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"YENI DÜNYA DÜZENI" ve KÜRDISTAN. 

Dünyada bugün, toplumsal geli!imelerin, günübirlik alt-üst oluşlarla özdeşleş

tiği bir süreç yaşanmaktadır. Bir yandan, dünün yıkılmaz kaleleri, bu alt-üst 

oluşlar içinde tarihe gömülürlerken, öte yandan, yerlerini istikrarsızlığa, 

bunalıma ve iç savaşlara bırakıyorlar.. Parçalanan birçok yapı içinden 

ortaya çıkan ulusal devletlerin, sıcak savaşa sürüklenerek tüm iç dinamikle
rinin imha edilmesi programları bütün şiddetiyle uygulamaya sokulmuş 

--~-- durumdadır. 
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Tüm bu geliimaler kar~ısında, 70 yıllık "sqsyalizmin" insanlığa getirdiÇi 
"toplumsal gerilik, diktatörlük, açlık ve sefalet"in sonuçları bütün iletişim 
araçlarıyla kitlelere gösterllirken; "refahın, demokrasinin, istikrar ve barı
şın" sembolü olarak sunulan emperyalist-kapitalist sistem ise, oluşturulan 
ideolojik hegemonya ile ulusal ve toplumsal muhalefet güçlerine adeta 
empoze etmeye çalışmaktadır. 

Sosyalizmin kariketürü yapılar üzerinde uygulanan emperyalist programlar, 
uluslararası planda kapitalist ve sömürgeci devletlerin -yer yer çatı~maları
na karşın- terbiye edilerek, emperyalist sistemle tam uyumlarının sağlanma
sı ile birlikte "yeni dünya düzeni"nin temel siyaseti olmuştur. 

Emperyalistlerin belli bir "uyum" ve "birlik" içinde bu "yeni siyaseti"nin 
genelde Orta-Doğu ve özelde ise Kürdistan' a yansıması ise, bir dizi komplo
yu ve çıkar çatı~malarını da içinde ta~ımakta ve önemli halkayı oluşturmak
tadır. Bundandır ki, emperyalistlerin siyasetleri Orta-Doğu ve Kürdistan'ı; 
bir yanıyla en sıcak çatı~maların merkezi, bir yanıyla da kendi içindeki 
çeli~me ve bunalımların ortaya çıktığı bir alan haline getirmektedir. 

Emperyalist sistemin bunalımı ve kendi aralarındaki çatışmanın boyutları. 

I. ve II. Emperyalist Payla~ım Sava~ı 'yla pazar ve talan amacıyla milyonlar
ca insanı katleden emperyalistler; aynı zamanda SSCB' ye karşı geli~tirdiği 
siyasetle de kendi içinde "birlik" ve "uyum" göstermeye büyük özen gös-
termiştir. Daha önce birbirleriyle olan çatışma ve çelişkileri faşizm gibi _______ _, 
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sistemle "uyuşmayan" olguya bağlayarak, kendini aklamaya çalışmıştır. 

Ancek, SSCB ı nin yıkılmasıyla birlikte, başka bir ca ydırıcı güç te karşısında 
kclmayınca, yeniden ve daha güçlü biçimde "yeni dünya düzeni"nde tek 
belirleyici güç olmaya başlamıştır. Militarıst yapısı ve gücüyle, ekonomik 
yapısı ve gücü arasındaki çelişkinin bütünleşmesiyle, dünyayı yine savaş 

alanına çevirmiştir. Sistemin bir ucunda ABD . emperyalizmi dünya egemenli
ğini elinde tutmaya çabalarken, diğer uçlarda ise, İngiltere ve Almanya 
gibi emperyalistlerin başını çektiği devletlerle, Japon emperyalizminin 
yoğun ataklarıyla durdurulmaya çalışmaktadır.. Siyasi arenada, tamamen 
açık bir hesaplaşma olarak kamuoyuna yansı tılan bu emperyalistler arası 

çatışmanın temelinde yatan ekonomik yan, kendini tartışmaya yer bırakma
yacak kadar belirgin olarak göstermektedir. 

Halen dünya pazarının 'fo zaııni elinde tutan ve 5.600 milyar dolar milli 
gelire sahip olan ABD, dünyanın en büyük emperyalist gücü. Qurumundadır. 
3.600 milyar dolar milli gelir ve dünya pazarının 'fo zoısine sahip olan 
Alman emperyalizmi ile 1.600 milyar dolar milli gelir ve dünya pazarının 

'fo 13 ı ünü elinde tutan Japon emperyalizmi arasında dünya çapında bir 
pazar rekabeti devam etmektedir. B4. çatışmada ABD militarıst gücü, 
sahip olduğu petrol kaynakları ve dolar:ın uluslararası değişim aracı olması 

gibi nedenlerin getirdiği avantaj lara ds sahiptir.. Ancak, bu avantajlar 
yanında, askeri harcamalarının yüksekliği, Japon ve Alman tüketim sanayisi
ne göre gerili ği ve dünyada indirime tabi tutulan silah sanayisinin (tahminen 
440 milyar dolar) ağırlığı gibi dezavantajlara da sahiptir. 
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1990 yılı itibariyle ABD'nin dış ticaret açığı da, diğerlerine göre oldukça 
fazladır. Almanya'nın dış ticaret fazlası 70 milyar ve Japonya'nın 50 milyar 
dolarken, ABD'nin -130 milyar dolardır. Buna, bir de 100 milyarlarca 
dolar sermaye ihraçlarını katmak gerekiyor. 

ABD bu "dev" yapısına karşın, kendini Alman ve Japonya'nın tehdidine 
karşı iç pazarda korumaya çalışmaktadır. Yine de, büyük bunalımlar içinde
dir. Kovboy ABD'nin "simgesi" haline. gelen COLT ve GENERAL MOTOR'un 
iflasları, ABD'nin içinde bulunduğu bunalımı gösteren önemli örnekler 
sayılabilir. · 

1990 yılı itibariyle ABD'nin değişik sektörlerdeki kayıpları da şöyledir: 

Ulaşım ve iletişim sektöründe o/o 96, tekstilde o/o 79, inşaat malzemeleri 
sektöründe o/o 54, metal sanayiinde o/o 44, motorlu araçlarda ise o/o 27' dir •• 
Bir önceki yıllara göre ABD, yukarıdaki oranlarda pazar kaybına uğramıştır. 
Bu rakkamlardan da açıkça görüleceği gibi, ABD ulaşım ve iletişim sana
yiinde pazarı Alman ve Japon emperyalistlerine tamamen kaptırmıştır. Bu 
alanda iç pazar da dahil, denetim Alman ve Japonların eline geçmiş durum
dadır. Bu rakkarnlara o/o 7 gibi işsizlik de eklenince, ABD "Dev"inin nasıl 
çırpındığı ve can çekiştiği· · daha açık görülebilir •• Diğer yandan Japon iç 
tüketiminin 1991 yılı itibariyle o/o 2,1 düşmesi, Japon "gelişmişliği"nin 
simgesi olan Sony'nin 1991 yılını zararla kapaması; Almanya'daki işsizlik 
ve enflasyonun son yirmi yılın en üst düzeyinde seyretmesi; İngiltere iç 
tüketiminin l/3'ünün banka kredileriyle pompalanması vb •• bunalımın sadece 
lO 
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""" 

ABD'yi kapsamadığını, bir bütdn olarak dünya emperyalist sisteminin ciddi 

bir bunalım içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Dünya arz ve talep oranı

nın ortalama o/o 6,5 düzeyinde seyrettiğini de eklersek, yıllık üretimlerinin 

ı n' ünü pazar layamayan ulusısrarası tekellerin birbirlerini yemekten başka 

çıkar yolları ve alternatifleri bulunmadığı kendiliğinden anlaşılır •• 

Diğer emperyalist devletler ise, ekonomik yapıları bu üç "dev"in hangisi 

ile uyum gösteriyerse onun yan•nda yer almakta ve onunla ortak davranmak

tadırlar. Orneğin; önemli milifarıst gücü ve petrol kaynakları olan Ingiliz 

ve Kanada emperyalistleri, ABQ'nin yanında yer alıp onunla kamplaşırlar

ken; petrole bağımlı olan diğer AT emperyalistleri ve Han-Kong gibileri 

Alman ve Japonya'nın yanınd? yer almışlardır. SSCB'nin dağılmasından 

sonra oluşan yeni cumhuriyetler üzerindeki ekonomlk-siyasal ve askeri 

bağımlılık ilişkilerini hala elinde bulunduran Rusya Federasyonu'nun; "kapi

talist restorasyon"la birlikte üzerindeki önemli askeri ve "ekonomik yükleri 

de atarak, nükleer teknoloji-silah potansiyeli bulunan bir güç olarak payla

şım ve rekabetin taraflarından biri olmaya yöneldiği, 3. emperyalist güç 

olma potansiyelini taşıdığını da vurgulayalım •• 

Emperyalistler arasındaki ekonomik rekabet, siyasal alana da yansımakta, 

emperyalist metropollerden uzak bölgelerde sıcak savaşlarta kendini göster

mektedir •• 

ABD, petrole bağımlı AT (bunlar içinde Ingil ter e hariç tutulmalıdır) ve 

Japon emperyalizminin zaaflarını bildiğinden; bunu canlı tutarak, petrol 
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üretim al~nlarını kendi denetimi altında sürekli sıcak savaş alanı haline 
getirmiştir. Bu,-. ABD için artık temel bir siyaset olmuştur. Kendisi için 
büyük bir baraj. olan SSCB'nin ortadan kalkması ile askeri gücünü kullanarak 
petrol alanlarını sıcak savaş ::ll anları haline ··dönüştürmüş; bu siyasetiyle 
Alman ve Japon emperyalistlerinin üzerinde Demoklesin Kılıcı gibi durmakta
dır. Dolar küçük bir gerileme gösterdiğinde ya da ABD borsasının günlük 
krizlerinde bile bu kılıcın kutsal gücünü Almarı ve Japon merkez bankaları
nın üstüne salarak, müdahalede bulunmalarını gerçekleştirmektedir. Ya de 
ABD'nin iç pazarını korumaya yönelik, Alman ve Japonların gümrük duvarla
rını karşı tedbirlerle karşılamak yerine, sermaye ihracıyla kendini rahatlat
n:ıa tedbirlerini kolayca getirebilmektedir •• 

Kuşkusuz, ABD'nin petrol alanlarına müdahalesi ve buraları savaş alanı 
haline çevirmesi yalnızca Almanların ya_. da Japonların zorlamaları ile sınırlı 
değil. Bir yanıyla sıcak savaş içinde bulunan alanların silah taleplerini 
arttırarak, petrol gelirlerinin büyük bölümünü ABD silah tekellerine aktar
makta; diğer yandan ise, petrol üreten devletler üzerindeki denetimiyle, 
biriken petrol gelirlerini dolara yatırım yapmalarını ve tasarruf vb... gibi 
yöntemlerle ABD'ye çekmektedir •• 

Bu siyasetiyle ABD, Orta-Doğu petrol üreticisi gerici Arap diktatörlükleri 
ve hanedanlıklarını koruma ve kollama görevini de üzerine almıştır. Böylece, 
bölgeyi her bakımdan kontrol altında tutmaktadır.. Bu yönde bölgedeki 
sömürgeci devletleri kendine ortak seçmiştir. Iran Şahlığı 'nın düşmesiyle 
12' --------~ 
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~-----

birlikte en önemli kontrol kalesini kaybeden ABD, TC'ye özel bir önem 
vermeye ve bölgede özel olarak konumlandırmaya başlamıştır.. İsrail'i, 
Arap kamuoyundaki tepki nedeniyle her zaman aktif olarak hareket ettire
meyen ABD; özellikle SSCB 'nin dağılmasıyla birlikte oluşan Kafkas Cumhu
riyetleri'ndeki petrol kaynaklarını da Orta-Doğu petrol kaynaklarıyla birlik
te denetleme isteğiyle TC' yi tam koşullandırmıştır.. Kafkas Cumhuriyetle
ri'nin doğal gaz boru hatları nedeniyle SSCB'ye karşı ABD ve AT'nin nasıl 

çatışma içine girdikleri hatırlanırsa, konunun önemi daha da artar •• 

Bu rasyoneller ve koşullandırmalar içinde TC' nin istikrarına özel bir önem 
veren ABD; TC'nin sömürge Kürdistan Sorunu'ndaki temel zaafını çok iyi 
bilmektedir ve Kürdistan Sorunu'nun TC'nin bir iç sorunu çerçevesinde 
çözümlenmesini en az TC kadar istemektedir. Bu bağlamda, TC için hayati 
bir öneme sahip Kürdistan Sorunu'nun çözümü için ortak programlar uygu
lamaya sokmaktadır •• 

Orta-Doğu'da ABD'nin tüm komplo ve atraksiyonlarına boyun eğmek zorun
da kalan Alman ve Japon emperyalistleri de bir yandan silahlanmaya girer
lerken, diğer yandan ekonomik olarak bölge devletlerini etkilerneye çahş
maktadırlar. Ayrıca, yer yer "ayrı" siyasi çıkışlar da yapmaktadırlar. 

Ancak, gerek Almanların ve gerekse Japonların siyasi "çıkışları" askeri 
yaptırım güçlerinin olmayışından etkisiz kalmaktadır. Petrol bölgesindeki 
sıcak savaş ve kargaşalığın kendilerini tehdit edişini ortadan kaldırmak için 
zorunlu olarak ABD'ye yanaşarak, onlar da "barış" ve "demokrasi" havarisi 
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kesilmektedirler. Elbetteki, Kürdistan'da gelişecek bağımsızlıkçı bir çozum 
Orta-Doğu'yu tümden alt-üst edeceğinden, emperyalistler. hep birlikte 
bölge sömürgeci devletlerinin programlarıyla tümden çakışmaktadırlar.. Bu 
uyum, emperyalistlerin KUKM karşısında kendiliklerinden yer almalarını 

zorunlu kılmaktadır. Ancak, TC' nin Güney Kürdistan'ı işgal konusunda 
zaman zaman oluşturmaya çalıştığı gündem karşısında ise, emperyalistler 
ve özellikle ABD, karşı bir siyaset izlemektedir. Çünkü, TC'nin Güney 
Kürdistan'ı işgali, bölgedeki statükoyu değiştirecek ve daha büyük bunalım

lar yaratacak bir olguyu taşımaktadır. Bu nedenle, ABD, bölge devletlerin
den daha çok statükoyu koruyan bir hesap içinde bulunmaktadır. 

özetle; emperyalist güçler arasındaki rekabet, Orta-Doğu'yu bir yandan 
sıcak savaşın ve bunalımın içine sokarken, öte yandan "barış" ve "istikrar" 
temelinde seyreden iki ayrı (birlikte ve ayırtedilmesi gereken) siyasetin 
uygulandığını gösteriyor. Ama, her iki siyaset de, Kürdistan'ın sömürge 
statüsünün korunmasını ortak bir anlayış olarak benimsemektedir. 

Emperyalist ve sömOrgeci programlar ve TC'nin konumlandırılması. 

Bilindiği gibi, TC, Çarlık Rusyesı'yla Ingiliz Emperyalizmi 'nin çıkar çatışma
sı üzerinde tarihsel sürecini durduran Osmanlı hanedanlığının bir devamıydı. 

Ve, I. Paylaşım Savaşı sonrası ortaya çıkan SSCB'nin barajlanması göreviyle 
yükümlü sömürgeci bir devlet olarak ve Orta-Doğu petrollerinin denetlenme• 
si programı çerçevesinde, emperyalizme bağımlı ileri bir karakoldu. Ancak, 
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bu misyonunu, uluslararası dengelerin değişmesi ve e~ önemlisi SSCB'nin 
dağılmasından sonra kaybetme~le karşı karşıya kaldı.. Emperyalizmin, petrol alanlarınde çıkar çatışmalarının hızlanmasıyle birlikte yeniden TC'ye biçilen "tarihsel misyon" gündemleşti.. Çünkü, uluslararası çıkar çatışmaları ve oluşan yeni dengeler TC gibi misyonlarla kendilerini donatma alternatifleri içerisine girdiler. Buna bağl~ olarak, Kürdistan'daki sömürgeci çıkarları
nı işgalci militarıst gücüyle elinde tutan TC, uluslararası emperyalist blok içinde rakipsizleşen ABD' nin Orta-Doğu ve Kafkaslardaki petrol ve diğer 
çıkarlarının denetimini yapabilecek ileri bir karakol olarak yeniden tercih edildi. Uluslararası sıcak savaşı kışkırtma misyonu ile de donatıldı •• 

TC, uygulayacağı yeni siyasetinde bir bütün olarak emperyalistlerin desteğini almıştır. Kendi açısından Kürdistan'da uygulayacağı sömürgeci prograrnların da hayata geçirilmesi bakımından, son gelişmeler içerisinde ABD emperyalizminin hesaplarına daha fazla bağımlı olarak yerini almıştır. Özellikle, Musul-Kerkük ve BakO petrollerinin bulunduğu alanı kapsayan bir ekonomik ve siyasal coğrafyayı kuşatma; eğer bu olmazsa, en azından denetleme 
hesapları içindedir •• 
TC, açıkladığımız hesaplar içinde, iç kamuoyunda şövenizmi alabildiğine 
kışkırtmaktadır. Anti-Kürt ve anti-Ermeni siyasetini sürekli canlı tutarak, ileriye yönelik saldırganlıklarının zeminini yaratmakta ve kamuoyunu bu yönde biçimlendirmektedir •• 
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Emperyalizmin içinde bulunduğu ekonomik bunalım, Türk burjuvazisine daha 

fazla yansımaktadır. Emekçi · kitlelerin çekilmeyen ya!iam koşullarına ;karşı 

tepkilerini Türk burjuvazisi kendi amacına araç ederek, yarattığF şövenizrn 

ile kendisine yönelecek silah) kendisi için bir mevzi haline getirmektedir. 

Son NEWROZ katliamıyla gündemleşen Alman silah ambargosu, TC'nin bu 

siyasetini nasıl da ustaca kullanacağını ortaya koydu •• ABD emperyalizminin 

Orta-Doğu siyasetine bir tepki olan, ancak "sivil Kürt halkına karşı kulla

nıldığı" gerekçesiyle sunulan Alman silah ambargosu; emperyalistler ve 

onların çevresinde konumlanan bölge devletlerinin yeni kamplaşmalarının 

ustaca gizlenmesiydi. Sömürgeci TC, sorunu Alman emperyalizmiyle rekabe

tin bir sonucu gibi sunarak, şövenizmi alabildiğine pompaladı ve kamuoyunu 

biçimlendirdi •• 

Bugün dünyanın en büyük emperyalist tekellerine sahip olan Almanya; 

ekonomik düzeyd,e,g~rek ABD, Kanada, Ingiliz vb •• ve gerekse AT emperya

list tekellerinin ~pyül< b,ölümünü kendi bünyesinde eritmiştir. Durum böyley

ken, tüm ekono,mH< gücü emperyalizme bağımlı montaj sanayi .. üzerine 

kurulu olan ve özellikle de· Alman emperyalizmine bağımlı TC' nin Alman 

emperyalizmine rekabet ettiği gibi bir görüntü çok gülünçtür. TC, ekonomik 

olarak Kürdistan'daki sömürgeci telana bağlıdır, bu yapı üzerinde biçimlenen 

bir tekstil sanayii de vardır. Bu yapısıyl~ Alman emperyalizmine karşı 

rekabet ettiği ve Alman emperyalistlerinin TC'den korktuğu safsataları 

"bilim" adamları ve siyasi "bilimciler" tarafından çarşaf çarşc.f makalelere 

döküldü.. Yıllık mal ihracı 400 milyar dolar olan Almanya ile yıllık milli ____ __. 
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hasılası 140 milyar dolar (yıllık mal üretim miktarı ise bunun çok altında
dır) olan TC'nin, uluslararası pazarda "rekabetleri" büyük bir safsata ve 
yalandır. Bu yalan, Türk burj uvszisi 'nin iki temsilcisi tarafından verilen 
demeçlerle "bilim" adamlarının yüzüne bir şamar gibi çarptı.. Bu "acı 
gerçeği" ITO (Istanbul Ticaret Odası) başkc:ı.nı; 

."Almanya ve Alman maliarına boykot ve ticari ilişkileri kesme" çağrısı ya
parak açıklarken; 

Türk Tekstil Sanayiicileri· Başkanı, 

"Almanya'ya boykot edilip ticari ilişkilerin kesilmesi Türk sanayısının 
. 3't~ 1 'i. olan tekstil sanayisinin durması, ı milyon işçinin işine son 
verılmesıne neden olur", diyerek önemli bir gerçeğe parmak basıyordu. 

Bilindiği gibi, Almanya'nın Türkiye ile olan dış ticareti, Alman Dış ticareti
nin binde birini oluşturmaktadır. Bu yekCın içinde ise % 40 oranında tekstil 
ü:.ün~eri vardır. Buna karşın "Almanya ile ilişkiyi kesmeyelim, bu işten 
Turkıye zararlı çıkar" denilmektedir •• 

Burada bir parantez açarak bir olguyu vurgulamakta yarar vardır. 

Almanya'nın TC'ye· uygulamak istediği silah ambargosunda Kürtleri gerekçe 
göstermesi, uluslararası düzeyde Kürt Sorunu' nun tartışılmaya başlanması 
·ve TC'nin Kürdistan' daki katliamlarının gündemleştirHip te§hir edilmesi 

17 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



gibi olumlu yanlar taşı yabilir. Ancak, PKK' nin Almanya da dahil tOm 
dünya devletlerince terörist olarak kabullenilmesi, KUKM'ne Tahran Konfe
ransından sonra bugüne değin uluslararası düzeyde indirilmiş en büyük 
darb edir. 

Birincisi; Kürt Sorunu'nun TC'nin i nsa n i temelde çözmesi gereken 
bir iç sorunu olduğu bir bütün olarak tescil edilmiş oldu. 

Ikincisi; Silahlı mücadele PKK' nin şahsında terörizm ile özdt:~leştirilerek, 

uluslararası düzeyde "gayrı meşru" ilan edildi. 

Devam edelim. 

Türk kamuoyunda düşman ilan edilen Almanya'nın yaklaşımının AGIK 
çerçevesinde ve Kürdistan' da uygulamaya sokulan emperyalist ve sömürgeci 
programın bir parçası olduğu; Türk burjuvazisinin Kürdistan siyasetiyle 
uyu m sağladığı gerçeği ise, KUKM içindeki siyasi yapılanmalarca bile 
çıörülmemiş ya da görülmek istenmemiştir. 

