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rızgari_ 
PARTIYA RIZGAHIYA KURDiSTAN 
KÜRDiS!AN KURTULUŞ PARTiSI 

(r ı z g a r i) 

WEŞANE NAWENDi YA/ 

-·~·· .. !'AERKEZ YAYlN ORGANI 

Gulan-Mayıs/1990 

Hejmar-Sayı:22-23 

Navni'şana Pewendfyen Navnetewi'/ 

Uluslararası ilişki Adresi: 

Post Box :105 / 4019 BASEL 
SCHWEİZ 

BU SAYIDA / DIVl HtJMARIDA: 

*Başyazı: "KÜRTLERiN iNSANI HAKLARI 
ve KÜLTÜREL KiMLiK" Ozerine.(sh:7-31} 

*Siyasi Yorum. "2000'e DOGRU DERGiSi'-
NiN A.ÖCALAN 1LE RÖPORTAJI 'NIN BiZE ,. 
ANLATTIKLARI.(sh:32-58) 

*MARKSIST öGRETI,SSCB PRATiGi ve 
11 YENiDEN YAPILANMA11 (Teorik-ideolojik 
sapta.malar l program eleştirisi ) 
(sh:59-128 -gelecek sayı da devam 
edecek) 

*bir değerlendinne: BİR TARiHTİR 
YAŞANAN.(sh:129-137) 

*iŞGALE ve TERÖRE KARŞI KiTLESEL 
DiRENiŞ ! Nusaybin, Cizre ••• (sh:138-
145) 

*CEZAEVLERiNDEKi YOLDAŞLARIMIZDAN 
MESAJLAR •• (sh:146-220) , 
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*HALEPÇE 1 Yİ UNUTMAYACAGIZ.. Resim. 
(sh:220) ... . 

*Z.ADSIZ ARAMIZDAN AYRilDI. (sh:221-
223) 

*HABER. 11 Helsinki Azınlıklar Alt 
Komitesi ve Kürtler·~~(sro:224-226)' 

*HABER. isviçre•nin Lozan Şehrinde 
Semoozvum .• (sh:227-229) 

*Siyasi Yorum. 11 HELSİNKİ AZINLI.KLAR 
AL f KOMiTESi VE KüRT~ER 11 toplantısı: 
üzerine .. (sh:230-243) 

*PARTi BiLDlRİLERİ ••• (sh:244-268) 
EK/PROGRAMA SiYASİ. (Rüpel:17-31) 

AÇIKLAMA : 

22. sayımızın baskı formaları bazı 
nedenlerle tamamen imha olduğundan, 
22. ve 23. sayıları birleştirmek .
zorunda kaldık. Bu nedenle, baz.L
yazıları yer darlığından dolayı 
çıkarmak zorunda kaldık ••• 
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"Konferar< Oluş 

biçimi ve Sonuç 

Sildirgesi 

.başyazl. 

"KÜRTLERIN INSANI HAKLARI ve KÜLTÜREL KIMLIK" Ozerlne. 

14-15 Ekim 1989 tarihinde Paris' te Bayan Mi tt er and' ın hlmayelerinde4 
"Fransız Özgürlükler Vakfı" ve Paris "Kürt Enstitüsü"nün ortaklaşa 
düzenledikleri "KÜRTLER,lNSAN HAKLARI ve KÜLTÜREL KIMLIK" 
adı ile bir "konferans" yapılmıştı. Bu "Konferans" ile ilgili geçen 
sayımııda kısa bir haber vermiştik. Daha geniş haber ve yorumlarımızı 
bu sayımııda verece~imizi açıklamıştık. Iki ·· sayımızın . birleştirilmesi 
nedeni ile biraz gecikme oldu. Ancak, son. zam.anlarda bu tür konferans
lar (toplantı ya da Sempozyumlar) arka arkay-a· yapılmaya (•) başlandı.
Her ne kadar birbirinden "farklı 11 gibi gösteriliyerse da, belli bir 
programın devamı olarak sürdürülmektedirler. ·KUKM açısından üzerin
de ısrarla durulması gerekmektedir. 

("')_Daha önceki dergimizde sözünü ettiğimiz Paris "KÜRTLER,. INSAN 
·-~:: .. ~ ;_· ... \ .;.··'. .- .. }~~\. ···;"l ........ 

> '·' ,--· - ';1 

: \; ·, - " ., 
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'"- ... ' ' 

Burada Paris "Konferansı" ile ilglH bazı sonuçlar üzerinde duracağız •• 

tık girişimleri başkaları tarafından başlatılan Paris "Konferansı", 
daha sonra, Fransız devlet yetkililerinin "Paris Kürt Enstitüsü"nü öne 
çıkarmaları-·ile, ·ilk girişim .. amaçlarından çok farklı. pir alana çekild,i,. 
Fransız Devleti 'nin "Kürt Siyaseti"ne uyar lı bir çerçevede yürütüldü. ·· · 

Toplantı, Kürdistan'ın dört parçasından ve SSCB ile Amerika' dan 
gelen unsurlar tarafından izlendi. Ancak, uluslararası düzeyde beklenen 
ilgi_yi görmedi. . .. 

Topl~ntının muhte~a' ve biçimi üzerinde, toplantıdan önce KUKM 
içindeki siyasal güçler tarafından bazı eleştiriler yapıldı. Paris "Kürt 
Enstitüsü"nün "konferansa" çağrı davetiyeleri, siyasal örgütleri dışta

layan ve ancak "belli" kişileri davet eden bir muhtevadaydı. Ayrıca, 

Kürt Sorunu da, "Kültürel Haklar" temelinde ele alınıyordu. Bu konular 
Kürdistanlı örgüt yetkilileri tarafından eleştirildi. Partimiz de bu 
tavrı· 6naylamadı. Kişi olarak toplantıya çağrılan Avrupa sekreterimiz 
toplantıya katılmadı,durumu eleştirdi. Bu konudaki görüşlerini de 

HAkLARI- ve •, i<OLTOREL KIMLIK''. -konferansı . ile, Ocak 1?90'da 
Kopenhag1 ta 11HELSINKI AZlNLIKLAR ALT KOMITESI ve KÜRTLER" 
konulu toplantı ve son zamanlarda (Nisan 1990) Lozan' da yapılan 
"KÜRT HALKININ DURUMU HAKKINDA SEMPOZYUM" toplantıları
nın haber ve yorumları dergimizin ileri sahifelerinde verilmiştir. 
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Kürdistan Press'le yaptığı röportajda açıkladı. (Bak: K.Press, Ekim/19-

89. Bu açıklama metni de dergimizin ilerideki bölPrnlerinde verildi.) 

Bunlar dışında; önemli bir olay da Güney Kürdistanlı Cah§'ların toplan· 

tıda konuşturu lmak: işteıımesidir. Bunun gibi K. Kürdistan' dan da K. 

İnan gibi unsurların çağrılı olması da gereken tepkiyi gördü ••• 
,, .. ' 

"Kpnferans"a katılanlar, . ':iki . gün boyuru;·ş,_ . sırasıyla. çeşitli konularda 

tC\rtıştılar. Bu konuların tümü "KÜFt:rL.ERIN INSANI HAKL~B-1" ile 

ilgiliydi.. İlginç olan yan ise, "Türkiy~'tic;ı Kürtl~rin: ;<qurumu . (,.)~erine" 

SHP Milletvekilinin konuşmasıydı. K. Kürdistan'da öncülük iddiasında 

olan iki yapının kişi olarak çağrılı temsilcileri :ıse, tali konuları ele 

aldılar~:~ı örneğin; "Türkiye Cezaevlerinin Durumu" ve "Tü'rk. Hukuk 

Sistemi" glbi •• Böylece, "Kürtlerin Durumu" üzerinde SHP MÜletv~~ili'
nin konuşmasına razı olunmuştu ••• Bu konular da belki kendi baŞlarına 

önemli konulardır. Ancak, toplantının niteliği içinde ise, tali · birer 

konudurlar. Ve siyasal örgüt temsilcilerinin temel olan sorunu tartışma 

zorunlulukları vardır. Bu konuda. KUKM'nin temel ve ·vazgeçilmez 

ilkelerinin gündeme getirilmesi görevi başkasına devredilemezdi.. · 

Yukarıda da açıkladığımız gibi, "Cah§'lar da,gizlice toplantı binasina 

~tirilerek, konuştı,ırulmak istendi. Irak,c-.·Kürdistanı . Cephesi~. adına 

itiraz edildikten sonra tartı!imalar çıktı. Paris "Kürt Enstitüsü"nün 

adamları oldukları bilinen bazı unsurlar tartışmalara müdahale ettiler · 

ve bu olav da teoki ile kar~ılandı. Ancak, Cah!;i'lar konuşturulmadılar ••• 
9 
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,. 
Toplantıya:: bir grup tarafından ·hszırlanan (ço~nluğu Türk. "Sol''u olan ve aralarında bazı Kürt unsurların da bulunduğu grup) ve. Kürt Sorunu"nt.ı UKKTH çerçevesinde ele almayı öngören usonuç Bildirgesi" taslağına. rağmen; önceden Fransızca hazırlandığı belli olan ve Kürt Sorunu'nu "KÜLTÜREL KIMLIK ve INSAN HAKLARININ IHLALI~' düzeyinde ele alan "Sonuç Bildirgesi" dağıtıldı ••• - · ··· 
"KÜR TLER,lNSAN HAKLARI ve KÜLTÜREL KIMLIK" konulu "KONFERANS"ın Fransızca olarak dağıtılan Sonuç Bildirgesi şunları içeriyordu: .. . . . . '. .. . ::.çEŞtii Plkelere balOnmilş bir halk olan KOrtlerln,yaşadıklan ülkelerin herblrlnde,sadece ve sadece yasal demokratik ve politik haklannı savunma ve kOltOrel kimliklerini koruma istemlerinden dolayı trajik bir yazgı ya boyun eğdiklerl gözönüne alarak; 
-Kürt halk~nın yaşadığı ülkelerde insan haklarını savunmakle görevli sabit bir mlsyonun,tüm demokratik ülkelerin parlamenterlerine açık ve bu yönde hareket etme görevini Fransız Özgürlükler Vakfı 'na . bırakmış,bir misyanun oluşturulması yoluyla çalışmalarını sürdürmeyi istediğini; 

-Kilrt halkının temsilellerinin konUfjmak Ozere Avrupa Parlamentosu•na,Avrupa Konseyi'ne ve TOm uluslararası toplantılara çaQnlmasını Istediğini; 

-Ulusal kanunların kimyasal silahların yaP,ımını yasaklamasını ve aynı şekllde,uluslararası kanunları çiğneyerek biyolojik ve kimyasal 10 . 
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. silah kullanan Olkelere karşı,ekonomik ve diplomati~ .· yaptırım.lar 
empoze etmek için hükQmetlerln uluslararası bir anlaşma imzalama
le.rını istediğini;beyan e*r. 

-Birleşml§ Milletler Gettel Kurulu'nda ve tüm uluslararası: toplanb
larda gözlemci statüsOna elde etmek amacıyla,KOrt halkının bütünO
nO temsil eden bir organizasyonun derhal olU§tl.!rulmasını tavsiye 
eder; · ·· 

~Profesör Saharov'un. girişimiyle, Birleşmiş Milletler Örgütü Genel 
Sekreteri' nden, uluslararası barışın garantörü olarak, Kürt Sorunu 
üzerine özel bir Genel K~rul oturumu toplanmasını· ister; 
-Mülteci Kürtlerin dramatik durumuna dikkat çeker ,bu halkın· istem
leri ve beklentileri dikkate alınarak . kendilerine aktif ve sonuç alıcı 
bir desteğin götOrülmesinl ve özellikle hOrn~lst blf. yardı~ın sağlan~ 
ması amacıyla HCR (Kızıl' Haç Merk~) ile . göi'Üfjmelerln acilen 
tekrar başlabirnasında ısrar eder,· HCR'niri (Kızıl H~._ Merkezi) ,_,öz~l 
bir oturumu bu soruna ayrılabilinir; · · '--' ·· · · · · .:.. · · · ·. · · ·· ·· 

-Yerinden edilen Kürt nüfuslarına layık görülen yazgıyı kınar ve 
ilgili devletlerden uluslararası hukuk kurallarına saygı göstermel~ri,:o; 
ni,hümanist bir yardıma ihtiyacı olanlara bu yardırrün teminini talep 
e Ger; 

-Birleıjmiş milh~tler OrgOtü. Genel Kurulu'nlln B Aralı)< 1988 tarihli 
43/131- No'lu· kararına ·uygun olarak,tarafSız bir §ekilde harekff 
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.,~(j.e.n,gerek hOJ<ümetlerarası .' gereksE! . ·. hükOmetlerdışı · · ··. örgütlerin,bu 
zoraki gQçün, ~~anlarıyla .. st;!rbestçe tem~ .kurmalarını ister •. ;: ' . . . .·. . .. 

-Konferans, Kürtlerin Insani Hakl~rını ~oruı:na. 1sveç Kc;ımite~l'nce 
Stoc~'}P}m '.ee- J 990 ··Temmuz~ untiah' · öhce ~~ yen'i _:·bir ' toplantınih~ Örgdtie-
n~ceg~nı duyurur." .. ···: ·'··,· ,,.;y "' .. ·. , •.•. , · .• ·. . . 

Yukarıda · açıklanan·' *Sonuç' B'ildirgesi" ·çerçevesinde toplantıyı herşeyi 
ile olumlu bulan yaklaşım dışında 2 görüş daha ortaya çıkmıştı. 
Ancak bu görüşler azınlıkta kaldılar.. Bunlardan .biri; • . 

Uluslararası· düzeyde · sorunun ele· alınrn~sı~ı olu.ml~ , buh..ıyordu, · an
c~~,Kürt Sorunu'nun "İnsan Hakları ve ~ulturel Kımlık' o~arak değe:r-

: .lt:ıiC'.fttHi"nesmi eleştiri yordu. · · · · · · · · · · 

Diğ,~r t;ı_ir gqr,üş te, sorunun "KGitürei KimÜk" .düzeyin~e ele alıı:~~
sını KÜKM'ne karşı bir k o m p ı o olarak nitelıyordu •. Frarısız Huku
metinln !!kürt Politikası"na toplantının alet edildiğini vurguluyorqu. 
B~ son görüş oldukça cılız kaldı~ •• 

<-.~-) 

Peri~~- ·,;Konferansı" aslında bütün boyutları ile teŞlir edildi.' Özellikle 
K. Press'in ciddi çabaları sonucu bütün detayları ile gündeme getirile
bildi. Anç.ak, bizim .. açımızdan üzerinde durulması gereken bazı boyutlar 
~;~~~r._ ·•. Sunlafı tattışmak zoruodayız. KUKM' nin .. içinde . bulunduğu 

ll 

. Içinde bulunduğumuz 
durum: 

ve "Konferans". 
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durum ve büyük devletlerin çıkar hesaplarının bir kabus gibi üzerimize 

çöktüğü bu dönemde, Kürdiste;n Sorunu'nu a~ağı düzeylere çekme 

fırsatını kimseye tanımamak, kadrolarımızın uyanık ve duyarlı olmaları

nı sağlamak görevi ile karşı karşıyayız. Teorik ve ideolojik bir çökün

tünün yaşandığı bu günlerde, "konferans" ve "Sempozyum"ların daha 

bir çok tekrarı olacak. Ağır siyasal bunalım döneminin atlatılabilmesi 

için ısrarla ve kararlılıkla. mücadelemizin temel ve vazgeçilmez 

hedeflerini korumak, elde edilmiş mevzilerin terkedilmemesini sağla-

. mak gerekiyor. Mücadeleye her yandan saldırı ve komploların olduğu 

muhakkak. Başka ili~ki ve bağlantılar içinde, amaçlarına uygun olma

y_an "konferans"ların deği~ik görevietle sürdü_rüleceği de gözlemleniyor. · 

Ozellikle Türkiye'deki ''legalleşm'e" ve "ehlileşme" operasyonunun 

· içinde bazı kişi ve kurumların kendr devlet çıkarlarını bu platformtarla 

'ort-bas ettikleri de açıktır •• 

Dünya • da bugün reel sosyalizmin derin bir bunalıma düştüğü · ve 
kendi iç · sorunlan ile uğr~tığı günler y~amyor. Dünya düzeyinde 

ulusal kurtuluş Mücadelelerine s t. a t ü k o 'lann ve . s i s t e m 'lerin 

devamından yana öneriler yapılmakta ve prograı:nlan dayatılmaktadır. · 

Böylece, ulusal kurtuluş Mücadeleleri yalmz ve çözümsüz bırakılmaya 

. çalışılmaktadır. 

lran-:-lrak Sava~ı,emperyalistlerin istedikleri doğrultuda sonuçlandı-.. 

rılıp, Güney Kürdistan'ın Kurtarılmış Alanları'ndaki siyasal güçler, 
'13 
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maddi dayanakları ile birlikte sökülüp, m u. h a c i r 'liğe zorunlu 
kılındılar. Doğu' Kürdistan'da Kasım-4-o'nun · ölOrrıü . ve 1-KDP'peki 
bölünme ···Ue,·Kürt hareketi buyük- orarldi!. etkisizleştirildi. Kuzey KOr
distan' da r e a k s i y o ·n e r akımlar hi~· iç dinamikler tahrip edile:ırek, 
Kürt ulusunun silahlı direniş geleneği yıkılmaya çalışılıyor. Ve Tamp()fl . 
Balge Planlan lle, · z o r 1 a · g ö ç programlanı yar·~ GAP güvencesi 
için alan askerileştiriliyor.. ··· , ··· · 

Bir yandan da Avrupa1da kolu kana~ kınlmış ve durmadan küçülüp, 
parçalanan bir yığın grup, kendi yapılanm korumak · için · KUKM 'nin 
temel hedeflerini pazarl~maya hazırlaıuyorlar •• TC'nin "legalleştlrme" 
ve ''ehlileştirme" programına uygun "~okrasi" platformları KUKM'
nln Llr'lilne çıkarılıyor ••• KUKM'nln son·. on yHlık ivmesinde büyük bir 
~üş ve bunun doğal sonucu olarak ideolojik-·Jeorlk ve siyasal bunalım 
had safhaya varmış durumdadır.. ; 

KQrdistanh siyasal güçlerin dağınıklığı ve KUKC 9ibi . ternel bir a - . 
:, ~ ç .'.tap., . yoksun . oluşlar;l,bağımsızlıkçı '· dlp'lbmatik . ilişkiler ağı 1 nın 
orul~mediğı, "ben . merkezci", ilkesiz,pra·gma~ik Ulşkilerle bir bütün 
o_lar.a~. oluqıs~z şartlar~a okfuğurr:!uz açık~,;Ostü~e üstlük,dünya ... devletle-:'· 
rı .. (d.emokratık 1) tercıhlerinf. Kurdistan1 ı: söm,Orgeleştlren devletlerden 
yana belirlemişken; Paris'te "Kürtler, Insan H,akları ve Kültürel Kim
lik" adı ile yapılan "konferans";doğal olarak Ffansa devletinin denetim 

, ve himayesinde bir konferans olacaktı... ·.~ · 
14 ~ 1 
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' ' 

III 

a) 

"Konferans" 

hedef 

fia!llrtmıştır. 

' . !(· 

KUKM'nin içinde bulunduğu olumsuz ıaartlarda, emperyalist ve sömürge

ciler "yeni" programlarla çıkıp, "Kürt Siyasetlerini" değiştirmeye 

,, yönelik belirli adımlar atmaya başladılar 1 Gerek uluslararası şartlar, · 

,. gerekse Kürçiiştan'daki siyasaL. güçlerin içinde bulundukları süreçte 

organize edilen Paris "Konferansı"; KUKM' nin çekilmek · istendiği 

noktayı ve üzerinde aynenmak istenen oyunları açıkça göstermektedir. 

Bunun teşhir'i ve bundan sonra (sık sık yapılacağı izlenlmi olan) 

yapılacak bu tür toplantıların muhtevasını kavrayıp, altarnatif siyaset-

Jer oluşturabilmek açısınden ciddi olarak incelenmesi gerekiyor. Bu 

;·:n ve benzeri toplantılar* birer t e h d i t aracı olarak KUKM 'nin önündE! 

durmaktadır ••• 

"Konferens'ın tartışmaları ve Sonuç Bildirgesi incelendiği·.·· zaman 

görüleceği gibi, Kürdistan Sorunu "Kültürel Hakler Sorunu" olarak 

ele alınmış ve bu düzeyde tartışılmıştır. Dünya demokratik kamuoyu 1-

ne da bu düzeyde sunulmuştur. Bu yaklaşım, Kürdistan Sorunu'nu 

sönıürgeci devletlerin bir iç sorunu olarak ele almış, KUKM'nin çok 

ihtiyaç duyduğu uluslararası desteği onun aleyhine biçlmlendirerek, 

temel hedeflerini dıştelayan bir yaklaşımdır. Bu elbette ki bilinçli ve 

programlı bir yaklaşımdır. ' ' 

Kürdistan'ın sömürgelefjtirilmesi eylemini, sömürgeci devletler bizzati-
15 
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hi emperyalist programlar ve OOıann denetimlerinde gSrçekleıtirmiper
dir. Fransız emperyalizmi bu program Ve ~tim Işinde direkt rol 
oynamıştır. 1938'e kadar · KOrdlstar)'a fWI ~ fv9al altında tutll*tan 
sonra, çıkarianna gOverw.:eye alarak, yine p~b lJIÇimde KOrdlst~"" 
dan çekilmfvtlr~ Yerine Ise, Suriye S&nOrgrjcl ~letlnl bırakmıştır. 
Kuzey KOrdistan'dald Ulusal DireniiJ'lerde Kemalisliere destek vermll. 
Ulusal Direnfv'lerln kınlmasında :fiili rol aynapul bir gOçtOr-

·ı.· .. . '•' .. • ' 

Bu nedenlerle, KOrdlstan'dakl Ulusal Kurtuluş-· MOcadelesl'nln çOkertil
mesi ve hedeflerinden saptırılması;. en az .KOrdlstan'ı payl~mış slknör
geci. öörı ,çJ~vlet kadar Fransız E:mperyallzmi'nl de . llgllendlrmekledlr. 
"Konferans" ta, Kurt Sorunu'nun sömOr.gecl devletierin bir iç sorlft.l 
dOzeylne indlrgenmesl de, Işte bu siyasetin bir sonucudur. Bununla 
hem KOrdlstan'dakl m u ha ı efe t •ı biçlmlendirip denetlerneyi 
hedef almaktadır. Bu, onun uzun vadeli çıkarlarını çok Ugilendirmek
tedlr. Orta-doau'da gelecekteki istekleri, ona bağlı ve . bağımlı bir 
oluşumu gerekil kılmaktadır. Hem de, kendi demokratik kamuoyunu 
bu anlayış temelinde blçimlendlrlp, KUKM ile .kendi demokratik 
kamuoyu arasına s e t 1 e r çelaneyi hedeflemektedir. 

GöriUOyor ki, One çıkanlan yQzQ ne olursa o1sm, "konferans" KUKM 
açısından bir hedef fJBIIrtma eylemldlr-
16 
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b) 

Kürt Ulusu'nun 

yerine bcŞ<aları 

geçmiştir. 

Kürdişt~m teırihi, Kürt ulusunun kaderini belirleyen konferans,anlafima 
ve toplahi:ılarda bit· taraf olarak temsU edilmemiş olmasının örnekleri 
ile doludur. Paris "konferansı "nda da KWKM! nde ; temsil hakkına sahip 
olan siyasal örgütler dıştalanmış; siyasal,örgütsel ve' askeri dayanal<Jarl~;:c . 
bulunmayan güçler ortaya çıkarılmıştır. Bu güçler kendilerini Kürt 
Ulusu'nun yerine koyarak,onun temsilciliğine soyundurulmak istenmiş-
tir. · 

KUKM'nin temel dinamikleri ve güvencesi ola~~· alanpa vuruşa· vuruşa:'· 
bu günlere gelen, rtıücadelenin her türlü acı ve cefasım çekmiş olan'!" 
siyasal örgütlerin dıştalanması, örgütsel. kimliklerini sergilemelerinin , · 
ve mücadelenin siyasal boyutunu ortaya koymalarımn engellenmesi; ' 
Kürdistan'daki statüko'nun korunmasına yönelik bir eylemdir. 

. . . 

Siyasal mücadelede temel araçlardan biri olan,siyasal örgütlenmelerin 
tasfiyesi ve işlersiz hale getirilmesi, siyasal mücadelenin kendisinin· 
tasfiyesinden başka bir anlama gelmez. Görülüyor. ki, "Konferansnfi;·. 
düzenleyen emperyalist metropollerdeki siyaset .cambazları, sörriürgeci'"' · 
lerin vahşet ve kanla çökertmek isteyipte başaramadıkları siyasal 
örgütlenmeleri, Avrupa batakhanelerinde atraksiyonlarla çökertmeye 
çalışmaktad~rlar. Böylece, K~KM'ni etkisizleştirip, istenilen program-

. ların dayatılması ve kabullendirilmesi sağlanmaktadır.· Emperyalist ve. 
sömürgeci siyasetiere yatmayan siyas'al örgütlerin etkinliği -zayıf ve:' 
Tek Bir Taarruz Cephesi'nde olmasalar bile- dayatılacak programlarırı, 

1t 
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uygulanabilirli~ini zorlaştıracak, :ve engelleyecek tek etkendir •• ·Siyaset 
, pımbazları bunu ç.ok iyi bilmek.tedirler ••• 

"Konferans"ı programlayan "Kürt Ulusunun Dostları", gerek Irak' tak~_ 
·-~~Kür.ı" cah~ları ,.getirip konu~turmak, gerekse. Kuzey Kürdistan' d.en 
,pir kısım "Kürt" cahş'larını -K.lnan gibi- davet etmekle, Kürt Ulusu
,.na karşı jenosit ve imha eylemleri yapan sömürgeciler ve onların 
eyleminde aktif rol oynayan işbirlikçilerln meşrulaştırılması güdülmüş-
ill~ . . 
.... ;. 

Uluslararası demokratik kamuoyu kalllsında HALEPÇE ve sonraki 
katliam,sürgünlerle tefjhir olan Irak sömürgeelleri ile ~irlikçllerl; ··l2 · 
Eylül Harekatıyla uluslararası tepkileri üzerine çeken TC sömürgecileri 
ve Şıirllkçilerinln aklanmalan hedeflenm~tir. 

KQrt ulusu karşısında aklanmayan, aklanamayacak olan bu düşman 
güçlerin, programlarının uygulanmasının getirece~i tepkileri kavrayan 
emperyalistler, "Dostluk'·' görüntüleriyle KUKM'ni içerden yıkıp, 
yozlaştırma eylemini ye~lemektedirler. Büyük bir ustalıkla sömürgeci
lerin imha ve jenosid eylemlerine' olan tepkileri, Cahş'larla gündemden 
düşürmeye ve sömürgeci parlamento üyelerini "Kürt Ulusunun meŞru 
temsilcileri" düzeyine sıçratarak kamufle etmeye çalışmaktadırlar. 

18. 
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lpdikçi Kürtler 

meşrulafjtınlmış

lardır. 
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İlginç olan da, bu mizan~ene, toplantıya katılan (özellikle Kürt olan
lar) konuşmacı ve izleyid~erin tepki göstermemiş olmalarıdır. 

Uluslararası dOzeyde KÔft Sorunu'nun "çözümü"nde aktif bir rol 
oynarn~l.<. isteyen Fransız· emperyalizmi, ince diplomatik manevralarla, 
"Kürt Sorunu" karşısın~ programını uygulamada hazır · bir "Kürt" 
kesimini bulmakta da zorbJk çekmedl. 

' Avrupa tüketim toplumunun içinde biçimh~nmifi,çürümüş değerleriyle 
ve r:ıe idüğü belirsiz anti-~rgöt "Kürt" aydınları ile;, KUKM karşısında 
siyaset üretemiyerek küçülüp gericlleşen; emperyalist ve sömürgecl 
siyasetiere kendini dayatarak siyaset yapmayı ulusal kurtuluş mücade
lesi ile özdeşleştirme iha~etine hazır bir kesim hemen bulundu ••• 
Paris "Kürt Enstitüsü" gibi asıl görevi; KUKM'ne. diplomatik yardım 
yapmak, Kurtarılmış alanlarda üretimin güçlendirilmesi için uluslar
arası kamuoyu'nda siya5al çalışmalarla oluşturdu§u maddi ve manevi " 
de§erlerl KUKM 'nln kullanımına sunmak; ülkelerinden nzalan hllafına • ;~ 
ya da nzaları ile ayrılmış olup Avrupada bulunan Kürt toplululdannı · ·.' 
(mülteci,işçi.,öğrencl vb •• ) asimilasyona karşı· kapalı tutmak ve bürokra
tik yardımlarda bulunmak çalı'"'alarıdır. Oysa, P"KE" bu görevi olan ··' 
çalışmaları bir yana bırakıp, KUKM'nin güvenceleri olan siyasal ; 
güçleri dıştalayarak, kendini ve hiç bir pazarlık gücüne sahip olmayan· · 
-KUKM'nln siyasal güçlerine destek olma~n öte bir fonksiyon taşıya
mıyacak olan- güçleri, Kürt ulusunun temsilelleri gibi göstermiştir.··· 

• • c ; 19 
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• Ve P"KE", kendisini emperyalist metropollerin varotjlannda "Maddi" 
bir güçmüş gibi görüntOleyerek (1), emperyalist güçler ve oynanan 
"Siy~t Oyunu"nun kuklası duruma bilerek d(Şlp, bu görevi gönOl _ .. 
rahatlığı lle oynamıştır.. · ,, 

Enstitünün konferans çağrısına (belli kişiler örgüt ki mÜ~{· dıştalanarak IV , 
çağrılmışlardır) karşı alınan tavu·lar,., UKM verdiğini iddia eden siyasal .· . . . 
Kürt Örgütleri açısından ciddi zaaflar lçemliektedir. ~ .. · ~KQilferans" karşı-

.. Partlm~ ~ K.-Pres5 y~tlcileri · dı"~ (çağnyı protesto ederek, ·sında Siyasal Or-

.katılmamışlardır) tOm ç~ph k~Uerin (birçok örgü~ ve parti yönetici- 'gütlt!!rln eksik ve .. 
si olan k~ller) cevaplan olumlu olmU§ ve hiç bir tepki . de gelmembj-
tir. Çağnlı olanlar "Konferans"a katıldılar. Hiç bir ·irade. kullanamadan .zaaf 1 arı. 
istenildiği biçimde davranarak, istenilen düzeyde konuıjmalar yaptılar. 

üstelik KUKM' nin temel soruılannı SHP millet.Vel<illerlne bırakarak, 
"Türk Hukuk sistemi" (TKSP Genel Sekl'eteri K. Sutkay'ın kOOUfjması
nı istedikleri konu) ve "Cezaevlerindeki Durum" (PKK temsilcisinin 
kontJ!111asını istedikleri konu) tali konulanrida kom.Jimayı kabullendiler. 

' Yer yer cılız bazı sesler çıktı. Ancak, sonuçta "Konferans"ın amaç 
ve niteliğine müdahale edilmedi ve "Konferans"ın meşrutaşması da 
.sağlanmış oldu. 
~'2.0 i 
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a} 

Ilkesizlik 

ve 

kararsızlık. 

Siyasal örgüt temsilcilerinin bu tavırları incelendiği zaman bazı tespit
Iere varabiliriz: 

Çıkış sürecimizden beri, Rızgari olarak, ilkeler üzerinde ısrar ettik ve 
kararlı biçimde ilkelerimizi savunduk. Bu davranışımız, bir çok alanda 
"yalnız" bırakılmamızı da getirdi. Ayrıca, birçok "demokratik" plat
formlardan da atıldık ! .. Biz, inatla bu tavrımızdan taviz vermedik, · 
veremezdik. KUKM'nde basit düzeylerde seyreden protesto vb.. için 
verilecek ilke tavizleri, elbette ileride büyük programlar karşısında· 
teslimiyeti dayatan önerileri kabullenmeyi getirecekti .. 

Ilkelerimiz üzerindeki ısrarımız, Paris "konferansı 11 Ile oynanmak 
istenen oyuna alet olmamayı da gerekli kılmıştır. Ve bunun karşıSında 
altarnatif programlarımızı açma ve uygulamada bize bir klavuz görevi 
yapmıştır. Çünkü, KUKM'nin asgari hedefi olan ülkemizin askeri 
i§galden arındırılması, ülkenin ve ulusun birliğinin sağlanması, sömür
geci ili§ki ve bağımlılıklara son verilmesi,dolayısıyla Bağımsız,Birleşik 
ve Demokratik bir Kürdistan'ın yaratılmasıdır. KUKM içinde olduğunu , 
iddia eden tüm siyasi güçlerin temel dayanakları ve varlık kO§ullan 

.. budur.. Paris "Konferans"ı bu tell)el mücadele hedefinden vazgeçmeyi 
getiren sonuçları ile hayati bir zaaf olmuştur.. · 
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Kürdistan'ın sınıflı bir topluni ve KOrUerin de bir ulus olmaları 

gerçe~i; KOrdistan'da ulusal demokratik mücadelenin verllece~l' gerçe

~ini de gösterir. Ancak, Kürdistan'da demokrasi mücadelesini _egemen 

·' •ulus "Solları "nın kendi ülkelerine layık qördükleri "demokrasi"'mücadele

sine tabi kılmak, Kürdistan'ın demokratikleıamesini engellemektir •. · •Bu, 

ilkesizlik ve tesllmi ye tl n ta kendisidir. 

DOn egemen ulus "Sollan" ayn örgütlenmemlzi kabul etmec::likleri 

lçln 11K0rt Ulusal Hareketine" k81'§1 çıkıyor diyerek eleştirlllrken, 

KOrdlstan•ın meşru temsilcisi olarak kendini sunanlar; . bugQn sömQrgecl 

···bu~Juvazlnln 11blraz demokratlışnası"nı stratejik· ht!def olarak önlerine 

51<oyatlarsa, egemera ulu$ 11solu11nun bile gerisinde. kalırlar ••• Evet, bu 

': ltkeslzll~ln sergllenmeslnden ba!jka bir arilama gelmez. 
,...~ ·. . : ·r . . . . ı'· : :- , t 

r--·· 

KUKM Içinde olan gOçierln, KOrdlstan'da demokrasi mücadelesi .ver 

: meleri, herfjeyden Önce. kendileri için varlık kO§UllJdur. euna _kendilerini 

layık görmeye· ahşm~lıdırlar. BiZim için· demokrasi mücadelesi,· Olkeml

,i ., zin askeri l$galden' arındırılması, lç_· · dinamiklerinin onarılrriası, . tOm 

,;<!Sim·f ve tabakaları ri özgür·- btçimde örgütlenme, şartlarinın yaratılması, 

;,:köylünün toprak sorunu'nun çözümlenm'esi, emperyalist ve sömürged 

. · Uiş~i ve ba~ımlılıkların kırılması vb ••• 'yi kapsar. Yoksa, sömür'gecl 

<burıuvazinin biraz daha "insancıllaşması" ya da'J· "eh,llleıaen" ve "legal

d~şen" "Sol"un burjuva demokrasisi kavgasının ~ürdlstan'daki demokrasi 
"22'-~i' ' " . . . . . . . 

>. ~ . ·' 

.,... 

; 
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mücadelesi ile blr ilişkisi .yoktur. Bunun birini diğerine peşkeş çekerek 
demokrasi mücadelesi olrri~z •• 

. -~ 

Elbette ki,sömürgeci devletlerin getirdikleri yeni illfiki biçimlerini 
dıştalayamayız. Bu gelişmeleri mOcadele . sürecinde ayırtederek, bu 
devletlerdeki uygulamalar : ve gelişmeleri elbette KUKM' ni yüklenen 
güçler hesaplayacaklar ve buna uygun taktikler belirleyeceklerdir •• 
Ancak, Kürdistan'daki demokrasi mücadelesinin temel. stratejik lhedef:.. 
lerı buna uyarlanamaz. . 

KUKM'nin stratejik hedeflerini emperyalist ve sömürgeci devletlerin 
değişen biçimsel uygulama ve atraksiyor:ılarına bağlayanlar, uluslararası 
düzeyde Kürdistan Sorunu' nu "kül türeıl' haklar", zulüm, işkence vb •• 
ile özdeşleştirenler, Kürdistan Sorunu'nu sömürgeci devletlerin bir iç 
sorunu olarak yansıtmaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. Dün 
egemen ulus "Sol "ları karşısındaki ilkesizliklerini, bugün emperyalist 
siyaset cambazlarının ka~şısında sergiieyerek, KUKM'nin tahrip edilme
si eylemini ısrarla sürdürmektedirler. Ki, Türk "Solu"nun Paris "kon-

. feransı"ndaki tavrı, "Kürt Ulusu KKTE'dir" diyerek, KUKM'nl yüklen-
diğini idpia edenlerden daha radikaldir.. . .• .. . . 

·KUKM'nin kendini dıştelayan dOzeylere ve Kürt Ulusonun · köleleştlril-. 
mesinin meşrulaşbrılmasına hizmet .eden "uluslararası: düzeyde tanı bl-. . . .· .. . 23 
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... maya" ·ihtiyacı , ~ok. Ter:s.f.ne, Uluslar8l'ası dOzeylerete gerçe.J< t;~epler ve temel"haklarıyla kendini tamtmaya ,deste~ ihtiyacı vardır. . 
Kürt ulusunun . asgari demokratik talebini gündemden düşürmek ve , ."tı~~.l;cı.r." dü~~_yine_, Jndirgeme,k; gelişmelet .. karşısında . K:ürd!stan siyasetı. · lerinde değlşikli~ · yapmaya , mecbur kalan emperyalıstlerı. rahat.latmak ·:-" demektir. Emperyalistlerin ~endi demokratik ]<amuoylarını KLJKM'nln · temel ve vc;tzgeçilmez,. tcıleph~rine karşı pr9grarnlar düzeyinde. ~içimlendirmeilerine' yardımcı 'olmak, ,demektir. Bu. da, batı demokrati~ · kamuoyu 'ile KUKM arasına set çekme 'eylemine katılmayı getirir. Bat~. emperyalistlerl, "Kürt dost ve şahsiyetleri" eliyle, Kürdistan · Sorunu'nu "Kürtlerin Kültürel Hakları" düzeyinde Avrupa kamuoyuna sunarak, . -, kamuoyunu · bu düzeyde biçimlendirdiklerinde; ·-· sömürgecilerin eh ufak bir siyaset değişiklikleri karşısında -allayıpjpulladıkları Kürt Dili'nin serbest bırakılması gibi- ·KUKM bu kamuoyu karşısında terörist damga. sı ile tecrit edilecektir. Bu,nasıl önlenecek? görüldüğü kadarıyla, · ilkesiz,programatik ilişkilerle bu işi götürmeye çalışanların böyle bir . sorunu yoktur. Gundemleştirdikleri düzey ve talepler, kendi program hedefleriyle çatışsa, kendilerini :Inkar etse bile onları ilgflendirmiyor •• 

'· Avrupa'da emperyalist. kınnblarla oyalamp, Kürdistan'daki tabana -eğer varsa:.. siyasi "çalı~a" gösterileri yaparak KUKM'ni pazarJayanlar,grup yapılarım koruma dışında bir sorumluluk taşımamaktadırlar. "Ben merkezci" bu yapılanmalar, KUKM'ne ödeteceklerini sandıklan bedel ·ve sonuçları önceden kabullenmişlerdir •• 
24 
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b) 

Örgütsel kimlik 

ve 

Kürt Ulusu'nu 

. temsil hakkı. 

Eğer,bugün uluslararası düzeyde Kürt Sorunu gündemin ilk sırasını 

almı~sa ve emperyalistler ile sömürgeciler program deği~ikliğine 

gitmeye çalı~ıyorlarsa;bunun, Kürdistan'daki siyasal örgütlenmelerin 

verdikleri mücadelenin bir sonucu oldiJğundan ku~ku duyulamaz. Böyley

ken, KUKM' nin güvencesi olan ve pa:zarlık gücüne sahip siyasal örgüt

lerin,kendilerini dı~talayan,onların temsil ve söz hakkı sahipliğini 

ortadan kaldıran bir düzeyi kabullenmeleri; KUKM'nde şimdiye kadar 

izlenen ilkesiz ilişkilere bir yenisini - siyasal örgütlerin kendilerini 

fhkarı- daha eklemi~tir. 

Kürdistan'daki siyasal güçlerin etkisiılejtirilme operasyonu,önce Doğu 

ve Güney Kürdistan'daki güçler üzerinde denenmifj. -Iran/Irak Sav~ı 

sonrası- ve bu güçlerin dütjtükleri olumsuzluklar Kuzey Kürdistanlı 

siyasal güçleri de etkilemifjtir. 

Gelişmeler karşısında · .. yeni siyasetler. üreterek çozucu olamayışın 

pa~iği içine .düşen K.Kürdistanlı siyasal güçler de, batılı emperyalist

~erın atraksıyo~ları kar~.ısında "yelkenleri indirmiş"lerdir.. Böylece 

ınkarları 'nı getırecek duzeyleri me~rula~tırarak, KUKM'nin siyasal 

güçlerinin dıştalanmasını onaylamışlardır. Bu davranışlar bir bütün 

olarak Kürt Ulusu'nun umudunu yıkmış, kitleleri örgütsüzlüğe götüren 

düzeyterin oluşmasına neden. olmuştur.. Meydana gelen bu durum, 

g~~ecekte enanlması zor tahrıbatlar yaratacak ve· her şeyi ile kendini 

mucadeleye vermi~ örgüt militanları; "öncüleri" tarafından. nasıl 

25 
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· yaln;z ve araçs!z bı;akıldıkl.~r.ı.!:'ı gl:irecekler~ir. Bu, 6rg0tsel araçların nası etkisizleştırileb~leceğini,._gostermesi açısından da ibret vericidir •• 
J"Om bu anti-örgQt ve , llkesiz yaklaşımiann doğal sonucu olarak, : sömürgecilerin yenf.; ·. :k•.ddalan "seçkin Kürt şahsiyetleri"ni "Kürt Sorunu"nun temel · "çözOcOler"i ve KOrt Ulusunun kavgasım veren "etkin" güçler olarak bS§ k(Ş!ye koymU§ ve "meşru temsilcUer"l düzeyine oturtmU§tur.· Böylece, KUKM önderliğinin,sömOrgecilerin bu kuklalan lle özdejleştlrllmek istenmesine de göz yumulmU§tur. 
Muhtevaları itibariyle Kuzey KOrdistan'daki tOm sl:imOrgeci uygulamaların Yasama ve Yürütme Yetkisi'ne sanip TC. ·Parlamentosu'nun meşrulaştırılması görevini yüklenen, .sl:imOrgeci parlamentonun bu "değerli" evlatlarının talepleri, elbette sl:imürgecilerln kabulh'!flebileceği talepler olacaktır.. KOrdistan' daki -sl:imürge ülkelerin hiÇ birinde olmayan- ulusal inkara karşı çıkıp, TC. Sl:imürgecilerinden, ·bir lnglllz,bir Fransız, bir Irak sl:imürgecilerinin uygulan:-ıat,arır:ıı. talep. eden. -"Kürtçe serbest olsun,. Kürtler TOrk ~il; vb.•~,.~ bu keslrrie tüm· y i ğ i t 1 i k payelerf verilirk(3n; aynı talepleriJı koruyucusu ve kqllayıcı· sı:-Kürt Ulusal Hareketine karşı- olan Cahş'lara . tepki gl:isterilmesi' de anlaşılır gibi değildir!~;· ·· .. 
Eğer, sorun "Kürtlerin. roik,' ·ya da Ar~:~p- olmadığı, KOrt oı~ı•nıiı serbest konU§ulması ·vb. •• " Ise,· Güney Kürdistan'daki "Kürdistan Valisi, Kürtler" bu "haklan" GOney Kürdistanlı lJiusal KurtuiUGÇu Güçlere 
26 
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karvı bile "koruyorlar11 L.}:lu ulusal hainlere gösterilen haklı tepki 
karşısında, benzer taleplefin sahibi -yarının kollayıcılan- TC. Parla
mentosu'nun bu "deaerll'"' evlatları "seçkin KOrt şahslyetleri"ne ödOl 
ve payelerln verflmesi nt, J<UKM 1 nin hedefleri açısından kavramak ve 
kabullenmek mOmkOn cfeOiıdlr. 

Bu çifte standart, ancak~·ırak sömürgeci kurumlarının "lanetli'',.·· TC. 
Sömürgeci kurumlarının .:ı•Faşist" Devlet kurumları- ise, · "l<utsal" 
olduğu kabullenllerek: açıklanabilinir ı.. Kürt Sorunu'nun bu çerçevede 
tartışılıp sunulması, net ve açık biçimde, emperyalist ve sömürgeci 
programları pazarlık konusi,J bile yapmadan kabullenip hayata geçirmek 
demektir. Bunun bilinçli ya da billnçsiz yapılması ise, eylemin muhte
vasını değiştirmemektedir, Sömürgecilerin programiarına pazariı-lda 
yatmanın, pazarlıksız yatriiadan nitel bir farkı da. yoktur •• 
Ayrıca,AVI'upa'da sefalet edebiyatı ile 'diplomaSi ve uluslararası tanıbin 
yaptığıni sananlar, sömOrgeci TC. Parlamentosu'nun ''yeminlf Oyelerlni 
me§rulaştırırlarken; siyasette kendilerine dayanak olarak seçtikleri 
safalet edebiyatı kaynaklarım da ortadan kaldırmaktadırlar. Ya bunun 
bilincinde değillerdir ya .da. uluslararası ili~iler ve diplomasiyle işiefi-
ni · bitirmek Qzereler... . · . · .. · · · 

. . ' ~ .· 

"Faşist" ,sömürgeci, baskıcı vb... bir devletin parlamenterlerit ··uluslar
. arası düzeyde kendi . sömürgesi. btr ulusun "temsilciliğf.t!n(-:; yüklenip, 
sömürge·· ulus adı na·· ''diplômasi" ya'pıp tekrar sömürgeci '' p'ar ıameritoda-, ' . . 27 
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ki k o 1 tu ğ u na dönebiliyorsa; TC 1 nin "fa!ilst"li~l ya da sömürgeci' ~ .· 
liğinden küşku duymak .gerek ! Ve şimdiye kadar yazılıp-çizilenleri 

göiden '9l!Çirmek gerekli-~ Bunun, en azından, sefalet edebiyatı yaptıkla .. ,, 
· rı Avrupa kamuoyu karşısında yapmamak gerekir_! ••. Çünkü, yarın mutla- . 
ka bunu hatırlatıp, kullanılan sefalet edebiyatının bile maddi temelinin · 
"olmadığı "nı bir şamar gibi bu insanların kişiliğinde KUKM 1 nin "yüzü-
ne" vuracaklardır ••• · · · 

TC.Patlamentosu•non ''değerli" evlatlan . "seçkin Kürt fj8hsiyetleri",; 
sömürgeci TC1nin yönetip-yönlendirme siyasetinde küçük ·bir ~işiklik' 
yapması ·-lle yöntem değiştireceklerdir. Bu tür toplantılara da gelmez 
olacaklardır. Bunlarla yapılmış ilişki ve bağlantılar, siyasal güçler 
için önemli. birer zaaf olarak çok tehlikeli sonuçlar · getirecektir. 
Bütün bunlan, parlamenterlerin sömürgeci TC. ile bağlantılan, ve 
Türkiye • de. uygulanmak istenen "legal~E!!}_tirme" ve "ehlileştirme" 

· prograrnından ç~~armak öyle zor bir iş ~bfir •• 
••\; ! ·"'·. > 

Eğer bÜtün bunlar ~vrupa'daki siyaset cambazlarını · ilgileııdirmiyorsa, 
demek ki, yıllardir bir nakarat gibi tekrarladıkları "ülkeyP. giderek" 
ert azindan TB"K"P'nin sağı 'nda ya: da solu'nda önlerine· konulacak 
programlarda kendilerine düşecek bir yerler var demektir ••• Hiç olmaz
sa TC. parlamentosunun üyeleri "değerli" evlatların son zamanlarda 
çevirdikl,eri .. "legal parti" içinde bir yer edinebilirler. Ama, onlar 
çoktan bu işten vazgeçtiler, sesleri-solukları kesildi, kestirildi ... 
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Sonuç olarak. 

\ .. 

Eğer ,bütün bunlar değilse, "seçkin Kürt şahsiyetleri"ne yüklenen bu 
"görev" ve payelerio KUKM'nde yaratbğı tahribatlar ka~ısında seyirci 
kalrnak ve bizzatihi onları meırula!jbrmanın adı nedir? 

Bunlar, KUKM'ni yürütmek iddiasında olan siyasal örqütlerin, tek bir 
merkezden diplomasi yapmaları bir yana, ayrı ayrı bile -Kürt Ulusu' nun 
me!iru temsilcileri- olsa .diploması yapıp Kürt Ulusu'nu temsil _etme 
gibi hayati ve teme} araçların inkar edilmesi demektir ••• 

~ . : 
:'.:·.! 

Paris "Konferansı" Kürt Sorunu' nun uluslararası düzeyde olumsuz 
yanları ve Ulusal KurtulU!iÇU Güçlerin değınıklığı nedeniyle KUKM 
üzerinde b u l a n ı k ı ı k yaratmış, emperyalist ve sömürgecilere 
uluslararası düzeyde daha rahat m a n e v r a olanakları sağlamıştır. 

KUKM, henüz uluslararası ·düzeyde kabullenilmemektedir. Tek merkez
den yönetilip-yönlendirilen bir yapıya kavuşmadığı gibi; ülkede pazarlık 
gücüne sahip etkin siyasi-askeri 'örgütlenme a!jamasına da varamamış-
br •• 

