenle,i.ılkedeki siyasi mücadele gücünun ve Peş
merge Kuvvetlerinin saldırı !ara karşı aktif hale getiri 1 ip, 
altern~tif bir düzey oluşturmak,ülkenitı genel stratejisını 
öne çıkarmak zorunlu ve temel bir görev olarak durmaktadır. 

( ... ) 
(•) Bu yazı. Metris Cezaevinden arkadaşlarımız 

yazılıp gönderilen, Ekim/87 tarıhli metinden 
uyarlanmıştır. • 

tarafından 
özetlenip 

ı bir cevap-bir nıektupl 
YENİ DEMOKRASi 
Dergisi 
Yazıişleri Müdürlüğüne 

Derçinizin 11.sayısının 43.sahifesinde yayınlanan "Bir'ey
cilik 'tek' yanlı!ık ya da tnkarcılık/Resmi Tarih" adlı ya
zıyı okudum.Adını etti~im yazı ,olumlu bir degerlendirm~ gibi 
görünmesine rağmen,bazı gerçekleri çarpıtıcı ve kulaktan 
dolma bilgileri aktarıcıdır.OkDyucuya y~nlıi ve gerçek olma
yan bilgileri taşım<sı açısındar d~ değerlendirildığinde,bü

yük sorumluluklar gerektirmektedir.işte,bu soru~luluğ~rLZ 

gereği bu yazımı umarım yayınlarsınız. www.a
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Oergınizdeki yazı ,Rızgari Davasından yargı !anan insanları 
zan altında bırakmaktadır. "Görü~e çıkarlarken çırılçıplak 
sayunarak mcıkat kontrolu yaptırdıklarını" yazmışsınız.Ayrı

ca, "Devrimci or•uru düşmana çi{)neten Rızgari,Eylem BirliQi, 
Bolşevik,Kurtuluş •.• " diye bel irierne yapmışsınız.Ben,o gün
lerdeki Cezaevleri Po! itikasını,Uygulamaları, işkenceleri ve 
bunların siyasal içeriklerini tartışmayacaQım.Umarım,grup 

çık~rı dışında geçmişi ciddi biçimde ele almak mümkün ola
caktır.Ki,belli sonuçlara ulaşabilelim.Ki~isel bazı "kahra
manlıkların" gruplara saQlayacagı çıkarlar açısından de~il, 
genel Devrimci Mücadelenin menfaatleri açısından sorunlara 
bakmaya ve geçmi~teki yanlışları tekrarlamaya fırsat bırak
ma~alıyız.Ancak,şunu belirteyim ki,ben de Rızgari Davasından 
yargılandım.Yaklaşık 3,5 yıl cezaevinde kaldım.Bunun 18 ay
I ı k zaman ı SJğmac ı 1 arda hücrede geçti. Tan ı yan lar bi 1 ir 1 er. 
ö.O. dışında -herkes gibi- Metrls ve sagmacılarda geneli 
kapsayan bütün k i tlesel eylemiere biz dE' grup olarak katı 1-
dık.Sloganlarımızı attık,işl<ence ve dayağa karşı dırendık. 

Hiçbir zaman m<ıkat kor.trolü,önümüzü il iklen:e· vb •• yaptırım
lar3 uymadık.Devrimci onurumuzdan taviz verır.e·dik.lşkence 
nesnel bir olaydı,buna karşı konulan eylemlerin doQru ya da 
yanlış!ıgı da tartışılır.Direnmelerin görece özerk yanları 
da vardı.Şimdi bazı gruplara ve kişilere özel olarak paye 
çıkarmak hiçbir şeyi kurtarmaz.Karşılıklı suçlama ve savun
ma,burjuvazı önünde bir "günah çıkarma" olur.hatta,onlarca 
askerin zorla,saldırarak elbiseleremizi yırtıp çıkardıkla

rını da belirteyim.Bu tür saldırılarda cezaevinin genelinde 
"insanlık onuru işkenceyi yenecek" ve "işkence yapmak şeref

sizliktir" sloçanlarını da her defasında attık.Ve bu davra
nışımızdan dolayı da "azılı" tutuklular arasına girdik.Her 
grup gibi bazı ur·~urlar slogan atmıyordu,ben bunu da kınamı
yorum.Diger gruplar da kınamamal ıdırlar!Bir grubu,kulaktan 
dolma bilgilerle zan altına almak doQru değildir.Umarım bu 
yaniışı düzeltirsıniz.Hele hele bugünlerde en geniş zeminde 
ittifaklar için siyasetler arasındaki ilişki ve bağlantılar, 
durumun ciddiyetini daha da önemli hale getirmektedir.Rızga
ri 'nin b" aşamada kullandıgı dil de bunun gereQidir. 