KUKM'ne dayatılan emperyalist ve sömürgeci programların ilk hedeflerinin 
silahlı mücadeleyi terörizm olarak ilan etmektir. Sorunun sömürgeci devlet
lerin iç sorununa indirgenmesi ve Kürtlerin "insani" ve kültürel haklarıyle 

birlikte gündemleştirilmesidir. Buna uygun olarak uluslararası tekeller 
arasındaki çatışmanın bir sonucu olarak Almanya'da "sivil Kürt halkının 

· katledilmesine" karşı çıkmıştır. Ama, "PKK teröristtir" diyerek, silahlı 

mücadeleyi de "gayrı meşru" ilan etmiştir.. Aynı zamanda "Kürtler:in 

ıs 
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kültürel hakları, TC'nin üniter devlet yapısı içinde çözümlenmelidir" de 
demi§tir. Bu anlayı§ın övünülecek bir yanı olmadığı gibi, bir Özal, lnönü 
ya da Demirel gibi üst düzey TC. yöneticilerinden farklı bir yakl8§ım da 
değildir •• 

Elbette ki, Türk burjuvazisi Aln:ıanya'nın tavrını çok iyi bilmektedir. Ama, 
olayı diplomatik bir skandal elçimine bilinçli olarak sokup, uluslararası 
ilişkilerde KUKM'ni terörizmle 6zdeşleştirerek, meşruiyet zeminini baltalama 
atağına girişmiştir. Ve PKK'ni~ şahsında ne yazık ki, KUKM'ni TERöRIST 
ilan ederek, bunu da tescil ettJrmiştir •• Tescil edilen TERORIZM öyle bir 
düzeye varmıştır ki; PKK 1 nin bugüne kadar him ay esi altında olduğu öne 
sürülen sömürgeci Suriye devleti bile, "PKK terörist bir örgüttür ve bu 
yasa dıvı örgüte karşı her türlü tedblr alınacaktır" diyebilmiştir •• 

( ... ) 
TC bu son diplomatik atağı ve manevralarıyle Kürdistan'daki katliamlarını 
uluslararası düzeyde doğal bir hak olarak sunmuş ve artık gündemden de 
düşürmü§tür.. Ku§kusuz, TC'nin bu diplomatik başarısı, emperyalist ve 
sömürgeci programların bir parçasıdır ve bu gün PKK'nin şahsında silahlı 
mücadeleyi özde§leştiren ve KUKM'ni terörist ilan eden emperyalistler bu 
siyasetlerini yeni oluşturmuş değillerdir •• Bu siyaset, Kürdistan'lı siyasal 
yapılanmaların ehlile§tirilmeleri, legalle§tirilmeleri ve Tampon bölgeler 

19 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



yaratılması~ kültürel hakların tanınması vb.. programları ile iç..;;.lçedif.· Bir 
programın parçaları olarak KUKM'nin maddi zemininin ortadan kaldırılması
nın ana halkalarını oluşturmaktadır •• 

Bundandır ki, TC, programının diğer halkalarına ağırlığı hızla kaydırmakta
dır. Güney Kürdistan'daki son gelişmelerle Irak'ın elinden kaçırdığı TAM
PON BÖLGELER 'i de kendisi oluşturma hesapları içindedir ve Güney Kür
distan' da belirli sınır alanlarının işgali için Güney Kürdistan' lı siyasal 
güçlerin onayını bile almış durumdadır •• 

TC, artık sınır boylarındaki katliamlarını ve provakasyonlarını "devlete 
karşı terörist saldırılar" olarak lanse ederek yapmanın rahatlığı içindedir. 
Ve TAMPON BÖLGE oluşturmaya -uzun zamandan beri programında olan
hızla yönelmiştir. Sürgün ve katliamların doruğa ulaştığı bir süreci başlat
manın ilk işaretini de kanlı NEWROZ olayları ile vermiştir.. Başbakan 

Demirel "ezeceğiz" demektedir •• 

Kürdistan'lı siyasal yapılarmalar ve egemen ulus sollarırun emperyalist ve 
sömürgeci programlara ka~ı mevzilenişleri. 

Kürt Ulusu'na dayatılan emperyalist ve sömürgeci programlar aynı zamanda 
Türk, Arap, F ars işçi sınıfı ve emekçi kitlelerinin de köleliklerini pekiştir
mektedir •• Programın uluslararası boyutu ise, KUKM'ni aşan bir mücadele 
perspektifini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Kürt Ulusu'nun bağımsızlık 
mücadelesi, aynı zamanda Türk, Arap, Fars proletaryalörının kendi burjuva------~ 
20 
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zilerine karşı anti-kapitalist ve uluslararası burjuvaziye karşı da anti-emper

yalist zeminde mücadeleleriyle bütünleşti ği ölçüde Orta-Doğu' da köklü 

dönüşümleri zorunlu kılmaktadır. 

Toplumsal olaylar ertelenemez görevler dayatmaktadır. Ancak, toplumsal 

güçlerin örgütlülük ve mevzitenişleri ise çok ayrı yerlerde durmakta ve 

büyük talihsizlikler taşımaktadır. Kürt Ulusu açısından bu talihsizlik yalnızca 

ittifakçı olacak güçlerin ayrı mevzilenişleri ve örgütsüzlükleri olarak ele 

alınamaz. Aynı zamanda bu güçlerin emperyalist ve sömürgeci program 

hedefleri doğrultusunda mevzilendikleri gibi, çağdaş bir lhanetin ve dönekti

ğin trajedisini de taşımaktadır. 

Doğu, Güney ve Güney-Batı Kürdistan' daki siyasi yapılanmaların bağımsız

lıkçı bir zeminden yükselmemeleri ve bulundukları parçalardaki egemen 

"Sol"ların Kürt Sorunu'nu bulundukları devletlerin birer iç sorununa indirge

yen siyasetleri; daha başından bu güçlerin emperyalist ve sömürgeci prog

ramlar karşısında mevzilenişlerinin maddi temelini ortadan kaldırmıştır. 

Türk "Sol"una egemen sosyal-şövenizm ve Kemalizm'e karşı mücadele 

ederek yükselen Kuzey Kürdistan'lı bağımsızlıkçı yapılanmaların etkileri ve 

bugün KUKM'nun geldiği boyut ortadadır. Bütün çabalara karşın Türk 

"Sol"u, KUKM'ni kendi dar Misak-ı Milli sınırlarının ötesinde görebilme 

ufkunu zar zor aşabilmiştir. Cılız bir biçimde de olsa, soruna Kürtlerin bir 

ulus ve Kürdistan'ın bir ülke olduğu temelinde yaklaşımlar gösterebilmiştir. 

Buna karşın her zaman Kürt hareketlerini kendi yedeğine takma, onu 
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kendi işçi sınıfıyla birlikte sömürgeci burjuvaziye peşkeş çekme göreviyle 
kendini sorumlu · tut'an Türk "Sol "u; büyük kısmı ile "siyasal" anlayışını 
etkin biçimde korumaktadır. Bu yanlarıyla, kendi bünyeleri içinde taşıdıkları 
Kürdistan'lıları, KUKM mücadele perspektifinden uzaklaştırırlarken; diğer 

yanıyla da kendi etkime alanlarına çekebildikleri Kürdistan'lı siyasal yapı~ 
lanmaları kendi burj.uva demokrasilerine uyum sağlayan yapılanmalar düzeyi
ne çekme çabaları içindedirler.. Yeri gelmiliken bir ekleme daha yapmak_ 
gerekiyor. Türk "Sol"u kavramı 70'li BO'li yıllardaki gibi ağırlıklı bir kav
ram olmaktan çıkmı!ltır. Ancak, somut isimlerle bazı gruplar anılabilir. 
Bugün, Türk "Sol"unun etkinliği son derece sınırlıdır, "demokrasi", "sivil 
toplum", "insan hakları" vb.. gibi söylemlerle idare etmeye çalışan "sos
yal-demokrat" çevreler haline gelmi!llerdir. Büyük bir "reddi miras" var
dır.Bütünüyle "Sol "un enkazı üzerinde tüneyen "yeni demokrat ve sivil 
toplumcu" aydın gruplardan sözetmek gerekiyor. Son olarak Kürt Sorunu 
üzerinde, solu ve demokrasiyi, sömürgeci burjuvaziye güzel bir ambalajla 
sune:n 95 imzalı "Aydınlar Dilekçesi", açıkladığımız konuya en çarpıcı 
örnektir •• 

Bir örnek de, legalleşip ehlileşen TB"K"P'nin kendi etkime alanı içinde 
alan "Sol Birlik"teki Kürdistan' lı yapılanmaları ehlile!ltirmesi ve kendi 
burjuvazisine pe!lkeş çekmesidir •• Kürt Sorunu'nu bütünüyle KUKM düzeyin
den Türkiye'deki "demokrasi" ve "parlamento mücadelesi" düzeyine sakmuş 
olmaktadırlar •• 
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Yine, Türkiye'deki bazı devlet güçlerinin kendine "ittifakçı" seçtiği ve 
zaman zaman gizli belgelerini kşmuoyuna onun aracılığıyla ulaştırdığı Aydın

lık kökenli SP ve onun doğa.! lideri ise, PKK'yi diğer Kürdistan'lı siyasal 
güçlere karşı saldırı temelinde ,ehlileştirip, sömürgeci parlamentonun vazge
çilmez parçası haline getirme çabalarını sürdürmektedir. Geçmişteki "3 
Dünya Teorisi''ne uyumlu olarak "anti-emperyalist" mücadele teorileriyle 
resmen siyasal teslimiyet komisyonculuğu görevini dünden daha iyi "bafiar
ma" durumundadır. 

"Ben enternasyonalistim, onun için de Türk'le-Kürt'ün birliğinden yanayım" 
diyen SP'nin doğal lideri, bir çok sorunu bilmemezlikten geliyor. Çünkü; 

"Ezen ülkelerde işçilerin enternasyonalist eğitiminin ağırlık merkezini, 
zorunlu olarak ezilen ülkelerin ayrılma ve bağımsız devlet olarak mevcut 
olma hürriyetinin propagandası ve savunması teşkil etmelidir. Bu propa
gandayı yapmayan ezen ulusun sosyal-demokratını, emperyalist ve şarlatan 
diye nitelendirmek hakkımız, ödevimizdir. Bu istek mutlak bir istektir, 
hatta sosyalizm kurulmadan önce böyle bir isteğin gerçekleşmesi ihtimali 
bi nde bir olsa bile •• " 

Bir kez daha vurgulayalım. Emperyalist ve sömürgeci programların temel 
hedefi Kürt Sorunu'nu dört sömürgeci devletin iç sorunu derekesine düfiür
mek ve bu temelde "çözmek"tir.. KUKM ise, mevcut siyasi coğrafyalara 
sığdırılamıyacak bir perspektif tafiımaktadır. Bundandır ki, egemen ulus 
"Sol "ları için anti-emperyalist bile olmalarının en önemli koşulu (bu elbette 
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Kürdistan'lı siyasal güçler için de önerali bir koşuldur •• ); b~ızat emperyalist
lerin çizdiği ve bugün kendi burjuvalarıyla birlikte · korumaya çalıştıkları 
suni devlet sınırlarının red edilmesidir. Buna · karşın, anti-emperyalizm 
sloganının arkasına sığınarak "Bağımsız Türkiye" şiarıyla Misak-ı Milli 
sınırlarının korunması şarlatanlığıyla, aslında. Kürtlerin ve Kürdistan'ın 
parçalanmışlığının meşrulaştırılması sağlanmaktadır. Bu, sadece kendi burjva
zisine değil, emperyalist burjuvaziye de siyasal; olarak peşkeş çekme anla
riundadır.. Bu, öyle bir düzeye vardırılmıştır ki, bir yerde silahlı mücadele 
"destekleniyor" görüntüsü verilirken, öte yandan KUKM temel mücadele 
alanları tahribata uğratılmaktadır. Örneğin; silahlı mücadelenin en önemli 
güvencelerinden biri olan diplomatik mevziler kırılmaktadır. KUKM'nin 
BM'de temsil edilmediği bir düzeyde "BM kapılarında çözüm aramak emper
yalizme hizmet eder" gibi belirlemelerle; kendi burjuvazilerinin PKK'nin 
şahsında KUKM'ni terörist ilan ettiği bir diplomatik alanda KUKM'nin 
örgütlenmesini kırmaya çalışmaktadırlar •• Yeri gelmişken şunu da belirleye
lim; emperyalistlerin elinde bir oyuncak haline gelen FKÖ'nün BM'deki 
duruşunu anti-emperyalist bir zafer olarak kabul eden ve Stalin'in enternas
yonali lağvederek BM oluşturulmasını uluslararası proletaryanın büyük bir 
siyasi manevrası olarak gören şarlatanların, kendi burjuvazilerine karşı 
KUKM'nin önemli bir mevzi haline gelmesinden korktukları açıktır. Bu 
nedenle, Kürtlerin BM gibi uluslararası kuruluşlarda gündemleşmesini hemen 
"emperyalizmin uşaklığı" olarak "Marksist siyaset adamları" olarak suçlaya
bilmektedirler •• 
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" •• Dünya çapında yeni bir saflaşma yaşanıyor. Amerika, Rusya ve Türkiye 

aynı cephede. Barzani ve T al ab ani bu kampı n potansiyel güçleri arasında. 

Karşilarında Almanya, Ukrayna ve tran bulunuyor. PKK ve Saddam da 

Almanya cephesine denk düşüyor" diyecek kadar küstahlaşmışlardır •• 

Bir yandan PKK'ye terörist diyen emperyalist Almanya, diğer yandan Kürt 

Ulusu'nun uzlaşmaz düşmanları İran ve Saddam'ın yanına PKK konuluyor. 

Biz PKK' yi bu kamp içine koymuyoruz. (PKK kendini koyar mı koymaz mı 

arasını kendisi bilir) Ama, bizim "Marksist siyasetçilerimiz"in Alman emper

yalizmi, sömürgeci tran ve Saddam ile aynı kampta olduklarından kuşkumuz 

yok. Bunu Körfez Savaşı 'nda da açıkça gösterdiler. Diğer yandan ABD, 

Türkiye ile bir kampa yerleştiriterek diğerinden ayrı tutulmaktadır. Böylece, 

"saldırgan emperyalist ve sömürgeciler" bir yanda, "savunmada bulunan 

emperyalist ve sömürgeciler" diğer yanda olmak üzere bir kamplaşma 

yaratarak ve bunlardan birine taraf olma dayatması geçmişten gelen bir 

dönektiğin en tipik örneği dir. Bu anlayış, "Marksist siyaset" olarak KUKM'

ne kölelikten başka birşey getirmez.. "Marksist siyasetçiler"in tüm safiaş

malarına karşın, Kürt Ulusu'nun 3. bir kamp olarak Türk, Arap, Fars işçi 

sınıfıyla birlikte emperyalist ve sömürgecilere karşı ve onların sosyal-şöven 

yardakçılarına karşı bağımsızlık ve özgürlük kampını oluşturmasından başka 

alternatifi yoktur.. Ve emperyalizmi emperyalizm yapan sadece emperyalist 

silahianma değil, aynı zamanda emperyalist sömürüdür. Bu gün dünya 

pazarında 2. büyük sömürücü güç olarak Alman emperyalizmini görmek bir 

zorunluluktur. Hatta pazar kavgasında ABD'yi aşacak bir niteliğe ulaşmıştır. 
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Emperyalist sömürüye karşı "mücadele eden anti-emperyalist" baylarımızın 
bunu çok iyi bilmeleri gerekmektedir •• 
Türk- "SoP'unun legalleşip ehlileşen bu yapılanmalarından farklı diğer bir 
yansıması da , soyut "anti-emperyalizm" ve "Bağmısız Türkiye" perspektifinden soruna yaklaşan Misak-ı: Millici illegal Türk "Sol"udur •• Halen kendilerini "Türk ve Kürt" ya da "her çeşit milliyetten Türkiye işçi sınıfının 
öncüsü" olarak gören bu Kuvvay-ı Milliye ruhlu sosyal-şövenler; Kürtleri 4 
ayrı ulus gösterme gibi bir şarlatanlık yapmaktadırlar. Bununla, Misak.-ı Milli'nin korunması çabaları içinde oldukları her yanlarıyle görünmektedir. 
Ehlileşen yapıları çok gerilerde bırakmış olan bu "illegal sol "un, emperyalist ve sömürgeci programların bu yapılarıyle suç ortağı olacaklarını söylemeye bile gerek yok •• 

Türk "Sol"unun bir bütün olarak bu nitelikleriyle Kürdistan'daki siyasal 
yapılanmaları biçimlendirmeleri ise, çok daha vahimdir •• 

Kürdistan'lı siyasal yapılanmalar. 

Bir yandan kitlesel başkaldırılar, diğer yandan ise ideolojik-siyasal ağır bir irtica dönemi gibi iki zıtlığı birlikte yaşayan Kürdistan 'lı si yasal yapılanma
lar, hızla mevzilenme süreci içine girmeye başladılar. 
Uygulamaya sokulan emperyalist ve sömürgeci programların uluslararası 
26 
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niteliği, KUKM'nin bölgesel dönü~ümleri zorunlu kılan niteliğiyle çakı~ınca; 

Kürdistan'ın parçalarındaki siyasal yapılanmaların birbirlerini olumlu ya da 

olumsuz etkilemeleri süreci de, fiili müdahaleler düzeyine sıçramı~ durumda

dır. 

Doğu ve Güney-Batı Kürdistan' da örgütlü siyasal güçlerin program hedefle

rinin sömürgeci devlet siyasi sınırlarını a~amaması, bunları KUKM perspek

tifinden gittikçe uzakla~tırmı~tır. Ve KUKM'ne biçilen "yeni düzen" içinde 

emperyalistlerin sömürgeci tran ve Suriye'yi "ikna" etmeleriyle, programın 

bir parçası olma sürecine girmeleri talihsizliğini taşımaktadırlar •• 

Gerek silahlı mücadele geleneği ve gerekse diğer parçalardaki örgütlülüğüy

le 197 4 'ler e kadar Kürt hareketine ülke bütününde moral ve direnme ruhu 

aşılayan Güney Kürdistan Hareketi, program hedefleri itibariyle bu niteliğini 

yadsıyan bir yere gelmiştir. 1974' lerden sonra, diğer parçalardaki siyasal 

yapılanmalare da siyasi müdahaleler yapmayı kendine yöntem edlnmi~ olan 

Güney Kürdistan Hareketleri; parça düzeyinde bile çözümcü olmayan progra 

hedeflerini diğer parçalardaki siyasi yapılanmalara empoze ederek, KUKM'ni 

bağımsızlıkçı perspektifi karşısında yer yer gerici bir nitelik göstermişlerdir. 

tran-Irak Savaşı 'nın bitmesinden hemen sonra, Irak'ın kimyasal silahlarla 

saldırısı karşısında kurtarılmış alanların büyük bölümünü kaybeden Güney 

Kürdistan Hareketi; çözümü yalnızca uluslararası diplomaside aramaya 

ba~ladı. Elinde yıllardır bulundurduğu silahlı mücadele gibi bir aracı pazarlık 

~-----· aracı olmaktan çıkardı ve etkisizleştirdi. Bu nedenle de büyük bir panik 
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içine düşerek, en küçük bir diplomasi ilişkisi karşısında büyük ödüller 
vermeye başladı. Bu ödüllü diplomatik alandaki köŞuşturma içinde, Güney Kürdistan Hareketi' ne Körfez Savaşı'yla birliJ<te tarihsel büyük bir fırsat 
doğdu.. Emperyalist ve sömürgeci savaşta, ulusal bağımsızlık yönünde bir 
iç savaş başlatarak, 3. bir taraf olma fırsatını, emperyalist ve sömürgecilerin taahhütlerine tercih etti.. Sonuçta, "zafer" ve yenilgiyi iç-içe yaşamak zorunda kaldı •• Bu "zafer" ve yenilgiyle Güney Kürdistan'daki tüm toplumsal 
kesimler silahlı mücadelenin ve örgütlenmenin "sonuçsuzluğu" yolunda i k n a olmaya başladılar 1.. Böylece, Kürdistan' a emperyalist ve sömürgecilerin müdahaleleri gündemleşti. 