Bu nedenlerle, KUKM'ni yüklenen ~e ,yürüttÖkledni iddia eden siyas~l 
yapılar, Avrupa' daki en küçük bir "ilişki ve oluşum karşısında hemen 
heyecanlanmakta, ilişki sürdürmek uğruna tüm temel ve vazgeçilmez 
.tezlerini bir yana bırakıp, günün ,;geçicP çık~rlarrna.r dört elle sarılmak-

~~~i"·~r::~;. :_t!:~29~ 
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tadırlar. Böylece, emperyalist ve sömOr..gecllerln m an ev r a ,1*:ınları· 
nr d a r alt m a çalışmaları Ihmal . edilerek, şimdiye dek · izlenen 
_ilkesizlikve örgOtsel inkar da yaratılmış. olmaktadır. 

Unutulmamalıdır Id, yıllardır KOrdiştan'da dqe~ _ VUI'Ufj8rl, sömQrgecl 
zındanlanta ve. mahkemelerde direnen, KQrdlstan•ın dftrt parçası~l
kan bÇnı ~ayan m llltan 6 ge 1 er •e sahip siyasal .. gilçle,rin 
-tOm eksik ve aksaklıklanna rağmen- varlıklan .ve mQcadelelerl, 
emperyalist ve sömQrgeclleri KOrt- Sorunu k811lsında program değişikli
ğine zorunlu kılmıştır. KQrt Sorunu'nu daha etkin biçimde uluslarar~ 
dQzeyde tartışm11 gQndemlne sokmuştur. 

Ancak, ulusal kurtuluşçu gOçlerin zaafları nedeniyle, emperyallstler,sö
mOrgeciler ve·- "Sosyalist" devletlerin Orta-DoOu' da s t a t O k o 'nun. 
korunmasından yana -Kl,bu KOrdistan'ın -parçalanmışlıOının korunmasın
dan başka bir anlam ifade etmiyor- ·- tavır ve · siyasetlerini teş~lr 
ederek1 KUKM'nln temel ve _yazgeçilm~z,,,~ıratejik hedefleriyle ulusl~r-
arası dOzey,~ _sıçratılması;J:)~şr~lamam).i_W·.;,_ . -,.,_ · 
KUKM•ndekı - siyasal Q0cler1 -.. zaaf --~ , Sksılcukterlnl tespıt ~rek, · 
KUKM'nln tesfiye edlfmest tehditlerini ortadan kaldırmak gôrevlyle 
kar.p k811lyadırlar. Bu ~rev Için, bugQn erkert. yann lse,geç olacaktır. 

Bu nedenle, emperyaUst ve sömOrgecl slyasdtlere karşı dlrenmek ve 
onların karşısında ·yeni siyasetler Oretmek/ acll bir sorun olarak 
kendini dayatmıştır. 
30 
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1 ;_ 

Orta-Ooğu'~a·haritalan deQittlrecek, tüm uluslararası .. kabull~e ve 

programlan aıt~Ost edecek.·· olan blr mOcadelenln, her alanda olduğu 

glbl uluslararası lliljkllerde . de baQımsızlıkak blr aniayıt ve diplomasi 

YtlrOtmesl gereklidir. Elbette bu tOr ll l ve dlplomasinin 6nüne 

zorluklar çıkacaktır. Ancakj'KUKM Içindeki gOçler, bu zorluklara k8111 

ısrarla dlrenmek ve bunları gaaosıemekte tereddOt geçlremezler. Ve 

KUKM'nln temel ve vazg .. llmez Ilkeleri lle uluslararası lllljkJlerlnl 

oturtmak zorundadırlar. · · 

Ülkede ayakları oturmuş,pazarlık gücüne sahip b a O ı m s ız 1 ı k çı 

bir çizgi izleyen ulusal ı<urtutuşçu·· güçlerin, bu ilişkileri olutturmesı 

. ve ilkelerle hareket etmesi olanaksız değildir. 

Şirridıllk s6yleyeceklerlmiz: bunlardır. · 
,,.··ı ,. 
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-.k. .. , . 

. ;: ;, ~. 

'i" 

112000'e ~RU11 DERGISI'NIN A.ÖCALAN ILE RÖPORTAJl'NIN' 
BIZE ANlA TTIKLARI/ 

Sorun yalnızca bir insanın,bir "lider"in kendi kendini kanıtlama sorunu 
olsaydı ,bu röportaja diyece~imiz bir şey olmazdı. Ama, sorun, bir ulusun ve ülkenin baöımsızlık ve özgürlüQü sorunu'dur. Dört parçaya bölünmüş,asker 
postalları altında inim inim inletilen bir ulusun; yüzlerce yıllık mücadele-
sinin,kavgasının sorunudur. · 
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Tarihi ve her şeyi kendisi ile başl~tan ve bitiren çarpık dUşUncenin vardıQı 

boyut;Kemal i st tdeoloj 1' nin etkisindftı kurtulamamış,kend
isine "sol" diyen dar 

grupçu anlayışla; KUrdistan degil, i.•ıltort Sorunu"nun, "ulusal özerklik", "insan 

Hak.ları" temelinde tartışıldıgı bir qonemde; "2000'e oogru" da çıkan röportaj 

KUr:pistan Sorunu 1 nu çok farklı ve seviyesiz yerlere çekmiştir. Bu röportaja 

ta:v ~·r.s}z ka lmak .mOınkOn d eO i ı d ir. . r~ . · 

BugOrl. karanlıkt~ .kalan,aydınlanmamı~ tek ~ir nokta yoktur. Ulkemizin ve 

ulusumuzun sorunları açısından her şey apaçık ortadadır. Karanlıkta kalan bir 

şey varsa, o da k~ndisini "dOnyanın ;'merkezi he" koyan hastalıklı "lider" leri n 

durumu ve i lişkiler.idir. Bizim açımızdan sorun; kUrdistan 1 ın baQımsızlıgı ve 

KUrt ulusunun özgOrlogo sorunudur. "Ulusal özerklik","birlikte yaşamak" vb ••• 

gibi sömUrgeci metropollerde planl~nan · oy u n ı ar çok tehlikeli yerlerde 

durmaktadır. öze ll i kle son yı llarda sık sık tartışılan "KUrt Sorunu" ile bu 

röportaj' ın yakın bagıantıları vardır. 

I 
PKK'nin Kürdistan Sorunu'na yaklcşmı Oportünizm'dir.' 

· .. :. 

Bu röportaj ile A.ö. KUrdistan Sorununu bagımsız Kürdistan anlayışından 

Misak-ı Milli sınırları içinde "KUrt Sorunu" derekesine dUşürmüştOr. örneğin 

röportajın ikinci bölOmUnde o. Perinçek'in sorusunu A.ö. şöyle cevaplıyor; 
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"Gelfyôrum. Birlik·;eşitçe birbirine:' benzeyenlerin yan yana geH.p aralarında kurdukla~i bir ilişkidir. Eşit olmak,ekonomide,politikada ve ulusal haklarda eşitlik,gelişmiş bir birliğin temelidir. Bu birlik iyidir ve sağlamdi.r·. Bu birlik özlüdür ve saygı değerdir. (2000'e Doğru,sayı:43,Sh:12) .. Bu belirleme A.ö. •nın düşüncesinin özünü vermektedir. Zaten D.Perinçek soruyu; "Ben. sizin ,programınızı soruyorum,yani sizin PKK .. olarak amacınız nedir?i' şekli.nde. :sO:rmuştur. Yani, A.ö. programdaki amacını bel i rlemiş olmaktadır. Oysa, Kürdistan PKK'nin de konumlandığı Suriye de dahil olmak üzere 4 sömürge-ci devlet tarafından parçalanmıştir. Amaç;bütün ulusal ve sınıfsal güçlerimizi birleştirerek, ülkemizin askeri işgalden arındırılması ve sömürgeci!erin kovularak, bütün ilişki ve bağımlılıklarına son verilmesi olmalıdır~ Bu mücadelede elbette Proletarya da. yerini alacaktır. Bağımsız ve birleşik, demokratik bir Kürdistan' ın kuruluşunun sağlanması, ba~ımsız devletin oluşturulması sürecinden sonra ancak enternasyonal i st bi rı ik te gUndeme gelebilir. ·~ Röportaj ilerledikçe A.ö. kafaları daha da karıştırıyor. D. Perinçek'in "Peki ,Kürtlerin de iktidar sahibi, söz sahibi olduğu devrimci birliğin biçimi ne olabilir" sorusuna karşılık A.ö. şunlari söylüyor; 
"Bir defa şu şartın kesin olması gerekir. Kürtier güç sahibi' ''ohcaktır •.. , dikkat ederseniz ,ben • Kürtlerin dil ine özgürlük • falan demiyorum. Bir halkın birliğe yanaşabilmesi için, güç sahibi olması gerekir. Dedim ya, kimliğini kabul Un ölçUtü nedir? İktidar olmasını ,siyasi güç olmasını ,kabul etmektir. Siyasi, askeri ,ekonomik ve kUlUlrel örgUtlenme olmadan birlik olmaz" •. Sormak ---34 
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gerekir; sömürgeci Şoven Türk Devleti, Kürtı.erin ayrı,.siy.asi: a.s~~~ıi· örşü~

lenmesine nasıl izin verecektir? Eğer kastedılen 11 devrımcı Bırlık .' .ılerıcı-, 

devrimci güçlerin iktidarındaki Türkiye 1de alacaksa, · o zaman ay-rı ıkı .or~~Yaı

ayrı siyasal örgütl~nm~ye ne ger~~-v.ar. Türk ~alkınıD_~~'kafasm~ -"fUf-a vu!a" Qirl~e:_, 

cek olan bu anlayış; sosyalist ya da demokratık bir Turkiye de ıkı ayrı halk ordu- , 

su ile nasıl idare edecek ? Bu düşünce,. ezen ulus şövenizminin düşüncesi ile ·aynı i 
doğrultudadır. 

Eğer varsa yoksa birlik deniyorsa, o zaman bunu enternasyonalist temelde ele 

almak gerekir. Bil indiği gibi enternasyonal de komüni stlerin birliğidir. 

Komünistler enternasyonal çatısı altında 11 kendi ülkelerinin 11 çıkarlarını 

değiLproletaryanın genel ve vazgeçilmez çıkarlarını korur ve geliştirirler. 

Komünist Enternasyonalde karşı çıkar ilişki leri değil ,proletaryanın çıka~rları 

işler .Peki, bugün yeryüzünde 11 Komünist Enternasyonal n ilişkileri var mıdır? 

Hayır. Bunun yerine 11Sosyalist 11 devletlerin karşılıklı çıkar ilişkileri, 

sosyalizmin 11ana 11 Sını koruyayım diye, verilen ulusal kurtuluş mücadelelerini 

görmemezlikten gelen ,emperyalist sistem ile olan antagonist çelişkileri 

törpüleyen bir anlayış egemendir. Değil Komünistterin Birliği; sosyalizmin 

genel buhranı yaşanmaktadır. Tüm bunlara rağmen,mazlum Kürt ulusundan 11Enter

nasyonalist11 olmasını isternek ve beklemek biraz ayıp olmuyor mu? Kürt ulusunu 

kurtarmak iddiası ile yola çıkanlar,herşeyden çok ulusunun istem ve çıkarla

rını savunmak ve kollamakla yükümlüdürler. Kişilerin subjektif görüşleri ile 

hayatın maddi gerçeği bir değildir.- 11 En büyük birlikçi ıı, 11 en büyük enternasyo

nalist .. olunabilinir. Ama,müçadeleyi 11 ben buyum 11 diye bağımsız,birle~ik,demok-
~ 
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ratik bir Kürdistan olma yolundan çıkarmayı gerektirfT!eZ. Hele hele, Kü~di·stan ;Sorunu'nu :rurkiye'nin bir iç sorunu'ynı_u·ş gibi göstermeyi hiç gerektirmez. Orta-DoQu ~da güç lO bir komünist Enternasyonal ancak, BaQımsız,demokratlk ve birleşik bir Kürdistan' ın kurulması · ve merkezi bir Kürdistan Proletarya partisil'nin yerini alması ile mümkün olabilir. Bu biri ik· ilkelerden :taviz vermeyen bir birlikle ancak gerçekleşti rilebll ir. 
Eğer A.ö. i•en büyük birlikçi" olduQunu iddia ediyorsa, ilk önce kendi -ülkesin i n b ir liQ 1 n i sağ ı ama k ve buna tekabü 1 eden Merkez i Kürdistan Komünist P<ırtisi 'nin örgütlenme mücadelesine destek vermelidir. Bunun içinde önce spmürg~çi iliŞki ve baQ.ımlılıklardan kopması gerekmektedir.. · : 
Röportaj baştan . sona okunürsa . görülecektir ki, PKK . şefi A.ö.. Kürdistan Sorunu'nu sadece Türkiye'deki "demokrasi" mücadelesi açısından düşünüyor. Her ne kadar yayın organlarında, kendisinden başka bQtün·.güçleri anti-baQıırısızlıkçı ,teslimiyetçi,reformist vb ••• görüyor ve tek baQımsızlıkçı olara~ da kendilerini lanse ediyorsa; gerek M. A. Birand ve .gerekse D.P ile yaptıQı röportaj da( di~erlerinde de) bizzat dalaylı ya da·· dolaysız olarak TC d~vlet yönetiçilerine gör u ş m e teklifinde bulunuyor. Sorunun "siyasi" . çözoma için. önerilerde bulunarak, "büyük kurt.arıci" rolü üstleniyor. örneQin; 
M.A. Birand"la 16 Haziran 1988 tarihinde yaptıQı röportajda, Birand'ın 
"Türk güvenlik güçlerin.i yenemezsiniz. O zaman nedir amacınız?" 
sorusunu aynen kabullenerek·, şöyle cevaplıyor: 
36 
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11 Türkiye • yi yönetenler, bu sorunu köklü kavrayış la tartışmalıdırlar. Devletin 
politikacısı, askeri,sivili var. Tar\hi bir olguyu görebilme li ,sonrada kendi
lerini cesaretli, hoşgörülü bir tart~şmaya sokabilmelidi rler. EQer kendi lerine 
güvenleri varsa,daha ileride .soruı'lun politik çözümüne kendilerini hazır 
duruma sokabilirler. Bunun için de,i örgütlenme· özgürlüQU saQlanmalı,siyasal 
mücadele yöntemlerine yasak ve zo~ dayatmalardan vazgeçilmelidir. Biz bu 
gelişmelerin sınırlı şekilde geliştidini görürsek ateş keseriz ... 
Yine, Nisan 88 tarihli Serxwebün 'da ~sayı :88) bay öcalan şöyle bir belirlemede 
bul unuyor: . · -- · , · · 
ıı ••• örneQin ileride yeni bir Kürtçü ~Ftrti kurma izni mi çıktı ,bunu da çok iyi 
kullanabiliriz. Veya gerçekten bazı ~formları dayatmak istediklerinde,bunları 

da eQer devrimle iyi baQlantılandırırsak,bundan sadece devrim kazanç göre;.. 
cektir ..... (sahife :12) 

Haz i ran 89 tar i h li Serxwebün • da da; 
11 Türkiye devleti. bazı reformları mı dayattı; o reformlar içine hemen sızma ı ı 
ve o reformlarla baQlantı lar kurulabilmelidir. Bağlantı ların kurulabilmesi 
demek;reformlar içinde yutulacağım anlamına. gelmez. Tersine •o reformcu 
yaklaşımları devrimin hizmetinde kullanılmasını bileceQtm• demektir. Bu 

·konuda Lenin' in çok iyi bir yaklaşımı vardır. Bunlarla· uzlaşmada ustadır. 
Lenin dönem-inde_ içine. girilen uzlaşmacılık doğrudur. -Fakat.Jehlikesi vardır. 
Tehlikesi de 'kullanayım• derken, 'kullanılma• durumuna. düşmedir. Eğer bu 
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• . :·-< tehlikeye·ı<arŞı· uyanık· davranılırsa. reformcu bir yaklaşım geliştiğinde; gider 'bizzat ilişkf de kurarız,görüşmeferde yaparız~ H.atta bu yıll·arı .da alabilir. Unutmayalım ki ,böyle bir uzlaşma zeminini bizde yakalarsak bundan devrimi yararlandırırız. Bu hususta bir gazeteci (M.A.Birand kastediliyor) görüş sormak istediğinde biz; 'sizinkiler böylesi gerçekleri tartışmaya va~~.darsa bi.ına haz ı rız' dedik. ( ••• ) Sizin ordunuz dursun ,biz de si lahları kullanm·aya-lım. Buna hazırız dedik .•• " (Sahife:9) , .. ,~l'li," 
}'2000'e DOGRU"nun röportajmın 4. bölümünde ise, D.Perinçik' in; 

. ; ;.::, ·. ~- . r , _: 

"örneğin Türk . HUkümeti dese ki,' ben bir referandum yapıyorum~ Kürtlere, _'~'ne istediğini soracağım,sende serbest propagandanı yap'?" · 
sorusunu,A.ö. şöyle cevaplıyor; ·; 
"Dese ki, 'serbest siyasi çalışma olacak,serbest örgütlenilecek ve iateş kullanılmayacak', o zaman biz,bu temelde görüşme yöntemlerini deyr.eye.so~abi-, Hriz ••• Demokratik _parti ler çıkar ve jkttdara gelirlerse halklarımız arasmda eşit ve özgUr temelde birlik,devletgO(:ününpaylaşılması, parlamento, hükümet, ordu meselelerinin demokratik çözOmU g_ünd~me gelebilir. Açık ki ,biz öyle, kör ve a-politik değiliz. Bu yönleri içeren. v.~.'~f.i~Iendirmek isteyen bir politi)kaya sahibiz."(Sayı:44,sahife: ••• ) · · .. ;;~ .,. 
( ... ) 
Aktardığımız bu alıntı lardan da aniaşı ldığı gibi, A.ö. Kürdistan Sorunu' nu artık "Kürt Sorunu" düzeyine indirgemişti r. Sorunun çözümünü bizzat TC ·~eki aa 
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....-- _ "demt.l(ratik gelişme 11ye bağlamıştır. Eğer, TC'de 11demokratik bir hükümet" 
: oluşur ve Kürtlere bazı "haklar 11 verilirse, PKK ateşi kesecek, güle-oynaya bu 

11 demokrô.'"-ik" ortamda top koşturacaktır ••• 

A.ö.'nın bu belirlemeleri ~sadüfi değildir. Temsil ettiği düşüncenin gelip 
dayandığı yeNir,;· Sürecine de Uysıındur. Bugün "Kürt Sorunu ır tartışması oldukça 
boyutlanmıştır. Bürokratından CuırJ:ıurbaşkanına, işçi s i nden aydınına kadar 
herkes bu sorunu '"-artışıyor (!) •• Yalrı-..7 Türkiye'de değil, Avrupanın sosyal-. 
demokratları, "ilenci-demokratik güçler· .. ıı. hatta ABD vb ••• 'deki bir takım 
mih~aklar b.ir .koro. '"alinde bu sorunu "baQ .. "'a-Çağira" konuşuyorlar. Hem de 
yenı keşfedılmışçesıne ! .. Fakat, tartışı lan ve ~ artıştı rı lan ''Kürt Sorunu" ,. 
"tnsani Hakları''... "K.ültürel özerklik", •:Birlikte )-a4iama" gibi alt düzeylerde 

·.'ele alınıyor. Kurdıstan Sorunu temelınd.e ele al ırunıyor. Sorun, sömürgeci 
···devletlerin iç s or un u gibi gösterilip,tanıtılmak ictoniyoY'. ~. dünya 

kapitalizminin Orta-Doğu planı 'nın bir parçasıd1r. Çünkü, Kürdistan Devr·~ .. , 
Orta-Doğu'daki emperyalist zincirteri parçalayacak, deyrim ateşin! dığ~r: 
bölge halklarına da sıçratacak bir potil.osiyel ve öze ll iğ~ sahiptir. Boyle .. bır 
,devrim, burjuvazinin korkulu rüyasıdır. l\.13ora'nın dedi~i glbi; sorun külturel 
Özerklik 'doğrultusunda çözümlenirse,burjuva:d bir taşla iki kuş vurmuş olac~k. 
Birincisi ;bağrında devrimci dinamikler taşıyc.~ Kürdistan Sorunu kapitalıst 
rasyonall er içi~de dizg1n_lenmiş. olaca.k. İk ine ts! ~GAP i le zenginleşen bölge.do ! 
ğacak yeni tüketım pazarı \}e .burıuvazinın tatlı ·duşu t.\acaktır •• 

Bundan dolayıdır ki, "arda-burda" "Kürt Sorunu"nun"tnsan Hakları ve Kültürel 
özerklik" temelinde tartışılması garibimize gitmiyor. Sesi soluğu kesilmiş 
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..:: 'i '·ı .• ·~ .. ıı....' •• ·. ,, 
:-·:-:-: 

eski 11 KUrt bezirganları 11 nın birdenbire ortalara çıkışları, iflah olmaz ,.anti
KUrt'çUlerin 11 KUrt dostu 11 kesilmeleri, TB 11 K11P'nin durumu ve gerek bu ve 
gerekse diger röportajlarında PKK~; şefinin durumu, geliştiritmek istenen 
sUrecin birer parçalarıdır. " : · 
Herkes bu sUreçte yerini almı,_ş'tır,·. PKK. da yerini almaya çalış.ıyor ••• PKKı'nın · 

. da TOrk burjuvazisine 11 tfpış:"'tıpış 11 ,gidip ania.şmaya · (!) -teslim olmaya- , 
varması uzak bir ihtimal, 9egi1., Zaten, liderleri bunu defalarca 11 saygı de§er 11 
basın m~.nsupları aracıııgı: ile açıkl~mış.tır. Bunun için gerekli ·o.ıan zemini 
de oluşturmaya özen ~östermektedir. Ancak, PKK'nın bu gidişini engelleyen• iki 
GnemU nokta bulunmaktadr. ., '['·" · ·' : . . • : . . •.. _, . - ,__ı.·._. · . . ~ ;.-.. ı . . . .- r~ .. 

Biti'nclsi; PKK tabanı'· i le"·Tlgil idi r. PJ(~ . tabanı ve kadr91arın'in ., Ç'6gun~ugu 
bagımsızhktan yanadır·.· ::ya;· da öyl'e. g~,runmektedif .. Her. he, .. koşulda olürsa 
olsun, söınOrgeci1·.fc· ile antaşmaycc~~rş( bir tavır, .lçind.eç!;~der.· Bu döp~m~e 
-dönemler'de:.. PKIC ·nder kadrosu'nun aR laş(lla masa s ı na .. ;<iturm.ah ~;PKK.' nırt dag ılmas,ı 
s·orunun~:gündeme·getirecektM·;_·~· ·:· ···:: ·:i ·;. ,c:: ·· · · · · · ;-::'}'·:::·: 

Ikinci nokta tse;KUKM'nde. devrimc·ı-radlkal dOŞOncenin -özellikle· ·1hztgarı 
hareke~_inin- dO~en. sınırları içine ,ç,ekU,~ek dlzgl.~leııememesi, 11 te_rb_iye. ·~di~~Jn~?" 
mesi • dır .•• ÇOnkO, PKK • nin dışında bır ~JlJhlı mOcadele altarnatıfı •nın .olması, 
PKK'nin bu çarnaçar gidişirie engeldir. · ~ 

Bu söylediklerimiz, röportajlardan, PKK yAyın organları Serxwebun ve Berxwedan 
gazetelerinde çıkan yazı lardan elde edilen bir sonuçtur. Gerçi, 11Sol opott0-
nizm11in ve "narodnizm"in gidip gelecegi yerin bu aşama oldugu önceden yazılıp 
40: 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



·çiz i lmişti. Röportailar. da çıkan düşünceler i le durum i nka~ edi lmeye~ek ·biçimde gOn ~~~ına çıktı. KOrt Ulusu'nun özgOrlüğO ve KOrdlstan'ın'~ b~ğımsızlı~ından yana olan tüm güçler bu konu azerinde dikkatle durmalıdırlar. 

Gelinen süreç çok önemli ve aynı ·zamanda tehlikeli .~ir dönemeçtir •. 2~-~0 yı ll ık uzun ve dişe-diş mücadele ile gelinen ideoloJ ık-teorik ·dOzeyımızın tuzla-buz edilmesini; KUrdistan 'dan işgalci ordularln kovulmasını değil ,sömUr 1 geci devletlere "demokratik" yfınetlmler getirerek,"kardeş kardeş"· yanyana yaşama düşOncesinln egemen kılınması tehlikesini ta~ımaktadır. 

Bugün her şeyden çok, Bağımsız-Birleşik ve Demokratik bir KUrdistan istemenin ve bunun mücadelesini vermek gereki rken; kendinden başka herkes i "hain"," işbiri ikçi", .,reformist" vb ••• konumlarda niteleyen PKK ve lideri ,neden "faşist., dediği sömürgeci güçlere "anlaşma,barışma ve birleşme" mesajları· iletiyor? Neden. MiT olduğunu açıkladığı ve 'onun dışı:ıda herkesle • görüşebileceği ni belirlediği Hürriyet Gazetesi i le çarşaf çarşaf röportaj lar yapı ldı? Bu röportajlarla bÖtün ilişkiler deşifre edilerek,hatta "kamp" ·yerlerinin ''krokilerl" ve 'özellikleri ele verilmedi mi? ÇOnkü, kendini dünyanın merkezine koyan "ben merkezci", "en iyi,en doğru,en gerçek ben"im diyen,hiç bir düzeyde tatmin olamamış ha~tabklı "lider"liklerin,KUKM gibi zor,çetin ve uzun bir mücadeleyi ..• sonuna kadar 'gfıtürmeleri olanaksızdır. GötOrebilecekleri yer geldikleri aşamadır ••• 
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II 
'1' ......... . ·i,,. 

PKK Gerçekler! saptırıyor. ' 
·, '"'> ' 

,'·, ' 

Bu röportajdan çıkardığımız diğer bir sonuç da,PKK'nin ve lider.inin iflah 

olmaz bir yalancı olduklarıdır~· Siyasette yalancllığı ~emel ·al'an gel~ne·ı<ıerıri~ 

den hala kendHerini arındıramamış olmalarıdır •• Siyasette yalanı araç olarak 

kullanan bu anlayış, "i-şine geldiği yerde,çıkarına yarayacak' şekllde'" kıvırt

masını da çok iyi biliyor. Bunu, yayın organlarında çi kan yazilarcfan,' A.'ö."nün 

"demeçleri "nden hep birlikte göreceğiz Ancak şunu hemen belirtelim ki ,devrim

ci · ya da Marksist siyaset uyguladıktarım iddia edenler, kendilerini sınıfın y~ da 

ulusun yerine koymamalıdırlar. Mücadeleye kar§ı namuslu olmasını bilmelidirler ve 

· bu doğrultuda davranış göstermelidirler~~ · · ·· · .·· 

PKK şefi, Kürdistan' da 70 'lerden bu yana verilen ideolojik-teorik müca~eleyi 

re d ve i n .kar ediyor. Kürdistan tarihini, ideolojik-teorik mücadel~sini 

kendisiyle .başlatıyor. Eğer, PKK ve şanlı "önder"i zamanında gelmeselerdi~Kürt 

ulusu "başaşağı" giderek batacaktl ! Ve ta.rih sahnesinden sil inecekti ••• 

"PKK gerçeğinin ortaya çıkışı ve gelişimi neden her dUzeyde önderlikser olınak 

durumundadır? Çünkü ortaya çıktığı zeminde herşey ba·şaş·ağıdır. Orada. herşey 

düşmüştür. Yine, orada ortaya çıkan ve 'ben' im diyen 'önder • im diyenlerin,ka

ranlıkta uçuşan yarasalar,bataklıkta ötüşen kurbağalar gibi ses çıka_rd'ıkla-
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rı, toplumun en tortu yanını oluşturdukları bilinmektedir. 11 (Serxwebün, . Ka .. 

sım/88, sayı:83, sh:14) 

Yine; 
11 Parti hareketinin çıkışına kadar olan süreci başaşa~ı gidiş,ulusal tükeniş 

ve çağdaş bir ulusal hareketin geliştirilmesine dair umutların oldukça azaldı

~ı bir dönem olarak değerlendirdik. Bu dönemde ortaya çıkan bir çok akım 

aslındır işbirlikçiliğin sınırlarına bile ulaşamayan,meseleyi basit ailesel-ka:.· 

bilesel çıkarlardan öteye götürerneyen hareketler durumundadır ••• n 

"H~lk yığınları derin bir uykuda ve karanlık bir ortamda yaşıyorlardı. Toplum

sal özgürlüğe gösterdikleri ilgi,hayvanlarına karşı gösterdikleri ilginin 

yüzde biri kadar bile değildi. .... (Serxwebün, özel Sayı:13, Ağustos 88, 

Sh:2-3} 

Bu enteresan görüşlere benzer bir açıklama da 11 2000 1e DOGRU 11 ya veriimiş 

röportajda yer alıyor. Bu sakat anlayışı sürdüren A.ö. şunları açıklı __ ~or: · 

11 
••• yo~un bir inkar süreci yaşanmasına rağmen,hala ulusal gerçekler·i ··az çok 

cfuyumş,ayan,özellikle aydın gençliğin i lgi si, bu i lginin giderek ı> bi 1 ince 

dönüşmesi ve bu bilincin giderek bir direnme olayıyla kendisini dışa· vurması

dır PKK •• " (Sayı:43, sh:l9) : 

·Bu mantık, yığınlara "sürü" gözüyle bakan ve kurtarıcının "kahramanlar" oh~cağı 

anlayışını yansıtmaktadır. Tarihte duran bu anlayışın temsilcilerinin nasıl ağır 

'yenilgilere uğradıkları ve mücadeleye ·nasıl ·zarar verdiklerini unutmam:ak, gerekir •• 
43 
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Koskoca tarih· tOm çıplaklıOı ile ortada durmaktadır. - . . . ... ~ . . ·- . - . 

A.ö. kendi dışındaki bUtUn ola.vları ve gelişmeleri inkar etmektedir. örneğ.in; 
ODKO'ları ve KOMAL'ı yok .. saymaktadır. :Buna tekabül eden, sOreel ve mücadeleyi de 
blr: sihirbaz edası ile hemencecik ortadan kaldırmaktadır •. Ne. :kadar inkar 
ederse etsin bunlar boşuna çabalardır. BUtUn milcadele per.spektifi k~ndine 
özgU yanları ile ve olumlu-olumsuz yönleri içinde yerini tarihte almı~tı r. 
Geçmişi olmayan bir hareketin geleceği de olamaz. Kitlelere gUvensizli.k ve 
tek tek 11kahraman 11 'ların kurtarıcı olacas ı anlayışı oldukça dar ve tehllkel i 
bir anlayıştır. Herhalde PKK şefinin DDKd:. savunmalarından da 11haberi yok•tur. 
TUm baskı la ra rağmen gerek DDKQ' la·r. v~ gerekse Kornal yayınevi KUrdistan 
Sorunu ·Ve tarihiyle ilgi li gerekeni yapmışlardır. Bunlar.dan ·PKK şefinin 

. haberinin olmam~sı. mümkün .değll. Çünkü, ~e.ndllerl de Kürdistan tarihi ile i ı g 1 -
1 i ll k b ll g i l.e r l n i KOMAL 'dan ve ;;diğer yayınevleri 'nin çıkardıkları kitap.o 
lardan,kaynaklardan almışlardır Bu kuru bit;· böbürlenme de deOlldfr. Gerçeğ~m ta 
kendisidir. Lafı n· gereği olarak-.·da .:,şöylemly(Jruz. Nit~klm, M.DO~AN (PKK Mt?rkez 

. Komitesi üyesi. ve kurucusu colduğu kendlleri tarafından açıklandı.): savunmasınd~, 
kendisine sorulan "hangi şeyleri· okudun?" sdrusuna hakim önünde Şu ;c~abı vermiş~ tir: ·:, · .· · · 

~ ... 

ıı ••• '19. Yazyılda KUrdistan Ozerinde MU cadele • ,Hal f1n ·adlı ·biri tarafıifldan 
yazı ımı ş, Kornal yayınları tarafından çıkmıştı ,okudum. Mehmet Emin Zekİ''nin 
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'Kürdistan,KUrtlerin Tarihi' üzerinde olan b1r yazısı vardı. 'KUrtler ve 

Kürdistan • diye çıkmıştı,okudum. C.:') 'Avukatsız Halk KUrtler' diye bir eser 

vardı. onu okudum. { ••• ) Baz il Nikitin • in 'Kürtler' adlı eserini okudum •. " 

(M.Do~an, Savunma, Toplueserler, sh:277) 

PKK önderleri KUrdistan tarihi ile iıgtli bilgilerini~ 

"mesle~i ihanet ve uşaklık olanlarınf• ·çıka.rdıkları yayınlardan almışlardır. 

Buna ra~men saldırı ve tecavüzlerin~ de devam etmektedirler. örne~in Rızgari 
ile ilgili görüşleri şudur: ' 

"Rizgari {böyle yazıyorlar) ,aman bana rizgari demeyin,çünkü ben 'Kürdistan. 

Press'im diyor. Hangisine inanalım. önce KOMAL'dınız. Sonra Rizgari oldunuz. 

Arkasından senatör olmayı ,Doğu partisi kurmayı hedeflediniz. Arkasından tek 

kiş i olarak dört parçada KUrdistan Komünist Partisi kurma 'saçmalı~ı' i le 

ortaya çıktınız. {. •• ) Şimdi de kendinize ·· başka ad takıyorsunuz. Adınız 

önemli de~ il ,mesle~iniz önemli·; hep ihanet ve uşaklık ••• " {Berxwedan ,Haziran 

87, Sayı:35, ·sh:20,21,23) ,, 

PKK şefi de O.Perinçek'in; 

"hangi kitapları okudun?" sorusuna do~ru dürüst cevap vermiyor. Çünkü, Kürdis

tan tarihi ve sorunları ile' Hgili okuyaca~ı ki tapların büyük bölümü KOMAL 'ın 

yayınladıkları ve diğerleri de KORAL, YöNTEM,öZGORLOK YOLU vb •• yayınevlerinin 

yayınladıkları kitaplardır. Ki, o da · eger okumuş sa bunların adını vermesi 
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gerekeceıd:i~. SO •ıerd~-n önce KUrdistan tarihi ve sorun ı a-rı i le ilgi li tek bir yapıtı olmay~n PKK -ki şimdi de doğru dürüst bir yayını- yoktur- idealoj ik -
gıdasını aldığı yapılara neden bu kadar saldırıyar? Hem."ulu" önderlerinden M.DOGAN Kürdistan ve tarihi ile ilgi li ilk bilgilerini KOMAL yayınlamndan 
alsın, hem de KOMAL 1 ın mesleği "ihanet ve uşaklık" olsun ••• Bu büyük bir 
çelişki ve inkar•dır. Ya 1 an •a dayalı dargrupçu anlayışın beyiniere ne dere_c.e . ~azındığını. ve te ı k .i n edi !diğini göstermesi açısından .i b ret vericidir.·· · · · 
PKK 1nin-'kendi kendisi ile olan çelişkisi gittikçe daha da derinleşiyor. 
PKK programının "Kürdistan•daki Durumun Genel özellikleri" başlıklı bölümünün b şıkkında şöyle deniliyor: · ~ 

'· . .'• 

"Kürdistan emperyalizme bağımlı dört Ulkenfn (Türkiye,tran,Irak,Suriye) ~ayrı 
ayrı sömürgeleştirdikleri klasik sömürge bir ülkedir. Emperyalizmin bu sbmürgeci devletlere uyguladığı yeni-sömürgecilik ile ,bu devletlerin 'Kürdistan •da 
uyguladığı" klasik sömürgecilik tam bir uyum halindedir."(sh:22-23, ikinci baskı,1981) : 
Evet aynen böyle demektedir. Kürdistan•a klasik sömürge demektedir ••• 
Bu yanını bir tarafa bırakalım. tşiri kıvırtılan yanına, o~brtünizmine gelelim. 
A.ö. D.Perinçek•in röportajı•nın 4. bölümünde sorulan; 
"Suriye,tran,Irak devletleriyle belli ilişkileriniz var. öte yandan bu ülke-
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ler KUrtlere Milli baskı uyguluyor. Bu soruna bakışınız, nedir? .. sorusunu 

şöyle cevaplıyor: 

ll ( ••• ) 

Bize en büyük dış destek, ~udiye'nin desteğidir. Suriye 72 örgüte ne diyorsa 

bize de onu diyor; 'Olkemız e misafir kalabilirler'. Misafir kalabilmek en 

büyük destektir.( ••• } 

Bu anlamda Irak. Mücadele Cephesi 'ndedir. iran ve Suriye ise, cephe gerisi 

durumundadırlar. Fakat etkileri oluyor. Burada onların çıkarları söz konusu

dur." 
( ... ) 
"Biz,Suriye ve iran'ın tutumlarını daha değişik goruyoruz. Suriye ve tran'ın 

bölaedeki anti-emperyalist tutumlarını, kendi anti-emperyalist tutumlarımlzla 

bag aştırmaya çalışıyoruz ••. " 

PKK şefine sormak gerekiyor: geçen 1-B yıl içerisinde kapitalist-emperyalist 

sistem ile sosyalist blok yer mi değiştirdi? Yoksa,biz görmeden 1981 'e kadar 

emperyalizme bağımlı olan sömOrgeci Suriye devleti'nde gizliden bir "devrim"lE! 

anti-emperyalist,anti-sömürgeci . bir yönetim mi işbaşına geldi? Bizim bildiğimiz 

BO'deki. Hafız Esad'la şimdiki (l989) Hafız Esad aynıdır. Bu yadsınmaz çeli~ki ,:, 

PKK' nin Ortadoğl! bataklığında,KUKM' nin t e m e l ve v a z g e ç i 1 m e z i ~ k e - · . 

1 e r i ' nden yana· hareket · etmediğini,tersine;günübirlik ve kendi ·çı karların~ ·göre ~~~ 

hareket ettiğini gösteriyor. Eğer, bug"i..in sömürgeci .Suriye Devleti PKK'yi "kap ı '':' 
.. . 47 .... , 
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d ı ş a r ı " ederse, o zaman Suriye Devleti tekrar -büyük ihtimalle ve PKK 'nin 
yapısına uygun olarak- sömürgecl olacaktır h~rhalde 1 •• 

Bugün Suriye'deki durum PKK açısından daha da beter bir hal almıştır. Işi o 
kadar ileri götürmüşlerdir ki,Suriye Muhaberat (Istihbarat Orgütü) kimliği ile 
Suriye Kllrtlerine zorbalık yapmaktadırlar. Suriye Devleti'nin hoşlanmadığı Kürtleri 
sorguya çekerek, onlara işkence yapabiliyorlar !.. Son zamanlarda işi öldürrlneye 
kadar vardırdılar. Ayrıca, Suriye gümrük kapılarında Muhaberat ile birlikte pasa.:. 
port kontrolü yapma durumuna kadar gelmişlerdir •• Bütün bunları Suriye Devl~tine 
iyi görünmek hisapiarı içinde seve seve,gönüllü olarak yapmaktadırlar ••• 

PKK'nin son zamanda lran'a yaklaşımı da aynıdır. "İran Islam Devrimi" bir çırpıda 
.anti-emperyalist olmuştur •. Elleri Kürt ulusunun kanı lle ısıanmış Mollaların, "~ntl
Amerikancı"· gösterileric.''İrangate" s_k a n·d a 1 ı üzerinde yükselerek anti-empeırya.-· 
list oluvermlştir. A.Ö.'ın birdenbire·. "İslam Teorlsi"ndeki dönüşü de orta y~rde 
durmaktadır. Bu gelişmeler tam da PKK'niri Iran'da "karrip kurma" izninin çıktığı 
döneme denk düşmektedir. İlginç tesadüfe: bakınız !.. Ama, hayat tesadünerle 
değil,karşıbklı Ulşkl ve etkllenmelerle örülüyqr •• Açıktır ki, PKK gerici lran yöı1eti~.' 
mi'yle arayı bozmamak için açıkça yalt-aklanıyor ••• Oneeden söyledikleri ne olursa 
olsun, şimdi böyle düşünüyor •• "O gün o gündO,şimdl bugün" mantığı lle PKK, dinci 
eğllimletl ·öne çıkarmak ve bu yönde örgütlenmeler yaratmakta hiç tereddüt etm~- · 
yar. Kürdistan için sömürgecl devletlerin dngördüğü programın içine düşmüttür. 
Onunla çakışmaktadır. "Gerici ve barbar" , Homeyni birdenbire "devrimci" dldu, 
PKK yayın Organlarında övülmeye b~şlf3ndı.~. J 
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Bu PKK'nin genel yapısıdır. Örneğin;;.J~DP He ittifak yapmadan önce PKK'liler 

~ezaevlerlnde dahi "Bawe .ldris cah,e" i. sloganları ile halay tutuyorlardı. 1-KOP'ne 

söyleni'Tieyen kalmamıştı. Ne zaman :1<1 f,KOP'ye. sığınmak zorunda kalındı, o zaman 

PKK/I-KOP ittifakı gündeme · geldi~'· ltt!fak döneminde l-KOP'yi dost .gOç saydılar. 

Hakkında hiç blr eleştiri yapmamaya ö~n gösterdiler. ·: 

. " Hunerkom III. Kongresine bir çok· ~dosf gOç, temsllci ve mesajtarla katkıda ·bulun

dular.;dayanışma,gösterdiler .•• "tarzında 
yıayın organlarında övgOler yapıldı. "ERNK 

Avrupa Temsilciliği, SerxwebOn, I-KOP Almanya Temsllclliği ••• " imzalı bildiriler 

yayınlandı. (Berxwedan, Temmuz 1985, ~ayı: 12, sh:2) . 
. > 

Şimdi ise, A.ö. şöyle diyor: ·. ;: 

" ••• KDP, -I-KOP kastediliyor- gizllllği isıa · sömbrgecilere karşı değil~halka karşıdır. 

Özellikle baştan kendisi gönOllO MlT 1 in ·denetiminde bir örgOtlenmeye yönelirken,bu~ 1 

nu görülmemiş sahtekarlıkle gizlemlştlr •
•• '' (SerxwebOn, Nisan 1 989,Sayı:28, Sh: 12} . 

A.ö. devam ediyor; ·· 
. 

' . 

"~ .. dahası var. tam da bu dôıiemde 1-KDP, PKK'ye düşmanlığını ilan ederek, TOrk 

Faşizmiyle görOşmelerini s ı k 1 aştı r d ı. Ve bazı hususlarda anlaşmaya varıldı ••• " 

:(SerxwebOn, Mayıs l987,Sayı:65, sh:l8) diyerek, 1-KDP'ni MIT ajanı bir örgütlen

ı me olarak ilan etmektedir. YNK ile olan ittifakı da böyledir. YNK ; ittifaktan · 

önce "Fransız ve Ingiliz Emperyalistlerir.lln ajanı" idi. PKK ile' ittifak yapınca, 

hemen yurtsever güç oldu. Bir süre sonra aralarındaki ittifak bozulmaya yüz tuttu 

ve YNK bu kez "Amerikan Emperyalizminin Ajanlığı"na "terfi etti"rlldi... Bu 

mantık nasıl anla~ı.labilir ! ... 
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:Aslında"- borada yatan ·mantık blzce bellldlr. Tipik·. bir "ben-merkezci" anlaykştır. ·Kendisi dışında herkesi,ama herkesl,''ajan","provakatör","teslimiyetçi" gören ve bu kavramları · istediği zamaPI istediği, biçimde kullanabilen "özgür" bir anlayıştır. Kendisi tüm bunlara karşı· "tanrı" tarafından gönderilmiş "kurtarıcı"dır. Nitekim, son zamanlarda dinci mihraklarla "flört" ve iç• içe geçme o p e r a s y o n ı e r ı . içinÇe ",~!Sglillat:ıi~ah.manirahim 11 • bqşlıklı ~ild~rJler de yayınlanıyor. Ve bu bildirUer·:fle;. ·(RNi( Imzası:. kullanılıyor~· .En son yayınlanan "ERNK. Suudi Arabia'' irpzalı ·bildiride "Allah Apo"yu bizİm başımıza gönderdi, başımızdan eksik etmesin. Ar!riin" denilmektedir... · · · · · · ı . 
ı PKK'nin "ajan,provakatör,bilmem ne takımı" eğer "kurtarıcı 'ya gidip,onun koruyucu "kanatları" altına girerlerse;hiçbir yapısal değişikliğe ve köklO dönüŞOme gerek olmadan hemen "devrimci-yurtsever-demokrat" güçler olup çıkabllirler. B'u "kurtarıeı"nın iÇindeysen eğer,istersen "i tir af çı " ," te s li m 1 ye tç i<" ;ol lhiç önemli değildir. Sen en "doğru"sun 1 ••• "Kurtarıcı"nın dışında· namuslu olmak;hayıatını mücadeleye adamak para etmiyor ! .•• Sen her zaman alnındaki ~KK'liler tara,ından rahatlıkla "nakşedllmiş" "ajan,provakatör ve teslimiyetçi"siri. "Alnind$"ki :~ lekeyi silmek için tek. yol vardır: Bu "kurtarıcı"ya sığınmak... '., ~ ·. 

III 

.. PKK koyu dar grupçu bir aniayıp sahiptir. 
'· PKK ve şeff KUKM'de kendinden başka gOç tanımamaktadır. Herşeyi başl9tan 
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' ' . ~- ' 

odur. Onun dışındakiler ise 110 1 na karşı, sürekli planlar düşünen,sÖrnürgecileri~ 
yararına çalışan,karanlık güruhlar"dır. PKK 'nin bütün "yazıp-çizdikleri"nde sürekli 

bu konu lşlenir. PKK, kadrolarını,militarilarını,sempatizanlarını ve sıradan halk· 

kesimlerini bu şekilı;ie "eğitiyor", yönlendiriyor. Ancak, bu röportajda "lanetli 

Kürt halkı" da dahil olmak üiere,. PKK, KUKM'nde kendinden başka hiç bir güç 

tanımadığını göstermiştir. Kendini s ı n ı J ı n ve u 1 u s u n yerine özgürce 

koyarak, "benim ben" demektedir. Kürt ulusu ve diğer siyasal güçlerin dışında bu 

"işler" i başaracağını iddia etmektedir. · 

Bakınız PKK neler diyor: 

"1970 'li yılların başından i tibaren,Kuzey-Batt Kürdistan' ın tümünde,sı tırdan başla

yıp büyüyen,en basitten en karmaşığa doğru· giden, adım adım gelişen bir ulusal 

kurtuluş müadelesi başlar. Bu mücadele giderek halkı kucaklar,örgütünü yaratır,ön

derliğine kavuşur ve günümüzde ise,dünya 1 yı etkileyen ve düşmanın ödünü patıatan 

bir devrimci direniş sav?şı düzeyine ulaşır. Böylece Kürdistan'da bir devrim hareke

ti başlar ve toplumsal yaşama gire gire geli~ir. Ve bütün qu ;·~li~rrıelerin jatdıhda 
tek bir imza vardır: PARTİVA KARKEREN KURDISTAN ! " (SerxwebCın Özel 

Sayı: 1 O, sh:49) 

Ancak,hayat maddidir. Maddi olan gerçektir. Gerçeklerle .. qync;u;tn:ıez •.. ·Nasıl-• ·ki, 

tarihle aynanamadığı gibi.. Tari h. üzerinde t a ·h r i f a t · · yaprriak,gerçeklerle ... o y - - ' 

n a m a k burj'uva ideologlarının lşi olsa gerek. ' · · ·.· 

"Çünkü, grup anlayışı hep kendisinden .sorumludur. O,her zam'an ·diğerlerinin bitip 

tükendiQif)i,yok olduğunu,ama kendisinin geliştiğini varsayar ve böyle sunar. Ve bir 
:51 
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. kere grupçu anlayışın tırnakları beyiniere saptandı mı,artık orada her boydan 'gericiliği,oportünizml,sonsuz bağışlamayı,hoş görmeyi,her türder;ı hataları ve yanlişları örtbas etmeyi görmek olağandır. Çünkü, grup anlayışı kendine ölçü olarak doğru olanı,devrlmci olanı yapacak ve yaratacak. olanı. değil; şakşakçılığı,pışpışlamayı arar. Kuru gürültüyü ve kölece kabullenmeyl; arar. Ancak,bunları arkalar. Ancak, bunlara hayat hakkı tanır. En masum bir eleştiri bile,diğer gruptan olmaya yeterlidir.· Dolayısıyla en . masum bir eleştiri sahibi- bile hemen yok edilmelidir ve 'yok edilir. Bunun için t an t an a 1 ı bir literatür kullanılır. Zaten ideolojik çarpıklık egemen kılınmıştır. Onlar, 'şöyle böyle'dirler. Mademki, şöyle böyle' olanlar,burada kQrunuyor, öyleyse,'şöyle böyle'leri koruyanlara aramızda hayat hakkı tanımamalıyız. Vardan yer küçüldükçe küçülen ve kendisi lle özdeşleşen siyasal ·lsteri nöbetle:ı<Liçindekl ;tekke dervişliğldir." (Rızgari,Sayı:B,- sh: 9-10) 
;:-"; ;;· 

:' .: 
1V 
Kısaca PKK Ve KOrdlstan'da yarablan durum. 

l ,·· 

PKK, KUKM'ne verebUeceği ve verllebllecek:, .. tüm zararları ver~işt'ir.-~·.KUKM ~ı--· - .. sından dezavantaJ bir örgüt' tür. 
:,::.Kürdistaı1'da ·Siyasal örgci'üenme kırılnuştı~. ~ürdistan kByi'üsü,pr~l~terr,k'oçük-bwfju. 52' 
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vası,lümpeni,bir bütün halinde Kürt ulysu'nun örgütlenmesi TC militarizminin soğuk 

süngüsü ile yüzyüze gelmiştir. Kürdis~n örgütlenme alanı olmaktan çıkarılmıştır. 

Tc militarlzmi en küçük köye,mezraya ~adar Kürdistan'ın her tarafına ajan-f'r:'uhbir 

ağını yerl~tirmlştir. Ordusunun 2/3 1ünq,özel TIM1leri,birlikleri tüm· dünyanın gözünün 

içine bakarak Kürdistan'a yerleştirmiştlr. Sömürge Valiliği kurmuştur~ Kürdistan'da 

terör estirmektedir. Demokratik kur~uşlardan,Uerici güçlerden hiç biri ·TC' den 

hesap sormamaktadır. Çünkü, "bölgecfFı çoluk-çocuk-kadın öldüren caniler" var. 

11Bölge halkını. bunlara karşı koruyorum~1 diye bir savunma mekanizması geliştirmiş

tir. Bunun için gerekli "malzemeyi" el~ geçirmiştir. "Kurşun adres tanımaz'' diye

rek, kime "yaradı ğı" belli olan anti-q~vrimci eylemlerin,her ne kadar· öze-leştirisi 

"verildi"yse de,bu hiç inandırıcı ·olamarfııştır. Olsa bile önemi kalmamıştır. Nitekim, 

D. Perinçek ile A.Ö. 'nın röportajının he[ıüz yayını devam ederken, bir katliam daha 

olmuştur. Kadın-çocuk 20' den fazla fnsan öldürülmüştür ! Alışılmış biçimiyle 

radyo,basın,televizyon olayı yine PKK'~ln eylemi olarak kamuoyuna sunmuşlardır. 

Şimdi, PKK ve şefi istenildiği kadar "biz yapmadık" desinler,. ne önemi var •• PKK 

yapsın yapmasın, olan KUKM'ne olmaktadır. PKK'yi aşan sömürgeci oyunlar,ipleri 

sömürgeci güçlerin ellerine vermişÜr. Sör'nürgeciler ve işbirlikçileri, istedikleri 

olayı istedikleri gibi kullanarak,yönlendirmekte ve kamuoyu oluşturmaktadırlar ••• 

TC Devleti gelişen (!) olaylara daha da kan vererek, istediği düzeyi ayakta tutmak

tadır. Böylece, KUKM'ni kontrol altına alabilmiştir. Kürt ulusunun silahlı mücade-

leye karşı olmasırrı işleyerek,bir ·.ölçüde de başarılı oluyor.. · 

Işin diğer yanı ise, Kürdistan Sorunu'nu, benzer devletlerin içinde bulundukları 

düzeye çekmek ve o biçimde tutmaktır. Bu, TC'ye Avrupada'ki ak ı 1 baba-
53 
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l a r ı tarafından ö~retllmiştir ~ ·. - . J,. 

<re, AT'ye girmek istiyor. TC'nin AT'na girebilriıesi ıçın topluluğun koyduğu kı.iral)ara uyması ve istenilenleri yerine getirmesi gerekir. Bunlar, topluluk üyesi devlet-terin kendi içlerindeki '.'azınlık" ve "demokrasi" sorunu'nu çözmüş olmaları' zortıılu' Iuğu'dur. örneğin; ·ıspanya, Ingiltere vb •• ~ gibi' devletler TC'ye bu konularda ısrarla dayatmaktadırıar.. 1-'eki, TC bu sorunları nasıl çözecek ., "Uemoı<rasP'yi kurabilmek için yasal bir Komünist Partisi gerekiyor: tB"K"P bu husustl:i -tam zamanknda TC'nin "imdadıpa" yetişti.~ Diğer soruna gelince; onun da çözümü vardır •• Sorunu kabullenmek gerekiyor. Bundan sonrası ise, düşmanın en zayıfını seçip,mücad~leyi onunla özdeşleştirmek ve ona göre ·yönlendirmeye gerek gösteriyor. Daha sqnra, gerekli askeri ve polisiye tedbirleri yerleştirmek ve Kültürei bazı haklar vererek sorunu en az zararh biçimde örtbas etmek ... Bu iş de tamamdır. Kürtlere bazı kültürel haklar verilebilinir.. Örneğin;Radyo televizyon yayını, Kürtçe kon~-· ma serbestisi, Gazete çıkarma özgürlüğü, okul vb... gibi. Program budur. Bu prog am için bir tarafta da "çoluk-çocuk ve masum insanları ,bazende askerleri öldüren•• . terörist" bir hareket olmalıdır ••• Aynen İrlanda ve Bask Sorunları gibi ! .. Böyl~ce, yasal "Komünist" partili, "azınlık Sorunu" -Kürt Sorunu'dur bu· {!)- nu çözmüş "d e m o k rat i k " bir Türkiye gönül rahatlığı ile AT'ye girebilecek 1 ••• 
. Burada çelişkili gibi görünen bir durum ortaya çıkmaktadır. TC iktidar erki bazı Kültürel özerklik verirse, PKK anlaşma masasına oturur mu ? -Ki, bu aynı zamanda PKK Şefi 'nin önerisidir •• - Yoksa çizgisinde devam ederek "terörist" bir grup olarak mı kalır ? Açıktır ki,bu, Kürdistan'da altarnatif. Bir silahlı mücadele-nin {Pazarlıksız,danışıksız,kontrolsüz ve bağımsızlıkçı) boy verip, filizlenmesine direkt 
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bağlıdır ••• 

Sonuç Olarak; 

KUKM kimsenin tekelinde değildir. Kimse istediği biçimde,kendi zevkine göre,tatmin 
duyguları için bu mücadeleyi kullanamaz ve bununla oynayamaz... Yeni yeni "insan 
sevgisi"', "sevilmesi için mücadele" aracı seçilemez !.. Kürt Ulusu, emperyalist 
bağlantılar içindeki sömürgeci devletler tarafından parçalandığı için "lanetli" 
olamaz.. Tersine, özgürlüğü için mücadele eden, bu uğurda yüzbinlerce evledım. 

yitiren, vatansız kalan ve herşeye rağmen "camm-dişine" takarak mucadele eden 
bir ulustur. Kürt Ulusu 'nu başkalarına sevdirmenin gereği yoktur. Bunun için de 
"savaşı lmaz" •• 

Kaf,aiarımızı biraz arındırırsak; gelinen süreci daha iyi kavrayabiliriz. PKK - de 
aklını başına devşirmelidir. Sömürgeci ilişki ve bağımlılıklardan hem kendini _hem 
de mücadeleyi kurtarmalıdır. Ciddi birliktelikler için adım atmalı, grup çıkarım 

ortadan kaldırmalıdır. Bu süreç ağır sorumluluklar getirmektedir. Vebali büyük 
olacaktır. Kürdistan bugün ağır bir provakasyon ile karşı karşıyadır. Bunu iyice 
bilelim ve ona göre hareket edelim. · 

Bugün iki yol ayrımı ile karşı karşıya bulunmakta~ız. 

Birincisi; Misak-ı Milli sınırları içinde ":Bazı KOltürel Haklar" türünden oluşunilari 
kabullenerek düzen sınırları ve Türkiye'nin 11.demokratikleşmesi" temeline direkt 
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bağlı bir sürecin içine çekilmek, orada erimek, eritilmek.. Işte, D.Perinçek ve 
"2D~q'e Doğru"nun yaptığı tamı tamına buna uygundur. Bu program devletin kabul-_ 
lendıgi ya da kabullenir göründüğü bir program 'dır. Devlet bunun "çözümü"nün 
sancısını çekmektedir. Bu tür röportajla~la D. Perinçek'te' bazı çevreleri i k na 
görevini yüklenmiştir .. · · · 

(D.Perinçek bunun dışında elbette kendi bağlı bulunduğu odağın hesapları g.reği 

bu tür "legal-leştirme" _ amcıçları. _g-üt_mektedir. SP'nin -Sosyalist Parti-.: diğerlerifden 
-en azından TBKP'den ... önce Kürdistan'a "demir atma" telaşı da gözardı edi me
melidir. Bu ayrı bir tartışma konusudur ve gerektiği zaman O.Perinçek ve ağlı 

-. · bulunduğu ideolojik.;.teorik yapı Kut<M açısından ele alınacaktır.) 
:.-~ 

' i 
mOcadele ~çle-
bOtOn samargeci . ' 

-· lklnclsl; BaQımsız,Slrletlk ve Demokratik bir KOrdiatan için tOm. 
·~-; rinlıi -blrlettlrllmesl ve Kl.JKM'nl baQımltbl<, · lll;<llerlne sokan , 

:ı:, 'baQlaritıların cJOtman kabul edilerek.' ke5llmdıs~-·9erekmektedlr.. .· 

· ltt~~ KUI<M'nln siyasal' gOçlerinln iki sec;eneiı;~ budur. . _ _ 1 

Partimiz Ulusal kurtulut MOcadelemiıe ·~ k·t~'an, destek veren,dayan~tm~ .. lçerlslhde. 
olan -bütün güçleri· (devletler,partller,klJllerl ·~o s·t saymaktadır. Ulu8td . Kurtu~~
Mücadelemiıe. karşı olan ve gelişmesini, · ğ_Orbüzleşmesini engelleyen bütün· güçleri· 

· d ü !i m an olarak görmektedir. Bu. programa bağlı olarak ilişkilerinde şu .. ç~zgiyi 
izlemeyi hedeflemektedir. 
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ı Partimiz, dOnya'da hiç blr blok'a baOlı ve baOımh olmadan , eleştlrlcl ve b&Oımsız-

lıkçı bir çlzgl izler, · 
- - . 

Partimiz, ulusal kurtuluıa mücadelemizin hedeflerine saygılı olan,içişlerirnize müdaha

le etmeyen,hiç bir talepte bulunmaksızın karşılıksız yardı,mda bulunan,diplomatik 

destek veren devletlerle resmi ilişkiler kurar •• 

Biz ikinci seçeneği her yanı ile sürecimizin başından beri seçmişiz. Diğer siyasal 

güçlerinde bizim yolumuzdan gelmeleri için var gücümüzle mücadele etmekteyiz. 

Her ne pahasına olursa olsun KUKM'nin bağımsızlıkçı çizgisine halel getirmeyece

ğiz. Çünkü, sorun grup düzeylerini değil, bir bütün olarak Kürdistan'ın geleceğini 

yakından ilgilendirmektedir. Pazarlıklar içinde, taviz ve çıkartarla götürülen bir 

mücadelenin sonu yoktur ••• 

D.Perinçek'in A.Ö. ile yaptığı röportajın bize anlattıkları bunlardır. 

5] 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



MARKSiST ÖGRETi, SSCB PRATiGi ve ''YENiDEN YAPilANMA" 

(Teorik-ideolojik sapta~alar/program eleştirisi) 

G i r i ~ 

Nasıl .ki,1917 Devrimi dünyayı sarsan bir deprem 
olduysa,şimdi SSCB'de onun tersine yine ~.ir 
deprem olmaktadır. O zaman,''dev" bir Ulke d!lnya 
burjuvazisinin ve kapitalizminin nasıl yede9inden 
çıkarıldıysa,şimdi de yede9ine takılmaktadır ••• 
Takıldı da. Bunun elbette nesnel koşulları var
dır. Dünya kapitalizmi 'nin evrensel boyutları 
içindeki i 1 işki ve ba9ımlı lıi<ları ,ekonomik durum 
ve üretim mallarının tekeli, kapitalizmin (modern 
burjuva toplumun) zorunlu yasaları, yeniden "dev" 
bir ülkeyi -hem de dezavantajları ile- burjuvazi
nin yede9ine takmaktadır ••• 

1917 "depremi" bizi yakından Ug1lendirfyGrdu. 
Bu, "Yeniden Yapılanma" felaketi de bizi yakından 
ilgilendirmektedir. Hem üzerinde bulundu9umuz UKM 
açısından, hem de sömürünün bütün biçimlerine 
karşı durma zorunlulu9uni:lan bizi ilgilendirmekte
dir. 

Biz, sınıflı bir toplumun ve kapitalist .~retim 
ilişkilerinin egemen oldu9u Kürdistan'da UKM 
perspektifinde durmaktayız. Bu perspektif,sosya
lizmin her sendelernesi ve her çürümesi düzeyinin 
etki alanına düşecektir. Do9a1 olan bir sOreçtir 
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bu. Bu nedenle son gelişmeler bizi yakından 
ilgilendirmektedir. 

Biz, KUICM sürecinde, ülkemizin askeri işgalden 
arındırılması ve sömürgeci ilişki ve baQımlılık
lara son verilmesi eyleminde Yurtsever-Demokrat 
siyasai güçlerle Sosyalist siyasal güçlerin ortak 
Tarruz Cephesi'nde .. yer.imizi almışız. Bu yapı 
içinde sosyalist muhtevanın aQı_rlıklı ol.arak heJ!l 
şimdiki mücadeleye derrl(· düşen 've hem de ıleridek ı 
mücadele aşamasında devşireceQi kadrolarla Kürdis
tan proletaryasının sorunlarıriı.' gündemleştirmesi 

.görevdir. Bu nedenle de sosyalizmdeki son gelişme-
·ıer.bizi çok ilgilendirmektedir. 

Bagımsız. Birleşik ve Demokratik bir Kürdistan'
ın kendi özgür iradesi ile katılacagı Enternasyo
nalist düzey için de görevlerimizin bilincindeyiz 
ve bu nedenle de son gelişmeler bizi ilgilendir
mektedir. 

Yıllarca · Marksizm yaptıgımız. u t a n g a ç 
·komünizm oyhadıgımız ( pardon Sosyalizm 1), kendi
mizi ulusun ve sınıfın yerine koyup,örgütler,par
tiler oluşturup, 11Enternasyonalizm11 kavgası ile 
emekçitere ve ulusomuza agır faturalar çıkardıgı
mız için. ilgilendirmektedir. Ve de günlerce 
"MarksistTarifler" le dünyayı ve toplumu açıkla
yan 11tarifname"lerle oynadıgımız için •• En önemli
si, genç beyinleri bu yönde 11eQitip", ötgütlendir
diQimiz için ••• Şimdi ise, durum çok vahimdir •• 
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,, 
Bu nedenlerle sorunu yakından kavrama ve bunun 
karşısında a ç ı k ve k e s i n bir duruş 
saptama kararında olmalıyız. 

Emperyalist saldırı ve kuşatillalar altında, 
Çarlık Despotizmi 'ni yerle bir eden Sovyetler, o 
müthiş gelişmenin d i y e t i •nı 70 kUsur yıl 
sonra burjuvaziye agır ödedi.. Psikolojik baskı 
ve savaş tehdidi altında sosyal tzmin dünyanın 
her yanına 11 ihracı" iyi de halledilemedt. Belli 
çerçevelere sıkıştırıldı. Bugün meydana gelen 
durum ile burjuvazi üzerimize üzerimize gelmekte
dir. Bir adı ile "Dogu Bloku" olaraJ< adlandırılan 
"devletler" de bu gelişmenin etkisi altında, 
sanki kurulu saatler gibi - biri hariç- tapır 
tap ır döküldüler. O üstü kapalı "dev" in yaşlanmış 
dişleri ortaya çıktı. Biz mazlum uluslar ve 
dünyanın tüm Marksistleri şaşkına· döndü. Günah 
ç~karan,suçlayan, yeniden gözden' geçiren ve 
mucadeleyi bırakınayıp çözüm araya~ı ile herkes 
ç a n h ı r a ş bir mücadelenin, rehavetin ya da 
"fırsat bilmenin" telaşına düşüldü.ı Bu ne bir ye
nil~i ne ~e zafer•dir. Hele he~e ortası· hiç 
degıl. Bu bırkaos •tur. Her seferinde oldugu 
gibi Yi.n~. aşılacaktır ••• Aslında .meydana gelen 
sonuç büyuk oranda bell iydi.. Kapi~alizme 11 nefes 
aldırmayan 11 unsurlar yavaş yavaş daQıldı ! 

11 Gorbi" emperyalistlerin gözdesi · oldu. Şimdi, 
SSCB'nin biraz olsun ta:rtışması yap-labilecektir • 
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Geçmişte u t a n g a ç bir biçimde kenarından 
kıyısından geçilen tartışmalar ve anti-sosyalizm 
propagandasının baskıları altında nesnel bir 
deQerlendirmeye fırsat bırakılmamıştı. Bunlara raQ
men, bir takım tespitler de yapılmıştı.özellikle 
1978-79 yıllarında Rızgari'nin düzenlediQi "MARK
StZW t öliRENELİM KAMPANYASI" sürecinde, eOitime 
girE!I'I birçok unsurun en çok sordukları sorular 
arasında SSCB'deki durum gelmekteydi. Düzenlenen 
69 sorunun cevapları metninde, "SSCB'deki uygulama
nın sosyalizm olmadıQı ve sosyal i st sistem diye 
bir şeyin kalmadıQı, parçalandıOı; 'DoQu Bloku' 
adı altında bir ekonomik sistemin olduOu"nu 
belirleyebilmiştik. Daha soAraki açıklamalarda da 
işin, farkına varıldıQını gösteren belirlemeler 
vardır. Ancak, hiç bir zaman Pro-sovyet _ ya da 
karşıtı Pro-Çin, Pro-Arnavutluk yanlısı olmamaya 
gayret ;gösterdik ve eleştirici olduk. Bugün ise, 
Sorunun Gobaçov Sorunu olmadıQını daha net olarak 
görüyoruz ve UKM'miz açısından "sosyalist" olarak 
adlandırılan -Arnavutluk da dahil- devletlerin 
ulaşmış oldukları düzey karşısında duruşumuzun ne 
kadar. doğru olduğunu ibretle gördük ••• 

Bugün içinde bulunulan K a o s 'u büyüttükçe 
büyilten emperyalistler sloganları nı yeni ledi ler: 

"SosyaliZII öldü, yaşasın kapitalizm ••• " 

( ... } 

Evet, her şey insan içindi. Bugün dünya televiz
yon ve basını 'nda görüntülenen -bilinçli- insan 
manzaraları bize her şeyi anlatıyor ! Tür olarak 
en ,benci 1 yaratıQın, insanın bünyesine uygun olan 
değerlerin bir sentezi olarak kapitalizm; özel 
mülkiyetin,daha fazla kazanmanın,rekabetin,yaşa
mak için öldürmenin felsefik yapısını maddileşti
riyor. Buna uygun ekonomi siyaseti ile kendine bu 
canlı varlıQı seçiyor ••• tnsan, "teknik araçları 
en iyi kullanan bir köle"dir. Sosyalizm, bu 
"köle"yi deQiştirip, dönüştürememiş, kendine 
uygun i n s a n t i p i .yaratamamıştır. ·.Ortada 
kalan ve nıelezleşen insanlar şimdi kapitalizmin 
el ine teslim edi 1 iyor ! "Ooğu"dan "Batı "ya kaçan 
ya da koşa koşa gelen "ilkel insan"lar,süslü-püs-
lü marketlerin, pazarların, mağazaların,galerile-
rin kapılarında eşyaları "kapış-kapış" alıveriyor
lar. Çikolata ve parfüm meraklarını gideriyor
lar! •• Ve şimdi herşey kapitalizm'e uygun insan 
içindir. Dört tarafı koşulsuz. duvarlarla .çev.ri ... •;•·.,
li,gelişmesine olanak tanınmay'an,her kıpırdanışın-
da kafasına vurulacak insan içindir. Kurallar 
kapitalizm' indir, ona uyan insanlarla, ona emre-
den insanlarla yeniden sosyalizm deQi ı, kapit.a
Hzm kurul'abilecektir ••• Onlar "diıktatörlükleri" 
tanıdılar, şimdi de kapitalizmi tanıy.acaklardır •• 
( ••• ) ,;!ı.' 

Sorunu kavrayabi lmek ve bel 1 i sonuçlar çıkara-
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bilmek için,öncelikle Marksizm' in öngördüQü 
öQretiye bakmak gerekecektir. Bu konudaki tesbit
Ierin yapılmasından sonra SSCB'deki 1917 pratiQi
ni inceleyebi ı i riz.. Bu bilgilerimizin tazetenme
sinden sonra "Yeniden Y·apılanma ve Açıklık" 
programının nesnel bir eleştirisi ve tartışmasına 
girebileceQiz. EQer ·Marksizm ve Lenin'in SSCB 
pratiQhıi kavrayamazsak, bugüne kör bakarız. Ve 
burjuva reklamları ile oluşturulan kamuoyunu 
aşamayız. Bu da gerçek olmaz. Sorun uygulanmayan 
ya da özel koşullara özgün biçimlerle uygulanmış 
bir olgunun sonuçlarını tartışabilmektir. Meydana 
gelen baŞarılamamış Marksizm deQil, uygulanmayan 
Marksizm olarak durmaktadır •• 

1 

MARKS ve MARKStsr aiRETt 

5 Mayıs 1818'de Prusya'nın küçük bir kasabasında 
doQan Marks, ilk ve orta ö~renimini tamamladıktan 
sonra, Bonn ve Berlin Oniversiteleri'nde Hukuk 
ögrenimi gördü. Tarih ve felsefe ile ilgilendi. 
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Bu dönemler Marks'tan "Hegelci bir idealist" 
olarak bahsedilir. 

On i ver· si te ö~reniminden sonra profesör olmak 
ümidi i le çok çaba sarfeden Marks,, bu amacına 
ulaşamadı. önünde gerici hükümet vardı •• 

Daha sonraları Marks, Hegelci'lerin öhde gelen 
isimlerinden Bruno Bcıuer ile ilk yayınını çıkar
dı. Ancak, 1842 yılında çıkardıkları bu yayın, 
1843 •te durduruldu. Aynı yıl yurtr dişında yayın 
yapmak üzere Paris •e gitti. Bur!ada çıkardı~ ı 
dergi ise, ancak bir sayı yayın yapabildi ••• 

Paris'te Engels ile birlikte d•vrimci birçok 
grubun kaynaşması içinde yerini alah Marks, küçük 
burjuva sosyalizmine karşı ama$sız mücadele 
verdi.· Açık bir ifade ile Komonı~· • in teori ve 
takttklerini geliştirmeye girişti. u döneme denk 
dllşen FELSEFE'NİN SEFALETİ adlı ki abı, o zaman
lar küçük burjuvazinin ve anarş~zmin ideologu 
olan PROUOHON'un öQretisini parampa~ça etti •• ,. 

~ ' ·i ı • ' 

Yeri gelmişken belirleyelim; :Marks' ın .. öne 
sürdüQü tezlerin arasında ikisi basl ı.başına önem 
arzeder. Ki ,bunlardan biri, FELSEFE'NİN SEFALETt 
adlı kitap'ta öne sürdü~ü Proletaryanın ekonomik 
mücadelesi ve ekonomik örgOtlenıııesi'' dır. Di~eri 
de, MANIFESTO'da belirlenen proletaryanın silasal 
trevleri ile ilgilidir. Bu ikl. tez Mar sist 
§reti'nın belkemiQini oluştururlar~. 
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Marks. 1.847 bahariiıda -KOMONtST BlRLlK adlı 
gizli propaganda derneOine katıldı.• BirliOin 2. 
Kong~esi 'nde genel istek Uzerine Engels I,.le 
bi rlıkte K(MJNIST MANIFESTO' yu kaleme . aldı. 
1848.'de Londra'da tamamlanan metin. BirliOin 2. 
Kongresi 'nde karar altına · ahnmı ş olan · metindi. 
Bu nıet.in genel olarak; 

-Yeni ~tr dünya anlayışını. 
-Toplumsa.l hayatı kucaklayan tutarlı bir mater· .. 
yaliizml,: · ' 
-En geniş ve en derini ~elişim öQretisi olarak 
diyalekttoı. · · · 
-Sınıf mDcadelesinln teorisini, 
-Proletaryanın. yani önerilen Komünist toplumun 
yaratıcısının dünya tarihindeki devrimci rolünü 
açıklıyor~u... · 

!: Manifestp 

Man i fes to Proletarya kavramı ile; "kendilerine 
ait hiçbir üretim aracına sahip olmadıklarından,ya
şamak için iş güçlerini satmak durumunda .kalıın. 
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Komlln~st:lerin •'öteki., 1.4~1 sınıfı partilerine 
karşı . ay.rı bir parti ' oluşturamrtacakları 11nı · 
bel irtmıitır..·Ayrıca~ 11 proleter, harekeUbiçimleı:ı
dirmek ve kalıba sokmak (:abç) Ozere kendllertne 
özgü. hi~~lk(abç) s e k t e r i lke getiremiyecek~ 
lerini, e i işçi sınıfı partilerinden ·yalrüzca 
bazı konularda ayrıldıklarının da vurgulamıştır. 

OçüncO olarak da Marks' ın komünistlerin 
özellikleri ile ilgili şu bellrlemesinin altını 
çizmeliytz: 

11 Genel olarak mülkiyetın kaldırılması degil, 
ö%el" mülkiyetın kaldırılması komllnistlerin 
görevidir .... 

-t<Ofiıllni.st Man i festo' da süreç içinde bazı 
de~tşmeler olmuştur. BilindiOi ·gibi, Manifesto. 
~omünizmin ilkelerini belirlemektedir.Proletarya
nın~ siyasal mücadelesindeki yöntemleri .. ~öster
mektedir.Gerek Marks zamanında ve gerekse ondan 
sonraki süreçte . meydana gelmiş deOişikllkler. 
koşullara baOlı olarak onun diyalektik olarak 
gelişmeslni göstermektedir •• 

Birçok dilde yayınlanmış olan Manifesto•riun 
1872 Almanca Baskısının önsözünde şu belirl~ 
ler yer almaktadır:, 

11Koşullar. son 25 yılda ne kadar deOişir:se 
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. -;c-tJ ·-"'n~:.;() • i ····.ıı 
:~{' 1 .~.. ~\.i'.,' ···,. :-ı:\itJ.(t .t ·''·: ; 

deOişsin,Manifesto da· ortaya koıııulan ilkeler 
bu gün ve her zaman ki kadar dogrudur. Yer 

. yer· bazı ayrıntıların gözden' geçirilmesi 
(abç) gereklidir. Ilkelerin haya~ geçirilmesi• 
ni belirleyecek olan ,her er v her zaman o 
sırada hüküm silren tar o u ar ır. a ç 
anay n n son yı a at ı ı v adımlar ve 

işçi sınıfının örgütlenmesi,gelişmesi ve 
Paris Kcııııono gözönüne a.lınacak oilursa, ikinci 
bölümde önerilen devrimci önl~mlertn · bazı 
yerleri gllnünU doldurmuş'tur. ;(abç) Komün, 
özellikle kanıtladı§ı 'işçi sıryıfının hazır 
devlet aygıtına el koymakla yetihijr,onu kendi 
amaç ve doQrultusunda kullanamıyaiCaQı' olmuş
tt,ır .Ayrıca. sosyalist edebiyatın f.1arıi fes to' daki 
eleştirilerinin de: bugün yetersiz kaldıOı 
açıktır. Çünkü, yalnız 1847 yı l~na kadar ki 
sosyalist edebiyat ele alınmaktadir. KomUnist
lerin ·.çeşiti i muhalefet parti terine karşı 
tutumuna ilişkin görüşler ve. si)fasi durum da 
tep,eden tırnaoa kadar deQişmişti~. Bu görllşler 
ilke , olarak dogru olmakla binikte. pratik 

· 'gUnOnO. doldurmustur. Bu ilkelere,1 deQiştirmeye 
hakkımız olmayan tarihi bir belge !)larak 
bakab1liriz •• 11 

·' 

Burada ş'u· öneıılli noktaları ayırtedebiltriz: . 
Blr kere.· A~rıntı ~~ olsa, bazı konuların 
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yeniden ''gözden ··geç i ri ınıesi" mümkün ve gerekı i , 
görülmüştür. Bu gereki tl ik, "her yerde ve he.r 
iaııian···geçerli olan koşu li ar" yüzündendir. "Somut 
koşulların somut tahlili" de budur. özel koşullara 
özgün biçimler uygulanması zorunludur. Bu, aynı 
zamanda ilkelerin hayata geçirilebil~sinin bir 
garantisidir. Bazı . önlemler gerekebılecektir 1 
Bu, "şimdiye kadarldlerin gününü doldurduOu"nu 
göstermektedir (ondan sonra da gününü dolduran 
'"önlemler" olabilecektir.).. . 
i. . . . . 

·'Ikinci olarak, özellikle varolan (mücadele 
edilen) Devlet aygıtına el koymak yetmiyor. Onu, 
sosyalizmin yararına kullanmak esas alınmal ıdır. 
Bu aygıta el-koyarak yetinmek, elbette yeniden 
"elden çıkarma"yı da getirecektir. 

·OçOncô olarak,sosyalist edebiyat yetersiz görül-: 
müştür. ÇOnkO, ele geçirilen birçok yapı,eskinin 
gelenek ve göreneklerini "hortlatır" ve bununı 
için yeni, geliŞktn,çözücü bir edebiyat geli-ştir- i 
meli ve devamlı yenilenmelidir •• 

Son olarak da,diOer partilerle ilişkiler· yeter
siz sayılıyor. ÇUnkü, bunlar yaşarken, onlarla 
ilişki kaba kuvvfJt kullanılarak ortadan kaldırı
lamaz ve bunlar yok sayılamazlar •• 

Yine, 1882 Manifesto'nun Rusça basımının önsö-. 
zünde tse şu açıklama var: 

... 
Manifesto ilk çikışında Rusya ve Amerika'dan hiç 
söz etmemektedir. O dönem Rusya Avrupa gericili
Ointn son bilyük yedek gücünü oluştunnaktaydı ve 
Amerika da, göçler yoluyla proleter güç fazlası
nı yutuyordu. Her iki ülke de Avrupa'ya haımıadde 
saglıyor,sanayi ürünlerinin s.atı$ı için pazar 
oluşturuyarlardı. Bu dönemde her iki ülke de şu 
ya da bu biçimde Avrupa düzeninin temel direQl 
idiler ••. 
Oysa,bugün durum çok farklıdır. ~ri~a~a göçler 
bu ülkeyi dev bir tarım üretımı ıçın uygun. 
duruma getirmiştir. Bu ülkedeki rekabet Almanya'
daki büyük ve küçük toprak mülkiyetinin temelle
·rini sarsmaktadır. Sonra bu göçler, Amerika'~ın 
çok zengin sanayi kaynaklarının Avrupa. ve ıngıl
tere sanay.fsi 'nin tekelini kıracak bır güç ve 
işlenebUinen duruma gettnntşttr. ~r iki durum 
da Amerika'yı devrimci biçimde etkilemektedir. 
Küçük ve orta çiftçllerin toprak mülkiyett dev 
çiftçilerin rekabeti sonucu çökmektedir. Bu·. 
çöküşün yanı sıra,mOthiş bir sennaye yogunl~~l!lka.":' ,

1 
sı ve ilk kez bir proletarya kitlesi gelişme - · 
·ıedtr · 

1848-49 Devrimi sırasında Avrupa prensleri,bur
juvaları yeni yeni uyanmakta olan proletaryadan 
biricik kurtuluş yolunu Rus mOdahalesinde görü-
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yorludı.:. Ça.r Avrupa gerici llOinin başı . ilan 
edilmişti. Şimdi Çar Devrimin savaş tutsaoı .. ve 

. Rusya ise, Avrupa!nın devrimci eyleminin öncllsll-
dDr" <r: 

Böylece~ emperyalizmin kalesi olan \'e dünya 
halklarının baş belası· durumuna gelen,sosyaUzmln, 
yayılmasının en önemli engelini oluşturan A8D'nln 

:durumu netleştirtlmemişti. Ve Ameri.ka'da gelişen 

"proletarya11 henuz bile kıpı_rdamış deQll... , 

Yine ·bunun gibi. Devrimtn gerçekleştiOi Rusya'da•· · 
ki durum. sanayi toplumları için öneri leri sonuç
ların tersine. feodal bir yapının· parçalanması 

lle gerçekleşmişti. Bunun gibi Rusya'nın Avrupa'
dak 1 durumu da net deO 11 di. • 

Nitekim, Manifesto 'nun amacı. 11Modern burjuva 
miltkiyetinin kaçınılmaz bir biçimde çöküşOnO ilan 
etmek" olarak açıklanmıştı •• Rusya'da, o zamanlar 
henırz yenı yeni 'geJJşen burjuva toprak mülkiyeti'
nin ·hemen yanıbaşında. ise, topragın yarıdan. _ 
fazlasının köylülerin ortak mlllkiyeti oldugunu 

. gönnekteyiz. BilyOk ölçilde zayıflamış olmakla 
birlikte. ilkel bir toprak mlllklyetl biçimi olan 
Rus köy 'topluluOu dogrudan doQruya Koınıinfst ortak" · 
mülkiyete geçebjlir miydi?. Yoksa bunun tersimi 
olacaktı? Batı 'nın .tarihi· evrimini oluşturan ayrı· 

_çözülme sürecinden geçmesi mi ger~kecekti? 

. ~Eger Rusya Devrimi batıda bir proletarya devri-_ 
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mine ışık yakar,bö.)'l!!ce bu iki devrim birbirint ·, 
tamamlarsa,gUnümOz .R~şyası'ndaki ot..tak mülkiyet· 
~~~~~s~ btr gellşmeri'rn ~aşlangıç ıııoktası .olabi-

şeklindeki açıklama ile Manifesto $orulara bel li' 
ölçüde cevap veriyordu. Rusya'da t~prak mülkiye
tinin büyük bölilmOnUn ·köylülerin elinde oldugu 
gerçegi net olarak aç_ıklanamamıştı. Bunun. kamu 
mUikiyetine geçmesi oldukça zor şartlara baglıy

dı. ·öyle de oldu. En so.nunda "Proletırya Diktatör
lflgO'' k(SylDlerden to.praklarını zorla alan bir 
yönetime ulaştı.. . , 

,ll.- Burjuva Toplu. Yasası . ·· 

Marks,kapitallst modern burjuva t~plumun ekono-. 
mik işleyiş yas11sını ortaya koy~rak,kapitaltst 
toplumda meta üretimi 'nin egeıiıenli91n1 savunmuş
tur. Meta Uretlmflnln ta h ı i ı trn 1 yaparak 
kapitalist top.lumu irdelemişttr. , . • 

, Mal"ks'a göre meta."tnsanın ihtty~cını karşıla
yan,bir başka şeyle deQiştirilebtıenl şey"dir. 

Bil indtQi gtbi. bir şeyin yara } ı x 
,kullanım d_ exert yapar. Belli r ı lı:ıl ,onu bir 

ı:ı bir m ktarda kulla-
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nı m degerinin bir türünün ,be ll i miktardaki kul la-; nım. degerinin bir başka toro ile degi~ebflme! -"· oranı e s a s d e g e r. 'i oluşturur. Bu ~§lşlm ve kullanımda ortak olan insan eıııegi'dir~Ancak,de· Oeri belirleyen bu emek deOildir. · DeQer toplumda ortalama olarak harcanan. g e r e k ı i e m e k ile belirlenir. 
Elıek, . insan gücünün harcanması olarak s o - ·· y u t 'tur. Ozel ve belirli bir amaca yönelmiş insan gücü ise s o m u t 'tur •• · 

. Bütün di~er mallar için genel eşdeger . rolü oynayan özel bir mal vardır: bu,para'dır. Para'nın ortaya çıkı.şı ile deOişimin ve meta Oretlmi • .. nin en yüksek ürünü meydana gelmektedir. Böylece, bireysel emegin toplumsal nfteliOini pazar' la birleştiren bir araç olarak para,tek tek üreticiler arasında~i toplumsal bagı da gizlerneye başla• mıştır. 

Belli bir aşamada par~. meta üretimi 'nin gelişi-:-. mi . içinde serıııaye'ye dönüşür. Böylece, meta· üretimi • nderı ayrı olarak para-aıetatPıra si steıiı1,yan1.karla satma amacı ile satınalma·gerçekleşir. 
Marks;dolaşımdaki bu paranın ilk degerindaki artışına •artı-deoer• demiştir. tş~e. b!J noktada paranın büyüme süreci başlamaktadır. . Parayı elfnde bulunduran.artıdeger için özel niteliOe sahip bir meta bulmak zorundadır. Bu özel ni-;;.eli-. ge sahip meta; Marks'·a·gore'insanın· "emek· goco•n-. 

.. den· başka birşey olamaz" •• 
Para sahibi. yani sermaye, emek gücünü satın ... alınca bunu kullanır. Emek belli bir zaman kendine ödenen maliyet için çalışır. Ancak, bundan fazla; . ·sını Uretır. Bu fazlalık .devamlı sermaye,Ye ak•r• t> · Buracta sermayenin eıııeDI söıııOrOsO ortaya;: "9'~ kar. ·· .:·. EmeOin sömürüsü yalnız deQişen·. sermaye .!fler_ınden . , saptanabilir. Çünkü, sermayenin· tümü,deOişen ve ;deQişmeyen sermayenin organik bütünlOOD ile ele 'alınmaktadır.· Sermaye işgücü'na uzatarak, yalnızca "mutlak artı-deger" elde etmez. Gerekli işgücünü azaltarak ·~nisbi artı-deger" de yaratır ••• 
Mirksist ooreti 'de,burjuva toplumun ekonomik işleylş yasasının saptanmasında, en önemli yer son. derece ciddi olan sermaye birikimi'dir •• Sermaye birikimi ,elde ettlgi lıartı-deQer1 1ri bir. bölümünün sermayeye dönDşmesldir.· Sermaye, emeOi · sömürerek, elde ettiOi "artı-deger"i kendi ihtiyaçları içirıde harcamaz,yeniden kendi ihtiyacı için kullanır ••• 
Sermayeye dönüşen "artı-deger", üretim araçları ve · deQişen sermayeye bölünür •.• !şte bu· nokta, · Marks' a göre"kapitalist gelişim ve ~apftalizmin ; sosyalizme dönüşmesi süreci 11 bakımından büyük önem taşır. Daha fazla sermaye bir uçta zenginliOi yaratırken, öteki tarafta aOıt sefaleti getirir. Bu, kapitalist aşırı kar'a yol aça~. 
Kapitalist birikimin tarihsel egi li mini Marks 
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şöyle acıklamaktadır: .. 
"DoQrudan doQruya üreticilerin mülksüzleştiril
meleri acımasız bir vahşetle ve en bayagı, en 
rezil,. en küçültücü, en çirkin tutkuların 

dUrtüsll altında gerçekleştirilmiştir. Tek ve 
baQımsız emekçinin, deyim yerinde lse,kendi iç 
koşul ları ile kaynaşmasının sonucu olan özel 
ıııDlklyet' in yerint başkalarının,yenı. llcr~tli 

işçilerin sözde· serbest emeklerinin sömürüsilile 
dayanan ·kapitalist özel ııılilkiyet alıyordu. 

Şimdi mülksüzleştirilecek olan kimse,artık 

: kendi hesabına çalışan emekçi degtl,birçok 
emekçi yi sömüren kap i tali st •tı r. Bu mülksüzleş

tirme,kapitalist üretimin kendi içinde taşıdıQı 

yasaların işlemesiyle sermayenin merkezileşme

siyle gerçekleşir. 

Sermayenin ·bu' uluslararası niteliQe uiaşma
sı ,birçok kapitalist • in birkaç kapitalist 
tarafından mOlksüzleştirilmeleri ile gider. Bu 
'tekelleşme kendisi ile birlikte ve kendi egemen
liOi altında fışkıran,boy atan üretim biçiminin 
ayak bagı olur. üretim araçlarının merkezileşme
si ve E!lleOin toplı.nsalla$11151. en sonunda 

. bunların kapitalizm ile baQdaşamıyacakları bir 
noktaya ulaşır." 

Bu noktada ise _Marks'a göre, 

"Mill silzleşti renler millksüzleşti ri ı i rler". 

Marks, çaQdaş toplumun ekonomik gel i şim yasa-
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i ları 1ndan çıkarak. ''kapitalist toplumun sosyalist 
.~opluma dönilşmes,nin kaçını lmaz olcı.JOu"nu söyle
mi~tir. Bu dönüşümün itici gücünü ise, bi·zzat 
kapitalizm tarafından eQitilmekte olan "proletar
ya"nın saglıyacaQına da işaret etmektedir. Sosya
Hzmin maddi temelini tse, kapital.zm'deki "üre
timin toplumsal ı ıgının oluşturdugu"nu öne sormuş~ 

tür. . _ 

Marks'a göre. toplumun gelişmesinin 'belli bir 
,aşamasında, uzlaşmaz sınıfiara bölOndügü ve bu 
dönemde d e v ı e t • in_ ortaya çıktıoını açıkla

yarak; bu aşamada b_ izzat "zcir.un örgütlenmesi "nin 
zorunlu oldugunu eklemektedir. Ve ~n güçlü sını

fın devletin "sahibi olduOu"nu. e~onomik olarak 
egemen sınıfın siyasal olarak da ";geıneiı" duruma 
gelec&gini, "diOer sınıf ve tabaka~arı ezmek ve 
sömürmek,boyunduruk altında tutmak içini• yeni 
araçlar "kazanıldıOı"nı açıklamakta~ır. Bu neden:.. 
lerle, "antik devlet köleleri boyunduruk altında 

tutan köle sahiplerinin devletı"ydl. bunun gib ___ ı. 
"feodal devlet, serf ve kOylül~ri boyunduruk 
altında tutan soyl'ulatın" ve modern devlet· te. 
"Ocretlt emegin sermaye tarafından i sömOrOlmesi u,;. 

dir ••• 
Marks'a göre. komünizm ise. "sınifların ortadan 

kaldı rı lması için devletin de qrtadan kaldı.· 

rı ldıQı bir sıstem" olacaktır. · 

' { ... ) 
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Marks' ın görüş ve ooretilerinin tümü Marksist. Dareti'yi oluşturmaktadır. 
Marksist Dareti temel olarak özetle şunları içermektedir: · 
Düşüncenin. maddi dünyanın insan aklında yansı

ması ile oluştugu ve bundan başka birşey olmadıgı 
görüşü lle • a t e r y a ı i z • anlayışını 
getirmektedir. Bu görüşün sonucu olarak. bilincin 
varlıOın bir sonucu oldugunu ve hiçbir şeyin 
kesın.a.ıtlak ve Kutsal olmadigı anlayışını ortaya 
koymaktadır. Bu gelişme ve deOişme yasası ile de Diyalektik düşünce ortaya çıkmaktadır. Bunlara 
baOlı olarak; · 
. Tarihin. insaniarın ken<fileri tarafından yapıldı
Qını ve sınıf milcadele leri sonucu özel RIOlkiyet'
in kaldı rı lacagı belirlenmektedir. Bu anl.ayış ta 
bize Marks'ın Sınıf Mücadeleleri Teorisi"ni göstermektedir. 

II 

ENGELS ve MARKslST O~Tl 

Marksizm' in en yetkin öQretmenlertrıderi biri de 

Engel s 'tir. 

i Engels. gerek Marks ile birlikte ve gerekse 
•ondan sonra Marksist öOreti'nin geliştiriltp 
devamı konusunda ciddi çalışmalar yapmış bir 
bilim adamı'dır. 

1820 yılında Almanya'nın Bremen bölgesinde 
dogan Engels, zengin bir ailenin çocuguydu. 
1838'de lise ögrenimini yarıda keserek,birticaret
hane'de çalışmaya başlayan Engels. siyasal ve 
bilimsel egitimini de devam ettirdi. 

Engels. proletarya'yı Ingiltere 'de babasının 
ortaOr bulunduCu bir ticarethane'de çalişmaya 
başladıgı zaman daha iyi ve yakından tani dı. Bu 
ticarethane. Ing i ı iz sanayisinin merkezi olan· bir 
yerdeydL taııştı~:ı zam.anlar. .valnız fabrikanın bürosu 'nda oturmakla yetinmiyor, işçilerin bulunduk-· 
ları yerleri. de araştırıyordu. Onların sefaJetini 
yakından gören Engels. kişisel gözlemleri ile de kendisini sınırlamıyordu~. Işçi sınıfı hakkında 
daha önce yazı lanları okuyarak, · bu konulardaki 
bütün belgeleri de ciddi biçimde incelemiştı. Tüm 
çalışmalarının ürünü olan kitabı "Ingiltere 'de .. 
Işçi Sınıfının Durumu... 1845 . yılında yayınları~ 

·mı ştı •. Bu kitabında Engels özetle; • · . 
, tngilt~re'de emekçık sınıfının durumu sadece ; 
·proletaryanın acı çe en bir sınıf · olmadıgını~;;, .; 
aslında _proletarya'yı dayanılmaz .Mr biQ~~e ,,~ 
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ileriye iten ve nihai kurtuluşu için savaşinaya 

zorlayan şeyin içinde· bulundugu utanç verici 
ekonomik durum oldugu nu söylüyordu.Ona göre sava

şan proletarya •kendine ·yardım tdecek~J''. işçi 

sınıfının siyasal har~keti kaçınqmat. olarak, 
işçilerin kurtuluşlarının sosyalizm'de oldugunu 

'kavramaya götürecekti. Ve sosyalizm, ancak işçi 

sınıfının siyasal,· mücadelesinin amacı oldUOu 
z~man bi·r güç olacaktı., . . . ., 

Kitap,· kapitaliziniıl-'ve burjuvazinin ,.~ok ciddi 

ve şiddetli bir suçlaı,nasıydı. Bu nedenlerle derin 
yankılar uyandırdı. · ··· 

Engels, 1844'te . Alııianya'ya dönerken Marks He 
Paris'te tanışmıştı. Du iki dost, birlikte •KUTSAL 
AlLE• ya da •ELEŞTtRtYEL ElEŞTtRlNlN ElEŞTtRlSl• .. 

adlı ortaklaşa bir kitap ~azmışlardı. Bu kitap, 
11 lngiltere'de ·lşçi sınıfının· Durumu" adlı kitaptan 
önce yayınlanını ştı. Kitap, Bauer kardeşlerin 

eleştirisini içenııekte ve . onların izleyicilerine 
verilmiş m i z ah i bir ls im 'di •• Bauer kardeşler i-

dealist Alman filozofları 'ydılar. Bunlar,. bütün 
gerçeklerln,partilerln ve siyasetlerin .üstünde 
duran,blltün pratik eylemleri reddeden ve yalnız 

çevrelerindeki dünyayı ve burada meydana gelen 
olayları •eıeşttreı• olarak seyreden bir eleştiri 

öQütlüyorlardı. Proletaryayı eleştirel olmayan 
bir kitle. olarak hOr görüyorlardı. Marks ve 

Engels, devlet· ve egemen sınıflar tarafından 

. horlanan ve kilçUk görülen işçi .·adına durumu_. 
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kenardan seyretmekle deOil, daha iyl bir toplum 
düzeni ugruna mücadeleyi öneriyorlaljdı. Bu müca- ·. 

deleyi yönetecek ve bundan yarar.l~,pcak bir güç 

olarak da Proletarya'yı görmenin ··zorunlulugunu 
açıklıyorlardı. 

· 

Engels, •KUTSAL AlLE8den önce çatdaş ekonomik 
düzenin başlıca görüntülerini de sos~alist açıdan 

inceledi. •EKONCJtl POLl.TlK ELEŞTtRtsı•ni . yazdı. 

Marksist ekonomi politiOin.tiilimsel o•arak öneminin 
anlaşılması ve Marks'ın <~alışmalarıtıın gerçekten 
devrim yaratacak bir düzeyde oluŞmasına karar 
vermesinde Engels'in payı büyüktür. 

( ... ) 
1845'ten. 1857'ye kadar P~ris ~e Brüksel 'de 

çalışan Engels, Marks lle ",'l?·irl kte Komünist 
Bi.rliQin toplan~ısına katı ld(': ve . Manlfesto•nun 
yazımında bulundu... · · . . 

Manlfesto•nun birçok dillerdeki i basımla.rında, 

meydana gelen gelişme ve deOlşmel,ri 6nsözlerde 

açıklayan Engels,bazı önemli sorunı•ra da açıkla-, 

malarıyla parmak ba~ll!l$tlt. . . _; 

OrneOln; j "· ., .~. 

1872 tarihinde Manifesto•nun Almanca basımındaki 
önsözilnde Engels. 11Komün Deneyimi 11nden çi karı lması . 

gereken dersleri şöyle açıklamıştı: · · 
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! ,, 

"1871 Paris. Komünü'nde işçi sınıfı hazır devlet. aygıtına el koymakla yetinip, onu kendi arnaçıarı: • doQrultusunda kullanamamı ştır".. 
1 ' Manlfesto.•nun l$.U yılindakt Almanca baskısınınr önsözU'nde (Engels tek başına imz.alamak zorunda kalmıştı. Çünkü, Marks yoktu ... ) .şu önemli belirle· ıne· yer aliyordu.r! · · 

''Manifesto • ya eklemeler yapı lması hiç mi hi c; düşünülemez artık. Manifesto•nun baştan sona dokusunu ören temel düşünce. tarihi dönemin kaçınılmaz olarak bu ekonomik üretimden kaynaklanan toplum yapısı o dönemin· siyasi ve düşünsel tarihinin temelini oluşturur. tlkel komünal ' toplum hariç, varolan toplumların tarihi s.ını f ' savaşımıarı tarihidir. Mücadelenin bugüne ' ulaştıQı aşamada proletarya ,bundan böyle toplu- , mun tümünü sömürüden ve sınıf mücadelelerinde bütünü kurtarmaksızın burjuva boyunduruQundan kurtulamıyaca'Qı şeklindeki temel düşünce yalnız-ca Mark~'a Aittir." · 
Ytne,1890 yılındaki Almanca baskıya önsözde şunları açıldıyordu: 

ı·:; 

"Manifesto•nun başlıbaşına bir tarihi vardır. Modern işçi sınıfının 1848'den bu yana o.lan tarihini yansıtır. Bugün Manifesto -hiç kuşkusuz, tüm sosyalist edebiyatın en yaygın,en uluş·ıararası ürünü, Sibirya'dan Kaliforniya'ya kadar bütün ülkelerin milyonlarca işçisinin . ' 

ortak programıdır. 
Ama, ona ilk c;ıktıgında sosyalist bJr Manifesto diyemezdik. Çünkü, 1847'de sosyalist denilince iki çeşit ınsan vardı. Bir yandan çeşitli ütopyacı sistemleri savunanlar vardı.. Bir de barışçıl yollarla düzeni yıkmaya çalışan ve işçJ sınıfının dışında kalan adamlar vardı. Oysa, işçi şınıfının siyasal devrimlerinin tek başına yetersiz oldugunu görerek,toplumun köklü bir biçimde deQlşmesini isteyen kesim kendisine komünist diyordu. 1847'de sosyalizm denlllnce · akla burjuva hareketi geliyordu. Koıııonizm. .de~ilince akla gelen bir işçi sınıfı· hareketiy-! . d~. Ojsıralarda 'işçi sınıfının kurtuluşu işçiı' sınıfının eseri olmalıdır• görüşünü büyük bir kararlılıkla savunuyorduk. Onun için Komünist; Parti Manifestosu dedik.. 1 

'Bütün Olkelerin tşçileri Birleşin'. •paris: Komünü'nde proletaryanın kendi talepleriyle ortaya çıkışını ilk bu sözlerle dOnyaya ·ilan ettigirniz zaman, pek az ses karşılık vermişti. 28 Eylül 1864 lşçi Enternasyonali'nde işçiler el ele verdiler... . . · 
·_I~- ;Enternasyonal yalnızca dokuz yıl· yaşadı.· Bl.lgün Avrupa,Amerika işçileri. teK:'t>.tr acil· hedef J,tO~una , tek b ir . ordu, tek bir bayra'k aıt ı nda. yen i Enterna syonal:H.n ,1866 · Cenevre Kongres i • nde, daha sonra 1889'da Paris lşçi Kongresi 'nde Ilan, 
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edildlOiı· gibi, 8 saatlik iş günOnUn yasal 
olarak,, tanınması (abc;) uOruna seferb~r Olllll!Ş 
savaş_ güç lerini denetpyor .... '; ·, , . • · 
t892'de Manifesto•nun Polony4ça basımının önsö! 

zünde de şunlar yazılıı.: ·, 
''1863'te . k.eridlsi~den on kat bUyük Rus gücÜ< 
karşısın<tf -~e~Ueij · Polonya kendi kaderi yle-~ 
başbaşa :6ır~·~ildl;~- 'Polonya sanayisPnin Rus': 
sanayisl'nden daha')nzlı gelişmesi ,ayni zamanda:
Polonya ~_alkının bitmez tOkenmez canlılı~ınılll~ 
yeni bir 1<anıtı ve .Y!lklaşan ulusal kurtuluşunr _ 
yeni bir. gOvencesJ,~lt •. Ve ba~ımsız g9ç10 bifl' 
Polonya'nın yeniden)urulması yalnızca ;·Polonya-! 
llları deQil, hepimizi ilgilendiren bir sorundur,.ı 
Avrupa uluslarının gerçek uluslararası lşbirliQi ıo:; 
ancak bu ulusların her birinin kendi yurdunda 
tamamen bagımsız {abç) olmasıyla mOmkUndür. 
Pôlonya 'nın · kurtuluşu ancak, Polonya • nın genç 
proletaryası tarafından kazan•l.abiJ.ir:. ÇOnk.Q;Po- ı 
lonya•nııi baOımsızlıOına,Polonya t ,prot~t~ryası 
kadar öteki ülkelerin proleterierinln,deı ihtiyacı 
var •• " 
1893 tarihli ıtalyanca basıma öıis~z~e yine 

benzer konulara deOinHmektedir: 
"Manlfesto 'nun yay irilanması Milano ve,&erlin 'deki'-. 
devrimlerle aynı tarihe,18 Mart'1848'e rastladı~ı; i 
söylenebilir. O tarihte iki ulus topraklarının · 
bölünmesi ve iç savaş yQzünden z~yıf düşmüş ve 
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yabanci ·boy~nduruQuna · 9lrmi ş iki ulus silahlı 
·ayaklanmaya. girlşmişti. ' ıtalya; Avusturya 
tmp~ratorlu~una- baOımır A-lmanya; Rus boyundurugu 
altında idi. ··~s· Mart Olayları ,iki ulusu bu onur: 
kırıt:ı durumdan kurtardı. 1848'den 1871'e kadar~
iki .1 ~lus bagımsızlıklarını şu ya da bu biçimde: 
yeniden elde ettilerse, ~arks • ın :dedi~ i gibi, 
1848 Devrimint bastıranlar. bu (.levrtmih vasiyet 

! hükümlerini . kendilerine · karşı" ~ri ne getir.;-
mektedirler... . . · 

1Bu devrim her- yerde işçi sınıfının eseriydi. 
•Barikatlar kuran,hayatlarını fed4 e~en işçi 

·sınıfıydı. · Ama, hükümeti devi~irken,burjuva 

düzenini yer-le· bir etmek isteyen yalnızca Paris 
lşçilerlydi~·;, Ne varkif· Paris i~çileri kendi 
sınıf· bUinotnde oldukları halde.· gerek ulusun 
ekonomik,gemse Fransa işçi kitle~inin düşünsel 
gelişmesi ,bir toplumsal yeniden. kurtuluşu 
mümkün kılacak aşamaya gelmemişler~i. Bu neden
le, sonunda devrimin. meyvalarını kapitalist 
sınıf topladı. Otekl ülkelerde lşc;iler henüz· 

. burjuvazi •n tn iktidara gelmesbıe yardımcı 
'oluyorlardı. Ancak, ulusal baQıms~zl ık olmadan 
! hiçbir ülkede burjuvazinin haklıniyeti mümküı:ı. 
-deOUdir •• 
.184f'oevrimi sosyal i st devrim o-lmamasına karşın, 
·sosyalist devrimin yolunu açmış, burjuvazi son 
4-5 yilda büyük sanayil bUyük bir hızla gelişti-: 
trereK.her. yerde yoQun ve güçl~ .P!'~!e~a.rya: 
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yaratmiştır. Burjuvazi kendi mezar kazı_ cılarinıı kendisi yaratmıştır .•• " 
Engels. 1892 tarihli Lehçe baskının önsözünde de; . , 

. 
11 Uluslararası işb1rl10i ,uluslar kendi ülkelerin ·ı de tam ·anlamıyla özerkseler olanaklıdır 11 diyor. ve, şunları ekliyor: 

·:n-urada halk-in ÖzgürlUOlinü gerici güçlere karşı: savunmaya devam ettiler. Fakat,gericiler daha baskın çıkarak.mücadele sonunda Marks •ın sOrgüne gönderilmesini saOladı lar. Engels ise ,daha sonra: ,. bi çimlenen silahlı halk ayaklallllllsı 'nda yerini: 1 aldı • .tsyancılar yenildiler ve Engels'te ısviçre'.: ye kaçtı.oradan da Londra'ya geçti ••• Bu mücadele içindeki gözlemlerini daha sonra .11Alunya 'da Devrim ve Karşı Devrııa• kitabı ile ortaya_koydu. 
Engels. londra'da .eskiden çalışmış olduOu ticarethane'de yeniden çalışmaya başladı. Bu. .. tıcarethane'de katip old~. Bir süre çal•ştı ve daha .sonra bu ticarethaneye ortak oldu. Marks, 1870'e kadar Londra'da kaldıOı zaman, Engels'te · "Proletarya ulusal (abç) olmaksızın kendi .· ı,- Manchester'de kaldı ve bu dönem içinde devamlı kurtuluşunu gerçekleştiremez. Çünkil,her ulusun ' mektuplaştılar.. Bir süre sonra Engels'te Londra• proletaryası kendi egeınen güçleriyle hesaplaşmak . 

1 
ya gitti ~e yaşamlarının en etkin entellektilel zorundadır. Burjuvazi :nasıl utusalsa,proletar,va\:l · çalışmalarını ·Marks ile birlikte oldugu zaman_ da. ulusal~dır •. Tek tek her ulusun birlik vei. verdiler. Bu çalışmalar Marks'ın (1883} ölilmüne baQımsızhtı .. saOla..aksızın ne proletarya,•~ınL. .. kadar .sOrdQ. Bu önemli çalışmaların Marks ,açısın-:, 

11Her türlü ülkenin özerkliQi ve birliQi olmadan proletaryanın uluslararası işbirliQini gerçekleş· tirmek. olanaksızdır." 
Ayrıca, önemli bir konuyu bir kez daha ısrarla yinel iyor: 

uluslararo.u blrliOt>;gerçekleşeblllr,ne d-' bu: ·danÇaoıiııızın en bilyük yapıtı meydana getirilm.i$. ulusların_ -9rtak ·hedeflere y6nelik :;)barışçı· .ve!. .oldu. B.u yapıt ünlü KANTAL:'öf!'-. Engels için ise, ~~antıklı tşblr.U01 :s:atlarıabUir~" (iabç•) - . bu '.döhem irili"ufakh -, birçok yapıtın meyda~a .· .. , ''·" . / '-'·', :J.'ı'~• ' get!rqıiıesini saOladr. "·' ,, · 
( .· .. ) . . . . -,: .. : .... ". :· . . .. ' . ' . . . ' .. .' \ Engels~: çogunluou polemik · ni'-te.UOindeki. tarihi Engels' in. ~rks .ile _'r.b.irlikte birçok çalışması materyalist anlayışla ilgili ve Marks'ın Ekonomi·. oldu. Bu ıkı doı.t. _-blrb~rlerini ta~~mladı lar· · .. · Teorisi • nin ışıQında yazı lar yazdı. Bunlar,daha ·Fransa 'da 'patlay.m;' 1848:- Devriıiıi ,Markş ·ve En-I : genel bilimsel sorunları ve geçmişin,bugünün gel s' i yeniden dı)Qdukıa·rı ülkeye göt~rmOştü.l . deOişik olgularını kapsıyordu. 
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Engels'~~-; yap.ıtl~~t· ara~~~~·- .~Antt-OO..rtn9~'!'Çoie" · :~i 
önemHdirı.:·.Alman .küçük bur.juva ideologu, iKtisatçı' 
filozof E'Ugen<?.V.OO DOulttNG ( 1833-1921)' fn ~t~fizik 
mater.yil'J:.tzm.t ~e!•JiiieaHzmin s e ç m e c. l · bir 
kar·ışımı·· ~olan. ~J:ilşlerinin eleştirisini i~eren 
•Anti-DOftrlng•~'fingln blr eserd1.. Bunun dış-ında, Engels •tn ,onemli· bir·. yapıtı . da •Auentn;Oı.e~ 
MOlklyetiq. ~eJ1l.d.i,r. Bunlar dı ş ında birçok 
eseri daha. tıu~~n.an, .·~ngel s,. Rusya 'da toplumsal, 
ilişkiler.~zerf.~ ~~;~az~,nmakal~~er yazmıştı~· 

Marks • ın KAPitAl . Oze'rfndekt• ·çalı şmalarının . eksik kalan bölümlerinin tamamlanması ve son 
düzeltmeleri de Engels tarafından gerçekleştiril- · 
miştir. JCAPlTAL'in 2. ve 3. cUtlerinin -düieltJ.l .. 
mesi ·ve hazırlanması gibi önemli bir görevi de yerine getirmiştir. , . . 

Marks' ın. ölOnıOn~en sonra. Engels · .Avrupa sosya-listlerinin (f<omi.lnist) danışmanı '(iİma görevint J Ostlendl. · 
Engeis'in siyasal· d e sp ot 1 u g a karşı .duyniuş 

olduOu kin d e m o k rat i k 'tl ve son , d er. e c e·.' 
goçtoydo. Siyasal ·-esespot.ıukia ekonomik baskı • 
arasındaki baQın derin teorik ·anlayışı il~ .bu i 
dolaysız siyasal duygunun birleşmesi ve ayr(ca . 
zengin yaşam deneyimleri, Marks ve Enge'~-'.e 
i s t i s n a i siyasal bir d u y a r ı ı ı ı.;~ . 
kazandı rm ı ştı... · 
. lt••>: -
' 74.~ 

lll 

tl.L, ~~IICAVRMLARJN. MARKsiST ACI!!! Mt.Aiulı, 
1 ... • - .• ·.-·-- • • ._ ... ____ ' 

aı.:.:'kôııion.tstlerln sosya ll s't.lerden. farklı ı ılda rı. . ' 

' Marksist · açık;tan.. koıııOnistlerdenl ayrı Oç grup :sosyalist vardır: , 
. lUrinci grup: BOyUk sanayi ve dOnya ticareti 
tarafından yaratılan 'burjuva toplum tarafından 
yık ı ımı ş .olan ve bugünkü toplu.rııun kötOlOklerinden 'kurtulmak için, feodal ve ataerk ll )1apıyı tekrar 
ı.kurmak için . çalışan so~y~ıtstlerben oluşur. 
.Proletar:-yanın SE!falE!tl karşısında bO!tOn yakınlık 
gösterilerine ·ve · yakırimatarı:na karşılık, bu 
gertel sosy~U.st gruba korııUni$1;ler~arşı koymak 
zorundadı_r.Jar.. ÇOnkU;Bu . grup tama n olanaksız bir şey için uOraşmaktadır~ BugU kO toplumun 
jkusurlarından gerçekten uzak olan a a, peşinden 
'.en. azından bir o ka.d.a.r. kötOlOk getiren; ezilen 
~uııf_l;ann bir komUnist örgütlenme yoluyla kurtu- · ; tuŞları için umut dahi vermeyen bir toplumu 

- •kurmaya .·çalışırlar. Proletarya ne zaman devri.mci 
ve kOinOn i st olsa ,bu grup prolet~rlere karŞı burjuvazi ile derhal ba!)laşıklık kurar ••• 
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tkinci grup;Bug.ünkü toplumun ayrılmaz kötülük· ·ı 
leri onları kendi varlıkları konusunda telaşa 
düşürdüOünde mevcut toplumu korumaya,· ama ona 
baOlı olan kötülükleri kaldırmaya çalışırlar. 1 

Bunlardan bazıları salt hayırsever önlemlerle, : 
. ~;\teki ler ise, toplumu yeniden örgütleme bahanesi 
;altında mevcut toplumun temellerini ve dolayısıy-
la mevcut toplumun kendisini koruyacak tantana! ı 
reform sistemleri önerirler. Komünistler .bu 
burjuva sosyalistlerine karşı da durmadan savaşma~ · 
lıdırlar. Çünkü, onlar komünistlerin düşmanları 
için çalışır ve komünistterin yıkmak amacında 
oldukları toplumu savunurlar. · 

Oçonco grup tse, Devrimin izleyeceOi yolda· 
önerilen önlemlerin bir kısmının uygulan~ları, 
konusunda komünistlerle aynı şekilde düşünürler.! 
Anla, komUnizme geçişin bir aracı olarak deOi ı, . 
mevcut JQPlumun setaletini kaldırmak ve kötülük- 1 

lerini. 1 ,yQJ<etmek için bu önlemleri arzulayan 
demokratik. sosyalistlerdir. Bunlar ya ·~endi 
sınıflarının kurtuluş koşulları konusunda henüz 
yeterince . aydınlanmamış proleterlerdir.. Va da. 
demokrasi kazantlana ve bunu izleyen sosyalist 
önlemJer gerçekleşinceye kadar proletary~ i le 
bir~ok bakımlardan aynı. çıkarıara sahip of~n bir 
sınıfın,küçlik burjuv'cızinin Uyeleridirler. Bu i 
nedenlerle, eylem anlatında komUnistler bıi'"demok-' 
ratik sosyalistlerle 'bir anlaşmaya varmak ve 
egemen· burjuvazinin hizmetine. girmedikleri ,komll- ı 

nistlere saldırmadıkları sürece bunlarla genel 
;olarak olabildiOince ortak bir siyaset izlemek 

. dur-umundadırlar. Açıktır ki, bu ortak. eylem,on-: 
' .. larla olan ayrılıkların tartışılmasını dıştala
Jn~ı •• 

· bıoo~Gell~iş sanayi toplURtlarında · devrili nasıl 

-l~lt/oı· izleyecektir ?'. 

aa- Bu devrim en başta demokratik bir yapıda 
olacaktır. · · 

Bu demokratik yapı, dotaylı ya da dolaysız 
proletaryanın siyasal egemenligini getirir. 
OrneQin; Engel~, 11 İngilterede. halk.ın çoQunluQunu 
,proletarya oluşturmaktadır. . Ancak, dolaysız 
:olarak halkın çoQunluQu yalnızca proleterlerden 
tde§lt. henUz yeni yeni proleterleşen ve siyasal 
çıkatları bakımından proletaryaya gittikçe daha 
çok bagtınlı hale gelen ve bu yüzden proletaryanın 
istemlerıine kısa zamanda uymak zorundo kalacak 

:olan küçük köyllllerden meydana gelmektedir. 11 

'demiştir. Fransa ve Almanya'da ise. "kent kilçOk 
bui'juvazisinin oluştuCu11nu belirleyerek,···. bu 
durumun ise, "dolaylı olarak ikinci bir savaşı 

75 
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.zorunlu kl'lacaoı "nı eklepıt'Ş:frr.:~/.: · '' - "· ,, 
Yukarıda açıklanan -neden4ere baOh · o~arak~ 

:doQrudan özel mülkiyete·' saldıran daha "ileri 
önlemlerin" gerçekleştirilmesi gerekli görülmüş
ıtür. "Geçim araçları saQlamanın bir aracı olarak. 
iivedil ikle kullanı lamayacak olduktan sonra" ,elbet-; 
te, deıııokrasinin prole1;aryaya hiçbir yararıi 
oluıazdı... ·· 

bb- Gelişmiş sanayi toplumlarında alınması! 
gerekli' bir dizi "ileri önlem"ler gereklidir.· 
Bu önlemlerin, Markstst OQretiye göre başlıcala
rı özetle şöyle sıralanabilir: 

76 

• -DereçelendLrHmiş · • · vergilendirme. miras 
yoluyla elde edi Imiş kazanımların yüksek 
vergilendirilmesi ve ikinci derecede akrabala~ 
uı (erkek. ;kardeşler,yeOenler vb .. ) miras 

. haklarının kaldırılması, zorunlu borçlandırma 
vb •• yoluyla özel mülkiyetin sınırıandı rı lması 
saoıanmalidı r. 
.-Toprak . ve fabrika sahiplerinin, demiryolu. 
ve geriıkilik ayrıcalıklarını ellerinde bulundu
ranların; kısmen devlet sanayiine rekabeti ve 
kısmen doOrudan devri tazminatları ile yavaş· 
yavaş mülksüzleştirilmeleri saoıanmalıdır. 

.:aotün · yabancı ların ve halkın çoQunlu(juna 
karşı başkaldıran isyancıların mülklerinin 
zoralımı ile ellerinden alınması. 

- . ' -~-
. "." 

ı ' . ~ ... 
1 · · ~Proleterle.rln: ·. 'Çalı$ınaları ,ulusal mülk, fabri-
1 ka .ve atelyelerde örgütlendirilmelidir. Böyle

:ı ilde, işçileri n kendi aralarındaki . rekabete 
ı.son verilmelidir. Varoldukları sürece-: fabrika. 
·sahiplerinin devletin ödedi(li kadar yüksek 
ücret ödemeye zorlanmaları gereklidir. 
1-0zeli · mülkiyetin 'tamamiyle kısldırılmasına 
kadar, toplumun tüm üyeleri içinreşit çalışma 
yükOmllllü(IO getirilmeli ve özellikle t~rım 
için sanayi ordularının kurulması· saoıanmaıı-, 
·dır.·· 

ı -sermayesi:' devletin olan bir ulusal banka· 
,aracılıOı ile kredi ve bankacıHk sisteminin· 
·:devlet elinde merkezileştirilmesi ve bütün 

ı özel bankalar i le bankerierin faal iyatlerine 
.son verilmest·gerekfr. 
-Ulusun elindeki sermayenin · ~e işçilerin 
artması· oranında ulusal fabrikalar. atelye~er, 
demiryolları ve gemilerin arttır* lması, bü~On 
boş toprakların ekime açı larak, • halen ekı li 
bulunan toprakların tse iyil~ştirilmeleri 
gereklidir. 
-llk . ana bakımına gereksinme duymayacak 
kadar bllyüdüOü zaman bütün çocukların ulusal 
kurumlarda ve ulus hesabına e(jitilmeleri 
(üretimle birleştirilmiş eOitim) zorunludur • 
-Ulusal mülkler üzerinde, sana,Yi ile oldu(ju 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



kadar tarımla da uoraşan yurttaş topı"ulukları 
için ortak barınak olarak kullanı lması amacıy-: 
la, ,büyQJs sarayların yapılması; ve her ikisi-, 
nJn de tek .yanlılıkları ve sakıncaları olmak-' 
sgın hem. kentsel hem de. kırsal yaşamın. 
üstünlüklerinin yerleştirilmesi 1 SaQlıOa; 
aykırı ve kötü inşa edilmiş bütün konutların' 
ve mahallelerin yıkılması gerekir. 
-Gayrı•. meşru ve meşru çocuklar, miras hakkın-' 
dan eşit olarak yararlandırılmalıdırlar. 
-~ütün · , ul'ilşım araçlarının ulusun elinde: 

. yoQunlaştirılması gereklidir. 
r(! •• ) · • 

Yukaridaki •neri önlemler• den yeni bir toplumun 
yapısı ortaya çıkmaktadır. BUtUn bu önlemler 
ı:ılbetteki bir anda uygulanamazlar.Ancak,bunlardanl 
her biri, . ·her zaman bir digerini gerektirecek 
düzeylerdedir. · 

özel mülkiyete karşı ilk köklü saldırıda biı-; 1 
kez bulunuldu mu, proletarya içinde bulundugu 
durumdan daha ileriye gitmek gereQi.ni duyacaktı.r. · 
Bütün sermayeyi,tarımı,sanayii,ulaşımı ve bütün · 
deQişimi gittikçe daha çok devletin elinde yoQun-
laştırmak zorunda kalınacagı bellidir... , i 

Bu önlemlerin tümü, bu gibi sonuçlara ·.· yolF' 
açarl.ar ve ülkenin üretici güçlerinin proletarya~(' 
nın emeQi ile çoga ı tı lması oranında bunlari ( 

gerçekleştirebilir hale gelinecektir. Ve merkezi-: 
leştirici etkilerini geliştireceklerdiJ'. ·Sonuçta., 
bütün sermay~.üretim ve QeQişim ulusun elinde 
yogun~:aştıgında. para gereksiz olacak;üreiim o 
denU,.artmış ve insanlar o denli deQişmiş olacak;-' 

..ı ardır ki. eski toplumun i lişkilerinin son biçim.:.': 
'leri de yok olacaktır.. · 

c.- ~rksist. OQreıt. _devrimin yalnızca tek bir 

lilkedc olıııayacaoını öne sDnıektedirj 

- Büyük sanayi kendine mahsus bir dünya pazarı· 
. :yaratmış ve· yeryüzündeki bütün ulusları ve özel-
i 'likle de ·uygar ulusları· birbirine baglamıştır. Bu 
·· öylesine bir bagdır ki, birinin başına gelenler, 

ötekinin de başına gelecektir. Büyük sanayi 
ayrıca,bütün uygar ülkelerde toplumsal gelişmeyi. 
yaratarak, burjuvazi ile proletaryayı toplumun 
belirleyici tki sınıfı haline getirmiştir. Bunlar 
arasındaki sava:ş günün temel savaşı olmuştur. Bu 
nedenlerle komünist devrim salt ulusal olmayacak
tır. Bütün uygar ülkelerde, en azından Ingiltere. 
Fraıısa,Amerika ve Almanya gibi ülkelerde aynı 
zamanda .. yer alan bir d e v r i m · olacaktı~. 
Ancak,bu ülktHerln herbirindeki devrim;sanayinın 
. 77 ' 
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gelişkinltgl,zenginllk v~ daha· büyük üretici 
güçler kütlesh'ıin . durumuna bag ı ı olarak, daha 
çabuk ya da yavaş gelişebilecektir •• Dolayısıyla, 
bu devrimin: gerçekleştirilmesi eJt. güç Almanyaıd!. 
·ve en kolay da Ingiltere'de olacaktır. Bu devrim-• 
:ıerin diger dünya ülkeleri üzerinde etkilerı: 
'olacaktır. Böylece. o ülkelerdeki gelişmeleri ya 
tamamtyle degiştirecek ya da büyük oranda hızlan
dıracaktır •• 

Yan'i. Marksist öOretintn öngördüOü devrim dünya 
çapında bir devrimelir ve kapsamı .. da dünya çapında 
ele alınmak gerekir ••• 

d-Marksist ö§rettye g6re yeni' topillisal düzen .. ı 
·.• •.• -. • •. J 

. Her şeyden önce,sanaylnin Işletilmesi saQlaria.;. 
caktır. Genel olarak üretim dalları birbirleri 
lle rekabet eden ayrı ayrı bire,v.ıerin ellerinden, 
alınacaktır. BUtOn üretim dalları toplum tarafın
dan bir bütünlük Içinde ve plan uyarınca. toplu
mun bütün üyelerinin katılmalarıyla ve toplum 
yararına tşlettıecektir. pöylece,. rekabet kaldı· 
rılarak onun yerine ~lrltktelik konulacaktır. 
Sanayinin bireyler tara,fından ·işletilmesi özel 
ınillklyeti ı in· z<>runluluOunu ve rekabetin de sana-
.78. . 

1

1 yi nin tek tek özel sahipler tarafınd~n ı şlefiıme
si b~ çiminden başka birşey olmadıOına göre. özel. 

~ lllillkı·y·et sanayinin bireysel olarak i;leti tmesi ve: 
1 rek~betten ayrılamaz. O halde, ö el mOlklyet' 
,!kaldırılmak zorundadır •• Bunun yerin ise.Oreti• 
araçlarının ortaklaşa kullanı11ı ve bUtOn· Orilnle- · 

·:rin ortak rıza ile daQıtımı konaca.ktır. · Yanı.· 
~ ü lK" i y e t i n o r t a k·· k ll ı ı a n ı .i 
m ı . saglanacaktır. · · 

Marksist öOrettye göre;. sanayinin . g_eliş~sint 
1 zorunl~ , olarak izleyen.~ tüm topllll_s~f'' ·. s:tsteııı, 
ıdönOşllııiil non e n o z ı o -:fv e -· e n 
k. a ı· a k t e r i s t i k özeti· özel ı ıııO:lUyet ı tn 

. katdtrılmasıdır. Komünistterin Haklı ~larak teıııel. 
ist~leri budur, • • · , : ı 

. . i 
·• Toplum dOzenindek-i her deOişiklik, mülkiyet 
: biçimlerindeki her devrtııı. eski mülklye't ilişki
; leri i le bagdaşmayan yeni 11r'ettd gO~ terin yara-

l tılmasının zorunlu sonucu•olm~ktadır.iOzel mDlki
_yetıte bu biçimde dogmuştur. Markslist öOretiye; 

:jgöre. özel llillkiyet her zaman varolmamıştır. 
ıOrtaçagın sonlarına dogru, m a n i lf a k t O r 
:biçimi olarak, varolan feodal· ve loncls mOlkiyeti-. 

I
ne tabtkılınamayan yeni bir Orett• blçi•l ortaya 
çıkmıştır. Eski mülkiyet ilişkilerine' sıQmayan bu 
Oretl• biç1•1. yeni bir • O 1 k 1 y e t -özel 
:mülkiyet-biçimini de yaratmıştır. Yalnız. herkese 

. !yetecek kadarla kalmayıp. toplumsal i sermayenin. · 
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artması ve üretici güçlerin daha da gelişmesi 
için bir pazarlık da ııretmek olanakl ı olmadıa ı 
sOrece,toplumun ııretici ·güçlerini kullanan bir 
egemen sınıf ve bir de yoksul,ezilen sınıf her 
zaman olacaktır ••• 

Bu sınıflar arasındaki mücadele her geçen gün 
daha da keskinleşecektir. Çllnkü, 

·Büyük sanayinin gelişmesinin şimdiye dek duyul
mamış ölçekte sermaye ve üretici güç yaratmış 

oldugu ve bu llretici güçleri kısa bir sürede 
sınırsıt ölçüde artırması çarelerinin var:oldugu; 

-Bu üretici . güçlerin birkaç burjuvanın elinde ı 
yogunlaşmış olmasına karşın,geniş halk yıQınları

nın giderek daha çok proleter hal ine geldikleri 
ve durumlarının burjuvaların zenginliklerinin 
artması ölçüsilnde daha da perişanlaştıgı ve 
çekilmez hal aldıQı: 

-kolayca artı rı la bi lecek bu kuvvet ı i üretici 
güçlerin,özel mülkiyetın ve burjuvaların boyutla
rını toplumsal düzeyde her an en şiddetli patlama~ 
lara yol açacak kadar aşmış oldugu bir aşama 
gerçekleşmektedir. 

tşte bu aşamada, özel mülkiyet'in kaldırılması 
yalnız olanaklı hale gelmez, aynı zamanda mutlak 
bir zorunluluk olur ••• 

e- Ozel MQlkiyetin bir çırpıda kaldırılması 

olanaklı deQildir. 

Mülkiyetın ortaklaşalıQını kurmak için varolan 
ııretici güçleri bir çırpıda hemen gereki i ölçüde 
arttırmak rıe. kadar olanaksızsa,özel mülkiyetın 
.b.ir'·çırP,"J'da kaldırılması da o kadar olanaksızdır. 
Bu riedtıtile, ·yaklaşan devr.im varolan toplumu ancak 
yaYat' yavaş· deOhti recek ve özel mülkiyet •ı ancak 
gerekİ i orand,a.: Oret,i'm aracı yaratıldıQı zaman 
kaldırabilecektir ••. :. . · . 