TTE(Tek Tip Elbise) giymeye gelince,bunu diQ~r gruçıa;, ~i
bi siz d( giydiniz.Hem de "Sagmacı larda Tek Tıp El bı se ıle 
ilgili yayınladığınız "TTE''yi giyrnek düşmana beyaz. bayrak 
sallamaktır" demenize ragmen giydiniz.Evet TKP/ML' 1 ı arka
daşların giydikleri de TTE'ydi.Ve o elb~se~er özel olarak 
Ingiliz Kumaşından yapılmış elbiseler değıldı. 

Unutulmamalıdır ki,bireysel davranışlardan dolayı bir gru
bu,bir örgütü suçlamak ve o örgütün adını vermek,karalam~k 
yanlıştır.llişkileri kırıcı,ittifakları parça~ayıcı~ır.Bugun 
gelinen yerde örgütlerarası Uişkiler_ daha dık~a~lı _d~vran
mayı gerektirmektedir.örnegın;aynı yontemle unlu ıtırafçı 
A.Haydar'dan dolayı TKP/ML'ye "çözüldü", :'Direnmedi" ya da 
"düşmana teslim oldu" diye bir deQerlendırme yapsak doQru 
olur mu? 

Sonuç olarak; 

Siyasetimizin tüm sorunlarda olduQu gibi cezaevleri ile 
ilgili sorunlarda da grup çıkarlarımız dışında genel ve nes
nel deQerlendirmeler yapacaQını biliyorum.Şurada şu kadarını 
belirteyim:12 Eylül BarbarlıQı ve vahşeti karşısında zından
lara doldurulmuş binlerce devrimcinin şu ya da bu biçimde 
direnmelerinin en ör.emli alanları olan cezaevleri gelecege 
önemli dersler çıkardı.Deneyler bıraktı.Ya da biz bunu böyle 
deQerlendiriyoruz.Biz,bu deneylerden yararlanmak ve bunları 
yaşadıQımız topluma ve mücadeleye maledici bir biçime dönüş
türmek,gelenek haline getirmeliyiz.Grupların fanatik yapıla
rının üzerinde saQını solunu biçerek,zorla "payeler" çıkar
mamalıyız. 

Söylenecek çok şey var.Bütün yaşantımızı siyasetlmize ~n 
geniş biçimde rapor olarak sunduk.Bunları nasıl deQ~rlendı
receQini şu anda bilemeyiz.Ancak,yayın zorluQu nedenıyle bu
rada da Metristekl deQerlendirmeye gtrmedik.Ama,bu yaı:ıla
caktır.Mutlaka yapılacaktır. 
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Gönderdiğim bu kısa açıklamayı aynen yayınlamanız dilegiy
le,tüm YENi DEMOKRASi çalışanlarına başarı dileklerimi ile
tirim. 

1 Agustos 1988 
(imza) 

Not:Bu yazının bir suretini de KURDISTAN PRESS'e gönderdim. 
Çogaltarak cezaevlerine de yollayacagım. 

• 
ı ÇAÖRij 

Iran ve Irak sömürgeci devletleri arasında yıllardır sü
ren kanlı sava~.emperyalist çıkarları tehdit ecen boyutlara 
geldi.dayandı.Dünya petrol ihtiyacının büyük bölümünü karşı
lıyarı körfez sorun olmaya başladı !Görünürde ıse,taraf olarak 
"5avaşan i kı devlet" (i ran ve Irak) ateşkes 'e zorlandı lar. 
"Barışçıl" çatı larla Orta-Dogu'ya "sük~net" gEtiriliyor! 
"insancı 1 ç.:balar" sonLç verdi(!) ve sanki err,peryal istlerin 
haberleri olmadar Irer ile Irak }ıllardır kendi aralarında 
savaşıp durmuşlar ••. Oysa,yalnız ABD'nin körfezde~ sağladıgı 
ı:oetrol ker.di iç tü~ Et ırr·irıin X29'u gibi bir yekün tutmakta
dır ... 