Kürt Sorunu'nun tek çözücüsü -muhtevada ise tek çözümsüzcüsü- emperyalist ve sömürgeciler olarak saptandı ve bunlara sığınıldı •• Bu, Güney Kürdistan' lı kitlelerle de sınırlı kalmadı; siyasal yapılanmaların temel siyasal 
işler li ği halini aldı. Oy lesi bir düzeye gelindi ki, Güney Kürdistan' daki 
"seçim" için bile, tüm parti liderleri dış gezilere çıkarak, kitlelere emper
yalist ve sömürgecilerin kendilerini ne kadar destekledikleri görüntüsünü 
vermeyi temel seçim çalışması· ve siyaseti olarak sundular.. Saddam' a 
karşı emperyalist kurumlarla ayakta durmanın "gururunu", övüne övüne savundular •• Bu emperyalist ilişkiler o kadar etkili oldu ki, her emperyalist ve sömürgeci müdahale demeçlerle desteklendi ve saldırılar "demokratik" olarak sunuldu. -----...J 
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Şunu da belirtelim ki emperyalist ve sömürgeeBer de Güney Kürdistan 
Hareketleri' nin son t~vırları karşısında tek tek parti liderlerini vaftiz 
etmede ihmal göstermediler. örneğin; TC. Güney Kürdistan'daki VNK ve 
KOP'nin siyasi parti liderlerinin ziyaretlerini en üst ~~zeyde ~ar~ılama~l~ 
kalmadı ( !); bu diplomatik ziyaret kervanına katılan dı ger part ı lı derlerını 
bile başbakan ve hatta Cumhurbaşkanı düzeyinde kabul ederek, onları sevme
yi ( !) bir gelenek haline getirdiler •• 

Güney Kürdistan ve buradaki siyasi hareketler, emperyalizmin uluslararası 
düzeyde korumaya aldığı ender bölge ve hareketlerden biri haline geldi •• 
Şurası da bir gerçektir ki, Güney Kürdistan'daki siyasi çözüm de emperya-

·" list ve sömürgeci programları aşamayacaktır.. Ayrıca, Güney Kürdistan'lı 
Hareketlerin TC. ile olan ilişkilerinde, Kuzey Kürdistan' lı Hareketleri 
kendileri için önerilen siyasal "çözüm" ve programlara çekme görevini de · 
yüklenmiş oldukları gözlemlenmektedir •• Bu yapılarıyla, Doğu ve Güney-Batı 
Kürdistan hareketlerinin mevcut programlara uyum sağlayan yanlarından 
daha da tehlikeli bir düzeyle karşı karşıya olan Güney Kürdistan Hareketi
nin; geçmişte kendi içinde yaşadığı iç çatışmaları, bağımsızlıkçı tüm güçlere 

~· 4 parçada çatışma düzeyine sıcratacak bir niteliğe hızla kaydığını da be
.... lirtmek gerekiyor .• 

"-.,..-:....__.-..,.,, 

( ... ) 
29 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



OOKO'lar içinde farklı yapılanmalardan günumuze yansıyan değişik program 
hedeflerine sahip Kuzey Kürdistan' lı siyasi yapılanmalar ise, sürecin getirdi
ği yeni mevzilenmelerle birbirlerinden kesin hatlarla kopacak bir ayrışım 
noktasına hızla gitmektedirler. Daha düne kadar, TC'nin inkar siyasetiyle 
netleşmemiş olan bu ayrılık, TC' riin "Kürt Realitesi"ni kabul etmesiyle; 
emperyalist ve sömürgecilerin meşru kabul ettikleri düzeyle, KUKM'nin 
meşru düzeyi arasında birbirine karşı mücadele hedefleri haline gelen 
ayrışımlara neden olacaktır •• 

Uluslararası düzeyde sosyalizmdeki bunalım ise, Kürdistan' a seksiyon örgüt
lenmeleri biçimindeki yansıdığından, buna bağlı olarak sosyalist siyasal 
mücadele perspektifinde ayrılıklarında hemen hemen gündemden düştüğü 
gözlemlenmektedir. Kuzey Kürdistan'daki saflaşma, KUKM'nin bağımsızlıkçı 
çizgisiyle, emperyalist ve sömürgeci programlara yatmış olan ehlileşmiş 
"çağdaş" işbirlikçi düzeydeki çizgisi arasındaki bir safiaşmayı getirecektir •• 

Kürdistan'daki sınıfların gelişmemezlik düzeyleri, küçük burjuvazi'nin (özel
likle köylülüğün) istikrarsızlığı ve hemen sonuca gitme arzusu Kürdistan' daki 
bağımsızlıkçı güçlerin uzun vadeli, ilkeli ve kararlı bir mücadele zemininde 
yürümelerini tehdit etmektedir. Buna karşın bu olgu, ehlileşen reformist 
yapılanmaların kitlesel taban bulma şanslarını da artırmaktadır. Silahlı 
mücadelenin yaygınlaşmasıyle geri çekilen ve değişik biçimlere giren refor
mist yapılanmalar; bir yandan Güney Kürdistan'lı Hareketlerin yoğun deste-

. ğini alırlarken, diğer yandan ehli~eşmiş Türk "Solu"nun cjesteğini de almış 
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durumdalar. Bu destekierin yani sıra, emperyalist metropollerin ve sömürge
ci TC' nin "legalleşme" , "demokratikleşme" ve silahlı mücadeleyi "terörist
leştirme" programlarının da önemli oyuncularından biri durumuna gelerek, 
özellikle bağımsızlıkçı çizgiye karşı bir dizi avantajıara da sahiptirler. 

"İhtilal, sağ oportünizmin intiharıdır. O, ancak silahlı mücadelenin maddi 
bir güç heline geldiği alanda, ateşle çevrilmiş bir akrep gibi zehrini 
içine ekıtarak ihtihar eder.. Ve zaten, sağ oportünizmin düşünsel ve 
eylemsel faaliyeti, toplumsal muhalefetin devrimci şiddetle bütünleşmesini 

engellemektir. Bir başka ifadeyle, O, devrimci dinamizmin muhtevasını 

kemirir, isyan direncini kırar.. Bundandır ki, sağ oportünizm, genellikle 
reformcudur. Biliyoruz ki, reformizmin özü, bir kötülüğü ortadan kaldır

makta değil, onu yumuşatrriakta yatar." 

Bu niteliğine uygun olarak, daha şimdiden uluslararası düzeyde TC ve 
emperyalistlerin PKK' nin şahsında silahlı mücadeleyi terörist ilan etme 
kampanyasına tam destek veren ehlileşme içindeki reformist liderler, bunun
la yetinmeyerek; TC' yi silahlı mücadeleye zemin hazırlayan siyasetler 
uyguladığı için eleştirmektedirler •• 

Zaten, reformistlerin program hedefleri olan, Kürdistan' daki sömürgeciliği 
yumuşatma ile emperya~ist ve sömürgecilerin "Kürtlere kültürel haklarının 

tanınması" önerileri çakıŞtı ğı ndan, zorunlu olarak bundan öte bir yaklaşımda 
bulunmaları da maddeten mümkün değildir. 
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öte yandan, silahlı mücadel.e içinde olan ve program hedefi olarak bağım
sızhğı _gündem!e~tiren; ama, ilişkileri ve pratik yaklaşımlarıyla program 
hedefin ·. bağimsııtık.' anlayışını · yadsıyan bir nitelik sergileyen PKK ise, 
süreç içinde netleŞrn'e ve açık tavır koymak zorundadır. Kuzey Kürdistan' da
ki bağımsıilıkç1 'çizgi· ve silahlı mücadelenin korunması, PKK' nin açık tavrına 
önemli ölçüde bağlıdır •• 

Kanlı NEWROZ sonrası TC' nin başlattığı diplomatik ve askeri atak; uluslar
arası düzeyde Suriye tarafından bile terörist ilan edilen PKK ve onun 
şahsında tüm silahlı mücadele yanlısı güçlerin ve bağımsızlıkçı çizginin 
zedelenmesine tekabül eden önemli diplomatik başarı sayılmalıdır. TC' nin 
ikinci atraksiyonu ise, PKK 'nin üzerinde örgütlendiği köylülük ve kent 
küçük burjuvazisi, öğrenci gençlik gibi istikrarsız toplumsal kesitierin nezdin
de PKK' yı terörist ilan ederek, "demokratikleşme" ve "insani haklar" a 
kavuşmanın önünde PKK'yı -elbette silahlı mücadeleyi de- bir tehdit olarak 
göstermektir.. Bu kesimlerin ikna edilmeleri yanında, tampon bölge oluştu
rulması, sürgünler vb.. ile de ehlileşen yapıların siyaset sahnesine aktif 
olarak sokulmaları -bütün devlet güçleri, yazarlar ve demokratlar tarafından 
çağrı yapılarak- ile süreç tamamlanacak.. Bu süreç, PKK ile birlikte tüm 
bağımsızhkçı güçler için büyük bir rizikodur .. 

Bu sürecin başlangıcı bir yandan umut vaad ettiği toplumsal kesimlerin 
kısa vadede çözüm bekleyen istikrarsız nitelikleri, diğer yandan Suriye' den 
atılma ve uluslararası düzeyde terörist ilan edilmenin getirdiği olumsuz 
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koşullar altında TC'nin yoğun askeri saldırılarıyle da karşı karşıya kalan 
PKK, mutlaka KUKM'ne bakışını netleştirmelidir. Bu konuda gecikmenin 
ve suskun kalmanın büyük zararlar getireceği ortadadır •• 

Silahlı mücadeleyi Türk demokrasisi içinde yer alabilmenin bir aracı olarak 
gören PKK' nin, uluslararası düzeyde son diplomatik başarısından sonra 
TC'yi sıkıştırma şansı (!) zayıflamıştır .. İkincisi, dayatılan emperyalist ve 
sömürgeci programın temelinde silahlı mücadelenin kesinkes yenilgiye 
uğratılması temel alındığından, PKK'nin ehlileşme şansı da bulunmamakta
dır.. Legal alandaki örgütlenmesine teşvik ise, legalizm ile silahlı mücade
leyi karsı kar~ıya qetirme provakasyonunun hessoları içindedir. 
Suriye'nin son tavrıyla birlikte, Suriye ile PKK'nin ilişkilerinin bir ölçüde 
kesilmesinin getireceği zorlukların yanı sıra , PKK'nin Suriye'den kaynakla
nan bir dizi olumsuzluklarının aşılabilmesi gibi bir olumluluk da taşımakta

dır •• Eğer, PKK bu bağımlılığı aşabilirse, -Ki çok zor görünmektedir- bir 
takım provakasyonların teşhiri mümkün olabilecektir, TC'nin genel KUKM'ye 
karşı oyunları da geri tepebilecektir.. Bu bağlamda, legalleşme süreci 
içinde, ehlileşen ve devletin reform programını kabul eden kesimlerin bu 
gelişmeler içinde pek fazla etkileyici rolleri olmayabilir.. Ayrıca, şunu da 

· eklemek gerekir ki, devletin gelişen hareket karşısında Kürt reslitesini 
zorunlu kabulü ve ona uygun reform programı reddedilecek bir şey de 
değildir. Bütün zarar ve sonuçları ile mücadelenin genel kapsamı içinde ve 
yukarıda değinildiği gibi sakıncaları da hesap edilerek E;!le alınması gereken 
bir konumdadır.. ·-
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Bu kompleks yapı içinde, llağımsızlıkçı çizgiyi yükseltip, buna uygun ilişkiler 

geliştirmeden, zor yol alınabilecektir.. PKK'nin bu anlayışı dıştelayan 
yaklaşımlarada ısrar etmesi, genel müadeleyi tökezleteceği gibi, kendi 
kendine de bir intihar olacaktır •• 

Bundandır kı, bağımsızlıkçı güçlerle ortak düzeyler yaratma ve güven verme; 
ilkeler üzerinde ısrarlı bir siyaset izleme hem PKK açısından ve hem de 
diğer silahlı mücadele yanlısı bağımsızlıkçı güçler bakımından v a r 
o ı m a ve y o k o 1 m a mücadelesi olarak kendini dayatmıştır •• 

Kuşkusuz, PKK' nin böylesi bir yaklaşıma gelmemesi, bağımsızlık zeminine 
büyük bir darbe vuracaktır •• Ama, buna karşın, bağımsızlıkçı güçlerin em
peryalist ve sömürgecileri programlarıyla yenilgiye uğratma şansları da her 
zaman vardır. Yeter ki, bağımsızlık çizgisinde ilkeli, kararlı ve uzun vadeli 
mücadele perspektifinde akıllı siyasetler üretebilsin ve direnebilsin •• 

Dayatan Görevler. 

Silahlı mücadelenin emperyalist metropollerce t e r ö r i s t ilan edilmesi 
karşısında; yurt dışındaki tüm bağımsızlıkçı güçlerin ortak bir zeminde 
KUKM ve silahlı mücadeleyi savunmaları gerekir. Bu bağlamda; özgürlük 
ve bağımsızlığının Kürt Ulusu'nun m e ş r u ve va ı geç i 1 m ez hakkı 

olduğu temelinde, demokratik kuruluşları harekete geçirme ve diplomatik 
taarruz başlatmaları gerekir •• 
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Kürdistan'ın parçaları arasında yaratılan çelişkiler konusunda çok hassas 
olunmalı, sömürgecilerin yaratmaya çalıştıkları çatışmalara düşmemeye, bu 
perspektifte seyreden ·siyasi yapılanmalara karşı ülke bütününde ideolojik, 
teşhiri yükselterek, diğer parçalardaki bağımsızlıkçı hareketleri . destekle
yerek, güçlendirmek; birliktelikler içine sokarak, parçalar arasındaki k s n 
d o ı e ş ı m ı n ı hızlandırmak kendini dayatmış bulunmaktadır. 

T~'nin legaUe~me ve e~.lile~me. programı karşısında uyan~k durma~f. bu 
duzeyde devletın reform onerılerını reddetmemek, ve fakat ıdeolojik· te1liti 
de hem devlete ve hem de bu yöndeki yapılanmalara karşı sürdürmek; · 
boyutlandırmak ve legal alanları KUKM'nin hedefleri içinde bir mevzi 
haline getirmek; bu süreçte bağımsızlıkçı güçlerin birliktenliğinin sağlanma
sını yaratmak gerekiyor. 

TC'nin yoğun askeri saldırılarına karşı halkı koruma görevi hiç bir düzeyde 
ertelenmeksizin, askeri alanda provakasyonların boşa çıkarılması; kent ve 
metropollerde caydıncı eylemlerin sistemleştirilmesi ve alanın Kürdistan' dan 
buralara kaydırılması; gerekirse kırsal alandaki eylemlerden belirli zaman 

, ve düzeylerde geri adım atılması; kısa vadeli askeri eylemliliklerle Türk 
ordusunun yıpratılması temel alınmalı ve tüm şiddetiyle programlaştırılmalı
dır. 
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Emperyalist ve · sömürgecilerin · idı::ı.olojik taarruzlarına karşı yoğun ideolojik 
bir taarruzla · karşıilk verilmeli; ilkelerde · ısrardan hiç. bir · düzeyde ödun. 
verilmemeli; kitleleri uzun ve çetin bir mücadeleye hazırlama görevi · hiç· 
bir düzeyde aksatıimama}Jdır. · , 

Dayatan bu ve benzeri görevler, OR TAK BIR TAARRUZ CEPHESI 1 ne ön 
· adım olacakbr. Bağımsızlıkçı güçlerin g ü ç ve e y 1 e m birlikteliklerinin 
yerine getirilmemesi sonucu, KUKM'nin ağır bir yenilgi ile kanaı kanaıya 
kalacağı bilinmelidir. Tersi ise, emperyalist ve sömürgecilerin yenilgisi 
olacak~r •• 
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PROVAKASYONEN KT. YE O NEWROZ EKI NO~ J 

Li ·Kurdlstari~ Newroz, d a 11 e r a serhilelana li dij i 
zllm O mejokiy~ y~. Jf vir nezik~ 4000 sal bere, · girse 
an dljf Dehaq'~ ku ll welat~ wan diktateri demezirandi 
bO bi serhlldan~ gehiştin azadfye. LJ çaralfy~ welat bi 
~xistlna agiran, hllweşana despotiye pfroz kirin.. Ji we 
roj! virc:l9, 21 ·~ Adar an, bOne mizginc\ roj en jfyana be 
zorf O b~ mejokdari y~. Netewa. ku 4000 sal bere bi 
perçekil'Ina zincfr~n eserete gehfştin' azadfye. Di . van 
roj!n ku din! di amedeya ketine sedsala 21. emin de 
dl'sa di bin nfre koloniyek ku k!mdftZ de, jl bo serxwe
bOn O azadiye xwe tekoşfne didomin e. 

· tro rOmeta dfrokiya NEWROZ ~ Welate me Kurdistan 
tron li Rojhilata-Nawin, ku notirwani ya we ordiya, 
telalfya we ku bezirgan! siyasete dikln; bi rewşeki kl
litkiri O kolorıl'yek navnetewf de li ser mile azadt O 
serxwebOn ~ rOnişti ye. Agiren NEWROZ'e ku duht jl 
bo mizgfnfy~n azadiye dlhetin vbistin, iroJ zivirfye agi
ren sedhUdana azadi O serxwebOn e. .L~ li p~iya me, 
behlşekf di qesra xwe da bi rn.are xwe ra dilize tune 
edi. Jl wr Mf sternkartir O wi edf xwurttir, bi çeken 
teknolojiye modern hatine berkeşkirln, zedeklrlna hoviti
ye wek ku qaten we nehatiye ditln O· sistemek emperya
lfst-kolonyalist ku jl bona demandina serdestiyen xwe 
bi deste diktatariyen birjuwa yen kevneperest li çarha
were din! kar dfmeşine heye. Netewa Kurd li dijf ve 
sisteme di nav tekoşinek M emen döye. 

Dine di nav p~ajoka veguherfnek bllez daye.. Di navbera· 
YS.(Yekitiya Sovyet) O YDA. (Yekitiya Dewleten Ame
rike)'da bl destp!ka 11detant" O geşbOnen ku bCın sebeba 
belavbOna YS. 'e. O ketina reya p~ajoka. "aşftr' Cı. "~
dengt". ya din!; jt aliyen tekelen çapen emperyalistan 
ku ten berfirehklrln, jl irojvcı ketiye rewşek tekzip bO
yine. 
Bi ı ez kapitalfzebOna vs. 'e O pişti ku ci ye xwe mezin
piçtık, ji komaren .serbixwere hişt; Rusya . Nevendi di 
navbera celeb~n komik~n netewanda parastma hawfyan 
O ji bo 'domaridina serdestiy~ · O H ser komal'en dinen 
nakoken . kU· bt' zanetr xw~di dikir O bl lez dijininti jf 
eşkere bOri.· ı::rıı hinek detan Ciaxwazan wan netewan li 
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dlj hev kar dikirin, bi eşkeretr zMrfn bihevçOnan •• · Ev 
rewş Ji bo Yogoslavya ji lfı ye •• Plştr belavbOna Fecieres
yana . Yugoslevy& ku cfh~ xwe · ji kornartın serxwebOna 
xwe bang kirin re hişt, van dewlet~n diha li dest bi 
xeniqandina hev kirin. 

Bi ketina p&vajoka kapftaltzebOna · van komaran re; 
z~debOna şertfın bf!kartya bilez, enflasyon, · feqtrt .Owci.. 
ı:ı bllindbOna pf!lfın şoreşgerfın · nO, emperyalistan hesap 
klribOn. Emperyalistan bl v~ dixwazin ku: Van dewletan 
bikevin nav nakokt O bihevçOne O biweztin. Ev ji bo 
pelişandina siyasi O abortya van dewletan ku ttıkevin 
navendtyek ktnga bixwazin bl reheti şikle bidine ye. Di 
demtın dirf!j de di nav şerte xwe da ji bo bikcır anina 
hawtyekt, di dema kurt'da demdemi k€! ji bo qezenca 
xwe rewa dibtnın. ı:ı car-earan jt jl bo çfıkirina vA 
demdemfyfı O geşbuna w& ~~ xwe teşwfk dikln. 

Ev geşbOnAn diha bi "detant" ra, ji bo van tekeltın 
çeken ku ketibOn nav sekineyi yA jt, dimenek maclvekirf 
çf!dike. ZfıdebOna gerruma şere sar O firehbOna waren 
şer, ji bo berk&şana tekeltın çeken O rf! ya zerengiy~ 
firatanan bl lez zfıdeklr. Serfireziya çeken nO O qiwet~ 
wa ya rOxfy&, sererast di aqaranda bi rOxtya g!rse' art 
ttı ptvan; bedele pesna çeken jt, bl xwtna netewfın 

mazlum O çine kedkar te paredan.. Ev tekelen ku 
hebOna xwe deyndar& şere, heta ku kapitaltım 'hebe 
wtı daxwaztya xwe: An gerilim O şer, bl domtnin. ~ 
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Di pevajoka fro de dlne dibe şatıldA parvekirinek emper
yalist ya nO. Bl hllweşana. VS. O xuyabOna qaden sifr€! 
yfın nO re, dijwarbOna nakok&n navbera emperyaltst O 
kolanyalist a .l'late· der.ı:ı jl Rojhilata-~avin heta kafqesya 
ye, Jl Rojhilat O Awrupa-Navin ta Amerlqa Latini,, di 
nav demek bA fstıkrar de, ptçOk-mezin de navbera 
blhevçOnan de blngehek şemet te çebOn. ı:ı di vf! binge
he de peymanAn ku tfın veguhestin di navbera hawtyen 
ku nO çAdibin de, berbi · kar parvekirinekf nO ve te 
çOyfn.. 

Di nav vf kar parvekirinA da dewlet&n emperyalist O 
kolonyaltst p&vistiya xweza kapitalizm& ctıhda firehkirina 
qadAn xwe yAn bi tfn O hikim reqabet O nakokan bAtir 
tO! dik e. 

Di nev p&vejoka parvekirlna · haytın nO qadtın niazata 
din€! da, Almanya O Japonya, di cetebAn qeda dlne da 
giraniya xwe ya abort zAde dikin. YDA. if ji bone dest 
xistina lmperatortya din! O li hemO qada hebOna h!zbOna 
xwe ya yakemin blparAze; bl serdesttya xwe a ferzentya 
leşkeri ku geş dik e, dlxwaze giraıtliye xwe ya abori 
pirtir bik e. 

Di nav van avahiyan de dewletAn ku di navendiya siste
m! de dlsekinin O li gora nfızikbOna : van navendiya, ew 
dewleten ku hinek rol!n nO hjldigirln; Ji bone parvekiri
na· · pevaJoka nO bi glranfya · xweyf 1 aboıi O siyasi di 
hindir~ van bendekan de Cı gora ciMri xwe Cı pAwrstfya 
stratejiy@n xwe bi şikl~n cOre cOr vaaiyet digrln. 
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"RAça ku ji- Rojhil&ta Navin bi ser Kafqesya'y~ va dirAj 
dibe, li p@şiya van dewleten ku dixwazln ji xwere ct
heki bi hAz blgrin, komara TirldyA a kolonyalrst tA. 
KT. li dij van nevçan siyaseteki TOranf O f.lrehbOnA 
dejo. O piştf belavbOna YS. ll bo haziriya · pAşengfya 
programAn ku ji bo komarAn navçeyAn Asya ·O Kafqesya 
yA dike. Ol nav van komaran de ji bo restoresyanAn 
kapitalist,· rol An lebatt (aktif) girttye ser xwe. O xwe, 

·mina mad!'lkr aborr O siyasi p&şi<Aş dik e. Bi vA armencA 
hin Ji hAla zanyarf O çandiva · O hin ır ji hAla aborf O 
siy~st va di vA merhalAda bi pir awayt xuya dike ku 
kettya nav lebattya. 

Kf• ji hAlekA bi hevçOnAn Armant O Azerrya bikartrna, 
ji bone di platforma navnetewt de ku rojina diplomasiye 
tir dimeşinA; ji hAlekA va ır di nava girsean da bl 
hemO pergelAn çapt (radyo, tv, rojnama Owd •• ) dixwaze 
bi dijminattya Armentya raya gel dfyar bik e. 