özel mülkiyetın k~l4ırılmasının b a r ı ş -
ç ı ı yöntemlerle gerçekleştirilmesi istenilen 
b1r şeydir. Elbette buna karşı direnecek en son 
kişiler de -komünlstler'dir. Komünistler,devrimle
rin kasten ve keyfi olarak yapılmadıklarını~ her 
yerde ve<her,iaman belirli partilerin ve st1Ufla
rın i r a.,d. e, ve ön d er 1 i k 1 e r:oi 14lden 
tamamiyl.e ba!)ımsız ko,şullar' ın zorunlu sonuçları 
oldul<lanoı. çqk iyi bilirler. Ama, proletaryanın 
gelişmes~nfn, hemen hemen her "uygar~· '.'ülkede 
z o r l a ba.stirıldıQını ve komllnistlerin muha-
11 flerin in böylece tüm güç leri i le bir karşı-dev
rime gittiklerini de görüyorlar •.• Ezilen prole
tarya sonuçta bir devrime zorlanacak olursa, 
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komünistler sözle nasıl yapıyorlarsa, o raman 
fiilen de proletaryanın davasını savunacaklardır •• 

·i •·. 

f- Marksist ööretiye göre özel Mülkiyetin 

kesin olarak kaldırılmasının sonuçları 

Hem bütün üretici güçlerin ve haberleşme araçla
rının kul lanımını, hem de ürünleı-in de~ i şim ve 
dağıtımı özel kapitalistlerin ellerinden alına
caktır. Bunların olanaldara ve tüm toplumun 
ihtiyaçlarına uygun düşen bir. Plan'la yönet(ıme~i 
sağlanacaktır. Böylece, büyük· sanayinin tşletı
lişinin bütün kötü sonuçları ortadan kaldırılacak 
ve bunalımlar son bulacaktır •• 

Aşırı üretim demek olan -sefaletin büyük bir 
nedeni olan- genişletilmiş üretim yeterli olma
yacağından çok daha fazla genişletilmek zorunda 
kalacaktır. Toplumun ivedi ihtiyaçlarının ötesin
deki aşırı üretim, sefaleti yaratmak yerine, 
herkesin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak~ 
tır. Yeni ihtiyaçlar, bunları karşı I ayacak araç
ları da 'yaratacak ve yeni i lerıemelerin koşulu ve 
nedeni olacaktır. Bu ilerlemeler, toplum .düzenin
de kargaşalığa yol açılmaksızın başarılacaktır •• 

Büyük sanayi özel mülkiyetın baskısından bir 
80 . 

kez kurtuldu mu.varolan gelişme düzeyini çok 
zavallı bırakacak bir ölçekte: gelişecektir. 
Sanayinin bu gelişmesi, topluma herkesin ihtiyaç
lari'rlı 'karşılamaya yeterli oranda ~rün sağlayacak~ 
tır. Aynı biçimde, özel mülkiye~in baskısı ve 
topraktaki parçalanma ile kösteklenen tarımda da, 
varolan iyileştirmalerin uygulamaya konulması ve 
bilimsel ilerlemelerden ötürü yepyeni bir hız 
kazanacak, toplumun emrine bol miktarda ürün 
sunacaktır.. Toplum, dağıtımı rotOn üyelerin 
ihtiyaçlarını karşılayacak biçimd~ düzenleyebile
ceği yeterli oranda ürün üretebileqektir •• 

Toplumun çeşitli karşı sınıfİata. bölünmesi de 
gere~siz hale gelecek,. yalnız get~,ksi.z ~lmak,la 
kalmayacak, yeni ol.uşan toplum !düzeni ıle de 
bağdaşmıyacaktır. ! 

tşbölü~ünün bugüne kadar ki varlık biçimi 
tamamtyle yokolacaktır. ÇünkO, sırai ve tarımsal 
üretimi tanımlanan düzeye getirme~ için, mekanik 
ve kimyasal araçlar tek başlarınal yeterli değil
lerdir; araçları harekete geçiren insanların 
yetenekleri de buna uygun (denk d~şen) bir ölçüde 
geliştirilmelidir. Nasıl ki, geçen· yüzyılda 
köylüler ve manifaktür işçileri töm yaşam biçim
lerini değiŞtirmişler ve büyük sartayiye sürüklen
dikleri zaman bizzat çok farki ı insanlar hal ine 
gelmişlerse; toplumun tamamı tarafından üretimin 
ortak yönetimi ve göstereceği .yeni gelişme de, 
çok farklı insanları gerekti,recek ve yaratacaktır. 
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Oretimin ortak yönetimi; her biri tek bir 
üretim.dalına ba~lanmış ve ona zincirlenmiş; onun 
tarafından sömürülen; her biri bütün öteki yete
nekleri pahasına yeteneklerinden yalnızca bir 
tekini geliştirmiş; toplam üretimin yalnızca bir 
tek dalını ya·da o dallardan birini bilen bugünün 
insanları tarafından gerçekleştirilemez ••• Bugü
nün sanayisi bile, bu gibi insanlardan gittikçe 
daha az yararlanıyor •• Toplumun tümü tarafından 
ortaklaşa ve planlı olarak yürütülen sanayi; 
ayrıca her yönden gelişmiş üretim sisteminin 
tamamını k a v r a m a y e t e n e ~ i n e 
s a h i p insanlar öngörür •• 

Böylece, birini köylü,ötekini ayakkabıcı, bir 
üçüncüsünü fabrika işçisi, bir dördüncüsünil borsa 
telialı yapan makinalar, bu kimselerin ayaklarını 
kaydırmışlardır.. · ' 

işbölümü tamamiyle yokolacaktır; Eğitim •. · genç 
insanlara üretim sisteminin tamamını baştan, :başa 
çabucak görme olanağını verecek, toplumun gerek·
sinimlerini ya da kendi eğil imlerine göre onların 
sanayinin bir dalından ötekine geçebilmeleririi 
sağlayacaktır. Dolayısıyla varolan iş bölümünün, 
bunların her biri zorla kabul ettirdiği bu tek 
yan lı Iıktan onları kurtaracaktır. Toplumun komü
nistçe örgütlenmesi ,böylelikle üyelerine her 
yön(len ge li şmi ş bu 1 u nan yetenek leri n i her yönde 
kullanma şansını verecektir. Bu aşamada çeşiti i 

sınıflar zorunlu olarak yokolacaklardır. Demek 
ki, toplumun komünistçe örgütlenmesi;· bir yandan 
sınıfların varlı~ı ile bağdaşamıyacak, öte yandan 
bu toplumun kurulması da, bu sınıf farklılıkları
nı yok etmenin araçlarını sa~layacaktır. Bundan, 
kent ile köy arasındaki karşıtlığın, aynı biçimde 
yokolacağı sonucu da çıkar .. Tarım ve sanayinin 
iki farklı sınıf yerine aynı insanlar tarafından 
yürütü'lmesi, zaten salt maddi nedenlerden 
ötürü- komünist birlikteli~in temel bir koşulu
dur •. Tarımsal nüfusun buradaki dağınıklığı ile 
sanayideki nüfusun büyük kentl.ere yı~ıliııasının 
yanyana bulunması; tarım ve sanayinin ancak az 
gelişmişlik aşamasına tekabül eden bir durumdur. 

. Oret~ci güçlerin ortak ve planlı olarak işle
tılmesı amacıyla, toplumun bütün üyelerinin genel 
birlikteli~i; üretimin herkesin gereksinimlerini 
karşılayacak ölçüde genişletilmesi; kimilerinin 
gereksinimlerinin baştatarının pahasına karşılan
masının son bulması; sınıfların ve bunların 
karşıtlıklarının ~mamiyle yokedilmesi; bugüne 
kadar olan işbölümünOn kaldırılması ile,· sınai 
eğitimle, iş alanının de~iştirilmesi ile, herkes
çe sa~.l anan zevk.! erden herkes in yarar lanmas ı i le, 
kent ıle kırın kaynaşması ile, toplumu,rı. bütün 
üyelerinin yeteneklerinin her bakımdan gelişmesi, 
özel mülkiyetın ' kes·iil olarak kaldırilmasının 
temel sonuçları bunlardir.. ,, · 
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g- Marksist ~ret i. ve Otorite 

Otorite kavramı ·bazılarına göre çok kötU kulla
nılmaktadır. Şu ya da bu eylemin mahk!Jm edilmesi 
için adeta otoriteye karşı bir haçlı seferi 
vardır. Ancak, Marksist_ ö~reti açısından soruna 
çok yakından bakılması gerekti~i vurgulanmaktadır. 

Engels, sözcü~Un kullanıldıQı anlamı "başkala

rının- iradelerinin bize dayatı lma si"· olarak ele 
almaktadır. Bu nedenle ay-nı zamanda otoritenin 
"boyun eOmeyi '· öngördOQOnü" açıklamaktadır •. 
Elbette', 'bu anlamı ile ''kula~a hoş gelmeyen" bir 
kavram olmaktadır. En azından boyun eğdirilen 

için bu böyledir.. Sorunun· can alıcı ·yanı, 

~'kabul ~ edilebt H r olmayan" bir şeyden na sı ı 
kurtulunaca~ıdır. Bunun bir yolunun olup olmadı~ı 
önem arzetmektedir •• 

Marksist Öğreti 'ye göre "Otoritesiz örgütlenme" 
mümkün de~ildir. 

Bugünkü burjuva toplumunun temel lerini oluştu

ran iktisadl,sınai ve tarımsal koşullar incelen
diği zaman, bunların, yalıtılmış eylemlerin 
yerine, gittikçe bireylerin birleşik eylemlerini 
koyma eğilimi taşıdıkları görülür. Yüzlerce 
işçinin buharla işleyen karmaşık makinaların 

başında durdukları büyük fabrikalar ve atölyeler 
82 . 

i le birlikte modern sanayi, ayrı ayrı üreticilerin 
küçük atölyelerinin yerini almışt,tr. Küçük kayık 

·.*·e yelkenierin yerini nası ı ~har lı gemiler 
: almışsa; karayollarındaki binek ve ıyok arabaları -
·nın yerini de,dcıntryolu vagonları almıştır. Tarım 

bile, gittikçe kilçOk mülk sahibinin yerine yayaş 

yavaş, ama acımasıtca,Ocretli emekçilerin yardimıy
lıi geniş • toprak. parçalar-ını işleyen bilyük kapita
list! geçiren inakinanın ve buh.rın egemenliği 

altına girmiştir. Birleşik eylem,lbirbl ri ne bilğlı 

olan süreçlerin karma-şıktaşması her yerde, bireyle· 
rin ba~ımsız eylemlerinin yerini almaktadır. Ama, 
birleşik eylemden söz eden, örgütlenmeden ·söz 
etmektedir. Bu durumda otoritesiztörgiltlenme diye 
birşeyolabillrmi? . 

Bir toplumsal devrimin, servet Orettmt ye 
dolaşımı üzerinde otorite sahibi olan kapitalist• 
leri devirdiğini ve anti otori~ci'lertn bakış 

açılarını da biran olsun tamamtyle benimseyelim •• 
TopraQın ve iş aletlerinin, b,nıarı kullanan 
işçilerin kollektif mülkiyetine g•çt1Qini dilşüne

lim .. Bu durumda otorite kalkmı'ş! mı yoksa biçim 
mi deOi ştirmiş olacaktır ? ' 

Engels bir örnekle konuyu şöyle deQerlendiriyor: 

Pamuklu bir iplik atelyesinde, pamuk iplik 
haline gelmezden önce,birbirini • izleyen en az 
altı işlemden geçmek zorundadır. Bu işlemlerin 

büyük kısmı ayrı ayrı odalarda yapılır. örneQin; 
1 
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makinaları' işler· durumda tutmak için bunların 
başında duran bir makiniste, günlük onarımları 

yapacak bir teknisyene ve bütün işleri, ürünleri 
bir odadan ötekine aktarmak olan birçok işçiye 

vb •• gerek vardır. Bütün bu işçiler, nitelikleri 
ne olursa olsun ·kadın-erkek,çocuk vb •• - işlerini 

bireysel özerkliOe hiç aldırmayan buharın otorite
si tarafından saptanan zamanlarda başlatmak ve 
bitirmek zorundadırlar. Şu halde; işçiler başta 

bu iş saatlerini kabul etmelidirler. Bu saatler 
bir kere saptandıktan sonra, ayrıcalıksız herkes 
buna uymalıdır ••• Daha sonra, ve her an için 
üretim tarzına,malzemelerin daQıtımına ilişkin 

belirli sorunlar ortaya çıkar. Ki, eQer tüm 
üretimin bir anda durması istenilmiyorsa, bu 
çıkacak sorunların anında çözümlenmesi gerekir. 
Bu sorunlar, ister, her iş dalının başına yerleş

tirilmiş olan bir delegenin kararıyla; isterse, 
-olanakları varsa- çoQunluk kararıyla çözümlen
sin, tek tek bireylerin iradeleri bu karara her 
zaman boyun eğmek durumunda olacaktır. Bu da 
sorunların otoriter bir biçimde çözümlenmesi 
demektir •• 

Engels'e göre; 
"Bir büyük fabrikanın otomatik mekanizması, işçi 

çalıştıran küçük kapitalistin otoritesinden çok 
daha despottur ••• " 

Ve konuyu şöyle irdelemektedir: 

tnsan bi lgi si ve yaratıcı dehasının yardımıyla 

nası ı doğa güçlerine boyun eğdirdiyse; diQeri de 
insanı kendi çıkarı için kullanmak ölçüsünde, her 
türlü toplumsal örgütlenmeden . bağımsız, gerçek 
bir despotizm altına sokarak, ondan intikam 
almaktadır •• Büyük sanayideki otoriteyi ortadan 
kaldırmayı istemek, sanayinin kendisini ortadan 
kaldırmayı, geriye çıkrıga dönmek üzere buharlı 

makineyı yoketmeyi istemekle aynı şeydir .• 

Başka bir örnek: Demiryolı.ınu ele alalım. Bura
da, sayısız bireylerin işbirliQi yapmaları mutlaka 
zorunludur. Bu işbirliQi kesinkes saptanmış 

saatler içinde yapılmalıdır ki, hiç bir kaza 
olmasın .. Burada da, işin ilk koşulu,bütün ikin
cil sorunları çözümleyen bir egemen iradenin 
-ister tek bir delege isterse ilgili kimselerin 
çogunluQunun kararlarını uygulamakla yükümlü bir 
komite- bulunmasıdır. Her iki durumda da, çok 
belirgin bir otorite vardır. EQer,demiryolu 
sorumlularının yolcular üzerindeki otoritesi 
kaldırılmış olsa, hareket eden ilk trenin başına 

neler gelmez ki ? Yine bunun gibi, açık denizde 
seyreden bir gemide, meydana gelecek bir tehlike 
anında bütün yolcuların yaşamı, tek kişinin 

iradesine kayıtsız şartsız uymalarına baQlıdır ••• 

Bu savlar karşısında en azgın anti-otoriteci
ler, "evet doQru,ama bizim delegelerimize verdigi
rniz şey otorite deQil, yetki devri'dirll(!) diye
ceklerdir. Engels, "bu baylar,şeylerin adlarını 
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·. ! ·.. ' . . ... :· ·. '~ 'l ·, 

deği ştirdiklerinde, kimi ik leri ni de deQi şU rdikle
rini sanıyorlar. Bu derin düşünürler tüm dünyayı 
işte böyle alaya alıyorlar" demiştir. 

Marksist öQretiye göre, nasıl devredilmiş olur• 
sa olsun,bir yanda belirli bir otorite, öte yanda 
belirli bir boyun eQme vardır. Bu her türlü 
toplumsal örg!ltlenmeden baOımsı.z olarak ~ize 
dayatılan şeylerdir. B!lyük sanayı ve tarım ıle! 
kaçınılmaz olarak üretimin ve dolaşımın maddı 
koşulları gelişmektedir. Ve bunlar, ~toritenin de 
alanını gittikçe genişletme eQilımindedirl~r. 
Demek ki ,otorite ilkesinden mutlak olarak k ö -
·t ü ve özerklik ilkesinden de mutlak olarak 
i y i diye sözetmek saçmadır. Otorite ve özerk
lik kapsamları toplumun gelişmesinin çeşitli 
evreleriyle birlikte değişen )örelJ şeylerdir. 
özerkçiler, otoriteyi zorunlu kı an ütün olgula
ra gözlerini kapayarak, sözeugün kendisine saldır
maktadırlar ••• 

Anti-otoriteci'ler, niçin siyasal otoriteye,dev~ 
lete karşı çıkmakta yetinmiyorlar ? Siyasal 
devletin ve onunla birlikte siyasal otoritenin de 
önümüzdeki toplumsal devrimin sonucu olarak 
yokolacağı;yani, kamu işlevlerinin siyasal nite
liklerini yitirecekleri ve toplumun gerçek çıkar
larını gözetmek olan basit yönetsel işlevler 
haline gelecekleri düşüncesini bütün sosyalistler 
paylaşmaktadırlar •• Ama, anti-otoriteci'ler,oto
riter siyasal devletin bir çırpıda, hatta onu 
84 

,; ' !i 
yaratmış bulunan toplumsal koşultar yokolmadan 
önce ortadan kaldırılmasını istiyorlar •• nunlar 
toplumsal devrimin ilk işinin otoritenin ortadan 
kaldırılması olmasını istiyorlar •• Devrim, elbet
te en otor i ter ()1 an şeydir. Bu ,nüfıiısun bir bölli
münün kendi iradesini, nüfusun . fteki bölümüne 
tüfeklerle, süngülerle ve toptarla -akla gelebi
lecek bütün otoriter araçlarla dayattıQı bir 
eylemdir. Eğer, zafer kazanan ! t~raf y o k 
yere yenik düşmek 1 istemi-
Y o ı~ ·s a , bu egemenliğini, si lahlprının gerici
ler üzerinde yarattığı terör ile sü~dürmelidir ••• 

o halde, anti-otoriteci' ler ya nMen sözettik
lerini bilmiyorlar, ki, bu durumda kafa karışık
lığından başka bir şey yaratmış olmuyorlar; ya da 
bunu biliyorlar, ki,bu durumda dal, proletaryanın 
hareketine ihanet etmiş oluyorlar. !ki durumda da 
gericiliğe hizmet ettikleri açıktırJ •• 

IV 

MARKS'IN IKI ANA BULUSUNUN O~ETI 

AÇlSINDAN SONUÇLARI : BİLİMSEL SOSY LlZM 

Sosyalizm artık şu ya da bu usta beynin rastge-
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le bir buluşu olmaktan çıkmıştır •. Tarihi olarak 
gelişmiş iki sınıf -Proletarya ve burjuvazi
aras ı ndaki mücadelenin zorunlu sonucu olmuştur •. 
Sosyalizmin öd~vi .. olabildi~i kadar yetkin bir,: 
toplum sistemf'~y~~rma~ ~~g'jldir. Ama,bu sınıflar 
uzlaşmaz<, k'arŞJtııO\nın ~prunlu olarak doğduğu 
tarihi ekonomiK· olaylaqn· gelişmesini ince.lemek 
ve 'böylelikle ya'rat'ılmış olan ekonomik koşullarda 
çekişmeye son vermenin çaresini bulmaktır. 

Marksist öğretiye göre; 

Yakın zamanların sosyalizmi, varolan kapitalist 
üretim tarzını ve onun sonuçlarını elbette 
eleştiriyordu. Ama, onları açıklıyamıyordu. Bu 
yüzden de. onların .hakkındafl gelemiyordu. Olllar-:ı> 
ancak.,kötü oldukları .gerekçesiyle' düpedüz·.:redde.;;;'' 
diyordu. Bu sosyalizm. işçi sınıfıır:fın ;:~apitaltzın~· 

koşul larında kaçını lmaz olan sömürülmesini r\e·' 
kadar kuvvetle haykırdıysa, bu sömürülmenin 
nerede . olduğunu .. ve na sı 1 beli~di,ğini açıkca 
göstermeye .de Ç>L.~adar az güç yetircli. •• 

Bunu yapab,l).ıbek için; ; 

-Kapitali~t üretim yöntemini tari'hi ba~hintı ve' 
belirli bir tarihi dönemdeki kaçını-lmazlığı·' 
içinde ve kaçınılmaz çökOşOyle birlikte; göster-
mek, · · 

-Ve': onun bir 'sır gibi . duran temel karakterini 
ortaya çıkarmak.:gerekiyordı,ı~. 

·' 

Bu, Artı-DeQer•in bulunmasıyla yapılmış oldu. 
ödenmemiş eme~e. el konulma~ının kapitalist 
üretim ~~r:zı))daktişçi sömürüsünün temeli olduğu; 
kapitalistin, işçinin işgOcünü . pazardaki bir 
meta gibi tam değerini ödeyerek satın alsa bile, 
yine de ona ödedi§inden daha fazlasını . ·ond&n 
çıkardığı; son çözümlemede ise, bı.i'Artı-Değer• in 
egemen sınıfların ellerinde sürekli :olara~ artan 
sermaye birikimlerinin oluşmasını . sağladığı 
gösterilmiş oldu. Bu iki büyük buluş:MatervaUst 
tarih görüşü ve Artı-oeoer yolu ne·· kapitalist 
üretimin sırrının çöztimünü Marks•a borçluyuz. 
Sosyalizm bu '.iki büyük buluş ile b ir. bi I i m 
haline gelmiş· oldu. Bundan sonra ise, onu bütQn 
ayrıntıları ve i Ii ş~ ı teri :He i şlemek bir görev 
halfni aldı •• J; "; ; ' ' ":: ·.~;.; '.:,' ·. 

Materyalist tarih. anlayıŞı:;· insanın yaşamını 

sürdürmesine yarayan araç ların üretiminin ve 
bunun yanı sı ra ilreti len nesnelerin de~ i şiminin 
bütün topJ~;~,ıı;ıs,al _.y..ap·,pıın temel i oı.;. 
duğunu; ayrıca,tarihte ortaya çıkmış her toplum
da, zenginliğin dağıtıldığı ve toplumun sınıfla

ra bölündü~ü tarzın {biçctmin);neyin .üretildi~i. 
nasıl üretildiğine ve ürünlerin nasıl değiştiril
diğine bağımlı oldugu önermesinden hareket eder. 
Bu görüş açısından bUtOn toplumsal değişmelerin 

ve siyasal devrimierin amaçsal nedenleri; insanh
rıo kafalarında ve onların gerçeği ve adaleti 
~atı\l iyi kavramalarında değil; üretim ve değişim 

:•;. ; 85 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



tarz ları nda k i deQ i şme lerde aranmak zorundad.ı r •• Bunlar felsefede· değil,. her sö:Z k()nusu ç~ğın ekonomisinde aranmalıdır~ · ,. · · . · 
Varolan toplumsal kurumların akla aykırı ve adaletsiz oldukları; aklın saç~alaştığı ve iyinin kötüleştiğine giderek akıl ei'dirilmesinin; 

yalnızca, üretim ve değişim tarzlarındaki sessiz
ce değişmeler olduğunun ve eski ekonomik koşulla
ra uyarlanmış toplumsal düzenin artık onlara uymaz hale geldiğinin kanıtıdır. Bundan şu 
anlaşılmalıdır: Gün ışığına çıkarılan aykırılıklardan., kurtulmaııın araçları, değişmiş üretim 
tarzlarının kendilerind~ .. ~elişmiş halde bulunmak gerekir. Bu araçlar, tümdengeJim yolu ile temel 
i lkelerden çıkarı lmamal ı, yürürlükteki üretim 
sisteminin çetin olgularında aranıp bulunmalıdır. 

4 
Şimdi, ·çağdaş sosyalizmin bu bağlantıdaki yerini Marksi~t öğretiye. göre saptamaya çal ı şal ı m. 

a- Oretken güçlerin evrimi, 

Toplumun bugOnkü yapısı, egemen sınıfın, yani. burjuvazinin yarattığı bir şeydir. Marks'tan · beri,kapitalist üretim tarzı diye antlan burjuva-. ziye özgü üretim. tarzı; feodal s,istemle,onun 
86 

bireylere bağışladığı ayrıcalıklarla,bütün toplumsal aşamatarla ve yöresel tüzel kişiliklerle ve onun topluilisal · düzeninin çatısıhı belirleyen 
kalıtsal astı ık bağlarıyla uyuşmuyordu. ·Burjuvazi kapitalist sistemi yıktı ve on4n .Yı.kıntıları üzerine kapitalist toplum düzenini.bütün mal sahiplerinin artakalan bütün nimetter için özgür 
rekabetinin,kişisel özgürlüğünün,yasa karşısında 
eşitliğinin egemeni iğini kurdu. Kaplital i st üretim 
tarzı, o zamandan beri özgürlük içiinde gelişebi ıdi. 

' Buhar,makina ve makinaların makinıtlarla yapımı, eski manifaktürü çağdaş sanayiye dönüştürdüğünden beri, burjuvazinin klavuzluğunda serpileQ üretken güçler daha önce hiç işitilmemi1Ş bir ölçüde geli ş tt ler. 

Ama, eski manifakt!lrlln ve onun etkisinde geli-· 
şen zanaatçılığın,loncaların,feodal kösteklerle 
çatışmaya dönüştüğü gibi, şimdi de~ çağdaş sanayi, kapitalist üretim tarzının k ndisini ··içine 
kapattığı sınırlarla çatışmaya üşüyor. Yeni üretken güçlerin kapitalist kullajnım tarzı,· o bOyUyen güçlere şimdiden dar geliyor. Ve üretken ;güçlerle üretim tarzları arasındakı bu çauşma, :ilk günah .ile tanı·ısal . adalet arasındaki çatışma. •gibi insan oğlunun kafasından çıkmamıştır. Bu 
;çatışma, gerçekte nesnel olarak bizim dışımızda 
vardır. Hatta kendisini yaratan in~anların irade 
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ve davranışlarındah bile bagımslz cıarak durmak
tadır. ÇaQdaş sosyalizm, gerçekte bu çatışmanın 

düşünce halinde yansımasından başka bir şey 

değildir •• 

b· Oretim düzeni ile, Mülkiyet dOzeni arasında

ki çatışma 

Kapitalist üretimden önce, -ortaçağda- emekçi
lerin kendi üretim araçlarındaki özel mülkiyetine 
dayanan küçük üretim; toprakta, özgür ya da serf 
olan küçük çiftçilerin tarımı; kentlerde,lonca
larda ilrgütlı:mmiş el zanaatçılığı genel lik le 
yürürlükteydi. tş araçları -toprak,tarımsal araç 
ve gereçler ,atelye vb ... - tek tek ki şi leri n, tek 
işçinin kullanmasına uyarlanmış iş araçlarıydı

lar. Bu yüzden zorunlu olarak,küçük,önemsiz ve 
sınırlı kalıyorlardı. Bu nedenle, genellikle 
hepsi de üreticinin kendisinindi •• Böylesi dağınık 

ve sınırlı üretim araçlarını biraraya topla
mak,genişletmek ve onları o günün güçlü kaldıraç

larına dönüştürmek; kesinlikle kapitalist üreti
min ve onu gerekli bulan burjuvazinin tarihi 
rolüydü. Engels, burada önemli bir· hatırlatma 

yapmaktadır: "Bunun 15. yüzyıldan bu yar.a,basit 
işbirliği, manifaktür ve çağdaş san~ olmak 

üzere üç ev re d e nasıl başladığının 

tarihini Marks'ın Kapital' in 4. bölümünde ayrın

tılı olarak açıkladığını" belirlemektedir .. 

Ama, burjuvazi, bu tüce ütetim araçlarını, 

aynı zamanda bireysel üretim araçları olmaktan 
çıkarıp, insanıarın ancak ortaklaşa elbirliği ile
işletebilecekleri topluMsal üretim araçları 

haline getirmeden, büyük üretken güçlere dönüştü
remezdi. Bireysel atelyelerin yerine,yüzlerce, 
binlerce işçinin işbirliğini gerekli kılan fabri-
kalar geçti. · 

Oretim araçları gibi, üretimin kendisi de, bir 
bi reyse ı i ş lemler diz i sinden ,bir toplurnsa 1 i ş lern
ler dizisine; ürünler de bireysel olmaktan toplum
sal olmaya dönüştüler •• Artık fabrikalardan çıkan 

en basit ürün,tamamlanmadan önce, bir çok işçinin 

ardarda ellerinden geçen ortak bir üründü •• 
Artık, hiçbir işçi "şunu ben yaptım, bu benim 
ürünümdür" diyemiyordu •• · 

Marksist Öğretiye göre; belirli bir toplumda,ya
vaş ve önceden düşünülmüş bir plana dayanmadan 
ernekleyen kendiliğinden işbölümü,üretemin temel 
biçimi ise; orada ürünlerin karşılıklı değişimi,a
hmı ve satımı,tek tek üreticilerin çeşitli 

gereksinimlerini giderebilecek hale getiren 
meta-''lar biçimini alırlar .• Ve ortaçağdaki durum 
da buydu .. örneğin; köylüler tarımsal ürünlerini 
zanaatçıya satıyor ve ondan el işi ürünleri satın 
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alıyorlardı. .. Bu bireysel üreticHer topfum~na , yeni bir üretim tarzı' girdi. Kehdi1iQinden geli·ş- ·~. miş işbölümünOn ortasında,artık belirli bir plana ·· · dayanan, fabrika içinde örgütlenmiş yeni işbölümü belirdi. Bireysel üretimin yanıbaşında, toplumsal üretim ortaya çıktı. Her kişiiıi!l. de ürünleri aynı pazarda ve bundan dolayı hiç deOilse yaklaşık olarak eşit fiatlarla satılma~a başlandı. Ama, belirl i bir plana dayanan örgUtlenmiş işbölümü, k e nd i li Q i nden ol u şan i şbö ı üm~ nden daha güç 1 üydü. Bireylerin ortaklaşmasının toplumsal güçleriyle çalışan fabrikalar,mallarını tek başlarına çalı-şan küçük üretici lerden çok daha ucuza üretiyorlardı ••• 
Bireysel üretiin .butun aranlarda birbiri ardına yenildi. Toplumsall'aştırılm'~~ üretim, eski üretimin yöntemlerinin hepsini baŞtan aşaQı deQiştirdi. Ancak, on.un devrimci karakteri öylesine az anlaş ı lıyordu ki, tersine meta üretimini arttırma ve geliştirme.nin bir aracı olarak tanıtılıyordu •• 
Toplumsal üretim ortaya çıktıgı zaman, meta üretimi ve deQişimi için belirli araçları,ticaret sermayesini,zanaatçılığı,ücretli işi hazır buldu ve bol bol ku ll andı. Böylece, toplurnsa ll aştı rı 1-mış üretim kendini yeni bir meta üretim biçimi olarak tanıttı. Ancak, onun yarattığı koşullar-. da ,eski mal edinme biçimlerinin tam gerçeki i kle 'kalması ve onun ürünlerine de uygulanması doğal bir şeydi. 
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Meta üretimi ;:•evrlminitı· · ortaçaıg · aşama·sında, emeğin ürününün·:· hakim olacağı ·~sorunu ·•'Ortaya çıkamazdı. ·Bir kural olarak ,bireysel :üretici ürünü, genellikle yine kendi el işi olan hammaddeden ve kendi araçlarıyla, kendisi ya da ailesinin el emeQi ile üretiyordu. Yeni ürünü mal edinmesi.ne h-iç gerek yo,ktu. Orun, doğa•L oıa.f.ak tümüyle onundu. Orün üzerindeki mülkiyeti • bundan dolayı o n u n k e n d i e m e ğ i n e dayanıyordu. Başkasının yardımına başvurulan y~rde bi le, bu, genellikle çok az önemliydi ve ücretten başka bir şey ile ödeniyordu. Loncalı çıraklar ve kalfalar, dayurulmak ve barındırılmaktan çok, •kendi başlarına buyruk ustalar -zanaatçı lar- olabilmek için, öğrenmek için çalışıyorlardı. 
Bu aşamada, üretim araçları ve ürjeticiler,büyük atelyelerde ve yapımevlerinde toplanıyorlar ve gerçekten de toplumsallaştırılmı~ üreticiler olmaya dönilşüyorlardı. Ama, toplu.allaştırı lmış üreticiler ile üretim araçları ve ofların ürünleri,bu deQişmeden sonra hala öneki _gibiydi. Yani ,bireylerin üretim araçları ve ürünler_i gibi işlem görüyordu •• O zamana kadar, ş araçlarının. sahipleri ürünleri mal edinmişlerdii. Çünkü, ürün onun ürünüydü. Bu durumda ·başkali!hnın yardımı . ise istisnaydı •• Şimdi ise, ürün art'lk iş araçları nın sahibinin ürünü değil, başkalarrının etııeO-inin '. ürünü • ydü • • • · · 

: Böylelikle, ·artık, toplumsal olarak üretilen 
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ürünleri, üretim araçlarını gerçekten çalıştıran

lar ve metaları gerçekten üretenler değil, kapi

talistler mal ediniyordu. Oretim araçları ve 

ürünün kendisi aslında toplumsallaşmıştı. Ama, 

bireylerin özel üretimini ve pazara götürmelerini 

önkoşul sayan eski mal edinme biçimine bağlı 

kalmaktaydı •.• 

Yeni üretim tarzına kapitalist n i te 1 i -

ğ i veren bu çelişki, toplumsal olarak uzlaşmaz 

karşıtlıkların hepsinin çekirdeğini oluşturmak

taydı. Yeni üretim tarzının,önemli bütün üretim 

alanlarındaki •Ve bütün imalatçı ülkelerdeki 

üstünlü{Jü arttığı oranda, bireysel üretim önemsiz 

bir hale geldi. toplumsallaştırılaıış üretim ile 

kapitalist mal edinmenin bağdaşmazlığı da o 

oranda gün ışı~ına çıktı ... 

c- üretken güçler ile kapitalist mülkiyet 

arasındaki uzlaşmaz karşıtlık 

ilk kapitalistler,işin öbür biçimlerinin 

yanında, ücretli işi de pazarda kendileri i.~in 

hazır buldular. Ama, bu, istisnai,tamamlayiin,yar

dımcıve süreksiz bin~ştir.Arada bir günd~likçi 

olarak çalışan tarım işçisinin kendisini,ancak 

zar zor geçindiren üç-beş dönüm toprağı vardı. 

Loncalar öylesine örgütl~nmlşlerdi ki, bugünün 

kalfası yarının ustası oluyordu. Ama, üretim 

araçları toplumsallaştırılıp kapitalistlerin 

ellerinde toptanır toplanmaz, bunların tümü 

değişti. Bireysel üreticinin ürünü gibi, üretim 

araçları da gittikçe değersizleşti. Dolayısıyla, 

kapitalistin buyruğunda ücretli işçi olarak 

çalışmaktan başka bir şey kalmadı. önceleri 

istisnai ve yardımcı olan ücretli iş ,artık bütün 

'üretimin kuralı ,~e temeli oldu .. Bir süre için 

;ücretli işçi. •Olanlar' ömür boyu ücretli işçi 

olmaya zorunlu ,kaldılar. Bu tür ücretli işçilerin 

sayısı· görülm~iş· ölçüde arttı. buna, feodal 

.düzenin aynı dönemde çökmesi, feodal beyterin 

emirleri altındakilerin dağılmaları,köylülerin 

yerlerinden yurtlarından kovulmaları vb.. büyük 

oranda yardımcı oldu •• 

Bir yanda ellerinde üretim araçları toplanmış 

bulunan kapitalistler, öte yanda işgücünden 

başka hiçbir şeyleri olmayan ücretli işçiler 

olmak üzere ayrışma tamamlandı •• Böylece, üretken 

güçler ile kapitalist mülkiyet arasındakiuzlaşmaz 

karşıtlık kendisini sınıfların uzlaşmaz karşıt

lığında- açığa vurmuş oldu. 

, Toplumsallaştırılmış üretim ile kapitalist mal 

edfoıiie arasındaki çelişki nesnelleşti ve prole

tarya ile burjuvazi arasındaki uzlaşmaz karşıtlık 

olarak beHrcSi. 
: ! ' . • • :J ~ . • .1 89 
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d- DeQiştmtn genelleşmesi ve toplumsal üretimde 

anarşi 

Kapitalist Oretlm tarzının toplumsal ilişkisi meta üreticileri toplumuna sızmıştı. Ancak, meta üretimine dayanan toplumun bazı özellikleri 
vardı.· üreticiler, kendi toplumsal ilişkilert üzerindeki denetimlerini yitirmişlerdi. Herkes kendisi. için,elindeki rastgele üretim araçlarıyla bireysel gereksinimlerini . degişimle sağlamak 
amacıyla Uretiyorlardı. Hiç kimse, özel malıinn ne kadarının. pazara çıkacağını ve buriurf·i'ne 
kadarının talep edileceğini bilmiyordu. ··Hiç kimse, kendi bireysel ürününün gerçek bir taleple 
karşılaşıp karşılaşmıyacağını, üretim giderlerini 
.çıkarıp çıkarmıyacağını ya da malını satıp 
satmayacağını bile bilmiyordu. Bu, toplumsallaş
tırı lmış· üretimde anarşi 'nin egemenliğini getir-"'tt.i ••• 

Ama, meta üretiminin de, üretimin bütün öbür biçimlerinde olduğu gibi kendine özgü ve ondan 
ayrı lamayan yasaları vardı. Bu yasalar~anarşiye 
karşın. anarşi içinde \le anarşiyle işliyordu. Bu yasalar, toplumsal ilişkilerin biricik kalıcı biçiminde, yani değişirnde kendini açığa vuruyor ve bireysel üreticileri zorunlu rekabet yasaları 90 

olarak etkil iyordu .. üretici ler, başlangıçta bu 
yasaları bilmiyorlardı. Ancak, yavaş yavaş ye 
yaşantının sonucunda bu yasaları bulmaları mümkündü. bu nedenle, · yasalar üretici lerden 
bağımsız olarak· ve onlarla uzlaşMaz karşıtlık içinde onların özel üretim biçiminin amansız 
doğal yasaları olarak işliyordu. OrOn, üreticiler yönetiyordu •. 

Ortaçağ toplumunda özel lik le ilki yüzyıllarda. üretim ası ında bireyin gereksiniml~ini karşılamaya yönelmişti. Çoğunlukla, yaln~z üreticinin ve ailesinin gereksinimlerini !karşılıyordu. 
Kırdaki gibi.kişisel bağımlılık i ilişkilerinin 
bulunttuğu yerlerde, feodal beyin g•reksinimlerinin doyururmasına da yardım ediyorı_du. o nedenle,bütün bu durumlarda, değişim Yf.ktu. Dolayı
sıyla ürünler meta niteli!)ini 1 aımıyorlardı. Köylü. ailesi,yiy~ceğinde olduğu glbi. giyeceği 
ve kullanacağı ihtiyaçlarının Jpsini aşağı yukarf üretiyordu. Ancak, kendi ih iyaçlarını ve feodal beyin ayni .. v.ergilerini karşı arnaya yetende 
,fazlasını ürettiği zaman, meta da ü etmiş oluyor·du. Toplumsallaştı rı lmış değişim~J katı lan ve 
satışa sunulan bu fazlalık, meta ol~yordu. 

Kent, z~naatçdarının daha başlar.lgıçta,değişim için üretmek zorunda kaldıkları'doğf1Udur. Ama,onlar d.a bireysel ihtiyaçlarüııı:ı~il)yyük. ~esimini kendi leri saOl ıyorlardı. Bunların. baliiçeleri ,küçük 
tarlaları vardı. Oavarlarını ,aynı 'Zamanda odun 
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ve ~ereste ihtiyaçlarını saQladıkları kamu 
ormanına gönderiyor ve kadınları ise, yün.keten 
eQiriyorlardı,vb .•• DeOişim için üretim ancak 
başlangıcındaydı. Bu nedenle,deOişim sınırlı ,pa
zar dar, üretim yönetimi ise dengeli'ydi. Kısaca 

dışarıda kapalı bir yöresellik, içeride yöresel 
birlik,kırda para· ve Kentte ise, loncalar vardı. 

Meta üretiminin yaygınlaşması ile ,öze ll i kle 
kapitalist üretim tarzının başlamasıyla, o güne 
kadar uyuyan meta üretimi yasaları daha açık ve 
daha büyük bir güçle yürürlüQe girdi. Eski 
baQlar gevşedi ve eski kapalılıQın sınırları 

parçalandı. üreticiler gittik çe baQıms ız ,ayrı şmı ş 
meta üreticileri oldular. Toplumsal üretimi 
genel olarak, plansızlıQın,rastlantının ve 
anarşinin yönettiQi ortaya çıktı ve bu anarşi 
gittikçe arttı .• 

e- üretimin fabrikada örgütlendirilmesi ve 

bütün toplumda üretim anar~isi 

Kapitalist üretim tariınin." toplum~allaştır~ı
mış üretimin bu anarşisini, tl~ha. da şıddetlen~ı~
mek için yararlandıQı en önemlı araç;· anarşının 
tam karşıtıydı. Bu, her baQiinsız üretim kurumun-

da, tbplumsal bir tabana "oturan üretimin gelişen 
örgütlenmesiydi. Bununla,eski,kararlı ve sessiz 
koşullara son verilmiş oldu. üretimdeki bu 
örgütlenme, bir sanayi dalına sokulduQu her 
yerde,kendi yanında eski yöntemlerin hiçbirinin 
kullanı lmasına izin vermedi. lş alanı açıkça bir 
sava$ alanına döndo. BUyük coOrafi ke.şifler ve 
onu izleyen sömürgeleştirme eylemleri; pazarları 
çoQalttı. Böylece j zanaatçılıOın manifaktüre 
dönüşmesini çabuklaştırdı. Mücadele,yalnız 

belirl i yerlerde ve bireysel üretici ler arasında 
:patlak vermekle kalmadı. Yerel mücadeleler 
büyüyerek, ulusal mücadelenin sınırına, 17. ve 
18. yüzyı 1 ların ticaret savaşıarına kadar geniş

ledi. 

Sonunda, çaQdaş sanayi ve dünya pazarının 

açılması mücadeleyi evrenselleştirdi. Aynı 

zamanda,onu, işitilmemiş ölçüde azgınlaştırdı. 

Doğal ya da yapma koşullarındaki Ustünlükler, 
bütün sanayi leri n ve ülkelerin o,lduOu gibi; 
bireysel kapitalistlerin de var ya da yok alnıa

larında son sözü söyledi: düşen. hiç acımasız 

bir yana atılacak ! Bu,Oarwin'in bireylerin 
yaşam savaşlarının şiddetlendirtlmiş bir azgınlık
la doQadan topluma aktarılışıydı.Hayvan için do
Qal olan varolma koşulları,insan gelişiminin son 
kertesi olarak belirdi. 

Toplumsallaştırılmış üretim ile kapitalist mal 
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edinme arasındaki çelişki, artık bireysel illş
·k.Herdeki üretimin örgütıenmişligi ile toplumdaki 
·genel üretim anarşisi arasındaki· bir uzlaşmaz 
karşıtlık olarak kendini gösterdi •• 

·f- YıQınların proleterleşmesi,işsizlik(yedek sa~ 

nayi ordusu) ,yoksulluk 

Kapitalist üretim ,tarzı, kökeninde::. kendili
Olnden varolan uzlaşmaz karşıtlıgm bu iki 
biçiminde kendini somut olarak gösterir •• Bir 
kısır döngü içinden asla kurtulamaz. 

İnsanların büyük çoQunluğunu gittikçe daha tam 
proleterleştiren, toplumun üretimindeki anarşinin 
zorlayıcı gücüdür. Sonunda,üretimdeki anarşiyi 
de yine proleter yıgınlar ortadan kaldıracaklar
dır. 

Çagdaş sanayide makinaların sınırsız yetkinle
şebilirliOini, her bireysel kapitalisti iflas 
tehdidi altında makinalarını durmadan yetkinleş
ti~ekle y~kümlü tutan, ve bunu zorunlu bir yasa 
~a~ ı~e g~t~r~n de toplumsal üretimdeki anarşinin 
ıtıcı gucudür. Ama,makinaların yetkinleşmesi 
insan emeQini gereksiz kılmaktadır. Makinaların 
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kullanılması ve çogalmas.ı, birkaç ,ma~ina işçisi
nin milyonl·atca ·:el işçisi nt·:· yeririden etmesi 
demekse; makinaların -~ geliştiriltıesi .. gittikçe 
artan sayıda_ makina Işçisinin ke~i kendi lerini 
yerlerinden etmesi demek olacaktir. Bu, sonunda 
kullanılmaya tiazır ücr~tH işç'iıer.lı'ı, sermayenin 
ortalama ihtiyaçlarını· ·~şan sayıda; ortaya çıkma
sı; Engets•in daha önce de belirttiQi gibi; 
.sanayinin son hızla çal.ıştığı zamanlarda kulla
.nılmaya hazır bir yedek sanayi ordusu oluşması 
v.e kaçınılmaz çatırtı koponca da: l:lunlürın sokaQa 
atılması; sermayeye karşı vermektelolduğu savaşta 
işçi sınıfının sırtına ezici bir yOk vurulması ;Oc• 
retterin sermayenin çıkarlarına· r·uygun biçimde 
düşük bir düzeyde tutulması .için. bir düzenleyici 
demektir. · 

. . r., 
Makinaların sermayenin işçi ~Jnıf.ına karşı 

savaşta en zorlu silah haline gelmesi; iş avadan
lıklarının, işçinin elindeki gefim araçlarını 
sürekli olarak zorl.a . çekip alınası; işçinin öz 
ürünü•nün işçiye boyun .eğdiren tn araca dönüş
mesi ,şeklinde olmaktadır •• iş ar,aç arının ekonomi 
olarak kullanılmasının, aynı zamanla başlangıçtan 
beri iş gücünün hiç umursamadan bo una harcanması 
ve emegin görevini yaptıgı no.mal koşullara 
dayanan soygunculuk halini alman; iş süresini 
kısaltimik için en güçlü araç olaiı makinaların, 
işçirün ve ailesinin zamanının her: anını, serma
yesinin degerini arttırması için kapitalistin 
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buyruguna sokan .E!Il şaşmaz araçlar olması ile 
gerçekleşmektedir. 

Bazılarının aşırı çalışmasının, başkalarının 
bo$ gezmesinin ön koşulu hal ini alması ve bütün 
dünyada yeni tüketiciler arayan çağdaş sanayinin, 
kendi ülkesindeki yığınların tüketimini açlıktan 
ölmeyecekleri en düşük düzeyde tutması; bu 
yüzden de kendi öz yurdundaki pazarı yıkması 
işte böyle olmaktadır. Nihayet, Marks'a göre, 
nispi artı-nüfusu ya da yedek sanayi ordusunu, 
birikimin büyüklüğü ve hrzı ile daima dengeli 
tutan yasa; işçiyi sermayeye daha sağlam olarak 
perçinler. Sermaye birikimine tekabül eden bir 
sefalet birikilili · yaratır. ·Bir kutupta servet 
birikimi, diğer kutupta ise, yani, kendi emeğinin 
ürününü sennaye seklinde üreten sınıfın tarafın
da; sefaleti n ,yorgun I uğun ,bezginl iğ !.n, köle 1 iğin, 
cahilliğin,zalimliğin, akli yozlaşmanın birikimi 
ile aynı anda olur ••• Kapitalist üretim tarzından 
ürünlerin bir başka türlü bölüştürülmesini 
bekl~mek. hayal olur .• ·•· 

üretim,bUnal ımlar ve sermayenin yoğun-. . ' ., 

laşması 
·.,, 

Çağdaş sanayinin pek büyük bir genişleme gücü, 

tüm direnmeyle alay eden bir nitel ve nicel 
ge n i ş ı e m e zorunluluğu olarak çıkmaktadır •. 
Bu direnme tüketimden,sürümden, çağdaş sanayi 
ürünlerinin pazarlarından gelmektedir. Ama, 
pazarların yaygın ve yoğun genişleme 
yeteneğini yöneten yasalar, tümüyle farklıdır ve 
daha düşük güçle işlemektedirler. Pazti,flal"ın 
ge n i ş ı e m e s i , üretimin genişlemesine ayak 
uyduramaz. Çatışma kaçınılmaz olur ve kapitalist 
üretim tarzı ortadan kaldırılmadığı sürec.e, .•· 
herhangibir gerçek çözümle sonuçlanamıyacağı 
için, çatışmal~r dönemli olur. Kapitalist üre
tim,başka bir "kısır döngü" doğurur. 

Gerçekten,blltOn uygar ulusların ve onların 
barbar çanak yalayıcılarının. ülkelerinde üretim 
ve 'değişim, aşağı yukarı her. on yılda bir çığrın- · 
dan çıkmaktadır. Alış-v.eriş durmakta,pazarlar 
malla dolup taşmaktadır. Satılamıyacak ~çıdar ççık, 
ürünler birikmekte; krediler kesilmekt~;_fa.Çrik~~ .. 
lar kapanmakta;işçi yığınları gereğind~n, ,çok. 
geçim aracı ürettikleri. için,geçim araçlarından 
yoksun olmaktadırlar. İflaslar iflasları,h4ciz1er 
hacizleri kovalamaktadır. Durgunluk ' yqlarca 
sürmekte; llretken güçler ve ürünler bfrikıri·tş- meta 
yığını az çok .değerden düşerek,soriunoa''i.'elden 
çıkarılıncaya,üretim ve. değişim: 1 ''Yav~Ş ryavaş 
yeniden carilanmaya b.aşlay.ıncaya kadıa'f ') Eıüyük 
ölçüde boşa harcanmakta ve orta'dan kaldırılmakta-· 
dır. Bu bunalımların ni te lig i öylesine , açıkça 
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belirmektedir kt, adeta bolluktan doOan bir 
bunalım yaşa_nmaktadır. 

Bu bunalımloarda, toplumsarllaştırı lmış '-üretim i le 
kapitalist meta edinme arasındaki çelişki sonunda 
korkunç bir patlamaya varır. Meta dolaşımı o an 
için durmuştur artık. Dolaşım aracı olan para ise 
dolaşım için bir engel olur. Bütün meta üretimi 
ve dolaşımı yasaları alt' üst olmaya yüz. tutar. 
Ekonomik çalışma en yüksek doruguna ulaşmıştır •• 
Oretim tarzı,deQişim tarzına karşı ayaktanmış 
durumdadır. 

Fabrika içindeki topluriısallaştırılmış üretim 
örgütünün kendisi ile yanyana bulunan ve kendisi
ne egemen olan o toplumdaki üretim anarşist ile 
baQdaşmaz hale geldiOi noktaya kadar gelişmesi 
olgusu; bunalımlar sırasında,büyük birçok kapita
list ve daha çok sayıda küçük kapitalistin yıkıma 
uQraması ile ortaya çıkan zorlu sermaye y~unlaş
ması gerçeQini kapitalistlerin kendilerine de 
kabul ettirmiştir. 

Kapitalist üretim mekanizması ,kendi öz yaratı
ları olan üretken güçlerin baskısı altında işle
mez olur. Bütün bu üretim araçları kitlesini 
sermayeye dönüştürmeye artık güç yetiremez. 
üretken güçler boş durUr ve aynı nedenle yedek 
sanayi ordusu da boş durmak zorunda kalır. üretim 
araçları,geçim araçlarr,çalıştırılmaya hazır 
işçiler, üretimin ve genel servetin bütün bu 
ögeleri bol bol vardırlar. Ama, bolluk,sıkıntının 
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~e yoksulluOun kaynagı olmakta devam eder. Çünkü, 
üretim ve geçim araçlarının sermayeye dönüşmesine 
ası~ e~gel olan şey onun kendisidir.. Çünkü, 
kapı ta ı ı st. toplumda . üretim. araçlarü, ancak, önce 
ser~ayeye, ı~sanın ı ş~ücünü söinüıe araçlarına 
dö!'l•!ştü~lerı . zaman 1şleyebilirle •• Oretim ve 
geçım araçla~ın~n bu sermayeye dön şme zorunlulu
ğu,onlarla ışçıler arasında bir hayalet gibi 
durur. Oretimin maddi ve kişisel kaldıraçlarının 
biraraya gelmelerini önleyen yalnı~ odur. Oretim 
araçlarının işlemesini ,işçilerin ç~lışmalarını ve 
yaşamalarını yasaklayan yalnız odud. · · 

h- Bireysel kapitalizmin ortad~ kalkması 

süreci 

Etki leri gittikçe artan üretken doçleri n serma
ye olma niteliklerine karşı b~ ayaklanması 
kendilerindeki toplumsal karakterin tanınmasi 
iç i n g i t_ti k çe sert ı e şen bu zorun 1 u k; kap i ta li st 
sınıfın kendisini kapitalist koşulllarda olabildi
ği ölçüde,gitgide toplumsal' üretken güçler olarak 
görmeye zorlamaktadır. Sanayinin san hızla çalış
tığı dönem,kredinin sınırsız enflasyonu ile 
birlikte, en az büyük kapitalitst kurumların 
çökmes~yle kopan çatırtının kendisi', kadar, üretim 
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araçlarının o farklı çeşitlerde karşımıza çıkan 
anonim ortakl ı klar biçiminde bilyük çapta toplum· 
sallaştırılmasına yol açar. Bu üretim ve daQıtım 
araçlarının birçoau başlangıçtan beri öylesine 
büyüktür ki ,bunlar, demiryolları gibi ,bUtUn öbür 
kapitalist işletme biçimlerini dıştalarlar. 

Evrimin daha ileri bir aşamasında bu biçim de 
elvermez · olmaya başlar. Belirl i bir ülkedeki 
sanayinin,belirli bir dalındaki büyUk Uretici
ler,bir tröst'te, üretimi dUzenlemeyi amaç edinen 
bir birlikte birleşirler... Bunlar, toplam üretim 
tutarını belirler,onu aralarında bölüşür,böylelik-
1 e önceden saptanını ş sat ı ş fiat ı nı zor ı a kab u ı 
ettirirler. Ama, bu türlü tröstler, işler kötüle
şir kötüleşmez genellikle daQılmaya eQilimlidir
ler. İşte, bundan ötürU,birl iQin daha çok yoQun
laşmasını zorunlu kılmaktadır. Söz konusu sanayi
ni.n tümü, tek bir dev anonim ortaklıQa dönüşür. 

lç rekabet yerini bu tek ortaklıQın iç tekeline 
terkeder ••• 

Tröstlerde rekabet özgürlUQü tam kendi karşıtı

na, tekele dönUşür. Kapitalist toplumun belirli 
hiç bir plana dayanmayan üretimi,kapıyı çalan 
sosyalist toplumun belirli bir plana dayanan 
üretimine teslim olur. Bu elbette, yine kapita
listlerin yararına ve çıkarına oldugu ölçüde 
gerçekleşir. Ama,sömürü öylesine açıktır ki ,mut
laka y~ kı lması gerekir. Hiç bir ulus, tröstlerin 
yönettiQi üretime ve kar payı satıcılarının küçük 

bir takımının toplumu yüzsüzce sömürmesine katta
namaz;., 

J . . 

Herhalde, tr~stlerte· ·birlikte ya da tröstler 
olmadan kapitali~t toplumun resmi temsilcisi 
-devlet- üretimin yönettmini eninde sonunda 
Uzerine almalıdır. -Bu devlet ıııülkiy~ti'ne dönme 
zorunlulugu önce haberleşme ve ulaştırma k'urum
larında duyulmuştur •• 
Bunalımlar,burjuvazlnln çaOdaş Uretkeh güçleri

ni yoketmeye artık yetersiz oldugunu gösteriyor
sa,bUyük Uretim ve dagıtım kurumlarının anonim 
ortaklıklara dönüşmesi;tröstler ve devlet mülkiye
tt ,burjuvazinin bu amaç için ne kadar gereksiz 
oldugunu gösterir.. Artık,kapitalistin bütün 
toplumsal görevlerini aylıklı memurlar yapar. 
Kapitalistin kar payların cebe atmaktan,faiz 
kuponu kesrnekten ve farklı kapitalistlerin birbir
lerinin sermayelerini yaQma ettikleri b or s a '
da kumar oynamaktan başka toplumsal bir görevi 
kalmaz. Kapitalist üretim tarzı, önce işçileri 

yerlerinden eder. Meydana gelen sonuÇlara katla
namıyacagı zaman ise, kapitalistleri yerlerinden 
eder ve onları tıpkı işçiler gibi doQrudan doQru
ya yedek sanayi ordusu saflarında degilse de 
fazla nüfusun saflarına sokar •• 

Ama., gerek anonim ortaklıklara,gerek devlet 
mülkiyetine dönüşme üretken güçlerin kapitalist 
niteliQini ortadan kaldırmaz. Bu, anonim ortaklık-· 
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larda ve tröstlerde be sb~ ll i. dir. ÇaQqaş devlet 
gene ancak burjuva topli.ununun,ı<apitalist üretim 
tarzının, işçilerin olduQu kadar .bireysel kapita
listlerin de saldırılarına karşı maddi koşulları
nı sür"dürme görev i n i verdiğ i ör;güttür. Çağda ş 
devlet, biçimi ne olursa olsun,asl.ıl)(:!a; kapitalist 
bir , makinadır ve kapitalistl.erin devletidir. · 
Toplum ulusal ·sermayenin ideal kişileşti rilmesi
dir. Oretken güçlerin yönetimini ele almada ne 
kadar ileri giderse, gerçekte o kadar çok ulusal 
kapitalist olur·,o kadar çok yurttaşı sömürür. 
1şçi)er1 ücretli işçiler -proleterler- olarak 
kalirlar. Kapitalist ilişki ortadan kaldırılır 
kaldı rılııiaz daha da olgunlaştı rıhr. Ama, olgun
laşınca artık kopup düşer •• Uretken güçler üze
rinde devlet mülkiyeti çatışmanın çözümü değil
dir, ama çözümünün ögelerini oluşturan teknik 
koşullar onun. içindfgizli durur: •• 

i- Oreti• araçlarının ve deQişimin topluııısallaş-

ması · 

Bu çözüm; ancak çağdaş üretken güçlerin toplum
sal niteliklerinin eylemle -fiili- tanınmasında; 
bundan ötürü,üretim,mal edinme ve değişim tarz
Iari i le üretim araçlarının toplumsallaştırı lmış 
96. . 

niteliklerinin uyumlu hale getirilmesinde buluna
bilir •. Bu, -bir bilt.ün olarak toplıımun denetimi .. 
ayrı tutulursa- her. ;türlü denetimin~dışına taşan .. 
üretken güçlerin mülkiyetini toplu n açıkça ve· 
doğrudan doğruya ele almasıyla ola ilir. Oretim 
araçlarının ve ürünlerin toplumsal riitelikleri;ü
reticilere karşı bir durum almışsa, ~ütün üretimi 
ve değişimi dönemli olarak bozar. Tıpkı, zorla ve 

. yıkıcılıkla çalışan kör bir doQa' yasası. gibi 
i~lemektedir. Ama, üretken güçler~n. yönetimini 

: toplumun ele almasıyla; üreticiler,, üretim araç-. 
· larının ve ürünlerin- toplumsal n~teliklerinden 

onun özünü tümüyle kavrayarak yartarlanacaklar
dır.. Onlar, bir karışıklık ve dönemli çökme 
kaynağı olacak yerde,Oretimin kendisi içi'n en 
güçlü kaldıraç olacaklardır. ·

1 
-: 

Etkin toplumsa.l güçler,kend-U~rinl·r bilmediğimiz 
ve hesaba katmadıQımız sürece,tıpkı 1 doQal güçler 
gibi, körü körüne ,zorla,yı kıcılıkla i ş lerler •• 
Ama, onları bir ·defa tanıdığımız zam~n. onları öz 
ısteğimize gittikçe daha çok bağıırllı kılmak ve 
onların aracı lı ğı i le öz amaçlarımız~ varmak,yal
nız bizim kendimize baQlıdır. Bu, ~üyük üretken 
güçler için özellikle gec;erlid.ir. iBu toplumsal 
eylem araçlarının özünü ve niteliQini anlamaktan 
inatla kaçınıldıQı sürece -ki bu: anlama işi 
kapitalist üretim tarzı savunuc~larının hiç 
hoşlarına gitmez- bu. güçler,biz~ karşın,bize 
karşıt bir durum alarl)k işlerler.' Yukarıda da 
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ayrıntılı olarak. açıl<.landıgı üzere, bize egemen 

olurlar. 
Onların nitelikleri bir defa anlaşılınca,on

lar,birlil<.te çalışan üreticilerin ellerinde 
egemen l<.ötülOI<. tanrıları olmaktan çıkıp, gönüllü 

hizmetçitere dönüşürler ••• 

üretken güçlerin gerçek niteliklerinin tanın

masıyla birlikte, sonunda üretimdeki toplumsal 
anarşi, yerini, topluluQun ve her bireyin ihti
yaçlarına göre ve belirli bir plana dayanan 
üretimin toplum dOzenine bırakacal<.tır. 

j- ·Proletaryanın özel görevi: 

· 'sınıfların ve sinıf devletlerinin ortadan 

kaldırılmasıdır. 

Kapitalist üretim tarzı,nüfusun büyük çoğunlu

·ğunu gittikçe daha çok proleterleştirirl<.en,yok 

,olma tehdidi altında bu devrimi başarmaya zorlana- : 
tcak. gücü de yaratır.Büyük.ve zatentoplumsallaştı- · 

':n lmış üretim araçlarının devlet mülkiyetine 
''dönüşmesini .gittikçe daha .çok zorlarken,bu 

.devrimin başarılmas•ı yolunu da yine kendisi 
· gösterir: Proletarya,siyasi iktidarı ele geçirir 

ve üretim araçlarını devlet mülkiyeti haline 
getirir. 

Proletarya bunu yaparken,kendini de,bütün sınıf 

farklarını ve uzlaşmaz sınıf karşıtlıkları.devle
ti de devlet olarak ortadan kaldırır. Uzlaşmaz 

sını~ k.arşıtlıklarına dayanan toplumun, buraya 
kadar devlete ihtiyacı vardı. Yani, her defasında 

sömüren bir sınıfın örgütüne; varolan üretim 
koşullarına dışarıdan herhangi bir karışmayı 

önlemek amacıyla,özellikle bundan ötürü,sömürü
len sınıfları bel ir li üretim tarzına karşılık 

olan baskı 1<.oşullarında {kölelik, serfl ik ,ücretli 
işçilik) zorla tutmak amacıyla bir örgüte ihtiya
cı vardL' Devlet, genellikle toplumun resmi 
temsilcisiydi. Ancak, O,kendisi belirli bir 
zamanda, bir bütün olarak toplumu temsil eden 
sınıfın devleti olduğu sürece böyleydi. örneğin; 

i lkçaQda köle sahibi yurttaş ların; ortaçağda 

feodal beylerin; çağımııda burjuvazinin devleti 
gibi. Sonunda bütün toplumun gerçek temsilcisi 
·olunca, kendi kendini gereksiz kılar. Baskı 

altı.n~a tutulacak hiç bir toplumsal -sınıf kalma
yınca; sınıf egemenliği ve üretim anarşisine 

dayanan bireysel varolma savaşı; bunlardan doQan 
_aşırılıklar ve çat·ışmalar giderilir giderilmez, 
'baskı altın'da tutulacak hiçbir şey kalmaz ve 
özel baskı gücü olan bir devlet artık gerekli 
değildir .•• 

Devletin, yapmakla kendisini bütün toplumun 
temsHciHQine gerçekten atadığı ilk ,l~ş -toplum 
adına üretim araçlarının mülkiyetini ele alma-
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aynı zamanda onun devlet olarak son ve baOımsız 
i ş idi r. Devletin toplumsal i li şki le re karı şma sı 
birbiri ardına· bUton> alanlarda gereksizleşir ve 
ondan sonra d~vletin kendisi· :soıla erer. Kişilerin 
yönetilmesi )erJne nesnelerin· -yönet.ilmesi ve 
üretim sürecinin gözetiml geçer~ Engels burada 
ısraı"la şunu· belirtiyor: Devlet ••ortadan kaldı
rılinaz";tükenir.·.,ai.ı, "baOımsız bir devlet" 
deyiminirı, hem ajitatörlerirı 'zaman· zaman hakll 
olarak bu deylıiıi kullanmaları;; :tıem bunun nihai 
bilJms~ı YetersizTiQi; hemdedevletin birdenbire 
ortadatr kal'~ması düş!lnce$lni'· benimseyen sözde 
anarşistlerHı · istekleri bakımından degerinin 
öl ç~~ünü verıııekted ir •. 

~apitalist Uretim · tarzınrn tarihi ola~ak 
ortaya çıkma~ından beri ,botıın üretim araçlarını 
toplumun ıı,ıal·'·edinmesi; ·çömez topluluklar gibi 
bireyler i~ in 'de hayli belirsiz ve gelece~in ide
ali oıar.ak düşünülmüştür. Ama. bunun gerçekleşti
rUmesı;: anc~k ·gerçek koşullar varolunca mümkün
dur:. Ve .tarihi bir zorunluluk haline gelebilir. 
Bu~ 'bütüri. öbür toplumsal ilerlemeler gibi::insan
Jarın,sınıfların varlıklarının ada!etle,eşitl'ik
le vb .• ~elişkili olduQunu anlamalarıyla de~~l;bu 
s ınıfları ortadan ka ldı rmayı istemekle deQil: 
arna,bel i rli. yeni ekonomi k koşulların varlıQ ı ile 
uygulanabilir olur. Toplumun sömüren ve söıııürülen 
bir sınıfa; egemen bir sınıf ile baskı· altındaki 98 ... ·-

bir sınıfa bölünmesi; üretimin ~skiden az ve 
s ı nı r!ı gel i şmi ş olmasının zorunlu'bir. sonucuydu. 
Toplumsal emeQin tümü, herkesin varlığı için 
i lle de gereki i olandan ancak bilraz fazla bir 
ürün .. sağlad'ığı sürece: bundan ötürü ,herkes 
ç,a~'ı,şmakla yükümlü olduğu ya da çalışmak toplumun 
Oyelerinin büyük çoQunluğunun, ;aşaQı yukarı 
bütün zamanın aldığı sürece, bu top.lum zorunlu 
olarak s ı n ı f ı ara b ö ı o n ü r ~ • öze ll i kle 
anga'rya altında olan büyük çoğunluğun yanıbaşın
da ,doğrudan doğruya üretken çalı şmadan muaf 
tutulan ve toplumun genel işlerin~ bakan~err.e~in 
yönetimi ,devlet işleri,hukuk,btliııı ve sanatla 
vb ••• ile uğraşan yeni bir sını_f,doQar. Bundan 
dolayı,sınıflara bölünmenin teme~inde işbölümü 
yasası bulunur. Ama,bu, bir def• üstün çıkan. 
egemen s ı nı f ı k e nd i gücünü ça11ı şan s ı n ı f ı n 
zararına olarak pekiştirmekten,k~ndi toplumsal 
önderligini yıgınların şiddetleneo 'bir sömOrOlme 
si haline getirmekten alıkoyamaz. 

1 

Buna göre, sınıfiara bölOnmenih belirli bir 
tarihi haklılığı ve yerindenli~i o~sa da. bu.an
cak belirli bir çaO ve ancak belirl~ bir toplumsal 
koşullar· içindir. Sınıfıara bölünme üretimin 
yetersizliğinden dogmuştur. Çabdaş üretken 
güçlerin tam gelişimiyle de silini~ süpürOlecektir. Gerçekte, toplumdaki sınıfların ortadan 
kaldırılmaları,yalnız şu ya da bu ~egemen sınıfın 
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varlığının değil; ama genellikle bir egemen 
sınıfın varlığının ve bundan ötürü sınıf ayrımı

nın kendisinin,kesin bir çağa uymazlık oldu1u 
bir tarihi evrim d er e c e s i n i öngöı·ür. 

Bundan dolayı,Uretim araçlarının ve ürünlerin 
mal edinilmesinin ve bununla birlikte siyasi 
egemenliğin,kOltUr tekelinin,entellektüel önder
liğin toplumun belirli sınıfının elinde bulunma
s ı yalnız gerek s iz deği 1; ama, ekonomik, s i yas i 
ve entellektüel bakımdan gelişmeye engel olduğu 

aşamaya kadar başarıyla gelişmesini örıgörür ... 

. Burjuvazinin siyasi ve zihni(entellektüel) 
ıflası kendisi için bile sır olmaktan çıkmıştır. 

Ekonomik olarak her on yılda bir düzenli olarak 
yirıelenmektedir. Toplum her bunalım döneminde 
kendi öz güçlerinin ve ürünlerinin ağırlığı 

~ltında boğulmaktadır. Tüketiciler yoksulluk 
ı~inde oldu~ları . için,üreticilerin tüketecek hk~.- .. 
bır şeylerı olm~mas-ı .• .gibi saçma bir çelişki_.· .. 
karşısın~.a ... çar~~~.~ _kal.mak~adır .. Uretim araçla-.,·· 
rının buyuk guc!J.~apıtalıst üretim tarzının 

k e nd ~ne vurduğu Ji'Oc~ rleri parçal amakt~dı r. ·. 
Uretım araçlarının bu zincirlerden . kurtulması''.: 
üretken güçlerin kesiksiz ve sürekl.(.:'b1( hı'zl~ 
gelişmeleri; aynı zamanda- üretimin · k.endtsHı'rn' 
gerçekten sınırsız artması için biricik ön k o;.. 
ş u ı 'dur .. Ama, hepsi bu değildir. Uretim araç
larının toplumsallaştırılmış mal edinilmesi,yal-

nız düzmece üretim engellerini yok etmekle 
kalmaz; üretimde birlikte olmasından kaçınılama.:. 

yan ve bunalımlar sırasında doruğuna ulaşan o 
k e s i n üretken güç , ürün israfı ve yıkımını 

ortadan kaldırır. Bunlardan başka, egemen sınıf- .. 
lar ve onların siyasi temsilcilerinin anlamsız 

. israflarını da ortadan kaldırarak; bir yığın 

üretim aracını ve ürünü topluluk için serbest 
bırakır. Toplumsallaştırılmi_ş üretim araçları· 

ile,toplumun her üyesine yalnız maddi bakımdan 

tümüyle yeterli ve günden gQne daha da zenginle
şen bir yaşamı güvenlik- .altına almanın deği 1-; 
ama,herkesin vücutça ve ,entellektüel (zihni) 
yetilerini serbestçe geliştireceği ve .kullanaca
ğı bir yaşam sağlamanın olanağı vardır .. 

Toplumun üretim araçlarına el koymasıyla,meta 

üretimi ve onunla birlikte ürünün üretici üzerin
deki egemenlig i ortadafı, k ald ı rı ı ır. Toplurnsa ı 
üretimdekianarşi 'nin yer.ine;sistemli,belirli 
bir örgüt geçer. Bireysel yaşam kavgası 

kaJmaz. Bu aşamadan sonra, ilk olarak insan,bir 
anlamda hayvanlar aleminden kesinlikle ayrılır 

ve gerçekten insanca yaşama koşullarına girer. 
İnsanı kuşatan ve şimdiye kadar ona zorbalık 

etmiş yaşam koşulları;artık,ilk·· defa .ı:Joğanın 

gerçek ve bilinçli efendisi otarı irısanın egemen
l-iği ve denet.imi altına girer. Çünkü, insan,artık 
kendi toplumsal' örgütünün efendisi olmaktadır. 
. . 99 
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Artık;şlmdiye !!.adar ·ınsana. karşı do{}anın yasaları gibi yabanc:ı kalmış ve egemen olmuş o kendi öz toplumsal ey 1 e m i n i n yasalarını .·tümüyle bilerek kullanacak ve egemen olacaktır; DoQanın ve tarihin · insana zorla kabul ettirdiği bir 
kaçınılmazlık olarak insanin karşısına·. çıkan o kendi öz ·toplumsal örgütü,. ·. artık onun özgür eyleminin sonucu olur. larihi yönetmiş olan yabancı nesnel güçler, insanın kendi denetimi altına girerler. Ancak, o andan itibaren insanın kendisi;gittikçe daha bilinçli olarak kendi öz tarihi 'ni yapacaktır. Ve insanın harekete getir
diği toplumsal nedenler çoğu ·zaman ve durmadan artan ölçüde onun istediği sonuçları verecektir. Bu,insanın zorunluluk aleminden özgürlük alemine yükselmesidir •• 

( ... ) 
Marks ve Engels'in kendi yapıtlarından·anladı

ğımız ve buraya aktardıQımız mücadele perspektifleri ile oluşturdukları öğreti'nin belli başlı hedefleri kısaca bunlardır ••• 

özetle; 
Marksist öğretiye göre: 
Hayat maddidir ve düşünceyi belirleyen maddedir. 
Tarih insanların kendileri tarafından yapılır. 

100 

'Burjuva toplum :şu ·temel yasaya göre işler: 
Bütün mallar lçin eşdeger role sahip özel bir ııial vardır: bu' paradır.. para ile birlikte toplumda,değişim ve me~a üretimi için en yüksek ürün meydana gelinekted~r-: ·• · · 
Değişim ve kullanımda orta-k olan· ise,- insanın emeği 'dir •• · Bireysel ~ği n toplum~al. niteliğini pazar'la birleştiren bir ·araç ol~rak pjtra;meta üretiminin gelişimi iÇ:inde sermaye)le dönüşmektedir. Marks, dolaşımdaki paranın i ı k art~ ... ş ı • na artı-değer demiştir. Bu, para • nın büyüme süreci'nin de başlangıcıdır. Pıırayı. elinde 

bulunduran,artı-değer için özel .bir. ·nıteliğe sahip meta bulmak zorundadır. Bu~ insanın, emek gücü'nden başka .bır şey olamaz. Sermaye insanın emek gücü'nü satın alınca, onu kullanır. Emek ise, belli bir zaman kendisi için~ bundan daha fazla ürettiğinden diQer geri kalan zaman da sermayeye çalışır. Artı-Değer' in bıJ fazla bölümü sermayeye dönüşür ••• Marksit Ogretiye göre,bu noktada en önemli ve Ciddi bir durum meydana. gel ir .. Bu, artı-deger'in bir bölümQnün sermayeye 
dönüşmesi ile oluşan senııaye biriki~i 'dir. 

Kapitalist toplumun gelişme yasalarına baQlı olarak sürüp giden sınıf mücadeleleri vardır. Bir yanda ezilenler ile müttefiklerinin oluşturdu~ gu devrimci cephe ile diQer yand« ezenler ve müttefiklerinin oluşturduQu karşı-devrimci cephe 
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arasındaki amansız mücadeleler sonucu~ kaçınılmaz 
olarak kapitalizm {burjuva toplum) yık ı lacak ve 
yerine. sosyalizm kurulacaktır ••• Komünist Mani
festo is~. bu mücadelenin i 1 k program ı •
dır. 

, Toplumu bir bütün olarak mülksüzleştiren 

burjuvazi ,bizzat k~ndisinin yarattıgı proletarya 
tarafından· · mülksüzleştirilecek'tir. Ezilenler 
adına proletarya; yalnız siyasal iktidarı.burju

vaz.iden almakla kalmayacak~. aynı zamanda. süreç 
içi'@e k~disini de, o~tadan kaldıracak ve ~ö~lece 
kon)Qiiist topluma yaqlacaktır .• ·Bu da Bılımsel 

SQsyalizm''dir. ,,, · _·.- •._.,., .. > 

Burjuv.aziye, xa·rşı· savaş,sermayenin artı-deQer i 
yolu ile sömürüsüne son veren bir eylemdır. 

Burjuvazinin iktidarının ortadan kaldı rı lması, 

kapital i st özel mülkiyetin de kamu mülkiyetine. 
dönüştürülmesi demektir. Marksist ögretiye göre,· 
bu savaşın barışçı yollardan olması mümkün 
deQildir. Su noktada proletarya ve müttefikleri 
devrimci şiddet uygulayacak ve ·kendi yönetimini 
kuracaktır. Proletarya diktatörlüQü, emekçilerin 
ve tüm ezilenlerin .egemenliQin-i 'getiren,yeiıi tip 
bir devleti anlatır... Burjuvaların dedikleri 
gibi; proletarya polisiye bir devlet ya da düzen 
oluşturmayacaktır. Ters ine, ·.yaratıcı ,yapıcı ve 
geçici bir görev üstlenecektir. 

Gerek geçiş döneminde ve . gerekse komünist 

toplumda, her şey insan için düzenlenecek ve 
örgütlendirilecektir. Bu insan, ye n i. tip 
b ir i nsa n • dır. Kapitalizm'den kop_an)mış 

ve gittikçe sosyalist degerlerle donatılmış bir 
insan tipi'dir ..• 

Sömürünün bütün biçimleri ortadan kaldırıla

cak,kalkınma içinde bir refah toplumu yaratıla

caktır. Bütün bunları,savaş içinde iyi örgütlen
miş ·· prıiletarya ordusu, •. Komünist Partisi 'nde 
b i rar;py_a ge le re k. yapacaktır .• 

( ... )' 
Marks • m görüş ve düşüncelerinin tUmü Marksist 

öQreti'yi oluşturmaktadır. Engels ile birlikte 
daha da gelişen Marksist ögreti bazı önemli 
deQişmelere de ugramıştır; f.sasen Marksist 
öQreti 'yi SSCB'deki somut pratik ve Lenin ile 
birlikte ele almak. gerekmektedir. Böylece, 
Marksist öQreti Marksizm-Leninizm olarak anılır 

·olmuştur. Lenin ve SSCB pratiQinin Ma,rksist 
ooreti açısından benzer ve ayırdedici yanlarını 

da_ M~r~sist öQretiye kattıktan sonra; daha somut 
düşürıceler ·edinmiş. olacaQız. özel ve özgün 

ı· ,ıJ>içimlere ·. Marksizmin. uygulanış biçi!lllerini, 
.geHşm~ . ve _ :de~işmeleri soı:ıuçları ile deQerlen

ı '' direbilmek~·'--Mlcaıc günümüzdeki reel sosyalizmin 
durumunu a'Ç:ft(farna olanagı verebi lecektir. Elbette 

I:\ '., bugün durum ·çok farklıdır. Bu "farklı 11 durum 
içinde sosyüf:tmin ve Marksist ~reti 'nin deger-
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lendirilmesi ,yorumlanması zorunlulu~u kendisin,i 
dayatmıştır •• 

V 

MARKSIST ö~RETt VE LENIN. BILEŞENLERİ VE AYlRDEDI

Ct öZELLIKLERtYLE SSCB PRATtöt VE 1917 DEVR1Mt 

' : ·-~ < 

a- genel olarak· 

Yukarıda açıkladı~ımız gibi, Marksist Ö~retl, 
somut ve açıktezlertyle ortadaydı. Bunun başında 
da toplumların tarihsel süreçlerinin materyalist 
·bir tarih anlayışı ·ile incelenmesi geliyordu .• 
-Toplumların tarihi . süreçleri bu yöntemle ele 
alındı~ında, baştan başa sınıf sa.va.şımları ile 
dolu oldu~u saptanabi linlyordu. Eski . toplumsal 
yapı lardan beri, -• ezen i le ezilenlerin kıyasıya 

,- mücadeleleri, son olarak ortaya çıkmış olan 
modern toplumsal yapıda bu kez burjuvazi ile 
bizzat onun tarafından yaratılmış olan proletarya 
102 

arasında olacaktı. Burjuva toplumun (Kapitaliz
m~n) kendine özgü yasatarının -ba~ında ücretli 
köle olarak proletaryanın burjuva~! tarafından 
sömürü~ü durmaktaydı. Bu sömürü, proletaryanın 
kendi eme~i karşılıgı verilen ücretin çok fazla
sını deOer olarak yaratıyordu. Bu deger fazlası 
devamı ı surette burjuvazinin sermay,sine akıyordu. 
Proletarya' ya öd(!r,ıen ücret ile o,-ıun yarattıgı 
değer arasındaki artı-deger kapitalist toplumun 
yaşaması için öneml i bir ön koşuldu!Burjuvazl'nin 
el i nden siyasal : iktidarı almak· te bu ·korkunÇ 
sömürüye son vermek görevi ezilenler adına 
proletaryaya düşmekteydi. Bu nedenle proletarya 
örgütlenmeliydi.. Komünist Manifesto'da içeriO i 
açıklanan yöntemlerle proleta.rya komünist :parti
si'nde örgütlenecekti. Devrimci şid~et: yoluyla 
pro~etarya kend~ müttefiklertyle siyasi iktidarı 
burJuvazinin elınden alacak ve onur~t egemenligine 
son verecekti. Bunun en önemli yanı ,pr.oı.et;aryaırıın 
özel mülkiyete son vererek . .kamu· mülkiyetini 
kurması olacaktı• 

Marks'tan sonra: Engels'in katkıfar.ı lle ·cıegışen 
ve gelişen marksist Ooreti'nin bu öngörüleri, 
Lenin ile somut bir pratige indirgendi. özel 
.koşullara ve özgün biçimlerde uygulandı. 
Elbette Marksizm dinler gibi Ilir dogmalar 
yıgını degildi. EOer böyle olsaydı ;degi ştirilmesi 
ya da dakunulması mümkün olamazdı:. o zaman 
mutlak belirlemelerden ibaret olurdu, ki, o 
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, zaman da gelişmesi mümkün olamazdı. Bizzat kendi 
kendine ters düşerdi. O ·zaman., mOr it' ler evlerine 
kapanır, dualar ve · ayinlerle d evrim i n 
o ı u şma s ı 'nı beklerlerdi. Ama böyle deQildL 
Marksizm'de hiç bir şey mutlak ve kutsal olamaz
dı .• Bu nedenlerle Marksizm! n deQişip gelişmesi,. 
somut şartların somut tahl i 1 ine indirgenmesi 
gerekirdi. Belli tarihsel koşullarda ve be!li 
biçimlerde özel ve özgün uygulanabilirliliOf 
vardı.. Marksizm bir dogmalar yiQını olmadıQ.ı 
için, eleştiric~ .. ve devrimci bir dinamizmE!' 
sahipti: Bundandır ki, "devrim 1 iderlerinin en· 
belirgin özellikleri -başarılmış devrimler için
soyut ilkeler üzerine fırtınalar koparmak deQil, 
teoriyi pratiQin sorunlarına .cevap veren bir 
silah olarak kullanmalarında yatar • • Bu görüşe 
uygun olarak,Bolşevik pratik, Lenin öncesinde· 
sınırlarını yırtıp çıkamayan Marksist örgüt 
normlarını deQiştirip, dönüştürmüş ve kendi 
yolunda ilerlemiştir. özel koşullara özgün 
biçimler içinde uygulanmış ve Ekim Devrimi gibi 
bir olgu böyle yaratılmıştı. '. 

Len'i'O:~'lh özel koşullara ve özgün biçimler 
içinde , uygulanmasını önerdiQi örgüt anlayışı 
ortaya "Çıktığı zaman, o dönemin otoriteleri 
karşı durmuşlardır. Büyük suçlamalar yaparak, 
"bir avuç aydın ı, Marksizmin katı kuralları i le 
eğitip,beyinleri katı kurallarla şartlandırılmış 
bu bir avuç aydın ile devrim yapan" kişi olarak 

ı'~ . 

Lenin "Maceracı Jakobin'ci vr l<o~plocu" ·sayıl~ış
tı.. Bu anlayıŞa göre Lenin, "Anti-Marksist"t.i 
ve "lşçi sınıfına güvenmeyen ~apşal bir avukat"~ 
tı. 

•'if' 

Anti-Leninist Cephe'nin en atesl i savunucuların.;._;; 
dan biri· de Troçki olmuştur •. Troçki ,1904_ de .-. 
yayınladığı bir broşürde("Siyasal Görevıeri'!'iz") 
Lenin'i "Marksizmin yerine ·koyu bir dındar 
bağnazlıQı koyan kişi 11 olarak suçlamış ve Le
nin' in uyguladığı yöntem için şunları söylemiş
tir :"Kongre önce tam olarak partinin yerine ve 
sonra merkez komitesi kongrenin yerine geçecek •. 
Sonra, tek bir diktatör mer~ez komitesinin 
yerini alacaktır" •• Halbuki ·durum. hiç te böyle 
olmadı, sıkı ve sağlam örgütlenmesi i le,düşünce 
ayrılıklarının Polit Büro tarafından legal 
basında bile tartı ş ı la bi ld.iği mükemmel denile
bilecek bir demokrasi anlayışı ve kollektif 
önderlik ile siyasi iktidar Lenin tarafından ele 
geçirildi.. Polit Büro ~yesi olarak ~roçki de. b~ 
başarılı eylemin teorı ve pratiğınde yerını 
aldı. 15 yıllık amansız mücadele, ne yazık ki, 
bir diktatörün kendisini merkez komitesinin ve 
partinin yerine koyması gibi bir sonuç ta doğur
madı. 

( ... ) 
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b-Lenin'e göre Marksizmin Oç ögesi Marksist öQreti güçlüdür, çüıııkü doQrudur. , , Kapsamlı ve uyumludur. Insana kör~ inancın,gericiliQin ve burjuva baskısının hiç~ir biçimi ile , . baQdaşmayan eksiksiz bir dünya gör~şü olmasıdır. 
Uygar. dünyanın her köşesinde, Marksist öQreti, .-''' .. :·'·· lenin bu genel. belirlemelirine baQlı olarak buna bır çeşit "zarar.lı" mezhep gözüyle bakan . · .. , Marksist OOreti'nın Oç ögesini; Aifnan felsefesi, bütün b_urjuva · bntmi 'nin açtıQı dOşmanlıQın lng~li~ Ekonomi PolitiQi ve ,Fransız Sosyalizmi 

Lenin diyor ki: 

nefretını uyandırmaktadır. Zaten başka bir tutum olarak ele. almaktadır. Bunların temsil ettiQi da beklenemezdi. Çünkü, temelinde sınıf çatışma- insanlıQın 19. yüzyılda yarattı'Qı en büyük sına dayanan bir toplumda "tarafsız" toplumsal ürünler oldugunu vurgulayarak; Marksist ögreti'yi bir bilim olamaz. Bütün resmi. ve liberal bilim bu en büyük ürünlerin meşru mirasçısı olarak şu ya da bu biçimde ücretli köleliQi savunmakta'- saymaktadır. · ·'· · dır. Oysa,· Marksizm bu köleliQe karşı amansız Lenin,Marksist ögreti 'nin bu ön""'. ı. i üç ögesi-bir mücadele açmıştır. Ocretli köle temeline ı ö ı kl · kt d · ,. ... dayanan bir toplumda bilimin tarafsız olmasını.. ··n ş ıJ e açı ama a ır: • i • beklemek. sermayenin kirını azaltarak işçilerin , ücretlerini çogaltmanın gerekip . gerekmediQini; . sonunda. fabrikatörlerden tarafsizlık ummak gibi aptalca bir saflık olur. Dahası var: felsefe ve toplumsal bilim tarihi bize tam bir açıklıkla gösteriyor ki; Marksizm de. dünya uygarlıQının 
g~lişim çizgisi dışında dogmuş.dar görüşlü. 
taşiaşmış bir ögreti olan "sektarizm"e benzer ·.·'·hiçbir şey yoktur. Tam tersine, Marks'ın dehası, 

·';~risanlıQın· en önde gelen beyinlerinin getirdiQi .sorunlara ·yanıtlar saQlamış olmasındadır •• O'nun 
öQretisi; felsefenin .ekonomi pol itiQin. sosyal izmin en büyük temsilcilerinin d o ı ay s ız ·ve d o gr u da n bir devamı olarak do{lmuştur. 
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~.·Marksist· OOreti'nin fel scf i,: ·teorisi · 

Marksizm'in felsefesi materyalizm'dir. Demokrasi düşmanları her zaman mate. ryal izı)ıi "çürütmek". 
yıkmak ve türlü lekelerle. ,gözden ldüşOrrnek için çok çaba harcamışlardır. Ve eninde sonunda dinin 
savunulması ya da desteklenmesine indirgenen felsefi idealizııı' in çeşitli biçiml .. rinin savunu-culuQunu yapmışlardır. · . 

Marksist 00reti, felsefi ma~ryalizmi en 
kararlı bir tutumla savundu ve bu temelden her 
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sapışta 'E!rio derin hatalar işlendiQini tekrar 
tekrar açıkladı ••• 

Ama,- M,a,r::kslst' _ ö~reti ,18.. yüzyı ı materyal izmi ·. 
ile yetttımemiştir. Felsefeyi daha yüksek bir 
düzeye Çikarmasını bilmiştir. Onu, Alman felsefe
sinin (klasik) başarılarıyla, öze ll i kle sonradan~ 
Feuerbach'ı~ materyalizmine yol açmış olan Hegel 
sisteminin' başariları ·-He zenginleştirmiştir. 

Esas başarı ise diyal~ktik'ti. Yani, Marksist 
öQreti 'nin en tamien derin ve en kapsamı ı biçimi 
i le geliştirdiQi';biie"sonsuz bir• biçimde gelişen 
maddeyl -·yansıtan ınsan bilgisırnin görüleceQi 
öQreti!W idi. Eski ve çürümüş ideal izme "yeniden" 
dönen bUrjuva filozoflarının öQreti lerine karşı, 
Marksin öQreti 'nin diyalektik materyalizmini, · 
doOa bi timlerinin son bul~ ları radyum elektron- -
lar,elementerlerin biçim ·deQiştirmeleri kesinlik
le doQrulamıştır. 