Irak d(·vleti ,çıkarlar yeregi "ar.ti-emperyal i st" olmaktar 
tüm "i leri ci" denyarın ve aynı zamanda da emperyalistler ve 
Arap Şeyhleri 'nin tam desteği ile yıllardır iran önünde da
yandı .Bu taksız savaş, Iran, Irak ve Ki:rt halklarını kan ve 
zulme boğdu,yedi-bitirdi .Binlerce ölü ve sakat bıraktı .Hiç
birşey olmamış gibi,her yanı ile kcna bulaşmış ve Halepçe 
Katili Saddam,savaş sahne!indE~ "kahraman bir imparator" gi
bi çekildi ... Barış v~ kardeşlik nutukları ile ~imdi Orta
Do~u'ya 2~ ülke asker gt•nderecek,birçok devlet ise gözlemci 
heyetlerini göndermeye başlac'ı lar bi le ... 

26 

Savaş biter mi?HJ.YIR.Çürı~ü.savaş,emperyalistlerin çıkarla
rının ve savaş teknolojilerinin bir geregidir.Şimdi yapılan 
sadece,savaşın bazı çıkarlar geregi biçim değiştirmesidir. 
Hesaplar ve kitaplar kimin için,kimin lehine dcnüşecek,bunu 
hep birlikte görecegiz •• Bizi ilgilendiren yanı ise,Kürdis
tan'dır.Ateşkes'e ragrr.en,lrak Kürdistan'a saldırıya geçti.6 
gündür aralıksız Güney Kürdistan'ı toı ve bomba saldırıları
na tutan lrak,90 bin kişilik büyük b~r kuvvetle Kürdistan'a 
yüklendi •• Savaşın psikolojik stresini daha atiatmadan bu 
yapılan baskın,Orta-Dogu'daki "barış"ın boyutlarını göster
mektedir!Tüm yerleşim birimleri ,köyler,kasabalar bombalan
maktadır.Sınır bölgelerinden yangınlar seyredilmektedir.Bin
lerce insan,kadın ve çccuk Iran-Türkiye sınırına sıgınmış 
durumda.30 bin kac'ar Kuzey Kürdistan'• (Türkiye kısmı) geçe
rek akraba ve tanıdıkianna sığınmeya başladılar.Digerleri 
sınırda beklemektedirler .. 

Peşmerge tüm saldırıları karşılamakta v~ savaşa devam et
mektedir. 

Orta-Doğu'da "barışı" kutlayan dünya kamuoyu,çagın bu en 
büyük katliamı karşısında suskun. 

Kürdistan,1975 yılınc~<ki gibi bir durumla karşı k.:rşıya 
bırakılmıştır.Her yandan kuşatılmış ve tecrit edilmiştir.So
run vahim ve zordur.Kan ve zulüır her ,yanımızı sarmış durum
dadır.Her yanı ile kana bL!aşmış Irak sömürgecileri Tür·k sö
mürgecilerinin de destegi ile bölgeyi hallaç pamuğu gibi at
maktadırlar.tmha eylemlerini sürdürmektedirler.lran sömürge
cilerı ise,kendi çıkarlarına uygun kısmi desteklerini tama
men geri çekmişlerdir. 

Peşmerge dişle tırnakla yarattıQı tüm ~vzilerin kcrunma
sına çabalamaktadır.lrak sömürgecilerinin el inde en öneml i 
tehdit aracı olan sivil mevzilerin,köylerin,yerleşim birim
lerinin beşaltılmasına çalışmaktadır.Halk kimyasal silahlar
dan kaçarak yer aramaktadır ,korunak! ı yerlere ve be-ı gelere 
çekilmektedir. 

Sömürgeci devletler,her za~an old~Qu gibi kendi araların
daki çelişkileri erteleyerek,bütün güçleri ile Kürdistan'a www.a
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yüklenmişlerdir.Kimyasal silahlar,bombalar ve vahşice saldı
rılarla imha eylemi sürmektedir.Binlerce insan perişan hal
dedır.Oemokrası ve soyalizm adına mücadele ettiklerini iddia 
edenler,toplumsal muhalefetin bilinçli ve ısrarlı yapısı 
k~rşısında sessizce ve "barışçıl" olarak seyre dalmışlardır. 
Kurdıstan sorununu siyasal olarak kullanılan,bir araç seç€r.
ler ve pazarlııya~lar,a~ızlarına sakız edenlerden çıt çıkma
maktadır.Ve Turkıye'nin Kürdistan'la ilgili proçramı da açık 
seçık bellı olmuştur.Oyun bozulmuştur.Ateşkesi ısrarla iste
menin nedeni anlaşılmıştır. 