Bi SerxwebOna Komara ArmenfstanA ra, neheqiyen ku 
di dtrokA da dtbOn bfnin naverokA O ji bo netewa Kurd 
ku ·di rojhilata Navrnda dil dewletAn kolonyeliste di 
nav şereki dijvar daye di vi şert da KT. di xema komara 
ArmentstanA ku ji tAkeşine neteva Kurd ra bibe nAzek 
dost O hogir daye; buyer&n Karaba(jA bi hostayi bikar 
tin e O quretiya Şer& dik e. · Di nav kamuoya hindir O 
a navnetewida O J.i. bona firehkirina qada lebatA O di 
armanca bi · destxistina pir karan bi hevra · ye. Li dil 
geşbOna tAkoşrna netewa Kurd ku di bingehek meı;;rO de 
li dij kolonyaıtzme bilind .dibe; çepelkarfya Tlrk vedlkole 

O bi demogojrya "Welat-Gei-Sakarya" dixwazin ku vr 
şert vegherfne şer& KURD O TIRKAN. Di vA lebata 
·stratejtk da armanca burJiwa kolonyalfst a Tlrk dixwaze, 
hAzAn. dewıetA bine rewşek kiziriyA O netewa Kurd-Tirk 
pihev bide. xen~qandln.. 

A yekan. Ji ber sebeb&n kirkirina Armentyan, KT. di 
platforma navnetewf da ketiye tengesfyek asA O her 
dem di · parastlnek dOmt deye; jl ber vA sebeb& bi 
şer& Azeri O Armentyan bi · derewa, kuştina Azeri ya 
dineplxtne O vtya ji xwe re dike firset Jl bo erişAn 
diplomasi. . 
Aducluyan. Şer& Azeri O Armeniya, qitOta Armenfya 
ll dij Tirke. xlste plana duyemrn O KT. ji serArastiye 
armanc@ derdix e.. Jl ber van sebeb an, KT. ·van 
bihevçOnan geş dike, O styaseta hevrazbOna vekeşiye 
didomin ~ 
Asisiyan. KT. dikeve role par@zger O vi şerr Jibona 
xeyal&n TOrani ku bi raperfne O li ser van komaren 
tesfren xwe .. pir· bik e, bl ve armanc& di de xebitandin. 

A çaran. Di paltforma navnetewi de KT. problemAn 
Karabağ e derdixe peşiye O ji bone ku tAkeşine ne-

, tewa Kurd ji rojevA blxtne dlde xebltandln. 

A phan. KT. bi atraqsryon&n diplomatik bala ll ser 
şer& Armenf -Azerrya va dikişine O terora dewlete ku 
li ser Kurdan çlkas diçe awqas pirtir dik e O viya ır 
bal O pAvendiy&n raya gelAn navnetewa dixwaze , dur 
blxe. 
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A şeşan. KT. thtimal .. destblratiya ku di navbere 
TRNK . O Armenistan A de geşbibe, . dixwaze bişkine. 
Bajarkirina lxdir O Ard~h.~n A {ku van qeza cirane 
Armenistan ! ne) Cı · xOrttir kirina hezen xwe en 
leşkeri. li. vandercın, bi aliki ve bana v! armanc!ye. 
A heftan. KT. vt'dike sebeb Q dijminantiya · Ermeniya 
ya xweyi direki bi. motofAt xweyi Turani-Nijadperesti 
dixebitin e. Li ser koma kedkaren . Tirka çepelkariya 
xwe geş dike Cı bale ji problemtın hOndlr, · dlde prob
lemtın derva. Ol nav rayegelAn Tirkan de ji bo kOştine 
s@ sed kedkaren Tirkani ku di hAtOne komire da 
beypeyi ku nedan nişan, dide xOya ku, KT. siyaseta 
xwede serketf ye •• 

Di navbera ve tabloya dtıane da rengA welatA me çi'· 
ye ? 

TRNK tro di pevajok&n zor O asteng de derbas ~ibe. 
Xwtnmij neçar bOn e, li Kurdistan! gel ve qasA kirınAn 
xwfni ji dfsa nikarin tekoşina azadt O serxwebCıııl blxeni
oi in. Bi siyasete xweyi ruxin, siyaseten nO ii çedikin 
Q •. barnamecAn nO pek d nin. 
Ev barnamecan di nav xwe de navkoke xwani dlke, le 
di baybere de, yekparetiyl! dldln xwuya O ji problemtın 
Kurd ra ev hemO bernamec "helkirin" en ku pek tin 
in, koletfyek dl bin şikle nO deye o dervaye veyi tişteki 
din naverok nak e. Ev barnamecAn ku di navfn e emper-
40 

yalistan de koordine dlbin O . tAk hllber.andln, bi deste 
kolonyaıtstan tlın çespand in. ArmancAt van bernameca, 
dfnamitkirina bingeha TRNK ya jl bo serxwebW ye O 
parastina ve pergale ye. TRNK mildeye zerzele şoreşger 
O h~jandina diktatoriy~t burJOwazi y~n hereme hilgirttye 
O di. hereme demina xeleke zincire potansiyel girtiye O 
di hereme de ve pergala xwani p~rçeperçe kirina we 
daye ber xwe. Emperyalist O kolonyalistan jl bo ku vA 
potansiyel a şoreşger bitetisinin bi her awayi re dldin 
xebitandin. ' 
Bi van bOyeren ruxin; bi çeken kimyewt, biyolojr' Owd.. 
LJ şikl O tabietA netewa Kurd O Kurdistan! raydldin ku 
e df zerzele · O aşit · Owd.. dlbit wek "afetet tabii" O 
bOyeren rojin. Kolonyalistan bi van "afeten tabir" li 
Kurdistan! hin nifOza Kurdan klım dik e, hin ji bi nave 
"alfkad O xelaskirin" e bi derevet xwe bOyeret xweyi 
ruxtn vediş@re O navendiya kaos! kOr dlk e.. Bi ve 
giredane zerzela tali ku li Kurdistan~ bO, disa w& ve ji 
di reke bernameca xwe de qezencet .mezin bigre deste 
xwe O li Kurdistane w@ terara dewlet~ bi demin e. 
Kotonyalistan dizanın · ku heta bingeha serxwebünl! 
neşkin e; nikari hezet radikali azadixwaz bı!tesir bike; 
Azadf O serxwebOn di navbera tebaq~ ciwaki de potansi
yelek xurt O qewfn her dem te demin O dl}min jf dibfn 
in. Ji ber v~ yek~, ji bo ku şerten serxwebOne y~n 
xwayi qels bik e, her ku diçe qirlidrine bernamec dik 
e. Perçakirina gundiyı!t Kurdistan& O valakirlna ci O 
wara, li Kurdistan! we perçebOyiM kOr blk e. W~ 
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reh~ . xwfn~ kut bik e. Ç~kirina TAMPONA HEREM A; 
bi GAP'~ kanty~t abortya welat~ me bi aboriya Tirk 
ra entegre bik e O wek çespandin ~n din, hemO ji bo 
ku kanty~n azadiy~ geş dikin, ruxindin~ dikin armanc. 

Ji ber van; 

Di bingeha serxweb~ de ji ber ku her ma f ~ demok
rati bona TRNK dibe derecek qezenc~, ·xem~t mezin 
t~n bihistf.. Li Kurdistan~ terora dewlet~ b~ hesab 
zerok-mezin O civak daye ber xwe. O fireh dib e~ Ll 
Kurdistan~ demandina q 1 r k i r ı n a kal u zarok a, 
jina O di firehfya gelde meşandina v~ qirkirin~ perçek 
ji w~ bernameca want neguherf ye. Her ku li Kurdista
n~ t~koştna azadf O serxwebOr'IA geş bibe, ev çespandin~n 
kolonyalistan fireh dibe O didomin e. 

Ruw~ bernameca .wanf din da ır munaqeş~ mafA çandl'ya 
zatr heye.. H~j ku di munaqeş~ deye O daxwazln ku vi 
maf@ çandiye zatr. bistewinin; · dixwazin ku ronakbir~n 
Kurd O Tirkan y~n reformfst .di b!ngeha xwede bi dh 
blke O b~ t~fr bike; parek ji van ronakbtr~n giring ji 
dlbin sebe~ raveJa ku ll dij tEıkoşrna serxwetıane t~n 
glrtin. Disa ır wek ku me li jor gotlbO, şert@ p~kanina 
v~ bernamec~ bi qu klriya bingeh~ ve giredayi ye: 

A ·yekan; şil<~nandlna him~ blngeha serxwabOn~ (ev 
ku bl şal~ qlrkirlna netewa Kurd dibe, 1~ ev b~ 
mecal e), 

A duduyan; perçiqandlna h~z~t radikal y~n kO xeta 
serxwebOn~ danine ber xwe •• 

Ll gora v~ bernamec~ ır vt awayt w~ pişta h.~z~t ser
xwe~ xwazi civakf b~ şlk~nandin · O di dhekt teng 
de b~n hepisklrin O bi vi awayi ji w@ tevgerek Kı:ırd bl 
nav~ "maf@n fnsanf" b~ çarçovekirin. O w~ maf! jiyanek 
b~ rOmet b~te nasin. DI v~ gir~dan~ de metode pikolf 
O maf@ çarıda zatr ne 11 beramberi hev, bernameca her 
parçeki ku yAn . din ternam dlke, dilim~ giştine • Em 
v~ bidin nişan. Ronekbir~n ku bar! maf~ çandlya zati 
bl lez berendama xwe dane mil~ xwe, li hemher ew 
hovitiya Kurdistan~ ker O lal in (1) O naxwazin v~ 
siyasete dewlet~ .• ya rOxtn dibfnlry, Van beyan~ ku bl 
dev~ mrrr didin, eva bingeht jf. bo xemilandlna vttrfn~ 
EvrOpa a "demokratik"; daxwfyaniy~t wan di psikolojiya 
bezirgan~ ku h~vtya xwe bi şens ve glredane, lflaz O 
sebeba w~ ewtn.. · · 

Ev hesabana hemO çawa koletiya netewa kurd bite 
meşandin, li . ser w~ hatiye avakirin,. Ji bona ku ev 
meram~t w an vala derkeve a yekemin; div~t, em arman
c~t. ~ernamec~ emperyalist O kolonyalfsta. bi · zelali 
t~gıhiıin. Toz O dOxanek Osa rakiri ne ku di nav de bir 
Cı ba~erf ji tarr dibin O di dawiya w! de ır armanc~ 
şaş dık e. 
Di van roj~ ku erne , derbesi NEWROZ'€! blbin, KT. ··. 
dixwaze ku wi agir~ dij b&xawen~ ku ten geş klrin Cı 
guherin, serhUdana agire azadiy~ blxeniqine O bi hernCı 
hezet xwe disa ketiyE! alarm e •• 
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Ew hukumeta yekitrya gel&r ku piştt hat ser kar, her 
ku dlçe ll Kurdistan& terara dewletA hevraz dibe; bi 
hemu metodin qlri} wi şer& taybeti ku t& meşandin 
digih!je hev O dimeştn e. 

' Bi . çek& kimyewt li HALEPÇE 5000 Kurd hatin kuştin. 
Di şer! Korfez& de ji bi getinan di nav girs& de ji 

·gurf derxlstin O "disa çek& kimyewi w! b~n xebltandin 
O kirkirin" derxistin O disa bi gurf~ "ERIŞA BUHAR"E: 
U kurdistans bakur tAt cerlbandin.. Dixwazih ku tlrs O 
gurf& textn nav girse bl van ji, valaklrlna Kurdistan~, 
tirsandina .ronakbira O glrs~ ku wan t~xin parastinek 
psikoloji; kirine armanca xwe •• DI derenca dewlet& ~n 
bllind de ev bernamec hatiye plankirin, Bi mehan ber~ 
di axaftina xweyt taybeti de Ozal gote "buharA w~ 
ordi Artşke" O bi beyana musteşar~ MIT'~ re ji ev 
şer& psikoloji penclk kirin O pAl p~l di nava gel de 
flreh klrin. Daxwazln ku kaosek i çikin. Di navi qada 
vA kaosA de ji, jl . alikf ve hizit xweyi leşkeri yAn ıt 
Kurdistan! xurt O qewin dikin O dixine alarm~ jl 
hilek din ve ji bi devAt mtri hevdu derewçtn derdixin 
O girsan g@j dikin.. , 

Di vi p~ı:ıjok& de KT. divA ku TRNK ! bikişlnin dh!( 
ku ew dlxwazin; ji bona v& ji, eseh divet em provakas
yonit w.an dOrçav nekin. Ji · bona ku · ev provakasyona 
b&tin xerakirin, dlve gişk Mz&t TRNK'! berpirsiyar (j 
z~nw~ i 
42 

KT. ji hoste er O çawOşi şareza ji olperest O kadroyAn 
faşi ordiyek profesyonel rintn dik e; komandoyOn ku bi 
taybetf O p!şengyart sazdik e; cahşin çekgirt O Tim! 
taybati bi cih dik e O gişk parezgeh!t Kurdistan~ bi 
rayedera parezgehA her!mi dinasin e Owd.. di van xe
batan de tAt xOyakirin ku di dema p!şte tA, w& şer! 
taybetf hin b!tir fireh bib e. · 

Di v! dema dawt de disa honaniya hAzi HizbOllahf Cı 
derxistina dil t~kosina netewt. taoti'k!n KT. i ku em 
zanfn e ••. KT, her dem . xwe .raste resttbOytna· armanci 
derxtn e · Cı dl ııerde wi rol@ navberi· listiye Cı her deriı 
siyasetek awaht çespandiye. Ji ber ku li Kurdistan! 
şense tevgera faşt ya ku' TirkfttyA · dimeşine tuneyt 
rixistina olperestf xwedt dik e O ev h!z li · Kurdistan@ 
zCı blngehi dlbtn e.· DiJ bawertya netewt Mza Ommetf 
derdixe Cı dişkenin e. orsa di vi demi de, u metropol! 
derxlstlne tevgera faşt li dij tl!koştna şoreşgeri na 
rasthatinf ye.. Wek ku em dizanın di şer@ çep-rastt de .. 
dewlet rol! parbanA can Q mal O yA sermaldarttfyA 
de Demirel. pir xwedt hCıner e.. Bl 12'& tion& re ji bo 
pelçlqandina t&koştna diJ kolonyaltzmt O t&koştna şoreşa 
Tirkfya ket leq! O ew ordt Cı potisAn kO hatine qels 
bOn O bOne armanca hernCı h~ı& hundir a y&n derva !n 
mixatrft dixwazit disa xwtne bidin wan O b@hn bistin 
in.. 

KT. li Kurdistan& bl metoden xwe ~n rOxtn (imha) & 
p@vejt, li altkt bi bendeke y~n navbera Netewa Kurd 
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diltz~~ ~ak~ki ~n wek olperesti-etnM A dlpifik!rine. Ali ıi ser Kurdi_stana Ba~Cır .. (ku bi bo~bardlman~n belaflro
dln ıt, lı dıır rubari y~, rbisti~n cAşt u ometı derdlxe, ~an O şeri · ercıe ne) ı ı beride bı taybati resti nfşana 
O bl şer~ psikolojik a meşandin~ ku v~ dawly~ dest tikoştnin ku geş dlbin O rastt dem~n ku Saddam b~ 
pikirtye, dlx~aze · ll serninga biseklne.. Panjelıra şer! taqet .dimtne pirtir O gelemper dibe. 
psikolojik, dive c!IJ v~ propaganda yi, girsean b~n mora- · 
lfze kirln; O provakasyon!n pergelen çapgertın Tirk ku Kolonyaltstan dizanın ku, li rexekA Kurdistan@ geşbOni 
dlxwazln programin dewleti bl dil binin cih, bl!n p~l- ~n ba!j çedlbin, ev li hemO rextın Kurdistan~ daxwaztya 
rln. Pewiste, ~rf!j~n dewletl! ku her dem ll Kurdistan@ tekoştna Kurdan geş dike. Jl bo vi yek~ Jl, li kijan 
dlkln O demen tAr ır wl! blke, bl xwfnsari' o . rexlstlnt red Kurdistane dibe bila blbe, hemO gaven ku berbl 
b~ne p~wazt klrln. serxwebOne p~!jta diçi, dixwazln bipelçiqtn in. 
Dt · · Jf bo ve yeke meha peşiya me Nisan'~, ll kurdistans 

. roka Kurdjstane clfroka kirkirin O berxwedana ye ji.. BaşOr HilbijarUn ak her~m~ çedibe, bi giridayt teko~ina 
fro li welate me tevge~a rOxfn (imha) O · ertşen Ji ( 
xwe bere domdike; (O roj bi ro} her flreh dikln) heye.. me ya giştt, li ser meyt'en me, bi mişext sirgOn O 
Çi ya o gunderfme her dem ten bombekirin.. u çtyay~n jenosida belki te we mane ev debar (qezenc) 'ek be; le 
COdi, Bingol o Herekol e, ıı diji partizanen (gerllla) beli ev bi ali hedefet serxwebOn O t&koşfna çekdarf, 
K d b b di e · rıavek paşdaye. Ve naveroke ji ber bi barnamecAn 

ur om ar man n belafirekan dom dike. Welatpara- programl!n) xwe en kolonyalist, pergalek hereşe (teh-
zen Kurd, di çata sOk'ande be sOal O be plrs, bi mart- · 
fetl!n kontra bi gule'an ten kuşUn. Her roj davl!jin ser dit) bikar trnin O provake dlkin. 
gund O mal~ me. Bi gişti heqeret O . işkenceyan dibine Netewa me di nava rewşek . waha, di dil O m~jiye 
~eiew~ me.'" Le, Netewa me 11 dÜi van çespanan bi xweda bi agiren azadi' O serxwebOn'i dişewite,(O tu 
~eleye, ji xwe di rewşa şerdaye.. . car naye vemirandlne) dikeve NEWROZ'a 92'a.. 

KT.• a kolanyalist dixwaze piştt §ere xaltç~ li Kurdistcına 
BaşOr ku valaktya siyasi derketiye, tiji blke. Bi a!M ji 
bo zAdekirina · tesira xwe•ya li Rojhilata-Navtn dixebite, 
O. dlxwaze tekilfya bi tevgera Kurd' a her~me ç~ke; 
alikr dinjf bi bombardiman~n belafiroka li ser Kurdistans 

·Ba!jOr, dixwaze çav~ tevgera Kurd bltlrstne. Ertşen KT. 

Netewa Kurd bi caran daye ispat kirln ku, ji bo azadf'
ya xwe we sedhazaran şeh!dan bide. Nuha erk netene 
a Netewa Kurd e: Ll ser . milen rexıstinen siyasi ji 
d~sekine •• · · · · 

' 
R~xistınen Kurd. en siyasi, jl' bo ':provakasyonen dijmin, 
bernamec (program) en emperyalist u kolonyalistan 
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vala. derxine; O m eŞi'na serxwebOnl ·de ·as tengen liber 
hatine danfn rakln: Dive di ENIKE' YEKBOYf ERlŞt'.de 
werln cem hev. Xebaten bi roi, bi guherinin xebat~n 
siyasi ~n blngehi; tevger!n hAz O klrln~n her~mi (mahal-
lr), bi 9'-!herfnln te.~ger!n navendi. ·· ·. . · · : 
T evgera sosyaltst a · Tirk ji; dlv! li diji ,çepelkarf (şove
nizm) ya ku kolonyalistan dixwazin geş bikin, t!koşinek 
bi hAz bide, O blngehi ya TRNK'nA a dadkar (hekli) Cı 
mefjr0 bl kedkarA çin! Tirk bide famkirln (t!biginine). 
Bila ney! birkirin ku Tirkiyek demokratik, ancak bi 
serketina t!koşina Kurdistan! mumkOne. Heta ku haletA 
kolanyalist ll ser Netewa Kurd dom bike, KT. w! wek 
dewletek lefiker, dewletek polis bidome. B ila· ·baş b~ 
famkirin ku, ev şer neku bi daxwazfya meye; ev şereki 
Netewa, wı:ılatA w~ natiye dagfr (işgal) O talankirine, 
Q. tu rA b!yf jl bo serxwebOna xwe şer bike nine. 

•PRK, bangt hemO hez~n dijf-kolonyaltzm!, O Netewa 
Kurd dike; ku li Kurdistan! di w ar~ · v! kaos ( tevlihe
vr) A de li dlji provakasyon&n kolonyaltstan ku nuh 
(nO) peyda bikin h i ş y a r Q d i i t e n i k bin. · 

•PRK, ilan dike ku; gotln~n "Erişa · Buhar!" wek 
tewr'ek §er! taybetr ye. ~rmanca 'w~; riıeşandin a 
psikolojik O kaos (tevlihevi) peyda kid.ne. Di nav v! 
navendiy! de, li diji Arişen KT, Netewa me ji bo 
parastlna · xwe, · wek her dema w€! berxwebide. Ll 
partiya me ji, di biryara gişti bOyer, berxwedan, 
tevger~n ·girse an O di refe netewa meda cih girtine 
day e. 
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•PRK, w~· aiikariya tevgera gişti şoreşger~n rubar 
(muhalif) ku li dlji hezAn kolor•yalist !jer c;lidin. bike. 

•PRK, bang dike ku, bila tevgera ' sosyalist! Tirk, Cı 
gi!;iti kedkar!n wa, li diji Ordt ya Tirk ku li Kurdista
ns BaşOr bombardimana bi bı~lafiroka dike, O li diji 
qirkirin en li Kurdistans BaklJr heta noka çebuf'ıe (O 
!k w! çebin) t~koşin Q protesto An. xwe bilindkin. 

•PRK, geş kirina mildanhev c:ı hernCı hez~n serxwebOyi, 
di nc.v tevgeren hez Ci karObaran; O di ENIEK YEKBO
Yt ERIŞt de ku mana xwe TEVGERA siyasr, lefjkerr 
O dtplomasl'ye ye hunandin e ji xwere erk dineslbine. 

•PRK, bangi hemO hezAn siyasi dlke ku; li Kurdistan! 
Cı metropolen div! meşin~n protesto ben hunandi~ 

•PRK, bangi hemO hezen diji-kolonyalist dike, ji bo 
p~irina çaspen kolonyalistan ku ll Kurdistan& dikin; 
Cı ji bo livandina hemu sazr en navnetewr, div~ em 
karObaren diplomatik ~n zexm bihininl~ 

4000 sal bere, netewak jl bo piroz kirina azadtye li 
çiya agir v! dixist. Tro li gişti Kurdistan! di nava 
agiren serhUdane ku ji bo serxwebOn O azadtye hatr 
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vexist,in de, ji nO ve dizain. Kesiti xwe a bindest, O 
şahnazr xwe a hall helisandin, di nava agir O şerda ji 
nOve dikesibfne. Ev agire di dil O mejl ye Netewa me 
da veketfye o bi sedsalane dlşewite, tu hezek we nikari
be bi vemirfne. 