_Lenin •e göre Marksist OQreti. felsefi materya
li2mi bütünüyle derinleşti rm i ş ,gelişti rm i ş · ve 
doQanın kavranmasını, insan toplumunun kavranması 
şeklinde genişlet.miştir. O'nun tarihsel materya
lizmi bil imse ı dL.şüncede büyük bir başarıdır ~- O 
güne kadar tarih ve siyaset konusunda gÖrüşJere 
egemen olan karışıklıQın yerini, üretici güçlerin. 
büyümesi sonucu, bir toplumsal yaşantı sistemin
den daha üst düzeyde bir başka sistemin nasıl 

doQup gelişti~·ini -örneQin;fecıdalizmin baQrından 

kapitalizmin nası 1 çıktıQını- anlatan uyumlu ve 

çarpıcı bütünlüQe sahip bilimsel bir teori 
aldı •• 

tnsan bilgisi nasıl ondan baQımsız olarak 
varolan doQayı (yani maddenin gelişmesini) 

yan s ı tı rsa, insanın toplumsal bilgisi (yani ,onun 
çeşiti i felsefi ,dini ,siyasal ve benzeri görüş ve 
öQretileri) de toplumun ekonomik sistemini' 
yaıısıtır. Siyasal kuruluşlar,ekonomik temele 
dayanan birer üst yapıdırlar. örneQin; çaQdaş 

Avrupa burjuva devletlerindeki çeşitli siyasal 
biçimler,burjuvazinin proletarya üzerindeki 
egemenliQini güçlendirmeye yaramaktadır. Marksist 
öQreti'nin felsefesi insanlıQa ve özellikle 
işçi sınıfına güçlü bilgi araçları veren tam bi.r 
felsefi materyalizm'dir. 

2.Marksist öQreti 'nin e k o n o 11 i k teorisi .· 

Marksist Ogreti 'ye göre ekonomik sistem temel
dir. Siyasal üst yapı bu temel Ozerinde yükselir.· 
Bu gerçek Marksizm tarafından kavranmıştı ve •, 
bütün dikkat ekonomik sistemin incelenmesine :, 
verilmişti. Marks'ın en temel ya~ıtı Kapi~aı,· 
modern kapitalist toplumun ekonomık sıstemınin , , 
incelenmesini yapmaktadır. Buna göre; 

Her meta • nın deQeri onun üretiminde harcanan 
105 
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top"İumsal bakımdan gerekli emek zamanı miktarı 
ile belirlenir. Marksist ögreti, burjuva ekono
mistlerinin nesneler arasında bir ilişki olarak gördükleri $eYin.;{bir meta'nın deQer ile de!lişi
·mi)> ınsanlar araşında ilişki oldugunu ortaya 
koydu~ .Malların .. deQişimi. tek tek üretici ler 
arasında pazar aracılıQı ile kurulan baQlantıyı 
içerir:. BubaQlaritın~n g~t gide dah~ ~ok yakınl~ş· 
tıQı:nın, tek tek uretıc~l~rin bUtun _ekono~ık 
yaşantısını ayr.ılmaz bir butun· halinde bırleştır 
di{li:nin belirtisidir. Sermaye ise. bu baglanıının 
daha .da /geUştiQini gösterir. Artık . in~anın emek. 
gücü meta haline gelmiştir. Ocretli ışçı ,topra~t. 
fabrikaları ve iŞ aletlerini -elinde tut.;ırı!ara 
emek gücünü satar. tşçi ,günün bir bölümün~e 
kendisi ve ailesinin geçimini saQlamak içın 
çalışır. Günün öteki bölümünde ise,karşılıksız 
çalışarak kapitalist için,kapitalist sınıfın ve 
zenginlikleri n kaynaQı ,karın kaynaQı artı-deQer' i 
yaratır.. . . · . 
. Lenin, Artı-deger Marksist ögretı'nın"ekonomık 

teorisinin temel taşıdır 11diyor.. . . 
tşçi emeQi He yaratılan sermaye ı~çiy_ı ~zer. 

Küçük mülk sahiplerini mahveder ve b~r. ışsızler ordusu yaratır. Sanayide büyük üretırnın zaferi 
görülebilir. Ama,ayriı olguda,geniş ölçekli k~pi
talist tarımın üstünlügünün agır bastıQı. makina 
kullanımının arttıQı ve pata-sermayenin tuzagına 
düşen köylü ekonomisinin kullanılan geri tekniOin 
yükü altında daQıldıQı ve yıkıma sürüklendiOi de 
106 

gözlemlenebilir. Tarımda küçük arıetimin çöküşü 
degişik .biçimler al~r, ama çöküşün kendisi 
kaçınılmaz bir gerçektır. 

Sermaye,küçük üretimi yıkarak emeoin üretkenli
Olnin artmasına ve büyük kapitalistlerin birbiri için bir tekel durumunun doQması:na yol açar. 
Oretimin kendisi gitgide daha çok

1 
toplumsallaş

maktadır. Yüzbinlirce ve milyonlarc~ işçi,düzenli 
bir ekonomik yapı altında birbirlerine baQlanır
lar. Ama, bu ortak emeQin ürününe bir avuç 
kapitalist el koymaktadır. Oretilndeki anarşi, 
btinalımlar,pazar peşinde koşma ve nüfusun çoQun
lÜQunun yaşant ısındaki güvensizlik, ise yoQunla
şır .. ' Kapitalist sistem, işçile~in sermayeye 
baQımlı lıklarını arttırarak,birl,miş emeQin 

·büyük gücünü yaratır. Kapitalizm 1bütün dünyada 
zafer kazanmıştır, ama bu zafer emeQin sermayeye 
karşı ·kazanacaQı zaferin başlangfcından başka 
bir şey degildir .. Marksist öQreti ,·

1 
kapitalizmin 

bu gelişimini başlangıcından en yü~ek aşamasına kadar adım adım ince~emiştir. 

3.Marksist öQreti 'nin s ı n ı f ılı O ca d e ı e
J er i teorisi 

j 
Feodalizm yıkılıp "özgür" kapitıalist toplum 
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meydana gelir gelmez,bu özgürlogon yeni bir 
baskı sistemi ve işçi sınıfının sömürOlmesi 
anlamın~ geldigi hemen belli olmuştur.Bu baskının 
yenilmesi. ve ona karşı bir protesto olarak 
çeşitli sosyalist ögretiler de dogmuştur. Ancak, 
ilk sosyalizm ütopik• tir. Kapitalist toplum 
eleştiriliyor,mahkum ediliyor ve lanetleniyordu. 
Onun .yıkımını saglayacak daha iyi bir· düzen 
konusunda tasarı lar da kuruluyordu. Ama, ütopik 
sosyalizm gerçek çözümll açıklayamıyordu. · Kapita
lizm•deki ücretli köleligin gerçek niteliQini 
açıklıyamıyor ve kapitalist degişim yasalarını 
ortay~ koyamıyordu. Hangi toplumsal gllclln yeni 
toplumun yaratıcısı olacaQını gösteremiyordu. Bu 
ara~a, feodalizmin çöküşü ile, Avrupanın her 
yerinde ve öze ll i kle Fransa 1da devrimler bütün 
geiişmenin temelinin ve itici gücünün sınıfların 
mllcadelesi oldugu gerçeQini git gide daha büyük 
bir açıklıkla ortaya koydu.. Feodal sınıftan 
şiddetli bir direniş görmeden kazanılmış hiç bir 
siyasal özgürlük zaferi yoktur. Hiç bir kapita
list ülke, kapitalist toplumun çeşitli sınıfları 
arasında bir ölüm kalım mücadelesi olmaksızın, 
az çok özgUr ve demokrat bir temel üzerine 
oturtulmamıştır •• 

Bu açıklaması ile birlikte Lenin;Marks •ın 
dehası, bundan, "dünya tarihinin ögrettiQi ders i 
çıkartan ve bu dersi tutarlı bir biçimde uygula
yan ilk insan olmasında yatar 11 diyor... Ve bu 
dersten sınıf mncadeleleri ö~retisi çıkmıştır .. 

Kısaca Lenfn;•e göre Marksist ögreti •nin temel 
oç ögesi bunlaröır. 

Lenin bu Oç öge ile ilgili özetle şu sonuçlara 
varmaktadır: 

ınsanlar lıir''zaiııan · liyasetteki aldatmaların,al
datanların· aptal kurbanları olmuşlardır. Bütün 
ahali, dini,siyasal ve toplumsal sözler,bildiri
ler ve vaadler arkasındaki şu ya da bu sınıfın 
çıkarlarını aramayı öQrenmedi~l,eri · sürec~ de 
böyle kalacaklardır. Reform ve ılerleme şampıyon
'ları ne kadar barbarca ve çürümüş görünürse 
görünsün,her eski kuruluşun belirli egemen 
sınıfların zorlaması ile ayakta durdugunu görme
dikçe her zaman eski düzenin savu~ucu!arın~n 
oyununa geleceklerdir •. Bu sınıfların dırenışlerı
ni kırmanın ancak, tek bir yolu vardır.Bu da 
çevremizdeki toplum içinde eskiyi s~lip atabil~
cek ve yeniyi yaratabilecek kuvvetı oluşturabı
len; ve toplumsal durumları yüzünden oluşturmak 
z.o.runda olan güçleri bulmak,bu güçleri mücad~le 
içinde bilinçlendirmek ve örgütlendirmektır. 

-ProJetarya•ya, buton ezilen sınıfların içinde 
boQuldukları manevi kölelikten kurtuluş yollarını 
gösteren yalnızca Marksist felsefi materyallım 
olmuştur. 

-Genel kapitalist ':Sistem içinde proletaryanın 
gerçek durumunu a_çıklayan yalnızca Marksist 
Ekonomi Politik olmuştur. 107 
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-Proletaryanın bagımsız örgütleri· Ameri~ 
ka'dan Japonya•ya, tsveç•t~n Güney Afrika'ya 
kadar dünyanırı.?~~r yerinde''çoQalıyor. 

1 • • • 

c- 1917 Devrimi öncesi Rusya'da durum 

Marksizm• in genel ve ·. ta'lrensel tezlerinin' :' 
boyutunda Rusya 'da bir proletarya .devrimi imk.an..: . 
s ız görünüyordu. Ge'l 1şmiş bir sanayi ve buna .. 
paralel bir işçi sınıfı henUz yoktu. Feodaliteyi , .. :. 
alt eden (Çarlık Despotizini) bir hareket, yal'iıız' .. · 
i şçi s ını fının (Proletarya •nın) deQil, birçok 
sınıf ve tabakayı •için.de taşımak zorundaydı. ve·. 
öyle de_ oldu,~. Ezilenler · ·topyekün Çarlık. 
Despotizmine karşı ayaklandı lar. Bunların içinde. 
en etkin olan da yine işçi sınıfı deQildi, 
köylülüktü.. 1917 devrimi bu aQırlıkta olan 
"sınıf"ın taleplerini progranılamak zorundaydı ve 
programiadı da .•• Sonunda, köylülük elbette yeni 
oluşan toplumsal yapıya egemen hale geldi ya da 
getirildi. •• Sarsıntının başından beri en önemli. 
noktası bu yapı oldu •• 

Evet, Devrim "Rusya'da namuslu ve canlı olan 
ne varsa, bunları boQan bir alçaklıQa son vermiş
ti~ ama, Rusya'ya yarı "özgürlük"ten başka da 
bir şey getirmemişti. 
108 

( ... ) 
?Ji·ı::).•\1 .. ~.-?H 

..j~ i:..·'l 

Şimdi, .'.Marksist> ö~reH•ntn -teorik tezleri 
içinde, O günün Rusya'sına kısaca bir göz atar-
sak; ·· 

18SO'yılına kadar Rusya'da imalathane ve fabri
ka sayısının çok az oldugunu görebiliriz. Çünkü, 
serflik bütlln yapısı ile devam etıııekteydi ve bu 
durumeta da sanayinin .gelişmesi mümkiln deQildi. 

Rusya'da biltOn ilişkilerin bagımlılıgını 
yaratan ve halkın hayatını çekilmez hale getiren 
serfliQin kaldırılması mutlaka geıtekllydi. Ama, 
iş bununla çözümlenmiyordu ! Serflik kaldırıldık
tan sonra, ne olacaktı ?Nitekim,Serflik kaldırıl
dıktan sonra bile, toprak agalbrı köylüleri 
baskı altında tuttular ve toprbkların büyük 
bölümüne el koydular. Bu topraklarlı resmen gasp 
ettiler ..• Köylüler topra~larını ac1ialardan nasıl 
geriye alabilirlerdi ? O zamanT "azat etme" 
olarak adlandırılan yöntem bütün 1 hızıyla devam 
ediyordu. Buna baQlı olarak köylüle~. topraklarını 
agalardan "azat etmek için" milyonlarca ruble 
ödüyorlardı. Ya da en agır koşulllarda toprak 
kiralamak zorunda kalıyorlardı. Bunun dışında 
ise,köylüler, hiç bir ücret, almakstızın toprakla
rı işlemeye, ürOıllerin yarısını agalara vermeye 
zorunlu kal.~yorlardı... Köylülerin d u rum u , 
serflik döneminden daha iyi deQildi. yalnız bir 
tek şey deQişmişti: alınıp sat ı lmaları önlenmiş 
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durumdaydı. Bu, önemli bir fark sayılabilirdi ••• 
Devrimden önce, iyi ürün alınamıyordu. Kıtlıklar d.evam ediyordu. Tüm bunlar, a!)aların baskı ve zotb4lıQındandı. AQır vergi yükü altında köylüler ini iyorlardı. Bu vergi ler köylülerin bellerini bükmüştü. Köylerini terketmek zorunda kalan birçok köylü ailesi, daha aQır koşullarda çal ı şmayı yeQliyorlardı.. Yapacakları başka şey olmadığından, en azından fabrika ve imalathanelerde çalışmayı tercih ediyorlardı. .Bu durum, doğal olarak istenen bir ucuz iş gücü :oluşturmuştu. Bunun yanınd_a Çar ve kapitalistler de ağaları desteklemekteydiler. Köylüler üzerindeki baskıların y()ğunlaşmas.ı için dev bir ordu kurulmuştu. Bu ordu; polis,jandarma, muhafız ve kır polislerinden oluşmaktaydı. Bu ordunun görevi başlı başına ağaları korumaktı. · 
1903 yılıila kadar dayak cezası uygulanıyordu: Grev yapanlar, bu polisler ve bir de kazaklar tarafından büyük oranda hırpalanıyorlardı. Yani, önde ağalar görünse bile, ordusu ve polisi ile halkın en büyük düşmanı çarlık, onun despotizmi ve istib.ı:Jadı~dı. •• 
Tam.ı · taniına çarlık Rusya'sı "bir halklar hapishanesi ''y<1i •• 
Yani, temel'muhalefet halkın ve en öneml isi de köylülüğiln muhalefetiydi .1900' lerde somut bu iki muhalefet gör.ünmekteydi. Her türlü aşa!:)ılanma• ve 

hakarete maruz kalan,kişilikleri renelde olan bu kesimler için yaşam çekilmez olmuştu. Yabancı halkiara resmen "yabancılar .. adı veriliyordu. Kafkaslarda o :zamanlar da Tatartarla Ermeniler birbirlerini kırıp geÇ i riyor, Yahudiler ise katlediliyorlardı ••• 
Parti tarihinden anladığımız kadarıyla, 

-Hükümet resmi dairelerde çoQunlukla (Milli Bölgeler) Rus memurlar çalıştırıyor, 
-Rus dili ana <111 olarak kullanılıyor ve işler bu dil ile sürdürülüyordu, 
-Rus olmayan. milliyetler, kendi dillerinde gazete ve kitap yayınlıyamıyorlardı, 
-Rus. olmayan milliyetler kendi dill.erinde öğrenim göremiyorlardı ••• 
Açık biçimdeRuslaştırma egemen bir asimilasyon olarak sürdürülüyordu. 
( ... ) 
Serfliğin kaldırılmasından sonra ise, kapitalizmde belli oranlarda gelişmeler görülmeye başlandı. Bu anlamda, Rusya'da Kapitalizm "ilerlemi ş"ti.. Bu ilerlemeye serfliQin kal ı nt ı ları, yine de engel oluyorlardı. 1865 ve 1890 yılları arasındaki rakkarnlara bakıldığı zaman,bu ilerlemenin boyutları görülebilir.·Bu süre içinde 700.000 işçi sayısı 1.433.000'e yükselmişti. 1900'lerden 
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sonra · ise,bu sayı daha da arttı. 2.792.000'e 
ulaştı. ·· ·. 

Bu gelişme içindeki işÇilere modern· sanayi 

proletaryası demek mümkün deaildi. Bu sayı, 

Rusya'da devrimi kucaklayacak bir proletarya 
diktatörlOQü için bile azdı •• 

GeliŞme daha çok belli dallarda atmaktaydı. 
özellikle demiryolu yapımı hızlandıQı için,bu 
alanda işçi sayısı her gün fazlalaşmaktaydı. 

Yine de diger kapitalist devletlerin çok çok 
gerisinde bir gelişme seyri gösteriyordu. Çalışan 
nüfusun büyük _çoQunluQu,tarım kesimindeyd.i. 
Lenin'in "Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi" 

çalışmasında da ele aldıgı ve işlediQi gibi, 
tarım kesiminde çalışanlar, genel çalışanların 

5/6'sını oluşturuyorlardı. Geri kalan 1/6 ise,kü 
çOk ·ya da büyük sanayide deQil ;ticaret,demiryo
lu,imalathaneler,su yolları,inşaat sektörü,keres-· 
tecilik vb .. gibi alanlarda çalışmaktaydılar .. 

Yani, Rusya ekonomik olarak geri kalmış bir 
durumdaydı. Açık olarak bir tarım ülkesiydi. Bu 
nedenle,sanayi de gelişmemişti, Başka bir ifade 
ile "ki.lçi.lk burjuva i.\ lkesi" de denilebllirdi. 
Küçük milliyetler de bu yapı içinde kalabalık 

bir nüfus oluşturuyorlardı, 

Tarım alanındaki gelişmeler, kulaklar•ı doQur-· 
. du. Bunlara köy burjuvazisi de deniliyordu. 

110 

Köylüye, özellikle yoksul köylOtere yarı-pro

leter ya da proleter demek uygun muydi.ı? Oretim 
ilişkileri,mülkiyet ilişkileri ve .kültürel 
durumları 1t1barıyla, köylüler, ancak· "proletarya
ya yakın" kavramı ile anılabilirlerdL. 

. 1903 yılına gelindiQi zaman,, Rusya'da ·10 
Milyon köylü ailesinin oldugunu •görüyoruz. Bu 
sayı oldukça kapsamlı bir sayıydı. 10. Milyon 
ailenin 3 milyondan fazıaşının tek bir atı bile 
yoktU. Bu durum, o zamanki yoksulJLI(jun boyutları
nı gösteriyordu. Bu yok~ulluk üzerıne ise, çarlık 
desp~tlzmi oturmuştu. Ayrıca, 1,5' rtıilyon zengin 
kulak -ailesi ise, ekilmiş toprakların yarısını 

ellerinde bulunduruyorlardı •• 

Elbette ki, köylüler ile işçiler arasına bu 
durum karşısında kalın bir hat konulamazdı. Ama, 
buna raQmen proletaryanın sayıc~ az olduğunu 

söylemekte yanlıştı. Ancak, devrimde abartılmış 

bir güç olarak yerini alması oldukça zordu. 

1900 1 lere gelindiği zaman, 80 r· a da 100 bin 
işçiyi içine alan bir sendikal faa iyet~örünmeye 
başladı. Buna karşı da 60 1a yakılı siyasal 'grup 
rırtaya çıktı. İdeolojik ve teodk olarak işçi 

sınıfının mücadele öncülüi)ü tartlşılırken, onun 
programı sürdürülüyordu. Oysa,,mücadele bir 
bütün olarak köylülOğün sayısal çokluğunun 

etkisi aıtında ve onun somut , talepleri ile 
yürüyordu • 
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Bu durum içinde tartışmaların yoOunlaştıOı bir 
dönemde ve Batı Avrupa'da gelişen hareketlerin 
etkisi altında 1900'lara d~ru Marksist bazı 
örgütler de ortaya çıkmaya başladı. Bunların 
başında ''EmeOin Kurtuluş Grubu• gelmekteydi ••• 

d- Lenin'in Partileşme çalışınaları ve ·ıdeolo

jik-teorik IIIOcodelesi --------, ... 

Lenin, 1895 ba.harında Petersburg Marks istleri
nin verdiOi görevle, "EmeOin Kurtulı.ışu Grubu" 
ile baQlantı kurmak için yurt dışına gitti ve 
İsviçre'de Plehanov ile görüştü. or·adan da 
Paris •e ve daha sonra da Berlin •e geçti.. 

1895 yılında, aynı zamanda Petersburg•ta 
daQınık bulunan 20 tane Marksist işçi çevresini 
tek bir örgütte birleştirme çabaları oldu ve 
"işçi Sınıfının Kurtuluşu tçin Mücadele Biri tO i" 
adı altında bir birlik oluşturuldu. Bu dönemde 
Marksist propaganda ve siyasi ajitasyona agırlık 
verildi. Bu birlik Devrimci Marksist Parti 'nin 
i 1 k n ü ve s i sayılmıştır ••• 

tşçi BirliQi, Çarlık 'tan talep olarak şunları 

. istiyordu: 
"Çalışma saatlerinin düzeltilmesi ,daha az 

çahşma saati ve daha yüksek ücret". 

Birlik kendi sorunlarını anlatan bir gazete de 
çıkardı .Bu gazetenin yayınlanmasından sonra, polis 
tüm ileri gelenleri tutukladı. Bu arada Lenin de 
tutuklanmış ve daha sonra da Sibirya'ya sürgüne 
gönderilmişti (1897). ·. 

1896 yılında, 30.000 dokuma işçisi greve gitti 
ve Ç~rlık,çalışma saatini 11,5 saate indirme 
kanunu'nu çıkarmak zorunda kaldı. 

Kafkasya,Sibirya ve Moskova'da tşçi Birlikleri 
kurulmaya başladı. · 

Lenin tutuklandıhan sonra, hapishanede mücade
lesine devam etti. O' 'zamanın zor koşuHarında 
görünmez mürekkeple birçok yazı kaleme aldı ve 
bunları dışarı çıkarmayı başardı. Daha sonra 
sürgüne ·gönderildikten sonra da çalışmalarını 
devam ettirdi ve hapishanedeyken başladıQı 

"Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi" adlı kitabı 
sürgündeyken tamamladı (1899). Ayrıca, parti 
programı üzerindeki çalışmalara da başladı. 
Böylece~ hem Rusya 'da kapitalizmin gelişme 
gösterdiQlrıi öne sürmeye ve .hem de Rus Sosyal 
Demokr~tları •nın görevlerini belirtiyordu. "Rus 
Sosyal Demokratlarının Görevleri11 adlı eseri, 
yazdıkları arasında dönemin en önemli belgesidir. 
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"Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi" adlı ·kitap 
ise, Narodnik'lere agır_ bir darbe indir:di. Bu 

\71, eser, aynı zamanda part~ teorisini açıklıyor ve 
program ile taktikleri''-de belirliyordu... ' 

· Yeri gelmişken, Narodriik' lerin somut program 
hedeflerini kısaca '·burada aktarmakta . yarar 
vardır.·· · 
Narodnikler'e göre; 

_ -köylOlOk ön~O sınıftır, 
"' · -bevriınci şiddet esastır ve bu bireysel terör ile uygulanmahdır, 

·!.Halka "gitme" köylü kılıgında olmalıdır; . 
-Devrimci ay~ınlar önde görünmelidir, 
·Kitle .destegi önemli degildir, 
-II.Al~ksandr öldürülınelit 

·"kahramanlar" ve "pasif sürü" siyaseti·. bütün 
yapıya egemendir •• 

( ... ) 
Lenin,Narodnik'lere karşı amansız bir savaş açarak, onların temel yanlışlarını tek tek 

işaret etmiştir. özellikle, Narodnik'lerin 
"Rusya'da kapitalizmin gelişmedlgi ve gelişmesi
nin tesadüfi birşey oldugu ve dolayısıyla :proletarya 'nın da gelişmesinin mümkün olamıyacagı ll 112 . 

belirlemelerini şiddetle eleştirdu. 
"tşç'i sınıfının devrimde önde !Jelen _bir sınıf 

t~lmadıgı" tezlerine karşı çıktı. Sosyalizme 
pr-oletarya olmadan ulaşı labi lecegtni Lenin kabul 
etmiyordu. Narodnik' leri n "Esas rdevrimc i gücün 
aydınların önderligindeki köylülük; sosyalizmin 
çeki rdeQi ve esas ı olarak da köylü kornOnlerini" 
göstermelerini, Lenirhamansız bir eleştiriye 
tabi tutmuştu.. · 

Lenin'e göre, Narodnik'ler toplumun ekonomik 
ve siyasal gelişiminin yasalarını· bilmiyorlar ve 
anlamıyorlardı. Tarih, sınıflar ve sınıf mücade
leleri taraf ı ndan deQil,. onlara göre, "ki Uelerin, ·sorO'nün, halkın, sınıfların izledikleri o ı a
Qan'OstO . bireyler,kahraman'l'r tarafından 
yaratılır"dı.. 

1 
Köylü komünü, kulakların hakimiyetini örtbas 

etmenin kolay yolu ve kollektif sorumluluk 
esasına dayanarak köylülerden vergi toplamanın 
Çarlık hükümetinin elindeki masrUsız bir ara
cıydı. Bu yüzden de Çarlık komünEt dokunmuyordu. 
İnsanların düşünceleri toplumsal' ve ekonomik 
durumlarını belirleyemezdi. Tersioe,toplumsal ve 
ekonomik durumları insanın düşünce$ini belirlerdi 

· ve "kahraman" lar önde gelemezdi. 
"Kahramanlar" tarihi deQi 1, tarih kahramanları 

yaratırdı. Lenin, Narodnik' leri (kitleleri sürü olarak gören) "talihsiz ve zavallı" kahramanlar 
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olarak görüyordu. Plehanov da Rusya'da "burjuvazi 
ve proletarya dışında ÇarlıQa muhalif ya da 
devrimci bir bileşeni destekleyecek hiç bir 
toplumsal güç" görmüyordu. Bu da KöylülüQü 
reddeden bir yere varmıştı. Bu görüş te, gelecek.~ 
teki Menşevizm' in tohumlarını serpmiş oluyordu ••• 

Bir süre sonra, gizli Narodnik örgüt Çarı ık 

tarafından ortadan kaldırıldı. Ama, devrimci 
düşüneeli aydınlar arasında daha uzun süre 
yaşadı •• 

Narodnizm, 1890'larda tam bir yenilgiye uQradı. 
Bu akımın .daha sonraki varisieri ise, Sosyalist 
Devrimciler oldu. 

( ... ) 
Leoin. Marksist kı ııoa bürünmüş olan burjuva 

aydınları da eleştiriyordu. Çarlı{Ja karşı Çarlık 

hükümetinin izniyle çıkan gazete ve dergiler 
yayıniayan bu tür aydınlar, "Legal Marksistler" 
olarak adlandırıldılar. Lenin, Narodniklere 
karşı savaşta, "Legal Marksistleri" kullanabilmek 
için, onlarla ortak davrandı,ama onları eleştir

meyi de yöntem seçmişti ••• 

Milcadele Birli{Ji 'nin önderliQi bir süre .sonra 
de{JişikliQe ugradı. "Gençler" ortaya çıkarak, 

Lenin ve arkadaşlarına "ihtiyar dostlar" olarak 
hitap etmeye başladılar. Bunlar da yanlış bir 
çizgi izlemekteydiler. Bu grup, 

"İşçilerin işvereniere karşı sadece ekonomik 
mücadele yürütmeleri gerekti{Jini; siyasi mücade
lenin ise,liberal burjuvazinin meselesi olduQu
nu,siyasi mücadelenin önderliQinin liberal· 
burjuvaziye bırakılması gerekti{Jini'', 

söylüyorlardı... tık uzlaşıcı grup buydu ve 
bunlar burjuvazr ile işçi sınıfının uzlaşmasını.. 

istiyorlardı. tşçi sınıfının devrimci rolünü 
küçülterek,devrimci mücadeleden ayırmak istiyor
lardı. ilk olarak ortaya çıkan bu oportünist 
grup "Ekonomistler" olarak tarihe geçti ler •• 
Lenin, bunlara karşı da milcadele etti. Çünkü, 
bunları büyük bir tehlike olarak görüyordu. 
Ekonomist liderlerden Kuskova•nın yazdı{Jı "Credo" 
(AmentU) Lenin'in eline 1899 yılında geçti ve 
buna karşı Lenin "Rus Sosyal Demokratları •nın 

Protestosu" adı altında bir yazı yazdı ve şiddet
le protesto etti. ·Yazı sürgünde bulunan birçok 
Marksist tarafından da imzalandı. Lenin,bu 
yazısında, Proletarya partisinin önemini vurgulu
yordu. ÇarlıQa karşı savaş, ancak baQımsız bir 
işçi sınıfı partisine dayanılarak yürütillebilir 
diyordu .. 

Lenin, "Halkın Dostları" adlı çalışmasında da. 
Rus Marksistleri 'nin Görevleri 'ni şöyle açıkla~, 

makt~ydı: · · 

1. Da{Jınık Marksist Çevreleri tek bir sosyalist 
işçi partisi safında birleştirmek, 
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2. ·Işçiler 'lle köylülerin ittifak.~,nın zorunlu oldugunu bilmek ••• 
'"',. ' 

( ... ) 

e- Lenin'in parti an~ayışı ve kitle gazetesinin 

gerekli lig i görüşü 

1898 yıiında Rus· Sosyal Demokrat tşçi Partisi'
nin 1. kongresi yapılmış ve 9 kişi katılmıştı. Lenin, bu toplantıyı daha sonra öQrenmiş ve ilgi 
göstermişti. Kongre'nin yayınlamış oldugu mani
f~sto'ya katıldıQını da belirleyen Lenin, toplan
tının önemini de vurgulamıştı •. Ancak, yayınlan
mış olan manifesto yetersizdi. Proletaryanın 
siyasi iktidar mücadelesi ,yani iktidarı ele geçirmesi sorunu ile hegemonyasından söz edilme
mişti.. Ayrıca,ÇarlıOa karşı mücadelede, işçi 
sınıfının müttefiklerinden de bahsedilmemiş,bu konuda bir şey söylenmemişti. Bu manifesto 
yalnızca Rus Sosyal Demokrat tşçi Partisi'nin 
kuruluşunu ilan ediyordu... Kongre,marksist çevreleri ve örgütleri de birleştirememiş, parti için bir program ve tüzük te kabul edilmemişti. 
Toplantıda seçilmiş olan merkez komitesi Oyel~ri daha sonra tutuklandı lar .Bu .dönemden sonra, ideolo-
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jik karışıklık arttı ve ekonomizm için elverişli 
bir ortam hazırlandı.. "' 

.lenin bu dönem yoQun çalışmalara başladı ve 
bUyük çabasını parti programı üzeırinde yoQunlaş
tırdı. Program ve tüzüQün hazırlanması, bütün Rusya için bir gazete planı üzerinde en çok durduQu konulardı. Lenin' in sürgOn hayatı 1900 
yılında bitti ve bu tarihten sonra geri döndü. 
Ama,Çarlık başkent'te ve sanayi merkezlerinde 
kalmasına izin vermedi. Petersburg 'a yakın olan 
Fıskova'ya yerleşti. Işte bu dönerııde,bütün Rusya 
için bir gazete planı üzerinde ... Ça,lışmalara 
başladı •• Çeşitli Marksist gruplarfa 'ilişkiler 
kurdu. Kısa zamanda adı çarlıM için tehlike olmaya başlamıştı. Aynı dönemlerde jandarma 
Albayı Sulatov, "devrim hareketinde şimdi lenin'den daha gllçlü kimse yoktur"l diyerek, onun öldürülmesi gerektiCini açıklamakt~ydı •• 

lenin bu· durumda ve Çarlık baskısı altında, 
düşündüQü gibi bir gazete'nin. 1çıkarı lmasının mümkün olmadıQını biliyordu. Bu y~zden de, yurt 
dışına gitmeye karar verdi. 1900 yılının haziran 
ayında Almanya'ya dogru yola çıktı. 

1900 yılında Iskra'nın i ı k s a·y ı s ı hazır
landı. Gazetenin başlıOı altında ise (her sayıda) 
şu yazı vardı: "Kıvılcımdan alev doı!)ar~ •• 

Iskra,lenin'e göre görevini başarı ile yerine 
getirmişti. 
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Lenin, Iskra temsilcilerinin yetişmesine büyük. 
önem veriyordu. Onların eylemlerini bizzat 
yönetiyordu. İşçilerden cesur,fedakar parti 
örgütçUlerini ,yiQi t savaşçıları yetişti riyordu;. 
Bu dönem içinde yazmış oldugu bir mektupta; · 

·•~ •• yeni güç~er,gençlikle ve taze çevrelerle 
aramızda mutlaka dolaysız baQlar kurun. Devrimci 
bir ~.wtun, 1 kurduQu baglar oranında güçlü 
olduQunuunutmayın" 

diyordu. 
Iskra, kısa zamanda ,parti güçlerinin birleşme, 

kadrolarının toplanma ve eQitim merkezi haline 
gelmişti. Kollektif bir ajitatör,kollektif bir 
örgütleyicl,kollektif bir prop4gandist olarak 
vazgeçilmez bir si lah haline gelmişti. Ancak,ga
zetenin illegal koŞu,Uarda Rusya'ya sokulması 
oldukça zordu. Gönderilmesi kolay olsun diye,ince 
ve saQlam kaQıtlara bası ı ıyordu. Polis engeleni 
aşabilınesi için ise, bölmeli bavullar kullanılı
yordu •• Gü.v,enilir adreslere gönderiliyor, adres
ler ise, kitap ciltlerinin içerisine yerleştiri
lerek, bizzat gidenlerin yeleklerinin içine 
d iki ı iyordu •• 

Bir süre sonra, Bakü, Kişiner vb •. gibi yerler
de gizli yeraltı basımevleri kuruldu •• 

Bu arada ise, Lenin' in "Nereden Başlamalı ?" 
ve "Bir Yoldaşa örgü_tsel Görevlerimiz Uzerine · 
Mektup" adlı çalışmaları sonucu, ünlü "Ne Yapma-· 

.. .., 
.. 

lı ?"eseri 1902'de ortaya çıktı... ···,. 

Marksizmin moda haline geldiQi zamanlar,:·; 
Marksist örgütlere büyük bir akın başlamıştı •. ,
Ancak, teoride zayıf ve siyasal örgütlenmede ; 
tecrübesiz legal Marksizm ortalıQı kaplamıştı. ·: 
Bu durum karşısında Marksist örgütlerin teorik· 

· ve siyasi seviyeleri de oldukça düşmüştü. Oportü
nist eQilimler büyük oranda başgöstermişti. 

Böylece, ideolojik karışıklık, siyasi yalpalan
malar ve örgütsel daQınıklık ta şiddetlenmişti. 

Lenin, Mücadelenin keskin oldugu bu dönemler 
için "devrimin yakın oldugunu" söylüyordu. Ama, 
merkezi bir parti yoktu. Böyle bir partinin 
gerekliligi kendini dayatmıştı. 

En saglam işçiler sOrgüne gönderilmekte, hapse . 
atılmakta ve kürek cezasına çarptırılmaktaydılar. 
Bütün bu oluşumlar içinde, gelinen aşamada 
elbette bir partinin kurulup gelişınesi ve güçlen
mesi oldukça zor görülüyordu. 

İkinci olarak, en öneml i sorunlardan biri de, 
mahalli komite ve üyelerinin pekçogu parti 
içindeki örgütsel ve ideolojik birliQin eksikliQi 
i le bunun yol açtıQı zar(lrları hiç önemsemiyor
lardı. Adeta bu durumu fark bile etmiyor ve 
ideolojik karışıklıQa raQınen merkezi bir parti 
olmaksızın işlerin yürüyeceQini sanıyorlardı .• 

Başta ekonomist' ler ve onların takipçileri ile 
diQer oportünist gruplar, örgütsel birlik'ten 
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yoksuniuQu ve ideolojik karışıklıQı teorik temellere dayandırarak ha k 1 ı göstermeye çalışıyorlardı. Sık sık meydana gelmiş olan bu:· bunal ımll .:durumu övüyorlar, "merkezi bir siyasi,,·. partinin . kurulması gereksizdir" diyorlardı. Bu tür, bir piırti kurulursa, .bunun bir "zorlama" sonucıJ olacaOını iddia ediyorlardı. Bu anlayışla-· rı n tOmünün 'mücadele içinde. yeni lgiye uQratı lma-
ları gereltı iydt.. · 

Lenin önüne Birleşik lşçi Sınıfı Partisi 'ni açıkca koymuştu. Bu, yeni tipte bir Marksist Parti anlayı-şı idi v.e bunun çalışmasını yürütüyordu. Parti çıa_'lışması: Lenin'in bu görüşü yönünde ge li şmeye' baş ı ad ı •. 
Bu partinin kurulmasına nasıl . başlanacagı konusunda tartışmalar çıktı. Bazıları "bir kongre toplaninası"nı istiyorlardı.' Bu. isteoe Lenin karşı çıkt.ı ve önce ayrılıklarınbelirlenme~ si gerektiOini öne. sürdü. Ayrıca ,görüşlerin açıklanabilmesi için,bir gazete'nin planlanması gereQini savundu. 
Lenin,çok önemli bir belirleme yapıyordu: 
"Birleşmeden önce· ve birleşebilmemiz için,ilk baş.ta aramızctaki ayrı lı O ın sınırlarının k e s i n .. olarak çizilmesi gerekir" · diyordu. tşte "Nereden Başlamalı ?" ve daha ' sonra da "Ne yapmalı '?" adlı çalışmalar· bu sorunları açıklıyordu. Temel olarak parti sorunu 116 

ve ga'zete planı ele''aıınmaktaydı. ~. 
"Lenin, Proletacyıı partisi 'nin ~n önemli teori il~ teçhizatlanmas~nı özellikle ~urgulamaktadır. Devrimci teori ol•adan devrimci. pratik olmaz diyerek, bu konudak~vgörüşünü özetlemiş oluyordu. 
Herşeyden önce ,mes:~ekten devri ci rofes onel kadrolar'ın önemin e ı ere , pa n n çe ı disiplinli bir parti olmasını öne~iyordu. Lenin'in parti konusunda !lzerinde durdugu en öneml-i konu ,,program'dı. Lenin,Program konusunda şunları belirtiyordu: ··· : t 

"ele geçirilmeye çalışılan ve uÖrunda mücadele edilen herşeyin en açık· ve kesttı bir ifadesidir". Böyle bir programın,tşçi sırıfının nihai amacına giden yolu aydınlatacagı ve bunun da yeni bir toplumun kurulmasıyla sonuçlanacaoını be ı i rt iyordu •• 
Ayrıca, programın, ÇarlıQın ,yıkılması ve demokratik Cumhuriyetin kurulma~ ı gibi, daha y a k ı n a ina ç I a r ı formüle etrlıesi ve demokratik mücadele ile sosyalist mücadelenin diyalektik i 1 işkisini de açıklaması gereıdi'Qini vurguluyordu ••• 
Lenin, düşündüQü partinin yapısı ve kuruluşunun iki kısım'dan oluşacaQını söyl!lyordu: 

i "BirinCisi; önde gelen parti görevli lerinden esas olarak profesyonel devrimdi olan, yani 
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parti çalışması dışında hiç bir işle uğraşmayan 
ve gerekli asgari teQrik.bilgiye,siyasi tecrübe
Yt:',örgütsel pratiğe ve çarlık polisiyle mücadele 
n.me ve ondan korunma ustalı~ına sahip olan 
parti görevlilerinden meydana gelen sıkı bir kadro, ------

İkincisi; yüzbinlerce emekçinin sevgi ve deste
ğini kazanan geniş bir mahalli parti örgütleri 
ve çok sayıda parti üyesi. .• ıı 

Bu örgüt anlayışından başlıca şu sonuçlar 
çıkmaktadır: 

1.Sürekliliği sağlayan sağlam bir önderler 
örgütü olmaksızın hiç bir .ihtilalci hareket 
yaşayamaz, · 

, 2.Mücadeleye kendi 1 iğinden katılmış olan 
, kitleler ne kadar genişse, böyle bir· örgüte o 

kadar acil ihtiyaç vardır. Bu örgüt bu nedenle 
sağlam olmalıdır. ·· · ' ·" 

:,,.-

3.Böyle bir li'rgQt; esas '.:·oıarak profesyonel 
devrimci faaliyet-ı~, bu,lu,rıar:ı Killl.sel.~rden oluşacak
tır. Mücadele ~9ilen despot"de'v'lete karşı örgütün 
üyelikleri siyast: poiisle :mocadete 'etmeye kendini 
profeSyoneLolaraK hazırlamış kimselere ne kadar · 
ayrılırsa, böyle'b,ir örgütün ortadan kaldırılması 
o kadar zor olur, · 

4. Bu niteliklere uygun olarak, harekete 

katılabilecek ve aktif olarak çalışabilecek 
işçilerin ve diğer sınıflardan kimselerin sayıla
rı da mümkün o_lduğu kadar .fazla olmalıdır •. •• 

Yani, Lenin'in bu iddiaları özetle şunları 
anlatmaktadır: 

Kapitalist üretim araçları ile üretim biçimi 
arasındaki uzlaşmaz çelişki zorunlu olarak 
sosyalist üretim ilişkilerini getirecektir. 
Böyle olmasına rağmen, bu dönüşümü sağlayacak 
olan sınıf ya da sınıfların bunu kendiliklerinden 
yapamıyacaklarıdır. İşçi sınıfı ve diğerlerinin 
ağır çalışma koşulları ve burjuvazinin ideolojik 
hegemonyası altında bulunması da onların kendi
liklerinden bir sınıf bilinci alamıyacaklarını 
ortaya koyar. Kendi yaşam koşulları ve ilişkileri 
iç inde ald ık ları bi 1 inç -ekonomik olarak egemen 
olan sınıf (lar) • ın, ideolojik olarak da egemen 
olacağı zorunluluğu da gözönüne alınarak- bir 
devrimi örgütlernede yetersiz kalacakları ve 
sonuçta da, burjuvazinin sınırları içinde bir 
bilinç alacakları görülür. Bu nedenlerle, işçi 
sınıfı ve diğerlerine dışarıdan bilinç verilmeden 
olmaz. Lenin bu noktada sınıf intiharı'ndan 
geçmiş profesyonel aydınların çelik disiplinli 
bir parti .aygıtı aracılığı ile işçilere ve 
diğer sınıfiara dışarıdan bilinç götürmeleri 
gereğini ve zorunluluğunu vurgulamaktadır ••• 

Kurulmakta olan partinin niteliğine, işçi 
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sınıfına ilişkin rolüne, hedef ve amaçlarına 
ilişkin olarak da Lenin şunları belirlemiştir: 

Parti işçi sınıfının öncüsüdür, işçi sınıfı 

hareketinin klavuz gücüdür ve proletaryanın 

sınıf mücadelesini düzenleyen ve yöneten bir 
aygıttır .• Lenin partiyi böyle düşünüyordu ve 
partinin azami hedefinin ''kapitalizmi yıkmak, 

sosyalizmi kunnak ; asgari hed~finin ise,Çarlıgın 
yıkılınası ve demokratik bir düzenin kurulması 
oldu~unu açıklıyordu.. Bu ·program hedeflerine 
uygun olarak, Çarlık. yıkılııiaksızın kapitalizmin 
yıkılması olanaksız olduguna göre; Lenin,partinin 
o zaman ki başlıca görevinin i,jçi sınıfını ve 
bütün halkı arlı a karşı bir mucadele e sokmak 
o u unu ne s ruyor u. u e ır erne ızce 

Lenin'iayırdeden en önemli özelliklerden biridir. 
Demek ki, çarlıga karşı devrimci bir halk hareke
ti geliştirmek ve sosyalizmin önündeki en önemli 

'ciddi bir engelin aşılmasını zorunlu kılıyordu. 

Bu da Çarııgın ortadan kaldı rı lma s ıydı... 1917 
Devrimi bu yeni Tip Marksist Parti anlayışına 

uygun ve Lenin'in stratejik önerilerini içine 
alan bir yapı ile gerçekleştirildi. Çarlık'tan 

siyasal iktidar bu ~nlayış ile ele geçirildi •• 
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f- 1902 Ayaklanması sırasında durtim 

1900'lerde Dünya 'da genel bir kriz yaşanıyordu. 
Bu kriz Rusya'yı da etkilemişti. Birçok işçi 

işten çıkarılmış,işçiler sokaklara dQşmüşlerdi. 

tşçi ücretleri .a labild iQine indi rilmi ş~i. Ve 
böylece, mücadele daha da keskinlıeşmişti. Slogan 
şuydu: "Kahrolsun Çarlık tstibdad~ •• ıı · 

Grevler birbirini izliyordu.· Belli .. başlı 
greviere örnek olarak şunları verebiliriz: 
Obukkov Silah Fabrik-ası grevi, Batum ve Don 
Rostov'daki büyük grevler vb.~~: o~renişler 

birbirini izlemeye başladıgı zaman, 'Carlık 'ta 
harekete geçti. Sürgün ler, cezalaT!.,kürek ;.ceza ları 
vermeye başladı. aLı,' sırada 19o2!· Köylü, .)"lareketi 
patlak verdi .. Toprak ağaları •nır. malikhaneleri 
ateşe verildi, topraklara el kon4lmaya baŞlandı. 

Çarlık memurları ve bazı a~alar da bu arada 
öldürüldüler. Bunun gibi, birçok ~ö··.y.lü de tutuk-
landı,hapse kondu ya da öldürOldür. · · 

.öQrenci hareketi de hızlanmıştıt Birçok üniver-
sı~e kapatıldı ve birçok ögrenci tıapse tık.ıldı ••• 
öğrencilerin büyük bölümü ise,, hemen askere 
alındılar .. 1902'de genel bir boykot düzenlendi 
ve buna yaklaşık 30.000 öğrenci katıldı. 

( ... ) 
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Lenin, geli~en bu olaylar kar~ısında 1903 
yılında "Köy Yoksulları" adlı bro~ürü yayınladı. 
Köylülerin içinde bulundukları durumu açıklaya
rak, köylüler le iççi lerin ittifak yapmaları 
gereQini savundu •• ' Bu sorun da saptanması gereki i 
önemli bir noktadır •• 

Lenin, ~öyle sesleniyordu: 

"Biz yeni ve daha ıyı bir toplum düzeni 
kurmak i stiyoruz. Bu yeni ve bu daha iyi 
toplumda, herkes çalışacak. Genel emeQin 
yemi ş lerinden b ir küme zengin deg i ı , bütün 
emekçiler yararlanacak •• Makinalar ve diger 
gruplar herkesin çalışma koşullarını hafiflet-
meye yarayacak. Milyonlarca, onmilyonlarca 
halkın zararına bir grup insanın zengin 
olmasına deQil ••. Bu yeni,bu daha iyi toplumun 
adı. sosyalist toplumdur. Onun öğretisi de 
sosyalizmdir ••• ıı 

Yani, Lenin çarı ık despotizminden sonraki 
toplumsal yapının somut belirlemesini yapmış 
oluyordu. "bütün emekçiler" diyerek, "halkın" 
diyerek ayırdedi ci bir özel ı ik daha vurguluyor, 
Marksist öğretinin genel belirlemelerinden bu 
özgün ve özel koşullar nedeni ile ayrılıyordu. 

Köylülerin ayaklanması bu tezin somuttaşmasını 
getirmişti •• 

( ... ) 

Rus Sosyal Demokrat tşçi Partisi'nin 2.Kurul~a
yı Haziran 1903'te Brüksel'de açılmıştı. Belçıka 
polisi'nin koQuşturma yapması yüzünden zorunlu 
olarak kurultay Londra 'ya taşınmıştı •• Bu Kurultay 
Lenin'in Parti konusundaki kesin mücadelesini 
içerir. Oyelik ve diger parti konularında bu 
kurultayda çetin bir mücadele verilmişti. Bu 
mücadeleden sonra, ünlü Menşevik-Bol$evik ayrımı 
kesinleşmiştL •• Martov'un "her profe.sörün, he~ 
üniversite ögrencisinin üye olabilecegı"yolundakı 
oportünist önerisi karşısında Lenin direnmişti. 
Lenin, "Parti üyesinin parti programını kabul 
etmesi ,partiye aidat vermesi ve ası 1 o ı an bir 
parti örgütünde çalı$ması gerektiQini" ısrarla 
vurguluyordu •• Evet, bu kurul tay çok önemliydi •• 
Lenin ,daha· sonra "Bo·lşevizm, siyasal bir 
dü~Dnce akımı olarak ve siyasal bir ~ar~i olarak 
1903 yılından ·bu yana varolagelmıştır" dıye 
yazmaktadır .. 

Lenin, sözünü ettiğimiz Kurutltay'ın tutanakla
rıncı dayanarak, "Bir Adım tl eri iki Adım Geri" 
adlı eserini yazmıştır. Kitap,parti hayatını ve 
parti yönetimini kurallara bağlıyordu.Lenın özet
le ş.unu söylüyordu:"Proletaryanın elinde örgütten 
başka silahı yoktur" ••. 

1902 Köylü Hareketi ile başlayan kanlı olaılar 
ve gelişmeler devam ederken; Liberal burjuvalar 
ve toprak ağaları da harekete geçmişlerdi. Çar 
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ise, tedbirlerini ·daha da arttırmıştı. Çar• ın 
baskı tedbirleri yanında yaptıQı bir Jey de,·. 
direnişleri yumuşatmak ve kırmak için, andarnıa 
ve polis denetiminde .işçi örgütleri kurulmasını 
saQlamasıydı. Bu örgütler alenen polis örgütlen· 
me s tydi ve "Polis .$osy.a} izmi "nt gündem leş~ i riyor
ı ardı. Bunları Zubatov adı.nda bir jandarma 
elbayı kur~ugu tçın •. adına aynı zam~nda ıızubatov 
örgütleri ıı de denilmiŞtı. Bunların temel 
amacı, hedef şaşırtma . ve köylülerle işçilere 
isteklerinin saoıanması yolunda devletin 
yardımcı olacagı propagandasını yapmaktı •• 

Gapon adında bir papaz da, 1904 yılında 
tukarıda açıklanan Zubatov örgütlerini örnek 
alarak, aynı amaçlarla "Rus Fabrika lşçlleri 
Meclisi" adında Petersburg•ta bir örgüt kurmuştu 

Tüm provakasyonlara ragmen, işçi ve köylü. 
:hareketi kontrol altına alınamadı, direnişler 
gittikçe yaygınlaştı ve bu arada Lenin' in 
örgütlenmesi de güç kazandı ••• 

g- 1905 Devrimi ve yenilgi 

9 Ocak 1905'te bazı dertlerini çara anlatmak 
120 

için giden işqiler ve ailelerine: karşı, Çar' ın 
emri ile ateş açıldı. Olay tarihe "Kanlı Pazar" 
olarak geçti.. Olaydan sonra, a~nı gün akşam 
llstil işçi mahallelerinde barlkat,lar kurulmaya 
batıandı ve böylece Petersbur işçilerinin 
isyanı bütün ülkeye yayılmaya baş adı. Bu olayı 
Lenin,Oevrtmin başlangıcı olarak degerlendirmiş· 
Ur. Ancak, bu devrimi .burjuva. demokratik bir 
devrim olarak ele almıştır. 1905'~e "Demokratik 
Oevrlmde Sosyal Demokrasinin tki · Takti01" adlı 
kitap yayınlandı. Lenin bu kitap'ta Nisan 1903~ 
te· Londra'da toplanmış olan RSOlf kurultayının 
almış oldugu kararlar ışıOında~ son olarak meydana gelen direnişleri deQerlen 1riyordu ... 

1905 Hareketi ile ilgili olarak enin,emperya-
1 izm döneminde burjuva demokr tik devrimin 
kazandıOı niteliQi, onun hareket e tirici güçle· 
rini ve perspektiflerini belirliyQr ve "Burjuva 
devrimin başarısının, proletary~nın yararına 
olduOu" tezlerini geliştiriyordu;· Bundan da öteye, proletarya d1yordu, 11burju a demokratik 
devrimin hareket ettirici gUcO,Ond ri olmalıdır; 
Çıkarıarı Çarııoın yıkılması ve1 büyük toprak 
mülkiyetinin parçalanmasında oı•n kOylQlOk, 
mutlaka proletarya ile ittifak etfııelidir 11 

.. Ve 
ekliyordu: 11Burjuvaz1yt yıgınlardan kopararak 
yalnız bırakmak,sahte demokrasinin

1 ancak gerçek 
olarak burjuvazinin yüzünü sergilemekle teşhir 
ol abi leceOi unututmamal ıdır11 

••• 
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1905 Devrimi burjuva demokratik'ti, ancak 
harekete proleter yöntemler egemendi. Siyasi 
dmaçlı grevler ve siyasi ayaklanmalar gibi 
yıgınsal mücadele yöntemleri kullanılmıştı •. 
Lenin Burjuva demokratik devrimle ilgili olarak; 
Proletaryanın kısmi çıkartarla yetinemeyece~ini, 

mücadele alanında güçlerini mutlaka örgütlernesi 
qerekti~ini ve böylece , köylü-kenti i yoksulları· 
saflarına çekmeyi başarabi lecegin i öze ll i k le 
'ı/urgu 1 uyordu. Ve ancak böy 1 ec e, kap i ta li zme son 
'le kesin darbeleri indirerek,burjuva ve demokra
tik devrimin sosyalist yönde gelişmesi mümkün 
c)labilirdi.. Bu başkaldırı, aynı zamanda, 
çagdaş kölelige karşı kitlelerin ilk ve bilinçli 
bir biçimde başkaldırısıydı. Eski geleneksel 
yöntemlere karşı, herşeyin kendisi ve insan 
için olması amacı ile girişiimiş bir mücadeley
di.. Siyasal iktidarın devrimci olarak fethi 
nerekiyordu. Temel ve vazgeçilmez hedeflere 
varılabilmesi ıçın, bu zayıf halkanın ele 
~ıeçirilmesi düzeyinde durulamazdı. 

Haziran 1905'te Potemkin Zırhlısı'nda tayfalar 
ayaklandılar. Bunun üzerine Lenin, "silahlı 

ayaklanma tezlerini" bir daha ısrarla ortaya 
k:>ydu. Petersburg. Savaş Komitesini yavaşhlıOı 

va kararsızlıOı nedenleri ile ilgili eleştirdi. 

Bu konuda hazırlamış oldugu ta sar ı da şöyle 
diyordu: 

" •. Gençlige gidin. Her yerde, her tarafta 
öğrenciler, özellikle işçiler arasında hemen 
birlikler kurun.. Bırakın, kendileri bizzat 
si lahlanabi lecekleri ölçüde si lahlansınlar. 
Müfrezeler biran bile beklemeden savaş eğitimine 
başlamak zorundadırlar •.. Biran bile bekleme
den ... " 
Evet, Lenin bütün kitlenin ayrıcalıksız mücade-

·leye katılması ve özellikle silahlanması tezini 
ısrarla vurgulamaktadır. öğrencilerin bile bu 
yolda örgütlenmesi· gerektiği öne sürülmüştür •. 
Bu açıklama da Lenin'in ayırdedici önemli bir 
özelliğini göstermektedir. işte, bu özellikten 
ötürü, 1905 sonbaharında Devrim Hareketi görülme
miş bir biçimde yaygınlaşmaya başlıyor !. . 
Ekim'de siyasal amaçlı grevler başgösteriyor. 

Fabrikaların, işyerlerinin, PTT kurumlarının tüm 
çalışmaları duruyor. Çar, 17 Ekim de bir manifes
to yayınlayarak, "halkın(abç) kişilik dokunulmaz
lığını, söz,basın ve toplanma özgürlükleri ile 
diğer yurttaşlık i ı i şkileri" konularında vaad
lerde bulunmak zorunda kal mıştır .••• 

Bu evrede, tarihte ilk kez y ı ğ ı n s a 1 
n i't e ı i k te örgütler kurulmuştu.. Bunlar, 
"!şçi Delegeleri Sovyetleri•' adını taşıyorlardı. 

Lenin, bu örgütlere gerekli olan önemi verdi ve 
hemen "ödevlerimiz ve İşçi Delegeleri Sovyetleri" 
adlı makalesinde sorunu derinligine tartışmış-
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tır •. 
1905 yılında Lenin Petersburg'a döndü ve bizzat hareketi yönetmeye koyuldu. o sırada 

Bolşevikler'in ya sa ı gazetesi durumunda olan Yeni Hayat•a yazılar yazmaya başladı •• Bu yazıla· 
rı arasında "Parti örgütil ve Parti Edebiyatı 11 

adlı yazının ayrı ve özel bir önemi vardır •• Lenin diyordu ki; 
11 

•• edebiyat parti edebiyatı olmak zorundadır. Burjuva ahlak ve göremtklerine,patronlu tüccar 
b~rjuva basınına,burjuva edebiyatı çıkarına ve 
bıreyclliQine ,beyzade anarşizmine ve kazanç 
hırsına karşı sosyalist proletarya; parti 
edebiyatı ilkesini ileri sOrmek,bu ilkeyi 
geliştirmek ve olanaklar ölçüsünde en taıı,en 
saoıam biçimiyle hayata uygulamak zorundadır ••• " 
( ... ) 
Aralık 1905'te Moskova işçileri bu kez ayaklan~ 

dılar. Silahil biçimde 9 gUn boyunca Çar'ın ask,rleri ile vuruştular.. Bu ayaklanma için 
Lenın, "emekçilerin unutulma:z bir kahramanııgı" diyerek, "gelecek kuşaklırın devrimci egitiminde 
hizmet görecek önemli bir olty" olarak yorumla
dı •• 

Aral!k ayaklanması yenilgi ile sonuçlandı. Bu 
yenilgıden sonra, devrimci dalga bir süre daha devam etti.. Yenilgiden sonra Lenin,"Devrimden 
122 

Çıkan Dersler'' ve "1905 Devrimi Hakkında" adları 
ileynılar yazdı ve durumu cltOer~endtrdi.. 

Lenin' in son ayaklanma lle ilglrli btlirlemeıe .. rinde ·dikkati çeken en önemıt \şey kulllndıOı 
bazı kavramlardır. OrneOin: .. Devrim", "ayaklanma", "emekçiler" vb •• gibi.. 

h- 1917 Devrtaine kldark1 durum 

Yenilgiden sonra devrime: i dalga uaımı,tı. 
1907'nin sonlarından itibaren ~ydana gelen duruma Lenin "lrtica yılları" d1iyor ve böyle deOerlendiriyordu.. Evet, açıkca karanlık ve umutsuz günler başlamıştı. au yapısal durum içinde parti Merkez Organı acele olarak devreye sokuldu ve yayına başladı •• Pro~etarya, Şubat 1908'de yeniden yayınlandı.. ' 

Temel çalışma olArak, parti br;Otlenmesinin illegal olarak pekiştirilmesi ve lf!al oltnaklardan da en.geniş ölçüde yarırltnmık oltrtk slpttn
dı. Bu çalışma bUtOn boyutlırı ile yoQunlaştı
rıldı. 

Teorik ve ideolojik olarak bOylik bir çökOntO 
yaşanmaktaydı.. Bunun llstestnden gelinmtsi 
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zorunlu bir hal almıştı. Partinin çelik çekirdek
lerinin kurulm~sı ve saflarda bozgun yaratılmak

sızın · öt.gp~.\ü · olarak geri çekinilmesi 'ni de 
bU rnek' i gereki-yordu. Bu, saldı rı kadar önemli 
görülöyorıdt:J. Legal •ve illegal çalışmanın diyalek
tik olarak birleştirilmesi çalışmaları, parti 
içinde büyük sddı.rıların oluşmasına neden 
olmuştu.. · · 

Y~nilgi dönemine-~·,girildikten sonra, büyük 
paı:ıık gösteren Menşevik'lerin illegal çalışmanı-n 

dur~ur~lması içHt yoQun çabaları oldu. Bunlar 
Leoın'ın tabiri · ·ile;parti içinde likidatör 
görevi yapmaya baş la dı lar.. Dolayısıyla bunlara 
kar ş ı P.arti içinde b.Uyük bir savaş açı ldı.. Bu 
arada ,bır takım karar_sız Bolşevik' ler de sa ll antı 
içine düşmüşlerdi':, .B4nlar da,devrimci bir maske 
altında gerçek y~'r\1arını saklayarak, partinin 
leg~l çalışmasına'Jtarşı çıkmaya . başlamışlardı •• 
B~ amaçlarına uygy,~· olarak, yasal işçi örgütle
rınde çalışmanın 4~rdurulmasıve devlet Duması'nda 
~os~al demokrat grubun derhal geri çekilmesini 
ıstıyorlardı. Stınlara geri çaQrısı anlamına 

gelen otzovist'let denilmeye başlandı .. Bunlara 
karşr da~:::parti. içinde mticadele başlatıldı. 

~artinin legal: ·· olanaklardan yararlanmaması,onun 

ıçine 'dönük bir duruma gelmesi demekti. Bu 
akımların' parti içindeki küçük burjuva akımın 

tems~ ~c~ leri oportünistler oldukları açıklandı .. 
Partı nın bunlardan mutlaka temizlenmesi gerekti-

Q.i kararı ile temizlenmelerine girişildi .. Bir 
yandan i rtica yı ll arı ve öbür taraftan da bu 
umutsuz yıllar içinde bu akımlarla çetin mücade
leler verilerek sürece devam edildi •• 

İrtica Yılları, genel olarak kapitalist dünyada 
da bir duraganlık yılları olmuştu ve görece 
b~rış yılları olarak geçiyordu. Bu dönem içinde, 
bır. yandan da Marksizmi yeniden gözden geçirip, 
revıze etmeye çalışan akımlar da türemişti. Bu 
revizyonistler, Marksizmi felsefe alanında da 
geriletmeye başlamışlarciı. 

Bu gerici görüşlerin yaygınlaşması,parti ve 
mücadele içinde çok ciddi tehlikeler oluşturdu. 
Bu .. durum da Çarlıkla uzlaşma, uyuşma,burjuva 

ideo~ojisin~n gelişmesi ve onunla da uzlaşma 
eQil ımıerinın ortaya çıktıQı dönerndi r.. Bu 
alanda çok ciddi çalışmaların yapılması zorunlu
lugu kendisini dayatmıştı. tşte,Lenin bu akımlara 
karşı mücadeleye girişilmesi kararı ile birlikte 
çalışmalarını bunlara yöneltti. Felsefe alanında 

gelişmeye ve propagandaya çok önem verdi. Bu 
çalışmalarının en somut ürünü de ortaya çıktı. 

"Materyalizm ve Aınpriokritiım" adlı kitap yayın
landı .• 

"Materyalizm ve Aınpriokritizm" kitabı ile 
Lenin; burjuva filozofu Mach,Aveariuc ve Marksist 
felsefeden kopan bazı sosyal demokrat liderleri 
(örneQin:BoQdaov gibi) agır bir yenilgiye ugrat-
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tı.. Bu burjtıva görüşlerin maskelerini alaşagı 
ederek, gerici. görüşlerini açıkca ortaya döktü •• 
Kitap, gittikçe yaygınlaşan ve adını Avusturya 'lı 
fizikçi ve filozof Ernest Mach'tan alan, Ma h
c; ı 1 ı g ı ayrıntılı biçimde irdelemiştir. Reviz
yonistler, Mahçılık denilen Ampriokrittzm•ı 
dillerine dolamışlardı. Lenin; diyalektik ve 
tarihi materyalizmf· yeniden ele alarak, Ampriok
ritizmin baştan aşagı Marksist ögretiye ters 
düştüQünü,gerici bir teori oldugunu kanıtladı. 
Kitap, Marksist felsefenin yaratıcı bir tarzda. 
geliştirilmesi . açısından da önemli bir eserdir 
ve bir şaheserdir.. · 

Bu eser ile Lenin, Marksist ögreti açısından 
ayırdedici bir özellik daha göstermektedir. 
Marksist ögreti'yi yeniden ele alarak ve ona 
önemli katkılarda bulunarak, onun dönüştürülmesi
ni saQlamıştır •• 

1910'larda İşçi hareketleri yeniden canlandı. 
irtica Yılları 'nda yok edilen Marksist basının· 
canlandırılması için sürekli çaba gösterildi. 
Petersburg 'ta haftalık Yı Id ız ve Moskova 'da da 
Düşünce gazetesi çıkmaya başladı. lenin'in bu 
adı geçen gazetelerde e ll iden fazla yazısı 
yayınlandı. Ayrıca, i911 yılında Lenin, Paris.· 
yakınlarında bir parti okulu da kurdu .•. 

1912'de Yasal Bolşevik gazetesi olan Pravda 
yayına başladı,llk sayısı 5 Mayıs'ta Petersburg'da 
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çıktı. ·1912-14 yıllat1'arasındifPrav~a'''da Lenin'-,· 
ın degişik isimlerle .280. m~kal~sı çı~mıştır. 
Lenin Pravda aracıııgı ıle ışçılerın ~rgutıenme
sine b'U.yük önem veriyordu ve "daQ'ınık·. işçilerin 
hiÇbir~ şey. örgütlü işçilerin ise ı her şey" 
oldugunu belirtiyordu .. 

Bu evrede Ulusal Sorun''da özel bir önem göster
di v.e Lenin "Ulusların kendi Kaderlerini Tayin 
Hakk'ı 11rh yazdı.· Bu' konuda çeşitli makalelerd~ 
Marksüt Partinin Ulusal Sorun konusundak·ı 
program~ nı temefleiıdlrdi.. Bize göre, bu kitapta 
belirl'enen muhtevaya ragmen sovyetletde ulusal 
sorun çözümlenemedi ·~; · ·. 

1914',te 1. EmperyaUst Paylaşım Sav~şı patlak.· 
verdi. Bolşevikler .savaşa karşı tavır !aldılar ve. 
Lenin, ·"Savaşta kendi hüküfl!etini bozg~na uQrat" 
şiarını ortaya attı. Lenın sonrası, dönem de 
ise, sovyetler bu tür savaşların aÇ~k y~ da 
gizli taraftarı; ol.arak, yer .yer ~U~Juvazı ve 
emperyalizm ile ıttıfak da etmışlerdır 1 • 

Tam bu dönemde, kapitalizmin için~e çürüyen 
11. Enternasyonalin ideolojisi de ken~ini açıg~ 
vurdu: Marksizme döneki ik eden liderler, kendı 
burjuvalarının yanında saf tutarak .... sosyal 
şövenizmin içine battılar. Bu oportunıstl~r. 
"Anayurt Savunması" adı altında emperyal ~st 
burjuvaziye hizmet etmeye ba~la~ılar.ı Bolş~v~k
ler ise, emperyalist savaşı bır ıç sav!aşa dönuş-
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türrnek için kararlı mücadelelerine devam.ettiler. 
Bu nedenle <le, "Yurt sevgisinden kopuk" olmakla 
suçlandı lar. Lenin, "Büyük. Rusların . Ulus~ I 
Gururu Uzerine" adlı makalesıyle, Bolşevıklerın 

yurtseverliklerini irdel(!di. Ona göre, haklı . ve 
haksız olmak üzere iki savaş vardı. Emperyalıst 

ve işgalci savaşlar haksız savaşıardı ve bunları 

burjuvazi çıkarır •• Bu savaşlar dünyayı parselle
mek,bağımsızlığını ve özgürlüğünü koruyan halk
ları köleleştirmek, zenginliklerini yağma etmek.;. 
içindir. "Anayurdun Savunulması" işçileri a·lda
tan,kabaca aldatan bir :burjuva yalandan başka 

bir şey değildir ••• 

Haklı savaşlar da vardır. Bunlar halkların 

emperyalist istilacılara karşı vermiş oldukları 

savaşlardır. . Sömürüye,zulme,zorbalığa karşı 

savaşlardı~ Proletarya ancak bu haklı savaşlarda 
"Anayurdun Savunulması" şiarını benimseyebilir ••• 

( .. ·.) 

Lenin bu dönemde, sürekli olarak savaşa karşı 

görüşlerini belirtmeye devam etti. 0 Sosyalizm ve 
Savaş" adlı kitabı ile sorunu ayrıntılı olarak 
ele alıp değerlendirdi. 

Ayrıca, . bu dönemde çöken ı I. Enternasyonal' ın 
yerine yeni. Komünist bir Enternasyonal kurmanın 

ilk nüveleri de emperyalist savaş sırasında 

atıldı. Lenin, devrimci Enternasyonalistlerin 
birleştirilmelerinin Marksizmin ilkeleriyle 
temeliendirilmesi kanısındaydı •• 

. Çalışmalarına devam eden Lenin, Eylül 1915'te 
ZimeTWal ve Nisan 1916'da da Kienthal'daki 
uluslararası toplantılara katıldı. Zimerwald'daki 
işçiler arasında aktif olarak çalışma yapabilecek 
bir sol grup kurmayı başardı. Bu grup, savaşa ve 
oportünist tahribatlara karşı önemli görevler 
üstlenmiş ve mücadele yürütmüştür. 

Lenin, kapitalizmin o dönem varmış olduğu 

aşamayı da etraflı olarak inceleyerek, "Emperya
lizmu -Kapitalizmin En Yüksek Aşaması- adlı 

kitabını da yazmıştır. Bu konudaki tezleri de 
onun ayırdedici yanlarından biridir. Marksist 
öğreti açısından bu eser önemli bir katkı sayıl

malldı r. 

Kapitalizmin dev tekeller oluşturması aşamasını 
Lenin, tekelci kapitalizm olarak niteledi ve bunu 
emperyalizm olarak adlandırdı. Bu nedenle emper
yalizmi detaylı olarak irdelemistir. Bu eser ile 
kapitalizmin yasalarını inceleyen Marks'a daha 
·üst düzeylerdeki gelişmenin yasalarını yakala
yarak büyük bir zenginlik katılmış oldu •• 

1917 Şubat 'ında Bolşevik Partinin çağrısı 

üzerine Petrograd'da siyasal amaçlı genel bir 
grev düzenlendi. Kanlı Pazar'ın yıldönümüne denk 
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düşen (9 Ocak) günde işçi ler .Petrograd 'da ayak
lanmışlardı. Devrimci hareket gittikçe yayılıyor 
ve güçleniyordu. Bu olaylar üzerine despot 
yönetim yıkılarak yerine yeni bir yönetim gelmesi 
an meselesiydi. Ve Şubat Devrimi böylece gerçek
leşti. 

5 Mart 1917 günü Pravda yeniden yayına başladı. 
Lenin ise, 3 Nisan 1917 gecesi Petrograd'a 
gelerek, 4 Nisan günü ünlü "'Nisan Tezleri"ni 
anlatmaya başladı.. Devrimci proletaryanın 
görevlerini belirtti. Bu tezler, partinin devrim
de cıogru bir rota tayin etmesinde büyük ve 
kesin bir rol oynamıştır.. özet-le, demokratik 
devrimde işçilerin ve yoksul köylülerin iktidara 
sahip olacakları ve sosyalist devrime geçişin 
tam ve ayrıntılı planı bu tezlerde netleşmişti.. 
Lenin, yık ı lan mutlakiyeti n yerine iktidarı ele 
geçiren geçici hükümetin, kapitalistler ve 
derebeylerinin çıkarlarını savun~uQunu; savaşın 
yine istilacı, soyguncu bir savaş. olarak devam 
ettiQini kanıtlayarak, şu şiarını ortaya attı: 

BOtOn iktidar sovyetlere. 
Burjuvalarla uzlaşan Menşevikler, Bolşeviklere 

karşı acımasız bir saldırıya geçtiler .• Pravda 
yönetim merkezi basıldı. 5 Temmuz günü çok kısa 
bir süre önce Pravda yönetim merkezinden ,ayrıl~ 
mış olan Lenin, ölümden kıl pa.vı kurtulmuş 
oldu ... 
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Geçici hükümet .ve Menşevikler, Bolşevikleri 
ö,htjersiz bırakmak "için Lenin'e :karşı büyük bir 
savaş açtılar. Geçici hükümetin başkanı Kerenski, 
Lenin'i öldüreni ödüllendireceQini açıkladı. Bu 
oluşan olaylar nedeni ile Lenin kesin bir illega
liteye geçmek zorunda kaldı. Bir süre Petrograd'
ta işçilerin evlerinde gizlenen Lenin, daha 
sonra Petrograd yakınlarında bulunan bir göl 
(Sazlıgöl) kenarında küçük bir barakada Finli 
bir orakçı kılıQı ile yaşamaya • başladı..Bu 
yerden biraz uzakta, çalılıklar arassoda Lenin'e 
küçük bir yer yapıldı ve oraya iki tüçük ·kütük 
konuldu. Lenin, buraya "benim yeşil' yazı odam" 
diyordu.. Onlü "Devlet ve Ihtilal'~ bu "yeşil 
yazı odasında" yazılmıştı .. 

"Devlet ve thtilal".adlı kitapta Lenin, Devlet 
ve Devrim'de proletaryanın durumunu inceliyordu. 
Burjuva ·devlet karşısında iktidari ve sonra 
devleti ele geçiren proletaryanın! nasıl bir 
devlet kuracaQını ve bununla ilgi Iii sorunları 
açık. ve net biçimde saptamıştı.. · 

( ~ .. ) 
.. 25 Agustos •ta General Karnil o gerici bir isyan 
çıkardı,ancak bu isyan bastırıldı.. · 

Bu dönem içinde öneml i bir durum g~rçekleşmiş
tL. Bir süre için geri çekilen "Bü!tün iktidar 
Sovyetıere" şiarı yeniden ortaya atılmaya başlan-
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mı ştı. Ve SO'den fazla Sovyet bu şi ara sahip 
çıkmıştı. · 

Eylül ortalarında Lenin, Merkez Komitesine 
11Bolşevikler tktidarı Ele Almak Zorundadır .. 
başlıQı ile bir mektup yollayarak; lüran önce 
silahlı ayaklama'yı örgütlendirrnek . gereQini 
vurgulamıştı. Lenin, Bolşevikleriii halkın 
içine,halkın yığın halinde yaşadığı ve Çalıştığı 
fabrikalara,kışlalara gitmelerini istiyordu. Ve 
şöyle sesleniyordu: 
"Hayatın can damarları oradadır. Devrimin 
kurtuluş kaynakları oradadır" ••• 
Eylül ortalarında Viyborg•a geçen Lenin, orada 

işçi yurdu 'nda yazılar yazmaya başladı. Bu 
yazılarında silahlı ayaklanma zamanının geldiğini 
bu nedenle iktidar mücadelesine hazırlanmak 
gerektiQini anlatıyordu. "Kriz olgunla$tı, 
Rusya'nın bütün geleceği bu şansı kullanmamıza 
baQlıdır"diyordu Lenin .. 1 Ekim'de Petersburg ve 
Moskova Sovyetleri Bolşevik üyelerine . yazdığı 
mektupta, derhal ayaklanmayı başlatmak gerektiği
ni vurguluyordu.7 Ekim'de, illegal olarak Petrogr 
rad'a geçen Lenin, 8 Ekim'de de Kuzey Bölgesi 
Sovyetlerine şunu söylüyordu: Gecikmek ölüm 
demektir. 

Nihayet .Merkez Komitesi 10 iEk.im. tarihinde 
ayaklanma önerisini kabul ettiQini açıkladı. 

Kamenev ve Zinovyev bu karara karşı çıktılar •• 

AhMn ayaklanma kararından sonra,bunu yönetmek 
üzere seçilen Polit Büro başkanlıQına Lenin 
getirildi. 16 Ekim'de işç.i örgütleri temsilcile
riyle yapılan Genişletilmiş Merkez Komitesi 
toplantıstnda bir konuşma yapan Lenin, yeniden 
ayaklanmanın biran önce başlatılması yönündeki 
görüşlerini yineledi. Kamenev ve Zjnovyev, bu 
ay~klanma kararını Menşevik Yayın organi "Yeni 
Hayat" ta açıkladılar. Elbette bu açıklama 
geçici hükümetin tedbirler almasını saQl~dı. 
Lenin' in uyarısına rağmen bu iki Merkez Komitesi 
üyesi. partiden atılmadılar. Ancak, Parti adına 
bildirimde bulunmaları yasaklandı ••• 

Sovyetlerin 2. Kurultayı 25 Ekim'de toplanacak
tı, ancak, Lenin 24 Ekim'de ayaklama kararı'nın 
alınmasını başardı •• Ve 24 Ekim'de ayaklanma 
başladı •• Sabahın erken saatlerinden itibaren, 
kızıl muhafızlar kapatılmak istenen Merkez 
Komitesi Organı 11 İşçi Yolu 11 nun yayın merkezinde 
koruma düzenine geçtiler. Ayaklanma kurmayının 
üstlendiQi Enstitü binası güvenlik altına alındı. 
Geçici hükümet Neva nehri üzerindeki köprüyü 
yıkarak, devrimin birbirleri ile birleşecek olan 
güçlerini bölmeye çalıştı. Bunun üzerine Lenin 
2~ Eki!" gecesi geç saatler~e Amaini •ye gizl ic~ 
gı~mey~ ı 1başardı v~. devrim ın yönetimini bizzat 
elıne_ aldı. 25 Ekim sabahı ise, ihtilalciler 
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telefon istasyonu;telgrafhaneyi, radyo istasyonu
nu, Neva üzerindeki köprüleri ve başkentin 
önemli binalarını resmen işgal ettiler. Saat 
10'da Lenin, "Rusya•nın yurttaşlarına" isimli 
bildiriyi sundu ve iktidarın sovyetlere geçtiQini 
mücadelenin zafere ula$tıQını açıkladı. Bundan 
bir saat sonra ise, Petrograd sovyetlerinin 
tarihi önem taşıyan oturumu başladı ••• 25 Ekim'i 
26'ya baQlayan gece, 11Avrora 11 -Şafak tanrıçası
zırhlısının top ateşiyle başlayan saldırı ile,ge 

çici hükümetin bakanlarının bulundugu Kışlık 
Sarayı ele geçirildi. Burjuva hükümetin son 
dayanaOı da böylece , düşmüştü •• : Ve binlerce 
yıldır devam edegelen ıllülk sahiplf!ri sınıfının 
egemenligine dayanan toplum. tipi, Çarlık Rusyası 
gibi gerici ı iQin kalesinin . tari ht sahnesinden 
süpürülüp,atılma~ıyla bir . ~anın~an yıkıldı.-. 
~arks ve.Enge~s•ın açm.ış oldu1arı .çaO, Lenin'in: 
onderligındekı Bolşevık partisiniri zaferi ile:. 
Büyük Ekim Devrimi ile taçlanmış oldu.. · 

1 

{devam: edecek * ) 
1 

{*) 22 ve 23. sayıların birleştirilmesi nedeniyle yer darlıgı açısın~an yazının 
diger bölümleri gelecek sayıda verilecektir. 
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* blrdeQ~rl~ndirme * 

BiR TARiHTiR YAŞANAN (*) 

12 mart 1970 müdahalesi döneminde TC,uzun bir aradan sonra Kürdistan'da 
istiklal Mahkemeler'ine benzer bir uygulama başlattı. Kürtlerle ilgili 
dava lar öze ll i kle ·~öiyarb'eki r 'de kurulan Sıkıyönetim ~skeri Mahkemele
rinde toplandı. Bu aynı zamanda tarihsel bir dönüm noktasının da 
başlangıcı anlamına geliyordu. O döneme kadar genellikle Kürtler, 
mahkemelerde siyasal savunma yapmamışlardı. 1921'den 38'e kadar uzanan 
zaman içinde Kemalist diktatörlük Kürdistan'da kan akıtmış, Dersim'in 
düşmesi ile birlikte Kürdistan kao. jçinde dize getirilmişti. Daha 
sonra Irak'ta Haşimi Monarşisi 'riin .nkı,lması (1958} ve Barzani 'nin 
Sovyetlerden geri dönmesi ile yükselen .Kürt hareketi, TC içinde de 
yankısını bulmuş, 1959'da 49 Kürt Aydın.ı ~'nın tutuklanması ile yeniden 
ardı ardına Kürtler hakkında daval~t açılmaya başlanmıştır. Ancak, bu 
davalar 12 Mart duruşmalarına kadar tutarlı bir siyasal muhtevaya 

-----sahip deği ll erdi. 
1
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Diyarbeki r 'de TC • yi şaşkına çeviren geıJişmeler oldu. Dünün burnu _, ___ __... 
sümüklü, başı kabak, ayağı çıplak söntUrge çocukları, yargıçların 
önünde dik başlı,asi ve yüksek sesle konuian militanlar olarak siyasal 
içerikli savunmalar yapıyorlardı. Doğu,'poğulu halkımız, mahrumiyet 
bölgesi gibi kavramların yerine Kürt,KürdFŞtan, Kürt halkı gibi kavram;.; 
lar kullanıyorlardı. Bu beklenmedik bir g~lişmeydi. Ve tabii şaşkınlık 
yarattı. Siyasi içerikli savunma yapanlara karşı tepkiler oluştu. Bir 
dizi provakatif giriş im lerde bulunuldu. [!)önem ,aynı zamanda Türk Solu 
i le 1\Jpuşmayı da içeriyordtf~ Ve biz 'kendimizi birdenbire derin bir 
bilgisizliğin, bir teorik yetersizliğin :içinde bulduk. TiP (Türkiye 
işçi Parti) ve FKF (Fikir Kulüpleri Federasyonu) kaynaklı birikim,siya-
sal savunmaların ihtiyaç duyurduğu bilgilere cevap vermiyordu. . . 

DDKO (Devrimci Doğu, Kültür. Ocakları) ise henüz körpe bir ~uruluş 
olarak yeteri i birikimi sağlamış deği Idi. Zorunlu olarak birçok şeye 
yen i den baş ı ama k gerekti. . · 
Bu yapıldı. 
önce Kürt tarihinin ve dilinin araştırılması çalışmalarına başladık. 
Tarih çalışmaları bizi doğrudan doğruya III.- Enternasyonalin eleştiri
sine götürdü. Ağrı Direnişi ve Mehabat Kürt Cumhuriyetini incelerken 
SSCB • nin tutarsızlığını yakaladık. Gerçi II I. Enternasyonal daha önce 
-özellikle Troçkistler tarafından- detaylı biçimde irdelenmiş, eleşti
rilmişti ,ama, bizim izlediğimiz yol, tümü ile el yordamı ile ve kendi 
araştı rmalarımıza dayalı idi. . Kürdistan 'da özgün bir ideolojik. çizgi ____ ___, 
130. ' . 
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...------ böylece ortaya çıkmaya başladı. Ve tabi statükocu sol tarafından 
derhal afaroz edilip, küfür altına alındı. 

Mehabat Kürt Cumhuriyetini incelerken, Tahran Antlaşmasını gördük. 
Buna göre,ingiltere, ABD.-ve SSCB, savaş sonrasında tran'ın toprak 
bütünlüğünün korunması ve'oıtdularını tran'dan ç~kmeyi kabul ediyorlardı. 
tran'da bu dönemde.ortaya çıkan"iktidar·_boşluğunun da etkisi ile 
Azerbeycan Halk Cumhuriyeti ve Mehabat ·- KUrt,,.-cumhuriyeti oluşmuştu. 

Savaş sonrası ,SSCB ordularını geriye::-çekrrıce bıı ;iki körpe cumhuriyet 
savunmas ız kalmı.ş ve ing i ı iz destekli tran: bi rHklerince yok edilmiş
lerdi. SSCB, Az:e:rbaycan 'da onbinlerce: Komünistin sokaklarda boğazlanma
sına seyirci kalmış, kurucularının;asrlmaları ile Mehabat Kürt Cumhuri
yeti'nin tarihe karışması karşısında ses çıkarmamıştı. 

Tahran Antlaşmasını izlediğimiz zaman, Yalta ve Potsdam Anlaşmalarına 
ulaştık. Orada olup bitenler ise, bizim bütün değerlerimizi, inançları
mızı alt üst edecek boyutlardaydı. örneğin, Yalta'da düpedüz masa 
başında dünya haritası yeniden çizilmiş, halkların iradesini hiçe 
sayan emperyalist bir paylaşım karar altına alınını ştı. Bu kararların 

altında SSCB'nin ve SSCB'nin tartışılmaz lideri Stalin'in imzası 
~ardı. Baltık denizinden Karadenize ulaşan bir hatDoğu Bloku ülkelerini 
ortaya çıkarıyor, bu hattın dışında kalanYunanistarı ingiliz emperya-
1 izmine terkedi ı iyordu. Tıpkı Azerba:ycan'da> olduğu gibi, Yunanistan 'da 
da neredeyse iktTdarı ele geçirme· durumunda bulunan komünistler, bu 
kez, Alman Nazizmi yerine, ing i 1 iz emperyalizmine kars ı dövüşrnek zorunday-
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dılar. SSCB'nin kendi sınırlarına çekildiği bu dönemde Yunan partizan-· 
ları imha edildiler. 
Yalta, Doğu Bloku ülkelerini ortaya çıkardı. Bunlara sosyalist ülkeler 
denildi. Sosyalizmin bir sistem haline geldiği 'iddia edildi. Sınırlarırv 
demir tellerle dış dünyaya kapayan garip bir yapılanma ortaya çıktı. 
Aradan geçen 40 yıllık süre içinde bu garip yapılanma, esas olarak 
insanlığın doğal gelişimi önünde kirli bir yara, bir ur olarak büyüdü. 
Geri ve ilkel bir dünya oluştu. Devletin bürokratik ve militer karakte
ri, toplumu bütünü ile egemeni i ği altına aldı. Gelişmenin diyalektik 
evrimi tıkandı. Durum,pro-sovyet grupların oluşturdukları ideolojik 
yapılanma içinde idealize edilerek geçiştirildi. Dünyanın diğer ülkele
rindeki gelişmeler de bu tıkanıklığın acısını çektiler. En ağır yaralar 
alan ülkelerden biri ise Türkiye idi. Türkiye ile birlikte Kürdistan'da 
bu pro-sovyetizm'in kirliliği içinde bir türlü kendi devrimci değerle
rini yaratamadı. 
Bugün bu sistem çatırdayarak yıkılıyor. Bizim,bundan fazla etkilenmeme
miz, on yıllar önce Kürt tarihini irdelerken edindiğimiz bakış açısın
dan ötürüdür. Ve bize göre, Doğu Bloku ülkelerinde sistemin sarsıla 
sarsıla yıkılınası, insanlık açısından ileriye doğru atılmış bir adım
dır. Emek cephesi'nde iltihaplı bir yara olarak duran bu yapay sistem
den geriye hiçbir şey bırakılmamalıdır. Sosyalistler, bu iltihaplı 
yaranın faturasını ödemekle kendilerini yükümlü saymamalıdırlar. Bunun 
en doğal sonucu ise, 70 yıllık sosyalist inşanın sorunlarını ve sonuç-
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larını fanatik saplantılar,ezbere öQrenilmiş formülasyonlar içinde 
degi ı ,e leşti ri ci ve d~vrimcH bir düzeyde ele almayı gerektirir. Oysa, 
durum pek de bu,.nok~p,l:arda eıe alınmış görünmemektedir.: 
Kısaca, Doğu Bl'O'Ktl 1'rlda olup ·pitenlere baktığımız zaman ~gÔr,düQUmüz her 
şey utanç veric-id ir·. ve bq utanç ; verielf, sisterııstJJ~rç~· ideal ize 
edilerek insaril:ı:kı·ve.,dünya emekçHeri:düpe,dUZ alÇatı'lııüşla.tdlr. Sorun 
yalnızca aldat.ıılinakl·a 'd'a' srnjrrı··değildir. Bü sera'Ietin'',.kUtucuları ve 
savunucuları,, , kerıdi lerinin ,tek;, ve,ı.tartı ş ılmaz ·,;doQrru: :·oldtığı~mda . · da 
ısrar etmiŞler:; p~,~habis ,un~n d,ışMlda gelişen tter canlı '\fEr. tiretken 
yapıya karşı ,q~şmanca: ve, hai~ce te:cavüzlerde .buhmmuşl'ardı·r~ :< · · 

' . •• J 

Bugün bu ya-p~ısal sakatlığın ~ya da· sapıklığıri- pe~ de d&~fştiğt· söyle
nemez. Bizim ilgi alanımııda duran Orta-Doğu'da ve' de özelllkJe'. Türki
ye ·~e. işle~. g~.n~. eski m~rkezleri.n i~eo.loj i.k te~Je~-inin Tüf:k~~ye: çe~ri 1-
mesı ıle. surdurulmektedır. Devrımcı ,dınamık de§'erlerden o Kadar .uzak
larda. seyredi lmektedir ki ,varolan i ı iş ki ve c;a'!tŞmalardaH'>I,ô~f ,tlitarlı 
bi-r- program ve ne de e leşti ri ci ve devrimci:'J>:rt', yapılanriıaya:,·J·gitmek 
mümkün görünmemektedir. Bu bağlamda pro-sovyet gruplarda fazlaca bir 
şeyin değiştiğini iddia etmek mümkün değildir. 

Bir diğer önemli sorun ise, pro-sovyet grupların ters ucun·a~. Çuran 
anti-sovyet grupların i çler acısı ideolöj ik fanatizmleridi·r. ·Bunlardan 
bir bölümü daha hala Stalinist mirasın kaba ve didakti'k'. ideciio'jik 

'------ mirasının ısrarlı taşıyıcılığını yapma gayreti içindedirler. Bir 
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bö.lümü ise, .. 7dehşet :verici birşey. ama· gerçek,..,, Çavuşesko 1 nun öcünü 
alrnak için hançerlerinin ucunu bilernekle meşguldürler.· 'Bu konuda o. 
kadar i leri gidilmiştir ki, örneğin, 2000 1e Doğru 1nun başyazarı D. 
Perinçek,Çavuşes~9 ile ilgili yazısını siy~h .. çerçeve içine alıp n~ 

ka_dar ·yaslı oldUğunu .ifade etmekten. bil~ geri durma,roıştır. GünlüK 
gazetelerin birinde Demokrat Kadınlar Derneği üyelerin,in bir pankartı. 
vardı. O stünde şl!nlar yazı'li: Elana •nın kan\ı yerde kalmayacak ! ·. 