E~er ateşkesilsin.savaş olmasın deniliyorsa,barış gelsin 
deniliyorsa,Kürdistan ~orununda bir artniyet yoksa,bu katli
ama ned€n sessiz kalınıyor?E~er Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mucadelesi destekleniyorsa ve programlanıyorsa bu katilama 
neden göz kırpılıyor.Evet.Kürdistan sorunu Orta-Oo~u'da ö
nemli bir olgudur ve de~işecek dengeler içinde emperyalist
lerin çıkarlarına zarar verecektir.Emperyalist ve sömürgeci
lerin izin ve icazetleri içinde ve danışıklı olarak dövüşen
ler deşifre olacaklardır.Kapalı kapılar ardında ve istihba
ratların karargahlarında yapılan hesaplar gün ışı~ına çıka-
caktır... ' 

insanlık aleminin şerefli bir üyesi olmak ve özgürlü~ü ile 
ülkesinin ba~ımsızlı~ı u~runa yıllardır vuruşan Kürt halkı'
nın imhasını Orta-Do\)u "barışı"nın karşısına koymak nasıl 
bir anlayıştır?Varsın Avrupa'nın göbe\)inde insan hakları a
dına hayvanlar korunsun?Varsın Yüce Komünizm adına emperya
list-sömürgecilerin çıkarlarına insan hakları H1BE edilsin? 
Varsın sosyalizm Ulusal Kurtuluş Mücadelelerinin de\)il,dünya 
dengesinin dostu kılınsın!Ama,Kürt halkı boyun e\)meyecektir. 
Mutlaka zafere ulaşacaktır.Zaferle birlikte çıkarlar da biz
den yana dönecektir .. Biz,bu günleri unutmayaca\)ız ..• 

E\)er,dünyanın gözünün içine baka baka,çocuklarımız,kadın
larımız ve savaşçılarımız katlediliyorlarsa,buna sessiz kal
mak en büyük insanlık suçudur ve tarihe de kara bir leke o
larak geçecektir.Ama,geçmişlerinde bunun gibi binlerce olay 
olan ve tarihten hiç utanmayanlar için şimdilik sorun yok! 

ILERICtLER,DEVRlMCILER,DEMOKRATLAR, 
Irak sömürgeci lerinin,Baas Cuntası •nın eel tatlarının Kürt 

halkına,Kürdistanlılara karşı giriştikleri imha eylemini kı
nayınız.Bu mücadelede Kürt halkını ve Kürdistanlıları yalnız 
bırakmayınız.Devam eden jenosid ve zulüm karşısında suskun 
kalmayınız.Protestolarınızı yükseltiniz.Kürt halkı ve Kür
distan uluslararası destek ve dayanışmaya herzamankinden da
ha çok ihtiyaç duymaktadır. 

HIÇBIR SALDIRI VE SöMORGECt EYLEM KORDtSTAN ULUSAL KURTU
LUŞ MüCADELESiNI DURDURAMAZ. 

SöMURGECi ORDULAR,KORDtSTAN'DAN DEFOLUN! 
YAŞASlN HALKIMIZIN öZGURLUK ve ÜLKEMIZIN BA~IMSIZLIK MüCA-

DELESi! . 

10 A\)ustos 1988 rızgari 
Rexıstına Rızgariya Kurdistan 

• 
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DİYARBAKIR 

H A P i S H A N E 

R A P O R U 

c ı ı t 1 2. B A S K 1 

Dizgi - Baskı 

rızgari 

basın/yayın merkezi 
1.basım Şubat/1988 
2.basım Temmuz/1988 

Sunu ş 
Giriş 

1 Ç t N D E K 1 l E R : 

1.80LOM 

A-Kürdistan O ı g u s u 
B-Soruşturmalar (Polis ve MlT),Oevletin Siyasal tavrı 

2.8 0 l 0 M 

Türk Devletinin c eza s i ya s e ti,Kürdistan'da uygu
lamalar. 

3. B ö lO M 

H a p i s h a n e ı e r (Sorgulama-Mahkeme-Cezaevi üçgeni
nin Oluşması/Uygulamalar) 

A-Gözaltı 
B-Hapishaneler (Askeri Ceza ve Tutukevleri) 
C-1 Nolu Diyarbakır Ceza ve Tutukevi 

4. B O l O M 

2 Nolu Sıkıyönetim Askeri Tutukevi 

5. B O L O M 

A-Diyarbakır Zındanında Tutuklunun Koguş Içi Yaşamı 
Sorgulamalar ve lhbarcıların Durumu Belli ve özel Değerlen
dirilmesi. 

A Ç 1 K L A M A L A R 

DiYARBAKlR HAPISHANE RAPORU 2.CiLT YAKINDA ÇlKlYOR 
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