AGIREN SERHILDANA NEWROZE: EM BlUNDKIN 1 

•slJr, serxwebOna welate me u azadi'ya netewa me. 

•stJr, Ukoşfna Rizgarfya Netewr O Civakf ya me. 

•at.Jr, KURDlSTAN'a Serbixwe-YekbOyf O Demokratik. 

21 Adar 1992 

·---
PARTfYA RlZGARfYA KURDISTAN 

SUROYA SlVASt 

Dehaq'a karşı başkaldırarak özgüriüğe kavuşan kitleler, 
YENI BIR NEWROZ ve TC.'NIN PROVAKASYONLARI. ülkenin dört bir yanında ateşler yakarak despotluğun 1------------------------J . yıkılışını kutlamışlardı •• O günden bu yana 21 Mart'lar, 

baskısız ve sömürüsüz bir yaşamı müjdeleyen günler 
olmuşlardır. 4000 yıl önce esaret zincirlerini parçalaya
rak özgürlüğe kavuşan Kürt Ulusu, dunyanın 21. yüzyıla 
girm~ye hazırlandığı bu günlerde, eşine ender rastlanan 
bir sömürge boyunduruğuna karşı yine özgürlük ve 
bağımsızlık mücadelesi vermeye devam ediyor •• 

N K
.. Bugün NEWROZ'un tarihsel ön,emi; ewroz; urdistan'da zulme ve sömürüye karşı kitlesel 

başkaldırının s e'm b o 1 ü 'dür. Bundan yaklaşık , 4000· Bekçiliğini orduların, telisilığını siyaset bezirganlarının 
yıl önce, ülkelerinde acımasız bir diktatörlük kuran' yaptığı;uluslararası bir sömürge haline getirilerek Orta-
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Duğu'nun' ortasına kilittenmiş olan ülkemiz Kür.distan'da 
özgürtük ve bağımsızlık eksenine oturmuştur. Dün özgür
lüğü müjdelamek için yakılan NEWROZ ate~ı~.rl, .. bu~ün 
özgür-lük ve bağımsızlığın isyan ateşlerine donuşmuştur •• 
Karşımızda ise, sarayına kapanmış yılanlarıyla oynayan 
bir sapık yok artık. Ondan çok daha acımasız ve ondan. 
çok daha gelişmiş· olan, modern teknolojinin ürettiği 
silahlarla, vahşeti misli görülmemiş ölçüde arttıran ve 
egemenliğini dünyanın dört bl r yanında gerici burjuva 
diktatörlükleri eliyle devam ettirmeye çalışan emperya
list ve sömürgeci bir sistem var. Ve bu sisteme karşı 
Kürt Ulusu amansız bir mücadele içindedir •• 

Dünya çok hızlı bir değişim süreci içinde.. ~SCB _ve 
ABD arasında "detant" ile başlatılan ve SSCB'nın dagıl
ması ile sonuçlanan gelişmeler, Dünya'nın "barış" ve 
"dinginlik" sürecine gl rdlğl yolunda emperyalist basın 
tekelleri tarafından yaygınlaştırıian yalanları şimdide~ 
tekzip etmiş durumda. 

SSCB'nin hızla kapitalize olması ve yerini irlli-ufakli 
bağımsız cumhuriyetiere bl rakmasının ardından; merkezi 
Rusya'nın çeşitli ulusal toplulukları arasında dengel~rln 
korunması ve diğer cumhuriyetler üzerinde egemenlığin 
sürdürülebilmesi için, bilinçli şekilde beslediği çellşkilet 
ve düşmanlıklar da hızla açığa çıktı ve kimi yerlerde 
bu ulusların birbirlerine karşı işleyen talepleriyle açık 
çatışmalara dönüşmeye başladı. Aynı durum Yug~slavya 
için de geçerli.. Yugoslavya . federasyonunun dagılması 
ye yerini bağımsızlığını ilan eden yeni cumhuriyetiere 
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bırakmasıyle birlikte, bu devletler de birbirini boğazla
maya başladılar. 

Bu cumhuriyetierin kapitalize olma sürecine girmeleriyle 
birlikte hızla artan Işsizlik, enflasyon, yoksullaşma vb •• 
sorunların emekçi sınıflar Içinde yeni devrimci dalgala
rın kabarmasına yol açacağını hesaplayan emperyalistler; 
bu ülkelerin çelişki ve çatışmalar Içinde yorgun düşme
lerini, siyasal ve ekonomik müdahalelerine daha elverişli 
bir ortamın oluşmasını ve böylece kolaylıkla istedikleri 
şekilde biçim verebilecekleri duruma gelmelerini istiyor
lar.. Uzun vadede istedikleri şartlarda bir istikrar 
sağlamak Için,. kısa vadede bir istikrarsızlığı kendi çı
karlarına uygun .görüyorlar ve bazen de bu Istikrarsızlığın 
oluşmasını ve gelişmesini bilzat teşvik ediyorlar. 

Bu ·gelişmeler "detant"la bi~likte belli ·bir durgunluk 
içine giren silah tekelleri için de iştah açıcı bir manza
ra oi'uşturuyor. Soğuk savaş geriliminin artması ve sa
vaş alaniarının genişlemesi 1 silah tekellerinin üretim ve 
satış kapasitelerini hızla artırmalarına yol açarken, 
yeni silahiarın başarısı ve imha gücü, doğrudan savaş 
alanlarında kitleleri ·imha etme lle Öiçüiüyor. Silah 
reklamlarının bedeli ise, mazlum ulusların ve emekçi 
sınıfların kanı ile ödeniyor.. Varlığını savaşlara borçlu 
olan bu silah tekelleri, kapitalizm var olduğu sürece 
savaş ve gerilim istemeye devam edecektir •• 

Bugün Dünya; yeni bir emperyalist paylaşım· sürecine 
tanık oluyor. SSCB'nin çöküŞü ve ortaya çıkan yerii' 
bakir alanlar, emperyalist ve sömürgeci sistemin kendi 
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içindeki rekabetini şiddetlendirirken; Orta-Doğu'dan 

Kafkaslara, Doğu ve Orta Avrupa'dan Latin Amerika'ya 
kadar uzanan bir istikrarsızlık kuşağı içinde Irili-ufaklı 

bir çok çattşmanın arasında oldukça kaygen bir zemin 
oluşmaktadır. Ve bu zeminde değişe,n ittifakların oluş

turduğu yeni dengeler arasında yeni bir işböiOmOne 
doğru gidilm~ktedir •• 

Bu işbölÜmü ··içiride emperyalist ve sömürgeci devletlerin 
kapitalizmin doğası ger.eği kendi etki ve nüfuz alanlarını 

'genlşı~~irı.e gayretleri, rekabeti ve çelişkileri daha da 
kas_k)nl aŞtı rmektedi r. 

Dünyanın pazar alanlarının bu yeniden bölüşümü sürecin
de Almanya ve Japonya; Dünyainın çeşitli alanlarında 
ekonomik ağırlıklarını artırırken; ABD, Dünya' imparator
luğunu elinde tutmak ve bütün alanlarda bir num'aralı 
güç olarak varlığını korumak Için askeri ve siyasi alan
daki mutlak üstünlüğünü kullanarak, pazar alanlarında 
ekonomik ağırlığını artırmaya çalıfiıyor. · · 

Bu yapılanma içinde sistemin merkezinde duran devletler 
lle,bu merkeziere yakınlıklarına göre belirli roller üst
lenen. devletl!r; yeniden paylaşım .sürecinde ekonomik 
ve sıyasal agırlıklarına, dengeler içindeki yerlerine 
ve stratejik. 6nemlerlne göre çeşitli ııekillerde konum
lanmaktadırlar. 

Orta-Doğu'dan Ka~kaslara doğru uzanan çizgi üzerinde 
kendine etkin bir yer bulmaya çalışan devletlerin başın-

da sömürgeci TC. gelmektedir.. Bu bölgelere karşı 

yayılmacı ve turani bir siyaset yürüten TC, SSCB'nin 
dağılmasınden sonra Orta-Asya ve Kafkasya'daki Cumhu
riyetiere yönelik emperyalist-kapitalist programların 

öncülüğüne soyunmuştur. Bu cumhuriyetlerdeki kapitalist 
restorasyonda aktif roller üstlenmekte ve kendini siya
sal ekonomik bir model olarak sunmaktadır. Bu amaçla, 
gerek eğitim ve kültür alanında,· gerek ekonomik ve 
flyasal alanda çok yönlü bir atılım içine girdiği görül
mektedir •• 

bu bölgedeki Ermeni-Azeri çatışmasını da çok iyi 
~ullanan TC, ulustararası platformların gündemini· bu 
Şorunla doldurmak Için yoğun diplomatik faaliyetler 
vürOtürken, kitle iletişim araçlarıyla da (radyo, tv, 
gazete vb •• ) iç kamuoyunun gündemini Ermeni düşmanlığı 

ile belirlemeye çalışmaktadır. 

ı=rmenistan'ın bağımsız bir cumhuriyet olmasıyla birlik
~e, uğradığı tarihsel haksızlıkları gündeme getirmesi ve 
Orta-Doğu'da sömürgecl devletlerle kanlı bir .. döğüş 
6alinde olan· Kürt Ulusu için dost bir güç 14e ,dayanak 
haline gelmesinden kaygı duyan TC~ Karabağ olaylarını 
ustaca· kullanarak, savaş çığırtkanlıöı y~pmaktadır: Bu
nunla; iç kamuoyunda ve uluslararası düzeylerde manevra 
alanını genişletme, ve bir çok yarar birden sağlama 

amacındadır. Türk şövenizmini körükleyerek, Kürt Ulu
su'nun meşru temelde yükselen anti-sömürgeci ulusal 
kurtuluş mücadelesini "Vatan-Millet-Sakarya" demegoji
siyle bir KÜRT-TÜRK savaşına dönüştürmek Istiyor. 
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Bu stratejik manevrada, sömürQecl :·~Türk burjuvazisinin 
amacı, devlet güçlerini hakem durumuna getirerek, 
Türk ve Kürt Ulusunu birbirine boğazlatmaktır •• 

Birincisi.Ermeni katliamları nedeniyle uluslararası 
platformlarda sıkıştırılan ve sürekli savunma düzeyind~ 
olan TC; bu sav~la birlikte olabildiğince şişirdiği 
Azeri katllamı iddialarıyla diplomatik saldırıya geçme 
fırsatı bulmuştur. 

lkincisi.Erm·~ni-Azeri çatışması; Ermenilerin Türkiye'
ye . yönelik tutumlarını ikinci plana düşürmekte ve 
TC.'yi . doğrudan hedef olmaktan çıkarmaktadır.. Bu 
nedenle, TC, bu çatışmaları körükleylci ve gerginliği 
tırmandıncı bir politika izlemektedir. 

Altıncısı. TC, KUKM \le Ermenistan arasında gelişebi
lecek olası bir dayanışmayı kırmak Istemektedir. 
Ermenlstana sınır oiarı ·iğdır ve Ardahan'ın il yapılma
sı ve buralardaki askeri birlil.<lerin takviye edilmesi, 
bir yönliyle de bu amaca yöneliktir. 

Yedincisi. TC, bu savaş gerekçesiyle tarihten gelen 
Ermeni düşmanlığını ırkçı-turancı motiflerle harekete 
geçirerek, Türk emekçi yığınlarının şöven duygularını 
g~lişti r~ek ve d.ikka~lerinl iç sorunlardan dış sQrunlara 
y~nl~ndırmektedır. Oçyüze · yakın Türk emekçisinin 
kömur ocaklarında katiedilişinin Türk kamuoyunda 
cid~i hiçbir tepki doğurmamış olması,· TC.'nin bu 
polıtikaiarında başarılı olduğunu da gösteriyor •• 

Oçüncüsü. TC. bu savaşı, koruyucu devlet rolüne 
bürünerek Turan hayallerini canlandırma ve bu cumhu- Dunya•nı·n bu tablosu iÇinde ülkertıizin durumu nedir ? 
riyatlerdeki etkinliğini artırma amacıyla kullanmakta-
dır. 

Dördüncüsü. TC, Uluslararası platformlarda Karabağ 
sorununu öne çıkararak, Kürt sorununu gündemden 
düşürmeye çalışmaktadır. 

Beşincisi. TC, diplomatik atraksiyonlarla dikkatleri 
Ermeni-Azeri çatışması üzerinde yoğunlaştırmaya 
çalışmakta ve Kürdistan'da giderek yaygınlaştırdığı 
Devlet terörünü uluslararası kamuoyunun ilgi ve 
dtkk'&tinden uzaklaştırmak istemektedir. 
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KUKM bu gün zor ve çetin bir sOreçten geçmektedir. 
Çaresizlik· Içine düşen sömürgeeller Kürdistan'daki 
bütün kanlı uygulamalara rağmen engelleyemedikleri 
Özgürlük ve Bağımsızlık mücadelesini boğmak için 
geleneksel Imha siyasetlerinin yanı sıra yeni siyasetler 
üretmekte ve yeni programlar uygulamaya sokmaktadır
lar. 
Kendi içinde çelişkili gibi görünen, özünde tutarlı bir 
bütünlük oluşturan bu · programların tümünOn Kürt 
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sorununa getirdiğ i "çözümler" köleliğin yeni biçimler 
altında devamından başka bir şey lçermiyor. Emperyalist 
merkezlerle koordinasyon içinde üretilen ve sömürgeeller 
tarafından uygulamaya çalışılan bu programhum hedefi; 
KUKM'nin bağınısızlık temellerini dinarnitiemek ve 
mevcut statükoyu korumaktır. KUKM tüm bölgedeki 
burjuva diktatörtü klerini alt-üst edecek, devrimci dep
remleri zincirleme olarak doğuracak ve mevcut statükoyu 
paramparça edet:ek potansiyelleri taşıdığından, bu 
potansiyelleri yok etmek için emperyalistler ve ·sömürge
eller ,her yola başv umıaktadırlar. 

Bu imha eylemleri; kimyasal, biyolojik vb •• silahlarla 
Kürt Ulusu ve Kürdistan'ın doğal yapısını öylesine 
etkilemektedir ki, Kürdistan'ın tahrip edilen doğal 
yapısında çığ, doprem gibi "doğal afetler" günlük 
olaylar haline gelmektedir. Sömürgeciler, bu "dogal 
~fetlerle" hem Kürt nüfusunun boşaltılması, hem de 
"yardım ve kurtar.ma" safsatasıyla Kürdistan'daki imha 
eylemlerini gizleyerek, kaos ortamını derinleştirmekte
dirler.. Bu bağlarnda, son Kürdistan· depreminden de 
kendi programları c-oğrultusunda büyük ekonomik kaynak
laf elde edecek ve Kürdistan'daki Devlet terörünü 
gizlerneye çalışacak 1 ardır •• 

Sömürgeciler, bağirrısızlığın ulusa! ve toplumsal temelle
rını kırmadan, bağımsızlıkçı radikal örgütlenmeleri 
etkisizleşti rmenin im-kansız olduğunu; özgürlük ve bağım
sızlığın toplum katrr:anlarında potansiyel bir güç olarak 
varlığını her zaman nürdüreceğini görüyorlar •• Bu nedenle, 

bağımsızlık mücadelesinin objektif koşullarını zayıftatma
yı ve giderek yoketmeyi programlaştırmışlardır. Kürdls-: 
tan'ın boşaltılması ve ulusal kurtuluş mücadelesinin 
motor gücü olan köylülüğün atomize edilmesi; ülkemizin 
bölünmüşlüğünü derinleşti recek ve·. parçalar arası kan 
dolaşımını kesecek TAMPON BÖLGELER oluşturulması; 
GAP ile ülkemizin ekonomik. kaynaklarının Türk ekono
misine entegrasyonunun sağlanması ve· benzeri uygulama
ların tümü, bu program çerçevesinde özgürlüğü ateşleyen 
kaynakları imhayı hedefliyor •• 

Bu nedenlerle; 

Kürdistan'da bağımsızlığın maddi temelleri bakımından 
her demokratik ha k k ı n kazanılmasının KUKM açısın
dan bir basamak olacağından büyük kaygı duyulmakta
dır •• Kürdistan'da devlet terörünün çocuk,ihtiyar, kadın 
demeden bütün bir toplumu kapsayacak ölçüde olabildi
ğince genişletilmesi ve j e n o s i t 1 e r 1 e sürdürül
mesi bll programın değişmez parçalarıdır. Ve Kürdistan'
da özgOrlük ve bağımsızlık mücadelesinin ivmesi yüksel
dikÇe de bu uygulan:ıatar artan oranda devam edecektir. 
Bu programın diğer yüzünde ise, kültürel özerklik tar
tışmaları var •• Henüz tartışma düzeyinde olan v, uygu
loma koşulları olgunlaştırılmaya çalışılan bu şekilsiz 
kültürel. özerklik tartışmaları; reformist Türk ve Kürt 
ayd.ınlarını . manyetik alanına çekerek etkisizleştirmekte 
ve önemli bir bölümünün bağımsızlık mücadelesi karşısın-
da tavır almasına neden olmaktadır. Ancak, bu progra-
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mın uygulanabilme koşulu, yukarıda da değindiğimiz iki 
temel . olguya bağlıdır: 

· Birincisi; bağımsızlığın toplumsal temellerinin kırılma
sı (ki., bu ancak Kürt Ulusu'nun topyekOn imhasıyle 
mümkündür ve imkansızdır), 

Ikincisi; Ulusal kurtuluşu bağımsızlık çizgisinde örgüt
lemeyi öiıüne koymuş radikal siyasi örgütlenmelerin 
ezilmeleri.. · 

Böylece toplumsal dayanakları kırılmış, bağımsızlıkçı 
örgütleri çok dar bir alana hapsediimiş bir Kürt hare
ketine genel "insan hakları" çerçevesinde onursuz bir 
yaşam hakkı tanınmış olacaktır. Bu bağlamda; milltarist 
yöntemler ile kGitürel özerklik programının karşı karşıya 
değil, aynı bütünün birlikte yürütülen ve birbirini ta
mamlayan parçaları olduğunu da belirtelim.. Kültürel 
özerklik programının uygulamasında aktif roller üstlen.., 
meye aday aydınların, Kürdistan'daki vahşet karşısinda 
kör ve sağır (!) olmaları ve devletin imha politikasıni 
görmemaziikten gelirken; resmi ağızlardan verilen v~ 
esas olarak Avrupa' ya dönük vitrini süsleme amaci 
taşıyan "demokratik'' demeçler!; iflas etmiş ve umuduf' 
nu milli piyangoya bağlamış tüccar psikolojisi .ile allayıP, 
pullamalarının nedeni budur., ,. ' 

Bu hesapların tümü Kürt Ulusu'nun köleliğinin nasıl 
devam· ettirileceği ·üzerine kurulmuştur. Bu hesapları 
boşa çıkarmanın birinci koşulu; emperyalist-sömürgeci 
programların hedeflerini net olarak kavramaktır. Çünkü, 
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öylesine bir kargaşa yaratılmaktadır ki, bu toz-duman 
içinde bilinçler karartılmakta ve bunun sonucu olarak 
da mücadelenin hedefl.eri saptırılmaktadır. 

TC, NEWROZ'a girdiğimiz bu günlerde vahşete ve 
onursuzluğa karşı isyana dönüşen özgilriOk ateşlerini 
söndürm~k için, bir kez daha bütün devlet güçleriyle 
alarma geçmiş durumda •• 

Milli Birlik Hükümeti'nin Iş başına gelmesinden sonra, 
Kürdistan'da giderek tırmandırılan devlet terörü; özel 
savaşın bütün pls yöntemleriyle birleştirilerek devam 
ettirili yor. 

HALEPÇE'de 5000 KOrdün kimyasal silahlarla imha 
edilmesinin ardından Körfez Savaşı'nda "yine kimyasal 
silah kullanılarak, soykırım olacak" söylentileriyle kit
lelerde yaratılan panik, bugün de "BAHAR TAARRUZU" 
söylentileriyle 'Kuzey Kürdistan'da deneniyor., Yığınlara, 
korku ve panik aşılanmaya çalışılıy,or. Bununla, Kürdista
n'ı boşaltma, aydınları sindirme, kitleleri sovunma psi
kolojisine sokma hedefleniyor •• Devletin en Ust kademe
lerinde planlanıp aylarca önce Özal'ın "baharda ordu 
saldırac:ak" sözleriyle başlatılan; MIT müşteşarının 
açıklamalarıyla tırmandırılan psikolojik savaş atmosferi; 
dalga, dalga tüm topluma yayılarak kaos yaratılmaya 
çalışılıyor. Bu kaos ortamı içinde bir yandan K1'·rdistan'
daki askeri güçler takviye edilerek alarma geçirili-ken, 
bir yandan da resmi ağızlardan birbirini tekzip eden 
açıklamalarla kitleler sersemletiliyor •• 
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TC.'nin bu aşamada KUKMni kendi istediği düzeylere 

çekebitmek için, çok ciddi provakasyonlara glrişebilece

ğinl de gözden uzak tutmamak gerekir. KUKM güçleri, 

bu olası provakasyonları boşa çıkarmak için sorumlu ve 

bilinçli hareket etmek durumundadırlar •• 

TC.'nin, erbaş ve uzman çavuşlar lle, dinci ve faşist 

kadrolardan devşiriimiş profesyonel ordu kurma; özel 

eğitilmiş komando birlikleri oluşturma; koruculuk ve 

Özel Tim'i kurumlaştırma ve Kürdistan'da tüm valilikle

re Bölge Valisi yetkilerini tanıma vb •• gibi çalışmaları, 
Ülkemizde, önümüzdeki dönem özel aavaıJın daha da 

gellştlrileceğini gösteriyor. 