. . . . :. ~ ' ,. ' . 
Tabi bu' insanlar Türkiye.ı.de ·demokrasi ve ·_.sosyal iztrı mücadelesi verme 
iddiasındadırlar. Peki Romanya ı daki bu alçak rejimin ve onun diktatö
rünün bu şekilde savunulması nasıl açıklanacak ? Emperyalist basın 

kuruluşlarının tüm yanı ı tıc ı ve yalan üzerine kurulu haberlerini bir 
yana bırakalım. Çok açık olan bir gerçek var ki, o da Romanya•da 
sosyalizmin 11 511 harfinden bile SÖZ etmek .mümkün değildir. Ve gene çok 
açık olarak belirtmek gerekir ki, Çavuşesko eli kanlı bir döktatördür. 
Rejim, düpedüz bir polis rejimidir. Olke 50 kişilik bir hanedanlığın 
çiftliğinden başka birşey deği Idi r. Mi li s diye Türk halkına sunulanlar, 
düpedüz profesyonel muhbir ve özel timlerden oluşan bir polis ordusu
dur. 
Doğu Bloku 1 nun asi çocuğu olarak sıfatlandırıldığı için, Avrupa 1ya 
geldiğim zaman i lk görmek istediğim ülke Romanya idi. Tabi i, Romanya ı yı 

gördükten sonra~ .niçin Batı Avrupa burjuvazisinin. Doğu Bloku 1 nu bir 
turizm cenneti olarak sunduğunu ve özel ı i kle küçük burjuvaziyi bu 
ülkelere tat i 1 için göndermesini anlamak daha kolay olmuştu. Çünkü, bu ____ ___, 
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ülkelerde, örnegin, Romanya'da bir hafta tatil yapan sıradan bir Batı 
Avrupalı,Olkesine iflah olmaz bir anti-komünist olarak dönme durumunda 
idi.-Korkunç bir sefaletin düpedüz açlığın, dilenciliğin; bir dizi 
saçma sapan yasagın ortasında bir de asıl batı'nın tüketim mallarının 
vurguncu bir tüccar bayalıgı ile sergilenmesini görmek mide bulandırıcı 
idi. 
öte yandan, örneğin Polanya, isk'andiiıav ülkeleri açısından ucuz kadın 
ve içki pazarı olarak bilinir. Binlerce Türk ve Kürt'Un yaşadığı Batı 
Berlin için Doğu Berlin genelev statüsündedir. Hele hele Batı Almanya'
dan Batı Berlin'e geçmek, bir sosyalistin yaşadığı en trajik dakikalar
dı..ilk geçişte şok geçirmeyen bir sosyalist hemen hemen yoktu. Batı 
Berlin' e geçmeden hemen önce Tren i n durduğu Doğu B er 1 i n istasyonunda 
haki elbiseleri, kurt köpekleri ile yanyana büyük bir operasyon gerili
mi içinde duran polis kordonunun insana hatırlattığı şey sosyalist bir 
ülkeden çok,filmlere konu olan Nazi Almanyası idi. Şimdi bu karanlık 
perde yıkıldı. Ardından yıllardır devletin tepesine tOneyen ve prole
taryanın kahraman evlatları olarak bize ve kendi halklarına sosyalizm 
vaaz edenlerin ne tür hırsızlar, sahtekarlar oldukları birer ikişer 
ortaya çıktı. 
Peki sosyalist anavatanda neler oldu ? Türkiye' ye pro-sovyet gruplar 
tarafından teker teker taşınıp, donuk ve kirli bir ideolojik yapılanma
nın yapı taşları hal ine geti ri len Bil im Akademisi patentli ki tapların 
yalan yanlış bilgilerle, resmi ideoloji 'nin dünya düzeyinde kabulünü ...___ ____ . 135 
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sağlayan berbat şeyler olduğu ortaya çıktı. Bunları -bırakalım daha 
önceleri- 70'li yıllarda eleştireniere karşı neredeyse CiA'n-ın, SAVAK'
ın ajanları gözü ile bakanlar, bugün aynı düzeyin en ateşli .savunucula
rı oldular. 
Sonra bir de baktık ki, camilerden ve kiliselerden çıkan insanlar, 
70-80 yıl önceki hançerleri ile,baltaları ile b.irbirlerini boğazlamakta· 
lar!! 

Dünya yerinden oynuyor. Dünya yerinden oynarken, Türkiye'deki ve 
Kürdistan' daki devrimciler yerlerinde sayamazlar. Elbette ki, son 30 
yılın yarattığı ideolojik çitler, ideolojik değerlerle örülü duvarlar 
bir anda yıkılmayacak. Yıkılmıyor da. Ama, devrimci hareketin açık 
kafalara, bağımsız, eleştirici ve devrimci beyiniere ihtiyacı var. 
Gorbaçov şöyle ya da böyle yapmışı bir yana bırakıp, Çin'de panzerlerle 
ezilen binlerce· öğrencinin kapitalizmin ajanı olup olmadığını entel 
barların sosyalizm ağalarına terkederek, Çavt.Jşesko gibi döktatörlerin 
öcünü alma yerine, öze ll i kle son 30 yıldır yerden yere vurulan, kanı 
i ı i ği emnen' . kendi ülkenin' kendi halkının sorunlarına çağdaş bir 
kafa ile,cesar.etıe bakmasını öğrenmek gerek •. .Yaşanan koskoca bir 
tarihtir. öy,ı~>-bir tari.hqr ki, günlük politik g~1işmeleri bile izleye
mez duruma düşülmüştür. Günlük politik gelişmeleri izleyemeyen, günlük 
pratiğin dayattığı sorulara cevap vermeyen siyasi hareketlerin, yüzyı ı ------
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geride duran kitabi bilgileri şöyle ya da böyle yorumlayarak bir dizi alıntı ve çalıntı ile yeniden ve yeniden teori üretmelerinin hiçbir esbabı mucibesi kalmamıştır. Son on yıl hayatımızdan o kadar çok değeri heba etmiş, o kadar kullanqpı~mış zamanı çalmıştır ki, yaşanan her saniyenin hakkını vere vere yaşamak için, dişe diş bir mücadeleden kaçınmamak gerekli. Ve unutulmamalı ki, daha hala zındanlarda bizim insanlarımız acı çekmekte, azar azar ölmektedirler. 
Yaşanan bir tarihtir. insanlığın gelişiminde büyük bir duraganlığı ve 'ataleti temsil eden sistemler bir iki gün içinde yıkılıp gitmektedirler: Bu yıkıhtılar üzerinde yenf değerler ve ilişki biçimleri şekillenmektedir. Bu yeni ilişkiler ve değerler sistemi içinde sömürge bir ulusun ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesi de elbette ki-, kendisini çok daha anlaşılır ve çok daha dinamik kavramlarla ifade --edebilme! idi r • . Ezbere öğreni Imiş formüller ve kaba ideolojik tezlerle, bu mücadeleyi bir adım daha ileri götürmek mümkün deği Idi r. Canlı, dinamik,- üretken ve sıcak bir politikaya ihtiyaç var. Bu politikanın üretileceği -ve, deneneceği alan, ülkenin sıcak karnıdır. Tarihi ülkede yaşamasını öğrenmeye başlamak gerek ! -

(*)Kürdistan Press'in 26 Şubat 1990 tarihli sayısındaki başyazı. 
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ı Parti Bildi risi/161 

iŞGALE ve TERÖRE KARŞI KITLESEL DIRENIŞ 

Nusaybin, 

13 Mert 1990 günü,· Mardin'in Savur Ilçesi Serenli 

Köyü Gıresira mezrasıncia 13 PKK'lının katiedilme

lerinden sonra, Nusaybin asıllı ve bölgede etkin 

bir eşiret olan Ömer i 'lere mensup unsurların 

katledilenler arasıride bulunmaları dolayısıyla, 

Nusaybin esnafı olayı protesto etmek için kepenk

lerini kapattı. 

Nusaybin esnafı' nın e ·y 1 e m i ,Gıresira' da katledi

lenlerden (babası belediye meclisi üyesi olan) 

K amuran· DONDAR 'ın cenazesinin' :·kaldrrıldığı gün 

de devam etfi.. Cenaze tör.imine katılan kitle 

mezarlıktan ~Önerken, üzerlerine polis ve Özel 

138 

Cizre 

Tim tarafından ateş açılması sonucu çok sayıda 

kişi yaralandı. Halkın taş ve sopalarla karşı koydu

ğu saldırılarda 3 polis de yaralandı. Polis ve Özel 

Tim'In ateş açması sonucu yaratananlardan Şemset

tin ÇIFTÇi adındeki genç yaşamını yitirdi ••• 

20 Mart 1990 günü Nusaybin Olayları'nı protesto 

etmEk amacıyla Cizre'de yapılan gösteriye "öz e ı 

T i m "in ateş açması sonucu 5 kişi katledildi, 

çok sayıda kişi yaralandı ve yüzlerce kişi gözaltına 

alındı. Ardından, Cizre, ldii,Silopi ve Midyat ilçele

rinde Kepenk Kapatma Eylemleri gelişti. Eylemle

rin yapıldığı ilçelere bütün· giriş-çıkışlar yasaklan

dı. Gazetecilerin olayları 1• izlemeleri engellendi. 

Cizre' de··· sokağa çıkma yasağı konuldu. Bölgeye 

yeni askeri birlikler gönderilerek, sözümona bölge 

denetirn a:ıtına alındı. Ancak, kitleler bütün baskı

lara rağmen eylemlerini sürdürdü. 
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Cizre'de 23 Mart Cuma günü, 3 gün önceki olay
larda katiedilenlerin mezarlarını · ziyaretle ba~la
ya·n ve 15 bin ki~inin kl)tıldığı gösteri; Nusaybin'de 
başlayan ve çevre ilçelere yayılerak devam eden 
Kitlesel Direniş'lerin Ant i - f ş g a ı c i ve 
kendillğinden nltehği ile, ortak .şiarlarde ~·ifadesin~ 
bulan Anti,;.S6m0rgeci taleplerı (Örnegın: Bıjı 
Kurdistan, TC. ,Çekilsin, Özel Tim Çekilsin, Kahr~l
sun Işkence gibi şlerlarda somutla~an) netle~tlrdı •• 
Ardından, Devlet )'etkililerinin olaylarla ilgili 
demeçler!,· Sömürgeci Parlamento'da yer ala~ 
parti sözcülerinin "ayrı lıkçıları" protesto etmelerı 
ve Türk Besını'nın harekete geçirilmesi ile "olağan
üstü hel" birdenbire oluşturuluverdi ! 

Kitlesel di renişler karşısında Sömürgeci Devlet 
bütün kurumları lle "ulusal birlik" çağrıları etra
fında. telaşla tavır belirlemek ihtiyacı duyerken; 
Biz Kürdistanlılar ile Türk "demokrat ve sosyalist
leri" açısından olayı çok yönlü değerlendirmeye 
tabi tutmak gerekmektedir. 

Olayı sadece bir protesto ile geçiştirrnek yeterli 
değildir. Oynanan oyunlar ve mevcut siyasal ortamı 

dünya kamuoyuna ve kitlelere net bir biçimde 
sl'nmak gerektiği inancındayız~ . 

Gerçekten, Sömürgeci Devlet sözcüleri, partileri· 
ve basın-yayın araçlarının bilinçli bir biçimde 
kamuoyuna sunduktan gibi, olay "teröristlerin 
kışkırtması" ya da· "Doğu'da Isyan .. denemesi" 
midir? Devlet 13 yıldır Kürdistan'de 'Sistemli bir 
terör uygulamaktadır. Kürt Insanı . izin elmıiden 
bırakınız bölgesini, evini terkederniyecek duruma 
gelmiştir. Her saat, kadın, çocuk,yeşlı, herkes 
eremaya tabi tutulmaktadır. Genç insanlar gerekçe
siz biçimde yollarda yekalenmakta, küfredilerek 
bayıltılıncaya kadar dövülmekte; ölüm derecesine 
getirilip evlerinin önlerine leş gibi atılmakta; 
insanlarımız ölülerine bile sahip çıkememaktadıt. 
Toplumsal yepının gereği olan gelenekler bile 
yasaklanmakta; cenazeler belediye ve askeriyenin 
çöp arabalarına konularak; bilinmeyen yerlerde 
kazılmış çukurlara topluca gömüfmektedir... Kürt 
ulusunun tecavüze uğremamiş hiçbir değeri ve 
geleneği bı rakılmamıştır ••• Kürdistanlıların heyatları 
çekilmez hale gelmiştir. Bu direniş; hayatın bu 
çekilmezfiği içinde, kendiliğinden bir biçimde, 13 
yıllık terör ve barbarlık karşısında çok doğal,demok
retik ve kitlesel bir tepkidir ••• 
Bütün bunların yanında, olayların gerçekleştiği 
elende Kürdistanlı siyasal örgütlerin çalışmalerı 
da verdır ve gözardı edilmemelidir. Bu çelışmala-

139 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



rın, demokratik bir eylem platformurıa dönüşmesi 
de doğ~ldır. Ancak, devletin bilinçiiiiği ve bir 
k~rba.n se,çme. eğilimi de gözardı edilemez ••• 

Olaylar, .t:talepçe Katliami. ve Newroz bayramının 
}'ıidönümlerine denk düşmüştür. Bütün Kürdistan
lı'ların Halepçe Ketliamı' nı protesto etmeleri ve 
N~wroz'u , kutlamaları eylemi ise, bölgede çok 
doğaldır. NewrQz Kürdistan'da yeni kutlanmıyor. 
Her yıl ister· legal ,ister illegel koşullarda olsun 
kutlanagelmiştir. Bunu herkes bilmektedir. Her 
Newroz'da Türk ordusu ve polisi 1 Mart'tan 1 
Mayıs'a kader elermdadır. Bu da, Kürdistanlılar 
tarafından bilinir. Buna rağmen Kürt Ulusu kendi 
Ulusal Bayramı'nı kutlamış ve kutleyacektır. 
Verilen demeçlerden anlaşılacağı gibi -"Zaten 
Newroz dolayısıyle bu olayları biliyorduk"- devlet 
hazırlıklıdır ve bilinçlidir ... 

lll 

Bu terör ve katliam p r o v a ı a r ı n ı n arkasın
daki gerçek durum nedir? Bilindiği gibi uzun bir 
süredir Türkiye' de "demokratikleşme" süreci 
yaşanmaktadır. Ve bu. genellikle bir hayat anlayışı 

140 

oiHak kabullenilmiş ve kabullendidlmeye çalışıl
maktadır. LegaHeştirme ve ehlileştirme programla .. 
rı üzerinde uiun uzun tartışmaiQr yapılmıştır. 
Buna bağlı olarak, "Kürtlerin dil. ve, bazı Kültüre,! 
Hakları" çerçevesinde ~?ir programın gündemi de 
oluşturulmuştur. Bu, bizzatihi · sömürgeci . devletin 
programıdır. sunu defalarca açıkladık ve a·çıklama
ya devam edeceğiz. Demokratlar VEt sosyalistlerin 
böyle bir programı olamaz. tersine,: "demokrat ve 
sosyalistler" bu prog'rama. uydurulmuşlardır. Bu, 
Sömürgeci devletin AT programı oii,U), savunulması 
onlara yüklenmiştir. Çünkü, KOrd.istari sorunu, 
sömürgeci . devlet önünde bir yara olduğu gibi, 
Türk "demokrat ~ı·e sosya.llstleri" açısından da 
"demokratikleşme" süreci önünde bir engel oluş
turmı:ktadır. 

Emperyalist ve "sosyalist" devletler şöyle ya da 
böyle "Kürt Sorunu"nun "Çözümü"nü canı gönül
cien istemektedirler. Çünkü, bölgede istikrarlı bir 
Türkiye isteniyor. Elbetteki buracıa önemli olan 
Kürdistan sorununun Kürt ulusunun iradesine ·göre 
çözümü değildir. Istenen "çözüm" iki biçimde 
gündemleştirilmek istenmektedir. Herrıen belirtelim· 
ki, her iki "çözüm" de Kürt Sorunu'nu Türkiye'nin 
bir iç sorunu olsrak görmektedir. · 

Birinci "çözüm";bazı kültürel hakla; -dil, Radyo 
yayını vb .. - tanınarak, Kürtlerin haklarının veril;_ 
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diği,dolayısıyla Türkiyede insan Hakları'nın "varlı
ğı"nın dünya kamu oyuna isbatlanmasına çalışıla
caktır. Kürt ulusunun gerçek istemi olan ulusal 
bağımsızlık mücadelesi ise, "terörist~' ya da "terö
ristlerin kışkırtması" olarak sunulabilecektir. 
Sömürgeci devletin "teröristlerle mücadelesi" ise, 
"Türkiye'nin bir iç meselesi" ,"Devlet mesele
si","ulusal QirUk. meselesi" olarak haklılık kazana-
cak ve böylece herkes susturulacaktır. · 

Ikinci "Çözüm" ise,bugünlerde denenmekte olan 
devletin "savunma" içerisine düşürülmesidir. Sömür
geci devlet, Kürtlerle ilgili bu kadar "iyi niyet" 
beslerken, "Teröristler ve Ayrılıkçılar"ın; halkı 
"kışkırtarak isyan denemesi" yapmaları karşısında 
tasfiye edilmeleri ve "isyan"ın bestınlması esas 
olandır. Türkiye'nin bir iç meselesi vardır ve bu 
"ulusal birlik" anlayışı ile çözümlenrr.elidir. Devletin 
uyguladığı terörün, "haklı bir savaş" olduğunu 
savunma kılıfıda böylece hazırlanmış olacaktır. 

Sömürgeci devletin oyunları gayet açıktır. Bun6a 
hiç bir tereddüt geçirmeye gerek yoktur. Slogan-
lar "Doğuda'ki Savaşa Son" olamaz. Kürdistan'da 
Devlet Terörüne Son olmalıdır. Hatta bu bile 
yeterli değildir. Kürt ulusunun kendi ir 'ad e s i
n i tanımak zorunluluğu de vardır •.. 

Nusaybin'deki devlet barbarlığı, Cizre'de halkın 

toplu direnişi k,arşısında ,geri tepti~ · Her ne kadar 
"Kürt Beyraktarının göndere çekildi·ği" dünya 
kamuoyuna duyurulmaya çalışılmışsa da, bunda 
ikna edici olunamamıştır. "Kışkırtıcılar ve terö
ristler" sorununda da öyle. Hemen ardınden Ele
zığ'da, Etibank mühendislerinin otobüsten indiri
ferek öldürülmeleri olayı gerçekleştirildi. Bu olay 
~.erekliydi ve bu olayda da "teröristler" var. 
Otdürülenler, özellikle metropol bölgelerden gelen
ler. Yani, "devlete yepılan saldırılar zinciri". 
Kuşkuya yer bırakmıyecak bir biçimde, önümüz
deki günlerde de bu tür saldırıter devem ettirile
cektir. Çünkü, kamuoyunun Iyice oluşturulması 
gerekmektedir. ''Teröristler"in kışkırtmaları ispat
lanmak zorundadır ! Bunda iki amaç güdülmekted\r. 
Birincist; Türk halkının Kürt halkına karşı kini ve 
nefreti örgütlendiriterek desteği alınmak zorunda
dır. Ikincisi ise; buna beqlı olarak, Kürdistan 
halkına karşı uygulanmakta olan terör ve katlie
mın, gerekçeleri oluşturulmektadır.· Sömürgeci 
devletin stratejisi budur. 

Bugünkü koşullerde Kürdistan helkı baskı ve teröre 
karşı sevunme içindedir. lsyen etmenin· koşullerı 
içinde bulunmamaktadır.' Cizre bölgesindeki olaylar 
ise, kitle ketliemlerı karşısında Anti-Işgalci bir 
direniş' tir. Çünkü, halk Imha .ile karşı karşıyadır. 
Yurtsever bir potansiyele sahip olan halkın,. askere, 
Gzel Tim' e· karşı reaksiyonudur bu ••• Yeni, halkla 
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devlet karşı ka-rşıyadır.- Bunu saOa-sole çekmeye 
gerek yoktur. Kepenk kapatma eylemleri Ise, 
TOrkiye'nin "demokratik" koşullerı içerisinde 
normal ve pasif ~österilerdir. Metropol bölgelerde 
benzer. olaylar (Örneğin; 89 Bahar ı kitlesel ., işçi 
eylemleri gibi) olm~ktadır •. ~ncak, başın-yeyın araç~ 
lerının hiçbirinin. bu. tür_ olayları, "isyan Denemesi" 
ofınek verdiklerine restl'i:ınmamıştır. Normal günlük 
gazete haberleri içinde verilmiştir. Hatta bu tür, 
olaylı:rda gü•enlik · güçlerinin müdahalesi eleştiril
miştir de. Kl,irdistan. da böyle bir olay olduğunda, 
-devletin ö~el tahriki de açık bir biçimde ortede 
iken- neden "demokratik" bir zeminde değerlendiri~ 
miyor? Neden böyl~sine vaveyla koparılıyor? Terih
sel _Cellechmız lnönü'nün oğlu 1 Mayıs· Eylemlerinde 
devletin ve güvenlik~. güçlerinin tutumunu eleştirir
ken; Çetin EMEÇ, Muammer .AKSOY ve Bir Türk 
ALBA Yl'.nın .öldürülmesini Kontrgerille ,MiT, 
filanle açıklarken; · basit •· bir kepenk kapatma 
olayını "teröristlerte ey_rtlıkçıların helkle devleti 
karşıkarşıya s;etirme plenları 11 olarak yorumluyor •• 
Paşanın oğlu, Kürt Ulusu ile devletin _ yıllerdır 
kerşı kerşıye olduğunu;' işkence, kan; ~ulüm ker.şı-: 
sın' da ye devletten yana, ye de karşısında oldugu~ 
nu "hiç bilmiyormuş gibi" demeçl~r .. veriy~r .. 
Devletin bir iç meselesi olarak gorulse bıle, 
... Doğu'daki Turk Vatandaşlarının" böyle gösteriler 
yapmaları htıkkını neden kendi mantıklerıyle 
sınırlıyorJu •• 
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Sömürgeci devletin Kürdistan siyasetini ~u~u
şatarak sunmayl& Kürdistan· .~o!.u~u'nun . ~ozu~
lenemiyeceğini bir kez daha onunuze . getırı~or~z. 
Bunu defalarca söyledik, yine söyleyelim. Kurdıs
t~n'lıların iradesi dışlanarak, hiç bi' yere varıla
;:az. Hala bu son olaylerde ·bile, Türik Devleti'nin 
parlamentosu lle, eskeri ile; sömürgeci, _ırkçı, 
şövenist bir yapıda olduğu kavranam~yorsal bız ne 
diyelim ! Işte, Türk Devleti budur; Katliam~ıd!.r, 
ırkçıdır, terörist'tir ve Kürt Varlığına, tahammulsuz. 
dür. Yumuşatmı:ye çalıştığınız "Dil, ve Kültürel 
Hakler" temeli'nde bile tahammülsüzl~ğü ortacadıF. 
Kürdistan Sorunu'nun çözümünde i hiçbir temel 
ı: nlem ifade etmemesine rağmen, b\t. böyledi-r. 

IV 

Bütün bunlara rağmen, Kürt Ulusu ; Isyan eteşle
rını · .. yakacaktır. Bu kaçınılmazdır. • _Sömürgeci 
devlet . bunu biliyor ve hazırlıkiamu buna göre 
yepıycır. Durumun değerlendirilm.inde, gerek 
ideolojik ve gerek siyasal açıdan h~ır. olmayanler 
ise, Türk "demokrat ve sosyalistleri"dir. 

Kiirdistan'a gelince; 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Sosyalist,demokret ve yurtsever siyaıel güçlerin 
konumlerını değerlendirdiğimizde örgütlü bir düzey 
görülmemektedir. Bütün Anti-Sömürgeci siyasal 
güçlerin çok iyi bilmesi ve bilince çıkarmalerı 
gereken: Nusaybln,Cizre, Silopi vb ••• eylemlerl 
bugünkü yapısı ile • hiçbir siyasi örgütün tek başına 
kucaklayıp, yönlendiremiyeceğidir. Yani, bugün ne 
PKK, ne Rızgerl ve ne de diğer Kürt örgütleri 
kitlenin önünde değillerdir. Bunu böyle ·tesbit 
ederek yerli . yerine. koymak gerekir. A.mai hepsh: 
de . Kürellsten Ulusal Kurtuluş Mücadelesi' nin 
potansiyellerini . taşımaktedırler. Bugün katledilen 
PKK'lıların bu potansiyelin içinde, olduğu da inkar 
götürmez. Kürt örgütleri şapkalarını önlerine 
koyarak, düşünmelidirler •.• 

Hangi siyasal görüşte olurse.k olalım, bütün ideolojik 
ve teorik çelişkileri erteleyerek ortak bir platform& 
inmenin gerekliliği dayatmıştır inencındeyız~ Çünkü, 
tc.ıpyekun imhayle karşı karşıyayız. Bu siyasal 
pletform is~,KUKC'dir.Bu terör karşı_sınde topyekün 
durmanın hiç bir engeli kalmamıştır. TopyekCın 
bir savaştır bu.Bütün siyasal güçlerin oturup 
anlaşmak zorunluluğu verdır.PKK ile anla'şmak 
zorunluluğu vardır. Bizim tavrımız .·açıktır. Bv 
nedenle, PKK tavrını açık koymalıdır. Sömürgec1 
devletin stratejisini bozmanın başka yolu yoktur. . 

Dünya kamu oyunu tek bir ağızdan ,görüşbirli-

ğinde. aydınlatmenır. büyük yararı vardır. Kürdiste·n 
sorununda kamu oyunu ancak· böyle oluşture
biliriz. Herkesin ayrı tellerden çalerek kamu oyu 
oluşturmasının .. mümkün olmadığı bugüne keder 
yapılan çalışmalerdan anlaşılmıştır. Ayrı ayrı 
örgütlerin tekil çelışmalerı ile kamuoyu oluştur
me faaliyetinden çıkılmelı, güçler birleştirilmeli
dir. Türk 11şosyalist ve demokratları" sömürgeci 
dev.l.,tin uyguladığı, terör eylemine fieldetle karşı 
dur'8.rek;.' .. Sömü_rgeci devletin program hedefleri 
Içinden çıkması.ı:ıı bilmel.idirler ... 
Altını çizerek belirtelfm, Kürdistan'de uygula
neo terör,· Türk devletinin · hv8f stratejisl'dir. 

· Tampon bölge· yaretme çebelarıdır. Bu stratejiye 
Türk basını, · sömurgeci parlamento ve siyasal 
partiler bir · bütün ·olarak katılacaklerdtP. Ulusel 
koalisyon çağrılerı bunun için yepılmektedır. 
"01kesl ve Milleti ile bölühmez bir bütün" şierı 
etrafında "Ulusal Birlik" sağlanacaktır ... 

Biz Kürdistenlıl.erın, uyguleyeceğımız siyaseti 
somut olarak septamamız gerekmektedir. 
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Bugünkü koşullarda Birlik Sorunu'r:11.ın, l,.IKC Sorünu
nun tartışma gündemine alınması uzun ve ağır bir 
tempoda sürdürülebileceğl bizim açımızdan kesindir. 
Çünkü, bu tür platformların oluşabilmesi için, 
öncelikle siyasal güçlerin· ayrılık noktalarının 
tesbit edi ı m esi gerekmektedir. Bt! tesbitten sonr& 
birlikte hareket platformunun oluşturulmesına 

hiçbir engel yoktur. 

Acil olan ve hemen karara varılması gereken 
·sorun :se,gelişen bu kitle eylemlerine karşı duruştur. 
Bu noktada di yaloğ sağlanması gerekmektedir. Biz 
PK.K ile diyalog y!)lu aramaktayız. Gelişen kitle 
eylemlerinin içindeyiz ve içinde olmak gerektiğini 
V"!Fguluyoruz. Kendi program hedeflerimizden şu 
an için geri çekilmek gerektiğine inanıyoruz. 
Çünkü., kitle talebinin yükseltilmesinin ve kitlelerin 
örgütlendirilmesinin beşka yolu yoktur .Bu koşul
lerde kitle talebinin önüne geçmek ,kendi program 
hedeflerini dayatmak; hem kitlenin hem de siyasal 
güçlerin sömürgeci devlet karşısında provake 
edilmesini: getirecektir. Geri çekilmek ve kitle 
talebinin içinde durmak gerekmektedir. Su,UKM'nin 
genel stratejisine de uygun düşmektedir. Kitlenin 
siyasal olarak ·örgütlendirilmesinin zeminini Keybet
m&k siyasal güçler olarak bizleri onarılmaz ·tahrl
bı:tlera götürür ••• 

Geçen yıl zoraki Iskane tabi tutulmak istenen 
Gundik (Balveren) halkı topraklerını terketmedi. 
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Devlet· terörüne karşı di.rendi. SILOPI halkı katle
~ilen insaniarına sehip çıkıp, hükü'met konağını 
ışgal ederek; sömürgeci devlet ; terörüne kitlesel 
olarak karşı durdu. · 

NU~~YBIN'de 5.000. kişi mezarlığa giderek, devlet 
t!rörune karşı öfkesini maddi bir tüce dönüştü
r-urken; CIZRE 'de bu sayı onbinlere .Ulaştı. 

Siy~~i ön_derlikten yoksun ol en bu kitlesel eylemler, 
Bugun bır yanı ile Devlet Terara ile abartılma 
~e~didi altında iken, diğer yenı ile TC rasyonalleri 
ıçınde hereket eden burjuva muhalif' güçler tere
tından h e d e r e d i 1 m e durumundadır •. 

Yukarıda vurgulamıştık, tekrar edelim; Bugün 
Kuzey Kürdistanlı .. hiçbir siyasal güç, yer yer 
mad9ileşen bu yoğun potansiyeli· kucaklayacak, 
yönetip-yönlendirebilecek ve Anti-sömürgeci bir 
çizgide örgütlayecek yapı göstermiyorL 

Bu demokratik k.itlesel direnişlerin: Kürdistan'ın 
neresinde, ne zaman ve hangi biçimler içinde 
ortaya çıkacağı bilinemez. Bllinen şudur ki, bu 
kitlese.ı direnişleri bekleyen en büyüj< tehlike; bir 
siyaset önderliğe sahip olamamalendır. Burjuvazi 
de bunun bilinci. ve hesabı içindedir .•. 

Bu somut gerçek Kürdistan Ulusal Kurtuluş Müca
delesi'nde yer alan bütün siyasal güçlerin Ortak 
Bir Genel Taarruz Cephesi'nde güçlerini birleştir-
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melerini de.yatmıştır. kürdistan Kurtuluş Partisi 
(rızgeri), mevcut direnişleri bütün gücü lle destek
liyor ! ·· 

Rızgari, Anti-Sömürgeci güçlerle her alende 
Mücadeleci birliktenlikler yeretmeye hazırdır ! 

• 

KITLELERIN TALEPLERINI YOKSEL TELI M ! 

OfRENIŞLER IÇINDE CIDDI MÜCADELE BIRLIK

LERI OLUŞTURALIM ı 

YAŞASlN KURDISTAN'DAKI KITLESEL DIRENIŞ
LER ı 

23 Mart 1990 KÜRDISTAN KURTULUŞ 
PARTISi 
(rızg'ari) 

POLiT BÜROSU 
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CEZAEVLERiNDEKi YOLDASLARIMJZDAN MESAjLAR 
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AYDI~ tilRENIŞi OZERlNE 
(Siyasal Boyutlar ve özgül Sorunlar) 

ESKİŞEHİR/AYDIN OtRENtŞ HATII OZERlNE 
D E ~ E R l E N D t R M E 

198? yı lı Temmuz-AQustos aylarında süren 
Esk~şehir-Aydın Direnişi,daha şimdiden 12 
Eylül. son~ası Cezaevleri Direnişleri tarihinde 
öne~l~ bır y~r edinmiştir. Kuşkusuz kimse 
tarıhın neresınde bulunduQuna kendisi karar 
veremez. Buna karşin,direnişin hem öznesi hem 
tanıgı olarak bizlerin de~erlendirmesi de' ayrı 
bir öneme sahip olacaktır. 
~ir~n~şin deQerlendirmesini yapmak, hem· Qir 
t~rıhın ~anık! ı~ını yapmak açısından, hem de 

um sıca lığı ıle devam eden bir direnişler 

sürecinin daha ileri kazanımlar edinmesinde, 
deneyimlerimizi bilince çıkarmak açısından ad 

gereklidir. 
Katılan grup ve bireyler degerlendirmelerini 
kendi. bakış açılarından yaptılar. Bizim genel 
doQrular üzerinde yinel iyeceğimiz yeni ·şeyler 
olmayacak. Buna karşın, olayların kronolojik 
akışından ziyade süreçte altını çizmek istediği
miz olayları- öne çıkarmak gereğini.. duyl!yoruz. 
Çünkü, Eskişehir-Aydın Direniş Hattı· bir';. çok

1 

öykü, roman, anı'ya kaynaklık ediyor; bu sürecin 
sosyal-psikolojik çözümlemeleri alabiıdiğine 
yapılıyor, yapılmalıdır da. Bizim yapacağımız 
ise,direnişin siyasal boyutları ile,direnişçile
rin b ir bQtün hal inde be li ren olumlu-olumsuz 
yanlarını belirlemek olacaktır. 
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DİRENtŞtN SiYASAl BOYUTLARI 

I 

Esk i şehir Ceza ev i ı nde 22 Haz i ran ı da ortaya 
çıkartılan Tünel bahanesiyle girişilen hak 
~~~ ve saldırının, birçok kimse tarafından 
~ndi~i, uzun zamandır planlanıp yürürlü~e 
konulmak için fırsat kollandı~ı bilinen bir 
operasyon oldu~una . kuşku yoktur •• 
Tünel Olayı, o p e r a s y o n u tertipleyenler 
için kendi lerini m e ş r u k ı 1 m a yolunda 
kullanabilecekleri bir malzeme olarak de~erlendi 
rilmiştir.Sadece ''tün.el"çalışması tapıldı,böyle 
oldu. Su, bakanlığın kaçma girişimlerine karşı 
beklenen bir tepkisidir 11 demek, olayın sadece 
bir. yan·ını gösterir. Tünel olma.saydı da her 
hangi oir bahane yaratılarak, ya da buna hiç 
gerek duymaksızın hak 3aspları •na yönelinece~i 
çok önceden görülmeRtey i. . 
Resmi devlet siyasetinin sözcülüğünü yapan ve 
MiT'le adeta iç-içe çalışan Hürriyet'te, bu tip 
operasyonlar1n tezgahlanmakta oldu~una dair 
izler daha haftalar öncesi görülmekteydi. 
Diyarbakır kaynaklı ve derleme bir 'haber'de; 
148 

11 Cezaevleri'nin militan yetiştiren okullar 
haline geldi~i,koğuşların kurtarılmış alanlara 
döndü~ü, içeriye sempatizan olarak girenierin 
militan olarak çıktı~ı; içeride dergilerin, 
gazetelerin çıkarıldığı;-daha önemlisi
birçok örgütün içerden yönetilmekte olduğuıı 

gibi provakatif bilgiler .. verilmekteydi .. Bu 
haberin iki öneml i öze ll ı ğı; cezaevlerı 'nde 
düzenin, disiplinin, devlet epemenliŞinin 
~ağlanması için zemin ?luşt~~ması' ve D~ya:
~akır, Ceyhan, Eskişehır gıbı cezaevlerı'nın 
ftedef gösterilmesiyle b.eraber; ··haber ~a~na~ının 
i arbakır olmasıydı. Bu, ayrıntı gıbı gelen 
ey, ı erıde de değinece~imiz gibi Esk~şehir:Ay .. 
dın Direnişinin devletin Kürdistan sıyasetıyle 
bağlantılı hale gelmesini açıklayan ipuçlarından 
biri s i dir •. 

II 

Burada, Eskişehir Tünel Olayı üzerine bir kaç 
söz söylemeden geçmek istemiyoruz. S!yasi 
tutsakların özgürlük tutkularını gerçekleştırrnek 
için bu tür çabaları ancak takdirle karşılanabi
lir.Bu onların hem· hakkı,hem de ödevidir. Başarıya 
ulaşan M.etris ve Kırşehir firarları 'nın dışında, 
birçok cezaevinde örgüılenen tünel çalışmalarJ 
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ne yazık ki· ortaya çıkarı larak devrimci ler için 
bir kayıp, iktidar için başarı olmuştur. Böylesi 
çabaların ayrıntı ları üzerinde, teknik yanları 
ve başarısızlığın nedenleri üzerinde legal 
platformlarda tar:tı_şma_k ~akıncalıdır. Eğer, 
gruplar arası ılışkılerın güvensizliğinden 
kaynaklanan sorunlar varsa, tartışmalar daha da 
yıpratıcı olabilmektedir. Kuşkusuz bunlar uygun 
platformlarda ve ilerisi için kazanç çıkarmak 
amacıyla tartışılmalıdır. Yoksa değerlendirileme· 
yen fırsatların, boşa giden uğraşların ardından 
yapılan suçlamaların bir yararı yok .• 

Edindiğimiz bi lgi ler, "Eskişehir TOneli "ni 
örg~tl~yen gru~ların, ortak çalışma ve anlayış 
g~ 1 ~ şt ~ rme ye_rı ne, göz göre göre b ir rekabete 
g~r~ş~ıklerını gösteriyor. öyle bir yarış ki, 
bırının başarısı, diğerinin başarısızlığı demek 
olacaktır. öyle bir rekabet ki, belli bir düzen 
v~ disiplinin sonuna kadar uygulan~ası gereken 
bır çalışmada, hatalara neden olabiliyor 
Birbirine rakip olarak konurolanan iki ayri 
tüne~ çal ı_şm~sının neden birleşti ri lemediği; 
belkı dev~ımcı hareketimizin bir türlü aşılama~ 
yan kronı_k zaaflarından kaynaklanıyor. Ama, 
s~nu~un hıç te. olumlu olmadığını bir kez daha 
görduk. Bu zaafların cesaretle üzerine gidilme-
si gerektiğini belirtmek zorundayız. 

III 

Eskişehir operasyonu'nun Cezaevi Savcılığı ve 
Bakanlıkla sınırlı olmadığı daha ilk andan 
itibaren belli olmuştu. Bu bakımdan saldırının 
daha önceden hazırlanmış olduğu, "Tüneı•• olayı
nın bahane edildiğini tespit etmek önemlidir. 

Saldırının kapsamı hakkında bir fikir vermesi 
bakımından; olay ortaya çıkar çıkmaz, Adalet 
Bakanı Sungurlu'nun daha önce hiç yapmadığı bir 
şeyi yaparak; ardına ne kadar yerli ve yabancı 
basın mensubu varsa takarak "Tünel-Showu yapma
sı manidardır. Bu gösteriyle, sonradan yapacak
ları kısıtlama ve baskıların haklılığına, 
gereki i ı iğine basını i k. n a etmeye ·çalışmış
lardır. Hemen Tünel başında yapılan basın 
toplantısında "A ç ı ı k G r e v ı e r i •nin 
siyasal amaçla girişitmiş eylemler olduğu ve 
çoğunluğunun bazı ı ideri.er tarafından A ç -
1 ı k G r e v i yapmaya .. zorlanpıgı n gibi 
görüşler ileri sürerek;. yapılacağını çok iyi 
bildikleri SAG direnişine karşı daha o andan 
itibaren karşı . propagandaya girişmişlerdir~ 
Gerek Bakanın bu " a ç ı k n tavrı, gerekse 
Tünel aramasıyla yapılan yağma ve provakatif 
davranışlar; Eskişehir'e ~tilen o p e -
r a s y o n •un boyutlarını göstermekteydi. 
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IV 
,., .. _ 

Devletin neden iki de bir devrimci tutsaklara 
11 0smanl ı Seferler i" düzenlediQini saptamak zor 
deQildir •. 12 Eylül'ün hızlı dönemlerinde ceza
evleri. devrimci ler için bir işkence odaQı 
haline getirilmek istenmiş, teslimiyet, kitle 
pasifikasyonu ve nihayet ihanet körüklenmişti. 
Cunta'nın saldırganlıQı, Türkiye ve Kürdistan 
devrimci hareketlerinin aldıQı darbeler sonucu, 
devletin cezaevleri siyaseti geçici sürelerde 
etkili olmuşsa da devrimciler'in giderek güçle
nen.· biçimde kendilerini topariayıp direnişi 
yükseltmeleri, uygulanan bütün zorbalığa karşı, 
tezaevler~ siyasetini iflas ettirmiştir. Devlet 
devrimci tutsakları bazı alanlarda geçici bir 
süre geriletmiş, ama hiç bir zaman her alanda 
ve her zaman başarı 1 ı olamamıştır. Hele 83-84 
yı narındaki yaygın ve kitlesel fi i 1 i direniş-

ler, SAG'lar ve öO'larla tamamen gerileti lmiş
lerdir. Işte, Cünta 10 yıldır uğraşıp başarama
dığı bir hedefin, devrimcileri teslim alıp 

· sindirrnek uğraşısının ters tepmesi karşısında 
daha çok h~rçın ve saldırganlaşmış, her fırsat
ta kazanılan haklara saldırarak, sürgünler, 
operasyonlar ve daha bilinen pek çok y o 1 ı a 
onları hiç olmazsa sağlıkları'ndan, ürünleri'n-
1ŞO 

den koparıp ç ü r ü t m e k ıçın elinden 
, geleni yapmıştır. Giderek kamuoyu' nun daha 
duyarlı hale gelmesi, direnişierin toplam 
olarak daha başarılı bir düzey kazanması karşı

sında. daha seyrek te olsa bu saldırııa:ını, 

yarattıkları her fırsatta yenilemekten çekınme

mişlerdir. 

Agustos Genelgesi'yle başlatılan saldırılar 

bunlardan biriydi. Bu saldırı cezaevleri'nin 
kendiliQinden de olsa, ortak bir e y 1 e m -
1 i 1 i k oluşturmalarıyla durduru~du •. 

Ortak, eşzamanlı direnişin bütün yanlarıyla 
örgütlendirilememesi, saldırının her cezaevi 
özgülünde ayrı ayrı dengeler oluşarak çözülmesi 
gibi etmenler kesin bir başarıyı ön,ledi. 

Aslında Eskişehir Cezaevi'ne yöneltilen saldırı 

1 ltOustos Rövanşı gibidir. İktidaq. Eskişehir'
den önce bir kaç yere daha saldırmıştı. Bir kaç 
ay önce Sağınalcılar Cezaevi'nde ortaya çıkarılan 
tünel ve ardından yapılan o p e r a s y o n ve 
s ü r g ü n , siyasi iktidarın, devrimci tut
saklara karşı ne kadar büyük bir kin beslediği

ni. fırsat kolladığını ortaya koymuştu. Anıınsa

nacağı gibi, Sağınalcılar opera s yon u 
sırasında direnen devrimeHere karşı aşırı t)ir 
şiddet gösterilmiş, onlarca tutuklu hiç çeki-
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nilineden Öldüresi'ye dövülmüşler, çok sayıda 

mahkum a~ır yaralanmış, bütün eşyalar k~.rı lıp 

dö!<Olerek talan edilmişti. SaOrııalcılarda bunlar 

olup biterken, diQer cezaevlerinin statülerine 

dokunulmamiştı. Neki, niyetledni.n ,ne olduğu da 

belliydi; adım adım ilerlemek.~. Nasıl ki, 

Nazilli Teslimiyeti her zaman BakanlıQın i ş -

t a h ı n ı kabartmış "diQer y~rleri de neden 

Nazilli gibi yapmayalım11 dedirtmişse; Metris 

gibi bir · gelene~in mirasçıs·ı bir cezaevi •nin 

daQıtılıp direnişçilerio sterlize edilebilmesi

nin; diger direniş odaklarına da saldırılar 

yapmak konusunda siyasal iktidarı hevesiendir

mesi de beklenmeliydi. 

V 

Eskişehir-Aydın Direnişi sırasında o p e -
rasyon •ıarın, bakanııoın boyutunu aşmış 

olduğunu gözlüyoruz. 

~akan~ık k\.ı_rumlarının da içinde olduğu, fakat 

özelllkle MIT-GENEL KURMAV kaynaklı girişimler

di bunlar. ANAP iktidarına, özal•a, siy~s·aı 

olarak en sıkışık olduğu anlardan birind~, 

kendisine .içerde ve dışarıda kesin puan keybet ... 

tirecek bir saldırıyı, tutukluların açıkca 

ölqPrülebi lmesi boyutuna vardırabilmesi, kendi

leil bakımından pek akılcı bir yol olmasa 

gerekti. Fakat, Eskişehir O p e r a s y o n u 

başladıktan sonra direniş öyle . bir noktaya 

vardı .ki, iktidar meselesi olmayı aştı, devlet 

mes,elesi haline dönüştü. 

Yerel savcıların bile kendi inisiyatifleri ile 

çö~ebilecekleri bir direniş karşısında Adalet .. 

Ba~anı bi le inisiyatif kullanamaz hale geldi. ·. 

·au:Y~nıyla sadece direnişin anti-propagandasın~ 

yöıiel ik olarak elindeki bi,ltün araçları seferber 

etmeyi yoğunlaştırdı. Direnişi içerde yaşayan

lar ve dışarıda koşuşturan yakınlarımız
 çok iyi 

bilirler ki, kimse direnişin son anıarına kadar 

görüşecek, muhatap alınacak yetki li bir merci 

bulamamışlardır •• En kötü uygulamalar yapılmış, 

cezaevi müdüründen müsteşara kad.ar hiç kimse 

yetkili görülmemiştir. Elbette sorumluluğu çok 

ağır böyle bir zorbalığa sahip çıkacak bürokrat

lar yükü birbirine atabilirler. Bunlar doğru

dur. Fakat, Eskişehir-Aydın Direnişi~nde ceza

evi müdürler i, savcılar, müsteşarlar hepsi 

kendilerini de baglayan daha üst bir organın 

güdümünde hareket etmişlerdir. 

Eskişehir-Aydın Direnişi•nin kırılması, saldı

rıyı yöneten . devlet organları tarafından o 
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kadar göze alınmışt ır k i, ik i arkadaş ın şehit 
olmasıyla sonuçlanan A y d ı n S ü r g ü -
n ü ve orada SAG'yi bırakması için 35 gündür 
aç, hasta, uzun ve zahmetli bir yolculuktan 
çıkmış insanlara i ş k e n c e fasılalarına 
yönelmekten çekinmemişlerdir. Gözlerinin bu 
derece dönmesi, devletin bu. direnişin kırılma
sından olan beklenti lerini göstermesi bakımın
dan dikkate alınmalıdır... Sürgü n ve 
i ş k e n c e olayları; Bnb. Muzaffer Nakasoğ
lu, savcılar UQur İbrahimhakkıoğlu ve Nural 
Uçurum'un kişisel tercihlerinden kaynaklanmak
tan ziyade; onlar böyle bir zorbalığı yürütmeye 
uygun isimler olarak uygulayıcı o~muşlardır. 

VI 
Aydın Sürgünü ve i ş k e n c e 1 e r sonucu 
direniş kırılabilir miydi? 
Belli ki hesap yapan mihr~kların akıl hocalıQı
nı her kimler yapıyorsa bir kumar oynamaktan 

·. çekinmişlerdir. Ya bir direniş ocağını sustura
caklar ya da ortaya çıkabilecek manzaranın 
siyasal yükünü omuzlayacaklardır. Kan dökücülük 
ve barbarlıktan hiç bir zaman utanç duymamış 
olan bu tiplerin, aslında kaygı duyacakları bir 
şey yok. Ne ki,adlarına siyaset ürettikleri 
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burjuvazinin iç ve . dış m .a .k y a j ı. n ı 'nın 
bu siyasal rezaletle bozulmasına peşinen razı 
olabileceği kuşkuluydu. Bu bakımdan Aydın 
Sürgünü, tertipçi leri açı sı ndan bir kumar 
halini almıştı. Nitekim, Açlık Grevi'nin35. 
gününde insanların en olumsuz koşullarda sürgün 
edilmesi, 2 insanın göz göre görfl öldürülmesi, 
ger~ kalanların kan revan içeris\nde kalıncaya 
kadar dövülmeleri gibi bir s k a n d a ı 
pat}ayınca, o zamana kadar, djrenişi yasak 
savıfıak kabilinden izleyenler ya da hiç ilgisiz 
kal~nlar dahil herkesi harekete' g~çiren bir 
kamuoyu patlaması oldu. TC, dış kamuoyu'nda 
işkenceci ve barbar kimi iQiyle larıeti endi. öyle 
ki ,başından beri cezaevleri 6 p e r a s y o n -
1 ar ı 'nın azılı kışkırtıcısı olan Hürriyet 
yazarı Oktay Ekşi bile ölümle sonuçlanan sürgün 
s ka n da ı ı 'ndan dolayı yetkilileri (daha 
doğrusu meslektaşlarını) "kınarııak" zorunda 
kaldı. "· ı. 
Aydın Sürgünü ve işkence olayı ·direnişimizin 
içinde saklı olan keskin çatışmanın gerçek 
b'jyutlarıyla ortaya çıkmasına yaradı. Taraflar 
.kozlarını açık bir biçimde ortaya serdiler. O 
ana kadar sessiz ve yetersiz olan iç ve dış 
kamuoyu, belleklerini de zorlay.aırak harekete 
geçti. Dahası, Aydın Sürgünü ve barbarlığı 
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d!re~işi kıracaQına daha da pekiştirdi. Gerek 
surgun sırasında, gerekse öldüresiye yapılan 

işkence'lerde~ .sonra onca olumsuz koşullara 
rağmen SAG'nın . tüm gruplarca sürdürülmesi, 
bırakmanın yok denecek kadar az olması; devlete 
o~un ce.zaevleri siyasetine daha o anda büyük

1 

bır darbe indirmiş oldu. Ostel ik, tüm cezaev
l~ri .s~resiz Açlık Grevi'ne başladılar. Aydın 
Dırenışı ortak eylemlilik halinde genişledi. 
Ailelerin, demokratik kitle örgütlerinin, 
basının desteği kat kat fazlalaştı. Aydın 
Direnişi sembol 'leşti.. Bir süre için Türkiye'
nin siyasal gündemi'ndeki diğer bütün öneml i 
sorunların önüne geçti. 

VII 

Eskişehir-Aydın Direnişi, fiili çatışmada 
olduğu kadar, propaganda savaşı alanında da 
ke·skin geçmiştir. 

Saldırı henüz başlamadan kamuoyunu kazanmaya 
yönelik Bakanlık açıklamaları anımsanacaktır. 
Bu resmi propagandaya göre; 

· "cezaevleri'nde hak gasbı vb... yoktu. 
tçerdeki ler mücadele .. yapıyorlardı ve Açlık 
Grevleri 'ni de bir araç olarak kullanmakta, 

hükümet i zor durumda b ı rakmak i stemekteyd i
ler. Kamuoyunun bu oyuna gelmesi nedeniyle 
iktidar tavize zorlanıyor; içerdekiler de bu 
tavizler nedeniyle siyasi çalışmalarını 
arttırıyor; cezaevlerini devleti.n egemeni ik 
kuramadığı alanlar hal ine getiriyorlardı. 
3asın ve kitle örgütleri bu işin üzerine 
giderek onları cesaretlendirmemel iydi •• 
H~tta, bu iş için ölüme atılacak fedailer 
önceden saptanmıştı ••• vb.". 

Bu propaganda gücüne karşı direniŞçi güçlerin 
platformu ol abi lecek sadece 11 Sosyal i st" dergi
ler vardı. Bu de·rgilerin ise, TRT gibi, büyük 
basın tekelleri gibi milyonlarca insana ulaşa
bilen bir yaygınlıkları ne yazık ki sOz konusu 
değil •• · Bu yüzden bizler sesimizi daha çok 
paralı gazete ilanları ile duyurmak zorunda 
kaldık. Cumhuriyet' in Eskişehir Direnişi 'nin 
başlamasıyla birlikte haberlertyle kamuoyu 
görevini yaptıQını, bunu süreç içinde daha da 
peki ştirdiğ i n i be 1 i rtmek gerek ir. 'Diğer b as ı n 
organları ancak iki arkadaşın şehit olmalarıyla 
birlikte sansasyonel boyutuyla olaylara yak
laşmışlardır. Iktidarın karşı propagandasına 
karşı en büyük avantajımız: resmi devlet açıkla
malarının yüzde doksan "YALAN" olduğuna dair 
toplumda artık yerleşmiş olan yargıydı •. 
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Ailelerimizin en büyük yandaşlarımız oldukl~rı, 
direnişin her aşamasında büyük bir özverıyle 
bizlere sahip çıkıp oradan oraya koşturdukları 
bil'iniyor. 
Açlık Grevleri, yürüyüşler, protestolar sıra~ın
da dövülen, gözaltına alınan, işkence goren 
analarımızın, yakınlarımızın katkıları çok 
değerı iydi. U~raşanların özveri 1 i çabal~r~n~ 
aile desteğinin yeterli oranda gerçekleştığını 
söylemek mümkün değildir. 200 kişinin katıldığı 
bir. direnişte aktif olarak uğraşan aile sayısı 
adeta sa b i tt i. Ve on-onbeş i geçmlyordu, Bunda 
ai 1 e ler· i miz i n maddi olanak 1 arın ı n bulunmayı ş ı 
kadar, onları belirli eylem biçimleri için~e 
örgütleyecek, güçlerini ortaya çıkaracak !:)ır 
koordinasyon bulunmayışının da payı büyüktür. 
Konu ile ilintili bulunması bakımından İHD ve 
TAYAD gibi demokratik kitle örgütlerinin tutuk,.. 
lu yakınlarının gücünü harekete geçirmekte 
yetersiz kaldıklarını belirtmek gerekiyor. Bu 
her iki örgüt de, kendi misyonlarını yerine 
getirmeye çalıştılar. Buna karşılık 1HD 1 nin 
bürokratik bir kilitlenmeye uğramasından, 
TAYAD'ın örgütlediği her eyleme belli bir 
siyasal kadronun damgasını vurma kaygısı taşı
masından kaynaklanan nedenlerle, aileler çoğu 
kez sahipsiz kaldıla·r·. Tepki leri ve özveri leri 
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daha güçlü olabilecekken, örgütleneme~ekten, 
maddi olarak desteklenememekten dölayı yuk, her 
zaman koşuşturan belli bir çevreni~ sır~ı~da 
kaldı yine. Aileler desteği ya da genış tabırıy
le •tutuklu yakınları'nın tepkilerinin örgüt
lendirilmesi, salt cezaevi sorunlarının d~~ında 
pratik bir öneme sahiptir. Olaya sadece. ıçer
deki insanın bir takım sorunların_in çözümlenme: 
si ıı doğru! tusunda bakmamak gerekır. Cezaevlerı 
direnişleri, toplumsal kökenieri hemen hemen 
aynı bir çok unsuru, özellikle kadınları sıcak 
siyasi mücadelenin içine çekmiştir ve kadınla
rın bir kez çemberi kırdıktan sonra ne kadar 
yaratıcı , özverili. bir ortam yarattı~larını 
ortaya koymuştur.. önceleri sa.dece. kendı .. oğl~ 
için ciğeri yanan anaların, dırenışle: surecı 
içinde içerdeki bütün insanları kendı ~vladı 
beliediği ve büyük bir içtenlikle, sıyasal 
iktidarın yüzünü görerek çabaladıkları ço.k 
yakından tanığı· olduğumuz gel.işmelerdir •. ~ir 
cezaevi direnişinden başlayan sıyasal pratığın, 
hayatın diğer alanlarında da birer ör~ek oluş
turmaması için bir ned:n yok. Demokratı .. k .. hakl~
ra sahip çıkmak ve mucadele etmek buyuk bır 
okul olduğuna göre, bu tür OKö•ıerin salt 
bildiri yayınlamak, açık oturumlar _d~zenlemekle 
kendi leri ni sı n ır 1 arnama ı arı ger'ektı ğı aç ıktı r. 
Tutuklu yakınlarının daha etkili bir biçimde 
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harekete geçirilebilmesinin olahaklarını araş

tırmak ve· katkıda bulunmak hepimize. düşmekte
dir. Bu işin yükünü~ be ll i başı ı ai le grupları

nın sırtında kalmasından, her şeyi onlara 
yüklemekten kurtarmamız zorunlu .• 

V lll 

Resini propagandanın başvurdu~u taktiklerden 
biri de, Eskişehir Direnişinin belli bir gruba 
atfedilerek, de~tekleyebjlecek kimi çevreleri 
ürkütmektir. Bu da Kür<:listan Sorunu.ve PKK'dır. 

Konu üzerinde biraz durmak istiyoruz. Çünkü, 
resmi propagandanın bu ata~ı. belli çevreleri 
Eskişehir-Aydın Hattı 'nda olup bitenlere yeter
li duyarlılığı göstermekten alıkoymuş, kamuoyu
nun ürkek kesimlerini so~utmayı başarabilmiş-
tir. Bu nasıl oldu? . 

Yaz aylarında TC, Kürdistan'da, özellikle Cudi 
oaaı çevresinde iddi al ı o p e r a s y o n 1 a -
ra girişti. Çok tantanalı bir biçimde reklam 
eçUlen bu askeri o p e r a s y o n , hem Kürt 
köylülü~ünü sindirme hem de PKK'ya etkin olduğu 
alanda darbe. vurmaktı. Bu o pe ra s yon '
lar ~ırasında kimyasal si lahlar kullanı lması, 

köyleri n zorla boşaltı lması, yurtsever Kürdis-

tan köylOsüne devlet terörünün her biçimiyle 
uygulanması bile, TOrk Silahlı Kuvvetlerine 
askeri bir başarı getirmedi. Tersine, gülünç ve 

. beceriksiz duruma düştü. O p e r a s y o n 'lar 
fiyasko ile sonuçlandı. öyle ki, Gn. Kurmay 
Başkanı Necip Torumtey 1 ın Kürt halkını toptan 
'düşman' il an eden tali h s iz demeç 1 er verme s i de 
aynı döneme rastlamaktadır. 
TC'ntn Cudi o pe r a s y o n u ters tepti. 
"Gün6ydo~u"da insan hakları ihlalleri her 
zama~kinden güçlD bir biçimde iç ve dış kamuoyu 
günd~mine girdi. Kürdistan'daki. devlet t~rörü 
teşhir edilmeye başlandı. öyle ki, bu tepkılere 

ucun~an köşesinden liberal burjuva akımlar bile 
katıimaya başlamışlardı.. Tabi, Kürt Ulusal 
Hakları 'ndan yana olduklarından de9i 1 de, "sınır
sız devlet baskısının halkı ayrımcılığa daha 
çok itebi_leceği endişesi "ydi •. 

Aydın Cezaevi Direnişi, TC'nin Kütdistanidaki 
terörünün .vo~uniaştı~ı "Cudi Operasyonu" günleri 
ne denk düşmü~ti:i·r.Her iki olayla ilgili kamuoyu 
etkinl ik'ıeri neredeyse iç-içe geçti. Kimi zaman 
cezaevleri sorunu öne çıkarak Kürdistan'daki 
azıl ı dev ı et terörünün teşhir' i n i n önüne b il e 
geçti. Ama, her iki olay arasındaki sıkı ba~_lantı 
çok geçmeden resmi propagandanın kendisi tarafın· 
dan ifade edilmeye başlandı. 
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"Ceza-evleri-,.cdirenişleri de içerdeki örgütle
rin; bilhassa PKKrnın kasıtlı olarak geliştir
diQi. bir eylemdi~. Kürdistan'daki silahlı 
faaliyetlerine destek olmak amacı i le siyasi 
iktidarı iki taraflı güç;,iiuruma sokmak için 
yürütülmekt~dir ••• " "istekler insani deQil 
siyasi amaçlıdır. Cudi 'de oldugu gibi cezaev
leri'nde de devlet, teröristlere taviz verme
meliydi ..• " 

İdarenin bu yaklaşımı, direnişçi güçleri bölmek 
ve · propagan~aları doğru ı tusunda bir görüntü 
elde etmek. için türli:i entrikalara girmeleriyle 
de belirginleşmiştir. · 

IX 

Bu tavır ANAP iktidarı ile SHP'nin sıkı sıkıya 
sarıldıkları devlet siyasetinde kenetlenmeleri
nin de eksenlerinden biriydi. Zaten çoktan beri 
Açlık Grevleri'ni "şiddet eylemleri" diyerek 
mahkum etmeye çalışan İnönü, bütün Kürdistan 
siyaseti gibi, cezaevlerine uygulanan şiddet 
konusunda da açık destek verdi. Farklılık 
!adec~ ~~r~lların uygulanış biçimindeydi. SHP 
ust yonetımı bu kez her zamankinden daha farklı 
davranarak, yerel örgütlerini AG'lere başlama-
156 

maları, yatakç,ılık yapmamaları için uyardı. 
Buna karşılık birçok yerel parti örgütü Genel 
Merkezleri'nden farklı olarak gazete ilanları 
ya 'da basın bi Idi ri leri yoluyla destekledikle
rir:ıi bildirdiler. Adalet Bakanını kınadılar •.. 
Hatırlanacaaı gibi, geçen yılki değerlendirme
miade SHP'nin Kürdistan Sorunu ve Açlık Grevle
ri'ne destek konularındaki somut tavırlar 
gü~deme geldiğinde, sıkıntıya düşüp teşhir 
ol{lt.ığunu ve ayrışmanın iyice hızlandığını · 
beflrtmiştik; Bu kez de öyle oldu. SHP 'li kimi 
milletvekilleri,· gerek 11GüneydoQu Olayları" 
gerekse cezaevi direnişleri için çeşitli giri
şimlerde bulunurken, Adalet Bakanı durumu 
netleştiriyordu:. 

"Siz SHP Milletveki.lleri olarak girişimlerde 
bulunuyorsunuz ama öbür yandan, Genel Başkan
lığın cezaevleri konusunda taviz vermeyen 
tutumunu desteklediklerini söylüyor. Siz 
partinizin değil, kendi adınıza hareket 
ediyorsunuz .. " 

Cezaevi direnişlerine ilişkin . girişimlerde 
bulunan SHP'li bir çok milletvekilinin bu gün 
partiden i~_raç. edilmiş ya da istifa etmiş 
olması, o gunku duruma da açıklık kazandırmak
tadır. 
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SHP'nin deste~ini, iktidarın AG'yi çözmekte 
ağır davranması, kaba şiddete· başvurmasındaki 
ölçüsüzlüğünü cesaretlendirmiştir. Pek çok olay 
gibi, Eskişehir-Aydın Direnişi'ndeki SHP tavrı 

onun kitleler gözünde teşhir olmasına yol 
açtı.. Bunlardan biri, bizim için bi 1 inen bir 
şeyi -unutuvermemizin sonuçları bakımından 
oldukça dramatiktir. Buna kısaca "Tufan Doğu 

Olayı" demek yerinde olur. SHP'nin,cezaevleri 
siyasetinde iktidara açıkça destek verdiğini 
tespit etmemize rağmen;bir kısım milletvekille
rinin genel merkeze rağmen gösterdiği olumlu 
yaklaşımlar pratikte bazı yanıltıcı sonuçlara 
yol açtı. Eylemin sonuçlanma aşamasında "arabu
l ucu" rolünü üstlenen Aydın Milletvekili Hilmi 
Ziya Postacı ve Muğla Mi lletveki 1 i Tufan Doğu, 
görüşmelere katılmış,birçoğu önceden kabul 
edilmiş olan taleplerimizin tıkanan bölü~ünün 
çözümü ile ilgili bizzat Adalet Bakanı ··ile 
telefon bağ·lantısı içinde çaba göstermişlerdi. 
Bu çaba 1 ar sonucunda "ocak sorununun çözümünü 
üstlenmeleri" gibi bir kayıt düşülerek ve hemen 
tüm istekler kabul edi Imiş olarak eylem sona 
erdirilmişti. Eylemin sonuçlandırılmasının 
ardından,kabul edilen hiç bir talebimizin 
yaşama geçirilmeyişi,Adalet Bakanlığının "biz 
pazarlık yapmadık,kendileri yeterince kamuoyu 
yarattıklarina inandıkları için bırakmışlar. 

Mahkumlara hiç bir taviz verilmedi" gibi demeç
ler verilmesi; ardından eylem sonucunda yapılan 
anlaşma üzerine bir esrar perdesi çekilmesi,ara
bulucu milletvekillerinin ısrarla açıklama 
yapmaktan ve- görüşmeden kaçınmaları;danışıklı 

döğüş konusunda ciddi kuşkular yaratmıştır. 
Bugün artık bu milletvekillerinin sadece·bak~n-
1 ığın prestij ini kurtarmak üzere devreye gır
dikleri devlete yardımcı olduklarına . kuşku 
kalmamı~tır. Elbette verilen sözlere,anlaşm~la
ra uyulmaması devletten her zaman beklenebıle
cek bir davra~ıştır. Bunun sayısı~. örn~klerin~ 
yaşadık. Sözlerin gDvencesi yine bızlerın kendı 
haklarımıza,direnişimize sahip çıkmamızd~r_. Şu 
var ki,SHP Milletvekilleri konusunda ıyımser 
düşünmemiz, daha siyasal ve uyanık -davranma 
yönünde bizde bir eksiklik yaratmıştır. 

X 

Eskişehir-Aydın Direnişi kısa zaman~~ siyasi 
iktidarla bir hesaplaşma ve prestıJ ~orunu 
haline gelmiştir. Bu haliyle cezaevlerı o -
p e r a s y o n u n u düzenleyenler ve onu 
b a s t ı r m a y ı a ,KGrdistan'daki devlet 
terörünü meşru kılmaya aynı paralellikle yakla-
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şan devlet, kendi yarattıQı t a n t a n a -
n ı n altında kalmıştır. _ _ 

Mehmet YALÇINKAYA VE H.Hüsnü EROGLU'nun ş e -
h i t .olması üzerine Adalet Bakanı gazetecile
rin sorularına ,verdiği yanıtlarda: 

11Ölerilerin kim olduğunu bi 1 iyor musunuz? 
Onlar PKK' lı •.• Niye ölenlerin ne suç işlemiş 
olduklarıjla ilgilenmiyorsunuz .. , 

diyebiliyordu. Yani verilmek istenilen mesaj; 

"işi fazla kurcalamayın,dışarıda askerleri
mizle çatışan insanlar,içerde de ölümü göze 
alarak siyasal eylem yapıyorlar ve ölüyorlar. 
N~ yapalım yani .•• " 

Aynı biçimde Bölge Valisi Hayri Koza~çıoğlu'nun 
Güneş Gazetesine verdiği bir demeçte;kendi 
"bölgesi .. dışındaki olayların yorumuna girerek; 

"Cezaevleri'ndeki olaylar Diyarbakır'dan 
surgun edilen mahkumların eleh3şılığıyla 
:gerçekleşiyor,dışarıdaki terör olayları ile 
bağlantı 1 ı-· olarak yaratı ı ıyor. Dışarıda 
terörist eylemler arttıkça, içerdeki . AG'lerde 
buna paralel olarak artıyor", biçimindeki 

aÇıklamaları da devletin Aydın Direnişine 
_b_akışi ve tavrını yansıtması bakımından dikkate 
alınmalıdır. Devletin bu yaklasımı,Eskisehir-Ay-
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dın Direnişi'nin kırılamıyacağının anlaşılma
sından sonra bile,bizim oldukça mUtevazi talep
lerimizin (daha iki ay öncesine kadar kul lan· 
makta olduğumuz olanakların geri verilmesi 
taleplerimizin) çözümünü tıkamıştır. Bu noktada 
sorun siyasal bir boyut kazandı. Sonuçta ikti
dar gerilernek zorunda kaldı. 

XI 

Eskişehir-Aydın Direnişi,siyasal iktidarın 
cezaevlerinde saldırısının bir düğüm noktasını 
oluşturmuş ;bu alandaki mücadele genelin kaderi
ni belirleyici bir boyut kazanmıştır. Eğer bu 
direniş kırılsaydı,hak gaspları ve kaldırılan 
diğer hakların bütün cezaevlerine yaygınlaştı
rılacağına kuşku yoktu. Aydın Dinenişçi leri bu 
öngörü ile hareket ederek isabetli 'davranmışlar
dır. Aynı biçimde bir noktadan sonra AG dire
nişlerinin tüm cezaevlerini kapsa~acak biçimde 
genişlemesi de iktidarın geriletilmesinde 
önemli bir etken olmuştur. · 

A~dı.n. Diren~şinin vardi ği olumlı,ı mesaj lardan 
bınsı. de bıraz geç .kalınmış ve koordinesiz de 
olsa,bır yerde yapılan saldırının tüm cezaevle
rine yapılmış bir saldırı olarak değerlendiri-
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lip topluca tavır· alındığının düşmana bir kez 
daha gösterilmesi'. olmuştur. Artık Bakanlık 
cezaevlerine yöneleceği her saldırının,ister 
mevzi ister genel olsun, aşağı yukarı ortak bir 
e y ı e m ı i ı i k ı e cevap bulaca~ını 
hesaplamak zorunda kalacaktır. 

DtRENiŞiMIZtN öZGOL KOŞULLARI 

Direnişin boyutları,çıkış noktasını oldukça 
aşmış olmasına karşılık kendi iç yapısıyla 
ilgili taşıdığı olumlu ve olumsuz çizgilere 
ilişkin saptamalar da yapmak istiyoruz. 

I 

Yapısal sorunların başında he.r zaman ki gibi 
gruplar arasındaki ilişkiler ve direnişin 
örgütlenmesindeki aksamalar gelm~ktedir. 
Eskişehir sürecinin cezaevi'nde üçlü bir ayrış~ 
maya yol açtığı biliniyor. 
Bunun nedenlerini tartışmayacağız. Fakat bu 

1yrı yapılaşmanın sonuçları direnişin başlama 
ye. bitişinde bit kez daha olumsuz bir faktör 
6larak önümüze çıkıyor. 
Tünel Olayı'nın hemen ardından girişilen o
perasyon ve hak gaspı'nın bir ey-
1 e m ı i ı i k ı e çözülebileceği sağduyu 
sahibi herkesin·· kabul edec~ği bir gerçekti. 
Bunun STK dıŞırdaki ·iki ayrı yapınında kabul 
~ttiğine kuşku yoktur. Yapılar arasındaki 
farklılıkların hemen çözülmesi olanaksız olduğu
Aa,esas olarak da pratiğe bağlı olduğuna göre,bu 
~yrı yapılaşmanın mücadeleye verebileceği 

':~ararların önüne geçen yolları bulup uygulamak 
Bir görevdi. Bunlardan biri AG' ye ortak başla
maktı. AG' ye başlayan gruplar arasındaki zaman 
farkı ister istemez direnişin yükünü ilk başla
yan grupların üzerine yıkmaktaydı.. Yine, 
gruplar arasındaki·bir fark direnişin sonuçlan
ma aşamasında da sorunlar yarattı. Direnişin 
Aydın kesiminden sonra~ hemen bütün gruplarda 
ortak . bitirme yolunda bir irade oluşmakta 
oldu§unu gôzlemiştik·. Aynı şey ortak başlama 
yönünde de kullanılabilinirdi. Direnışin ortak 
sonuçlandırılmaması konusundaki eleştiriler; 
ortak başlama konusu için de geçerli sayılmalı
dır. Çünkü,birbirlerini oldukça .yakı.ndan etki
lemiştir.Ve ayrı ayrı başlamaya beis görmeyen 
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mantık,ayri ayrı sonuçlandırmay~ da açıktır. 

STK güçleri de ortak bitirme ·noktasında göster
dikleri çabayı ortak başlama noktasında da 
gösterebi.l irlerdi. Burada be ll i öznel birer 
hatalı aramak yerine,anlayış farklılıkları 

doğmuş olsa da,olumsuz pek çok süreç te yaşanmış 
da olsa,birlikte davranılabilecek her noktayı 

sonuna kadar zorlamanın ancak direnişin yararı

na olacağının uygulanması açısından yapmak 
istiyoruz. 

II 

ŞAG direnişinin sonuçlandı rı lması sırasında 

önce I, sonra aa L bloktaki grupların tavırları 
yanlıştı. 

Gerçekte STK gruplarıyla bu bloktakiler arasın~ 
da prograni birli~i yoktur.O yüzden değerlendir
meyi o grupların kendi i program anlayışları 

üzerinden yapmak gerekecektir. Ortak olmadığı

mız bir programa uyup uymama konusunda başka 

her hangi bir grubu eleştiriye tabi tutmak 
yöntemsizlik olur.O halde,bizim hareket nokta
mız bu grupların hangi aşama ve hangi gerekçe 
ile eyleme son vermiş olduklarıdır. kendi 
program limitlerine ulaşmış bile olsalar, eğer 

ortada bir yanlışlık söz konusu i5e, bu eleşti-
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• riyi geçersiz hale getirmez. Yanlı.şlık, Aydıri .. -
d~ oluşmu~ olan birlikte hareket etf!e • eylemin 
guç~enmesıne rağmen,bunun son anda' yeniden 
parç~lanı:ııasıdır. , : • 

Esı<hehir-Aydın · ·Direnişi ,tünel 'olayı i le 
birlikte cezaevi'ndeki gruplar: arasındaki 

birlikteliğin yeniden sağlanması,daha gOçlO 
direniş platformlarının yaratılması için büyük 
bir fırsattı. Bu acılı süreç hemen hemen eski 
sürtüşmeleri onarma gücüne ulaşmıştı. Ne yazık 
ki. başta ·Ku·rtuluş olmak üzere 'TKEP ,DEV-YOL bu 
olanağı göremediler,değerlendiremediler. 

Oluşmakta olan güven ortamı birden bire eski
sinden de ağır biçimde tahrip oldu. Biz. buna 
siyasi b as i re t.s iz 1 i k diyoruz. su aı:-kada 

daşlar sorumlu davranmamışlardır. · 

Birincisi;. Bi.ı grupların hepsi ,ayrı ayrı prog
ramla başlamış bile olsalar. Aydın'da da ortak 
bitirme yönündeki çabalarını göstereceklerini 
hatta anlaşma oluncaya kadar eylemi birlikte 
sürdürmek istediklerini belirtmişlerdir. Bu 
vaadlerini tutamamışlardır. Ortak davranma 
yerine yine ayrı ayrı tavır annayı~ hem de 
olumsuz bir temel azerinde ayrı. davranmayı 

seçmişlerdir. 

j!incisi;tdarenin ilk görüşmeler. sırasında 
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SHP;nin, STK t~msilcileri ve diğer iki blok 
temsilcilerinin de bulunduğu pazarlıklar 

sonucunda kabul edilen düzeyi kendileri de 
reddetmişlerdir. idarenin kabul ettiği bu 
düze~ açıkça bizim için çok geri bir konumdu 
ve rec!dedi lmesi doğru bir davranıştı. Buna 
karşı lık önce reddettikleri. bu "çerçeveyi" 
aradan hiç bir olumlu gelişme olmamasına 

karşılık kabul etmeleri açıkça eylemi BIRAKMA 
anlamındadır. -

Gruplar eylemi kendi saiidıklarının aksine 
anlaşmayla değil tek taraflı bırakmışlardır. 

Ve bu bırakma· da idare taraf'1Man doğru değer

lendirilerek, eylemin çözülmesi biçiminde 
yorumlanmış ve geride kalan STK gruplarına 

karşı daha da katı bir tutum·takınmalarına,hat
ta·temsiltilerimizi · enterne etmelerine kadar 
varmı~tır • .O_üşman,eylemin anlaşmasız .çözOlebi
leceğı beklentisine girm-iş, kamuoyu ve direnişi 
destekleyen güçle~de ise,moral çöküntüsüne yol 
açmıştır. · 

Eğer, "biz anlaştı k" diye önerıııeleri varsa, -ki 
bu türden bir görüşme ve pazarlık olduğunu 

sanmıyoruz.- bu da vahimdir. Çünkü, ortak 
oluşmuş bir ey 1 e m ı i 1 i k . üzerine tek 
başına görüşmek, diğerlerini zor durumda 

bırakacak tavizler vermek asır bir sorumluluk
tur. 
O~Onc0sü;1dar·enin kabul_ ettiğini söylediği bir 
duzey yoktur. inisiyatif bütünü ile kendisiı:ı

dedir: STK dışındaki grupların anlaşma düzeyle
ri bu anlamı ile belirsizdir. Ama bunlardan 
daha öneml isi olan Aydın Oiren·işi öyle bir 
noktaya varmıştır ki, boyutları· itibariyle 
kendi çıkış noktasını aşmıştır. Devletle 
siyasal bi'r hesaplaŞmaya dönüşmüştü."' Dış 

kamuoyu şu ya da bu gr.uba ilişkin değil, 

tümüyle Aydın Direnişine göre şekillenmişti. 

tki arkadaşın ~ehit edilmiş olması, yaralı ve 
sakat birÇok arkadaş ın .bulunması ·çatışmanın 

kesl<inliğini, göstermektedir. Bütün bunlar 
ortada iken, bir bakıma direnişin kader i 
bu olduğunun bil inci ile hareket etmeye bağlı 

olmuşken, bu grupların ayrı bir düzey yaratma-
ları direnişi kınnı~tır. · 

Bu bloktaki grupların doğru düşünemeyişleri, 

ortak hareket etmenin, direnişe . ve d.evrimci 
gruplar arasınd~ki ilişkilerekazandıracaklarını 
hesap etmeyişleri. geçmişte de eleştirilen 

yanlışlarını henüz kavramadıklarını gösteriyor. 

Buna karşılık direnişin ortak karakterine, 
geldiği aşamadaki acilliğine uygun davranan 
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KUK/SE'nin,TKEP davasından arkadaŞın kendi 
program limitine göre direnişi sürdüren HK 'li 
arkadaşların tavırlarının do~ru devrimci 
tavırlar oldu~u muhakkaktır. 

III 

Aydın Direnişi sırasında da (tıpkı Mustos 
Genelges,i 'ne karşı girişilen Ekim-kasım eylem
leri sırasında oldugu gibi) bir cezaevi'ndeki 
SAG'nin dige:rleri tarafından sembol ik ·olarak 
mı yoksa reel anlamıyla mı desteklenece~i 
ikilemi kendini dayatmıştı.uzun yıllardır uy
gulanan ve r.ıoral açısından bir destek · olmaktan 
öte fazla bir a~ırlıOı olmayan bir-iki günlük 
protesto eylemleri yine aOırlıktaydı. Ama, 
C~yhan gibi bazı cezaevleri daha başından beri 
ciddi bir destek e~ilimine ·girerken; di~erleri 
ancak iki arkadaşın şehit olmasından sonra ve 
saldirıları.n ciddiyeti anlaşıldıktan sonra 
süresiz destek eylemine girebi Idi ler. Bu 
süresiZ destek eylemlerinin kamuoyu gücü ve 
direniŞin başarısındaki rolü yadsınamaz. Eş 
zamanlı ve ortak hedefli ey ı e m 1 i I i k 'lerin 
hayata geçirilmesi konusundaki bu iki önemli 
deneyimin noksanlı~ları giderilerek,önümüzdeki 
süreç için daha güçlü eylem birlikleri sa~la-
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nabllece~i görüşümüz daha da güçleııımiştir. 

,ıv· 

Direnişin en kritik: aşamalarından birisi de 
kuşkusuz SAG'nin ölüm Orucu'na dönüşüp dönüşme
ınesi aşamasıydı. 

SAG limitinin bitme anında direniş tam bir 
tıkanma noktasındaydı. STK dışındaki gruplar 
eylemi .bırakmış,idare direnişin çözülece~i 
beklentisine · girerek,. uzlaşmaz · ve eylemi 
kırmaya yöne ı ik tavı rlarına aQı rhk vermişti. 
Görüşmeler kesilmiş, üstelik temsilcilik 
kurumu dışlanıp bizlerden te cr 1 t edilmiş
Ierdi. . Eylemi bırakanlara hiç bir insani 
uygulama yapılmıyordu. Bunlar idarenin eylemi 
kırma.yolundaki niyetlerini göste~ekteydi. Bu 
aşamada ortaya kitlesel eylemin (SAG) süresinin 
uzat ı lması önerisi geldi. Bu öneri Birincisi; 
o anda direnişçi güçlerin de~işik alanlara 
yayılması ve revir,hastahane, tecrit ara-sında 
ortak bir karara varmak için koşulların çok 
dar olmasından dolayı kargaşa yaratması yönün
den uygulanamazdı. tkinci si; yıQınsal SAG' ın 
bir süre daha uzamasının çözücü etkileri 
oldukça kısa vadeli hesap ediliyordu. YıOınsal 
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SAG birkaç gün içinde çözebitir diye düsUnUlO- .ölu'·m .. Orucu .konusunda her gru·b.un ayrı b·ı·r 
yordu. Oysa,SAG'ın limitten fazla uzatııması · 
ancak .. anl.asrııa yaratı lacak noktaya kadar anlamı anlayışa sahip olmasını doQal ve saygı ile 
taşıyabilirdi. Ki, bu da Kitlesel ölüm Orucu karşılamak gerekir. C·ttak Eylem Programı'nda 
demekti. Oçüncüsü; Yı~ınsal. SAG'ın birkaç gün kabul edildiQi biçimi ile, SAG tıkanırsa ÖO'ya 
uzat ı lması ölüm orucu 'na altarnatif olarak öne gidileceOi belirlenııiişti. Tıkanmadan ne kast-

. sürülmekteydi. Yl§ınsal SAG bırkaç gOn uzat ıl- edildiQi; o _krHik aşamada ·· tart.ışma konusu 
masına raomen sonuç alınmasaydı, bu öneriye oldu. Bıze göre. programda kullanılan tıkanma 
göre eylemin anlaşmasız BIRAKILMASI gibi bir 0 anl~m~_Yla mevcuttu. Tıkanmanın "Şu ya da bu 
sonuç dogacaktı. "Gel inen düzeyin yeterli' madde uzerinde olması bir yanılsama yaratma
görülmesi.kalan maddelerin bir ölüm Orucu'nu ~~lıdı_:-.Pazarlık,program talepleriyle yürütüldü
gerektirmediQi görüşü" STK dışında eylemi ~une _gore,tıkanmanın da nihayetşu ya dabu madde 
bırakan gruplarla aynı çizgiyi savunmak anlamın üzeı:-ınde olması zaten mantıksal bir ·sonuçtur. 
na geliyordu.Cünkü, yanlış olan .. şey idare ile "fek başına ele a.IındıQında şu ya da bu madde 
yapılan pazarlıklarda şunun ya·· da bunun kabul g~rç~kten ·de .bir ölüm Orucu 'nu gerektirmez. 
edildiOinin söyleomesinin kazanılmış bir düzey Çunku, en nıhayet eylemin kendisi sosyal 
olmadıOıdır. Bu nedenle o anda eyleme bu tür: h~klarla ~ını_rlıdır zaten. Bu bakımdan tıkanma 
varsayımtarla son vermek,direnişin teslim kav~aını~ın öznel .. ~~~~ma ·_açık olmayan net 
olması anlamına gel irdi. Yapılması gereken tarıfinı yapmak . onumuzdekı programlar için 
d?O~u tavır daha önce programda. bel irlendiOi Z?runludur. Erlernın tıkanmaması bir anlamıyla 
gıbı hareket ederek SAG'ı öO'ya dönüştürerek güçler dengesınin doQru hesaplanmasına;direniş 
eylemi' boyutlandırmaktı. SAG'ın bir kaç gün sırasında .. ~ l .. ö ~- yapmayıp kendisi ve karşı 
daha uzatılınası konusu ise,arkasında bu tür tarafıngucunu gorm~k!e de ilintilidir. Pazarlı 
yanlış yönelimlerin olmaması ve ortak· bir lıkta esnek olunabı:lır,ama pazarlık dışındaki 
karar alma mekanizmasını işletebilece~imiz "esneklikler" direnişin zaafıdır.kırılmasına 
koşullarda mümkündü. Ama, o anda hem manevrayı yol açar. 
yapacak konumda de~ildik, hem de ne yazık ki, 
öneri yanlış yönelimler taşıyordu. 
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Eskişehir.:Aydın Hattı'ndaki !Hrenişim~z ik~i: 
darın cezaevleri'n~ yönelik·saldırı sıyasetını. 
ged ı etmiş ,yarattı~ı-. iç. ve ~l'Ş .ka!fluoyu saye-
sinde onu mahkum etmıştır. Sıyası .. ıktıdarlarla 
bir hesaplaşma boyutuna varan direnişçi~er,. 
siyasi olarak başarı ile çıkmışlardır. Oıre
nişimizin boyutlarına,taleplerimizin hemen 
tümünün kabul ettirilmesine ra~men kazanılan 
hak'ların büyük bölümü !şleti.lme!l'e~t~dir~ Bu 
anlamı ile. iktidar,siyası yenılgısını h ı 1 e 
ve e nt r i ka ile . örtmeye·;- zeva-
hiri kurtarmaya çalışmaktadır. 

·önümüzdeki sorun kazanılmış· ·haklŞ;rımızı yaşama 
geçirmektir. · · 
Direniş sırasında dökülmelerin-olması do~aldır. 
Her insanın bir direnme kapasitesi vardır. 
Bunlar direni şe başlarken:·c:le~errendirilmel i dir. 
Oysa, b un ların ço~u sonr:ad-an karar veriyor •• 
Hem kendisine hem direnişe zarar veren budur. 
İster grup ister kişi ler bazında olsun, kendi 
gücüne, yapabi leceQine karar vermek öneml id ir. 
Yan lı ş ların ı s istemat ik ha le geti ren ki ş i ve 
gruplara mesafe! i· davranı lması ,ayık lanmaları 
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doQrudur. Şu şartla ki; de~iş~eyi,gelişmeyi 
gözden uzak tutmamal<, her ki ş in in ·ve her grubun 
dilzeyine uygun güçbirlikleri 'nin önünü tık.a-

.. mamak,sekter olmamak geı-ekir. 
· Bu d'irenişte STK programını ağı'rlıkli olarak 

yüklenip götüren,direnişi sonuna kadar sürdüren 
grupları ( ••• ),kişileri bir kez daha kutluyo
ruz. 

<. ·:. 

·· Yot.daşça selamlar ••• 

· 25 Aralık 1989 Aydın E/Tipi Cezaevi 

(*)ESKtŞEHtR-AYDIN OtRENtŞ HATH broşüründen 
·sonra,Aydın Cezaevinde bulunan: arkadasları· 
mızın gönderdikleri 2. değerle~dirme metnin-
den aynen alınmıştır. .· 
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NAKLEN tHTILALLER 

Doğu Avrupa 'daki '~iyasi iktidarlar, iç dinamiklerden çok II. Paylaşım Savaşı 'ndan 
sonra oluşan dış dinamiklerin belirleyiciği üzerine;temellendirmişlerdi-.Nazi işga
l i nden kurtarılan bu ülkelerin ,kurtarıcı larınca kendi lerine sunulan "programı" 
denemekten başka s·eçenekleri yok gibiydi. Denediler de •. Ne var ki, bu ülkeler, 
inşa sürecine giren diğer ülkelerden daha çok dezavantajlara sahiptiler. Toplumsal 
alt yapının,sınıf mücadeleleri ve örgütlenme düzeylerinin,böyle bir siyasal 
iktidarın yükselmesine olanak verip vermediği oldukça tartışmalıdır. Nasıl olma
sın ? o yıllarda toplumsal bir dönüşümün .hemen hemen eşiğinde bulunan bir çok 
ülkede ise toplumsal devrimler, yine Avrupa'da düğümlenen statüko'nun sonucu 
olarak dümüra uğramışlardı. -örneğin, Yunanistan, Fransa ve İtalya gibi - Böyle 
ters bir yapılanma oluşturulmuştu. 
B~gün yıkılan Berlin Duvarı, o gün _oluşturulmuş zoraki global dengenin bir simge
si.. 

Sovyetler birliği ve inşa süreci yaşayan bir dizi ülkedeki iç dinamik ve toplumsal 
dönüşümler çok daha farklı olmasına rağmen bu ülkelerde de tıkandığı, bozulduğu, 
ağır sorunlarJn yaşanıp yeni politik arayışlara girildiği düşünülürse; bu deneme
nin Doğu Avrupa'da daha da bunal,ımlı bir evreye varması kaçınılmaz gibi görünüyo_r
du. Bir kere inşa, sürecinin en belirgin tıkanına karakteristliklerinden biri 
olan,sınıfın , partiye yabancıla,şması; partinin . bürokratik bir yönetim -aygıtı 
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olarak ayrıcalıklı bir kast haline gelmesi olgusu, bu ülkelerde en berbat biçimle

riyle varoldular. Sınırlı bir ekonomik gelişme düzeyi ve kaynaklarla başbaşa 

kalan,hedeflerine bir türlü varamayan merkezi planlama; topluma kısmi sosyal 

güveneelerin dışında bir şey sunamamaktaydı. 

Ek olarak bu 40 yıllık denemenin başarısızlıgı içinde topl~msal alt yapıda varlı

gını sürdüren sınıfların,geçmişleri ile aralarında çok uzun mesafenin olmaması, 

Batı Avrupa'nın ideolojik gıdasıyla canlılıklarını büsbütün korumalarını· da 

saymak gerekir. 

işte, toplumsal alt yapıda yeteri i destegi kalmam ı ş bu siyasi iktidarlar; soğuk 

savaşın buzları çözülürken kendilerini koruyan Avrupa statükosu'ndaki de~işmelerle 

birlikte bir bir alaşagı edildiler. Dondurulmuş çelişmeleri yeniden hızla işlerne

ğe başladılar. 

Merkezi bürokratik aygıtıara muhalif olan bütün sınıf ve tabakalar bu kasttan 

kurtulmak için az-çok kendi ı iğinden bir "muhalefet bi leşeni 11 oluşturdular. Yöne

timdeki bürokrasi ise; kimi ,gelişmeleri sezinleyer~k kendini bunlara uyar lı 

kılmaya; kimi, sa 1 t idari tedbirlerle. ömrünü u~ atmaya çalı ştı larsa da sonucun 

hiçbiri için parlak olmadığı ort~da. 

inşa sürecinin sorunlarını ayrı bir tartı şma konusu olarak ele almak gerekiyor •• 

Neler yapı Iab i ı irdi ,neler bir zorunluluktu ;proletarya di.ktatörlügünün demokrasi 

yanı yitik miydi; sınıfın egemenliği .. onun vesayetine sahip çıkan bir kastın 

diktatörlüğü haline mi gelmişti; sınırlı bir ekonomik birimde inşanın başarılı 

olmamasının nedeni bu sınırlamalar mı ? vb .. gibi sorular tartışılabilir •. 
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Şimdi ne oluyor ? Geri mi dönOldU ? Nereye ~idiliyor ? 

~en~m anlayabildi~im _k_adarıyla, toplumsal ~lt ya~ıda.ki bu ·sını~la~ .artı~. siyas~l 

ıktıdardan pay ve s.osyal planda hayat .. fıakkı ıstıyorlar. Şımdılık burokratık 

aygıtıara karşı ittifak, _etmiş gözüken m u ha ı efe t giderek birbirinden ayrışa

cak,birbirine karşı işleyen taleplerle ken~i alanlarını genişlet.mek isteyecekler
dir. Gelişmelerin kaderini .ise ,bu çel işnfelerin çözümü tayin edecek. Oralarda 
köylülüğün,şehir küçük-burjuvazisinin konumlarını bilemiyorum,fakat anladığım 

kadarıyla 1 iber.al. b4rj4vazi ,ayqınların dar önefT!li bir bölümünüQ de.steğini almış 
olara~ t~leplerını gıttıkçe genışletecek ve yenı yapilanmada kapıtalıst rasyonal..; 
ler gıttıkçeağır basacak gibi görünüyor. Bu durumda işçi sınıfının durumu belirle

yleiÇi r. Sınıfın en büyük dezavat_ıtaj ı; günahı ve sevaDıyla. eskiyi kendiyle özdeş
leŞtiren bir örgutlenmenin bağlarından ,kurtulup kurtulmama noktasında yatıyor. 

Ya bu eski örgütler,sınıfın yeni görevlerine uygun bir yapılanınayı hem ideolojik 
hem örgütsel planda hızla geliştirebilecek bir dinamizm gösterirler, ya da gittik
çe izole olurlar. Buna bağlı olarak sınıfın kendi örgütlenme ve yaşama müdahale 
etme aygıtlarını süratle üretmesi gerekiyor. Eğer bu refleks· ıgösterilmezse,işçi 

sınıfı bu arada çok şeyini yitirebilir. Ama ben şuna inanıyorum ki,sınıf bir daha 
sömürücü ve baskıcı sistemlere dönme konusunda en azından kaba bir sınıfsal 

içgüdüyle bile olsa izin vermeyecektir. En azından barışçıl olarak .•. 

Şimdilik bir denge _ve arayış egemen. Fakat bu dengelenmeler dinamik. Zaten değişi

me öncülük edenler,hemen bütün sınıf ve örgütlenmenin sözcüleri de işin nereye 
varacağından pek emin değiller. Çünkü, daha önce yaşanmış bir örnek yok. Bu 
bakımdan Doğu Avrupa 'da yaşananlar ve yaşanacak olanlar toplumsal bir laboratuar 
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gibi hepimiz için öğretici olacak ..• ' ,·, 

.BQtQn. bunların bir "geri dönme.''yi,, temsil ettiği kanısında değilim. Herşeyden önce,daha önce bulunan noktadan izaf,Lolarak b Ve geri deği ı. Durağan, kötürümleşmiş toplumsal bir yapı yerine;dinamik,kitleler{n duyarlı oldukları,kendi geleceklerine sahip olma isteğiyle hareket ettikleri Lpolitize bir ortamdan daha umutlu olunması doğaldır. istemlerin,arayışların kendi doğrultusuna girmemiş olması, "bir takım gerilemelerin" yaşanınası da doğaldır. Hızla dönen tekerierin geri gidiyormuş gibi bir izienim yaratması geçici bir illüzyon'dur sadece .•. ~t 

Ben daha iyi yapılanmala~a doğru yol alınacağı ~onusunda iyimserim. 
Bunlar ses ı i fikir yürütmeler. Kim derdi ki, televizyonlardan adeta "naklen ihti~ laller" izleyeceğiz •• Kuşkusuz dünya Doğu Avrupa 'd~n ibaret değil, daha· global bir değişimin içindeyiz; Baltık Cumhuriyetleri ve Kafkaslar 1 ın durumu :aşağı yukarı Doğu Avrupa'yı andırıyor. üstelik buralarda merkezi otoriteye karşı güçlü bir ulusalcı.akım var... · · 
90'a bu pa naroma 'yla girdik; bu konjonktürlerin sömürge ve yarı.;.sömürge ülkeler kuşağına etkilerini ise, başka bir yazıda ele almaya çalışacağım. 

Il 
Sevgi ı i ( ... ) 

Mektubunu aldım ve hemen cevap! ı yorum. Ayrıca, sana bir de kart deneme s i çizdim. 170 
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Aydın'.a geldiğimizden beri, boyalarım ve resim kağıtlarım yanımda değil,depoda 

duruyorlar .•• Bu yüzden resim çalışamıyorum .•• 

( ... ) 
Sağlık durumumuz iyidir. Bu ara gr ip, soğukalgınlığı gibi mevsim hastalıklarıyla 

uğr.~şıyoruz.r ( .•. ) Eğer onları da bizim gibi tedavileri bitmeden geri getirmez

lerse :iYi ola_cak. Yarım kalan muayene ve tedavim için birkaç kez başvuruda bulun

dum.: Qluml:u;,ya da olumsuz bir yanıt verilmedi. Eğer yeniden götürülürsek sürpriz 

olaca_k. •. ~,.i 

Bu ara Avukatım ••• 'ın vetdiği bilgiye göre, Norveç PEN .• benimle ilgili bir 

kampanya başlatmış. Büyükelçi kendisi ile görüşüp,hakkımda bilgi almış. Sonra, 

NorveÇ Dışişleri Bakanlığı kanalıyla ·PEN, Cumhurbaşkanı; Başbakan vd'lerine 

çeşiti i başvurularda bulunmuş. Bir de kartposta ı bastırmışlar,kimi yerlere posta lı

yorlar. Bana da geliyor. Böylesi kampanyaların, salt kişiliğimizle sınırlı olmayan 

sembol ik değerleri var kuşkusuz. Buna kar ş ın bel i rleyici deği ı. Biz, burada şöyle 

~ir espri yapıyoruz : hatırlarsanız 1987'de de buria benzer kampanyalar japılmıştı·. 

Adamlar bunun üzerine alelacele; Yargıtay Genel Kurulu'nun onayıayıp kesin

leştirdiği davayı Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden görüşüp,bizim 171. maddeyi 

168'e çevirdi ler "cezamı" da arttırdılar (!) • • Şimdi istermis in; Norveç PEN' ine 

inat olsun diye cezayı bu kez de idama çevirsinler .•. 

Buralarda şimdi yapay bir 141,142,163 tartışması yapılıyor. Aslında TB"K''P'nin 

yasal çalışmasının önündeki engellerin aşılması için,neredeyse kimyasal formüller 

üretilmeye çalışılıyor •• iktidarın çeşitli kanatları arasında bir uyum ve politika 
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birliği sağlanamadığı kolaylıkla gözlenebiliyor. Aslında Yüksek Yargı Organları bu yoldaki politik tercihlerini çoktan saptamış durumdalar. 
Bilmem elinize geçti mi ? Sosyalist Parti 'nin,Siyasal Partiler Yasası'na aykırı olarak kurulduğu savıyla açılan dava Anayasa Mahkemesi 'nde çoğünlu!( oyuyla:reddedil· di; ve Gerekçelikarar Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu karar olduKça ilginç ve incelemeye değer. Orada, 1982 Anayasası'nın ve TCK'nun, Siyasal Partiler Yasası'- · nın 11Sınıf esasına· dayalı parti ıı kurulmasını yasaklamadığını; literatürde sınıfların varlığı kabul edildiğine göre,buna dayalı örgütlenmelerin de mümkün olduğu vurgulanıyor; Yasanın sadece sınıfların birbiri üzerindeki tahakkümünün yasaklandığı savunuluyor. Diğer önemli nokta da,tahakkümle iktidarın aynı kavramları ifade etmediğini; egemenliğin tüm, siyasal iktidarın ise parçalı kavramlar olduğu belirtilerek; egemeni iğin bölünemiyeceğini ,ama siyasal iktidarın bölünebileceğini savunuyor •. Buna göre, sınıf esasına göre örgütlenmiş bir partinin programında "işçi sınıfı iktidarı "nı hedeflernesinin de yasalarla çel işınediği görüşü savunuluyor. Diğer ilginç bir yaklaşım da, yasalarda ülkenin ''ekonomik yapısı "nın değiştirilmesini engelleyen bir hüküm bulunmadığı görüşüdür. 

Gerekçeli Karar, sosyalizmin hatta komünizmin tek bir yorumu bulunmadığı; Kautsky, R.Lüxemburg'tan vd~. itibaren örneklenerek, sırf "sosyalist" olduğu iç~n adına bakarak bir partinin "sınıf tahakkümü"nü savunduğu yargısına varılatıııyacağı belirtiliyor.: 
Bu kararda, Anayasa Mahkemesi'nin sadece iki üyesinin karşı oy yazısı bulunuyor. Bu yargı kararının 141-142'nin alacağı yeni şekli de belirlediğini,en- azından devletin yargı yargı organlarının politik görüşünün "içtihad 11 haline getirilmiş 172 
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olduğuna kuşku yok. Siyasal iktidarın askeri ve sivil kanatları arasındaki çelişik 

anlayışlar bu tartışmaların,başka tür iç pe>Jitika hesapları ile sürdürülmes.i ve 

kullanılmasındaki etken bir rol oynuyor. f 

TB"K"P'nin legalitesi 'nin de facto'dan huku~sal plana geçmesiyle TC Parlamentosu 

yeni bir sosyal-demokrat parti kazanacak. "Ulusal Sorun"a,bu tarzda bir Anayasal 

çerçeve çizilmesi de bu ba~lam içinde hesaplanıyor görünmektedir •.. Ortalıktaki 

yapılan tartışmaların,kimi lanselerin bu yönô,e hareket ettirildiğ.i muhakkak ••• 

Geçen mektubumda D.Avrupa 'daki değişimler!~ ilgi ı i düşüncelerimi yazm~ştım. Bu 

konuda yazılanlar çizHenleri i lgiyle izlem$.ye devam ediyoruz. Bu süreçte, öneriıli 

olan şeyin,özellikle bu ülkelerde işçi sınıfı partilerinin yeni·bir ideolojik-si~ 

yasi hatla reorganize olabilmeleri olduğunu düşünüyorum. Eğer sınıf bu sürec-i 

bütün silahlarını. ı iberal burjuvaziye teslim etmiş ve onun ideolojik-siyasal 

manyetik alanına. karıimiş olarak geçirirse,süreçten çok şeyini yitirmiş olarak 

çıkacak gibi görünüyor. Oysa, ·sınıf hareketinin kendi kimliğiyle süratle sürece 

mUdahale etmesi gerekli. 

Muhalefetin ayrışması aşamasında eğer bu tür gelişmeler gözükmüyorsa,kısa vade 

için iyimser olmanın maddi temell-eri kalmıyor demektir. Şimdiye kadar yapılan 

şeylerin "sosyalizm" olmadığının anlaşılması bir gelişmedir.·o da eğeranlaşılmışsa. 

Şimdi, çözüm diye;· liberal burjuvazinin,sosyal~demokratların sundukları kapitalist 

rasyonall er iÇindeki ve batılı emperyali stlerce k red i ,yardım vb .• 'ler le yüreklen

di ri lmeye ç'a,hşı lan şeyler olmadığı da anlaşılı rsa; değişimierin umut verici 

seyri söz konusu olabilir... Olurya D.Avrupa işçi sınıfının toplumsal belleği 

"piyasa"nın ne demek olduğunu unutmuştur. Ben.sınıfın bir daha o piyasaya düşmek 
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için· can atmadiğını ,bunu içgüdüleriy·le (kendUiğinden· bi Hnçleriyle) bi le farket-tiklerinde bu ülkelerin büyük çalkantılar yaşayacaklarını düşünüyorum. . . . 
Dünya D.Avrupa'dan ibaret değil.. Kuşkusuz, ç6k önemli dengelerin varolduğu -bir alan, ama tek baş.ına bel i rleyici deği ı. Siy9sal coğrafyanın şurasına burası na tarihsel olarak atılmış bir çok· düğüm var. ı Burjuva diplomas·isi bu düğümlerin çözülmesini "Domino Teorisi" diye açıklıyor. ~ir taş devrilince, oha ba~lı olan bütün taşların devrileceğini öngören,biraz da mekanik bir anlatım. Ama, yine de bir doğruya işaret ediyor. Dünya'nın siyasal coğrafyası .böyle. düğümlerle dolu. örneğin, biri Kafkasya ••• Orta-Doğu, Orta. Amerika~Balkanlar, · Türkistan,Hint Yarımadası gibi diğerleri... · :; · .. 
Yakın siyasal tarihte bu düğümlerle oynanmaSı,yeni statüler oluşması· !kuvvetle muhtemel. .• Bütün bunların "Malta 'da çizilen yeni dünya tablosu" gE!reği ·olduğunu düşünenierin eski moda bir siyasi yorumla kendilerini daralttıklarınr düşünüyorum. Malta'da birçok pazarlıkların yapıldığı ·kesin de,bunların çoğunluğunu gelişme·ler karşısında izlenecek tavırların saptanması oluşturuyor. özellikle, SB'nin ··yeni bir dünva portresi çizmek konusunda .. "pazarlık .. gücü fazla değil.. ABD'nin de öyle .•. SB 'nin daha çok geri çekilerek, rakiplerinin kural'larıyla ekonomi~ büyüme ve sosyal denge arayışlarına girişeceği'bir "kuluçka dönemi" ya,şayacağı anlaşılıyor. Bu kuluçkadan 11özgür sosyalist bir kelebek" mi,yoksa yeni bir "kapitalist dev" mi çıkacağı önümUzdeki birkaç on jılın toplumsal gelişm~leriyle belir~enecek. 
SevgiLi kardeşim, yine lafı uzattım. Biraz da az yerde çok şey söylemek isteğiyle böyle oldu. Her konu bir diğeri ile öylesine bağlantılı ki,bir diğerini söylemeden beriki hakkında söylenenler boşlukta kalabiliyor. · 
174 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Buradaki günlük çalışmalar içinde en önemli yeri dil konusu oluşturuyor. ( ••• ) 

( ... ) 
( ... ) 
En içten selam ve sevgi lerimi sunar, sağlık ve başarı lar dileriz. 

kalın. E Tipi Cezaevi /AYDIN ...•........... 
Sa~lıcakla 

R.cıwan 

175 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



iantep E/Tipi 
Ocak/1990 

Cezaevinde arkadaşlarımız,soldan sağa Nedim,Nesim ,Ayhan 
ve İbrahim. 
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Newrq? dolayısıyla tartışma'ya sunulan metin 

öncelikle hepimiz hepinizi yoldaşça kuc~~lıyor ve Newroz Bayramınızı kutluyoruz. 
Bu yıl Newroz'u bir tartışma ile gününde kutladık. Tartışma konusu Dünya 'daki 
(Doğu Bloku ve SSCB 'deki vb~. ) son ;geH~meler ve gelişmeler ışığında Kürdistan'
dı.. Konuşmacı olarak 8 örgüt ve iki de tirgüt s üz arkadaş katıldılar. ( •.• ) 

Tartışmaya sunduğumuz bildi ri yi zamanın 20 dakika i le sı. nı rla olması dolayısıyla 

çok kısa tu'tmak zorunda kaldık. Yapılan tartı şmalarda partimize iki konuşmacıdan 

e leşti ri ler geldi. .. 

Ayrıca, 19-20 Mart 'ta iki günlük açlık grevi i le Nusaybin 'deki bask' ı ve kıyım ı 

p~otesto ettik •.. 

DüNYA'DAKi SON GELİŞMELER VE KURDiSTAN 

Bugün Newroz, herşeye karşın, Kürt Ulusu ve Kürdistanlıl~r. bir .Newroz daha.kutlu
yor. Baskının ,zulmün. sömürgeci vahşetin tüm acılarını ıl' ı ~lerı ne ka~a.r hısşed~

. rek •.. Çocuklarımı ı napalm bombalı ve kimyasal si lahların pıs lekelerını Halepçe -
lerle hala körpe vücutlarında taşıyarak bir Newroz'u daha kutluyorlar. 
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Böyle bir süreçte,· ·ülkemiz Kürdistan •ın üzerinde bulunduğu .Orta-Doğu •nun büyük 
devletlerce yağmalanması eyleminin vardığı yeni boyutlar ve bilinçli olarak 
yaratılan zor bir kaos ortaminda,· açık ve:'anlaşılır programlarla hareket etmek 
zorundayız. Bugünü ve yarını bel i rleyecek iblan yalnız bizim programımız deği ı, 

aynı zamanda, salt. diğer örgütlerin de programları olamaz •. O nedenle, b~ıJgünü ve 
yarını belirleyen faktörleri vurgularken;' başta Kürdistan'ın içinde bulunduğu 

dürum,uluslararası i 1 işki ler, toplumumuzun: sosyo-ekonomik yapısı, · KtTLE TALE-· 
Bi 'nin somut durumu ve pratik işbirliğinin vardığı boyutları sıralayabHiriz •.• 
Bu faktörlerin ~çıklanması, sanırız tartışmamıza açıklık getirecektir. ' 

Kısaca,tarihsel süreç içinde Kürdistan olgusu 'ndan hareketle konuya girm~k daha 
doğru olur düşüncesindeyiz. ı 

M.ö. 2000 yıllarına ait yazılı belgeler, Kürtlerin Orta ve Yukarı Mezopotamya'nın 

yerleşik en eski bir topluluğu olduğunu; diğer azınlık ve etnik gruplarla birlikte 
Kürdistan ülkesinde yaşadıklarını göstermektedir. 

Kürdistan Kuzeyden Moğollar ve Türklerin, Doğu'dan Perslerin, Güney'd~n ise, 
Arap'ların olmak üzere, yıllar boyu birçok kez istilalara uğramıştır. Ayrıca, 

sıcak denizlere inmek isteyen Çarlık Rusyası ile, Asya'ya açılmak isteyen batılı 

yayılmacıların da işgallerinde kal mıştır.. Kürdistan • a yönelik sal di ı rılara, 
feodal beylik ler öncülüğünde kar ş ı çı kılarak mücadele edi Imi ş ve kimi zaman da 
uzlaşılmıştır. Feodal beylikler arasındaki bölünmeler,tarihsel ve konj~nktürel 

nedenlerle uzun sürmüş;bu ise, merkezi bir yapıya ve yönetime ulaşılmasını engel
lemiştir. 
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Ari ırkından olan Kürtlerin yaşadıkları ülke olan Kürdistan'ın ilk kez bölünmesi 
de 1639 Kasr-ı Şirin Antiaşması ile olmuştur. Kürdistan, Osmanlı ve Pers Impara
torlukları arasında bölünmüştür. Birden· çok etnik grübu içinde bulunduran ve 
merkezi bir feodal imparatorluk olan Osman ı ı lar i le Kürtler aras ı ndaki i li ş ki, 
geneli i kle askeri ik yapmak, vergi ödemek biçimindeydi. r. Emperyalist paylaşım 

Savaşı sürecine gel indiğinde ise, imparatorluk, gerek batı ~apital izmini durdurmak 
ve gerekse bu yolla bünyesindeki zorla hapsettiği halkların ayaklanmalarını 

engellemek istiyordu. Bu ma nt ı k tan hareketle Alman emperyalistleri · ile birlik te 

~areket ediyordu. Ancak, I. Emperyalist paylaşım Savaşı'ndan yenilgi ile .çıkması, 
Imparatorluğun hızla çözülmesini getirdi. Bu çözülme kendisi ile birlikte, 
Kürd-istan üzerinde yapılmakta olan hesapları da gündemleştirdi.. Böylece, Kürdis
tan'ın sömürgeleştirilmesi süreci de başlamış oldu.Bu süreç,aynı zamanda Kürtlerin 
uluslaşma sürecine de tekabül etmektedir. 

Bu süreç; 1923 yılına gelindiği zaman, LOZAN EMPERYALiST PAYLAŞIM ANTLAŞMASI ile 
Kürdistan'ın Uluslararası Sömürge konumuna getirilmesi ile devam etmiştir. Bundan 
sonra, Kürdistan, birim birim işgal edilerek, tüm Ulusal Direnmeler bastırılmış

tır •• 1940 ve 50'1i yıllar arasında ise,Kürdistan, hem ekonomik ve hem de siyasal 
olarak sömürge olmuştur. KURDiSTAN' IN SöMORGE STATOSO 'nün resmi leş~iği bu döne
min,Dünya ve Kürdistan Ulusal Kurtuluş Müc~delesinde ne gibi değişiklikler yaptı
ğına da kısaca bir göz atmakta yarar vardır.· 

Bilindiği gibi, bu dönem dünya'daki en büyük gelişme 1917 Şanlı Ekim Oevfimi'dir. 
Bu devrim ile sovyetler tarih sahnesinde bir sistem olarak yerini almıştır. Bu 
devrimin ezenlerle ezilenler arasındaki bir mücadelenin ürünü olduğu da kesin. Bu 
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devrimle,Rusya,ilk "sosyalist" devlet olma misyonuna kavuşmuştur.Sonrala;rı birçok 
11 Sosyalistıı devlet de oluştu. Bu gelişme, hem dünya ve hem de bölge pr,oletaryası 
için bit kUrtuluş umudu yarattı. Sosyalizmin· teoriden somut pratiğe lJY9Lilanı ş ı, 
bufjuvazi ve yandasıarını her yandan ·büyük bir paniğe soktu. Sosyaljzmin bir 
ütopya olmadığını anlayan burjuvazi, gerilernek zorunda kaldı.Ancak,yepi __ yöntemlere 
başvurmaktan da geri durmadı. 1929'daki Dünya ekonomik bunalımının heroen ;arcıın
dan,II. Emperyalist Paylaşım Savaşı sürecine girildi. Faşizmin yenHgis_i ile 
sonuçlanan bu savaştan sonra, Doğu Bloku ülkeleri teker teker emperyalist .şistem
den koptular. Hitler, Mussolini ittifakı batı ve doğu cephelerinde yenilgiye 
uğradıktan sonra, Sovyet Kızılordu'su Polanya, Çekoslovakya, Romanyp.,.,Macaristan 

· ve Bulgaristan i le Almanya • nın bir bölümünü Nazi • leri n işgal inderı-.-kur-1:,ardı. Bu 
ülkelerde 11 Sosyalist" hükümetler ("Komünist Partileri") işbaşına ,geJdUeır. işte, 
II. Emperyalist Paylaşım Savaşı'ndan sonra, emperyalist sistemden---kopan ülkeler 
bunlardır. Bu Clkelerde meydana gelen durum, Faşizme Karşı Birleşik Cephe progra
mının eseri dE!ğildir, İç dinamikleri açısından proletarya ve genel bir tabir ile 
ezilen tüm sınıf ve tabakaların muhalefetlerinin gel i ş kin l iğ'ldi r... ve• ez Hen 
kitleler üzerindekL,,N~zi işgal inin baskf ve tahakkümünün yarattığı öfke- ~e-· tepki
leri n en doruk noktasına varması <iJe,_L kuşkusuz, Kızılordu •nun oynadığı rol de 
gözden uzak tutulamaz.. Bu Dış dinamik~-· "sosyalist ıı hükümetlerin iŞba·şına>gelme
lerinde en az iç dinamikler kadar rol oynamıştır .• Almanya 'nın ikiye bö-lunmesi 
de, Sovyet ordularıyla müttefik kuvvetlerin farklı yönlerde mevzilenme)eti;sonucu 
olmuştur. Bu ülke de, bugün Batı i le birleşme durumuna geldi. Geriye ise •f yıllarca 
Alman işgaline karşı mücadele veren iki ülke kaldı . Bunlardan biri Yugoslavya ve 
,(diğeri de Arnavutluk'tur. Bu ülkelerdeki karışıklık ve gelişmeler de D<?ğu bloku 
'180, 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ülkeleri gibi bir sürece hızla gittiklerını gösteriyor .. 

Bu ülkeler ve SB'ndeki gelişmeler ile ilgili bir analize gitmeden önce,; I ve II. 

Emperyalist Paylaşım savaşları sırasın:da Kürdistan'daki somut duruma da göz 

atalım.. 19. Yüzyılda Kürdistan'da .Kürt beyliklerinin çeşitli direnmelerine 

tanık olmaktayız. Ancak, bu direnmeler daha çok yerel otoritelerinin sarsılması· 

ve bozulmasına karşı olmuş direnmelerdir .,iBunlara ulusal ni tel ik li direnmeler demek 

biraz zordur. Bunlar genellikle Kürt feo~al direnmel~rid~r._. __ 

Ulusal nitelikli Direnmeler 20. yüzyılın:; ilk çeyre~inden. başlayarak ve hala devam 

eden direnmelerdir. Bu direnmelere birçt:)k örnek verebiliriz: Koc;giri, A~rı, Şeyh 

Sait, _Zilan ,Dersim, Berzenci, Barzani vl> ••• Bugün 1990'lı yılhrda, dört parçada 

aynı nitepkte ve biçimde etkin mücadele'lerin sürdüğünü söyleyemeyiz. Ancak, şunu 

gözlemleyebiliyoruz: Mü c ade lenin merkezi gittikçe Kuzey Kürdistan' a ka.vmaktadı r. 

Bu gelişmede PKK'nın_ yürüttüğü mücadelenin payı vardır." .· Ancak,PKK'nın üze

rinde yükseldiği idiolojik-teorik, siyasal ve örgütsel temeUn, Kürdistan'daki 

Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelesine uzun vadede önderlik etme kapasitesi ve 

yetkinliği ·olmadığı düşüncesindeyiz. Hele hele son yıllarda, islami söylemin 

yarattığı ideolojik erozyon dikkatle kavranı ı ı rsa, bunun ne kadar açık olduğu da 

görülebilinir. Doğru Marksist-Leninist ideoloji-teorik hat olmadan; dogmatizm 

ve pragmatizm'den arınmadan PKK'nın Kürdistan Ulusal ve Toplumsal kurtuluş Mücade

lesi 'nde tarihin yapıcı bir ögesi olarak durması mümkün de~ildir. Gerek PKK 

eylemlerinin etkinlikleri, .gerekse tarihten devraldıkları mirasın biçimleriyle di

ğe~ Kürt örgütlerininfarkı ı nitelik ve biçimlerdeki faaliyetleri sonucu, Kürdistan 

(Kuzey) üzerfndeki ölü toprağı yavaş yavaş kalkmaktadır.. Ve ekilen cesaret 
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tohumları, sömürgeci baskı ve vahşete karşı yavaş yavaş kitleselleşerek Pratik 
eylemi i llkl'ere donüşmektedi r. Artık Kuzey Kü~distan • da ulusal kimliğin içsell2ştiği 
ve politizasyon•un bütün sınıf ve tabakalarJ kucakladığını söylemek hava! olmaz 
sanırız~ ·. ·Günümüzqe me_vzi de olsa, yer yer pratik siyasi protest_olar biçiminde ... 
Kürdistan •da direnmelere. tanık olmaktay ız. Balveren köylülerinin kararlı 

ot urma ey 1 e m ı er i , Silopi •de öldür~len 6 Kürt köylüsünOn öldürülmesini 
protesto eylemi ve en son olarak. dj Nusaybin•deki polisle taşlı sopalı 
çatışma ve kepenklerin kapatılması eylemltri •nin içeriği; salt baskı sonucu 
oluşmuş ap 9 1 i t i k reaksiyon ve tepki eylemleri deği llerdir. Bizce, ulusal ve 
toplumsal bi 1 inci n hak s ız lığa karşı sürece Qamgasını vurduğu, sömürgeci i'şgal ve 
terör•e karşı mücadele sürecine girildiği bit gerçekliktir. Çünkü, korkaklık ancak 
bilinçle yenilebilinir. Ancak, böyle bir kararlılıkla derlenip toparlanıp harekete 
geçilebilinir. işte, baskı ve zulme karşı bu~başkaldırılar, asıl muhtevayı 'oluştu
ran siyasal bilinç ögesiyle sarmalandığı için, özel olarak Kürt iNTiFADASI •dır. 
Belki ,Arap intifadası kadar motivize edilmemiş ve uıusla.rarası arenada o kadar 
ses verecek etkinliğe sahip bir hale geti rUmemiştir. Ama ,nitelik i tibariyle aynı 

orjine oturtulabilinir. ' · · 

Kuzey Kürdistan•da bir yandan örneklerini sıraladığımız gelişmeler olurken; diğer 

yandan da Kürt Sorunu toplumun her kesiminde kendisini gündemde tutmaktadır. 

Emekli generallerden parlamenterlere, işçilerden köylülere, aydınlardan gençlere 
kadar herkes bu sorunu tartışmaktadır. Şu ya da bu biçimde tartışmaktadır .• Aynı 

biçimde uluslararası kamuoyu•nun gündemini de işgal etmektedir •. Çünkü, Kürdis
tan • da her geçen gün, Ulusal ve 'Toplumsal Kurtuluş. Mücadelesi yeni boyutlar 
kazanmakta, gelişip güçlenmektedir .• Bu durum, bölge ile yakından ilgili bulunan 
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emperyalist ve kapitalistlerle diğer devletlerin projektörlerini Kürdistan'a 

çevirmelerine neden olmaktadır. Bildiğiniz gibi, batılı emperyalistler hemen 

atağa kalkıp, 11 Kürt Sorunu 11 nu emperyalizmin Orta-Doğu'daki çıkar hesaplarına 

d e n k düş e c e k biçimde 11 ÇÖZüme 11 ulaştırma çalışmalarını başlattılar. BU 

"çözüm n elbette, Kürdistan 'ın Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelesi 'nin strate

jik hedefleri dışında bir 11 Çözüm" olacaktır •.• Her gün gelişen ve dünyanın günde

minde -nedenleri değişik- yer eden Kürdistan Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Mücade

lesi n D i ı ve K ü ıtü re ı Ha k ı ar ıı düzeyine indirgenerek açıkca boğulmak 

isteniyor •• Bu yürütülmek isteneri politikanın gereği olarak, Kürdistan ihtilalini 

gerçek hedeflerine ulaştı ra cak olan bağımsızlıkçı çizgi • yi ve ülke düzeyindeki 

TEK BiR TAARRUZ CEPHESi aracını yaratmaya çalışan siyasal güçlerin tıısfiyesi 

gündeme alınmıştır .• Bu gibi çözümlere öteden beri umudunu bağlayan sağ oportünist 

bir potansiyel de vardır. Bu akım iç dinami.klerden çok dış dinamiklere bel bağla

maktadır. Ancak, ideolojik düzlemde ise, kendi lerini hep gizlemektedi rler. 

Sovyetler Birliği ile Doğu Bloku ülkelerindeki son gelişmeler karşısında uğradık

ları şaşkın lı k ve üzerlerindeki baskılar, Refornüst çözümü kabullenmelerini daha 

da kaçını lmaz kılmaktadır •. Yani, reel sosyalizmin içine düştüğü bunalım ve kaos, 

bu sağ oportünist kanadın ifadesini bulduğu TEVGER ve yandaşlarının süslü hayal

lerini yı km ı ş durumdadır.. Bu akımın bazı kesimleri, sömürgeci TC devletinin 

icazeti altında ••1egal bir Kürt. Partisi 11 kurarak, reformist çözümlerin 1 o k o

m ot if 1 i ği n e soyunmak özereler •• Bu kanat, uluslararası düzlemde. de boş 

durmamaktadır. Bayan Mitterand'ın himayelerinde Paris Konferansı ve sorunu "insan 

Hakları ve Kültür'el Kimlik" düzeyinde ABD senatosuna götürme girişimlerinde .de 

kendilerine büyük paylar biçerek,önerilen 11 Çözüm 11 lere razı olduklarını Ostü 
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örtülü bir biçi~de. de olsa ima etmektedirler .. 

Bütün bu sağ opdrtünist ve sol narodnik hareketlerin Kürdistan Devrimi ın·i gerçek 
hedeflerine ulaştırmalarının yolu tıkalııdır. Bu aşamada, eylemi i li-k lerinin 
kapsamı ve etkinli~i ne olursa olsun, KUrdistan•ın sosyo-ek~nomik yapısını yanlış 

ta h 1 i 1 etmektedirler ve ideolojik-teorik savrulmaları da bunun cabası. •• 

Konunun önemini gözönüne alarak; Kürdistanıdaki üretim biçimi,sınıfsal y~pı ile; 
Kürdistan Devrimiınin genel mücadele hedefleri, savaş anlayışı ve cephe ile 
ittifaklar siyasetine de kısaca göz atmakta yarar görüyoruz .• 

Kürdistan ça~ımıza uyarlı sınıflı bir toplumdur. Egemen üretim biçimi de kapita
lizmıdir. Bu üretim biçimi yanında, ekonomik temelleri parçalanmış olmasına 

ra~men feodalizm üst yapıda görece etkinli~ini sürdürmektedir. Dört parçaya 
ayrılmış olan Kürdistanıın,her bir parçası ayrı bir devletin sınırları ve yapısı 

içinde hapsedilerek sömürgeleştirildi~inden; üretim güçlerinin gelişmesi uzun 
süre engellenmiş ,kaynak ve imkanları körel tilmiştir. Sını fs al yapı sına ,gel ince; 
Kapitalizm Kürdistan ı da çarpık bir biçimde gelişme göstermiştir. Sömürgeci ler, 
kendi çıkar ve anlayışiarına baaıı olarak ve olanaklar ölçüsünde yatırım ile,.KUr~. 
distanıda üretici güçlerin gelişmesini 'çok aşağı düzeyde tutmuşlardır. Sanayileşme 
devlet eliyle ve yukarıdan aşağıya do~ru gelişmiştir. özel teşebbüsler yok denecek 
kadar azdır. Olanlar da, günümüzde ya kapatılmış ya da amaçları dışında kullanıl

makt.adır. işyerleri kitleleri kucaklayacak ve sınıf bilincinin radikal gelişmesi

ni sağlayacak niteliklerde de~illerdir. Bu nedenlerle, Kürdistan proletaryası, 
gelişmiş kapitalist ülkeler proletaryası gibi bir yapılanma içinde de~ildir. 
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Gelişmesi ve sınıf bi ı ineine ulaşması önünd~ bilinçli gerici bir barikat oluştu

rulmuştur. Sömürgeci burjuvazi Kürdistan • a ~ yatırım yapmayı kendi açı s ı ndan uygun 

görmemektedir. Çünkü, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin b()yutları uzun 

vadede sömürgeci ler için büyük bir tehlike arzetmektedir. lşçi sınıfı; "özel" 

işletmelerde çalı şan işçiler, sömürgeci devletler el i yle oluşturulmuş işletmelerde 

çalışan işçiler, kırsal kesimde çalışanlar', mevsimlik ,işçiler,· metropoldeki Kürt 

işçi leri olmak üzere özetlenebil ini r. ikinci kesim köylülük 'tür. Toprak mülkiyeti 

ve iş araçlarına göre yoksul,orta ve zengin·; köylülük olarak üç bölüme ayrılır. 

Ayrıca,Kürdistan'da büyük çoğunluğu oluşturan ve devamlı güçlüden yana tavır 

koyan, sınıf mücadelesinde en kaypak ·k~siqı olan küçük burjuvazi 'yi görmekteyiz. 

Sosyal i st harekete ve ulusal kurtuluşçu güçler tara·fından örgütlendirilemeyen 

kes imler i egemen güçlerin yedek ordusu durumundadır. U lkemiz ve bölgemizde, 

özellikle dinci ve faşist hareketıerin kitle tabanını da oluşturmaktadır. öğrenci 

gençlik ve aydınlar da bu kategori içi·nde değerlendirilmelidirler. Bunların 

yanında, Kürdistan'da, kırsal kesimde iş araçlarına ve· toprak mülkiyetine sahip 

olan, marabalık ve işçilik yapmayan, kentlerde ise, az· sayıda işçi çalıştıran 

ticarethanelere sahip orta burjuvazi vardır. Ve yine, genel ıt_kle kentlerde iş s iz 

.dolaşan ve he,r yana eğilimli kaypak bir kesim olan Iümpen proleter'ler vardır. 

Kürdistan'ın sınıf yapısıyla ilgili son olarak, karşı-devrimci sınıflar sömUrgeci-:

ıer.Ye işbirlikçilerini de belirleyelim. 

Yukarıda kısaca anal izini verdiğimiz sosyo-ekonomik,'siya·sal ve toplumsal gerekçe:. 

ler üzerinde Kürdistan Devrimi 'nin yü~selebileceğini söyleyebiliriz. Bu Devrim 

iki 1 i bir karakter taş ırnaktadı r. Birbiri i le iç-içe ,ancak· ayırdedilmesi gerekli. 
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ulus~! demokratik ve sosyalist nitelikli .bir devrim• dir. Genel mücadele hedefter i.; kap i ta ı i st köleliğe ve onun günümüzdeki, türevleri olan emperyalizme, sömürgecil iğe, faşizme ve h~r türden gerici ı iğe; 'emekçi halkları bas~ı ve sömürü altında alan, ilişki ve jttifaklara karşı mücaqele etmesidir. Çeşitli sınıfların. ve siyasal güçlerin birlfğinde ifadesini bulan ittifa~ siyaseti Kürdistan•ın dört parçasındaki güçleri kapsjmalıdır. Ulusal ve sınıfsal çelişkiierin her. geçen güngiderek derinleştiği günümüzde, henüz bu ittifak tarzına rastlamamız mümkün değil. Ancak~ mutlaka dört parçadaki güçleri kapsaması gerekir diye .bir kesin kural da yoktur.. .; · 
Sosyalist/ siyasal . ha,reket henüz bu ittifakı ve bunlara denk düşen cepheleri yaratamamıştır. Yaratamadıkları gibi,ideoıoaik-siyasal ve örgütlenme ·alanındaki kan kayıpları devam etmektedir. Bu tür çalışma ve örgütlenme noksanlıklarından güç alan islamci Hareket, dinsel ideoloji olmaktan çıkıp, siyasal bir aksiyon hal ine gelmiştir. Kürdistan • da taban bulmak ve boyutlandı rmak eği ı iminde olduğunu her geçen gün~. daha da somut olarak ortaya koymaktadır. öze ll i kle, ticaret burjuvazisi ve kasaba esnafi tarafından sahiplenilmektedir. Bu islamcı eksiyon, Kürt Ulusu•nun istemlerine de sahip çıkarak, Anti-sömürgeci ulusal demokratik,mücadelede yeni bir 11 akım 11 olarak kendini ortaya koymaya başlamıştır. Kürdistan ~öylülüğünün geleneksel kültürel yapısıyla da uygunluk gösterecek olan bu 11 akım 11 ; ulus.al hakları savunduğu sürece, proletaryanın müttefiği olan köylülüğü gerici sınıfların güdümüne sokmada önemli mesafeler alabilir.~Aynı zamanda gençlik içinde ·de etkili olacağı görülmektedir. Nitekim,yakın zamanda hiç te azımsanmayacak bir katılımla 
islamcı Kürt gençliğinin. Halepçe katı i amın) protesto eylemine tanık olduk. Ayrıca, 186 
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geçmişte yapılan genel ve yerel seçimlerde de bu kesim, ulusal motifi islami 

politikayla işleyip (Diyarbakır çevresi vb .•• ),oldukça faz,Ja oy toplamıştı. 12 

Eylül Askeri Cuntası 'nın sola yönelik imha harekatı bir yaridan bütün dehşeti ile 

sürerken; diğer yandan da ABD ve 12 Eylül Cuntası tarafından özellikle himaye 

~dilen islami siyasi aksiyon gürbüzleştirildi •• Bu süreçte, Kürdistan'da,iran'daki · 

Islami· Hareketin etk.i lerini vurgulamadan geçmek doğru olmaz. Duyduğumuz kadarıy 

la islamcı Kürt aksiyonu Avrupa'da örgütlenmiş ve Cudi adında da bir dergi 

çıkarmaktadır ••• 

Sonuç olarak; Kürdistan'da kapitalizme uyarlı modern topluma özgün sınıf ve 

tabakalar i le bunlara denk düşen siyasal örgütlenmeler gerek program ve gerekse 

eylemleriyle netleşmişlerdir •. 

Kürdistan'daki mücadele yalnız sınıfsal yanı ile sınırlı değildir. Ulusal yan ile 

sınıfsal yanın bütünleşmesi ile yürümektedir. Bu bütünsellik içinde ulusal sorunun 

çözümü acil ve gündemdir. Siyasal tüm yapılanmaların ulusal kurtuluş mücadelesinde 

stratejik hedef ve anlayışları ile de çakışmaktadır. Ancak, önemli çelişki ve 

sürtüşmelerde olmaktadır. Bu durum,anti-sömürgeci ulusal ve sosyalist güçlerin 

dağınıklığını ve ayrı ayrı durmalarını getirmiştir. Bu ayrı ayrı duruşların 

birçok nedeni de olsa,sonuçta sömürgecileri güçlendirmekte ve mücadeleyi zayıflat-

maktadır. 
· · 

Orta-Doğu'da varolan statüko'nun korunmasından yana olan ABD,Kürdistan • ın sömürge 

konumunun devamlnı istemektedir. Bunu yalnız, Kürdistan'ın yer-altı ve yer-üstü 

zenginliklerinden yararlanmak için deği 1, aynı zamanda r<ürdi s tan • ınOrta-Doğu' daki 

stratejik ve jeo-pol i tik konumundan dolayı da istemektedir •• Bu nedenle, Kurdis-
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tan 'ın sömürgeci devletler tarafından işgal altında tutulması emperyalist devletlerin çıkarlarına uygun düşmekte ve sömürgeeller her yönden desteklenmektedirler .• Reel sosyalizmin içine düştüğü bunalım ve kaos, bu desteği daha da kolaylaştırmak-
tadır.. · 
Tartışma konumuzun özünü ise,İkiricil düzeyde oluşturan sorun,SSCB ve Do~u Bloku'ndaki ·son gelişmelerdfr. Bu gelişmelerin ne olduğu ve nasıl· bir hat izlediği, emperyalist sistemle nasıl ve ne düzeyde bir i I i şki içinde olduğuna değinmeden geçmek eksik olacaktır .. Ancak, bu güncel olgunun her yanıyla sosyalistlerin gündemini işgal ettiğini ve bundan sonra da. edeceğini burada belirleyel im. . . 
Daha önce de değindiğimiz gibi ,Doğu Avrupa devletlerinde, iç dinamiklerin sosyalist bir iktidarın kurulmasına yetmediği, dış koşulların ve Avrupa'daki ayarıanan dünya dengesi içinde kendilerini böyle bir sistem içinde buldukları gerçektir .. Geçen süreç içinde pirçok sosyalizasyon denemeleri ile, dış kabukları korunan. bürokratik aygıtlar.ır'ı kastlaşmasına tanık olun·du. Şimdi toplum içinde varlığını· hala sürdüren, değişik sın.ıfların kendi isteklerini si'yasal iktidara yansıtmak istediklerini; işçi sınıfının ise, kendi denetimi dışında ve çoğu kez de kendisine 
karşı işleyen iktidarıara muhalif bir konuma. girdiğinin sonuÇlarını görüyoruz. SB'ndeki değişiklikler, süperler arasındaki değişen güç dengeleri D.Avrupa da gittikçe yapaylaşan iktidarların sonunu hazırladı. 
Kırk yıllık süreç içinde "inşa"nın bütündezavantajlarına rağmen işçi sınıfı için belli kazanımlar getirdiği de söylenebilir. Ne var ki ,Sovyetler .Birliğitıden daha da güçlü biçimde, sosyal sınıflar D.Avrupa'da varlıklarını sürdürmektedirler. Toplumsal alt yapıda varlıklarını sürdüren, hatta giderek eski güCünü töpl amaya 
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çalışan sınıfların siyasal iktidara ortak olmaya başladıkları bir dönemi yaşıyoruz 

ve yaşıyaca~ız da .. 

Bu ortaklık, kısmi sosyalizasyon ve kısmi kapital i st restorasyonlarla bir süre 

dengelenmeye .çalışılsa da; ekonomi-politikanın gereği bu. dengenin zamanla bozula

cağı açıktır. Bugün bürokratik aygıta karşı ittifak etmiş olan toplumsal yapıların 

iç çelişmelerinin ivine kazanması sonucu, çatışmanın barışçıl biçimlerle dengelen~ 

mesi ya da hızlı bir iç savaşa bürünmesi olasılıkları da mevcuttur. Fakat ne 

olursa olsun, şu anda Doğu Avrupa'daki devletlerin bürokratik aygıtları çözOlmüş~ 

tür. Bu anlamı ile sınıf adına hareket eden ama sınıfı da bağazlayan bir ~ngel 

kalkmıştır. Yeni yapıda işçi sınıfı siyasal iktidara doğrudan egemen değildir. 

Çeşitli burjuva akımlarıyla ortaklaşmalar içerisinde dengeler kurmaya çalışmakta

dı.r. BUtOn dezavantaj la ra ve olumsuzluklara rağmen, sosyal i st demokrasiye doğru 

sınıfın önü açılmıştır .• 

Kısacası ,bugünkü barışçıl ara durum nisbeten bir başlangıçtir. Yapıların giderek 

bütün yanları ile kapital i st bir muhteva kazanmaları mümkün alduğu gibi ,eski 

deneyimlerin hatalarını tekrarlamayan ve kendi ayakları üzerinde yükselen sosya

list sistemler de oluşabilir ... 

Son gelişmelerle i lgi 1 i öngörülerimiz bunlardır. Reel sosyalizm içine düştüğü 

kaosu aşmak için kapital i st tüm rasyonalleri .kabullenerek derin bir bunalım 

yaşamaktadır. Buna karşın emperyalizm; yeni yeni ürettiği pal i tikalarla "insan 

Hakları
11 , 11 Barış", 

11 Demokrasi 11 vb ... gibi eline geçirdiği silahları da çok iyi 

kullanarak,uluslararası düzeyde etkinliğini arttırmıştır. Siyasal ve psikolojik 

üstünlük sağlaınıştır. Yeni sömürü alanlarına iştahla bakmaktadır. Bush • un Malta 
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Zirvesi'ndeki "gülücükleri" boşuna değildir. 
özetle; Reel sosyalizm ideolojik-teorik, siyasal ve örgütsel bir bunalim dönemi 
ya~amaktadır. Komünist partiler ulusal sınıtlar içine hapsedilmiş v~ ulusal partiler haline dönüşmüşlerdir. Sosyalist dünya ulusal kurtuluş mücadelelerini koruyup,güçlendirmek ve yanına. almak durumunda değildir. "Sosyalist" devletlerin 
bunalımı emekçi sınıfları kamplara ayırmış duruma gelmiştir. Enternasyonalist görev ve yükümlülükler yerine getirilemez olmuş; proletaryanın mücadelesi emperyalist burjuvazinin reformcu kanadının yedeğine takılmıştır. ıısosy?list" devletıe·r "Yeniden Yapılanma" ve 11Açıklık" gibi politikalarla, kendi içine dönmüştür. Bu nedenlerle,Dünya Proletarya ·hareketi ve ulusal kurtuluş .mücadeleleri yalnız 
başlarına bırakılmışlardır .• 
Dünyada sürdürülen Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Mücadeleleri 'nin d o st ve mü tte f i k i olan Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi de, gerek bölgede· ve gerekse 
uluslararası düzeyde belirttiğimiz nedenlere bağlı olarak kamuoyunun desteğinden yoksun durumdadır •• Çok ağır koşullarda mücadele eden bir ulusun haklı davasına 
kulaklarını kendi çıkarları için tıkayan "Sosyalist 11 devletler ve güçlerin tavırla
rı ibret vericidir ! 
Her şeye karşın, Kürdistan Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelesi kendi diyalek
tiği içinde yoluna devam etmektedir. Bu, gerçek kurtuluşa kadar da devam edecektir .. 

21 Mart 1990 
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------__;.,.;----------------~.' KAMUOYUNA bildiri 

12 Eylül il~ birlikte yhzbinlerce insan gözaltına alındı,işkencelerden geçirildi. 
Çok sayıda 'insan öldürüldü ya da sakat bı rak ı ldı. Onbinlerce_ ilerici ,yurtsever ,de
mokrat ve devrimci tutuklandı. Toplumun ağır bir baskı altına alınmasının yanı 

sıra,cezaevleri de işkence merkezleri haline . getirildi. Tutsaklara yıllarca 

fiziki ve psikolojik . işkenceleri. çeşit çeşit biçimleriyle uygulayan devlet; 
onları siyasi kimliklerinden soyutlamak,onurlarını çiğnemek ve insani değerlerden 

uzaklaştırmak istedi .. Askeri ve sivil bOtün cezaevleri •nde tutsaklara sistematik 
.bir biçimde işkenceler yapıldı. Bunun sonucu olarak,çok sayıda insan yaşamını 

yitirdi,sakat kaldı .. 

Devlet bu uygulamalarını .. demokrasiye geçildiQi 11 dönemde de devam ettirdi. Dün 
çe şi tl i yaptı rı m biç imieriyle teslim alınmak istenen tutsaklar; bugün de yine 
baskılarla ,cezaevi • nden cezaevi • ne sOr;gOnlerle ve çeşiti i yasaklarla yıldırılmak 

istemnesinin yanı sı ra ;~eşitli .demegoj i ler eşliğinde birbirinden tecrit edilmek, 
yıllardır sürdürülen toplumdan tecr~t etme çal ı şmaları na bir yenisi eklenmek 
istenmektedir. Tutsaklara yöneli-k amaç aynı. kaldığından,bugün de onları teslim 
alma hayalleri pe~inde koşulmaktadır. ~ 

Bunun en somut örneği de tek kişilik hÜcre ve.tek kişilik havalandırma uygulaması
nın gündeme sokulmak istenmesidir. V~ elbette bu böyle de kalmayacaktır. Bunu 
yeni yaptırımlar,yasaklar takip edece~ir. Bugün Eskişehir Cezaevi 1'nde bu uygula
maya geçileceğinin düşünüldüğü açıklanmışsa da,yarın onları başka cezaevleri 

· izleyecektir. . 191 
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Bu tecrit politikasının,tutsaklara yönelik yeni bir baskı ve cezaevi içinde 
cezaevi uygulamasının gerekçeleri de 11Avrupa tipi 11 bir cezaevi sunulmakta ve bu 
temelde demegoji yap+Imaktadı r. Bu yönde ye:pılmı ş. cezaevi olmasının yanı s ı ra ,bizzat 
Adalet Bakanlığı da kamuoyu yoklamaları yapmaktadır. Bu uygulamanın amacının 

· nası 1 bir 11Avrupahlaşma 11 , 11 iyi bir yaşam .. ve 11cezaevleri 'nde reform.. olduğunu 

bizzat yıllarca yaşayan tutsaklar olarak iyi· biliyor almamızın yanı sıra,Adalet 

Bakanı 'nın basına yaptığı açıklamalarda ifade ettiklerinden anlamak hiç de zor 
değil. Bu tecrit politikasının ilk ayağını tek kişilik. hücre ve havalandırma 

sistemi teşkil etmekte ve bunu tamamlayacak çalışmalar yapılmakta. ~u yönde 
çalışmaların Adalet Bakanlığı bünye s inde yapıldığı bilinmektedir. Bunu çeşitli 

basın organlarında görmek mümkün. 

Böyle bir uygulamayı biz tutsaklar olarak kabul etmiyoruz,şiddetle reddediyoruz. 
Ve buna karşı direnmeyi bir görev olarak kabul ediyoruz. Ve de tutsaklar üzerine 
oynanmak istenen 6yunl~rı boşa çıkaracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. 

Biz tutsaklar olarak bu tecrit politikasına, tutsaklara yönelik· yeni baskı ve 
saldırı dalgasına karşı, kendisine ilericiyim diyen,demokratım diyen,yu'rtseverim 
diyen,devrimciyim diyen ve kendisine insanım diyen bütün kurum,kuruluş ve kişile
ri duyarlı olmaya,bu doğrultuda siyasi tutuklular ve cezaevleri üzerindeki oyunla
rı açığa çıkar~cı adımların atılması gerektiğine inanıyoruz. 

BARTIN CEZAEVi SiYASİ TUTSAKLARI 

' 192 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



12 EYLUL YARGlLANMALARI TOM SONUÇLARlYLA ~iRL~KTE iPTAL EDiLMELiDiR. 

Siyasi düşünce ve buna uygun faaliyetlerçte, farkı ı yaklaŞımların olduğundan hare

ketle, farklı perspektifler ışığında stırdürülen bir mücadele söz konusudur. 

Talepleri itibariyle bu mücadele, genelde sistemin ve özelde 12 Eylül döneminin 

çeşitli kurumlarına,uygulamalarına ve poğurduğu sonuçlara k~rşı bir· özellik 

taşır. 
' ~ 

Bizler,Bartın özel Tip Cezaevi'ndeki çeşitli örgüt davalarından siyasi tutuklular 

olarak; böylesi bir mücadelede, kendi perspektifimize uygun ,har~ket etmekle 

birlikte, aşağıda ifade edeceğimiz talep doğrultusunda bir mücadelenin gereklili

ğine inanıyoruz. 

10 yıldır Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde, düşüncelerimiz ve eylemlerimizden 

ötürü yargılanan, Türk ve Kürt Uluslarından ve azınlıklardan siyasi tutuklular 

olarak; işkence,rehabilitasyon,12 Eylül Hukuku ve her türden baskıya karşı kapa~ 

tı ldığımız cezaevlerinde bir direniş sürdürdük. 12 Eylül Rejimi ve Hukuku 'nun 

bizleri direkt ilgilendiren bir yanı,Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri ve takipçisi 

DGM'lerinin anti-demokratik konumuna karşı mücadeleyi zorunlu görüyoruz. 

Bu yaklaşımla, MGK emirleri ve düzmece belgelerle (kamuoyuna yansıyRn örneklerde 

olduğu gibi) yargı lama yapan, Anayasa da bile (Madde: 145) süre s i, sıkıyönetimle 

sınırıandırılan bu mahkemelerin hala yürürlOkte olması bir çelişmedir. Yine~ 

Anayasada sözü edilen "eşitlik ilkesine" rağmen, Sıkıyönetim mahkemeleri aynı 

fiil için cezayı 1/3 oranında arttırarak uygulamış, bu mahkemelerce cezalandırılan 

yüzlerce insan ,ömür boyu SiYASLYASAKLI kılınınıştır. 193 
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,· .. ' ·' 

Sadece biz tutuklular değil, yüzbinlerce ,~nsanı ilgilendiren bu yargılamalar ve 
yasaklara karş,ı "Sıkıyönetimsiz,Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri . kaldırılsın. 
Karartarı geçersiz kılınsın" ekseni i mücad,leyle kendi sorunumuza sahip: çıkarak, 
12 Eylül yargılamalarının tüm sonuçları ile,., biri ikte ip ta 1 edilmesi ve işk~nce 
suçlularının cezalandırılmasına yönelik bir mücadele, demokrasi rriücade.lesinin 
ayrılmaz hir parçası olduğuna ve bu· doğrultuda mücadele edilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. 

Bir grup siyasi tutuklu. 
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.R~nat'a mektup 
lll. 

Bu mektubu Azerbaycan Olayla-rı vesilesiyle yaz.ıyorum. 

Bi lindiğ i gb i, sömürgeci TC devleti Azerbaycan 'd.Jki Olayl()rı kullanarak (bunu 

büyük bir fırsat bilerek) yerel ve uluslararası .alanda ortaya çıkmış olan bazı 

problemlerini çözmeye çalışmaktadır. ·· 

Türkiye'nin içinde bulunduğu güçlUkleri ana başlıkları ile sıralarsak "Azınlıklar 

Sorunu .. , "Kıbrıs Sorunun, 11 İnsan Hakları Sorunun, 11 Siyasal ve Ekonomik istikrarın 

sağlanması Sorunu" olarak özetleyebiliriz. Bunlara bağlı olarak Al'ye girme 

Sorunu'nu da eklemek .gerekiyor •• 

işte, özal'ın telaş içinde Amerika 'ya yollanmasının ardında 'esas olarak bu olay 

vardı. ne var ki, özal ABD 'den umduğunu bulamadı. Beyaz Saray' ın tutumunu öğren

dikten sonradır ki, hemen alelacele, 11 Azerbaycan Sorunu Sovyetler bi rı i ği 1 nin iç 

Sorunudur .. , 11 Azeri ler Şi idi r 11 ·yolunda · beyanlarda bulundu. Evet, Azerbaycan '.a 

açıktan (resmi olarak ve direkt müdahale anlamında) destek olmanın koşulları 

olmayı·nca, bu kez devlet perde .arkasından şövenizmi şahlandırarak., bir yandan 

TOrkiye siyasal gOndemini bu yöne kaydırıp esas sorunları unutturmaya çalışırken; 

bir yandan da bUtOn dOzen partilerini bu kampanya vesilesiyle biraraya getirmeye 

çalışarak içte ve dışta istikrarlı bir görOnüm oluşturmaya çalışı ldı. Vurgulanması 

gerekli olan ,bir diğer yan da, devlet eliyle örgütlendirilen bu kampanyanın 

anti-Komünist ve anti-Ermeni nitelikte olmasıdır. Bunda Faşist ve gerici çevreler 
. . ı95 
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de piyon ·olarak kullanı lmaktadır.. Kampanyanın öze ll i kle anti -Ermeni temelde yürütülmesinin birçok nedeni vardır. örneğin; Ermeni Sorunu bugün gerek AT ve gerekse ABD komisyonlarında tartışılmaktadır. Bu konuda özellikle Türkiye köşeye 
sıkışmış durumdadır. Bu yüzden de Azeri -Ermeni Çatı şma s ı ve si le edi 1 ip ,Ermeni leri zalim ve katliamcı göstererek, onların uluslararası düzeyde iz o I e edilmesine 
çalışılmaktadır. Diğer yandan, Güçlü bir Ermenistan•ın TC açısından önemli bir tehlikeli potansiyel oluşturacağı düşünülmektedir. Eğer, TC dış destek bulmuş 
olsaydı, hiç kuşku yok ki, Ermenistan •a askeri bir sefer düzenıernekte bir an bile tereddüt göstermiyecekti. 
Diğer yandan ABD ve AT burjuvazisinin Sovyetlere karşı son zamandaki tutumlarının 
yumuşak olması garipsenecek bir durum değildir. Çünkü, bütün tavır' alışlar, 
karşılıklı anlaşmalar ve çıkarlar doğrultusunda oluşmaktadır. Malta Zirvesi i le de .bu yakın bağlar iyice sağlamlaştırılmıştır •• Kaldı ki; Azerbaycan.: Sorunu bugün 
değil de, üç~beş yıl önceden. patlak vermiş olsaydı, İran faktöründen ,ötürü bu olaya müdahale· ABD 1 nin işine gelmeyecekti. Türkiye • nin bu işte kullanılması ise, ancak çok uzak bir ihtimal olarak belki düşpnülebilirdi.. · 
Gel inen noktada, SSCB her ne kadar emperyalist sistemle bir çok sorunu çozmuş ise de;kendi içinde yoğun sancılar yaşamaktadır. Bir çok cumhuriyet•te bağımsızlık 
eğilimleri gelişirken (Litvanya,Estonya vb .. ), diğer bazılarında da sınırların yeniden düzenlenmesi ve daha fazla özerklik talepleri gündeme gelmiştir.' Gorbaçov ve yanındakiler, 11federasyondan ayrılmanın' yanlış olacağı 11 nı her vesile ile vurguluyorlar. Hiç kuşku yok ki, Baltıklarda ve Kafkasylarda günışığına çıkan ulusal hareketleri incelemek başlı başına bir araştırma konusudur. Bunları belki 
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de bir kaç -ci lt iç-inde anlatmak ancak mpmkün olabfıecektir. Bu yüzden de şu anda 
'· sözünü ettiğimiz _oJayların tarihsel kaypaklarına inmek mümkün değil •• Bu yazının 

boyutları_ içi_nde şllnu vurgulamakta yarar:"' görüyoruz .Hiçbir ilke .Ulus ların Kaderlerini 
Tayin hakkı'nın yerine konamaz. sosyalistler her zaman özgür ve gönüllü b ir
ı i k ı er d e n yanadırlar.. Böyle olm~k zorundadırlar •. E~er bugün Letonyalı
lar. Estonyatrlar ya- da Ermeni ler ,AZeri ler;· 11 biz bundan böyle Sovyetler Federasyo -
nundan çıkmak,ayrılıp bağımsız olmak yatda filanca halkla bütünleşrnek iztiyoruzır 

derlerse; bu noktad? y~pılabilecek te k ·•- ş ey va r d ı r : Ulusun iradesine saygı 
göstenneıc·~'Yani, UlusUn Kehdi Kaderini ı<endisinin Belirlemesine dıştan hiç bir 
müdahalede bulunmainak.: Ulus nasıl yaşayacağına ·kendisi karar verebilir ancak. 
Bu, bir tiak'tır •• Ancak, görülen o ki, Gorbaçov ve yanındakiler, bunu bir hak 
olarak değil, lütuf olarak görmektedirler. Bu da son derece yanlıştır. Böylesi 
sorunları tankla, topla çözmeye kalkışmanın olanağı yoktur ve de bu tUr çözümler 
abestir ••• 
Konuyu bağlarken : ilkeler, pratik deneyimler sonucu ortaya çıkmış, yol gösterici 
ışıldaklardır. Bunların değişimi ve gelişimi de maddi yaşama bağlıdır. Bunlar 
hayata uydukları ölçüde doğrudurlar ve uygulanabilme şansına sahiptirler. ilkelerle 
hayat ·arasında diyalektik bağiantıyı tersten almak ise, bütün biçimler içinde 
idealizmden başka bir şey değildir. Gorbaçov'un soruna yaklaşımı kanımızca tam da 
budur. Gorbaçov, maddi yaşamı kendi somut i ı iş ki leriyle açıklamak yerine, onu 
ilkelere uydurarak açıklamaya ve çözmeye uğraşmaktadır .• Bu, teori'nin 11 geriliği" 

ile hayatın "yeşilliği"ni bir kez daha çatıştırmaya yarayacaktır. "Yeşil"in ne 
den li 11 inatçı 11 o ı duğunu söy ı erne ye b i ı e gerek yok ! Hep b ir ı i k te onu göreceğiz 

zaten... 29 Ocak 1990 s.rojan 
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ı . ·p~YRIMCI DEMOKRAT IU\MIJOYUNA ı 

Kürt Sorunu "Doğu Sorunu" değildir. 

Geçtiğimiz günlerde, istanbul'da bir grup. "Kürt ve Türk aydı:nı" ~amuoyuna "Doğu 'da 
Savaşa Son 11 başlığı ·altında bir çağrı metni yayınladılar. Ve bu çağr,ı metni 
11 Sokak Dergis>i 11 nde imza kampanyası biçiminde halen güncelliğ,ini 'korumaktadır. Bu 
çağr.ıya ilişkin bir kaç şey söylemek istiyoruz. 
Çağrı metninde kimi güncel demokratik istemler bulun sa da, bir. bütün:· olarak 
değerlendirildiğinde, maalesef olumsuz yanının ağırlıkta olduğunu görüyoruz. 
Şundan dolayı: Kürt ve Kürdistan Sorunu yanlış bir temelde ele alınmıştır. En 
iyimser deyimiyle Türkiye • deki "yarım aydın ıı misyonu bir kez daha tekrarlanarak, 
burjuva hukuku çerçevesinde ve Misak-ı Milli sınırları korunarak, sorur:ı ·çarpık 
bir şekilde ifade edilmiştir.(Bunun art niyetle yapılıp yapılmadığını. elbette 
zaman gösterecektir.) · 
Daha işin başında sorun yanlış ele alınınca,buna bağlı olarak üretilen çözümlerin 
de yanlış olacağı,yetersiz kalacağı herkesçe malumdur. 
Türkiyeli aydınlar,demokratlar herşeyden önce şunu kavramalıdırlar : Kürdistan 
Sorunu ulusal bir sorundur. Yani, Orta-Doğu • da dört sömürgeci devlet tarafından 
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(iran,Irak,Suriye,Türkiye) bölünüp; parçalanarak; yer-altı ve yer-üstü kaynakları 
talan edilerek, diline ve kültürüne kilit vurularak, sa,yısız jenosidlere uğratı
larak, kendi vatanında vatanı na hasret duruma geti ri Imiş sömürge bir ulusun, 
bütün bu haksızlıklardan kurtularak, Kendi Kaderini Kendisinin Belirlemesi Hakkı 
sorunudur •• Yani, dünyanın diğer özgür ~lusları gibi, Kürt Ulusu'nun da bağımsız 
ve özgür olması sorunudur. "Doğu 'da Savaşa Son" çağtı metninde bu temel gerçek 
atlanıp,Kürdistan Sorunu'nda sömürgeci TC hukuku'nun meşruiyeti içinde kalınarak 
(ki ,bu sömürge-sömürgeci ilişkilerinin korunması ve tescil edilmesinden başka bir 
anlama gelmez) devletin bazı "aşırılıklarına" dikkat çekilip,bu sorunun daha 
ılımlı yöntemlerle çözülmesi dileğinde bulunulmaktadır. As lı nda aynı mesaj, çok 
haksız bir biçimde Kürt yurtsever devrimci güçlerine de verilmek istenmiştir. 
Zira, "Doğu'da Savaş 11 ın bir diğer tarafını da bu güçler oluşturuyor. Kaldı ki, 
Kürt ulusu bu. savaşta her bakımdan mağdur ve haklı olmasına karşın,işgalci ,sömür
geci TC devleti ile aynı çuvala sokularak,bu ayrım (bilinçli ya da bilinçsiz) 
ortadan kaldırılmıştır. Böylece· de, "Doğu'daki Savaş" bulanıklaştırılmıştır. Bu 
çağrı metnin i hazırlayan aydınlar, öncel i kle şunu bi lmel idi rler; Kürt ulusu ve 
onun yurtsever devrimci güçleri hiç bir zaman savaşı istemedikleri gibi ,savaşı 
çıkarmış da değillerdir •• Bu savaşta (ki, 70 yıldır Güney,Kuzey ve Doğu Kürdis
tan'da sürüyor) Kürtler savaşmaya mecbur bırakılmışlardır. Hem de çok insafsız ve 
eşitsiz koşullarda •• Kürtlerin savaşı sonuna kadar haklı ve meşru bir savaştır. 
İşgal,sömürü ve zulüm altındaki bir toplum;bağımsızlık ve özgürlük için,insanca 
yaşamak için silaha sarılmı~sa; bu ancak,saygı duyulması ve desteklenmesi gereken 
bir çıkıştır~ Ulusal Varlıklarının bile inkar edildiği bir ülkede,ka1kıp Kürtlere 
"sorunlarınızı barış içinde,demokratik hukuk devletinin sinırları içinde çözün" 
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demek, ya iyi niyetli bir saflıktır, ya da onlarla alay etmektir ••. 

Türk aydınları Misak-ı Milli 1nin savunuculuğunu yaptıkları sürece; Türk qydınları 

ırkçı-şöven Kemalist ideoloji 1nin manyetik alanından yakalarını kurtaranıadıkları 

sürece; asla ve asla aydın olma,demokrat olma şerefine erişemiyeceklerdii ! Bizim 
Türk aydın ve demokrat çevrelerinden beklediğimiz, J.P. Sartre gibi,. Cezayir 
bagımsızlık mücadelesi sırasında sömürgeci Fransız yönetimine karşı aldığı 

tavrın aynısını göstermektir. Evet, bir Fransız olan Sartre, ırkçı-şöven ~uygular

dan,düşüncelerden arınmış olarak bütün kalbiyle Cezayir halkının bağıms.ızlık ve 
özgürlük mücadelesinden yana olmuş, sömürgeci Fransız yönetimini cesurca eleştir

miş,dünyanın gözleri önünde teşhir etmiştir .. Dün olduğu gibi bugün. de Türk 
aydınları böyle bir olayla karşı karşıyadırlar. Bir tarafta sömürgeci TC vardır, 

öbür tarafta mazlum Kürt ulusu.! Eğer aydınca,demokratça bir tavır alınmak isteni
yorsa, Türk aydınları açıkça şunu istemelidirler : "TC Ordusu elini K ür d i s
t.a n • da n çek ! . . Kürt Ulusu Kendi Yazgısını Kend.isi Belirlemeli 'dir !. . 11 

Evet,çağrı ve istem bu olmalıdır •. 

Unutulmamalı ki, Kürt Ulusu kendi Kaderini kendisi Belirlemediği sürece, ne 
Türkiye 1de, ne iran 1da, ·ne Irak 1ta ve ne de Suriye 1de demokratikleşmenin önü 
açılamıyacaktır •. 

Bugün :Qrta-Doğu düzleminde gelişip boyutlanan Kürt Ulusal Demokratik Hareketi 1ni 
bağmak 1çin,eriıperyalist-sömürgeci güçler çok yönlü planlar içindedirler. Emperya-
1 i st devı.etler~tn 'Kürdistan Sorunuyla i lgi li çözümleri Kültürel özerklik 1ti r •. 
Evet ,emperyal i!:tler ,hiç bir şek i lde .bölgedeki ç·.ı karları nı .. bozmayacak olan böylesi 
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haksız bir çözüm öneriyorlar. ve dayatıyorlar .•. Diğer yandan emperyali~min 
bölgedeki uzantıları ve sorunun birinci ·~lden m u hata b ı olan devletle_r ı~e~ 
her ne pahasına olurs~ olsun, statülerini~korumak istiy?rlar. Ancak, bazı ılerıcı 
geçinen çevre ·ve güçler, emperyalizmin KQltürel özerklık planı doğrult~.sund~ -~e 
daha da ~erisinde olmak üzere- eğilimler taşımaktadırlar. ışte tam ~a boyl~sı bır 
süreçte, istanbul 1da kaleme alınan '1DoOu •da Savaşa son 11 çağrı s ı . bırçok bakımdan 
düşündürücüdür ! Zira çağrının, soruna bakışı ve çözüm önerileri bu olumsuz yöne 
meyil göstermektedir. öze ll i kle, buna dikkat çekmek isteriz ••.• 

Yazımızın başında da belirttik; Kürdistan;Sorunu, Kürt Ulusunun Sorunu Ulusal Bir 
Sorun' dur. Bu gerçek gözardı edildiği sürece, hiç bir çözüme varılamaz. Sorunun 
kıyısından köşesinden dolanarak, mesele hallolunamaz. Ortada işgal,ilhak ve talan 
edilmiş bir ülke ve nüfusu 25 milyonu aş·an bir Kürt Ulusu vardır •.. Elbette ki, 
11 Kürt dili üzerindeki yasağın kaldırılması, Olağanüstü Hal ve Bölge valiliği 'nin 
kaldırılması, işkenceye son verilmesi vb •• 11 gibi istemler haklı ve demokratik 
istemlerdir. Bunları küçümsemiyoruz. Ama, salt bu talepleri savunmakla,bu çerçeve
ye sıkışıp kalmak la Kürt Ulusu 'nun gerçek sorunları çözülemez. Yani, bütün bu 
istemler gerçekleşse bile, Kürt Ulusu Kaderini Tayin Hakkı'ndan halen uzaktır. 
Yani esas sorun sömürge-sömürgeci ilişkilerinin ortadan kaldırılması'dır. Bu 
kaynak varolduğu sürece, kim ne söylerse söylesin, baskı ,sömürü ve zulüm hep 
sürecektir .. Bugün olağanüstü hal yasaları kalkar,yarın yerine başka yasalar 
konur. Ya da sömürge valiliği kaldırılır,yerine başka bir kurum konur. O uygulama
lar kalkar, yerine yeni uygulamalar konur,vb ••. Bu döndü devam eder gider .• Zaman 
zaman patlama noktas~n·da, zaman zaman durulma noktasında çeli~ki sürer gider .. 
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Dolay:ısıyla· bu. mazlum ulusun acı ları d inmez'. Ve hiç kimsenin kuşku su olmasın ki, 

bu tarihsel haksızlık ortadari kalkmadığı sur~ce de, bu savaş asla bitmeyecektir .. 

Sonuç olarak dileriz ki.'iOo~u 'daki Savaşa Soh" çağrı metnin i kaleme al an lar ,metin'

deki yanılgı ve yanlışlarını tez elden görüp,bunu kısa sürede telafi ederler. Ve 

bundan sonraki adımlarında gerçekçi ve cesurca (resmi devlet ideolojisinin ve 

icazetinin ~ışına çıkarak) bir tavır sergilerler. 

Var olmanın, aydınca,demokratça varolmanın bedeli bunu gerektiriyor .. : 

S.rojan 
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1990 yılının 8 MART'lNA GiRERKEN KADlN MÜCADELESi NE OLACAK? 

{ ... ) 
Kadın'ın kurtuluşunun, "işçi sınıfının siyasal iktidarını kurmasıyla" ancak mümkün 
olaca~ını, en azınd~n bir asırdan beri söylenilmektedir. III. Enternasyonal 
tarafından çeşitli biçimler altında (amaihep mücadele~ini genel taleplere baglaya
rak) bu konudaki görüşler formülasy-onlar halin~ getirilmişti. Kürdistan ve Türki
ye'deki Marksist yelpazede yer-alan paru:,grup ya da örgütler (bir tek bu alanda 
anlayış birliğindedirler !), hala bu -formülasyonları durmadan tekrarlamaktan 
öteye gidememişlerdir :"Kadın'ın kurtuluşu,proletarya'nın kurtuluşu .ile mümkündür". 
Bu, slogan düzeyini aşamamış, koru ,bir ·belirlemeden öteye anlam ifade etmiyor. 
Böyle olmasına karşın ısrarla bu slogam::ta·'diretTlcfiğini, bunun dışına ·çıkanların 

ise, şiddetle mahkum edi Idiklerini canlamak mümkün olmuyor ... Dünya Kadın Harek·e
ti 'nin bugüne kadar geldi~i mücadele sürec'i· ya yeterince bilinmiyor, ya da bilin
mesine rağmen geç-erli çözümler üreti le~edi~i~de~n .ö~ü":~ ' .. es.~ iye. sa~ılmakla soruna 
çare aranmaktadır. Bu çareler, III. Enternasyonalın· çozum onerılerıne sarılınarak 
bulunmaya çalışılıyor·. Ki, her konuda bu böyle -olmaktadır. Oysa, yeni sürecin 
ihtiyaçlarına dünün teori ve pratikleri maalesef-yeterli gelmemektedir ••• 

Her şeyden önce bazı kavramlar üzerinde yeniden dUrf!1ak gerekiyor. Örneğin; 11 Kadın' 
ın kurtuluşu" nasıl olacak ve Kadın kimden kurtulacaktır ? sınıfsal bir baskıdan 
mı ?.özel.Mülkiyetten doğan sömürüden mi? Yoksa, başka bir baskıdan mı ? Bunları 
yerlı yerıne koymak gereklidir.. · 

Kadın, bir sınıf değildir,çeşitli sınıf ve tabakalardan oiuşan insan türünün bir 
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cinsi 'dir. Ve tarihsel süreç içinde kadın aleyhine yaratılmıŞ'· bir eşitsizlik 
(cinsler arasında) vardır. Bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması "Kadın'ın Kurtulu
şuna" tekabül etmektedir.'. O halde Kadın' ın kurtuluşu, erkeklerle eş it düzeye 
gelme sorunudur ! Yani, başka bir deyişle, insan olma vasıflarına kavuşmasıdı.r. 
Ası rlardan beri erkekler tarafından gaspedi le n insanlıklarını elde etmek için 
yapacağı mücadele mutlak bir biçimde sınıf mücadelesine bağlanamaz. Sınıfsal 
sömürü ve baskının dışında,diğer baskı ve sömürü biçimlerini sınıfsal ,kurtuluş 
sağlanmadan da elde edebileceklerine inanmak gerekiyor. Bu onların örgütlü müca
delesine bağlı bir durumdur. Bu durum, hiç bir zaman, sınıf temelindeki mücadele~ 
de yer almayı ve o :alandaki sömürü mekcınizmasına karşı örgütlü mücadeleye! girmeyi 
dıştalamıyor •. Bir yandan Kadın Hareketi içinde -erkeklerle eşitlik m~adelesi 
sürdürülürken- öbür yandan da sınıf örgütlerinde mücadele sürdürülecekti r. Ancak, 
gerek ülkemizde~i ve gerekse dünya' daki pratiğe baktığımız zaman, bunun böyle 
olmadığını görmekteyiz. Ya bağımsız Kadın hareketi'nde ya da sınıf ~rgütleri 
içinde takılıp kalınmıştır •.• Peki, bu neden böyledir ? Buna neden olan, Kadın 
hareketi mi, yoksa Marksist Hareket midir? Kadın Hareketi'nin gelişip güçlendiği 
bazı ülkelere baktığımız zaman, bunun böyle sonuçlanmasına Marksist Hareketin 
neden olduğu görülmektedir. Ve neden olmaya da devam etmektedir ••. 
Kadın Hareketi 'nin bağımsız örgütlenme istemi, çok eski· bir sürece dayanmıyoL 
Henüz yeni bir istem sayılabilir. Peki, bugüne kadar nerede ve hangi örgütlenmeler 
içinde mücadele etmekteydi ? Şimdiye kadar, görüldüğü kadarıyla, Stalinist, 
Troçkist ve Maoist parti ve örgütlenmeler içinde yerlerini almaktaydılar (Bugün 
az da olsa, benzer parti ve örgütlenmeler de yerlerini korumaktadırlar •• ) •. Ama, 
ne acıdır ki ,en iyi koşulları sosyal-demokrat örgütlenmeler içinde bulabilmişler-
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dir. Bu anlamda Marksist örgütlenmeler, şosyal-demokrat örgütlenmelerden çok geri· 
durumdadır1ar •.• 

Marksist Hareket' in onune koyduğu "nihai kurtuluş. ·.proletaryanın kurtuluşuyla 

sağlanacaktır" gibi toptancı mantıktan Ötürü (nasılsa devr.im yapacağız,sizin de 
sorununuz bu çerçevede çözülecektir gibi) kadınlar,çareyi ayrı örgütler oluştur

makta bulma·ktadırlar •• Başka türlü olması: da mümkün değil zaten •• llL Enternasyo- · 
nal' in deneyimi , TKP 1 nin ilerici Kadmları1 ının mücadele süreçleri ortada •• · Bugün 
hala sınıf örgütleri içinde yerlerini kqrumuş olsalardı,elde edilen bunca geliş

menin olamıyacağından emin olabilirdiniz.·. Bağımsız olarak bugün Kadın Hareket,le
ri 'nin geldiği (örneğin: İskandinav ülkeleri ve Avrupa 'rıın bazı ·ülkelerinde 
of.dtığu gibi ) nokta azımsanmıyacak bir boyuttadır. Henüz çok yaygın olmasa bile~ 

bazı ·ülkelerde kadın-erkek arasındaki eşitsizlik, hemen hemen yok denilecek 
düzeye ulaşmış durumdadır. Böylesi somut kazanımlar elde edilirken,hangi mantık'la 

"gelin birlikte -aynı örgüt çatısı altında- örgütlenelim,devrim yapallm,nihai · 
biçimde sorunu çözelim" diyebilirsiniz ? örneğin; Kürtaj serbestis·i,eşit işe eşit 

ücret,iş yerlerinde kreş,hamilelik döneminde ücretli izin vb •• gibi mücadele 
biçimleri karşısında, bunların "kurtuluşu sağlamadığı ,güçlerimiti böldüğü ve bu· 
nedenle b!Jrjuvazinin ekmeğine yağ sürdüğü" gibi sloganlarla kadınlara· çağrıda 

buH.mamazsınız. Nasıl ki, Kürdistanlı Marksist Hareketin ulusal kurtuluş mücade
le~i vermesi. ve bu sorunu çözmesi demokratik bir mücadeleyi g'erekli kılıyorsa ve 
nihai kurtuluş için bir engel teşkil etmiyorsa (Türkiye'deki demokrasi mücadelesi 
de öyledir •. ), aynı biçimde Kadının kurtuluşu mücadelesi de demokratik bir sorun 
olup, nihai kurtuluşa engel teşkil etmemektedir •• Bu durumda ortaya iki .altarnatif 
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çıkmaktaqır: Birincisi;, tarihsel_ süreç içinde k.(ldına yapılmış ,haksızlıklardan 
dagan gOVensizlik orta~ının giderilip, getçekçi ve 'kadının so~ut sorunlatıni 
yan s ı tan ,özgül durumunu içeren örgiltlenme ~odelleri oluşturup bi rı i k te mücadele 
zemi!li 'nin yaratı lması .. ikincisi ise; bugünkil somut (baQımsız kadın örgütlenme-s i) 
durumu kabullenerek ,onunla daha ci.ddi ve ~aha yakın i I işkiler kurmak ve ortak 
noktalarda biraraya gelebilmenin olanakların) yaratmak ... Nihayet, sorunun erkek
lerin de sorunu olması nedeniyle, buna dem6kratik bir sorun olarak yanaşmak, kan 
vermek ,yardımcı olmak da, bir bakıma Marksi?tlerin en öneml i görev leri aras ında
dır. Bu göreve c iddiyetle eği lmemiz gerekiyor •.. 
Zaman zaman, kimi Marksist çevrelerden şöyle bir ses yilkselmektedir : 11 Kadın 
hareketinin mücadelesi düzene karşı bir milcadele olmadığından,burjuva • bir öz 
taşımaktadır·~~ 11 Kuşkusuz bir yanı böyle olma~ la bi rı ik te, şu olumlu yanı da görmek 
zorunlulugu vardır: 11 Burjuva aile kurumunun 'parçalanması ,burjuva ahlak ve killtilriln 
parçalanması ,gerici burjuva geleneklerinin · parçalanması vb •. ~ gibi ..• 11 Bunlar 
kilçüksenecek şeyler değillerdir. Demokrasi milcadelesinde ele geçirilmesi. gerekl•i · 
mevzilerdir •. Aslında şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz: 11 Ulusal kurtuLuş 
Mücadelesi, Demokrasi mücadelesi,. Sendikal mücadeleler vb ... 11 nin muhtevaları ,hiç 
te Kadın nareketi • nin muhtevasından i leri deği llerdir .. Bunları bir anlamda eş 
deQer mücadeleler olarak görebiliriz ... Ama, bazılarını bOyilk bir şevkle omuziar-
ken, bazılarını (örneğin kadın mücadelesini) da tu kaka yapmaktan geri kalmıyo
ruz ••• Çifte· standartlığın boyutu dar değildir~ oldukça geniş tutulmalıdır •• 
Bütün bu yanı ı ş eği 1 imler kimseye bir yarar sağlamaz. Bay la (erkeklerden daha 
erkek olan !) bayanlar en a~ından demokratça bir tutum içinde olmalıdırla~. 
Marksist olmaksa, çok daha ileri ve fazlasını yapmayı gerektirir •.• 
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Burada Dünya Proletaryasının durumuna kısaca bakmak gerekiyor. 

Bilindiği gibi, Gorbaçov•la birlikte başlayan politik hat, herkesçe biliniyor. 
1990 yılına girildiğinde, 11Sosyal i st Blok 11 ta al t-ü st durumlar daha da kabard ı.. 
11 Komünist 11 partiler kapatılıyor,bunların yerine serbest ekonomi düzeni ile uzlaşa
cak sosyal-demokrat nitelikli partiler kuruluyor ••• SSCB 1de dev bir. da-lga gibi 
yükselen ulusal çatışmalar, görülmedik boyutlarda bir başkaldırı haline geldi. 
Topların ve tankların yok edici güçleri karşısında, kargaşalık 11 geçici 11 dindirile
biliniyor •• 11Sosyalist 810k 11 ta işçi sınıfından SÖZ eden kimseler yok artık_! .• 
Olan tek şey ulusal çıkarlar•dır. Her ~ey bu dar görüşe ve çıkara terkedilmektedir 
ve bunun adına da gerçekçilik den i ı i yar.. Ulusal çıkarların daha sağlıklı ve 
güvenli işleyebilmesi için, emperyalist-kapitalist sistemle: de uzlaşmaktan kaçı
nılmıyor .• Bu politikaya başkaldıran uluslar ise, iki süper•in anlaşması karşısın
da acımasızca .cezalandı rı lıyorlar. iki süper, yeni paylaşımlar yaparak ,aralarında
ki denge • yi eşi tlemeye çal ışmaktadırlar •• Bu eşitleme eylemine karşı koyanlar ,her 
yandan tasallut altına alınarak ve hatta işgal edilerek kendilerini kurtaramıyor
lar •.• 

Tüm, bun.lar yaşanırken, proletaryanın sesi-soluğu duyulmuyor .. Hatta birçok yerde 
olan bıtenlere alkış bile tutmaktadır. Dünya proletaryasının örgütü yoktur, 
olabilecek tüm temel taşları fırlatıp atmıştır. Artık sın1f perspektifleri yerine, 
"sosyal demokratlar önderliği"nde mücadele perspektif daha cazip hale. gelmiştir •. 
Sınıflar arasındaki farkiara rağmen, 11 barış içinde birarada yaşamak 11 günümüzün 
temel sloganı haline gelmiş durumdadır ••. 
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Peki, Türkiye ve Kürdistan'daki durum nedir? 

Her iki ülke Marksistleri örgütsüz ve da~ınik durumdalar. Düzene altarnatif olmak 
bir yana, dünya sınıf perspektifinde oluşan bunalımı aşacak durumda da de~iller
dir. Çünkü, gıdalarını almış oldukları (SSCB, AEP, ÇKP, IV. Enternasyonal ve 
Auro-Komünizm vb .. ) kaynaklar kurumuş duruma gelmiştir. Onların içinden çıkama
dıkları bunalımlardan dolayı, Türkiye ve Kürdistan 'daki Marksist Hareketler iki 
misli bunalımdan paylarını almış durumdalar. Bu yüzden kimi çevreler, kaynakları
nın vermiş oldu~u gıdalar do~rultusunda (düzenle uzlaş !) bir eğilim içine girer
lerken; bunun. dışında !<alan çevreler ise, çarpık,slogan düzeyini aşmayan teorik 
be 1 ir leme le re s ı k ı s ı k ı ya sarı ı ara k ,yaşamı arı n ı b f.raz daha uzatmanı n çare ı eri n i 
aramaktadırlar •• Bu çevreler teorik olarak oldukça radikal olmalarına karşın, 
pratikte çok farkhr bir durum· göstermektedirler. Birinci kategori içinde ele 
aldığımız uz 1 aş ı c ı grup şöyle ya da böyle sınıfla belli ilişkiler (}·anlış ya 
da doğruluğu tartışılır) içinde olmalarına rağmen;ikinci kategori de ele aldı~ımız 
çevre 1 er i se, daha çok genç ı i ~e dayanan ve bu neden ı e dar b ir düzeyde ka 1 an 
radikal eğilimler olarak gözükmektedirler .. Her iki kesimin değil sınıfın kurtu
luşu, kadını özgürleştirmek için ayakta duracak durumları bile yoktur.. : 
Kürdistan da, sını fs al perspektif olarak yukarıda açıklanan Türkiye • deki: durumdan 
pek farklı de~ildir .• Yalnız, Türkiye'den farklı olarak, ulusal kurtuluş mücadele
si ve boyutu içinde durmaktadır .• Bu perspektif de, erkeğin oldu~u kadar kadının 
da birincil görevlerinden biri olarak durmaktadır.. Ulusal Sorun çözülmeksizin, 
Kürt kadını'nın legal bir mücadelede yerini alması mümkün görülmemektedir .. 
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Siyasi arenada Kürt kadını olarak, siya.et yapması, yazması, propaganda faaliye

tinde bulunmasının koşulları bulunmamaktadır •• O halde, Kürt kadını'nın mücad~le 

ve örgütlenmesi Türkiye'deki örgütlenrried~n farklı olarak illegal olmak zorundadır. 

Ayrıca,Kürt kadını, Kürdistan'da siyasal: bir güç haline gelebilmek için (Kürdis

tan' ın bugünkü koşulları itibariyle), SlLAHLI KADIN HAREKETİ biçiminde örgOtlenme 

zorunluluğu en doğru alanıdır •• Ancak,,; böylesi bir örgütlenme ile, siyasal bir 

güç haline gelebilir. İkincisi; konumlar)'ı farklı da olsa, bir iran,bir Nikaragua 

örneklerini hayata geçirmek olanaklıdır:ve olmalıdır da •• Kürt kadını, Kürdistan 

Ulusal Kurtuluş Mücadelesi •ne hem ulusal kimliği kazanmak ve hem de kendi istem 

ve taleplerini sunabilmek için, böylesi pir örgütlü güce ula$mak ihtiyacındadır .• 

Kürt kad;nı, silahlı bir örgütle, Kürdistan Ulusal kurtuluş Mücadelesinde kazana~ 

cağı 'güçle birlikte kendi (kadınlık) 'kimliğini daha güçlü biçimde sorgulama 

fırsatı elde edecektir •• Bu alandaki m(lcadele'de, diğer politik güçlerle ortak 

mücadele (Cephe, Güçbirlikleri vb •• ) platformları yaratmalıdır. Bunu zorlamalı

dır da... Şu çok iyi bilinmelidir ki, zorlanacak sınıf perspektifi karşısındç. 

Marksist Hareketin kadın sorunlarına ciddi biçimde eğilmesi söz konusu değildir. 

Bugün Kürdistanı ı parti ve örgütlerin hiç birinde kadının özgül durumuna iliŞkin 

somut bir girişim bulunmamaktadır. Kimi programlarda söz ediliyorsa da, pratik 

olarak bu programın uygulanmasından yoksundurlar •• Bir güç olarak Kadınlar kendile

rini dayatmadıkları sürece,bu böyle sürüp gidecektir •• Bunu hiç bir zaman gözden u

zak tutmamalıyız •. 
Dünya 'daki .egemen erkek örgütlerinin durumu buyken, kadın dünyası (örgütlenmesi) 

ne durumdadır ? Kadın örgütlenmesi erkek egemen örgütlerini tu kaka ederken, 

acaba, kendi leri pür zel al mi ?Burada kadı n örgütlerinin çe ş i tl il i ği üzerinde 
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durmayacağız. Bu, ayrı bir tartı şma konusuqur. Ancak, kadın har·eketinin dünya, 
Türkiye ve Kürdistan'da (Kürdistan'da tümüy,le örgütsüz •• ) örgütsüz olduğu,bazı 
merkezlerde salt dergi çıkarma, tartışma ve ;'toplantı düzenleme, konferanslar ile 
bazı zamanlar bir iki protesto eylemi dışıda taşmadıkları görülüyor. Giiçlü bir 
eyl~m (önemli olmakla birlikte) çizgisi oluşt0iamadıkları besbellidir •• Araiarında~ 
ki ayrılıkların giderilemez olduğu bir çeşitl1liğe sahip olmakla birlikte,~üm güç
lerini bir ortak platformda birleştirmelerinin koşulları olduğu inanc.ırıdayı.z. 
Böyle bir adım, kadın Hareketini daha da güçl;ü kılacaktır.. · . . ; ~ . ' : : 

Sonuç olarak, Kadın Hareketi 'nin başlıbaşına bi.r mücadele alanı olduğunu kııbullen-
mek durumundayız. Bu alanın varlığını yadsıyan ya da onu kendi içinde ~ritecek 
toplumsal hareketlere karşı koymak; onun özgpl mücadelesini savunmak,her ~emokra~ 
tın,her Marksistin görevi olduğu inancındayız. Kesin bir biçimde, • bU: görev, 
bilinçli kadınların mücadelesi sonucunda boy verecektir. 
Bugünün Türkiye' si, kadınların diğer toplumsal (öze ll i kle Marksist) muhalef~~, 
iç inde örgütlenmelerine olanak vermemektedir. Bu nedenle, kadı ri ~ar, öz g ii r 
mücadelelerini ancak, "bağımsız örgüt"lerle sürdürebi ı i rler. Bağımsız ö,nıöt 
modelini ise, mutlaklaştırmamak gerekiyor •. 

Toplumsal muhalefet grupları arasında,kadının özgürleşmesini isteyebilecek yegane 
güç,sınıf temelinde mücadele eden Marksist güçlerdir. Bugün marksist hareket, 
Kadının Kurtuluş Mücadelesi 'nin özgül yanına kendi mücadelesi içinde bir 
altarnatif üretemiyorsa ,yarın da bunun böyle olacağı gibi kes in bir an layı Ş SÖZ 
konusu olamaz. Mutlaka bir çözüm üretileceği inancındayız. 
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Bağımsız kadın hareketi ,kadınlar . için ne gibi olanaklar yaratacaksa, Marksist 
Hareketin üreteceği çözümler de bundan geri olmayacaktır, olamciz da... Bulunacak 
çözüm, gerçekçi ve pratik olarak katılımcı olmak durumundadır. 

Kadın Hareketi 'nin eşi tl ik mücadelesini ,kendi içinde eritme deği 1 ;fakat, tüm 
özgü 1 yanlarını tesbit ederek ve bu alanda aktif bir .mücadele gerekiyor. 

Ortak verilecek mücadelede, kadınları ilgilendiren sorunlarda,onların belirleyici 
olmaları gerekir. Bu olanak her koşulda sunulmalıdır. 

Tüm bu gelişmelerin sağlanması uzun bir süreç sorunudur. 'Gerek ortak mücadelede 
olsun, gerekse bağımsız mücadelede coı·sun, bu,kadınların bir güç olmalarına bağlı

dır .• · Eğer bir örnek vermek gereki rs·e; Kürt ve Türk Marksistleri arasında yıllar
ca sürüp gelen 11 Kürtler bir Ulus mudur, değil midir ?11

,
11 Kürdistan sömürge midir, 

değil.. midir? 11 tartı şmaları; Kürdistan • cja gel i şen Ulusal ve .Toplumsal güçlerin 
kendi lerini .dayatmaları sonucu by olgu1ar kabulleni Imiş ve ş,itııdi c,l<ürtler Ulus 
değildir$ ya da Kürdistan sömürge değildir diyebilecek bir gUÇ ·hemen hemen yok 
gibidir .. O halde, 1990. yı ı ının. sloganı 11 Kadınlar örgütlü. GuÇ Qlsun ! 11 Şekl inde 
olursa pek yanlış sayılmaz. · · 

Kadınların kurtuluşu birinci derecede kendisinin, ve ikinci dere<:;ede işçi sınıfı

nın eseri olacaktır ! 1990 yı·l ının 8 Mart günü dünya kadınlarının özgürlük için 
atılım yılı olması dileğiyle,başarılar dilerim. Saygılarımla •. 

Bartın özel Tip Cezaevi 
N.şiyar 
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TOM DEVRİMCi,DEMOKRAT VE SOSYALİST TUTSAKLARA ÇAGRı.------------ı 

Değerli arkadaşlar, 

Bilindiği gibi, bugüne kadar ulusal ve sınıfsal mücadele tarihinde önemli yeri 
olan günlerin, hapishanelerde çe şi tl i kutlama ya da protestolar la anı lması bir 
gelenek haline gelmiştir. 

Bu anmaların esas amacıysa,kitlelere siyasal mesajlarımızı iletme vesilesi olmala
rıdır. Bugüne kadarki anma yöntem,biçim ve araçlarının bu amaca ne ka~ar uygun 
oldukları ya da bu işlevi yerine getirip getirmediği ayrı bir değerlendirme 
konusu yapılabilir~ 

Ancak, biz bu anmalaritı, _hapishanelerde gelenekselleşmiş kutlama biçimleri yanın
da,yeni yöntem ve araçlarla,hem sosyalist kamuoyuna hem de kitlelere hitap edecek 
şekilde geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. özellikle herşeyiri yeni baştan 
gözden geçirilmeye ihtiyaç duyulduğu,ulusal ve uluslararası düzeyde yeniden inşa 
sürecinin yaşandığı böylesi bir dönemde,bu daha da önem kazanıyor.. · -

Günümüzde Türkiye ve Kürdistan•daki Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Mücadeleleri•nin 
g~lişen boyutlarına ilişkin şu tip gözlemler yapmak mümkündür: 

Türk "S~sy~list" Hareketi, 12 Eylül yenilgisinin yaralarını sarmaya;ideolojik,siya
sal ve ?rguts~.l ~landa yeniden inşaya çalışıyor. "Sosyalist" hareket,işçi sınıfı 
tıareketı ve Kurdıstan Ulusal kurtuluş Hareketi arasında organik bağlar kurulmuş 
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değil. Her biri kendi kanallarından ve, değişik boyutlarda gelişen bir seyir 
izliyor. 

~ Kürdistan Ulusal Ve Toplumsal Kurtuluş MOcadelesi,özellikle, 80'li yıllarda, 

Orta-Doğu'nun. uluslararası boyutta yankı bulan önemli odak noktalarından biri 
haline geldi. Aynı sOreçte, FKö'nOn statükocu çözarnıere daha da yanaşması ve 
Kürdistan. Vt4sal kurtuluş Mücadelesi 'nin kurtarı lmış bölgeler yaratacak düzeyde 
başarılar sağlaması ,Orta-Doğu 'da ve ulusl;;ırarası gizli-açık diplomaside Kürdistan 
Sorunu'nu ön.plana çıkardı. · 

Si lah lı mücadele ,bu dönemde K. Kürdistan' da da baş !atıldı .Bu olgu, Türk sömürge_ci le
rini paniğe kaptırdı. 12 Eylül darbesiyle Türk ve KUrt halkı üzerinde _pekişt~rilen 
merkezi otoriteye kurşun sıkı larak zaafa u~ratı ldı. KUKM bölge düzeyinde olduğu 