Yine, son dönemlerde Hizbuiiah akımının örgütlendirlle

rak ulusal mücadelenin karşısına çıkarılması, TC'nin 

bildiğimiz taktiklerldir •• TC, herzaman kendini doğrudan 

hedef olmaktan· çıkaracak ve çatışmaların üzerinde 

hakem rolüne ot!Jrtacak politikalar uygulamıştır. Kürdis

tan' da Türkçülilk temelinde hareket eden bir faşist 

örgütlenmenin başarı şansının olmaması nedeniyle, 

Kürtıe~ arasında daha kolay taban bulabilecek dinci 

hareketler geliştirilerek, ulusal bilinç ümmetçlllkle 

kırılmaya çalışılmaktadır.. Aynı dönemde, metropolde 

faşist örgütlenmenin devrimci mücadele karşısında bir 

eylem ögesi. olarak harekete geçirilmesi de tesadüf 

değildir •• Sağ-Sol çatışması içinde devletin halkın can 

ve mal güvenliğini sağlayan koruyucu baba rolüne çıkar

tılmasında Demirel'in bir hayli usta olduğu da biliniyor •• 

12 Eylülle birlikte Kürdistan'daki anti-sömürgecl müca-

deleyi imha etmek ve Türk devrimci hareketini ezmek 

için harekete geçirilen ile tüm muhalefetin doğrudan 

j'ıedefl haline gelerek iç ve dış kamuoyunda yıpranmış 

olan Türk ordusuna ve polisiye güçlerine de böylece 

nefes aldırtılmak Isteniyor.. · 

:re, Kürdistan'da Imha yöntemlerinin yanısıra; Kürt· 

J.llusu içinde de aşiret dengeleriyle oynayarak; dinsel-et

hik. vb.. çelişkileri körOkeleyerek; muhalefet karşısına 

~oruı;:uluk· ve ümmetçlllk örgütlenmeleri çıkararak, ve 

~on olarak başlattığı psikolojik yıpratma savaşıyla 

•yakta durmaya ça,lışıyor •• Psikolojik savaşın · panzehiri 

~arşı pr(.lpagandayla kitleleri moralize etmek; devletin 

programını uygulamada kendine düşeni büyük bir gayret"' 

le yerine getirmeye çalışan Türk Basını'nın ve iletişim 

araçla~ının provakatif lnformasyonlarını teşhir etmek 

ve devletin Kürdistan'da h~r zaman giriştiği ve. gelecek

te de girişeceği saldırıları soğukkanlı ve örgütlü şekilde 

karşılamaktır •• 

.Kürdistan tarihi aynı zamanda direnişler ve katihtmlar 

tarihidir de.. Bugün ülkemizde zaten devam eden ve 

her geçen gün genişletilerek sürdürülen bir saldırı ve 

Imha harekatı var.. Dağlarımız, köylerimiz sürekli 

bombalanıyor •• Cudi, Bingöl ve Herekol dağlarında;· Kürt 

gerillalara karşı hava bQmbardımanları sürü)(or.·· • Kürt 

yurtseverleri sokak ortasında sorgusuz-sualsiz . kontra 

marifetiyle kurşuna diziliyor. Her gün köylerimiz ve 

evlerimiz basılmakta ve bir bütün olarak her türlü 

hakarete ve işkenceye uğratılan ulusumuz bu uygulama-
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lara karşı yıllardır .zaten savaş halindedir •• 

Öte yandan, sömürgeci TC, Körfez Savaşı' ndan sonra 
Güney Kürdistan'da oluşan siyasal boşluğu doldurmak 
ve Orta-Doğu'daki etkinliğini. artırmak için bir yandan 
bu bölgedeki Kürt hareketiyle ilişki ku.rmaya ve geliş

tirmeye çalışırken, diğer yandı:ın Güney Kürdistan'a 
yönelik hava bombardımanlarıyle Kürt hareketine gözdağı 
vermektedir •• TC.'nin Güney Kürdistan'a yönelik geçmiş
te de giriştiği askeri kara ve hava harekatları, özellikle 
mücadelenin belli bir gelişme gösterdiği ve Saddam'ın 
zayıf olduğu dönemlerde genelleştirmektedir. 

Sömürgeciler, Kürdistan'ın herhangi bir parçasındaki 
olumlu bir gelişmenin, bütün parçalardaki Kürtlerin 
mücadele azmını geliştirdiğini bildiklerinden, hangi 
parça da olursa olsun bağımsızlık yönünde ileriye doğru 
atılan her adımı kırmaya çalışıyorlar •• 

Bu bağlamda, Güney Kürdistan'da Önümüzd.~ki Nis~n 
ayında yapılacak bölgesel "seçim", genel mucadelemız 
bakımından\cesetlerimiz üzerindeısürgün ve soykırımtarla 
elde edilmiş bir kazanım olmakla birlikte; bağımsızlık 
ve silahlı mücadele hedefleri bakımından ger i b i r 
ad ı m dır •• Bu muhtevayı bile, kendi sömürgeci prog
ramları yönünde bir tehdit aracı olarak kullanmaya 
çalışmakta ve provake etmektedirler •• 

Ulusumuz, 92 NEWROZ'una böylesi bir tablo içinde, 
ancak, yüreğinde ve beyninde tutuşan ve hiç bir zaman 
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söndürülemeyen · özgürlük ·' ve · bağımsızlık ateşleriyle 
girmektedir. •• 

Kürt Ulusu, özgürlüğü ıçın yüzbinlerce şehit verebilece
ğini refalarca ispatlamıştlr. Şimdi görev, yalnız Kürt 
Ulusu'nun değil, siyasi örgütlerin de omuzlarında dur-
maktadır.. ' 

Kürt Siyasi Örgütleri,: emperyalist ve sömürgeci prog
ramları ve düşmanın provakasyonlarını boşa çıkarmak; 
ve bağımsızlığa giden. yolda önüne dikilen barikatları 
aşmak için ORTAK TAARRUZ CEPHESI'nde biraraya 
gelmelidirler. Günübirlik çalışmaları, temel siyasi çalış
malara; yerel düzeylerdeki güç ve eylem birliklerini 
merkezi kalıcı biriikiere döhüştürmelidirler •• 

Türk·· sosyalist hareketi de, Türk emekçi sınıflarına, 
KUKM'nin ha k lı ve m e ş r u temellerini anlatarak, 
sömürgecilerin yaygınlaştırmaya çalıştıkları şövenizme 
karşı var güçleriyle mücadele etmelidirler. Unutulmama
lıdır ki, Türkiye'nin demokratikleşebilmesi; ancak Kür
distan'daki mücadelenin başarısıyla mümkündür.. Kürt 
Ulusu'nun üzerindeki sömürgeci boyunduruk devam 
ettikçe, TC. bir asker ve polis devleti ·olarak kalmaya 
devam edecektir •• Bu savaşın bizim · tercihimiz olmadığı; 
ülkesi işgal ve talan edilen bir ulusun bağımsıı•ığı· için 
savaşmaktan başka bir s eç e n e ği n i n olmadığı 
kavranılmalıdır artık •• 
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•PRK, Kürdistan'da yaratılan bu kaos ortamı içinde 

sömürgecilerin tezgahiayacakiarı yeni provakasyontera 

karşı tüm antl-sömürgeci güçleri ve Kürt Ul~su,'.-n..,u 

u y a n ı k olmaya ve d u y a r ı.ı devnınmaya çagırır. 

•PRK,"Bahar Tarruzu" söylentilerinin Özel Savaş'ın, 

bir türü olduğunu;· psikolojik yıpratma ve kaos yarat

ma amacını taşı'dığını; bu ortam içinde TC.'nin girişe

ceği olası yeni saldırılar karşısında Kürt Ulusu'nun 

her zaman olduğu gibi, yine kendisini savunmak ıçın 

direneceğini ve partimizin de ulusumuzun safında 

tüm kitle hareketleri, direniş ve eylemlilikler içinde 

olmaya kararlı olduğunu ilan eder. . 

•PRK 1 Sömürgeci güçlere karşı döğüşen her devrimci 

muhalif hareketi destekleyecektir. 

•PRK Türk Sosyalist Hareketiyle emekçi yığınlarını, 

Türk 
1 

o'rdusu'nun Güney Kürdistan'da giriştiği hava 

bombardımaniarına ve Kuzey Kürdistan'da giriştiği ve 

girişeceği yeni katliamı-ra . karşı duyarlı olmaya, 

caydırıcı bir rol oynamaya, mücadele ve protestolarını 

yükseltmeye çağırır. 

•PRK, Tüm bağımsızlıkçı güçlerin, güç ve eylem bir

Ukleri Içinde dayanışma geliştirmelerini; askeri, siya

si ve diplomatik BIRLIKLERDE ifadesini bulan OR

TAK TAARRUZ CEPHESI'nde örgütlenmelerini .görev 

sayar. 

•PRK, tüm siyasal güçleri, Kürdistan'da ve metropol

lerde protesto gösterileri örgütlameye çağırır. 

•PRK, tüm anti-sömürgeci güçleri, sömürgecilerin 

Kürdistan'daki uygulamatarını teşhir etmek amacıyla 

tüm uluslararası kuruluşları harekete geçirmek için 

aktif diplomatik faal iyatterin örgütlendirilmesine 

çağırir •• 

4000 yıl önce, özgürlüğü dağlarda ateşler yakarak 

kutlayen bir ulus, bugün tüm Kürdistan'da bağımsızlık 

ve özgürlük için tutuşturulan i sya n ateşleri arasında 

yeniden doğmaktadır. Ezilen kişiliğini, çiğnenen onurunu 

kavga ve ateş içinde yeniden kazanmaktadır. Ulusumuzun 

yüreğinde ve beyninde tutuşmuş o.lan ve asırlardı·r 

yanan bu ateşi hiç bir güç söndür.emiyecektir. 

. NEWROZ•un ISYAN ATEŞLERINI Y0KSELTELIM 1 .. , 
... 

• Y AŞASIN, ülkemizin bağımsıılı ğı .ve ulusumuzun öz

gürlüğü 

• y AŞASIN 1 ulusal ve toplumsai kurtuluş mücadelemiz. 

• YAŞASlN, Bağımsız-Birleşik ve Demokratik K OR-
DlSTAN .. 

21 Mart 1992 
PARTfY A RlZGARfYA K UROlST AN 

POLlT BOROSU 
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••. V 

Yaşar GUNDOGDU 
{1955- ••• ~) 

17 Nisan 1980 günü .Ankara Emniyet Sara
yı 8 nolu hücresinde beyf!i parçalanarak 
kat/edildi. AniSI ve mücadelesi yaşayacak! 

Seni d'üşünürke~\ .. 
Savaş ve zafer düşünecetiz biraz da 
ve sancılı yüreklerimiz . 
fırtınalarla çalkalanacak. · 
Seni düşünürken hüzünlü türküler söylemeyeceAiz 
••• >> 
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J·· .. •. KAREN SIYASi KU Ll BENDA HEZEN TRNK' e O "ERiŞEN BUHARE" YEN KT. an. (•) 

Dewleta ·Tirk Newroz O serhildan kiriye sebeb O jl eniyA va eriş daye ser Kurdistan. Ev senaryo ya çebOyi, jl · piroz kirina Newroz en be,...' neguherti tl r e. D isa "terorist" a," cerlban
dltıa serhildan" e,"klşkfşandin" Qwd •• pir' sebeban 
raı dik e u xerameta · v~ bl girani ji gel te dayin •• Di van erişan de bi sedan insanen me_ 

binavi "teroristi" tene kuştin ü hln ji bi nave "demokratik" f, bi "nasina · navdang a K ur di" ü "mafe insani" didomin e· ü bi eelebi te 
domandin. 

KT, bernamaya terore ü ruxfn a vi karObari dixe beskura PKK e. Helbat KT. ji bone ku 
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t e ro r a d e w ı e t e veşer e, li Kurdistan& ·PKK kir mehne O 1.1 Kurdistan, a. .başOr .dest bl 
we hinek berpirsiyara bigir e. Serkar a ku te . bombabaran a kir; dOrde ji .. şikteki miri bi 
peşiya me, dive em ji ve eniye erişa baş qasl ku got erişin belafire me daye sekinandin 
bicih b ik in O em peşengen siyasi ku di nav j~, ica dest bl irişen reşayi (leşkari) kir. An 
TRNK e dene, ferişandina çebik in u li dij ji ev erişa. bl peşda diç e O .didomin e. Ev 
ruxin en KT. a koziken berxwedane ava bikin.. erişen leşkart li berçave hemO dine ten meşen

Planin KT. an çin e ? 

KT. ji Şere Xalice O mej da, geşbOn en Kurdis
tane kirln problemen xwe yen hundlr o ji ne
zik va pe alaqeder bO. Me di seza kirin en 
xweyi li ser Şere Xalici, de ji berhev kiribO O 
dabO · nişan KT. dixwaze ji valabOyin a otoriteye 
Iraq e fede bike O wan planen daxOri cihe 
Kurdistane yen xwedi kaniyen petrole -Li 
'Lozane ji hele dadmendi ve ku hatiye "ferişa~
din" i, jl ber ku ango ji KT •. neferişandi tew 
dik e- Müsil O Kerkuk e bibe, didomin e.' KT. 
dema ku bi deve mirt · dibej~ "em hamiyi 
Ku.rd ane" qesda ve pUane dik e O divan em jt 
vi plani perçek jl wan pl'ana bldln hesibahd in. 

Ev planen KT., bi dama serok e POK M. 
.Barzani ku serda Tirkiye, diaa derket in ımazat 
e. Hel"f1a bl -dü serdanl da ji, "maqar en" 
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din O wek ku nebOyi, di ne ker O lal Cı nediti 
ye •• Qet tu kes ,li dij van erişe KT. yen li 
ser axa welateki din te domin dernekeve O 
denge xwe dernax e.. Te xwuya · ku, destek 
dane KT. an •. Dema ku Iraq daxOr i- Kuweyt 
e bO ·YDA; bi "dodmendiyen dewteti O pa rasti
na peymane navnete!ii"yi xwe re klribO mehne 
O dini tevhev kir; f~d ev erişen ku tl Kurdiata
ne ten domand In peymanen navnetewi dipelçi
qin in O YDA'ji tam destek e dide van erişa. 

Pitir armanc xwanf ye; Li . Kurdistana başOr 
hezen siyasi biryara çakirina hilbljartlni atandin 
e, -her qlqas ku bi paşve xlstln ji- ne xwaniye 
ku ··di ·dawinga hilbljartin e de Cı IL bakOr i 
Iraq e çlbib e •• Ew Iraq a ku diranan wi 
hatine kişendin ve ~ilbijartini o dawinga hilbi
jartlne de di ·aqare Rojhllat• navin de nlkare 
bipariz e O xwedi keyse. Wek me bere ji bir-
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yar kiribO, ne YDA O. ne dewlet en kolonyalist edi hizi Kurdistans başOr ji dive problemed 
i di ,.herime de tavgerek Kurdi serbüxwe O Kurdistane, di bingehek yekpare de. bibin in O 
Kurdistanek serbOxwe naxwaz In. Jl ber ve Jl xwe re· bikin mijwar bikin kar O bar. Dlven 
şebebe ew K·T. a ku di iddia "hamittya Kurdan" tedriben siyasi yen emperyalist O kolonyalistan 
daye serkari~i danln. i.. Ji aliye din va ji bibin In O ve ~u~fn e yekuni ku em li berambe
klriye pergeleki tirs i Cı li ser hizen siyasi rln. derxin zanıstıye. · 
yen, Ku.rdistana başQr di d e xebitand in. Di Ji .. hil_!l din va ji iro ll kurdi~ .. tana. bakOr şlyar:
vf.n şerte (zlrOfe) iro de van erişin leşkeri ku bun .u · geşbOna welatperwerı dı demek an 
.11 K'urdlştan a başOr ten domandln, em başqe bilind de. diji. Jl Newroz a 1990 an O virda 
armancen we nabin in. Ji ber ku Kurd di rewşa tevgera kurdi hatiye guhertln O ketiye 
idare. kirina jl hevdantn en dewleti de qels In, rewşek girseyi .. Netewa Kurd li dlj ko!onyaıtz-
herkes wan .oepek zO daqOrti dlbin e.. · mi xeleki berxwedana bl yekOni glrtiye. 

·· · - Blngeha kiruyin elveki Yıl .. TRNK i .. derketiye 
Ll gora van geşbCıyinan, hele ku pişte dişkenin roj& O ev kirO tersi bernameca KT. ı "demok
e, raveja ku Eniya Kurdistani anji PDK . Cı ratiki" · dikev e.. DI navt>era hizi TRNK Cı 
YNK te deye. Ev peşengdari li dlj van er~şan tavgere girseyi de hevkelin seri daye nişan. 
KT. i ku li Kurdistan& başCır ten domin raveje Wek ku kehrem.ne diktatortya cOnta teşkeri 
nastin O denge xwe ji dernaxin in. Ev bidengi- Kenan Evren ifade kir: "Kurd bl tişten ku 
ya van heza bi manek destekd•me manider e Cı emi bl din w an qayil nabin, her ku , •'!' , bidln 
sfye dixe ser tavgere "diplomasiya" heze wan ewe . hin betir blxwaz In, di ciheki de 
Kurdistan& başOr. Ji hele hizin Kurdistans sekinand.in a wan ne mumkCın e, dibe ku hata 
Bakur bi salan be rexne ev hez hatine parastin perçebCına weıate me ji bin e." Ev beyana. 
Cı destek dane daxwazin wani siyasi. Perçek ji Kenan Evren ciddiyet (1) xwuya dide. zati 
perçi welati me ye O çi qirkirin Cı daxuri KT~ tu caran ev nerin durçev neklri ·ye u nih~ 
çibCıyi, ll dij, çi diven ben kirln hakiye klrin. ji Ji bone ku ve taluke ruxin blk e bernamec 
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daye ber xwe. Helbet ku vi blk e ji we tahlO
ka wundakirlna bingeha meşrufyetl navnetewi 
bl mazate.. Sebeb xwenin e: "cerlbandina 
Ş.e.rhildene, serhlldan", "kişklşa terorizm6" ••• 
ev·· sebebana beri ku bOyer d_espikln, bl mehan 
beri· beyanen ku dldan,· diqata kamuoyu bl vi 
hawayi . çikfr In. Hizen xweyi leşkarT pir O 
qewin klrin paşecari, 1992 an di .19 Adari de 
iriş anin ser Newroz a netewa Kurd ya ku bi 
salan beri, bl nişana berxwedane O bi gl rseyi 
t.in piroz klrln O 11 Erişa Buhari" destpe kir 
in •• 

Haziriye ve ltişe jl hlfa ideoloji, siyasi, leşkeri 
O diplomasi ve bl. mehan beri hatlbO çekir in; 
parçek jl irtşnt leşkeri yin htn mezlntlr In .O 
bl koordine emperyali$t O Saddam ve te meşan
dfn.~ Netewa 1\(urd di zlvistana de bi zlrOfen 
çettn berxwedanln hlja danfn e. Bl buhara ~ 
ev aglri azadiye ku we hin geştlr biba , lı 
ber ku tekoşina Kurdt hin negfhişttye şere 
navbencfı yi h und ir, KT. be ri ku h onandi n a ~i 
be kirln lexistina derbin mezln ji xwe re 
ki ri ye armanc •• 

58 

B Ila ·ev baş bi zanin ku; 
. 'i: 

"Kolonyalistan dizenin ku heta blngeha 
serxwabOn i neşkin e; nlkari hezit radikali 
azadixwaz be tesir blk e; azadi O serxwebOn 
di nevbere tebaqi elveki de potansiyelek 
xurt O qewt her dem ti domin ·O dijmin· ji 
dibin in •• " · 

'JI ~fyl va Yftt~rtlna lrff8n beli, sebebnff8na 
,bingehf jf ev e O dl. virda ye. Ev lrff& pelçlqen
dini ye O ji bona çAkirina potanslyela. bingaha 
netawa me ye.. Ertşin jl navi raklrina kozik 
In neferma ne. Ev irfşana yin prowa atomfıe 
klrin a hezin RNK yin gundt' yf motorfn e. 
DI blngeha sebeba terora dewlete . ya ku. jln, 
zarok, kal. daye ber xwe o klrkirin e dldomtn 
e, ev e. S.ebeba van kirln en ku di hedefirı 
nefermi' de tin domandln kirO· ev e. Dema ku 
em bl zanlsti mezekln1. plşti Jenoafda Dersim 
i kirkirina an mezln eva ku iroj dldomin e O 
xelekek ji van kirklrin en flreh In. Ev kitkirina 
ku berdewame o sebeba ku kolonyalist en 
Tlrk i hlrç Cı har bun e Cı di dema programin 
xweyi "demokratiki" dixin maj!ate, meşandina 
sebebi van erişan· ku ne ev,be, çi ye ? . ., · 
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Li hembar van geşbuna berplratyartf ya me çi :Zaroki raya gel qani nekir In.. Beli li dlj 
1._8 1 . t.erora xwfnrlj i ku ll Kurdiatani berdawam e, 
Ev rojen· ku jl hele mi~ena ~Ine· ve 1\ bi hlnek sebeban li Adij hinen protestoyen 

... i ... i geşbun cıewletin Ewropa · ser~~:~ ç ep e l k a ri ye 
yen pew stı ~u t n domandln, bi sebeba serhll- .;.11 d 0 ''Yekttf Mflli" ek· ı 
dane KT. anı ku ll dlj .geli Kurdiatani nefermi 'J an ya 9 ır n •• 
d~mandina teror O 6rfp ruxfn, · di nevbere 
hazi TRNK i de tesirak şoki çAkir.. Sebebi 
berdewam.. ve şoke yek j ı· yen pewist jr' e w 
h!vfyin ku bl koallsyona SHP-OYP O bername
.cen bl damxa YDA. ve hatibOn gireden e •• 

~i klrCı da xwuya ku; jl parlamento~& Tirk· an 
. ona netewa Kurd, biryari ruxfni u koledart-
.Yi piva tiştekt din neyi der.. Bone ku tikoşina 
azadi o.. serxwebCıni bldln fetisandln, mina 
~~zendi'ye dawleti yen din, parlamento · ji 
bekemani tiştin ku dikevin para we tine cih •• 

Van xurikirln in kU" em dikin,. ne ku em di 
t.giha rexne · giriye hinek ci yan · dane; u 
pirsak me ya wek xwe ispatkirini jt nine. Ol 
iŞaret' kirina · vi· da· fide heye. · Pira ewe ku; 
hizin TRNK in demokratik u siyasi çawa Cı 
çar btılvin. Piwistt di viy• de ye •.. Em bi viya 
bawerln ku; hernCı hizen di şoreşe Kurdiatani 
de cih dlgrin, bi gelek resti ü xeleti yen xwe 
heta iroj hatine. Van rasti O xeleti yana wi 
di hernCı pivajoka şor.~~· Kurdietani de hebin. 
Me bi. navi .. PRK i tu car xwe derveyi nn 
rasti O xeıett ya de ne girtt ye . Cı emi nerin 
jt . Hln bernamedm KT! i "demokratiki" hin jt 