gibi,Türkiye'de de kendi iç dinamikleriyle boyutlanarak gündemin birinci maddesi 
haline geldi.. · 

Türk sömürgeci ·burjuvazisi 'nin geleneksel anti-Kürt,anti-Komünist politikaları, 
bu ve b~nzeri toplumsal gelişmeler karşısında iflas ettikçe hırçınlaştı ve özel
likle Kürdistan'da sömürgeci devlet terörü'nü daha da tırmandırdı. Bugün, hem bu 
po li tikalarin hem de Kemal i st ideoloji • nin tam anlamıyla çıkmaza git~iğini hep 
birlikte görüyoruz. · ·· • 

Gelinen noktada hemen her kesim, "Kürt Sorunu"na çözüm önerileri sunmaktadır.· 
Doğal olarak, Türk "sosyal i st" lerinin de, dünkü çözümlerini gözden geç i rerek,yeni 
bir perspektifle soruna yaklaşma çabası içinde olduklarını görmekteyiz. 
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Ancak, yıllardan beri hapishanel~rde tuttilan sosyalistlerin 'bu konuda neler 
düşündükleri ,ne tür yeni perspektifler geliştirdikleri ,hem sosyal i st kamuoyu, 
hem de Türk ve Kürt halkı tarafından yeterince bilinmemektedir. 
İşte ,bizler, Mart ayının { 16 mart Halepçe Katı i am ı • nın ,21 Mart Newroz Bayirarnı ve·. 
30-31 Mart Mehabat Kürt Cumhuriyeti Liderler'inin iran sömürgecilerince '1947'de 
idam edilmeleri dolayısıyla) Kürdistan Kurtuluş Mücadelesi'ndeki önemli· yerini 
vesile ederek,tüm tutsak devrimci-demokrtıt-sosyalist birey ve grupların 11 TORK 
'SOSYALiST' HAREKETi ve KURDiSTAN SORUNU" "DONü BUGONO" konulu bir PANEllDE yan 
yana gelip,görüşlerini anlatmaLarını uygun gördük. . ... __ 

1

• 

Bu Panel'de yapılan tüm konuşmalar kaset'e-kaydedilerek metin haline getiArıeye ve 
"sosyalist" basına değerlendirmeleri için sunmayı amaçlıyoruz. •· -~ 1 ··, 

Bu amaç ve düşüncelerle, 21 Mart Newroz Bayramı ve uluslararası Irkçıl1kıa·-~Mücade- · 
le Günü'nde düzenlemeyi düşündüğümüz bu panele tüm arkadaşları katılmaya çağırıyo
ruz. 

13 Mart 1990 iUZGARİ,_ 

Not: Panel Yer ve saati: Yer/ B-2, tarih/ 21~2 mart , Saat/ 13-17 arası. 
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[ dilekçe 1 

ADALET BAKANLI Gl 

CEZA VE TEVKiFEVLERi GENEL MODORLOGONE 

BAKANLIKLAR/ANKARA 

12 Eylül sonrasında,cezaevlerinde oldukça kötü koşullar altında yaşayan_ v~ h~r
tür

lü uygulamaya maruz kalan bizler, açık ki, sağlığımızdan ,~ok!, şeyler yı tırdık. Bu 

durum resmi makamlar tarafından da bi ı iniyar •. Bl1 konı,ıôa gereken d~yarlıl ~-ğ~_n 

gösteri leceğ i i. fade ed i I me sine karşin, uygulamada b~na,uygun cavr.anılmadı~1nı· ,goru

yoruz· •. 

·Şu anda Bartın özel Tip Cez.aevL'nde J;>ulunan arkad,aşımız ismet ÇOLAK' ın\'tedavisi 

iç in ~ereken duyarlılığın gösteri lmemesi düşündürücü olmanın öte s inde bir durum

dur. ısmet ÇOLAK arkadaşımız, Bakanlığınıza ilettiği dilekçede sağlık durumunu ve 

tedavi olma isteğini ,bunun gerekçelerini detaylı bir biçimde anlattı ve i leri 

·düzeyde teknik cihaz donanımına sahip tam teşekküllü bir hastahaneye gönderilmesi

ni talep etti.. 215 
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Gerek Bartın 'da ve gerekse Zonguldak 'ta bulunan hastahaneler ve tıbbi donanımın düzeyi ,arka9aşımızın kalp rahatsızı ığını saptayabi lecek düzeyde deği ı. öze ll i kle kalp hastalıklarında,daha gelişmiş bir teknik düzeyin son derece önemli olduğu bi ı iniyar. Ni teki m, şu anda tedavi görmekte olan ve sağlığına kavuşması için ·ameliyat edilmesine karar verilen Şaban iSA'nın kalp rahatsızlığı ancak tam teşekküllü ve ileri cihazlarla donatılmış bir hastahanede anlaşılabilmiştir. ·ram teşekküllü bir hastahaneye sevkedilmesi için sürdürdüğü uğraşlardan bir sonuç alınmaması üzerine, arkadaşımız İsmet ÇOLAK, 8/3/1990 tarihinden itibaren açlık grevine başladı ve bunu da bakanlığınıza iletti. Aradan bir haftalık süre geçmesine rağmen, Bakanlığınızın sorunu çözmek;için herhangi bir adım atmadığı görülüyor. Açlık Grevi'nin kalp hastalığı çekmekte olan birisi üzerinde nasıl bir etki · yaratacağını düşünmek bi le ürkütücüdür. 
İsmet ÇOLAK arkadaşımızın, en kısa zamanda, rahatsızlığına teşhis k6yabi lecek i leri teknik donanımlı tam teşekkülü bir hastahaneye sevkedilmesi içi~ gereken işlemlerin yapılmasını talip ediyoruz. Akbi takdirde tüm sorumluluğun, başta Bakanlığınız olmak üzere ilgili makamlara ait olacağını ifade etmek istiyoruz. · 
Bartın özel Tip Cezaevi B/2 Koğuşu Tutuklu ve hükümlüleri. 
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HALEPÇE KATliAMINI UNUTMADIK 

BiNLERCE KEZ LANETLİYORUZ 

16 Mart 1988 halkların tarihine büyük bir katliam olarak geçti. Bu katliam, hiç 

unutulmayacak olan HAl EP ÇE KATLiAM I •dır .. 

Kürdistan, toprakları dört parçaya bölünmüş,ulusu, Türk,İran,Irak ve Suriye 

devletlerinin zulüm ve vahşet çemberinin içine alınmış bir ülkedir. Geniş bir 

yüzölçümüne sahip toprağı ile Orta-Doğu ı nun en kalabalık nüfusuna sahip köle 

ed ilmi ş Kürt Ulusunun tarihi isyanlar la ,başkaldı rılarla doludur. Bunun yanında 

büyük jenosidlerin ve kıyımların,vahşetin de yaşandığı bir tarihtir aynı zamanda •. 

öyle ki,Kürt Ulusu, tarihte yok edilmek istenen bir ulustur. Kürdistan tarihi 

bunun örnekleri ile doludur. 

Kürtler üzerinde uygulanan jenosidlerin en büyüklerinden biri, kuşkusuz yakın 

tarihte ( 16 Mart 1988) yaşandı. Güney Kürdistan ı da yıllardır uygulanan katliam! ara 

bir büyüğü daha eklendi. Saddam Rejimi ,Güney Kürdistan ı daki HALEPÇE kasabasını 

kimyasal silahlar kullanarak bömbalattı. Bu insanlık tarihinin yüzkarası saldırı

sının hedefi sivil halktı.Bu saldırıda çoğu çqcuk olmak üzere,kadın ve yaşlılardan 

oluşan 5.000 dolayında Kürt insanı katıedildL Hepsi bu değil elbette. Binlerce 

insan ise, bu saldırılar sonucu sakat kaldılar. 

Tarihte yok edilmek istenen ,ülkesi ve varlığı kabul edilmeyen, emperyalizm ve 

işbirlikçilerinin çeşitli oyunlarına,ikiyüzlü politikalarına maruz bırakılmış 

217 
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olan bir ulus,bir halk,bu gOn bir kez daha dOnyanın gözleri önünde böylesine bir v a h ş e t yaş ad ı. . 
Ne yazık ki,uluslararası kamuoyu'nda Irak yönetiminin bu ,bOyOk jenosidine karşı Kürt ulusu'na yönelik diğer saldırılarda da olduğu gibi ,olması gereken tepki gösterilmedi. .Adeta kulaklar sağır,gözler görmez oldu. Bu ise, Saddam Rejim.ini cesaretlendiren,fOtursuzca davranmasına yarayan•bir işlev gördO. 
Irak yönetimi iran'la "ateş ke.'s" anlaşmasından sonra, Kürt Ulusuna karşı $aldırılarını sürdürmeye,kimyasal gaz kullanmaya devam etti. Bu saldırılar, dur-durak bilmedi. Bunun sonucu binlerce Kürt kendi. vat~nını terketmek zorunda bırakıldı. Saddam rejimi' nin katı lamlarından kurtulmak için ülke s ini terk etmek zorunda bırakıldı. Saddam rejiminin katluamlarından kurtulmak için ülkesini terk etmek. zorunda kalan binlerce Kürt, İran ve Türkiye'ye sığındılar. Aynı politika;nın bir başka yürütücüsü Türk Devleti, bu kıyımlardan kaçan Kürtlere önce sınırlarını kapataraksınırı geçenleri Irak'a qeri~eslim ederek daha fazla insanın katiedilmesine yardımcı oldu. 1988 EylOl'ünde Kürtlere sınır açıldıysa da,ülkesini terk etmek zorunda kalan bu insanları tel örgüler le çev ri ı i, karakollar la doıııatılmı ş kamplarda esir bir yaşama maruz bıraktı. Kürtlere karşı," insancıl Davranma" demegoj i sine rağmen ,Orta-Doğu 'da Kürtler.e karşı yürütülen kanlı pol itikal&rın bir ucunda bulunan,'Irak'la ·işbirliği yaparak .Kürt halkına karşı hava saldırıları düzenleyen Türkiye egemen sınıfları,onun devleti,bu katliamları.n doğrudan sorumiuları arasındadır. 

Bu katliamların amacı çok. açık ve anlaşılır bir şeydir. Amaç, bağımsızlık iste-218 www.a
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yen,özgür yaşamak isteyen Kürt Ulusunun .. Ulusal ve Sosyal Kurtuluş Mücadelesini 

engellemeJ<tir. Oysa ki, hiç bir güç,halkıa:nn. kurtuluş mücadelesini engelleyemez. 

Onların zaferinin önünü alamaz •. Kürtler.in~·'iflusal ve' Sosyal Kurtuluş Mücadelesi 

de, kıyırolara rağmen, emperyalizm ve fşbirlikçilerine karşı zaferini er ya da geç 

~lde edecektir. •· 

ikinc i yı 1 dönümUnde ,HALEPÇE katı i arnını bütün nefretimiz le kınarken·,Kürt Ulusu' nun 

di.nmeyen acılarını paylaşıyoruz. 

',i&ı 

Bartın özel Tip Cezaevi 

StYASlTUTUKLULARI 
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Z. ADSIZ ARAMIZPAN AYRlLDI .• 

Zeki ADSIZ, yakalandıQı hastalıktan kurtulamıya
rak, 17; Nisan 1990 günü tedavi görmekte olduğu 
Federa;l Almanya' nın Köln şehrindeki hastahanede 
yaşamını yitirdi.. · 

1948 yılında Bingöl'de dünyaya gelen Z. Adsız 

genç yaşlarda devrimci mücadeleye atılmıştı. ilk 
kez 1!2 Mart 1971 'de tı,ıtuklanıp yargılanmıştı. 

Daha sonra, Basın/Yayın YOkşek Okulu'nu bitirerek 
gaz~teciliğe başlayan Adsıı; bu kez yazdığı 
yazılarından ötürO yargılanını ş ve ·sonuç olarak 
10 Ay hapis ve 6 ay sürgün cezasına çarptırılmış
tı.. 

Sendikal çalışmalarda da bulunan Adsız,BAY-SEN'in 
kurulmasında görev yüklenmiş ve sürgüne gönderil
diği dönemde de sendikal faaliyetlerin.i sürdür
müştü. Son olarak DİSK'e bağlı Genel-iş sendika-

ve DİSK 10. Bölge Temsilciliği görevlerinde bulun-
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Siyasal faaliyetlerine 1974 yılından itibaren özgürlük yolu olarak bilinen grup içinde başlayan Z. Adsız; parti yayınlarından ve TKSP'nin açıklamalarından anlaşıldı· ~ğı kadarıyla TKSP-MI<iüyesi olarak görev yapmış ve 1982 yılında, TKSP 'Yi "Sağ-+reformist" olarak eleştirmiş,. bir grup arkadaşı ile birlikte TKSP'den ayrılm~ştı. daha sonra, TKSP Roja Welat grubunu oluşturmuş ve 1986 Mayıs ayında ise, KiP .GBK örgütü ile birleşerek Tevgera Sosyalista Kurdistan (TSK) partisini kurarak, ölünceye kadar da bunun. Gerıel Sekreteri olarak görevini ·sürdürmüştü. ömrünün son 6 saatini ise, komada geç i ren Ad s ız, yakalandığı hastalıktan kurtulamadı ve aramızdan: ayrıldı .• ölümü, Kürdistan ve bazı Türkiye Devrimci .çevrelerinde üzüntü. ile karşıla~dı •• 23 Nisan 1990 günü uçakla cenazesi Diyarbakır'a gönderildi. Kalabalık\ bir kitle tarafından karşılanan cenaze, daha sonra Bingöl'de düzenlenen bir. törenle toprağa veri Idi. Z.Adsız 'ın cinazesi doğduğu v. e uğruna savaştığı ülkesinde toprağat:veril ir ken,(Diyarbakır'da karşılandığı sarada da} poli.s ve güvenlik güçleri !tarafından birçok oyun tezgahiandı ve provakasyonlara girişiidi. Engellenmek istenen tören, herşeye rağmen yapılabildi. · · 
( ... ) 
:Adsız, arkadaşlarımız tarafından ölümünden çok kısa bir süre önce hfistahanede ·Ziyaret edildiği sırada, partimizin son olarak yaptığı Mücadei~ Biriiktenliği çağrımıza da olumlu cevap vermişti .•. 

Avrupa Sekreterimiz, TSK'ya bir başsağlığı mesajı gönderdi. Mesaj şöyle: 222 . . 
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Hareketinizin önderi Zeki Adsız'ın ölümü ,bizde derin bir acı uyandırmıştır. Ölümüne 

çok yakın sı rada ziyaretine geldiğimizde; siz arkadaş ları na dediğim sözü yinel i yo

rum: Zeki Adsız Kürdistan Devrimi'nin kendisine ihtiyaç duyduğu bir dönemde aramız-

.dan ayrıldı. Arkadaşları ile ailesine başsağlığı dileklerimizin iletilmesi dileğiy

le,devrimci selam ve başarı dileklerimizi sunarız. 

Başsağlığı mesajımıza Tevgera Sosyalist a Kurdistane Komita Navendi adına şu cevap 

gönderildi: · 

· Dosten heja, Dı dema nexweşi ü wefatkırına Sekretere me ye gışti ZEK! ADSIZ (K. 

Saleh) de, yen ku wi · ü me teni nehıştın ü kedere me parwekırın em jı we re li ser 

nave rexıstına xwe spas dlkın .. 
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HABER] 
11Helsinki Azınlıklar Alt Komitesi ve Kürtler 11 

1990 yılında Kopenhagen'de toplanacak "Helsinki Azınlıklar Konferansı•:na hazırlık amacıyla, 30 Mart-1 ·Nisan 1990 tar,i.hleri arasında Kopenhagen •da alt komite toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Türkiye'den İsmail BEŞiKÇİ ve Mümtaz Soysal çağrılmışlardı. i. Beşikçi gelemediği toplantıya (Pasaport alamadığı için ve toplantıdan önce yazdığı bir kitaptan tutuklu bulunduğundan) bir mektup göndermiş ve bu mektubun toplantıda Avrupa • da bu ı unun Avukatı Şerafett i n Kaya tarafından okunmasını istemişti. 
tsrnail Beşikçi, bu mektup yanında bir de mesaj göndermişti. Mesaj ın i.çeri{li özetle şöyleydi: 

"Kürt Halkı~ Kendi Kaderini Kendisinin Tayini, ülkesini işgalden kurtarma konusunda kararlıdır. Çeşitli eylemler:.e bunu göstermektedir. Kürt halkının bu kalkışması karşısında TC daha da hırçınlaşmıştır ve Kürt halkının mücadelesi karşısında inS·lni olmayan yöntemlere başvuruyor 224 

Bunun için katliam hesapları var. Kürt halkı · böyle bir tehlike ile karşı karşıyadır. Kürt halkı, demokrat bilim adamlarının,konferansa katılan azınlık haklarında uzman delegelerin, içinde bulunduğu bu haki ı mücadelesine destek göstermelerini, onun yanında yer almalarını bekliyor. Ben, cezaevinden size bu halka destek göstermeniz için çağrıda bulunuyorum". 
Konuşmacılardan prof. Mümtaz Soysal konuşmasında, "Kürt Sorunu bir dış kışkırtmadır"diyerek, Sorunun "Türkiye 'nin bir tç meselesi" olduğunu bel ir ledi. Böylece, Türk "Demokratları nı n" geleneksel sosyal-Şöven tavrını ortaya koydu. Devletin muteber sözcülerinden olan M. Soysal, aynı zamanda her dönemin "Kıbrıs sözcüsü" dür. TC'yi savunmada yurtdışı gazilerinde ve Türkiye'de "Kral dan çok kral cı" oluşunu burada da sergiledi.. 
Toplantıya t.Beşikçi katılmadığı için çağrılı 
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ouıunan Sertaç BUCAK ve Eşref Okumus Kürt SorunUJ. 
nu Azını ı~ hakları düzeyinde ele aldılar. 11Hel· 
sinki Antıaşması'ndaki azınlık haklarını kUrtlere 
tanımayan ve Kürtler· üzerinde yoğun baskı kuran 
TC'ye baskı yapılarak; Kürt dili ve kültürünün 
gelişmesini engelleyen kanunların kaldırılması'' 

temelinde öneride bulundu~ar. . . 
,, \ ' ' 

Daha sonra Kürt Sorunu' H~ ilgi ı i çağrı lı bulunan 
Hrair BALAtN (BM\de görevli Ermeni asıllı bir 
Amerikalı) ise, Kürt;Sorunu'nun bir azınlık 

sorunu olmadığ·ını vurgula'di. ve . ·, __ 

"~eşi~çi '~in dediği gibi, bir halkın kişiliği
nın sıyası temelde kabulü sorunudur" dedi •. 

Da~a. sonra.söz alan tsveç ve Alman delegeler de 
Kürtlerın tek kurtuluşu Kendi Kaderlerini 

Tayin Hakkına sahip olmalarıdır. Parçalanmış 

bir halkın sorununu, tüm halkın geneliyle 
düşünmek gerekir" dedi ler. 

Bu bel ir lerneler üzerine bir tartışm~ ortamı 
doğdu. Pari s "Kürt Enstitüsü" adına toplantıya 

katılan temsilci, Toplantı başkanına Saharov'un 
Mektubunu (Paris'te yapılan "Kürtler, 1nsan 
Hakları ve kültürel Kimlik" adlı "konferans"a 
~ö~derd iğ i ve Kürt Sorunu • nun BM • ve götürü lmes i 
ıçın ~a~ışm~lar yapılmasını isteyen mektubu) 
vermesı uzerıne, başkan mektubu gündeme aldı ve 
salonda başlayan tartışmaları kesme fırsatı 

au belirlemeler üzerine ·bir tartışma ortamı 

~oğdu. Paris· "Kürt ·Enstitüsü" adına toplantıya 

katılan temsilci, Toplantı başkanına Saharov'un 
Mektubunu (Paris'te yapılan "Kürtler, tnsan 
Hakları ve kültürel Kimlik" adlı "konferans"a 
gönderdiği ve Kürt Sorunu 'nun BM; 'e götürOlmesi 
için çalışmalar yapılmasını isteyen. mektubu) 
vermesi üzerine, başkan mektubu gündeme aldı ve 
salonda başlayan tartışmaları kesme fırsatı 

buldu. Böylece de programlanan düzey aıt-üst 

~lmuş oldu.. · 

Raporun hazırlanması aşamasında da Hrair BALA1N, 
tsveç ve Alman delegeler yeniden ı. Beşikçi 'ye 
atıfta bulunarak, Kürt Ulusunun Kendi Kaderini 
Tayin Etmesi Hakkı 'nın rapora geçmesini istedi
ler.. M. So ysa 1, S. Bucak ve E. Okumuş i se, buna 
karşı Çıktılar ve Sorunun Kürt azınlık düzeyinde 
ele alınmasını önerdiler •• Yapılan tartışmalar 

sonucu, KKKTH rapora konulmadığı gibi,Kürt Ulusu 

kavramının konulması bile kabul edilmedi. "Kürt 
Azınlık" kavramının bile gerisinde duran •Kürt
ler" kavramı kullanı ldı. 

Toplantı salonunda dinleyiciler arasında bulunan 
Ş. Kaya, S.Bucak-E.Okumuş 'la yaptığı ~tartı_şmada_ ; 

"bu· kavram( "Kürtler") Türk diplomatlarının kullan
dığı bir kavramdır.Yalnız başına 'etnik azınlık' 

kavramından bile geridir" demesi ve bütün ısrarı

na rağmen bu iki unsur tarafından rapora geçen 
225 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



belirleme savunulmuştur. Tartışmaya katılan M. Soysal ise, "Oogrusu budur" diyerek Sertaç Bucak ve Eşref Okumuş'u onaylamıştır. ikinci günkü toplantı gündeminde konuşma yapan M. Soysal, bu beLirlemelere dayanarak, "Sorunun TC'nin bir iç. sorunu oldugunu" vurgulayarak, "BM Ana Sözleşmesine göre burada konuşulmaması gerekir" diyerek Kürt Sorunu'nun tartışılmasına 
karşı çıkmıştır. 

Rapor'da "Kürdistan, Türkiye, iran, Irak ve Suriye tarafından parçalanmıştır" şeklinde geçecek olan belirleme ise, Paris "Kürt Enstitüsü" adınq toplantıya katılan delegenin "SSCB'nin 

226 

• 

de Kürdistan • ı parçalayan 5. ülke olarak rapora geçirilmesi" istemi üzerine tartışma çıkmış ve sömürgeci ülke adı verilmeyerek, sadece "Kürdistan parçalanmıştır" biçiminde bir beli.rleme yapılabilmiştir .• 
özet olarak; toplantı, Kürt halkı,di11. vb •• üzerindeki baskı ların kalkması; Kürt halkı ile ilgili olarak insan Hakları konusunda duyarlı olunması ve TC'nin bu konularda uyarılarak·, Saharev'un mektubunda belirlediQi gibi, Sorun'un BM • e götürülüp tartı ş ılabilmesi içln çal ı şma ların y_apılması kararlaştırılmıştır ••. 
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tsviçre'nin .Lozan şehrinde "Kürt Halkının Durumu 

Hakkında" bir S e m po ı yu m yapıldı. · 

Kürdistan• ın 4 parçasından belli . grup~_a:.dan 

konuşmacıların çağrıldı~ı sempozyum;. ~ l~ gununde 

Loıan Belediye Başkanı Yv~tte JAGGI nın ?,çılış 

konuşmasıyla başladı •. YEGGI konuşması~,da . Lozan 

Kürt halkına karş.ı sorumluluk taşıyor . d.ıyere~, 

Lozan. Antiaşması'nın Kürtlerin Kaderl-erını Tayın 

konusunda olumsuz 'etkilerini vurguladı ve ~en~l 

olarak Kürdistan'daki duruma kısaca değındı. 

Daha ·sonra Lpzan,,Ulusal Konsey Başkanı. yıkt?r 

RUFF~;t<.onuş:t;u.·,y~ ~~~z.?n. Antla,şmas
ıpın :tarının bı\ 

hatas-ı.oldug,~rı"u· SR~}$dı. l:ia,ıtS:ıq Çı} i nı _kullanama

masın~n. çok,, 40f, bır dU'fUl)l :·,a,tduğunu .anlatt.ı ve 

bumiri değişmesi için gereken mücadeleyı verdı~le-, 

rini açıkladı. Sempozyumun onur başkanı nın 

Kürdistan Tarihi ile ilgili uzun konuşmasından 

sonra; falklor gösterileriyle ilk günkü oturum 

kapandı. 

HABER ••• ı 

24 Nisan qünü Kürdistan'ın parçalarınd~ntoplanti

ya katılmış olan konuşmacılar ise,sirasıyla 

görüşlerini açıkladılar. Paris "KUrt" Enstitüsü 

Başkanı "Kürdistan Tarihi "ni anlattı.. Daha 

sonra Irak Kürtleri adına yapılan konuşmada,"Irakt 

ta Arap istilası ve Kürtlerin Araplaştırılmaları, 

Asimilasyon Politikası ve Kürtlerin sürgüne 

gönder i lmeleri" ni anlattı. i ran Kürtleri adına 

söz alan konuşmacı;"iran'da son yıllarda Kürtlere 

karşı yapılanları anlattı. Kürtlerin kendilerine 

yapılanlar karşısında yurtla
rını terkederek Irak 

ve başka ülkelere gittiklerini; İran Kürdistanı'

ndaki hapishanelerde işkence yapıldıgı"nı açıkla

dı ve 'İKDP'nin Kürt Sorunu'nu "görüşmelerle 

çözmek istediğini" vurguladı.. Suriye Kürtleri 

adına yapılan konuşmada ise, "varoluş için 

savaştıkları" belirtilerek, "1946'da Suriye 

Devleti •nin Kürtlerin varlığını inkar ettiği ,di

lini yasakladığı, Suriye 'de sürgün politikasının 

her zaman geçerli oldugu ve Suriye Devletinin 
227 
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Pan~Arabizm politikası uyguladığını ve bunun 
için de şiddet yoluna başvurduğu" belirtildi. 
Ayrıca, "Suriye 'de Kürt adının yasak olduğu" 
vurgulandı. 

Türkiye adına ise iki konuşmacı söz aldı. 
Birinci konuşmacı, "Otonominin Kürt halkına bir 
şey getirmiyeceQini, Kürt halkının KKTH'nın 
önemini" vurguladı ve "yıllardır Kürt halkına 
soykırım uygulandığını" belirtti. Şi ar olarak 
"Bağımsız bir Kürdistan içtn savaşılması gerekti~ . 
ğini sözlerine ekledi •• 
Daha sonra Türkiye Kürtleri adına konuşan Graf 
adındaki kişi "Kürtlerin kültürel kimi ikieri ile 
yaşayamadıkları, Kürdistan'da hapishanelerde 
Türkçe konuşmanın zorunluluğu"nu açıklayarak~ 
"Ana dil ile konuşmanın önemi" üzerinde durdu •. 
Ayrıca, t. Beşikçi 'nin serbest bırakılması için 
açılan kampanyaya destek verilmesini istedi •. 
Konuşmaların tamamlanmasından sonra 9 araştırma 
grubu kuruldu. Bu grupların her biri şu konuları 
araştıracaktı: 

"1~Kürt ülkesinin jeo~stratejik konumu, 2~Kürt 
Direnişi ve Avrup,3, 3·-tsviçre'nin tran,Irak,Suri~ 
ye ve Türkiye ile ekonomik ilişki leri, 4-Kürdis~ 
tan'da ınsan hakları, S~isviçre'nin Kürtlere 
karşı iltica politikası, 6~Kürt kadınlarının 
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rolü, 7~Kürdistan'da azınlıklar, 8~Kültür ·ve 
Kürt kimliği, 9~Diyaspora •• 
Bu konuları tartışan toplantı daha sonra bir 
s~nuç Bildirgesi yayınlamayı kararlaştırdı. 
sonuç Bildirgesi; Kürt Sorunu'nda uluslararası 
"uzmanlar"a, "KUrt Hukukçular Birliği"ne, Pariste 
Toplanan "Kürtler, tnsan Hakları ve Kültürel 
haklar" "konferansı "na, Floransa 'da toplanan 
"II. Kürdistan Konferansı (23~25: mart 1990)"na 
atıfta bulunarak özetle şunları içeriyordu: 
" ••• Kürt Halkının tek ve aynı ulusu oluşturdugu~ 
nu,kendi özyurdunda tarihsel-olarak varolan- bir . 
ulus olduğunu, Bi rı i k duygusun~;~n; Tarih Bi rli~i ,_Di.l 
Birliği, Toprak birliği, 11gı ve kader Bır I ığı 
temeliııde oluştuğunu ve Kültürel ve toplumsal 
anlamda Kürt halkının Tek ve aynı •ulusu oluştur~ 
duğunu (abç.) kabul eder. 

Kürtlerin bin yıllık vatanı ve coğrafi -olarak 
tek bir memleket olan Kürdistan'da (abç); 
yüzyıllar boyunca bir çok devlet, Kürt prensleri 
ve yabancı istilaların birbiri ardına sürdüğUnü 
kabul eder .•• 
1914'den önce Polonya 'da olduOu gibi, Kürt ulusu 
kendi öz memleketinde ı 85'e varan bir çoOunluk 
oluşturmasına ve bugün 25 milyon olmasına ve 
Orta-Oogu'da Arapl_ar,Türkler ve Persler'den 
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sonra sıralamada 4. sırada olmasına rağmen, 

Devletlerarası sınıı:larla; Ttirkiye,iran,Irak, az 
ölc·üle.rle de SufJy((olmak üzere ve SSCB tarafın
dan ~arçalanıverdi,KUrtlere kaderleri bakımından 
hiç bir şey sorulmadı ... 

Endüstrileşmiş ülkelerin sömürgeciliğinden daha 
vahşi bir sömürge olayı. söz konusudur. Ve bu, 
insan hakları apaçık ihlal' e.~ilerek, demokrasi 
tamamen ortadan kaldırılarak uygulanmaktadır •.• 

Kürt halkının kültürel-ulusal kimliği tehdit 
altinda ve onuruna,insan haklarına saldırl 
biçimindedir. 
Bu konuda sempozyum; 

Kürt Sorunu'nun çözümünün, Kürdistan'ın bağı'!'s~z 
olması (de-kolonizasyon) ve hallqn .memleketının. 
kaynaklarına,kendi yazgıs.ına .. sahıp hakkının 

ivedilikle ve bizzat Kürt halkı taraf~.n~an 
kullanılması özgürlüğü ile mümkün olacağı duşun

cesini açıklar. 
KUrt halkının özgürlüğüne ve haklarına birbiri 
ardınca ve durmaksızın saldırılmasına rağme~. 

Ulusal ve inandırıcı bir .biçimde onu temsıl 
edecek.ulusal bağımsızlıksorununu ortaya koyacak, 
yükseltecek,uluslararası ... Pl~tf~r~l~rda onun 
çıkarlarını savunacak,kendı oz orgutunu ol~ştur~
madi •. Bu, halkın oolitik ve canlı moral guçl~rı: 
ni memnun edebilecek bir olaydır. Ama,kendı öz 

örgütünün eksik olduğu da ·açıktır. Sempozyum 
bunu böyle saptar •• 
Uluslararası kuruluşlara, Irak'ta Kürt halkına 

karşı yapılan soykırımı kabul ve maddi-manevi 
olarak bunu tamir etmeye çağırır. 
Kürt sorunuyla şimdiye değin ilgilenmediği için 
BM' i eleştirir; tnsan Haklarına saygı ve halkla
rın KKTH bazında barışçı yollarla çözme işini 

bir ciddiyetle üstlenmesi için ricada bulunur. 

13 Ek im 1989 'da Kürt Sorunu • nu görüşmek iç i n BM 
Ola~anüstü Geneı· Kurulu'na bir davet öneren 
A. Saharov'un caörısını destekler., 
Kürtlerin bağli J oldukları yönetimlere, Kürdis
tan'daki insan Haklarını ~hlal etmeyi bırakmala

rını, Kürt ulusal varlığını kabul etmelerini ,di
lini ,kültürünün gelişmesi ve oturdukları bölgele
rin gelişmesini temin edecek yasal ve parasal 
önlemler almaya çağırır .•• " (Sonuç Bildirgesi, · 
Almanca ve Fransızca metinlerden Türkçeye tercüme 
edilerek, özetlenmiştir .. ) 
Kısaca,Lozan Seınpozyumu, Paris "Konferansı"ndak.i 

tahribatları bir ölçüde hafifletmiştir denebilir. 
özellikle Sonuç Bildirgesi önemli bazı sorunlara 
temas edebilmiştir •.. Sempozyum konuşma metinleri 
Sonuç Bildirgesi ıı ve komisyon çalışma metinleri 
vb •• 'leri n tercümeleri nin elimize qeçmesi ve 
olanak.larımız ·oıdu~u takdirde, toplantının 
yorumunu gelecek sayıda yapmayı dUşünüyoruz •• 
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1 Siyasi Yorum 

"HELS1NK1 AZINLIKLAR ALT KOMITESi VE KURTLER" toplantısı üzerine ••• ---:-----, . ' ! 

Son dönemlerde "Kürt Sorunu" yoğun biçimde ;uluslararası toplantılarda 
tartışılmaya başlandı. 11 Helsinki Azınlıklar, Alt Komitesi ve Kürtler•• 
toplantısı da bunlardan biridir. 
Filistin Sorunu • nun emperyalizmin istediği .biçim ve muhtevada şek i 1-
lenmesi ve "çözüme" ulaşmasının ardından, "ı<ürt Sorunu" da gündemleş
ti. Kürdistan'daki ge!işm~ler,Kürt mülteciliriri Avrupa'da yoğunlaşmaşı 
ile birlikte, Batı Avrupa metropollerinde KUrdistan Sorunu da organize 
biçimde az ı n ı ı k ha k 1 ar ı düzeyinde. 110il ve Kültür.. sorunu 
olarak tartışılıp, bu düzeyde ·çözüm önerileri sürecine sokuldu. 
Paris 'te "Kürtler, İnsan Hakları ve Kültürel ki ml ik" "Konferansı"nın 
ta h ri bat ve ya n k ı 1 ar ı { ! ) henüz dinmeden, biçim farklı
lıkl.arı taşısa bile, Kopenhagen'de yapılan toplantı da aynı temel ve 
muhtev adadır •••. · 
Kürdistan'da .tüm vahşeti ile , sürgün, katli~m ve imha eylemleri 
sürüp gitmektedir. Kürdistan'ın boşaltılması ve parçaları arasındaki 
kan bağlarının koparılıp KUKM'nin iç dinamiklerinin tahrip edilmesine 
devam edilmektedir •. K. Kürdistan'da sömürgeci vahşete karşı kendili
ğinden gelişen Demokratik muhtevalı kitle eylemleri yükselirken, aynı 
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zamanda kan ve zulüm ile bastırılmaya da çalışılmaktadır.Kürt Hareketi 

gerek uygtilanan :sömürgeci vahşeti göğüsleyecek, gerekse kendiliğinden 

gelişen demokratik kitle eylemlerini gerçek hedefi 'ne ulaştıracak 

örgütsel ve siyasal önderlikten yoksundur. · 

Sömürgeciler uyguladıkları bu vahşetin yanında, olağanüstü tedbirler 

de getirerek, gelişen eylemler karşısında ortakve ulusal birlik 

yaratmaya çalışıyorlar. Artık, ger~k Avrupa ve gerekse uluslararası 

demokratik kamuoyu, Kürt Sorunu'nu sömürgeci devletlerin bir iç 

sorunu olarak ele almakta ve 11 Dil-Kültür 11 hakları biçiminde şekillen-: 

di rmeye çalışmaktadır... Bir yandan da bu programı, KUKM içindeki 

siyasal güçlere kabullendirmeye uğraşıyorlar ..• 

Konuya girmeden önce, şunun altını iyice çizelim: 

Kürt Sorunu'nun uluslararası düzeyde gündemleşip tartışılması, en 

asgari düzeyde bile olsa Kürt Dili ve Kültürü üzerindeki ırkçı-sömür

geci baskıların yumuşaması olumlu bir gelişmedir. Ancak,bu, Kürt 

Ulusu'nun imha programının bir parçası olarak gündemleşiyor ve tartı

şılıyorsa; Kürt Dili ve Kültürü'nün maddi temellerini ortadan kaldıra

cağı gibi, bu uygulamada bilinçli ya da bi linçsiz olarak yer almak 

da, KUKM'nin imha eylemine destek olmaktan öte bir anlam ifade etmez •• 

A - KUKM'nin uluslararası ilişkileri ve anti-emperyalist tavır. 

Tıekrar tekrar vurgulamakta yarar vardır. Kürdistan, emperyalizmin 
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bizzat fiili mUdahale~i ile 4 parçaya bölünmüş, uluslararası bir 
sömürge'dir. Kürdistan, Kürt Ulusu'nun iradesi dışındazorla 
parçalanmış,işgal edilmiştir... Kürt Ulusu'nun asgari demokratik 
talebi, parçalanmış ülkesinin birliQi ve askeri işgalden arındırılma
sı'dır •• Bu talep, sömürgecilerin . kabul etmeyecekleri bir talep 
olduğu gibi, emperyalist ler in de kabullenmiyecekleri bir taleptir •• 
Kürt Ulusu, yıllardır bunun kavgasını vermiş ve halen de vermektedir •. 
Ancak, ,Kürt Ulusu bu güne kadar uluslararası düzeyde kendini gerçek 
kimliği i le tanı tamamı ş, doğru bir zeminde diplomatik i 1 iş ki ler 
kuramamıştır. 12 EylUl Bürokratik Askeri Cuntası'ndan sonra, Kuzey 
~Drdistan 'dan birçok insanın mülteci olarak Avrupalara çıkması, 
ıran-Irak Savaşı sırasında Kürt Hareketler'nin etkinlik katanmaları, 
Kuzey Kürdistan'daki cezaevleri'ndeki Kürt siyasal tutuklularının 
direnişleri ve En önemlisi de Filistin Sorunu'nun emperyalizmin 
istediği program çerçevesine girmesi ile dikkatler Orta-Doğu'da Kür.-
distan üzerin~ ç~kildi.. · 
Emperyalizm, bu yeni gelişmelere uyar lı olarak, "Sosyalist Devlet
ler11in de desteğini alarak, sömürgecılerin vahşete dayalı yeni tedbir-
lerini tüm gücüyle 9esteklerken; Kürdistan' daki ta lan yatı rınilarını 
(GAP)da arttırdı ve garantiye almayı da ihmaletmedi.Diğer yal)dan da.bu 
uygulamalarla iç dinamikleri tahrip olan Kürt U.lusu' nun demokratik 
talebini, sömürgecileriniç sorunu'na indirgeyerek gündemleştir
di ve KUKM içindeki siyasal güçleri de şimdi bu düzeye ikiıa • ya zorla
maktadır. Böylece, emperyalist ve sömürgeci ler, Kürdistan 1 ın sömürge 
232 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



statüsü'nü kalı~ı kılma çalı-şmalarını yoğunlaştırmış durumdalar •. 
Emperyalistler ve sömürgeciJerin bu programıarına karşı, ~uKM'ni 

yüklenmiş güçler ise,bağımsızlıkçı bir çizgide uluslararası demokratik · 

kamuoyu'nun karşısına çıkamadİkları gibi; bu temelde ciddi bir diplo

masi de yaparrıamaktadırlar. Bazı radikal güçlerin tek tek de ölsa,bu 

alandaki çalışmaları ise, yaratılan bulanıklık içinde kaybolup gitmek
tedir •.• 

j . . 

Ulusal kurtuluş Mücadelelerini ilerlci kı Ian en temel öge, i ş g a 1 

ve i 1 ha k 'a karşı verdikleri bağımsızlık mücadelesinin direkt ya da 

dolaylı olarak emperyalizme darbe vurmasıdır. Hele, Kürdistan gibi, 

emperyalizmin fiili mOdahelesi ve programı ile parçalanıp sömürgeleş

tirilen bir ülkedeki ulusal kurtuluş mücadelesi, her· . halükar da 

anti-emperyalist olmak zorundadır. Anti-emperyalist olmak, muhtevada 
emperyalizm i le bağımı ı lık il iş ki lerine gi rmemek ,emperyalist program

lara karşı militan altarnatif politikalar oluşturmak. ve bunu maddi 

bir güç haline getirmekle mümkündür. Bugün Kürdistan'da emperyalist 

siyaset, Kürdistan' ın uluslararası sömürge statQsOriü korumaktır. 

Emperya 1 izmin tüm manevraları bu programı sürdürüp, kal ıcı kılmaya 

yöneliktir •. Kürdistan Sorunu'nu "Dil ve Kültür" Sorunu'na indirgeye
rek tartıştırıp, "çözüm" önermesi. de bu manevraların birer parçasıdır. 

Emperyal izuıin, Kürdistan 'daki toplu. katı iamlardaki rolü de en az bunun 

kadar KUKM'ni tehdit eden hayati bir olgudur.Bundandırki,Kürdistan'da 
anti-emperyalist olmanın koşulu; Bağımsız,Birleşik ,ve Demokratik b.ir 

Kürdistan için kavga vermek ve her alanda bu perspektif için çalışma-
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lar yapmakla öz d e ş •tir •. Bu,KUKWnin dayattığı özgül bir olgudur. Bu olguyı-ı bir. yana .. bırakarak,sorunu. 11DiVKültür 11
, 

11 Sömürgeci. Ulke Demokrasisi" düzeyine indirg~mek; Kürdi~tan~ulusal Kurtuluş Mücadele~ si •ne .. mevzi . kazandırmak 11 ia da 11 Kürt Ulusunun ulusal kimliğini 
kazanmasına yardımcı olmak 11 gerekçeleriyle kamufle edilmeye çal1şılan düzeyler ise;güncel çıkarlar için uzun vadeti çıkarların feda edilerek· Kürdistan Ulusal Kurtuluş· Mücadelesi •ntn değerlerini pazarlayan emperyalist programlarayatmaktan başka bfr şey değildir. Görüldüğü 
kadarıyla,Sağ Oportünist siyasal akımlaF, Kürdistan.•daki 11 Seçkin 
Kürtlerıı ve Avrupa•daki örgütsüz Kürt 11 aydınları 11 bu pazarlama eyleminin acentalığını şinididen yüklenmeye başlamışlardır •. . ' . ... ~ 

i' ,. 

B - Devrimci tavır, Figüran Türk ve· Kürt i•aydınları" ve Kopenhagen Trajedisi. 
aa - Devrimci Tavır: Konferansa davet edilen ve pasaport alıp yurtdı
şına çıkması mümkün olmayan i. Beşikçi, konferansa, Avrupa•da bulunan 
Avukatı Ş. Kaya tarafından okunmak üzere, Kürt Sorunu konusunda bir rapor göndermişti •• Toplanti yapılmadan önce,tutuklanıp cezaevine konulan Beşikçi, ayrıca, gönderdiği mesaj 1da 11 Kürt halkı kendi kaderini kendisinin tayini ve ülkesini işgalden kurtarma konusunda kararlı
dır ve bunu çeşitli eylemlerle göstermektedir. Kürt halkının bu 
kalkışması karşısında TC hırçınlaşmıştır. Mücadeleye karşı insani olmayan yöntemlere başvuruyor ,bunun iç in katliam hesapları var. Kürt 234 
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halkı böyle bir tehlike ile karşı karşıyadır~ Demokrat b~lim adamları•~ 

nın~ konferansa katılan azınlık haklarında uzman del~gelerin Kürt 

Ulusu'nun içinde; bulunduğu bu haklı mücadelesine destek·göstermesini,o

nun yanında yer almasını bekliyor • Ben cezaevi .'nden· size bu halka 

destek göstermeniz için çağrıda bulunuyorum" demiştir. Böylece, 

konferans'taki temel yaklaşımın KUrdistan'ın askeri işgaldenarındırıl

ması ve Kürt Sorunu'nun KKTH çerçevesinde ele alınmasının zorunlulu

ğ~nu ortaya koymuştur. Beşikçi'ı;ıin avukatı Ş. Kaya'da konferans'a 

katılan çeşitli Ulkelerden gelen konuşmacılara (öze ll i kle Kürt konuşma· 

cılara) soruna bu temelde yaklaşmak gerektiğini, "Kürtleri • azınlık 

statüsü' nde gören yaklaş ı rtı ın, KUKM'nin inkar ı olduğunu, bunun için 

KUKM' nin temel dayanağı ol.an Kürtlerin bi.r ulus ve Kürdistan 'ın bir 

ülke ve Kürtlerin ülkelerinde çoğunluğu teşki 1 ettikleri gerçeğinin 

mutlaka ortaya konulması ,bunun üzerinde ısrarlı olmak gerektiğini" 

vurgulaması, öze ll i kle toplantıya katılan Kürt delegeler tarafından 

gözardı edilmiştir. Ayrıca, "Beşikçi 'nin tutuklanmas ının protesto 

edilip, duruşmasında bir heyetin bulundurulması"yla ilgili konferans 

başkanlığına verilen mektubun 'içeriğinin önce tartışmaya açılacağına 

dair söz. verilmiş. olmasına karşın, ·sonradan "içinde bulundukları 

durumun bu konuda karar almaya milsait olmadığı" gerekçesiyle, Beşikçi · , 

ile dayanışma çalışmaları için tartışma platformunun açılması redde-

dilmiştir •• 
Gerek Ş.Kaya'nın Kürdistan Sorunu'nun uluslararası düzeyde bir ulus'un 

özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi olarak ortaya konulması gerektiği 
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yolundaki çabaları ve gerekse,Beşikçi 'nin mektup ve mesajı toplantıda alınan karara etkili olmamıştır •• 
bb. - Figüran Türk ve Kürt "aydınları" : Konferansa katı lan Prof. Mümtaz Soysal, "Kürt Milleti'nin mil.liyetçiliği yok,buingiliz'lerin geçmişte yarattıkları bir konudur. ve bugün qör:ünümi itibariyle yine dış kışkırtma var" ,"bazı yasal yanlışlıkların düzeltilmesi, ekonomik ve sosyal alanda yapılacak düzenlemelerle,sorunun çözümleneceği" yolundaki belirlemeleri, sömürgeci TC.'nin kendisine konferansa sunmak üzere verdiği mesajlardır. Prof. Soysal bunları okuyarak, Türk "demokrat ve komünistleri"nin Şefik Hüsnülerden bu yana uluslararası planda Kürdistan'daki katliam ve. jenosidleri "anti-emparyalist" uygulamalar olarak sunan, emperyalist şarlatan tavırlarını bir defa daha sergiledi. Türk işçi sınıfı adına yola çıkan radikal sol akımların "anti""Faşist ve anti-Emperyalist" "demokratlarla" Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi arasında tercih yapmaları zorunluluğ~nu bir kez daha ispatladı .• 
Asıl önemlisi, ikiKürt asıllı konuşmacının Kürt Sorunu ile ilgili tutumlarıydı. Sertaç Bucak ve Eşref Okumuş, sorunu Türkiye'de demokrasi temelinde ele aldılar. TC'nin Kürt halkı üzerindeki baskıları ve Anayasası'nın bu konudaki kanuni kısıtlamalarına değinerek, "Kürt Ai:ınlık"ın (bu kavram ne yazık ki, Kürdistanlı işçiler Derneği -KOMKAR- adı na Sertaç Bucak ile "Kürt Gazeteci" Eşref Okumuş' un savundukları kavramdır •. ) "Di 1 ve Kül tür 11 ünün geli şimi ni engelleyen kanun ve uygulamaların TC tarafından kaldırılması için(Aelsinki Nihai Belgesi'-236 
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ne imza atan _diğer dev letıer)TC 'ye baskı yapı lma s ı terQelinde yaklaştı

e lar .• KUKM'nin reddini getir~n .bu yaklaşım~. Beşikçi'nin önermeıeti ve 

: KUKM'ni doğru bir zeminde t~rtışan yaklaşımlardan rahatsızlık duyan 

konferans yönetimi ve Prof. M. Soysal'ı rahaqattı.. Onlara manevr~ 

. ~. imkanı sağladı. Böylece,Kürdistan ·Sorunu,yine emperyalist ve sömürgecı 

. programlara bağlı .,_ olp.rak "Kürt aydınl'ar:ı ~t., tarafından savunulmuş 

oldu... ·· .. · · 

cc - Kopentıagen Trajedisi : :Kürt Sorunu 1'Kürt azınlı.k" temelinde ele 

al inıp, bu konuda Beş ikçi ve ·M. Soysal'ın konuşmacı olarak çağrılma

sıyla başlayan Trajedi; konu Kürtler olmasına rağmen Kürtleri temsil 

etme hakkı'na sahip güçler ortada görünmüyor. KUKM'ni şu ya da bu 

biçimde yüklenip götüren,sorunu çözebilecek olan siyasal ve örgütsel 

güçler taraf olarak yok .• Trajedi devam ediyor. l.Beş.ikçi 'nin gelemi

yeceği bilindiği halde (çünkü, tutukludur, ayrıca pasaport olanakları 

da yoktur) bu çağrı sırf tartışmanın "meşrulaştırılması"na yönelik 

olmaktan başka bir şey değil .• Ardından, Beşikçi'nin gönderdiği 

mektubu okumasını istediği Ş.Kaya da konuşmacı olarak çağrılıyor. 

Konuşmanın ing i ı izce olması şartı ile tercüman kullanarnama zorunluluğu 

· getirildiğinden davetiyenin maddi temeli de ortadan kaldırılıyor. 

Ş.Kaya'nın- ingilizce bilmediği ve Birçok uluslararası konferans ya da 

toplantılar'da Kürdistan Sorunu'nun "Etnik Azınlık","Dil-Kültür" 

temelindeki. tartışmalara karşı çıkarak, sorunu "bir U·lusun özgürlük 

ve kurtuluş· mücadelesi ıı olarak ele alınmasında ısrarlı bir ·Kürt 
. . 237 
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aydını olduğu da biliniyor •• Beşikçi için düşünülen manevra,aynen $. Kaya için de tekrarlanıyar ve Bilahare Ş. Kaya dinleyici olara~ davet ediliyor ••• 
Toplantı Kürdistanlı siyasal örgütleri dıştalayarak başlıyor. Kürt Sorunu•nu istemedikleri bir düzeyde tartışacak olan Kürt ve Türk aydınlarının katılma şartları da ortadan kaldı rı 1 ıyor. Daha sonra, toplantıya :mrtleri ••temsil'' edecek ve Kürdistan Sorunu • nda emperya-1 i st ve sömürgecilerin yeni 11 Çözüm 11 öneri lerine karşı çıkmayacak; efendi leri karşısında eqi I erek ,yalvararak bir sevler kooarıo, boynunda-ki halkanın biraz ~aha genişletilmesini isteyecek,köle kişilikil 11 Kürt Aydirilar" aranmaya başlanıyor. ilk elden,bu yaklaşırnlara uyan ve katı ldığı uluslararası toplantı larda bu yanları ile efendi lerine · ... tam bir güven vermiş ki ş il er saptanıyor .Sorunu 11 Kürt Azınlık 11 düzeyi n- ' de tartışan ve 11 KOMKAR" temsilcisi olduğundan 11meşru 11 ~abul edilebilecek Sertaç Bucak listeye alınıyor .. Ardından da,kariyer uğrunaı feda edemiyeceği -zaten yok- hiç bir değeri kalmam ı ş, sundukları zaman meŞrulaştıracakları ,yeni feriklenmiş 11 Kürt Aydın ve gazeteci, -isveç •ce ve İhgiliice biliyor- Avrupa sosyal-demokrasisi alanında siyasete atılmış,kişiliği oluşmamış,kendini her vesile ile ispatlamaya h·azırıı Eşref OkumuŞ da listeye ilave ediliyor ••. 
Oyuncuların oyunlarını çok iyi aynadıkları oturumlarda Trajedi devam ediyor •• Ufak bir hesap hatasının her şeyi allak-bullak edeceği de bilindiğinden, yedek oyuncular da tutuluyor. Yedek oyuncuların sahaya 238 
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fırlarnaları ile yapılacak "hatalar" önlenmiş oluyor .. i.Beşikçi 'nin 

mektup .ve mesajı ile Ş.Kaya'nın kulisteki çalışmaları "Kürt aydınları

nı baştan çıkaramamak
la ıı birlikte, KürdiStan Sorunu' nda duyarlı olan 

Hrair Balain (daha önce sözünü ettik. Amerikalı,BM'de görevli Ermeni 

asıllı toplantıya çağrılmış delege) ile. isveç ve Alman delegelerini 

"baştan çıkarabilmi
ş"ti .. Bu delegeler, Kıbrıs Fatihi, Türk Anayasala

rının yapıcı ve yayıcısı, 12 Eylül'den sonra Türk Siyasi "Haçlı 

Seferi "nin baş mimarı ve eski 11 komünistler"in "hocası" M. Soysal •ın 

~nkarcı yaklaşımı 
ile Kürt figuranların "Azınlık Statüsü 11 yaklaşımıa

rına karşı çıkarak, Kürt Sorunu'nun "bir halkın kimliğinin siyasal 

temelde kabulü sorunu ve Kürtlerin tek kurtuluşu'nGn Kendi Kaderlerini 

kendi lerinin Tayin Etme s i Hakkı" sahip olmalarıyta mümkün olacQğı 

temelindeki yaklaşımlarıyla şimşekleri üzerlerine çekmişler · ve M. 

Soysal i le aralarında tartışma başlamıştır... M.Soysal bu "emperya

listlerin11 oyununa gelmeyen "Kürt temsilcileri"nin "Kürt Azınlık" te

zine sıkı sıkıya sarılarak,bu tezlerle Balair ve Alman delegelerin 

yaklaşımıarına karşı çıkarak başarıyor ! Trajedi devam ediyor; 

tartışmaların yoğunlaşması karşısında zor durumda kalan toplantı 

başkanı hemen "yedek oyuncu"sunu devreye sokuyor. Paris "Kürt Enstitü

SÜ11 adı ha daveti i olarak toplantıda bulunan "Kürt Aydın ı" Bahtiyar 

efendi, Sakharov'un mektubunu (Sakharov bu mek.tubunda Kürt Sorunu'nun 

BM'e götürOlmesi için çalışmalar yapılmasını
 istfyor) sanki başka bir 

zaman bulamamış gibi toplantının bu yerinde başkana veriyor •. Başkan 

da tartışmaları hemen keserek, Sakharov•un mektubunu göndemleştiriyor. 
239 
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M.Soysal Rapor aşamasında da yine, bu 11emperyalistlerce" rapora 
geç i lmek .·istenen Kürt Ulusu kavramına karşı çıkıyor ve tekrar 11 Kürt 
Temsilcil.eri"nin tezlerine sarılıyor. Böylece, ı<uvva-i Milliye ruhunu 
bir kez daha şahlandırıyor •• M.Kemal'den sonra 2~ Sefer .. emperyalizme 
karşı Türk ve Kürt halklarının ortak mücadelesini örgütleme .. başarısı
nı gösteriyor ! Rapor' a "Kürt Azınlık" statüsünden de geri ,Avrupa' da 
Türk diplomatlarının kullandıkları "Kürt" kavramının geçirilmesini 
sağ lıyor.. ikinc i günkü oturumda da bu kavrama . dayanarak, Sorunun 
"TC 'nin bir iç sorunu olduğunu,konferansta bu sorunun tartışılmasının 
TC' nin sorunlarına müdahale .. olduğunu, Br~ Ana sözleşmesi' nin dikkate 
ah nma s ının gereki i liğin i" bel i rtip iti razda bulunmuştur •. Evet trajedi 1 nin en önemli bölümü de şöyle: Kürdistan' ın, Türkiye, i ran, 
Irak ve Suriye arasında parçalandığı rapora geç i ri lmek is ten i rken, 
tekrar "yedek oyuncu"ya gerek duyulmuş ve "vatanı kurtaran .. Bahtiyar 
sahaya fırlayarak, "SSCB'nin de ,Kürdistan'ı parçalayan 5. ülke 
olarak rapora geçmesini" istemiştir. Bunun üzerine, tartışmalar 
yapılmış ve 'rapora, sömürgeci devletlerin adları geçirilememiş,"Kürdis· 
tan parçalanmıştır" kavramı kullanılmıştır ••• Sonuç olarak; Kürdistan Sorununu Kürt Ulusu' nun özgürlük ve kur'tulu.Ş 
sorunu olarak ele almak. isteyen "İng i 1 iz Ajan"ları i le Beşikçi 1 nin 
tutuklanmasını protesto etmek ve mahkemeye bir heyet gönderilmesini 
sağlamaya yönelik "emperyalist kışkırtıcılar"ın çabaları karar altına 
alınmazken ~ M.. Soysal öncülüğündeki "Türk ve Kürt i leri ci güçleri" 
240 
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11 emperyal i st planlara" karşı "Mi 1 ı i Kurtuluş Savaşı "ndan başarıyla 

çıkmışlardır !. . Konferans salpnunda bulunan Türk elçilik mensuplarına 

görevlerini yapmanın ver<H~i "gurur·Ia n· bakarlarkan, Cizrede bıj i 

Kürdistan diye haykıran ki tl el ere, kurşun; yağdı ran ve Kürdistan • daki 

katı iamları gönül rahat! ı ğı He· ;yapan Türk ordusuyla "anti-emperyalist 

mücadele"de birbirlerini tamamlamışlardır .•• 

c - Sonuç olarak. 

Kürt Sorunu•nun,bugün uluslararasında geldiği düzey bakımından belirli 

bir aşama kaydetmasine rağmen, KUKM'nin maddi temellerini dinamitleyen 

bir yaklaşımla ele alındığı gözlemlenmektedir.. Kürtleri temsil. 

hakkına sahip olan güçlerin bu tartışmalarda taraf olmaması, tersine 

temsi ı hakkı olmayan, köle kişi lild i: ~'Kürt aydınları"nın Kürt tarafı 

olarak görülmeleri, sorunun Kürt Ulusurnun irade ve istemlerinin 

dışında bir zeminde tartışma ve çözüme bağlanmak istenmesi.yönünden u

lusal düzeyde olumsuz bir yerde durmasınİ getirmiştir .. 

Kürdistan'da bugün tarihsel bir dönem yaşanmaktadır .• Emperyalist ve 

sömürgeci çıüçlerin, "Sosyalist Oevletler"in de desteğini alarak. 

vahşet i le Kürdistan 1 ın iç dinamiklerini tahrip ve uluslararası dü

·zeyde buna uygun kamuoyu oluşturma çabaları ağırlıktad
ır. Uluslararası 

demokratik kamuoyunu da böyle biçimlendirerek, çok yanlı dayatmalarla 

KUKM içinde yer alan siyasal gü_çleri de [)unu kabul etmeye zorlamakta

dırlar .. Bu çabaları yer yer meyvasını vermektedir. Şimdiden KUKM 

içinde seyreden Sağ Oportünist eğilimler,bu programı kabu
lle~mi~ göriJn~ 
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mektedirler... . Bundandır ki,Kürdistan Ulusal Kurtuluş C~phesi 'nin oluşturulması her alanda hayati bir sorun olarak kendisini dayatmıştır. ıUluslararası düzeyde,KUKM'ni inkar edenıKürt Ulusu'nun onurunu zedeleyen bir yaklaşım ve tanıtım ortaya çıkmıştır. Kürt Ulusu'nun her zamandan daha çok böyle bir Cephe'ye ihtiyacı vardır •• Kürt Ulusu yıllardan beri sömürgeci baskılara karşı direnen,ülkesini terketmeyen,onurlu ve savaşan bir ulus 'tur .• Kürt Ulusu, uluslararası düzeyde bu yanları ile mutlaka gündemleşmeli,demokratik kamuoyuna bu yanları ile yansıtılıp,uluslararası destek böyle saalanmalıdır .• özellikle, demokratik Avrupa kamuoyu böyle bir yaklaşıma cevap verecek niteliğe sahiptir. Bunu kendi burjuvazisine ·karşı verdiği mücadeleler ile ispatlamıştır. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 'ni doğru bir temelde kavrayan çok az sayıda demokratın, bu konudaki, son Kopenhagen toplantısında olduğu gibi (TKürk ve Kürt figuranların tüm olumsuzluklarına rağmen) KUKM' nin yanında yer alacaklarından kuşku d uymamak gerekir. Ancak, bugün içinde bulunulan olumsuz düzeyde,onlardan kendiliklerinden bu desteği vermelerini beklemek hakkına sahip değiliz. Kürt Ulusunu hiç bir düzeyde temsi ı hakkına sahip olmayan güçlerin gittikçe artan bir biçimde ortaya çıkmalarının önüde bir süre alınamıyacaktır. Bugün altarnatifsiz b·i r mücadele bunlar için birer gübrel ik hal ine gelmiştir. Bunun sorumluluğunu da KUKM'ni yüklenen.siyasal;güçlertaşımaktadır-1 ar .•• 
Sık sık vurguladığımız gibi ,bir kez daha vurgulayalım: emperyalist 242 
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ve sömürgecileri programları ile birlikte Kürdistan'dan söküp atacak 

tek altarnatif güç Bağ ı m s ı z ı ı k ç ı bir çizgi 'de tüm ulusal 

demokratik ve sosyalist güçleri TEK BiR TMRRUZ C[PHESi'nde örgütleye

cek olan KüRDtSTAN ULUSAL KURTULUŞ CEPHESi oluşturulmadan, .bu hayın 

saldırılar karşısında durup, KUKM'ne mevziler kazandırmak bu süreçte 

oldukça zor görünmektedir .. En azından KUKM'nde bağımsız ve bağlantı

sız askeri bir tehdit aracına sahip olmaks ız ın, uluslararası düzeyde 

ve diplomaside bir sonuç alınması yanlız başına mümkün görülmüyor .• 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 'nin sorunlarının aşılıp,gelişi

minin bugün ki, zorunlu şifresini maddi hayat KüRDISTAN ULUSAL 

KURTULUŞ CEPHESi olarak dayatmıştır .. 
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[_•· __________ : ..__ _____________ __.. __ Pe_r_t_ı_a ... n_dı_rı_s_ıl_1s_J 

YE~I YIL DOLAYlSlYLA ••• 

• 
> -

-.;} • 

• ... 

1989. geride bıraktığımız. ve ·ıeeo yılına girdiğimiz şu günlerde, dünya'da siyasal,ekoncm ik 

vb ••• hızlı bir deği~ ın e· yaşanmaktadır. B·~ değişmeleri n en. önemli$ i,·. elbette reel sosyafiz ın •in. 

gösterdiği deği~melerdlr~ Reel Sosyalizm, IÇine düştüğü kaos'IJ a~mak için kapitalist tüm 

rasyonalleri kabullenerek, derın bir b u n a ı t'm yaşarkeri i emperyalist s.ıstem . ise, fEıni 

. yeni ürettiği siyasetler le, "Insan Haktarı" ,. "Barış", "Demokrasi" Vb ••• gibi silah1arı da 

•etine· geçirmiş- ve çok iyi kullanarak,uluslarerası düzeyde etkinliğini arttırmıştır. YNli, 

sörnüri.l alanlarına iştahla bakmaktadır. Malta Zirvesi'nde Başkan Bush'un "gülücükleri' bu 

iştahı simgel~miştir... 
· 

Dünya 'daki gelişme ve değişmeler, ülkemiz Kürdistan 'da da etkisini .açık biçJmde göstEr

mektedir. Bugün, ~'Kürt Sorunu" Eımperyalistlerin Orta-Doğu hesap ve çık,ar!~rırıa .ılenk 

düşen bir biçimde KUKM'nin stratejik hedefleri dışında "çözüme" ulaştırılmaya çalışılnıal<

tadır. Gelişen ve dünya'nın gündeıninde yer eden KUKM "Dil ve Kültürel Haklar" düzeyirıe 

indi rgenerek boğulmak istenmektedir. KUrdistan Ihtilali' ni başarı y~ götürecek ol en baö..!.!~: 

sızlıkçı çizgi' yi ve ülke düzeyi nde Tek Bir laarruz Cephesi aracın ı yaratmaya 9alı~ an. 

siyasal gÖçleri rı ta sf 1 ye s i gündeme· alınmıştır .. 245 
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Varlığını günübirlik kazanımlara ve dar grup ç'ıkarlarına sarılarak koruyabilen bazı si~esat 
gruplar lse,gelişme_,.ve değişmelere hiç bir yorum getirmeyecek durumda bu kÖr döğüşOne 
kahlarak Kürdistan'daki gelişmelerin tamamen.: dışındadırlat. Ve Kürt Ulusunun kitle~el 
başkaldırışını pragmatist anlayışlarla sunarak,:; yıllardır sömürgecHerio kabutlendlrmeye çalıştıkları Kürdistan'ın parçalanmı§lığını da Ol')aylamaktadıriar. Elbette, sırtını sömürg~.ci 
devletlerden herhangi birine dayayan "cephele,r'! ve sömürgocllere malzeme olacak eylem düzeyleri; KUKM'nde burjuvazinin d~ıyattığı "çözpm'' önerilerini kabullenmek demektir.;. Maddi temelleri olan askeri işgali ortadan kaldıracak altsırnatif düzeyleri muhtevasından 
boşaltarak; ne kadar "demokratik" ya da "silahlı mücadele'' biçimleri sunulursa sunulsun, varılacak sonuç, KUKM'nin i ç d i na m i ~.ı e r i n i n imhasını ve top f u m s eı ı 
u m u ts uz ı uğu yaratacak ve de sömürgeci ~iyasetlerin egemenliğini getirecektir. > Kürdistan'da oluşturulmak istenen sömürgeci~ "çözüm 11 e, şu ya da .bu biçimqe egemı'n ulus "Sol"ları da, katılm~ktadırlar. Sömürgeci burjuvazi önünde ehlileşerek, kendi 1 1egalleşn e" 
programları uğruna · KUKM'ni feda etmektedirler. Sömürgeci burjuvazinin uygulama} a koyduğu programların e n k a r a r 1 ı s a v u n u c u 1 a r ı durumuna gelen eg~men ulus; "Sol"ları, ne kadar "sosyalist" ve "Komünist" olduklarını ispatlamaya çalışma,ktadırlar •• 
KUKM,yarın, Dünya demokratik kamuoyı.ı'nda, top ye k Cı n terörist damgası· yediği ve tecrit edildiği zaman; bu "Komünistler"in ne yapacaklarını bilmekteyiz ve merakla değişecekleri umudunu taşımaktayız •.• 
Yoldaşlar 1 

Yaşadığımız günlerin zorlukları Kısaca bunlardır. KUKM üzerinde dolaşan karabulutları 
dağıtmanın güçlükleri ortada ••• Daye.tılan rasyonallere karşı tek korunağımız ve Ulusai/Top-246. 
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lumsal Kurtuluşumuz'un tek güvencesi 'nin ö r güt 1 ü 1 ük ve kara r lt 1 ı k olduğunu 

unutmamalıyız •• Tüm enerji ve y,et~nEıkleriıniz1e kendimizi parti çalışmasına vermeltyiz •• Ancak 

örgütlü insanhmn değer ve ilişki biçimi o an kollektif çalışma ve yoldaşça güven ile sömür

geci dayatmalerı kırabilir ve yeni bir toplumun Ilişki biçimlerinin çekirdeklerini bünyemiz

de taşıyabiliriz. Ve böylesi bir mücadele ile, burjuvazinin ha.yatın her alanındaki deyatma

larına .. r:rıad,di iliş!<ilerıe karşı koyup direnE·biliriz.Bunun tersine bireyin yalnız başına direnme 

si kısa' sürede liki~e olmasını ve teslimiynti getirir .Bu nedenle,burjuvazinin tüm araç ve ge

reçleri ile saldırıp' yaratmak istediği kE.fa karışıklığı ve bunalımiara düşmeden, önümüze 

koyduğumuz hedeflere varmada örgütlü insanın ilişki ve dei~er biçimlerine sarılmalıyız ve 

tüm yaşantım;ıı örgütsel çalışmalara ver·1lekten başka altarnatifimizin olmadığını da bil

meliyiz ..• 

Şunu da bilmeliyiz: 

1990 yılına girerken, KUKM adıM olu~turulmak istenen "demokrat" cepheler ve egemen 

ulus "Sol"larının Kürdistan'ın parçalanmı~lığını meşruıaştırarak, Kürdistan Sorunu'nu kendi 

ülkelerinin bir iç s or u n~ olarak görme ve kendi burjuvazilerinin ka.bullenebilec~ği 

düzeye çekme uğraşları karşı sı nda, i k i y an 1 ı saldı rı ve yalnız bı rakılma i le karşı 

karşıyayız ••• 

Partimiz, Kürdistan. Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelesi 'nin siyasal hedeflerinin 

güvencesi olarak hiçbir p az a r 1 ı k · v e b ağ 1 m 1 ı ı ı ğ a girmeden, ö z v e r i v e 

yaratı c 1 1 ı k 1 a KUKM'nin kendisine yüklediği göre•1leri yerine getirmektedir. 

Yeni yılın tüm olumsuz koşullarına rağmen, Bağımmz,Birleşik,Demokratik ve Sosyalist 

Kürdistan'a olan inancımızdan hi"Ç taviz vermeden, Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Mücadete-
247 
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miz' in tü m ev re 1 e ri n i yoldaşlarımt_zla birlikte omuzlamayı diliyoruz. 
Yaşasın, Kürdistan Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Müca.delesi ! 

Yaşasın, Kürdistan Kurtuluş Partimiz. 

25 Aralık 1989 
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[ *Vuı.i!f.d ll.uaj~ • ] 

CEZAEVLERiNDEKi YOLDAŞLARZII.ZZA ve VOSTLARZII.ZZA ••• 

Volda~ta~,do6~la~
 ! 

ülkemiz Kü~ci.L6~an ve. ui.u.-6lalf.a.ıt.a.-6..t.. b.i;ı. ç.ok .lıolf.u.n üze.~tin.cie. yo§u.n pa. z a. lt l ..tk·-

t a 1t ..tn yapdd..t..B..t.. b.üt y..ti.A. daha. geJt.ide. b~a#ultken; b.ilı. de. "M.6ya.t.Ut de.vte.:Ue.lt "de

lU "de.§i-§me.le.~t'' bunun üz u.uıe. "~uz-b.ibu" .6 Vtpt.L .• Bu, "yu.mu..§a.ma . ya. da. ye.nile.rı.me." 

te.lt, hem dünya. de.vlf.imc.i ha.~te.ke.ttelf.i ve. hem de Kü.~td..iAtan U.tu6al ve Toplu.m6a..t Kulttu.

tu.1 Miic.a.de.tuJ..ni tehdit· eden boyut.talf. ya.~att..t. 1989 'u.n 6on giinl«hıi ya.1a1tken, 

olu.§tUitutan bcı. ~e.hcüt hem 4 ve hem de ~.un.uda. ağ~ b.üt bunal..tm..t.. gündeme get.Vı.dL 

Te c. If. ı. t e d ı.t m e, y al n"- z b"- "'L 4 lı~ l11 a düze.y.uıde dayatmala1t ya~tatt..t.. •• Gii

nü.b.ilr.lı.k ve. gö6.te..ıı.me.U.k eylem ve. davlta.rz...L§laltla bu. diize.y..(.;n a-§dma6..t.. oldukc;.a. . zolf. 

g Öltiinme.k.ted.ilr.. 1-§.:te., böylui b.üt dünya 'da yen..(.; b.ilr. yda. g.ilr.,(yolf.u.z. 19 90 y..tl..t.. daha 

zo1ttu. b.(lf. mü.c.a.dete.yi ge.~te.kU k..ti...tyolt. "Ba~..t.§ ve demokJta.-6-i" ile. gününü gün ede.nte.lf..in 

ltaha..:tl..tğ..t.. ka.lt-§..t...6..tnda. Kii1tdi.6ta.n Ulu6a..t ve. toplu.m6a.l KuJt.:tulu.~u'nun kalf.1..t.. kalf.1..tya 

olduğu. c..iddi ve. 60itu.mtu.luk ge.~te.k.t.ilr.en düzeye. gözteltim-izi ç.e.v.ilr.me.k ge.~te.k..(.;yoJt. Bu. 

yeni ydda .da, Lç.in.de. bu..lu.ndu.ğunuz ba-6/ı..t ve. zolf. ko-§ullalf.a 1tağme.n, dikka.:tle.~tin.üi 

O~tta-Vo§u 'da. patlamaya haz~ ve. pazalf..t . ..t..klalt ..(.;ç.hıe dii-§ü.lf.ü.lmü.1 · b.ilr. may..tn c.ehennemi 

gibi dUltan Kii1tdi.6tan Utu.6a.t ve T oplu.m6al kulttulu-§ Mü.c.adetuin.e çekmek i.6.t,(yo1tuz. 
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S.uı:Vı.6.u: ~ k:a.n-f.-t bVı y-t~ ~ç.Lnde. .. dö1t.t yan.uıdan ku~a.tdm.v§, mazlum ulu<CSumuzun bağ-t.m-6-tzlik ve. özgü~tlük.. _<CSava.§-tn-t, ke.nd~ J..çLnde. lzole. e.d.~p; pa~tç.atamak ve. boğmak 
;U.teme.lıte.dulelt. Bu amaÇ.la; empvı.yalli.t ve. -6ÖmÜ'tgit~ gü~tvı.,. lı<ıke.lt~ V~ -6:4fa-6a-f. .tedbule~t.&t~ daha da gen~ bu alana yayakak, U-f.u-6al Ku~t.tuluç Müeadele.m~z~ .ta~tLh~ 
gündem~de.n düçü~tme.k ve. ke.nd~ ç.-tka~tlalt..ui-t -6Üitdültme.k ~ç.~, akla gelebUeee.k. he.~t 
.tü~tlü. ..UU'ak ~ç.~de.dVılVt ..• Bu liüoak, avn-t zamanda, b~ .tak-tm -6o-6yal ve. küUü~tel 
hakla~t uğ1tuna bağ-t.m-6-tzlih. ve. özgü1tlük mü4,adelem~zLn önüne. d~IUl.m~, ülke. ve. ulu-6 .ta.te.pte.;i..VnüL u.<ı.tultuplu. 6-i:.ç.hnde. a.ça.ğ-t <ıeı.f:i..yele~te ç.e.kme.lıte.dL!t .. Bu ha.-Uı p.ean .iç<.nde gö~tev abn.v§ ba..§m.ima.Jt L6 e\ <CSömü~tge.e~ TC ı}i.uı, TC, e.hWe.~:tud.i..ğ~ Vf/. ya.6a.Ua.çma.<ı-t ~ç..&t ..ic.a.ze.:t ve.~td.i..ğ~ ltuh~ıa.t.ü "lıol" Ue: '1dölt.tba.ç-t mamult <ı.i.ua.-6e.:t adamla~" ola~tak 

<CSunmaya ba§-f.adA.ğ'-t "lıe.ç.kin Kült.tltJt "le., piarı' ve. p~tog~ta.m.uı-t "ba.çaJt-t" ile. <ıüJr.diiıı.me.k:te.du. 
Obj ek:t~6 ola.1tah. bölüeü konumda· olan ve. ~ıe.k<ı..i.yon ÖJr.gü:tle.nme.-6-L ile. buna. bağl-t :ta.le.ple.lt <ıavuna.n e.ğilJ.mle1tL de <ı-t~t.t-tmaa yüklem4.tVı ! V~kka.t e.d.e.ue.nü, ~ugünle.~tde. 
bue1t bue't p-i:.ya<CSa.ya. ·"a.ıız-t e.nda.m" e.d.e.n neJ..dü.ğü bel..Vı.-6.ü bVıç.ok "yult.t-6 e.ve.~t" :tü~tedL 
Bunea zutüm ve. bunea k.ah-t't ile. y~la~td-t~t .6Ü1tdÜ1tüle.n mü.ea.dele. hlç. yokmuç g..i.b..i. ge.lt..i. Uile.~te.k, "ka.hltamanl-tk" e.de.bA..ya.tlalt-t Ue. "eualte.:t" ö~tne.kle.~t..i. ald-t yü1tüdü! •. Ş~d..i.ye. kada.~t ne.~te.de. olduk.ta.lt-t belU obnayan(ba.zdalt-tn-tn belU! J bu "günün a.dam.ta~t-t"n-t he.lt 
yanlalt..{. Uc. .te.§h.ilt ehıek zolf.unluluğu daya.tm.v§:t-t~t • .. 

Bu ha~ pu-6ula.1tla bVı.Ukite., egeme.n ulu<ı "Sol"unda.n gele.ee.h. he..t.apl-t .i..de.oloj~k ve. -6..i.ya<ıal <ıald..{.lt-tla.lt ile. ka~tanl-tk pa.za.~tl-tklalta ka.1t§-t da; Ulu<ıal ve. Toplum6al. Ku~t:tuluç 
Müea.delem~z~ k-t6kanç..t-tkla <ıavunup,koltuma.k ve. ba.yJr.aklaç.t-t~tmak zoltunda. olduğumuzu da unu.tmamal-ty..(.z .. Bağ-t.m-6-tzl..t.k ve Özgü~tlük .temel ı..tke.m~z~ hayata ge.ç...i.Jr.me.k ..i.ç...i.n,ke.~ıLn
fulz b..iJı. a..te.§ lr.a.tt.uı.da vwtfl4a.Jta.k yolumuza. devam e:tme.k a.z~ ve. ka1ta.1t.uı.da. olmal-ty-tz. 250 
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Yolda~la4, Oo~la4 ! 

V~a.Jt..uia. ya.Jta.t.d.m~ olan bu b.ao~ 'un ce.za.e.vle.Jt..i.n..i. de. . e.tiU.le.d..i.ğhı..i. gözlem.teme.fıte.

yü. Bwıda.nd.vı. lU.., ce.za.e.vle.Jthıde.IU.. yo.tda.~ltı4.un.t.t..uı ve.· do.&.t.ta.Jt.un-t.z.uı, mücadelem..i.zhı 

..i.~..i.nde. bulunduğu zoJt ko~ul.i..a.Jt-t.n yüküne. omuz ve.Jte.ce.k ..i.na.nç ve kaJtaJt~k.ta olduğun-

dan ku1ku.muz yok.tuJt... 
· 

Sömü.Jtge.c..i. TC'n..i.n ..i.çhıe. dü.1.tüğü buna.l.un.uı aC.M\.(..1'1...{. c.t.zae.vle.Jt..i.'nde.n; IJ..i.ya..&a.l tutuklu 

ve. hükii.mlüle.Jtde.n ~-t.kaJtmaya ça~~-t.l'l.-t. b..i.t..i.yo4uz.Anc.ak,a4d-t. a4d-t.na yaJta.t-t..i..an p4ova-

ka.tıyon.i..aJt.uı ama.ç.taJt.(..l'l...{. da. çok. ..i.y..i. .saptamak zoJtunday.t.z. Bu güdiU..e.n .6..i.ya.6 u, U k. 

e..tde., 4 o Jt 4 u z da bl.Jı. ce.zae.v..i. anlay~.(..l'l...{. .tutuklu ve. hü.k.iimi.iU..e.Jt üze.~t..i.nde. e..tk...i.n 

lui.ma ve. azaJt aza.Jt ..i.mha. e.tme.ye. yörı.e..UJı;t;.Vr.. Bu gii.diU..e.n .6-i.ya.tıe..t..i.n en büyük ma.t.ze.me..&..i., 

ce.za.ev.te.Jt..i.nhı doğa!J.t. ge.Jte.ğ..i. he.Jt .tüJtlü ba-6k.-t.ya k.aJt~.t. olttak dMUftutU paJtça.lamak. 

..i.çhı, ba.6.U ve. günlük -iAte.k..te.Jt..i. -k...i., bu c.e.zae.vlvıliıde. ge.ne..t b.i.IL kabul göiLü.yoJt

Mmu.t ve. tvne..t .U.te.mle.Jt..i.n önüne. k.oyma.tı.t. olaJtak. gö4ü.nme.k..te.d-Vı... Bu o.tguya, . V.i.IL~

le.Jt..i. ölü. ~re.ta4-t.lıali.ne. ge.t.i.JL).p, .6Ömü.Jte.n k.ö.tüJtümlü.gü.n de. e.kl.e.nme:-6). ge.Jte.k.me.k..te.d.i.IL ... 

İ ~.te., bu o.tgula~tda.n dolayJJiJJt. ILi, Ce.zae.vle.Jt..i. V-Vı.e.tı..i.1lu..i.ne. kamuoyu' nun de.<> .ttk. ve. 

· d.i.kka.t.i. 6Ü4tkU luh..nam.tyo4. PaJt.timLz, bu konuda gue.W. de.IJ.t;e.k. ve. 6ÜJte.kU dayan~

ma. anlay~.uı.t. bugüne. kadaJt .tıü.Jtdü.4mü.t ve. 4Ü.JtdÜ.4tce.kti.Jr. . •• 

Yo.t.da~la4, 

Bugün Tü.Jtk..i..ye.'de. ye.n.i. b-Vı. ke.1..i.6 gLbL .taJt~maya .tıunulan "Kii.Jt.t ha.t.k..uı.uı va.Jtl.t.ğ.t." 

.tıoyu.tlama6.t., 11dU ve: kü.Uü.4 üz e.~thıde.k...i. ba!J k.da~t.uı k.a.ld~.d.ma..&.t.". m~c.a.def-u). dü.z ~~). 

olu-'.tuJtmaya yönelik..t-Vı.. Ve. Kü.4d-iA.ta.n Ulu.6al Kwr..tu.t.u1 Muca.de.le.-6-t. U e. ozde.-§l.e.~.tJJt.U-

~ 
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mek !Ju'l.e:U..yle, Bağ-un6-ı.zl.<.k ve özgü.'l.lü.k Mü.c.adelem.iz-i.. uzun vadel-i.. "Vttdeme." ve. imha'y.ı. amaçlamaktad~. 8-i..z, Kü.4t Ulu!Jurıurı va'tl-t.ğ-t. So'l.urıu'rıu uzun ve çetin mü.c.ade.lelM lle ydla'td~ a.§m-4 bulurıuyo'tuz. Hvı yaru.yla 60mut ve aç..ı.k b,(,.![ -i..çe~t-i..ğe de kavu.§tU'l.(Ltrnu.§tu'l.. öylekJ.., ..siya!Jal p'tog~tamla't lle eylem6el b,(,.![ düzeye geç«Um-i...§t,(,.l[. Şi.md-i..,müaadele.rı1n gvr.:Ui.nde. ~urıuları "Kü'tt DW vi l<.ü.UüJr.ü üze~t-i..rıde!U.. ba-6Wa'l.-t.rı 
kald~dma-6-t.rıa 11 da ka't.§-t. değ-i..Uz. Bu, büi.m a!Jga~t-i.. demokJr.atik p~tog~tam he.de6le~ti.mü 
-i..ç-i..rıde.d,(,.l[. Baz-ı. g'tupla't-t. böyle. "me..§'tu 11 rıe.de.rılvr.e. dayal.<. p~tog~tamlaJr.a kaJr..§-t- gö..steJr.me, a..sl.<.rıda d4-§talarımalaJr.-t.rı-t !Jağlamak ve "ehWe..§e.rı" g'tup.f.aJr..ı. gündemde tutman -i..çi.nd,(,.l[. Ay~t.ı.c.a, hayat-t.rı tüm zo'tluklaJr.-t önünde z-t.rıdarıda ve. zulümde on ydlaJr.d-Vt J.ıuJr.egele.rı müc.adelem-i..z-i..rı ya:ı.a.t.t-t.ğ.ı. ideoloj-i..k ve teo'l.-i..k b,(,.l[-i..ki.m-i..rı -6omut -6-i..yaJ.ıal b.VC. Lnade.-6-i.. ola'ta k olu.§ an pa4t-i..m-i..z; c.arı-6-t.z ve dorıuk tez.f.e.'l.le. yaJr.atdm-4 Tü.~tk-i..ye pJr.a.t.i.ğ-i..rıirı 
ç.a'l.p-t.h. .6il.a#ıt.J.. mii.c.add.t. a.n.l.a.y.c..t.c.. 'n.vı K ü'l.d-i..6.tarı U.f.u.M.f. 1<. UJr.tulu.§ Müc.ad ele.J.ı-i..y le h-i..ç b,(,.![ ilguirıirı olmad-<-ğ.ı.rı-t. da ..sap.tam-4.t~. Buna bağ!.<. o.f.a'tak, empvr.yaWt ve J.ıömü'l.ge.
c.ilMirı e.rı büyük ko'tku.6u olan an.t-i..-6ömü.'tge.c.-i.. tüm u.f.u!Ja.f. ve. toplum6a.fı güç.le~t-i..rı 
o4tak. bilt taalf.'ti.Lz c.ephUi'nde öır.gü.tlerıdiJtilmelvr.-i.. ey.f.em-i..rı-i.. milUan b,(,.![ eylem olcvı.ak 
gündemin bbtirıc.i madde.J.ıi ola'tak kabul e.tmi.§ti't. Bu göJr.ev IU..t.f.ele'l.irı. aya k R.. arı -d ..t't .ı. R.. ma -6 ..t v e yönl e rı d -i. lt i .f. m e .6 -i. rı i gvr.e.kt,(,.l[mekte.diJt. Bu da, Kü.'l.dutarı'-t.rı a..skvr.i 4galderı a't-trıd..uı.dma-6-t. ve bütün .6ömü~tge.c.i if..4ki ve bağ-un~klaJr.a 
J.ıorı ve~tilmeJ.ıi zo~turılu he.de.6iyle. ç.afu4maktad~. Ay,nı.. zamanda, azami pJr.ogJr.am he.de6-i..mü oları TopR..tı.m.6al Ku'l.tulu.§wı a..sgaJr.-i.. he.de0i oları U.tu.aal KMtulu.§ Ce.phe~.>i ..siya..set-i..rıe 
de denk dü.§me.ktedbt... 

· · Yoltla~la~r., 

.. EempeJtyaW.t ve. .~.ıömıi.Jr.ge.c.ilvıhı ülkemüd e. yaymaya c;.al-t.§t..tkla't..t .kat,ıarıl-t.ğ-t,, "zo~turılu 252 
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tu.ğu.rı.u. kavlta.d-<.ğ.unı...z . öz.gii~tliih. .6a.ba.h..uıa." u.la.~.t.vıma.k .tç.Lrı. tüm k.a.lta.ltldı...ğ.unı...zla. ç.a.~ma. 

Ltyı...z. Bu.rı.u.rı. Lç.Lrı. e.n örı.eınU giive.rı.c.emLz yo.t.da..t<;.tı güve.n ve. ı.J..4W.Vt 'dL!t. . .i.de.olo jLk

te.oltLk., .6.i...ya..6a.l ve. ö1tgilt.6e.l u.zu.rı. mü.c.a.de.le. ydta.~tı...rı.ı...rı. ge.tL!te.c.e.ğL ç.e.tLrı. gü.rı..te.~te., da.ha. 

da. .6a.bı...!tl . ..c.. ve. ka.1ta.1tlı... ola.1ta.k, h)_ç. bL!t p.L1ma.rı.l..c..k du.ygu.6u.rı.a. dii~me.de.rı. ha.zu.tı...klı... 

otma.Ltyı...z .•. 1990 y..c..l..c..rı.da. da.ha. da. du.ya.1tl..c.. ol4,c.a.ğ.unı...z u.mu.du.y.ta., pa.lt.tL a.dı...rı.a. he.pLrı.Lze. 

yolda..§ça. .6e.la.m, .6e.vgL ve. .6a.ygda.lt.unı...z..c.. Ue.:t4(o1tu.z. 

YAŞAS1fl,ıd.u.4ltl. ve. toplum.6d kwtt~U,f müc.addt.mı.z ! 

YAŞASI N, Utu4umu.zu.n özgOirl.üğü ve. at.ltUILzU,. ., 6a.ğat.6Ul..tğJ.. ! 

YAŞASlfl~ c.~a.e.v.t.eJt.illde.U cU..ıfJIL§ ! 

t 5 A.ttıl..t.k 19 89 

. ,ı··· 

' -~ :.:· : 

KDJWİST~fl ICUtrrULUŞ PARTİSİ 

(Jt.Ugaııi.J 
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Parti fiildirisi(ı ~ 1 

HAIN PUSULAHDA YENI BiR N·E W R o'z ! .. -----------~-~--~-..,_,., 
Tarihsel kökleri M.Ö. 2000 yılına kadar uzanan Newroz; Kürdistan'da,d e sp o t 1 u ğ a· . v ~. sömürü ye karşı kitlesel başkaidırıyı anlatır. Yüz yıllardı.r Kürdistan dağlarında yakıian, ,i sya n at e ş i Newroz'larda daha bir gürleşir ••• Varlığını tarihten gelen bu kitlesel başkaldırılara borçlu olan Kürdistan Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelesi,bugün zor ve, zqr oldLiğu kadar da, dayanılması ulusumuza,ülkemize ve Kürdistan emekçilerine duyulan vefa ve: ina~ıa aşılabilccek çetin bir geçitten geçmektedir... · 
Dünya,cmpcryatizme karşı kanlı bir döğüşün içindedir. Yaşanan ideolojik,siyasal ve ahlaki çöküşün· sakat bir m u ha k e m e s i sonucu oluşan "Detant";dünyayı bir baştan bir başa tutan ve savaş alanfarını emperyalist-sömürgeci tasarruftera terketmekten başka bir anlama gelmemektedir. Bu siyasetin diyctini ise,yine emperyalistlerce üretilen kimyasal silahların denendiği bir iınha la-; boratuarı haline getirilmiş Kürdistan ve Kürt Ulusu ödemektedir. Çağdaş dünya, bu çağ dı~i imha'ya karşı kör ,sağ ı r ve s u s k u n 'dur. Kürt Ulusu,çok yönlü bir imha tehdidi'nin değişik safhalarıyla ve yok edilmekle karşı karşıyadır. 

Iran-Irak Savaşı'nın Kürt Ulusuna ödettiği bedel; 16 Mart 1988'de Güney kürdistan'ın HALEPÇE ~ehrinde,5000'in üzerinde savunmasız kadın,çocuk ve ihtiyarın imhası oldu .• Bu imha'nın ardından,kimy,asal silahlar kullanılarak yerlerinden edilen yüzbinlerce Kürdistanlı,yaşadığı topraklardan kovularak m u ha c er at 'ın binyüzlü pusularıyle yok olmaya terk edildi ••• 254 
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Empcryalistler,sömürgeciler; ve bir· pütün haliflde egemen. devletler;Orta-Ooğu'ya "istikrar" ka

zandırmek amacıyla,kendi program hedefleri . içerisinde Iran-Irak S_avaşı'nı tarafların iraeeleri 

dışmda: !'Barış"! e sonuçlandırdalar ve . Filistin Sorununu da "çözüme" ulaştırdılar •. Bu uygulamaların 

hemen ardınden, Kürdistan'ın (Türkiye,iran,lrak ve Suriye'in işgali altında olan ve· ayrı ayrı 

s~mi.!.r~eleştirilen) parçaları
nın birbiriyle ilişkilerinin kesilmesi ve her parçadeki mücadeleyi sömür-

' gesi ol_duğu devletin "bir iç son..ınu" olarak gösterip,"ulusal-kültürel özerklik" programını gündeme 

getirdiler ve daha farklı planların uygulanabilmesi için de tampon bölge ı..ıygulamesına ge.çtiler~~.: 

Yıllardır Kürdistan' da uygulanan ·i' s k a n K a rı u n 1 a r t "Ve askeri. tedbirlerle m u h a c ı r -

1 aş t 1 rm a eylemini,Kürt Ulusuna kendi 11 dostlarıi• eliyle Avrupa siyaset batakhanelerinde 

.VKürderjn insani Hakları" adı. altınde. "seçkin Kürt şahsiyetlerinin" katıldıkları konferansiarta 

onayleUJ'rak;geçmişt.e Ermenitera reva görülen sonun ilk adımı atılmaya başlandı ••• 

' .': 1 '"' -~ .•: ' • ! . ' ' 

• 
'. ·: 

Hazırlanan bu alçekça pusular,gıdalarının büyük bölümünü sosyal-şövenizm'den almaktadır •. Geli

şen Kürdistan Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Mücadeiesi'ne bir milim dahi katkısı olmayan Sosyai

Şöven güdük siyaset erbabları,bizzstihi sömürgeci burjuvazinin izin ve icezoti'yle Kürtlerin e k s

pAr 1 i ği n e soyunmuşlardır. · Böylece,sömürgeci burjuvazi ve, yan.daşları,Kürdistan•ın tepeden 

.tırnağa onursuzleştırılması ve Kürdistan Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelesi'nde ileride 

onarılmesı mümkün olarnıyacek ge d i k ı er açılması eylemiyle,kendi programlarını uygulayabile

cekleri bakir alan arayışı içine girmişlerdir.,. Bu siyasal i st i s mar ,ya~adığımız günlerin· kaçı

nılmaz görevlerinden biri olan UKKTEH'nı kendilerine te'mei'·dayanak yaparak,satılmıştık•arını ve 

Kürdistan Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelesi'ne ne kadar "dost" olduklarını· bii' kc?. daha 

yorum s uz ortaya koymuşlardır ••• 

Kürdistan Sorunu, uh.ıslararası planda yalnız bırakılmıŞ ve tecrit'le karşı karŞıy,~dır. Kürdistan 

Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelesini hedef şaşırtarak başka yönlere çe_l<.m.~k ve "l<ürt 

Sorunu"nu,Kürt Ulusu' nun· iradesi dışında dayatmatarla kendi çıkarları doğrultu,sunda ·"çözmek". 

isteyenlerin oyunlarını bozmak en temel görevlerden biri olarak,Kürdistan'daki ulusal,c!emokrat 

ve sosyalist siyasal güçlerin önünde durmaktadır~.. 
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Kürdistan Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelesi bağımsızlıkçı bir siyaset izlemek ve kendi gücüne dayanmak zorundadır. Şartlar bağıra bağıra, Kürdistan Ulusal ve Toplumseıl l<urtulu~ Mücadelesi'nin önüne temel hedefleriyle birlikte, tüm ulusal ve toplumsal siyasal güçlerin katılacakları Ortak Bir Taarruz Cephesi ve örgütlendiriımi~ Peşmerge Hücreleri tcıneıindci U ı u s a ı 1 sya n ' ı koymuştur •• 
Eğer· Orta-Doğu'da gerçek ·bir borış,Demokratik Türkiye,lran,lrak ve Suriye isteniyorsajbunun şalıdamarını Kürdistan'daki. askeri işgalin kaldırılması. oluşturur. Emperyalist-sömürgec:i ilişki ve bağımlılıklarla,çözüm önerilerinin ·yerle bir edilmesiyle, ancak, Bağımsız,Oirleşik ve Demokratik Kürdistan'ın kurulması gerçekleşebilir... . 
'Kürdisten'da ulusal başkaldırıların sembolleştiği Ne'wroz'a girdiğimiz. bu günlerdej ·Kurdistari Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelesi zor ve çetin bir. döneme girmiş bulunmaktadır ••• Sorunun lizerine ciddi siyasal çözümlerle gidilmezse,içinden çıkılması mümkün olmayan sonuçlarla karşılaş.:. mak kaçınılmaz olacaktır. 
Bütün boyutlarıyla Kürdistan'ın pazarlanm~sına ve kanlı pusulara karşı duralım. 
Yaşasın NEWROZ 1 
Yaşasın Ulusumuzun Özgürlüğü ve Ülkemizin Bağımsızlığı. 

Yaşasın Ulusal ve Toplumsal Kurtuluş Mücadelemiz. 

Mart 1990 
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ı 
" Belav<ika Partiyô/1~ 1 

Ol KEMINEN XA YlN DE NEWROiEKI NO 

Koka diroka Newroz'e dlgihe 2 hezar sal Beri ya .Milade. Newroi ll Kurdlstane ll dijl kedxwarr· O 

zordestlye serihildana glrseyi dide fehmkirln. Di Newrçızan de, aglren ·. serihlldan6' di 'Çlyayen 

kurdistane ae geştir dibo •• Hebuna ~Ukoşina Rizgariya Netewi ü Civakiya Kurdlstane deyndare ve 

mirasa ye. lro Tekoşina me disa ·H pevajokeki d!iw:~r derbes dibe. Ev Pevajoya, dijwa'r ii'' tene bi 

baweriya hezen kedkar en Kurdistane ve dikare be 'birin... · · " 

Dlnya u dlj emperyalizme di nav şereki xwini de :ye. Ev "detanta" (ner.mi) ku nlha pek hatı.:. 

'ye,encama darızandi.na çewt a dtibuna ideololik 1sıyasi o exlaqi ye. Mana ve terlkanR(na qaden 

şere ll saransere dine,bin tesira emperyalizm u kolonyalizm e. Kurdistan buye laboratuara qi~kl

rlna çeken kimyewi,ku ji . eli· dewleten emp.eryalist ve· ten afirandln. Bi· vi avayLn,etewa K\ir~ 

fatura ve siyasete dlde. Dlnya hemdem,li hember ve hovitiye ker Cı bedeng e. Netewa Kurd ji' Ol 

bin tehdide qirkirine de ye •.• 

Netew·a Kurd,, di 16'e Adare 1988 an de li Kurdistans Baştır li HELEBÇE bi wundakirina 5 

hezar jin,z~rok 'o miroven be desthllat bedala şere Iran Cı Iraq da ... LI P,ey ve qlrkirlne,encama 

blkaranina çeken kimyewi,bi sed hezaran Kurd ji cih Cı waren xwe bCın,ketin nav keminen m i -: 

haciri ye ••• 

Oewleten emperyalist Cı kolonyalist,ji bo b~rj~wendiyen xwe,li Rojhilatanavin . 1'istiqrar" dixwestln. 

Ve tstiqrare ji li derveyi irada her du dewletenali,bi · "aştiye" lran u lraqe p~k ariin. Pirsa Fi

llstine ji "çareser" kirin. Li pey van klryaran, ji bo birina peywendiyen her çar perçeyen·" Kurdis-. 
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f, tane (Kurdistana tirkiye,lran,lraq Cı Surye ku hatine ·vegirtin ·tr kolonikirin) tı nişandana pirsa her 
perçek, wek "pirseko hunduri" yen dewleten kolony~list; programa "muxtarlya netewi Cı çandi11 
o herômn tamponi ani n roj eve. 
Bl salan e, li Kurdistane bi z a go n e n ts ka n e , u bi zordestlye eskeri m i h a c i r k i r i na 
Kurdan dom dike. Niha ii ev siyaset, bl deste 11dostatı 11 li mehfelen siyasi' qirej yen Ewrupa, di 
bin na ve 11 Mate Mı rovi yen Kurdan". ,bi beşdarbuna 11şexsiyeten bijarte yen ·Kurdu di Koi'ıf e ransan 
de te tesdiqkirin. Bi vi avayi, tişten ku bere anibCın. sere Ermeniyan, niha ji dixwazin binin serô 
Kurdan. 

, ·· ' '.~ · Ev keminen xayin xwina xwe ji sosyal-şovenizme dl~irin. Siyasetvantın sosyal-şoven in ku heya 
iro mllimeke ji TekoŞina Rizgeri Q Civakiya Kurdista,ne re xizmet nekirine, ji nişkave bi destur 
O alikariye burjuwazlya kolonyalist dixawazin bibin pi$por. Q aqilmende Kurdan •. Bi vi r~ngi burju
waziya kolonyalist O nokeren wan dixwazin li 'Kurdistane Civakeki beşexsiyet pekbinln. Ji bo ku 
bikaribin programan xwe tetbiq bikin,hewl didin ku di Tekoşina Rizgatiya Netewi u Civakiya 
Kurdistene de birinen be derman vekin. Oigel ve istismara siyasi,erka pewist a iro,ango mafe 
Ç~renusa Nete.wi (MÇN) ji xwe re· dikin plştek. Q dixwazin ruçikenxwe qirej Cı xwefiroşi ·ya xwe 
v~şerin. Kirinen wan · di de xwuyaküin ku ev eel eb siyasetvan çiqas "doste 11 Tekoşina Netewi . O 
Clvaklya Kurdistanc ne ! ••• 

' 

Pirsa Kurdistane di platformen navnetewi de tene hatiye hiştin,berambere tecrite ye.Xirakirina 
plan Cı listiken, ku dixwazin bere · tevgera. Kurd bi din hedef en çewt Cı "pırsa kurdi" ·ı i derveyl · 
irada Netewa; Kurd "hel bikin•• ·i erk u wezifa bingehin a hezen siyasi yen netewi 1 dtımokrati ü 
Sosyallsten Kurdistane ·ye... 

, · Oive Tekoşina Rizgariya Netewi ü civakiya Kurdistane siyasetek serbixwe birneşine O pişta xwe 
bl de heza xwe. Şerten mewcud, erka pekaninı:~ Eni ya Mişterek a. Erişô ku bi beşdarbuna . hemCı 
hezôn siyasi ü civııkiya netewa me pek .be ; · komiken peşmerge ku li ser bingella serihildana 
netewi bilind ,bibin, bi .hedefen bingQhin v&. derxistiye peşiya Tekoşina Rizgariya Netewi ü Civa-258 
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klya Kurdistane. 

Ji ·bo aştiya ·Rojhilatanavin u ji bo demokratbuna Tirkiye,tran,lraq u Sur ye i dlve dagirkeriya 

leşkeri ır Kurdistane be şikandin. Bi tene ruxandin ü tekbirina giredayin u planen emperyalisti u 

kolonyalisti ,Kurdistanek serbixwe, yekgirti Cı def!lokrati ava dibe ••• 
. ~. :-~,·. 

. 
Dı van rojen serihildana netewi ,ango N·ewroze de, Tekoşlna me di nav rewşeki pir dljwarde 

ye ••• Gef,ji bo çareserkirina pirse, alternatifim pewist neyen afirandin, we Tilkoşina me bikeve 

ntıv tevlihelliyeke çetin, edi j~ derketin ii ne hesan ,. 

Qive bl her avayi ll hember firotina Kurdistane O keminen xwini .biseklnln. 

Biji ~ E W R O Z ! 

Biji aiadiya nete~a me· ü Serxwebüna Welat6 me. 

Biji Tekoçina Rizgariya Netewi ü Clvakiya me •. 

Adara 1990 

PARTIVA RIZGAR1YA KURDISTAN 

(r 1 z g a r:l·) 

BUROYA SIYASf ·: 
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[ 
Parti Bildirisi/H 1 

J 
•) 

24 NiSAN BOYOK ERMENi KATlİAHI ! Tarihleri; ·l<atliam,zulüm ve sürgünlerle yazılmış ve aynı topraklar üzeriode yaşayan 
uluslardan bi ri olan Ermeni ler' in vatansızlıga manküm ed il işlerinin yeni bir yı-l'ındayızi'~. 24 Nisan Büyük Ermeni Katliamı'nın her yeni yılı yaklaştı~ında. Türk devleti·'nin ırkçıl. · 
sömürgeci tarih anlayışları gereği. Ermeni leri n kendi lerini na sı ı katıettikleri anlat ı-: 
lır~ üniversiteler ve "Bilim Adamları". araştırmacılar harekete geçirilir. Bu· yıl da 
aynı ve alışılmış seneryo·yaşanmaktadır. üstelik Dünya'nın birçok yerindeove A.BO senato
sunda 24 Nisan'ın Ermeni Katı iamı günü olarak kabul edilmesi nedeniyle, ru·rk devleti 
daha da azgın bir biçimde yalan ve yanlışa dayalı propagandasını hızlandırldı •• Yine, 
"katledilen Türklerin.topıu mezarları" ortaya "çıkarıldı" •• Bu kez Van'da ortaya çıkarıl
dığı açıklanan "toplu mezarlar"' ın önümüzdeki yı llarda nerede "çıkacağı "nı bilemiyoruz •• 
Ancak. şunu bi·liyoruz ki. bu uydurma senaryo böyle sürüp gidecektir. Nasıl ki. Sömürgeci 
Türk devlet.i Kürt\,Ulusunu yok sayıp, bir yandan da katliam ve sürgün siyasetini devam 
ettirmektedir; Ermeni Ulusu için de aynı süreç devam ettirilecektir. Bu $enaryo'nun 
arkasında duran çok önemli tarihi nedenler vardır. Ancak, bugünkü durumu itibariyle GAP'
ın hayata geçirilmesi ve bölgede askeri üstünlük sağlanması için Ermeni ve Kürt sorunla
rının :tamamen tasfiye edilmesinin de gerekliliği Türk devleti açısından somut nedenler 
oluşturmaktadır ••• 
( ... ) 
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.. 19. Yüzyılda iç Anadolu, Karadeniz ve Kl ikya olarak bi 1 inen yerlerde yaşayan Ermeni ler, 

Os!llanlı imparatorluğu'ndaki 
Ticari sermayenin yaklaşık ı 20' sini el lerinde bulunduruyor

. I ardı. Bu Cledenle kap i ta list i li şl< i ler içindeki ge H şme nedeniyle uluslaşma süree ine 

diğer ulUslardan önce. girerek, imparatorluk pünyesinde örgütlü bir yapıyla duruyorlar

dı •... 1845'lerden .sonra, Osmanlı tmparatorlu~u bünyesinde Gayrı Müslim tebaa'ya karşı 

başlatılan s o y k ı r ı m 'dan en çok etk'i lenen uluslardan biri Ermeniler oldu. 

1890'larda Ba-ğdat Demiryolu Projesi 'yle sıc~k denizlere açılma hayalleri içinde olan 

Almanlarla, bu projeden yararlanarak kendi devlet .. otoritelerini DoQu'ya taşıma ihtiyacı 

duyan Osman ı ı imparatorlugu. arasındak anlaşma saglanmıştı. Ancak, bu proje bir diger 

boyutu i le Sıvas-Erıurum üzerinden Batum'a ·~ulaşacak olan bir Demiryolu Projesini de 

gerçekleştireceğind
en, Trans-Kafkas Demiryolu şebekesini tehdit ediyordu. Bu nedenle de 

Çarlık Rusyası tarafından engellendi. Böylece Ermeniler üzerinde yoQunlaşan katlia~ 

düzeyi de bu engelleme i le nisbeten '.durdut:ulmuş oluyordu •• Bu proje aynı zamanda Alma.n 

Emperyalizmini ingiliz,, sömUrgelerin~ ba~lamay
ı da amaçladı~ından, ingilizleri de tehdit 

etmekteydi... 
· · ~ 

Tüm bu çıkar çatışmaları ile 'birlikte, Osmanlı istihbarat örgütü ve Alman Ajanları 

tarafından ittihat ve· Terakki fırkaSı 'nın Büyük Türkiye Hayalleri tahrik edilerek, 

D o ğ u ' y a a ç ı ı ma p ı an~ ı a r ı karşısında ciddi bir tehdit oluşturan 

Ermeni l~rin .. ortadan kaldıriıması gündeme getirildi. Devlet ajanları ve fanatik din 

adamları' eliyle jem;ısit planı. uygulamf)ya konuldu. 1890'lardan 1923 ve oradan da günümüze 

kadar. züren .bu jenosid planı ancak 5 evrede tamamlanabi ldL Bu kat li amın asla unutulma

yacak kesiti ise. 1915-19l7 yıllarında yapılmış olan 2.Büyük Enaeni. Katliamı'dır •. Bu 

dönemde 1,5 milyona yakın Ermeni katiedilmi ş, kalanlar ise çeşiti i ent~ika ve yöntemler

le muhacırlaştırı larak, Ermeni Ulusu ebedi bir vatansızlıQa ıı ma h k u m 11 edilmiştir. 

' - . 
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Daha sonraları Cumhuri'yet' döoeriı'inde ise,Ermeni ler in vatanıarına dönmelerine izin verilme-
miştir~... 

. Muhacır Ermeni ler, ülkelerinden uzak yerlerde çeşitli yollar deneyerek, vatanıarına 

dönme mücadelelerini yürüttüler. Bugün bu mücad~le salt konferansla~,uluslara~a~ı k~nama 

ve diplomasinin yoğunlaşması ile, Ermeni Soykırımı Tasarıları'yla gıde~ek tarthın gunde
minden düşürülme tehlikesi ile karşı karşıyaqır. Bir de, Sovyetlerın Ulusal ~orun~a 
ilgili yanlış siyasetleri sonucu, bağımsızlık 've özgürlüğüne kavuşamamış, Azerı 'lerın 
saldırısı altında kalmıştır~ Yine Türk devıe.ıi çeşitli en~rikalarla bu saldırıların 
arkasında durup . Azeri 'leri destekleyerek, bu kez de Ermenı kıyımına bu yoldan. devam 
etmek te d ir. • • 

·., 100 yıl uıakta .kalmış ağıtların tazeltğini heri an duyan ve yaşayan Kürt Ulusu, emper
yalist mefropollerde rOşvet olarak siyaset kulislerinin süsü konumuna getirilen E r -

m e n i .S or u ri u 'na, Kürdistan'da canlıllğını koruyan ve hayat alanı genişleyen 

bağımsızlık milcadelesi 'nde yeniden hayat kazandı rı taeaktı r.. · Bugün,güçlerinin bölOnmuş g,Jması nedeniyle Kürt Ulusal Hareketi de muhacırlaştırılmak 

isteniyor •• Ve yine Ermeni lefin karşılaştıkları trajedi, ·seçkin Kürt şahsiyetleri eliy
le,emperyalist metropollerde gizli pazarlıklarla, ulusal ve toplumsal siyasal güçleri 

bağımsızlık taleplerinden geri düşOnnek amacıyla oluşturulan "Kürtlerin insani Hakları" 

·Vb ••• gibi konferanslarla Kürt Ulusuna da yaşatılmak isteniyor.. . 
Sömürgeci Türk Oevlett•ııin bu.yanlış ve entrikacı tarih anlayışını ortadan kf)ldırmak, 

yerine. gerçek tarih anlayışını bütün gerekleriyle ortaya koymak zorunluluğu vardır. Bu 

yapılmıştır. Eksiği ve aksağı ile yapılmıŞtır ••• SömOrgeci Türk Devleti bütün yanları ile 

mümkün olduğu~ kadar teşhir edilmiştir. Ancak, bu da yeterli değildir. Aynı zamanda 

~2 
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.. mücadele birliktelikleri ile gerçek tarihi oluşturmak gerekmektedir .• 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 'nin temel itti fakçı güçlerinden biri olarak kabul 

etti~imiz Ermeni kardeşlerimizin, ortak düşmana karşı mücadele birliktelikleri içinde 

olmaları zorunlulu~u vardır. Bu görev kaçınılmaz olarak kendini dayatmıştır. 

Ermeni leri n yaşadıkları. katı i am, soykırım ve sürgünterin hesabl sorulma lı ve unutulma

malıdır •• Ortak Düşmana vurulaca!( darbe milcadele alanında birliktelik ve KUKM'nin 

yanında olmaktan geçmektedir. 

24 NiSAN ERMENi KATLİAHI 'NIN YILDöNOMODOR ! 

BOYOK ERMENi KATLiAMI'NI UNUTMA ! 

YAŞASlN ERMENI VE KORT.ULUSLARIHIN BİRLİK VE OAYANIŞMASI 

24 Ni~an .1990 · 
KURDISTAN KURTULUŞ PARTlSt 

' ı,,'' 

(Rızgarl) 

POltT BOROSU 
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Par1;1_ Bildiri si /181 
BiRLiK - DAYAHIŞMA ve MOCAD~LE GüNü 

": 1 '.k A Y I S 
Dünya Emekçi lerinin BiRLiK-DAYANIŞMA'· ve MÜCADELE GüNO olan 1 Mayıs'ta, bir bUtUn olarak uluslararası proletarya ~areketi ve ulusal kurtuluş mücadeleleri çetin, zor ve sancılı 
bir süreçten geçmektedir ••• 
1990 1 Mayıs'ına girerken. emeğin kturtuluşu için Şlkago'da işçilerin direnişi artık bir 
a n ı olarak kalmaya malıküm ecU lmiştir. Emperyalizmin iradesi ve çıkarlarına uygun uluslararası detant siyasetinin başını ç·eken "sosyalist" devletlerin içine düştükleri 
ideolojik ve siyasal tesl imiyetin sonuçları bütün ağır ı ığıyla dünya emekçilerinin ulusal kurtuluş mücadelesi veren ulusların üstüne yıkılmıştır ••• t ~ayıs' ın anlamı olan BiRLiK-DAYANIŞMA ve MüCADELE artık p r a g m a t i k anlayışlar
la darmadağın hale getirilmiştir. 
BiRLiK; uluslararası proletaryanın taleplerinin ayrı ayrı yerlerde seyretmesi nedeniyle parçalanmış. ulusal çıkarıara dönüşmüştür. Emperyalist devletlerin emekçileri ulusal 
gelirden yüksek düzeyde pay alarak, durumlarının daha da iyileştirilmesi uğruna iktidar 
mücadelesinden çoktan vazgeçmişlerdir. "Sosyalist" devletlerdeki .emekçiler. ise. "kendi 11 ikti dar ı ar ı n ı e leşti rerel<. 11 AÇ ı k ı ık ıı ve "Yeniden Yapılanma" s iyaset leri n in içinde günden güne erimektedirler. Bu nedenle.·rle, uluslararası proletaryanın b i r 1 i Q i 'nden çok, 264 
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.. 
· Emperyalist devletlerdeki .. emekçilerin"· ekonoınik düzey ve· '''özgürlük" lerine ulaşma müca-

delesi içindedirler... ' 

DAYANIŞMA'dan ise, çoktan vazgeçilmiştir.· Bizim DAYANIŞMA'dan anladıaımız uluslararası 

devrimci proletarya ile dünyada geliŞel) 'devrimci ve ulusal kurtuluş mücadeleleri ile 

DAYANIŞMA' dır •• Dünya emekçileri, hiçbir ayrım gözetmeksizin -"Sosyal i st11 devletlerd~ki 

emekçiler dahil- bu dayanışmanın kenarından bile geçmemektedirler •• 
. . . 

MÜCADELE; .. Sosyalist" devletlerdek.i emekçilerin 11 k.endi" iktidarları ile mücadeleye 

dönüşmüştür... ~ . 

Yeni bir BİRLiK-DAYANIŞMA ve MüCADELE günü y~şanırken karamsar bir tablo çizmek yanlısı 
değiliz. Ancak, gerçek olan budur (elbetteki komünistler bu durumun ciddi b~r analizini 

yapacaklar ve hesaplaşma olacaktır. Ancak. neyin nası i' çözümleneceğini şimdiden kestir-

rnek henüz erkendir ••• ) • . · 

Bu gerçekler, en somut biçimde, içinde bulunduğumuz Kürdistan Ulusal Kurtuluş Müc-adelesi 

tarafından yaşanmıştır ve bugün daha da büyük boyutlarıyla yaşamaktadır... • .·· 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin en çok DAYANIŞMA'ya ihtiyacı olduğu, dönemde 

yalnız başına olduğu gözler önündedir. Bun da Kürdistanlı siyasal güçterin payı vardır. 

Ancak, 4 sömürgeci devlet(ler) • in çıkarları, Emperyalist devletlerin Orta~Ooğu'daki 

çıkarları ve bütün bunların yanında ."Sosyalist 11 devletlerin detant. siyaseti i le Savaşan 

Kürdistan'lılar, bir de bu ülkelerin emekçilerinin desteğinden yoksundurlar ••• · 

Dünyanın gözleri önünde bir ulus katledilirken.HALEPÇE'deSOOO insan barbarcaöldürülürk.en. 

bırakınız ·diğer devletleri; Türkiye. tran. Irak. ve Suriye emekçi leri bir protestoda dahi 

bulunmadılar. Bu gerçekleri görebilirsek o zaman ancak yalnızlığımızı yorumlayabiliriz. 
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Son günlerde Kuzey Kürdistan 1 daki katı iamlar ve k i Uelerin kendi 1 i O i nden di ren i şleri. kepenk kapatma eylemleri. gazete almama vb •• da~ranı ş larının polis ve M lT elemanları ile ÖZEL TiM tarafından si lah zoruyla susturulması :; bi le sömürgeci de'; ı etlerdeki emekçileri küçücük bir kıpırdanışa götürmed i ! Balyozlar la dükkanıarın bizzat sömürge va ı isinin de katıl ımı i le parçalanması ve gazeteci leri n dünyaqa görülmeyen baskı I ara maruz bırak ı lmaları. hiç mi hiç önemsenmed i. Bir kere daha, Kürdis~an emekçi leri, KUrt ulusu ve bir bütün olarak. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi yal~ız bırakıldı. . · Egemen ulus "Sol"larının mantıgı ise, Türki,re'de "demokratikleşme" sürecinde durmaktadır •• Ke. ndi emekçi lerine Kürdistan'daki gerçeklerı göf .. ·.terebilme ve onl.arı yönetme-yönlendirmed·e. n tamamen uzaktırlar... Bugün Kuzey KOrdistan'd · yaşanmakta olan katliam, zulQm ve uygulanmak istenen sürgün provaları, Tampon Bölge o uşturma eylemlerine karşı da b~r protesto görülmemektedir. Tam tersine son zamanda sömOrieci devletin bastırması. üzerine ve Yeni OlaQanüstU Hal Yasaları karşısında durumu yumuşatma ve "demokratik" geçişi saQlamak için elbirliQi içindedirler •• Ve Kürdistan'da Takdr-i SOkün Yasası •na benzer -ihatta daha agır- baskı lar getiren yasalar karşısında .baş i kesik horozlar gibi panik göstererek, açik olmasada kapalı kapı lar ardında günah çı kirmaya ve yayınlarını bastırmak. için köşe bucak matbaa aramaya koyuldular. Yurtdışında olanaklar elde etme çabaları yoQunlaştı. "tllegalite" hayranlıQı tartışılmaya, yasal parti kurma girişimlerinden vazgeçilmeye başlandı •• Bir kez daha suçlu olarak KUKM gündeme getirilmek istenmektedir. Dikkatler burju~azinin isteQine uygun başka yönlere çekilmektedir. 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesini Demokratik Hak ve özgürlUkler temelinde "Kürtlerin tnsani Hakları" düzeyinde tartışmaktadırlar. Oysa, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin aktif kitlesel destege ihtiyacı vardır. Kürdistanın askeri işgalden ,arındırılması eyleminin de·stektenmesi gerekmektedir. KUrt ulusunun gerçek talebi içi boşaltılarak "tnsani Haklar" temelinde düşünülemez ••• 
266 

1 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



.. "Sosyal i st" ®vletlerdeki gelişmeler karşısında da şaşkın hale gelmiş olan "Sol "lar • 

hemen kendUerini son duruma uyarıadı lar. Bu uygunluk içerisinde Kürdistan Sorunu•na da 

doğru çözümler getiı-ilmesi mümkün görünmemektedir ••• 

Yoldaş lar, 

1 Mayıs 1990•a böylesi olumsuzluklar içerisinde giriyoruz. 

İçinde bulunduğumuz durum d.aha da ağır koşullarda devam edecektir. Bu dönemde BİRLİK-DA

YANIŞMA ve MUCADELEYE daha çok ihtiyacımız vardır. Uluslararası bu yalnız I ığımızı ancak 

kendi iç dayanışmamız. birliğimiz ve mücadele ile giderebiliriz. Ulusumuzun bütün biçim

ler içerisindek·i köleliğe karşı verdiği mücadeleyi bağımsız. birleşik. demokratik ve 

sosyalist KORD1 15TAN 1 la t a ç ı a n d ı r m a k için var gücümüzle çal ışmalıyız. Umutla

rımız ı karartan kanlı pusuları dağıtarak amacımıza ulaşabilmek için en yakın ve geçerli 

yol bütün Kürdiıstanlıların TEK BiR ORTAK TAARRUZ CEPHESi •nde güçlerini birleştirmelerin

den geçmekte d i r·. 

Dünya emekçi ~~~r-inin ve ezilen mazlum ulusların BİRLİK-DAYANIŞMA ve MOCADELE günü olan 1 

Mayıs •ı arın g~e~rçek anlamını kazanacağını umuyoruz ! 

Y A Ş A S I N 

1 Mayıs 199f~ 

B t R l i K D A Y A N I Ş M A v e M U C A O E L E 

KURDiSTAN KURTULUŞ PARTlSt 
(Rızgari) 

POliT BüROSU 
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• 

Beş6 4'a 1 

· 6- ARMANC 0 NAVEROKA PARTI. 

Naveroka Partiya Rizgariya KurdistanA (Aizgarl), netewt· 
demokrati O sosyalist e, O partiyeke gir~ (kitlesel) ye. 

a) Armanca programa (bernama) netewi O demokrati 
ya parti, ji bo Kurdistanaklı serbixwe yekgirti O demok· 
rati; şik&nandina vegirtina (dagirkeriya·işxala) eskerf 
ye. 
Ji bo vf!; 

aa) Parti hemO . .hez&n sfyasiy&n welatpar&z, de· 
mokratik O sosyalist dixwaze eniyeki Ariş& de • 
Eniya Aizgariya Netewi ya Kurdistan- bine ba hev. 

bb) Parti, tesbitkirina hedeflm siyasi y&n giştT, ecn 
ü çareserkirina wan ARMANC, xwe ji di vA p&vajo· 
k& de WESITE ke giring dibine. 

b) Armanca sosyalist a programa parti ji, avakirina ci· 
vakeki M çin, b& keoxwari ku bi maf O erkAn wekhev ve 

hatiye hunandin e. 
7· NAVEROKA.ŞOREŞA KURDISTAN~ .. 

. Şoreşa Kurdistans mAtingeh (kolon'!), divA li ser him&n 
rasti yAn sosyo ekonomi, siyasi O civakT ya Kurdistan& bilin· 

di p&kbe.Bi ditin&n i'txalli KurdistanA çAkirina şoreşA nabe. 
:· WA şoreşa Kurdistan&, li ser daxwaza xelkA, bi beşdar· 
bOna xelk& ve bi naverokeki demokratT de çAbibe. 
F a) NetTea şi kAnandina vegirtina eskeri li Kurdistan&, bi 

dawTanina hemO p&wendi O gir&dayTn&r:ı kolonvalist, i 
boAZAClYA NETEWAME O SEAXWEBUNA WELAT~ 
ME w& şoreşeke ANTT-KOLONYALTST 0 NETEWi U 
DEMOKAATl pAk b&. 
b) Pişti avakirina civakeki serbixwe, azad O demokra· 

ti, ji bo RIZGARIYA CIVAKI ya Kurdistan& w& b& rawes· 
tan (b&sekinandin) Kurdistan bightje ŞOREŞA SOS· 
YALISTI. 

c) Bi gir&d~ sedem O netic&n jorin, karaktera şoreşa 
Kurdistan& bi du aliye, di nav hev de, 16 ji hpv cuda du 
n~'lf:t/Oka w& hene; NETEWl·DEMOKRATl O SOSYA· 
LIST!. Jl BER vA armanc&n programa me yAn nAzik 

17 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



(asgari) O dOr (azamT) hembez dike. 

8- HEDEF~N GIŞTf Y~N T~KOŞIN~. 

• Partiya Rizgariya Kurdistan& li dil koleti ya kapitalist O tiş- · 
ten ku bi v6 'Nf gir6davi: 
~EMPERYALIZM, KOLO~YALTZM, FAŞiZM, FEODA· 

UZM O her fwavT PASV,FRUTIYt . 
-PEWENO O GIROAYiN~N ku gelen kedkar di bin zor· 

desti O kedxwariy6 de digire, t6dikoşe. 

9· HEDEF~N STRATEJfK. 

A· OijT Kolonyalist O Noker6n wan: 
W& Partiya Rizgariya Kurdistan6 ii dtF kolonyalfzm O noke

. r6n wan t6koşTneke b6 eman bidimTne. Ev tAkoşTn w6 ji aiT. 
siyasi, ideolo', dfplomast O esker1 ve b6 meşandin. 

a) Kolanyalist O noker6n wan dijmin6 herf mezin &n 
şoreşa Kurdistan& ne. Şik6nandin O ji welat dOrxistina 
wan, w& serxwebQna welat& me O azadiya netewa me 

· · Fbi xwe re bine. W& war& şik&nandina dagirkeriya es
kerf O avakirina civakeki demokratT F peyda bike. 

b) Ev çfn, ~şwrO O li dijt.şoreş& ne. Şik&nandin o 
-crerxistina wan ji Kurdistan6 wl him helkirina progra 
ma me y& niztkbTneO hem Fmenlztktir& programa me 
y& dOr bike. 

18 

c) Partiyıl me, di nav cih&n hesses yin hizin kolonya
lTat O noi<Eıran de bi hezbOn O çlkirına komika pelixan
dina m6jiy&n wan O hilweşandina iskelet& Y'Sn O ruxan· 
dina humık6n wan ji xwe re WEZIFE DIBINE. 

B- Ji aiT çin O tebeQ&n aligir& şoreşa Kurdistan& ve: 
1· Partiya ·Ri2:gari~ Kurdistan&, '- xwe re kiriye armanc, ku 

bi giştT proıeıte~ Kurdistan& O karkerlrt çandiniy& t~xe 
partiye!i6 O zanıstiya niştimanf O sosyali~ bighiFne wan. 
· a) U dfsaı parti xweşpl zane O diXW821e ku Kurdistane-

ka demok.rat O b& Çin O b6 xwinmipevake O di hindurl 
p&vejok& v&, vi tişti qewin bike. 
b) Armanca me ~ ku em bi giştT proleterya tevli şer& 

rizgariya ııetewi bıkin. -r 
c) Oaxwıaz&n karker6n çandiniy~ y&~ asgari di çarço

va progremi de p&k tine O van tıfaq~r6n tabii hisab 
dtke. i 

ll· Part. iya Rizgariya Kurdistan& guh di~pirsgirekln. kar· 
ker&n demsali O wan bi bir O baweriy&n s syalfstT dihisine. 
Her weha, ll di kole kO wan t&xe nav t era Kurdf. 
lll· Parti, gundfyln belengaz bi r&xistin dike O dizane ku 

'eN in yin ai pirsgirlka netewi de_t1&za mezin. 
a) Daxwazen ~undiy&n belen~ yin weke he
cet&n kar O xak p&k tıne O li gora daxwaza wan progra· 
manç&dike. . 

b) 6. vakirina r&xisistin&n sosyalist di rlya ked& de ~k 
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• 

tine, tilkoşina wan ll ekonomi~demokrati polltize d ike .. 

l'f Parti. h~la gundiylln l)avr.nal~ar Y,An r~~~ bi rllxistin · 
dide, ji bO dOrxistina vll beşll ıı xwınmııa. dıxebıte O daxwa
zen wan program dike. 

a) Ylln ji vA beşA kO di Ç!n_ tesira ideolojiya xwinm!jan· 
de nemaye, em dil wan texın nav reza şoreşgeran u şe· 
re rizgariya netewi. . . .. 

b) Parti, gundiyAn navmaldar~ yAn ku lt ali xwin_mııan 
cih digirin wek dijmin dibine O lt hember wan tAdıkoşe. 

V~ Parti,bekemayi li ber xwe dide ku gundiyAn dewle· 
mEmd be hel (notral) bike. 

VI· Parti kar O xebatA dike ku, di nav karkerlln Kurd ylln 
li Ewropa' bi bir O baweriyAn sosyalisti O netewi bel av bike. 
Ji bo vll yekA; 

a) li Ewrupa kar O bar li ser ziman, folklor O edebiyata 
kurdi wll bete ki ri n. 

b) ~kiiT di navbera karkerAn wel~~en ku Ku~d lll dimi· 
nin O karkerAn Kurd de, te peydakinn O raya gışti ya E w· 

· rupi bi doza Kurd tA hisandin. . . 
· c)Di koloniyen Kurdiyen derveyiwelat de kar~ ~exıstı· 
ni tA kirin O li hemberi asimilasyone xebat te kınn. · 

VII· Partiya Rizgariya Kurdistane, ji bo ~Aka.r:'i~a !ll.afAn 
V\'an karkerAn ku mecburi li metropolen xwınmıı dımının tA· 
koşin dike O JAxistinan pAktine. 

a) Kar O bar ji bo teviTbOna van karkeran di warA siyasi 
O abori te kirin. 

b) Diji asimilebuna van kar te kirin. 
c) Ji bo serxwebüna welat O azadiya netewa me, parti, 

kar O xebat dike ku vi beşi p tevfi rAzAn tevgera Kurd 
bike. 

VIII· Partiya Rizgariya KurdistanA, li ber xwe dide ku xor· 
tAn xwendevan teviT tevgera Kurdi bike. Disa parti, liv dide , 
ku wan ji zordestiya çina serdest xilas ke. Di vi wari de rA-
xistinAn pAwist tAne pAkanin. . 
Daxwazen xortan yAn rojane tAne programkirin. Pirtir xe

bata eşkere tAte firehkirin. Bi vA yekA re di nav xortan, pe 
yAn jAhati teviT tSVQerA tiln~ kirin. .. • · 

IX· Partiya Rizgarıya KurdıstanA. kar O bar ıı bo tevlibuna 
ronakbTran di nav tevgera rizgariy netewi O civaki de dike. 
Di nava pAvajoyA de yAn ku di bin proleter. ji bo ku teviT tev
gere bibin, hemO kar tAte kirin. 

X· Partiya Rizgariya KurdistanA, liv dide ku burjuwayAn 
navA tevli şerA rizgariya netewi bike. Li diP beşa Ji van ku 
teviTtevgerA nabe, tAkoşTnek Çtijwar dide. Bi kAmayT nahAie 
ku diP tevgerA bisekinin. · · 
Xl· HemO kar O bar tAte kirin ku proleterAn lumpen tevli 

şerA rizgş.r.iya netewi bi bin. YA'! li m~tropoiA ji asTmilasyo
ne tllne parastin. Oisa fiv til dayın ku ev kes teviT poiTs O rA· 
xistinAn dij kurdayeti nebin. Beşa ku nehatibe rAxistinkirin 
ji, bi pAkanina daxwaıAn rojane tAne razlkirin. 
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Beş6 S'a 1 

10. DOST 0 DIJMIN~N ME 
Partiya Rizgariya Kurdistan& (dewlet. rAxistin O kes&n) ku 

teviT tevgera me di bin, yan jf alikaridi kin, dost dibine. 
E w kes yan jT dewlet O rAxistinAn ku li dijT şer& rizgariya me 

yi netewi dirawestin, DIJMIN in. 
a) Partiya Rizgariya Kurdistan&, welatAn sosyalist tav

gerAn rizgariya netewt O karkerAn welatAn kapttalist 
dost dibine O piştgira tevgera wan dike. 

b) Ji ber ku Partiya Rizgariya Kurdistan& bi tu blokan 
ve ne girAdayi ye. di vi warT de tewreki rexnegirT O ser· 
bixwe digre. 
c) Partiya Rizgariya Kurdistan& bi dewletAn ku· xwe 

.. tevli kar& me yT nawxOyi (hundir1) nakin, bA menfeat ali· 
kariya şerA me yi netewi di kin O hurmetA ji hedef An me 
yT siyasi digrin re tAkili datTne. Ev tAkili tAkiliyAn resmi O 
diplamarı ne. · 

11- SIVASETA ME Ll SER ENIYA RIZGARIYA NETEWI 

_li. Kurdistan& li gora şertAn kapitalizm& hem O çinan rA
xıstınAn xwe pAk anine O program O kirinAn wan zeıar in. 
~b Kurdistan& xebat ne bi tenA ji aliyA çini ve tA ki ri n. LA 

belA hem çini O hem ııetewi bfhev ret~ meşandin. Di vi wa· 
~de ~kirina pirsgirlıka~et~i rojane ye Q divA ev bAte ki· 
rın. Dı war,A lltk9Şina Rızgarıya Netewiy• Kurdistan& de, 
programAn hAzen siyasiyAn Kurdistan& 5hevtAn. LA belA 
di cihna de lihev ketin jT çAdibe. Ev ji di~ sedema belav· 
bOn O neyekbOna hAzAn netewf O sosyalist yAn antT· 
kol~nyalist. Herçiq~ gelek ~demAn vA rieyekbOnA he bin 
ji, dı dawfyA de ev tışt alikarıya kolonyalistan dike O tlıkoşi· 
nA bA hAz dike. 
Ji ber van sedeman: 

a) Partiya Rizgariya Kurdistan& =t dibine ku ji bo 
dawT anina vegırtina leşkerT, 'ikAnand na plıwendi O gi· 
redayinAn kolonyalist, · azadıya net O serxW8bOna 
Kurdistanlı O avakirina civakeke demokratT hemO hA
ılın netewi O sosyalist bAn ba hev. ' 
~)_ Partiya Rizgariya Kurdistan& ji xvJe re erkeke himi 

dıbıne ku hemO hAzAn sosyalist O 'netewi di eniki 
yekbOyT-erişi de bicivine, li dor stratAj~ek yekbOyi big· 
hinehev. ' 

·- J. ··--

C) Partiya Rizgariya Kurdistan& bawer e, ku hemO dija· 
yetiylm di navbera hAzAn rizgarixwaıen netewi .O sos· 
yalist de bi rengeki demokratT dikarin·bAne hel kirin. Di 
EnTya Rizgariya Netewi de hemO girlık, gerek li gor ma
flın netawa me bAne vekirin O bi nermayi dijayeti bAne 
helkirin. 

12-SIYASETA ME YA TIFAQDARJY~ 
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• 

Siyciseta me ya tifaqdariy&li ser··yekbona t&lqTnaçTnan · 
ü grub6n siyasi ye. Em behsa gru~n siyasiyAn li her çar 
perçan dikin. 

Di nava p6vejoy6 de, her çin O gurüb li gor programOn 
xwe O serbixwe dilive. Ev tiştekTtab1T ~ 16 ji aliy6 taybati ve 
em bi yekbuna t&koşeriy6 bawerin. Tifaq li ser vf hTmT te 

· awakirin. 

Ji bo ku berxwedananetewiya Kurd qels O bi ten& ne mi·. 
ne. gerek em her imkan O riyan bikar bini n. 

a)"Partiya Rizgariya Kurdistanlı, yakrast tevli berxwe-. 
dana difi·metingehiye li hemO perçan dibe O tifaq O ye-
kiti~n bi h&z6n van perçan re ç6dike. . · · 
b) Partiya Rizgariya Kurdistan6, di war& Sere Rizgari

ya Netewi de, diff xwinmijan tifaq&li ser him& t6koşerT 
dike. · 

c) Partiya Rizgariya Kurdistan& t6kili danin6, bi sosya· 
list&n gel& serdest O tevger&n demokrat re geleki gring 
o plıwTst dibine.Qi. gel wan h&zan, tifaq&n dem dir&j, ti· 
faqlın rojane O bihevra karkirinlı ji pAwTst dibine. 
Ji bo ve yeke; 

aa) Hemberi lırişa xwinmijan bi hem O awa O tew· 
ran, p6kanina desteka demokrat, şoreşger O sos· 
ya1Tst6n g~IAn serdest, 
bb) Ji bo kişandina şer ji ser xak6 Kurdistan&, bi 

aliy6 xak6 xwinmijande; 
cc) Ji bo p&k anina xwe veşartin O parastin di çe· 
per~n dijmin de, 

dd)Dive ji nez~nşoreşger-demokret O 
sosyallsten,netewen serdest re giringfya: 
hevkarl Cı tevkerj.yan bidin zanln Cı wan 
be qeyd Cı şert bikşfnfn nev wen hevkarl· 
u tevkeri'yen. O herweha dive ji wenre ·.· 
bidin zanin ku · di serketina,tekoşina 
wan bi wxede role ·.hevkerl Cı tevkerl 
g~lekl girink .e. · 

ı Bet6 &'a 1 
~3- BAWERIYA ME YA Ll SER SE~ 
O LEŞKER~ RIZGARIYA NET~Wl 
KolontbOna (m&tingehbOna) Kurdistan& ne biten& ji ber 

dewlemendiy&n w6 ylın ser erd O bin erd in. Li ji alikT ve ji, 
ji ber cihA Kurdistan& yA sitrateıl di Rojhilata NavTn de ye. 
Ji ber vA yek& bindest hiştina Kurdistan&ji,nik dewlet&n 
xwTnmij ve, ji aliy& dewlet&n emperyalisteve ji t&te destek 
ki ri n. 
Kurdistan, ji her ~r aliyan ve tiji çeperen leşkerT, mevcla· 

n& balafir&n şeri O tiji leşker&n şerwn e. Ev leşker. dagfrker 
O Ari~n e. Ji sed& salan ve, _ev leşkar xwinrejiy& O jenosi· 
d& dıke. ·' ' 

. ·' 
A· SerA ku li ser netewa Kurd hatiye ferzkirin, 
ŞEREKT NEHEQ E: . 

21 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Ji ~liy& e'!'peryalist ü ~~inmijan ve, li ser net~ Kurd Ş~· C· P~KANTNA LEŞKER~ RIZGARIYA KURDISTAN~ 
' rekı neheqı hatıye ferzkırın. Gelek kaş O ke~dallı ~r azadı· Em bawerin ku leşkere RizgarTya Netewt beYT p6şmer· 

'
1 ya gel lı .. me ü serx~büna welat& me ~atı ne d~nın. _ g.n ku ji nava !~el hatine ç& na~ Ga":~ qala (ç&l) şer& çek· 

Strat&ııya ':!le bı gıştT ~iti O demo~rası ye. LA lı hember vı_ daı1 b6te kirln, gereka em bı h&zkırına p&şmerge f&m 
şer& ne~eqı •. em ~& bi h&~ rawestı.n. . . . . bll<in. , i 

a) Partıya Rızgarıya Kurdıstan&, bıryar sıtandıye ku şer bı· Ev tişt p w& c.ar-caran giraniya kirinAn l&şleı11i ser tilkoşi-
ke ta kes& tali ji gel& me sax birnine O dagirkeran ji Kurdis- nt p bine. Ji ber vA yek&; . . . . 
tan& deı1ne. . 1 -Di t&koşin& de, hAla sıyasi her d& gı1ngtır b&te gırtın. 
~) Partrya me. dizane ku ev şer dOr O dir&j e O geleki . -P&şketina siyasi ya p&şmerge·div& n~& ihmalkirin. 

dııware. · a) Partiya Riz~riya Kurdistan&, beı1 kı,ı bighe devera 
· . !ı1şa giştT yfı p merge. w& Ariş O mehw kirinAn dem-

.. ~.:rAKTTK~N ku p6wiste em p6k binin. demi pek bine. v kar& leşkeı1 ku diP h'def&n ku ber& 
lı hembarevi ~rA neheq: . . ... i· hatiye tesbitkirin w& ji aliyil Komi~&n P&Şmerge b&n ki· 
Ev leşkarlı ku bthemO çeklin modern o. bi h&fı di welat& ' rin ev karA me yi leşkeri yil p&şı ye. •· 

me de bi cT bOne, div& em , hembeı1 wi TAKT KEN ŞER ' ' ' . . . . · 
yAn li şoreşa p6peluki tAn, bikarbinin. b) Partıyıı Rı~garıya Kurdı~~n& w& ~merge O fer· 

a) Partiya Rizgariya Kurdistan& ji bo acizkirin, bi paşve mandar~ .l<u. dı na'! şer de dı bin xwedi tt·.· ... rube. w& M· 
ajotin O tirsandina vi leşkaı1 karlin P~ŞMERGEYI li ba· z&n M bılıntır YEKITIY~N P~Ş~ERGE. ı wan ç&ka. E~ 
jaran o gundan we p6k bine. w& pel&n p~ş!'"erg~n bın. ~e!,lıq&~.leş' . ri y~n heremı 

b) Partiya Rizgariya Kurdistan& we LEŞKER~ GEL w& peyda bi bın O dı_nav re ıı bır&z kırın~ sıyası w& dı nav 
(ku ev h&z&n PEŞMERGE NE) zAde bike. PartTya me gel de ~1e pAk a.nın. Ev <;i& erkeke h!trıı t?e· 
h&zen p&şmerge,ji ber ku ji nav gel hatine o li gor şer- c) Partıya R.ızgarıya Kur~.ı~tanA wil t;>ı>48bıte ku h&zlm 
t&n Kurdistan& p6k hatine, wan hAzlin bingehin leşkaı1 plışmerge· bı. J?rogram bılıvın O ev bı hereket&n xelk& 
dibine. b&n de~tek k.ırın. . . ' 
c) Partiya Rizgariya Kurdistan& be şik dizane ku rizga· .. d) _Partıy3l ~tZQarıya Ku~dı~tan& d&_ hetnu hec&t&n ku 

riya Kurdistan& li ser millin p&şmergan bilind dibe. Ji ıı /,rışa dııı dıımın re p&wıst ın p6k bıne. 

~r vA yek&, gringTyeke dijwar dide perwerde O şerba· 0- R~VEBIFIIN - d' b tA 1 keri· 
zıya p&şmergan. r:: u geran ına xe a ıı:;n eş. . 
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li 

H~z~n ~şmerge O fermandar6n me y~n ku di nav ~ko
şina Aizgarıya Netewi de naverokeki polayi werdigrin, li 
gor berjewendiya netewa me w~ hemO di bin fermandari
yeki gişti de ~n r~xistinkirin. Ji bot~koşina me ev pirs, pir
seke ~yani ye. 

a) Partiya Aizgariya Kurdistan~ w~ hemO xebşt O ça
tak~· ~n eskeri, we bi wesita KONSEYA YEKITIYEN 
P~ ME AGE bimeşine. Ev konsey, dive ji pisporen es
ke , ku li ser rewşa welat şaraze ne, ~k be. Di ve ew di 
nav hiyerarşiya r~istini de ~n pontTzekirin ~. 

b)Partiya Rizgariya Kurdistan&, pekanina 
Jeşk.er ,te ne bi gi redayi grub ek ve nabi'ne: 
Dive hernCı hezen siyasl,eskerf .Cı xelke 
ku berjewendiya wan di şoreşa.. Kurdis
tan& de hene,di ve leşkere . de cfh 
bigirin. We Parti, ji bo pekanina ve 
armance xebaten din re jf piştevaniye 
b ike. 
c),Partiya Rizgariya Kurdistan& şerta ~kanina leŞke

re bi giredayi afirandina erden rizgarkiri ve yek dibine. 
d) Partiya Rizgariya Kurdistane, we berpirsiyaren leş

kariyen Mzen siyasiylm din, ku di nav Eniya Rizgariya 
Netewiya Kurdistan~ de li hember kolonyalistan şer di· 
kin, ~wist dibine ku ew JT di ~kanina ordiye de cih 
bigirin. 

14- DiTJNA ME Ll SER HEREM~N AJZGARKJRI 

Partiya Rizgariya Kurdistan~ di zanebOna_te.koşina wela: 
teki çarparçe bu yi o pewendıyen ~e qutbuyı de ye, ku dı 
her perçekl ~e de li .gor berjewendıyen kolonyalistan ava
hıyek civakı ıı yen dın cuda, pekhati de ye. 

Ji ber ve: . A K 
a) Partiya Riz~ariya Kurdistane, rAya pekanına ur: 

distaneke serbıxwe, yekgirti, demokrat O sosyalist, dı 
destpekirinatekoşine her perçeyi ji ~e,.m xwe O domkiri· 
na bi aliye gişti ya Kurdistan& de dıbıne. . • . 

b) Partiya Rizgariya Kurdistane, oewist dıbıne, ku afı· 
randina HEREM~N RIZGARKIRi ji seheyen bi Mz 
destpe bike O fireh bibe. . . . . . 
c) u gor baweriya Partiya Rızg~rıya Kurdıstane, dıve 

heremlm rizgarkiri bi awaki tez. lı gor hedefen progra· 
me ben organizekirin. 

15- Rf:VEBIAINA HEREM~N RIZGARKIAI 
Parti}.'a RizQiiriya Kurdistane, we di heremen rizgarkiri de 

prensıben REVEBIRINA jerin pekbine: . 
1) Dive civak ji her ali ve a hemO beşen xwe ve bı awa

ki demokrati, ji nO ve be rexistinkirin. Dive xelk bi xwe 
revebiren xwe hilbijere. 
2) We imkaniyeta bi çek kirina xelk~ be pe~n!n. ~ar

gir& Milli (milisen netewi) ·be pekanın O rexıstınkırına 
wan e pewist be cibe ci kirine. . 
3) We organen hereini bi dengen (rayA) xelke ben hıl

bijartine. 
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4) RAvebir&n ku ji ali gel ve tAn hilbijartin kar o barAn · · Kiryar&n ku di heremAn rizgarkirf de bin tetbiqkirin w& 

XWE! ~ serkewti nebi~! xelk ~ikare wazif&' war. ji dest& pişU. şoreşli .bibin rn!Xfela c!vata nO ~~ Ji ~ wi Partiya Riz

wan bıstTne. KesAn ku ıı ali r&xıstin&n siyasi o Eniya Riz· garıya Kurdıstan& kıryarlin jArTn pAwıst dıbine: 

garTya Netewi bAn tayinkirin, ji ali xelk ve ney&n xwestin ·. · a) WA afirandin (üretrm) O serifandin(tüketim) bAn kol· 

w& ew ıi blın guhertin. lektTVe kirin&. W& gundiy&n b6 erd re; di heremAn riz· 

5) NOnerAn l<u ji ali rexislinAn siyasi O Eniya Rizgariya garkirf de erd b6 belavkirin& . 

. Netewi Mn tayinkirin O n OnerAn herAmi ku ji ali gel ve b) W& tealiyetAn çandiniy& (ziraat) bAn organiıekirin O 

tAn hilbijartin w& bihevre MECLISA GEL pAkbini n. Ev . çandina erd&n heremAn rizgarkir1 b6 plankirin&. 

m_eclis w& di heremAn rizgarkirT de van wezif&n j&rin hii· c) W& mallin ku ji dest& kolonyalistan bAn girtin bi 

gıre ser m ilA xwe. awaki kollektif bAn xerckirip&. Tiştlın J<u ji wan bi dest di· 

a) Bi gişti kar ü barAn rAvebirinlı o keve ji.ali KONSEYA YEKITIY~N P~ŞMERGE ve bAn 

b) Meşandina xizmet&n eskerT siyasi ko ik . · parastı n. · 

het, t!caret, ~u!tur O hwd. ' ' e nomı · sıh· d) ~nlı bac{vergi) An gumrukf O y&n din w& carna 

6) Lı gor ~tınıyan, w6 nOnerlın r&xistinan di nav Mec . baclı~ ~y~tT ~ blı ~!ldı~. . 

lisa Gel de, lı gor seheya xizmetlın xwe wezlTA bigrin se . e) Dı fırotın O tespitkin na fıyet&n m alan de, w& kontra- · 

xwe O bimeşinin. , leki merkezi ç&be, bi vi awayi rA li ber k$dxwari O bi Mz· 

7) W& J<sr O bar&n dadimendiye ji ali MEHKEM~N bOna burjuwaziy& piçOk O navmalda~ b6 girtin. 

ŞOREŞE ~n ~din. NQner&n melıkEırna w ji all ı ' ı 
r&~ıstı!"~n sıyasi O Jı ali Enıya Rızgariya NetewT ve. ben Be,6 7'8 
tadJınkırın. . 

r~~Ari~gda~~:~:~r~Uki~~~K~ ve ticaretAn he- 17-WEZIFEY~N SIY~i 0 HE~EF~N ACiL .... 

. 9) Kontrola afırandin (üretim) o fiyetan w& .. KOMITE A· W& st~tuya kolonibi hemO şıkiAn xwe. ve b6 rakırın, pA

YEN ku ji ali parti ve bAn p&ka i · ıı . • wendi O gır6dayl'n6n kolonyalistT blın rakırin, netTea wan. e 
ev komite mallin ku ji heremAn ~zng~~~ me.~ndın.ı..'1'6 tabii v~girtina (da9irkeri) ~skerf li ~lat& ~e b6 şikandin&. 
Jl d& kontrol bike. r. ı 1 re ıı erve ~n B· _Bı ifadeya iqtıdara gır~An _(kıtl~ler) ~elkA bi çek; bi 

.16- KIAYAA~N HEAEM~N AIZGAAKIA1 ~ıta KONSEYA ŞOREŞ~ wA bıg lilıın pıbgramA xwe yA 
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18-.~:~~:0Et~~(ki~~ ~t~~~~1~~~~:i~!wakT direk .•.. ' n~~ ~a~~!~C: hn:X:n~~~~~~ ~~;~ (l;gal)·b& veki· 

_ ._. . {yekser); ri n. Di gundan de damezirandina kooperafif O kome-
~bi deng&n (ray-Oy) wekhev, gişti, bi yek derece o ve,. IAn gundiyan, yekitiya cotkaran, klub6n spor& ühwd. 

şarti hilbijartina organen qanOnç&ker (yasama) a r&ve- b6 t~qkirin. 
bir (Tera-idare), . · c) Dı bajaran de w61i ber r6xistina xortan, klub6n spo-
,-bi wesita organ6n qaıı0nç6ker ü r6vebir r6xistina . r6 O r6xistin6n xwendevar6n universile tu stnor ney6 

awah.iya civakf ü siyasi yawelat. · · · - danTn. 
b) ~ı atT gel ve.p6kanina organ6n dadimendiy6 o gı.,ı· .. . d) Vot61i ber r6xisti~6n. qivakf O çandiyen jinan tu sinor 

hertına wan. . . · · · · ney6 danin O w6 pıştgırıya wan b6 kirin. 
• • c) R~_kirina organ&n dadimendi. yAn kolonyalistan o . e) W61i ber :avakirina r6xistin6n siyasiyAn çTnT ü te be-

.· ıptalkırına qan0n6n (zagon-yasa) wan. · qT re tu stnor ney6 danTri. · 
d) WA.~ilbijartin ü revebirina idar~6n her&mT ji ali gel f) W& h~mO r&xistin&q ku li di~ berjewendiya netewa 

ve b6 kır1n. ~6 gel r&ve~ir&n xwe bı xwe hilbij6re o de· .. .. Kurd O lı hember şoreşa Kurdıstan& bin, b6n qede-
ma p&wıst dıkare wan bıguherine, ·. xekirin. · · · 

e) Hemü hemwelatiy6n Kurdistan& 18 sali bi bin xwedi 
mat~ bijartin6 O yAn 21 saiT Ji w6 bi bin xwedi maf6 hilbi· 21· AZADIYA OLI 0 iBADET~ 
jartin6. a) W6 Tş O ~~6 9~.0 dewlet6 ji hev ~n veqetandin. 

ı·, 

,,,:,·1~PERSPEKTiFA ME YA BERGIRi 
W6 pa~astin. O bergiri_ya welat O şoreşe ji arı KONSEYA 

ŞOREŞı::, ku ıradeya gırsey&n çekdar a xelk6 temsil dike, 
b6 kirin. 

2Q- Q.iTINA ME Y.A AZADIYA 
BJR U BAWERI U HUNANDIN~ 

a) U ber maf6 bir O bawerT O hunandin6 (r6xistinç6kiri· 

b) W& herı<es·di:baweri O'Tbadeta xwEfde azad be. 
· c) W& bikaranina nüfuza oiT li ser xelk b6 qedexekirin. 

~- .. . ' 

22· MAF~N HINDIKAYIY~H MILLI 0 GRUB!N OLt 
· a)W6 hemO reng6n serdestiy&n neteWTO ferqiyet b6n 

rakirin, w6 hemO nindikayiy6n milli O grub6n ö1i bi bin 
xwedi maf&n· wekhev. 

b) we ferqiyeta nijad, cins, zirnan o oli b6n qedexeki
ri~. W6 rewşekf az~d b6 p&kantn, bo ku hindikayiy6n 
mılli O grub6n oli bıkaribin xwe p&şxTnin O geş bi bın. 
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~) ~w i!!!_kaniyet~n ~u gel~ Kurd ~ f~de bibfne, div~ 
hındı~yı u gr.u.~n mılli O oli p wekhev, ji eyni imkani ye· 
tan sud wergırın. 

23- R~KXISTINA EKONOMIYA KURDISTAN~ 
a) W6 dest li ser mal6n emperyalist O kolonyalistan bt 

danin. 
b) W6 hemO asteng6n li ber ekonomiya Kurdistan& 

btn hilanTn. · 
c) W6 dewlet dest li ser erd O mal6n tebeq6n noker 6n 

·Kurd~ne. 
<!') W6 tiemO dewlemendi O heb0n6n Kurdistan&, ji bo 

Thtiyaciya gel& Kurdistan& btn bikaranin. 
e) W6 ticaret& derve di dest6 dewlet6 de be. W6 p6şk· 

. . .. . tina sermiyan mehelli li gor berjewendi O ihtiyaciya gel& 
kedkar p6şkew O w6 ji bo berhemdayfn6 r6 li ber w6 
b6 vekirin. 

24- TEMINAıtN MAF~N GEL~ KEDKAR 
a) W6 hemO maf6n gel& kedkar di bin teminata de 

bin. W6 hemO p6wendi O gir6dayTn6n li diP berjewendi· 
ya gel& kedkar btn rakirin. 
· b) W6 dest li ser karxana O cTh6n kar 6n milk6 serdes• 
tan bt danTn O bibin milkiyeta dewlet6 O r6vebirina wan 
karxanan w6 ji ali karkeran ve bt meşandin Cı berhe
m6n wan btn kontrolkirin6. 
c) W6 dema xebat6 z6deyT 8 seatan nebe. Li gor dest· 

dayina kar O neketina kapasfta afirandin6 dikare bi be 6 
26 

seat. 
d) W6 muf6 hunandina karkar O gundiyan ~ parastin 

O.div~ bikaribin.di nav sendika O koopararıtan de xwe 
bihunın O dıv6 bı r&ya nOnerin karkar O gundiyan ev r~· 
xistin btn kontrolkırin O di bin teminati de bın. 

e) W61i ~r maf&n lihevhatina gişti (tdplu sözleşme) O 
grev6 tu sınor ney& danin. W& lokavt bt qedexekirin. 

f) W& kedxwariya keda zarok O jin re ldestur ney~ da· 
yTn. W& zarok ji her ali ve di bin teminSt& de bin O ji bo 
p6şeroja c:ivata me, div~ bi awaki taybati b&n gihandin. 
g) W6 ~af& siQ.orta O teqawudiya h•mo xebatkaran 

b6 parastı n. W6 Jıyana kes&n seqet, pit O kal, bi O s&wi· 
yan di birı teminata dewlet& de bin. i 

1 

25- TEMfNAfA MAF~N GUNDIYAN : 
· a) W~ milk.iyeta mezin a erd ~ rakirirl. Di war~ zireat~ 

(~ndıni) de hemO ~wendiy~n gir~cmn& Mn rakirin. 
~ v~ ~rma~c~. w& gundiylın Kurdistan~ re erd ~da· 
yın O Jl ~ !:lJOtın O çandiniylı ji wan re ~siteyAn p~wist 
b6 temınkırın. 

·
1 b) ~r96r- ~u ji kolonyalist O .noker&n y,jan b&n stendin, 
w6 bıbin nıılk& d.ewıet&. W& lı ser wan etdan gundlın ni· 
mOne bArı avakırin O.t&kevin bin kontrola gundiyan. 
c) W& deyn6n gundıy&n Kurdistan& ku ji dewlet&n ko

lonyalist ~ nok~r&n wan re hebin, bfJn:iptalkirin 
d) W6 ~fırandına kçl!ektif b& teşwiqkirin. 
e) W6 ıı· bo xwedikırına pez O dewaran tişt!n ptıwist 
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, blıte kirfn. 

26- PIASA XANi .. ..··. . . 
a)W&pirsaxani jialidewl~tlı ve b~ helk!rın. 
b) Wlı hemweıatiyek tenlı ıı b6 xanı nem ı ne. 
c) Wlı kirlıya xaniyan zlıdeyf% 10 lı maaşa nebe. 

'il- P~KANfNA CIVAKEKİBl.SIHHET 
· ·. a) Wlı hemO xizmetlın sihhi bikeve bin kontrola dewle

tlı ü ji bo pltkanina civakekT bi sihhet, xebatlın ilmi ylın 
ptwist b6 kirin O di dermankirina (tedavi) nexweşiyan 
de metodlin iptTdai (Tikel) Mn rakirin. 

b) W&hemO hemwelatlın.~urdistanlı bi awakiwekhev 
· ji xizmetlın sihhT istifade bıkırı. . •• 

c) W& di nexweşxana. koteılın sıh~ı u d~g~h~n wek 
wan de tekholojiya t)emdem b6 bikaranın u dıvlı ew 

· dezgah blın p&ş.ı<iStin. . 
. d) Wlı imkaniyeilin pewist ji bo gi~~ndin_O me~e~irı~a 
zarokan blın pltkanin. Ji ~ v&; w& ıın berıya zaın u pı~
te w& di bin kontrol& de bın. W& kreş (zarokxana) ü cı
Mnmlızekirine y&n b& pere blın plıkanin&. 
e) Ji bo plıpandina birinen civakeki, ku ji şer der<:fike

.. ve O ji bo ·tedavi ya nexweşi O seqetbOn&n ku we dı de
(T. şer de peyda bi bin; rewşa psikolojik a civakil b6 ra-
..k:in, ji bo wlı jT; . • 
· ·· aa) Wlı doktor, nexweşmlız O per~onel~n din ji nav 

keslin ilıhatT O klırhatT blın neqandın O bı perwerde-

• 
' 

yeki gfring blın gihandin. · . 
bb) Wlı n~vendiylın re~~bmtasyonlı ylın xwedi ım

kaniyetlın fıreh blın vekırın. 
cc) Wlı n~xWeŞillklımasiy&n psikolo~ O pedaQo

jik ku netice Şer;derkevin meydanlı, dıvlı tedavıya 
wan bi awaldlOifii'ans O b6 ku ew kes piçOk b6 ditin, 
blı kirin. Ji bo 'v!'div& metodAn ciddi ben tesbitkirio 
dd) Wlı dejen~rasyona civaki.O bikaranina mad

deyAn t·ev·izandın · (narkotik) O fıhuş Oh~. !Jlın q~ 
dexekirin. U dij van tiştan tlıkoşin wezifekı bingehın 
e. 

28- P~KANiNA MAF~N JINAN . 
Jinlın me ylın ku bi awaki karig~r (a~ beş~ari şer~ rız

gariya netewT dibin, di heremen rızgarkıri de dı nav atıran
ctina jiyanlı de cih digirin_, ~i mezin~ı~ina ~rokan ve bo tft
koşina me~x~ina.taze dıdı~. ·ayakırına cıvakeki nO O de-
mokratt·dff~ıt:ingıya wan dızanın. . . 
Partiya Rizgariya Kurdistan&, xeyni tıştlın ku dı destpltka 

programlı de ~aye xuyakirin, w& armanc&n jlırin JT plik 

bine~) w& li hember firqiyeta cins.i, ku ji aiT civak& O ji alitak
tTkAn emperyalist O kolonyaiTstan ve hatiye meydanlı 
xebat blı kirin. • 

b) Wlı li hember kiryarlin bi firq li ser jinan tlıkoşın be 
kirin. • WA .. d' 
c) Edet O dezgaMn ne modern be hilanın. ç ıın ı 

hemO seheylın jiyanlı de bi awaki wekhev ciM xwe 
'Z1 
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bigrin. · 
d) W~ jin di nav organ~n partiy~ de bi awakf aktif cih 

bigiri!l O bi ~!sbetekt baş ~n temsilkirin. 
e) Jı bo ku Jtn xwe p&ş xfrnn O di p6şketina civata me 

de roleki baş bil&ziıi; di sewiya netewT O navnetewi de 
~ bikaribin ku di nav rtxistinAn kulturel de cih bigirin, 
Jl wan re imkanAn ptwfst divA btn peydakirin. Bi vA ar· 
mancA ve girtdayi, w& parti, YE.KitiYA JINAN p6k 
~na · 

f) Ew rAxistinAn ku di sewiya navnetewf de ji bo "ma· 
f&n Jirıa". O "~kh~ya jin O m&ran" bi taybati hatine 
çAkirın, lı p&şıya cıvaka ku wA bt awakirin asteng in o 
ditinAn çewt in, ji ber vA; 

aa) WAii hember ew dilin O rAxistin&n çewt tAkoşin 
bA davin. . 
bb) Pirsa wekheviya Dn O mAran divA ji bo Kurdis· 
~nA bi gişti bA berçav O di naverokeki demokratide 
bi awakt ~işti bt tetbiqkirin. 
cc) WAiı hember ditinAn ku pirsa jinan ytn ku ji ali 

kapitalizm& ve hatine alirandin bi mirasAn feodalite 
ve yek di~nin, şerATdeolojTk bA kirin. 

29-TEMINATA MAF~N XORTAN 
Partiya_Aizgariya Kt;ırdistanA , di Kurdistans ku ji Şer der· 

keve O dı ~kanfna cıvaka azad a Kurdistan& de girTngiye· 
ke mezin dide fonksiyonAn xortan O wan p6şeroja (istiqbal· 
gelecek) welat~ me dibine. Ji ber vA ji wan re teminatAn jA· 
28 

· rin pAşriiyar dike; · 
a) W& ji bo perwerdekirin O t&gihandina xort&n Kur· 

distanA ~em9 Tmkani~t btn bikaranin. ·· 
· b) W.,A h gor jAhatibOn OmAyiAn wan jiıxortAn Kurdista· 

nA re !mkanAn kar. perwerde O xwendin& btn p6kanin. 
c) Dı navbera xort&n ku di nav şer& de bigihAn O xor· 

tAn ku di pişt& şerAde bigiMnwA nakoki ji derkevin, di·· . 
vA ev yek& ha normal b6 ditin O ji bo helkirina vA meto
dAn p6wist bAn afirandin. 
~ Ji ~~u xort&n me bikaribin ji edetAn xirab xilas bi· 

bin OJ' bın tesir&n emperyalistan derkevin, wA bi her 
avayf tedbfr b6 standin: . 

aa) W& xort&n me ser taktik&n perı.\ıerdeya emper· 
yalistan de bAn hfşyarkirin. 
bb) W& li hember ArişAn kulturi ya-ı emperyalist o 

kolonyalistan .o li ber propoganda wan ~ wek mu
zik, reklam, cıl O hwd. de xort&n me bAn parastin. 
cc) W& xort&n me bi perwerdeyetT ciddi li ser hT

mAn xwe yA netewi bi awaki hemd~ b&n p6rwer-
de O r6xistinkirin6. , 
. dd) Edet o torey&n me, tu car w& bi sifeta paşVerO
tıyA ney& dılin O bi awaki demokrat1 pAşkatina wan 
re r& b6 vekirin. 

e) WA ketina xwendegeh&n navTn O blind b& pel bi· 
be. Po~yek perwerde y_a bi plan w8 bA meşafi'dMı. 
W& xwendına destp&k& bibe mecburi. 

f) W& giringiyeka mezin ji bo xwendina huner o pişe 
• 
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aa) VV& xebat&n \iyatro O film b&n teşwiqkirih. · b6 dayin. '·"· .bb) W6 Bale o Opereya Oewlet& b6 awakirin. 30- XEeA~~N tLMlL-· .·< .. ·· . · ... "·. . ·.· • r· cc)Ji bo-·peş xistina hunere w6ne(Re .. 
>: a)W61ibertuı<ebat6ilmi_(zanist1)sirıorn~6danın. sim) O peykarl hemO i'mkeni'yetben •.······ b)W6dewletjiboxe~t&nılmihemoımkanıyet6nxwe temi'nki ri n. . .. , •Xbi-kar bine o piştgiriya xebat&n ilmi bike. .. . · .,, .' ··, · 

·· e) WA Radyo O TelevizyOn& O~ıeti btn.dam~iran· 31~ PARASTI N 0 P~ŞKETINA H~JAYIY~N ~ULTURI .din O bi a~i8kiciddi b&n r6xlsti'nkirin. WA c:fitadypO tel& W& hemO h6jayiy6n kulturi (çand1), ~~n Ku~dıst~n& ~n , ,, vizyooan de bi her zimani O naverokeki netew'i d.e mu· parastin. Tişt&n texribbOyi bin .avakırın. Partıya Rı~garıY.a ·• .zfk,Jiyatro o hwd. btn weşandin. . · · . Kurdistan& ji bo parastina h6jayiy6n kulturi van dltınin ı&- ~W& li ser tarixa kurdistan6 O xweşikbOna w& yAn tu· ri n berPAs dike: .
1 

• 
0 

·· .. ristik xebat b6 ki ri n. Bi awakf firetfpotanSiyet• turizmi a) W6 hemO astengin li ber. zim~ni kurdi bt .h. ı anın b6 p&kanin. Di warA turizmi de;ttivi xelk bt perwer-li Kurdistan& zimani kurdi bı be zıman& resmı. . ~· . çtekirin o bi hemO wesiteyan gll1ngiya w! b6 belaVkirin. aa) WA li Kurdistan! ziman!n di~ F b&n bit<&ranin . Ji bo gihandina persoııettn·xızryteta turizm! w& naven-0 ji bo pAşkatina wan w! tedbırin p&wıst bin diy&n perwerde b6n-vekiritt ~-
standin. . • g) WA eserin kevin O rabOrdı.iy'a dirokA, bi xebat&n ar-bb) WA xwendin O nivisandina kurdi bi be mecbOrı keo. lojik O muzeyan ve ji nil've bin o. rganizekirin O pa-O xwendina bingehi bibe bele~. . rastin.Ji bo naSkirina dint:b&rt·~.keşkirin: b) Ji bo p&şxistina Mjayiyin me Yi kulturi O folklorik ku h) WA hemO hindikayi ·o grlib&n etnik di xebat6n hu-

hatine texribkirin, hemO imkaniyat wi bin ~karanT.rı. neri O çandi de· serbest bin. · c)W6imkani~taçap0weşan6J~~nz6dekirın. W!. ı~- i) W& li ser xebatin huneri o·çandi tu sansur neyi 
kaniyeta derxıstina bı her cure ~~~ ~ Jl8Vdakırı~. danin. 
Weşanin ku li diji şoreşa Kurdistanö 9 !ı dıji berıewendı· 
ya netewa me bin, w& bin qeqexekırın. . . ·.· . . 
d)W.t. hemO h6jayiy6n me yAn artistik bin pişxıstın. 