"kis e tfr6 toz" i Yt>A. Cı ew role wi yi ku 
bi nevi "meteki parizvani" Kurdistan i xwe Plrs ne. ewe ku,: hAzin· tikoşer ·en netewi If 
dide xwuya, ev wechi wtı, di wechi hizi di} tevgetin kolonyalistan en ruxfn xwe temiz 
Kurdistanf niştimanperwer Cı demokrati de' derxln Cı xwe texin ciheki xemllandi. · Pirs ewe 
wek toketek terqint kir Cı teqiya.. Planen KT .' ku; li dij vi tevgera rOxfn bi gişta yi, w e çi 
kişf bCın Cı rRyedariın KT. bl ·beyanin xwe yi bi çeklrln u .çawe bi hevre be livandine. 
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Li · Kurdistans ~;!k~r < i~o, de~ek .. rCıbari . ya g~ . ku li Kurdist!ne .bOne, daye xuyaklrln ku; 
şoreşger ku herı dıçe bılind dıbe u pir gırse dı nava programe dewlete en "demokratik" 8 

dibe dijf. Le beli, rin(istinen ku xwe peşeng sexte de naye livandin. Ol navbera armancen 
ilan kirine, ne di babeta ku rubari> ye civaki Cı TRNK e siyasi Cı programin kolanyalist u 
netewi biseruber bi k e day e. R ik en ku di nav ~ ... mperyalistan, tu gireken lekhatini n ine. Oest 
glrse an geş dibin, nikarin ifade e bardar e ıe kişandina va armancan bi veklri tntihare. 

van rik an bikin Cı bi zaneti vergerinin rlken ' 
honaki.. KT. jl bo ve sebebi planen xwe en Bi giredayi .van · sebeba am viya diyar bikin 

rüxfn bi reheti derbesi jiyane dike. Pirsa rexis- ku; di armancen TRNK e en siyasi de berxwe
tinen TRNK a yakemin O himf; dive d i r Cı ş- dan: L~ peş me wek pirsel< bay b ·ez e u 
n'ı e n XW8 li pe V a j O k e Xin 0 bi tevgeren b i n g e h_ disekine!,, Ji ber ko potansiyel& 

glrsan re yekpare bun e. Ku viya bihev nin ın, heza TRNK e viya ·zor di de. Ji bo kij sebebi 
we mahkCıme tecrit . bCıyina girsan. bin. o dibe bi la bibe, xistin peşiya fede yen teng 
we bibln qefle en dOre resti yen darengi.. Ji qefleti o bi neditina viya; li ber heıek ji bo 

bo xirwebezi xwe en qefleti (grup), red o ~e tekoşi~ te. ~ayi~. xiyanete •• Jl bo me rixls
qebül kirina bOyer en geşbuf'\i; bi mana gişti tınan erk, bılın~kırın Cı petJebtrina tikoşina 
we· fede · ke ji TRNK re neyne. Ji bo ve sebebe

1 
daxwaze~ potansıyela TRNK Cı hatina rewşa 

dlve ji, xwe parizi ya ben . tilitendin. Cı li ser peşengerı ye ye. 

resti ya darinat be livandin.. · . . ,. . ,. . ,. 
Ol nav sazkirinen klru ideolojik en xwe da, Bı ve gır~d~yı; em .bı nave PRK dldln daxuyan 
xıstin peşiya "serxwebun "e mumkune, o ber- ku, em rexıstinen. dı nava TR'NK de ll beram

xwedana çek~ari dawing ·neye"; te we · mane bere van erk anın: 
ku, qedera netewa ke teslim kirina pevajok •PRKi eşkere dike ku, ji bona netewa me 
e ş k e re Cı "demokratik" a bl deste dewteta (ku welate we dibin' degeri' ye ye) bu mafin 
l<olonyalist hatiye veklrlne. Geşbuyin en dawin- xwe en demokratik Cı serxwebOna xwe bijarte 

60 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ya be xeri ııer nine. o ev, b i j 8 r t e yak 
bi heq e. 

•PRK; ilan dlke ku li Kurdiatane heta ku 
dagertya leşkeri berdewam be,. riya heri 
ferlsandina slyast rltlmin e. ô li bin siya 
quntax Cı neze a, referandum neye çekirln. 

•PRK; · aşkere dlke ku, netewa me di reya 
xwastinen xwe en netewt berxwe dlde Cı 
partiye me ji we di nev ve berxwedane da 
be. · 

•PRK; .. bangi j'lemu rexistinen siyasi. dike,. U 
hembarı be rx wedana netewa m~ ku .j i bo 
xwastlnen "demokratik Cı serxwebCıne xwe ye 
asteng mebin. 

•PRK; ilan dike ku, eme heri tavger en 
şoreşger ku ll dij kolonyalistan tekoşin didin 
Cı berxwe didin piştgirtina wa bikin. li cem 
wa bin. 

•PRK; eşkere dike ku, dewleta Tirk ·a kolon-

(*) Belavaka Partiye an 27 a. 

yatist dijmine gele Tirk, pişengen wa Cı 
netewa Kurd e hevpare. O bangi hezin 
siyasi. demokratik, sosyaliste Tirk, Cı gele 
Tirk dike ku; li cem netewa Kurd · berxwe 
bl din. 
•PRK; bangi hernCı rexıstinen demokratik Cı 
sosyalist, sazman, ronakbir Cı miroven zanlsti 
dlke; Bi cOre cCır karubar en protesto bi 
honinin. 

•PRKi bangi hemO rexlstlnfın siyasi ku di 
· nevbere TRNK de cth digrin dike. Rabezendin 
en nev xwe Cı rabezendin en navbera rexısti
nen din de bisekinfnln. 

•PRKi eııkere dlke ku,. van perspektifin 
tikoşina bihevra, we li~ Kurdlstane hoy' en 
ENfY A ERtŞEK PEVRE ,ku pewist Cı sertpyi 

~ • f • 

ye bi af i ri ne. 

PARTfY A RIZGARfY A. KURDISTAN 
31 Adar 1992 BUROYA SIYASf 
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~C'NİN "BAHAR ÇIKARTMASI 11 ve KUKM'NİN SIYASAL GÜÇLERINI BEKLEYEN GöREVLER 
(*) 

TOrk -Devleti Newroz ve ayaklanma bahanele
riyle KOrdlstan•a .c e p h e d e n savaş 
açmıştır •• · Kuruı,an .. seneryo, daha Onceki 
Newroz kutlamalarındakinden pek farklı, de-· 
gil. Yine, "Teröristıer", "lsyan Oen~mesi" ~ 
"Kışkırtmalar" vb •• gibi bir dizi gerekçey~ 
ba()l ı provakasyonlar sonucu devlet terord 
62 

ve bunun acısının, sivll halktan fazlasıyla 
çıkarı lması ••. YOzlerc~ ıns'anımızın "terö
rist". olarak· ·can vermesiyle sonuçlanan bu 
kanlı çıkartma; "Demokratikleşme", . "KOrt 
·ktmU()inln tanınması" ve "tn san ~ hakları .. 
edebiyatlarıyla . halende kanlı şekilde 
devam etmektedir. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



TC. bu terörünün ve imha eyleminin fatura
sını PKK' ye yOklemektedi r. Elbetteki, TC, 
KOrd i s tan' dak i d e v ı e t t e r ö r o -
n O gizlemek için birtakım sorumlular 
arayacaktır. Bizlere düşen görev ise, bu 
cepheden saldırının hedeflerini iyi tesbit 
etmek ve KUKM içindeki siyasal önderlikler 
olarak çözümler üreterek, TC'nin imha hare
katına karşı direnme odakları oluşturabil
mektir •• 

Nedir TC'nin planları ? 

TC, Körfez Savaşı'ndan bu yana, Kürdistan'
daki gelişmeleri kendi iç sorunu kabul ede
rek, yakından ilgilenmlştir. Körfez Savaşı 
degerlendirmelerinde de belirtmiştik. TC, 
Irak'ta yaşanan otorite boşluQundan yarar
lanarak, Kürdistan' da -hukuksal olarak Lo
zan'da 11Çözümlenmesine11 raQmen, TC açısın
dan çözOmlenmemiş olarak · kabul edilen
önemli ·petrol kaynaklarının bulundugu Mu
sul ve KerkOk'O işgal etme planlarını· ha~ 
len sOrdürmektedi r. TC'.·' nin resmi aQızla-

rı ndan söylenen "Kürtlerin hamisi.. olma 
gibi açıklam,alar, hepsi bu planın· b"ir par-
tası tilarak~deQerlendlrilmelidir.. ·. 
. ~ • J ~ 1 . 

)J'C'nin planı. KOP lideri M •. Barzan·i 'nin. 
ii'Orkiye z·lyaretiyle yeniden gündeme konul:-. 
ınuşturr. Ziyaretten hemen sonra. PKK "kamp
ları" bahane edtıer:ek G. Kürdistan'da bom
bardıman· başlatılmış; ardından hava hareka-
tının sona erdirildiQi resmi şekilde açık
lanmasına raQmen, bu kez de kara harekatına 
girişHmtştir .•• Halen bu harekat ilerliye
rek devam etmektedir. Bütün dünyanın gözle
ri önünde sürdürülen bu askeri harekat. 
hiç yokmuşçasına görmezlikten geliniyor •• 
Hiç kimse, başka bir ülkenin toprakları 
üzerinde askeri hat.ekat yaraten TC'ne sesi
hi çıkartmıyor ••. ·Görünen odur ki, TC'ne 
destek·. veriliyor •• · I rak' ın; · Kuveyt' i i şga
linde .. Devletler Hukuku ve Uluslararası 
Güvenlik Antlaşmaları "na dayanarak dOnyayı 
birbi.rine katan ABD; uluslararası antlaşma
l~rın 'çiQnenmesine raQmer:ı. bu harekata tam 
de~tek vermektedir. 
Amaç gayet açıktır; G. KUrdistan siyasal 
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güçleri . seçim yapma kararı almıştır. -her 
ne kadar ertelendiy!:e de- seçim sonuçları 
-''Kuzey Irak' ta" . nel~re gebedir , . henüi 
meçhul dur.. Di'şleri . sökül en Irak, . bu 
seçimleri ve seçimden . sonra doOacak yeni 
sonuçları denetiiyecek güce sahip deOildir. 
Daha önce. de açıkladıOımız gibi,, ne ABD ve 
ne de bölgedeki sömUrgeci devletler, 
baOımsız bir KUrt Hareketi ve baOımsız bir 
Kürdistan istememektedirler. Seçim sonuçla
rı,· denetimsiz olan "Kuzey Irak'ta" böyle 
bir olguyu da ı taşımaktadır.. Bu nedenle, 
"Kürtlerin· Hamisi" olma iddiasında bulunan 
TC'ne den~tim görevi verilmiştir •• ·DiOer 
yandan, Güney KUrdistan'lı siyasal güçlere 
bir tehdit aracı olarak kullanılmaktadır. 
G. KUrdistan'daki askeri :harekatın bugünkü 
koşullarda başka bir amacını ··da göremiyo
ruz~ Devlet yönetme deneyiminden· yoksun 
olan KUrtler, yutulacak- .kolay bir. lokma 
olarak görülmekted1 rler •• 

GeliŞmelere karşın işin acı tarafı ise, G. 
Kürdistan'da TC'nin yUrüttüOü bu askeri 
harekata karşı Kürdistanİ Cephe'nin ya da 
64 

KOP ve YNK önderliklerinin hiçbir tepki 
göstermemeleridir •• Bu sessiz geçişUrme; 
destekleme anlamında manldardır ve G. · 
kürdistan' lı siyasal güçler'in "diplomatik"· 
ilişkilerine gölge düşürmektedir •• Yıllar
dır. bütün siyasal talepleri K. Kürdistanlı 
siyasal güçlerce hiçbir eleştiriye tabi 
tutulmadan desteklenmiş. G. kürdistan'daki 
her katliam şiddetle protesto edilmiş, 
ülkemizin ve ulusumuzun bir parçası olarak 
gereken yapılmıştır. Artık; G. Kürdistan'lı 
siyasal güçler de, KUrdistan Sorunu'nu bir 
bUtUnsellik içerisinde gö~ alışkanlıOııiı 
elde etmek zorundadırlar.· Emperyalistler 
ve sömOrgeci leri n siyasal manevralarını 
görerek. topyekün bir imha harekatıyla 
karşı karşıya olduOumuz bi n nce çıkarı lma-
:lıdır •• · . 

DiOer ·yandan. K. Kdrdistan'da ulusal 
bilinçlen~nin ve uyanışİn en yüksek 
aşamada yaşandı O ı bir döneındeyiz. 1990 
Newroz'undan bu yana KUrt ·hareketinin 
boyutları deOişmiş, kitleselleşmiştir •• 
Sömürgeci vahşet karşısında Kürt Ulusu 
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topyekün direnmenin ipuçlarını yakalamış• 

tır. KUKM'nin' toplumsal temelleri olgusu 
gOn ış .. ıOına. _·çıkmış ve bu olgu, TC' nin 
"demokratikleşme" programiarına ters düş
mektedir •• Kitle hareketlerinin KUKM'deki 
örgütlenmeler le · bütünleşmesi tehlikesi 
başgöstermişttr. 12 Eylül Militarisı 
Cuntası'nın baş kahramanı Kenan· ·Evren' in 
de · if.ade ettiOi gibi; "Kürtler devletin 
verdiQi ile yetinmiyeceklerdir, verdikçe 
daha fazla isteyecekler, burada durdurmak 
mOmkOn deQildir, bu memleketimizin bölünme
sin~ kadar gidebilir" uyarısı ciddiyet (!) 
kazanmıştır. Zaten, TC, bunu hiçbir dönemde 
gözardı etmemiştir. Ve böylesi bir tehlike
nin bu kez de imha edilmesi gündeme koyul-
muştur. Ancak, bunu yaparken, uluslararası 
planda meşruiyet zeminini keybetmemesi de 
gerekmektedir.. Gerekçe ise hazırdır: 
"hyan denemes'i, başkaldırı", "Terörizm 
·k'ı şkı~tması" •• ~ Bu gerekçelerin zeminini 
olaylar başlamadan aylar önce vermiş 
olduk.ları demeçlerle hazırladılar. Kamuoyu~ 
nun' dikkatini bu doQrultuda oluşturdular. 

Askeri yıOınaklarını arttirdılar. Nihayet, 
19 ~art 1992 ·tarihinde, yıllardır kitleler 
hallnde Kürt· Ulusu'nun kvtıadıgı, yeniden 
d'H'Hl_şin sömbolO Ol.on Newroz' a açıktan 
sa_ldırarak ·"Bahar Taarruzu"nu başlatmış 
oidular.~ · · 

·.• '(' • J t 

ldeoloj ik, sıyasal, askeri ve dlptomatik 
h,azırlı'kları aylarca önce başlatılan bu 
sori .saldırı; daha geniş çaplı askeri hare
katların bir parçasıdır; emperyalistlerle 
ve Saddamla koordineli olarak gerçekleşti
rilmektedir •• Çetin kış şartlarında daha 
büyük direnişler gösteren Kürt Ulusu'nun; 
baharla birlikte ivme kaz.anacaoı beklenen 
özgür.lük mücadelesine, henüz Kürt hareketi 
bir iç savaşı ve ayaklanmayı örgOtleyecek 
güce ulaşmadan büyOk darbeler indirineyi 
pedeflemi şlerdir .. 

Şu iyi bilinmelidir ki; 
"sömOrgeciler. bagımsızl ıQın ulusal ·ve 
toplumsal temellerini kınnadan, bagınisız
ı ıkçı radikal örgütlenmeleri etkis.izleş
ti rmehin imkansı i olduQunu; özgOrlük ·ve 
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baOımsızlıOın toplum katmanlarında potan
siyel ~ir güç olarak varl.ıQını her zaman 

.. sürdüreceQini görüyorlar·": · , 
Bu cepheden saldırının gizlenen fakat. 
taael gerekçesi de tani burasıdır.. liu ·bır 
yıldırma harekatıdır, ulustllilzun direnme 
potansiyellerini·. parçalau . : harekatıd•r· 
u~· nin. sivil ınevzi,lerini ortadan kddınna 
eylealdlr. UKM•ntn motor gOcO o~~n köylo•q~ 
ODn atanize edUınesl provalarıdır •. Devlet 
Terörü • non 1a_şlı, kadın ·ve· ı çoçuk ·:d~e6 
b~ .derece gen 1 şl etilınes 1 n ı.~., 'i kat 11 a"'l.arı ı'l 
sıvıl hedeflere yönelmesının ·temelinde 
yatan olgu budur. Dikkatle 1rdelemeye,tab1 
tut u lur, sa, De~st• Jenosldi 'nden sonra .K• 
KOrdi~tan'da girişilen katltam ~rnci~ler.l~~ 
den en genişletilmişi yaşanmaktadır.' ... TO'rk 
sönıOrgeci lerini bu den U . azgınlaŞtı.ran~ 
tam, da "demokratik leşmen programlarının 
gündeme sokulduQu bir dönemde,. nedenler 
bunlar deQilse nedir ? 

Bu ~ır;ıer karıısında sonalulukları•ıt 
nele ir . 
66 

Dünya dengeleri açuından önemli deOişmele
rin ve geliŞmeleri~ sUregeldiOi şu günler
de, TC'nin isyan gerekçesiyle sivil KUrdis
tan halkın~ karşı glriştiQi terör ve imha 
harekatı, KUKM'nin siyasal güçlerinde 
ş ·O k etkisi yarattı •• Bu Şokun yaşallması
nın önemli nedenlerinden biri ve en önemli
si, umutların SHP-DVP koalisyonu'nun ABD 
manşeti . "demokratikleşme" programıarına 
baQlanmasıydı.. .• 

Bu olgu bir kez daha göstermiştir ki· 
sömOrgeci TOrk parlamentosundan KUrt Ulus~ 
için imha ve kölelik kararlarından . başka 
bır şey çıkamaz •• özgUrlUk ve baQımsızlık 
mOcadelesjni boQmak için tOm devlet kurum
ları ~ibi, .parlamento qa kendine dOşenl 
eksiksız yerine .. getirmektedir.. · 
Gerek TC'nin ''demôk~aUkleşme" programları':
n~r. g~~ekse ABD emperyalizminin "sOttozla
rı ve . KOrd_ is tan'. ı n "koruyucu melt!Oi ıı 
kesilmesınin ıç yUzO, KUrdistan Ulusal De
mokratik Gliçleri 'nin yüzOne bir· şamar gibi 
patlamıştır •• TC'nin planları tamamen de-
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$ifre olmuş, TC yetkilileri. çocuksu demeç
ı er ı e kamuoyunu 1 k na edemem 1 ş ı er d ir. • An
cak, KUrdistan'daki kanlı terere karşı· şu 
ya da bu nedenle bazı Avrupa i devletlerinin 
protestoları karşısında,· ş ö v·e n l z m 
şahlandırılarak, •Milli Birlik• yaratılmış
tır •• · · · · · · . . 

Bu belirlemeleri yaparken, birtakım yerleri 
eleştinne anlayışı ya da haklılıaımızı 
ispatl~ma gibi bir sorunumuzun .· olmadıaını 
da belırtmekte yarar vard1r. Soru'nun. özO
nü,.KUICM'nin demokratik ve siyasal, güçleri .. 
ntn ne yapması ve nasıl davranması gerekti
Ol oluşturmaktadır.. Şuna inanıyoruz ki; 
Kürdistan Devrimi 'nde yer., ~lan. biltOn 
güçler, bir yıgın yanılg~ları v~ doQruları 
bünyelerinde hep taşıyagelmişlerdir. Bu 
yanı lg ı lar ve doOrular Kürdistan Devr.imi'
nin bütün sürecini kapsıyacak-tır. Biz, PRK 
olarak, kendimizi bu yanılgiların ve doQru
ların dışında hiçbir dönemde tutmadık, tut
mayacaaız da •• 

sorun, sömOrgecilerin: imha harekatıari 

karşısında ·ulusal kurtuluşçu güçlerin 
birbirlerini suçlamaları ya da kendilerini 
~kla~a ve dört başı m~ur bir yerlere 
koymaları,deQil~ir ... SoJun, bu imhaharek.a
t,i'- lSarşısında topye.ktln ıi~ . ~apılaca01, 
nasıl Ortak davranılacaOıdır •.. 
Bugün K. KUrdistan'da devrimci ·muhalefetin 
giderek yOkseldiOi ve ki tleselleştiOi bir 
dönem .yaşanmaktadır. Ancak, kendiler.1n1 
öncü i lan eden siyasal örgütlenmeler, 
ulusal ve toplumsal muhalefeti derleyip-to~ 
parlama ve yönlendinne nitelikleri· taşıya
mamaktadırlar. Kitlelerdeki antı-sömürgeci 
öfke gelişmesine raQmen, bu öfkeye bilinç
li bir ifade kazandırıp örgotıuıooe· dönOş
tUrmede tamamen yetersiz kalınmaktadır •• 
Bu. nedenle, TC, imha planlarını kolayca 
hayata geçirebilmektedir. KUKM'nin siyasal 
örgütlenmelerinin ~irinci ve temel soru-
nu s ü r e c e · d a m g a 1 a r ı n ı 
vurabilmek ve kitle hareketıeriyle bOtOnle
şebilmek olmalıdır. Bunu gerçekleştiremez: 
lerse; kitleden t e c. r, i t olup, maddı 
gerçeklerden uzak gruplar olmaya mahkuındur-
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1 ar~. Geli şen olayları, kendi grupsal 
çıkarları gereM yorumlayarak reddetmek ya 
da kabullenmek, genel anlamda KUKM'ne bir 
yarar getirmeyecektir. Bu nedenle, siyasal 
ve ideolojik sapıantı lardan sıyrılarak, 
maddi gerçeklikten hareket edilmelidir •• 
Kendi ideolojik olguları içer·ı sinde de~er
lendinnelerle "baQımsızlıQın mOmkün olniadı
Qı. silahlı: direnişin sonuç getirmeyecegi "
ni ·. ileri sürmek; bir . ulusun kaderini 
sömürgeci devletin açmış olduQu l e -
g ~. 1 • "demokratik'' . sürece terKetmekten 
başka anlama gelmemektedir. KUrdistan'da 
son gelişen olaylar göstermiştir ki; 
devletin sahte "demokratikleşme" ·program
ları ıçerisinde hareket edilemez. Sömürge
ciler ve. emperyalistlerin programlarıyla 
KUKM' nin siyasal hedefleri arasında hiçbir 
uzlaşma noktası bulunmamaktadır.. Bu 
siyasal hedeflerden vazgeçmek. açıkça bin 
intihardı r: •• 

Bu nedenlere day al i oiarak şunu belirtt!l'tm 
ki; KUICM'nin ~iyasal hedeflerinde direnmek, 
te m e'l' ve a c i 1 bir sorun olarak 
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önümüzde durmaktadır_ ÇUnkü, KUKW'nin 
potansiye~ gücü bunu zorlamaktadır. Hang~ 
nedene dayalı olursa olsun, bunu görmezltk~ 
ten· gelerek, dar· grup çıkarlarını ileri 
sürmek; uQruna mOcadele edilen toplumsal 
güce thanettir .. · Siyasal ·örgütlenmeler 
olara.k bizlere düşen .. görev, KUKM' ni' n 
potansiyel gilcOnün talepl~r·ini yUkseltmek 
ve daha ileriye götOrmek için mücadele ede
rek, gerçek öncOler durumuna gelebil~~-
tir.. · 

Bu baQlamda; PRK olarak bizler, KUKM'deki 
bUtOn siyasal örgOtlenmelere şu görevlerle 
karşı karşıya olduQumuzu beUrtiriz: · · 

*PRK; . ülkesi iŞgal altında bulunan 
ulusumuzun, demokratik hakları·ve baQım
sızlıOı için savaşmaktan başka seçeneQi
nin olmadıQını · ve bu seçeneQin m e ş -

·r u bir hak oldugunu bir· kez ·daha 
· açıklar. · 

*P~K; KOrdistim'da askeri işgal sUrdUQO 
sürece, her tilrlU siyasal çözOlD yolunun 
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tıkalı olduQunu; dipçiklerin ve sOngOle
~in gölgesinde referandumun yapılamıyaca
Oını ilan eder •. 
*PRK; Ulusumuzun kendi ulusal talepleri 
uoruna direndiQini ve partimizin de bu 
direnmenin içinde olac~Qını açıklar. · 
*PRK; TOm siyasal örgütleri, ulusumuzun 
demokratik talepleri ve baQımsızlıQı 
için direnişinin önOnde engel olmamaya 
çaQırır. 