~~~··· . 
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ae~a·•l 
a2.QEB0LKIRINA. MIRASA KURDISTAN~ · O PEVAJOKA olAOKI YA PARTIY~ · 
''. a) Parti ya Rizgariya KurdistanA (Rizgari) li ser mirasAn barxwedanAn netewT O tevgerAn siyasi -çi baş, çi xirab-

.• . ~i~~~~! wl mirasA re xwedf derketiye a şikl girti· 
. . b) Bingeha Partiya Rizgariya KurdistanA bi rabOrdu· yeke diroki ve girAdayiye. 

c) Pa~ Rizgariya KurdistanA; li ser him a mirasa tA
koŞfna DOKO ai dawiya salAn 60 i de pAkhatibO O di 
zindanin kolonvalistan de bi berxwedanAn şoreşgerT ve mezin bObO O paşA, dora kovara Rızgari de gitıaşti· bO merhaleki, bilind dı be. 

30 

aa) Tevgera Siyasi ya RizgarT, di pAvajoka awakiri· 
na ideolojiyi de. tAkoşTna netewT a demokratT ya 
antT-kolbnvaltst a geiA Kurd danibO pAşiya xwe. VA· perspektl'f'A li tıember hemO ArTşan parastibO. 
bb) Bi vA perspektifi ve; 

1· HedefAn programa tAkoşl'nA ku girAdayinAn 
welatA me bi kolonyalizmA ve dawf bine, ango 
şikAnandina vegirtina eskerT zelal kirive. 
2· Bi tAkoşina netewf, ango azadiya rietewa me 

o sen<webOna weıatA me, -ku t~t'>Ofa Eniya 
Rizg_ariya .~SVff ya Kurd!stanıt ye, 
3·. BA· rawestan, programa k~ rizgariya civaki . . ya KurdistanA pAk ttne, tesbit :kiriye O hedefAn 

xwe ~~ tA~in~ zelal kiriye a ~hev ve girAda~. . . 4· Ji bo rızgarıya netewiO cıvaki kadroyAn p6-wist gihandiye. ı . 
cc) Tevgera Siyasi ya Rizgari c•rna ji. hundir ve 
derb xwariye O carna , bOye hadefa ArTşAn burju· 
waziya kolonyarıst · 
dd) Tevgera Siyasi ya Rizgaribi tlriş O provakasyo· 

nAn kolonyalistan O derhAn h undiri ve di pAvajokAn 
likidasyonA de, hejiyaye, lA her catA xwe nO kiriye O 
tAkoşina xwe domandiye. ; 

d) Parti ya Rizgariya KurdistanA, di zdmina ideolojik si· yasi O teorik ku levgera Siyasi ya Rizgeri afirandiye, he· defAn xwe tesbit kiriye O programa xwe p!k aniye. bi· lind dibe. · ı 
e) HimA Partiya Rizgariya KurdistanA bi kadroyAn xweditecrube, tAgihiştT O fedakar yAn Tevgera Siyasi ya 

RizgarT pAk t}atiye. Partiyeke netewt, ~st O girseyi ye (kitlesel). U ciM xwe di ~vajoka tAI<oŞinA de girtiye. pAvajoka tAkoşinA didomıne. 

33- GUHERTIN 0 P~ŞXISTINA PROG~AM~ 
Partiya Rizgariya KurdistanAli hember her rOdaneki siya· si va nO de dikare programa xwe de cih bide maddeyAn 
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nci ü daxuyaniy~n p~wist bike. 

34-PEJIRANDIN 0 WEŞANDINA PROGRAMt: 
Programa Partiya Rizgariya Kurdistan~ bi şikl~ xweye~ · 

şi, wek ~şniyar (taslak) di 10' ~ Adari· 1988 an de ji bo gif· · 
tügoy~ (minaqaşe) hatiye p~~k~şkirin, di Civina Fireh ya 
Komita Navendi ya Parti ku 10 ~ nona 1988 an de ~k hati· 
ye, şikl~ xwe y~ dawi standiye. W~ program bi ziman~n ~-

wist y~n din~ de dikare çap bi be. 

Teşrin 1988 

Partlya Rizgariya Kurdistan 
(razgarl] 

••• ---•---
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.. .. * HELEBÇEYE Jl BIR MEKE !.. * 

BIJI NEWROZ. 

YAŞASlN BIRLIK, DAYANIŞMA ve MÜCADELE. 
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