*PRK; SömOrgecilerle mücadele eden ve 
direnen her devrimci hareketi destekleye
ceQt ve yanında olacaQını ilan eder. 
*PRK; TOrk sömOrgeci devletini, TOrk 
halkı ve onun öncüleriyle Kürt ulusunun 
ortak düşmanları olduQunu açıklar. TOrk 
sosyal i st ve demokratik siyasal güçleri 

(*) 27 NOLU Parti Bildirisi. 

ve Türk halkını Kürt Ulusu'nun yanında 
direnmeye çaQırır. 
*PRK;. TOm demokratik ve sosyalist örgüt, 
kuruluş, bilim adamı ve aydınları çeşitli 
etkinliklerle protesto eylemleri örgütle
rneye çaQırır. 
*PRK; KUKMindeki siyasal örgütlenmeleri, 
kendi iç hesaplaşmalarını ya da diQer 
örgütlenmelerle hesaplaşmalarını durdur
maya ça~ırır. 
*PRK; · Bu ortak mücadele ·perspektifinin, 
KOrd i stan 'da gerekli ve zorunlu olan 
ORTAK TAARRUZ CEPHESI'nin ön koşullarını 
yaratac~Qını açıklar. 

PARTİVA RtZGARJYA · KURDISTAN 
31. Mart 1992 . POllT BDROSU 
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ULUSAL KURTULUŞ PROBLEMAT161 öZGORLOK VE BAGIMSIZLIKLA ÇöZOLOR. (*) 

Dünya konjonktüründe son yüzyılın en önemli de~i
şikliklerinin yaşandıgı bir dönemden geçiyoruz. 
II. Paylaşım savaşı sonrasında belirlenmiş olan 
uluslararası siyasal dengeler tümüyle deQişmiştir, 
deQişmektedir. 

Doğu blokunun çözülmesi ve SSCB'nin dağı lması bu 
dönemin en belirgin olgularıdır. Toplumsal dina
mikler ve belirleyici ideoloji ve politikalarda 

. da çok önemli alt-üst oluşlar yaşamaktadır. 
Dünyanın siyasal haritaları ve dP.ngeler hızla 
değişiyor ama Orta-Doğu'nun en eski ve yerleşik 
halklarından biri olan Kürt ulusunun, uluslararası 
sömürge statüsü halen devam ediyor. 
En öneml i s i de k imi Kürt politik önder li k leri ve 
aydınlarımızın kafasındaki statükoların da lıenüz 
yıkılmamış olmasıdır. Halen Kürt ulusunun özgürlü-

ğü ve Kürdistan'ın bağımsızlığına "imkansız bir 
ülkü" olarak bakıyorlar. Toplumun politik öncüleri 
ve aydınlarımızın bir çoğu ne yazık ki alt sınırı 
"Kürt kimliğinin tanınması", üst sını rı "federas
yon veya "otonomi" ile belirlenen politik bir 
daralma içindeler. 
Bir kısım aydınlarımız ise -ki bunlar bir .. zaman
ların radikal devrimcileriydiler (!)- dunyanın 
bütün işlerini çözen emperyalistlerin,_ nas~~sa 
şöyle veya böyle "Kürt sorununu.~· . da ~özeceğıne 
dair bir inanış içindeler ve bu çozümlerın uygula
yıcısı olmaya arnade duruyorlar. 

öncel i kle sömürge sorununun çözülmesi için birkaç 
temel tezi belirlemek zorundayız. Bu temel tezler 
atıanarak bu sorunun çözülmesi mümkün değildir. 
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Birinci temel tezimiz: 
K~rt ulusunun k~ndi kaderini tayin hakkı, vazge
çılmez, devredılmez, ertelenemez, kutsal bir 
haktır. Ulus, l>u hakkını mutlaka kullanacaktır 
Kürt ulusunun bu hakkını kullanabi ı ir olmasını~· 
olmazsa olmaz asgari iki koşulu vardır. O da 
baQımsızlık ve özgürlUktür. 
özgürlük: Çünkü, özgür olmayan bir ulus, kendi 
kaderini ken~i~i tayin edemez. özgür olmayan bir 
ulusun kaderını başkaları tayin eder. 11 En iyi n 
biçimiyle bile vesayet bir baQımlılık biçimidir. 
Bir ulusun kendi kaderine sahip çıkabilmesinin 
asgari koşulu o ulusun özgür olmasıdır. 
Bagımsızlık: Çünkü, bir toplum, hak ve özgürlükle
rini ancak baQımsız örgütlenmeleri ve kurumları 
el iy~e kullanabi ı ir. örgütsüz halk köle halktır. 
Kendı bağımsız kurum ve örgütlenmelerine sahip 
olmayan bir ulus, teorik olara~ özgürlüklerine 
sahi~ olsa bile bu, pratik olarak bir anlam ifade 
etmez. Ulusun kendi kaderini kendisinin belirleye
bilmesinin asgari bir koşulu da, o özgürlüğü 
kullanıp · savunabilecek örgüt ve kurumlarına 
sahip olmasıdır. 

Bu nedenledir ki, bağımsızlık ve özgürlük kendi 
kaderini tayin hakkının bir SONUCU, değil, bu 
hakkın kullanı Iabilmesi için zorunlu bir öNKOŞUL-
72 

DUrt. Kendi kaderini tayin hakkını sondan başa 
doğru tartışma devri kapanmıştır. Sömürge bir 
ulusun kendi kaderine sahip çıkabilmesi için 
özgür ve baQımsız olması mutlaktır. 

t~inci t~l tezimiz: 
Kürdistan'a ilişkin siyasal çözümü tıkayan ve 
ambargo altı~a alan en büyük engel tllkemiz (]zerin
deki askeri ışgaldır. KUrdistan üıerindeki askeri 
işgal Kırılmadıkça siyasal çözümlerin önü de 
tıkalıdır. 

Sömürgeciler, ~ür~ ulusuna karşı topyekün bir 
s~ldırı ve örgutlu devlet terörü ile ona haksız · 
~ır. s~vaşı dayatmaktadırlar. Oysa bir ulusun 
OZÇıürlOk ve bağımsızlık mücadelesi mec:rudur 
kutsaldır. .. ' 

Bu nedenledir ki: Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesi haklı ve meşrudur. Bu mücadelede 
barışçıl bütün yollarla birlikte, Kürt ulusunun 
sömürgeciliQe ve askeri işgale karşı verdiği 
silahlı direnme savaşımı da: haklı ve nıeşrudur. 
KOrdistan•da askeri 1şga1i meşrulaştıran ve 
bağımsızlık mücadelesini silahta~ arındıran 
hiçbir çözüme taraf değiliz. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Oçüncü temel tezimiz: 
Kürdistan uluslararası bir sömürgedir. Dolayısıyla 
KUrt sorunu hiçbir devletin "iç sorunu" olarak 
görülemez. Ve sömürgeci devletlerin "sır.ırları 
içinde çözülemez. Kürt sorununu sömilrgeci devlet
ierin "iç sorunu" olarak formüle eden DiltOn 
çözümler nu ulusun zor ve imhay~a bölünmüş, 
~arçalanmış statüsünUn devamından taşka Dir sonuç 
vermez. 

Kürdistan sorunu uluslararası bir sorundur. Kürt 
ulusunun ve Kürdistan'ın bölünmesine dayalı 
hiçbir çözüme taraf deOiliz. 
Bugün TC'nin birçok yetkilisi "Kürt realitesini 
tanıdıklarını" bildiriyorlar. Bunu kendileri için 
b~.r . "i ler le~". sa.ymak '!'ümkündür ama gerçekte 
Kur~ . ulusu ı~.ın bırşey ıfade etmiyor. Dün aynı 
p~lıtı~aları Kurt ulusunun varl ı~ını inkar ederek 
sür~Oruyorlardı, bugün ise "bu real.iteyi kabul 
etmış olarak" sürdürüyorlar. Yalınkılıç ordu 
t~ar~uz~na d aya lı 19. yüzy ı 1 sömürge s iyaset i.. 
surgün-ımha, katı i am, as imi lasyon .• 

Bu. yeni teziere göre Kürt vardır ama Kürdistan 
yoktur= "Kürt realitesi" tanınıtar ama "Kürdistan 
gerçegı" tanınmıyor. 

DÖrdüncü temel tezimizi ilan ediyoruz: 
Kürt varsa Kürdistan da vardır. Kürt,Kürdistan'sız 
olamaz. Yurduna sahip olmayan bir ulus apaçık 
köledir. Kürdü KOrdistansız bırakan hiç bir 
çözüme taraf deOiliz. 
DeQerli arkadaşlar; 

tşte Kürt hakları ve özgürlüklerinin durdugu ve 
durması gereken çerçeve budur. Elbette Kürt 
kimliQinin tanınması, Kürt dıli ve kültürü üzerin
deki baskı ların kalkması gibi kavramlarda ulusal 
kurtuluş mücadelesinin kapsamındadır. Ama bunlar 
o kapsarnın sadece bir parçasıdırlar. Kürt hak ve 
özgürlükleri sadece bu kavramlarla açıklanamaz. 
Dil ve Kültür içın verilen mücadele gereklidir, 
hatta zorunludur ama, kendi başına yeterli değil
dir. Yalnızca baQımsız ve özgür bir ulus, dil ve 
kültürünü her türlü kaygı ve etkiden uzak, yaratı
cı bir· t a r z d a geliştirme şansına sahiptir .•. 
Bölünmüş ve işgal altında olan bir ulusun dil ve 
kültürünü da özgürce geliştifmesinden söz edile
mez •. 

Kürt ulusal haklarınacı "insani boyut" nedir? 
BildiQiniz gibi bir yıl önce sömürgeci Irak 

· ordusu~un Kürdis.t~n'a saldırısı sırasında, kimya
sal sılah tehdıdınden kaçan yüzbinlerce KOrdün 
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trajedisi yaşandı. O gün bütün insanlıga Kürtlere 
. yardım çağrısı yapıldı. İnsan Hakları örgütleri, 
~ı~ılhaç, hatta Kızılay örgütleri "insani yatdım" 
ıçı rı har~kete g~ç~ri l_di._ Aci .ı _gıda ve battaniye 
yardımı ıçin P?lıtıK ?rgütlerımız yüzlerce Laşarı-
1~ kampanya d~zenledıl~r •• ~u günkü toplantıyı 
duz~nl~yen komıte de böyle bır kampanya üzerinde 
ge lı şmı ş tl r. 

Değerli arkadaşlar; 

Kürt toplumunun aydınları, politik kadroları 
"di,lenci mırıltıları"yla bir şeyler isternekten 
vazgeçmelidirler artık. Kürt ulusunun Kızılay ve 
~ız~lhaç yardımları~dan önce acil olarak özgürlüğe 
ıhtıyacı vardır. özgürlük, ekmek ve su kadar 
acildir Kürt ulusu için. Kürdistan sorununu 
"Kızılay ve Kızılhaç sorunu 11 derekesinde tutanlar 
"insani boyut" adı altında onu acındırarak "n~ 
verirlerse Allah razı olsun" felsefesinde tutanlar 
ulusumuzun içinde bulundugu statünUn yaşayakalma
sından da sorumludur. 
Kürt ulusu başkasına ait olan bir şeyi değil 
kendi .. h~~k~. olan, anasının ak sütll gibi hel ai 
?l~n ozgurluk ve ba~ımsızlık istiyor. Ekmek ve su 
ıçın .~çı lan Kampanyaları neden bu hakkın talebi 
için,açma~alım? Kür·t ulusal sorununu Kızılay ve 
Kızılhaç örgütleri deQi ı, özgürlük bağımsız ı ık ve 
demokrasi temelinde: duran politik örgütler çözebi-
74 

li rler ancak • 
lşte Kürt hak ve özgUrlüklerinin "insani boyutu" 
buciur. 
Değerli arkadaşlar; 
Bu gün Türkiye'de bir "demokr·atikleşme sürecinden" 
sözediliyor. TC Cumhurbaşkanı özal, geçen yıl 
"federasyon bile tartışılmal,ıdır" mesajı v~r~i. 
TC. Başbakanı Demirel ise Diyarbakır'~a Kurt 
realitesini artık tanıdıklarını" ilan ettı. 

Bütün bunlar ne anlama geliyor? Türkiye'de gerçek
ten' bir "demokratikleşme süreci" başladı~ına mı? 
Bazı arkadaşlar değişen dünya dengeleri içinde 
Türkeye' de zorunlu olarak döneme ayak uyduracayı 
ve özellikle Avrupa'ya ekonomik polıtik olarak 
erıteı;re olıııö!:ılrıın zorunlu blr $nroci oldrı.ık 
dooıokratii<leşmenin kaçını lmaz oldugunu savunuyor
lar. Bu tablo içerisınde, Kürt ulusal sorununun 
bir biçimde çözüleceQi de düşünülmektedir. Biz, 
"Türkiye'nin demokratikleşmesinin anahtarı Kürdis
tan Sorunu'nun çözülmesidir" diyor~z. Bu görüşler 
ise, işi tersinden alıyorlar. Türkiye'nin demok
ratikleşmesiyle Kürt Ulusal Sorunu'na yönelik 
yaklaşımlar olacağından söz ediliyor. Süreçler 
tersten izleniyor. 

~D'~in."Kör~e~ Sa~aşı" ile birlikte Orta-Dogu'da
kı oelırleyıcı bır güç konumuna yükselmesinin 
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a~a~ndan. empe.~yalistıer~~ .~ürdistan•a ilişkin 
çöz~mlerı d~ gundeme geıoı. ozellikıe Kürdistan•ı 
söm~r9e leştıren devletlerden bi ri olan ·I rak ile 
AB~ nın k~r~ı ka_rşıya gelmesi 11 Güney Kürdistan 11 a 
i!ışkln. çözqmlerın uluslararası diplomasi günde
mıne gırmesıne neden oldu. Bizim kimi politik 
kadrolarımızın, sosyaiist hareketin uluslararası 
i>u~alımından da yola çıkarak 11 emperyalistlerin bu 
işı herhangi bir biçimde çözeceklerini ve bu 
dönemde empery?listleri karşıya almanın taktik 
bir hata olduOunu" söylemeye başladı lar Ve 
ardında~ da 11 Kürtlerin esııs derdinin sömürgec.iler
le o~duy~, empe~ya1istlerle bir derdi olmadığına 11 
kendılerını de ınandıran teoriler üretmeye başla
dılar. 

Buna göre emperyalistler, "böl-yönet 11 politikası 
uyguluyorlar dma "yoket" politikasını sömürgeciler· 
uyguluyorlardı. Kürdistan'ın sömürgelaştirilmesin
~e. emperyali~tlerin dogrudan bir çıkarı yok ve 
bı~e dayatııao soyut bir anti-emı:ıeryalizmdir 11 

denıyordu. Bütün bunlar ABD'nin ve Avrupa'nın 
~rtık Kürt sorununa bir çözüm bulacagına dair bir 
ınanç~an .ka~naKianıyor ve tabi bu emperyalist 
efendılerı gucendirmemek için "anti emperyalist 
s~y~emaen i!ke ve politikada da vazgeçmek" gerek
tıgı savunuıuyordu. "Kürt Ulusu mazlum bir ulus-· 
tur, bırakalım ;anti-emperyalizmi başkaları yap-
sın ••• " · 

Gerçekten de emj)eryalistledn Orta-Oogu. çerçeve
s'inde Kürtdistım. · sorununa buldukları ·bir çözüm 
vardır· ve bu çözümü ~ayatma peşindedirler. Bu 
çözüm, elbette Kürt ulusunun ba9ımsızlık ve 
öz~üriük talebine denk du~müyor. sömürgeci devlet
lerin konumlarını güçlenoirmeyi amaçlıyor. Belki 
geleneksel inkarcı politikalarında değişiklikler 

öneriyor ama ülkemizin sömürge statüsünde hiçoir 
deQişlklik önermiyor. Onu 11 insani yaroımıı düzeyin
de tutarak, ulusa her zaman muhtaç ve mlnnetli 
bir dilenci statüsü biçmeyi amaçlıyor. 

Emperyalist rasyoneller, ı.ömürgeci güçlerin 
otoritesini kırmayı deQil, korumayı ama;lıyor. 

Kürt ulusal haklarına, bu ulusun artık yönetilemez 
hale gelmesi ve düzen dışına taşma noktasında el 
atıyor. Düzenin içine çeki tmesi ve sistemin 
istikrarı için sömürgecilere "akılcı" çözümler 
öneriyor. 
Şunu nıç unutmamak gerekir ki, Kürdistan'ın 

Lozan'da çizilmiş olan uluslararası sömürge 
statüsü 70 yıldır emperyalistler tarafından 

kurunagelmiştir. Onlar bu sistemin koru.vucusu hem 
Kollayıcısı olmuşlardır. Ne emperyalistler, ne de 
sömürgeciler bugün Kürt uiusu için "bazı gerçekçi 
çözümlereıen" sözediyorlarsa, bu, onların nlteli
ginden aeOil, Kürt ulusunun artık sömürge boyundu
rugunda yönetilemez hale gelmesinden yanı, Kürdis
tan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin dayatmalarından 
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ötürüdür. Sömürgecilerin ya da emperyalİ!itlerin 
nite·ıik değiştirdi.t<lerine hükmtıdip, ulusal ~urtu
luş mücadelesinin va~geçilmez temel hedeflerini 
terketmek. k ı sa ca. emperyalist rasyoneller iç i ne 
çekilmek, ulusumuzun idam fermanıdır. 
3ugün TC'nin ae dayatmakta olduğu programların 

temel çizgisi budur ve "demokratikleşme programı" 
aoı altında, "legalleşlirme ve yasaliaştırarak 
ehlileştirme" programları dayatılıyor. Türkiye-•·nin 
"yeni ciünya dU~eni" içinde, Orta-Doğu'da Ustlendi
gi rolleroen biri de Kürdistan sorununa aktif 
taraf olmasıaır. Emperyalistler, ırak yönetimini 
"Güney KUrdistan"ı TC'ntn himayesine terketmekle 
tehdit ediyorlar. TC'nin Güney Kürdistan'ı himaye
sine alabilmesi için, öncelikle kendi işgali 
altindaki Kürdistan'da birtakım reel politika 
değişiklikleri yapması gerekmektedir. Bu da "Kürt 
kimliğinin tan.ınması" noktasındaoır. Fakat TC'nin 
ou politikası aevlet terörü ile ~ütOnlOklüdür. 
Yc.ni Kiml i{ıinin tanınması ulusumuzun özgUrlüğünOn 
taninması yönürlae atılmış bir önadım değildir. Bu 
ta~izj, d~:~vlet politikasına ulusal demokratik 
Çıü~ler arasında taraftar bulmak, . kitle tabanı 
edinmek için veriyor sadece. "Biz sizin kimltğini
zi tanıyoruz. Kendinize KOrdüm diyebilirsiniz, 
oüğônlerinizde govend tutabilir, Kürtçe kaset 
Ciinleyei:>ilirsiniz •. Ama hepsi bu kadar. Bizden 
özgürlük ve oağımsızlıl< istemeyin! .. " diyorlar. 
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aazı arkaaaşıarın söylediklerine göre bu çözümleri 
"tebliQ etmek" için emperyalistler "adres arıyor
larıru.$"1 •• Emperyalistlerin çözumü şucıur: "Siiah-

·tan ve bagımsızlık talebinden arıııoırılmı~ bir 
Kürt ulusu. TOrkiye himayesinde oir Güney Kürdis
tan ... ~epsi bu. 
GörU·ldüQO kadarıyla emperyalistlerin bu programla
rı aydın çevrelerinde de belli bir taraftar 
i.>ulmuş durumda. Ehlileştirme programının hız 
kazanmasıyla.biriikte kimi Kü~t aydınları, ülkele
rine karşı görev anlayışlarında önemli değer 
yi timine uQramaya başl.adılar. 12 Eylül 'ün ilk 
vıll.arında, özell~kle . Avrup~'da KUrdist~n'daki 
zulmün teşhir edılmesınde önemli fonksıyonlar 
gören bu aydınlar, misyon değiştirerek TC'nin 
·"demokratikleşme" vitrinini sUslerneye hazırlanı
yorlar. TC'nin KUrdistan'daki vahşetirıden çok, 
hülyalarını bozan radikal güçlere kızan bu aydın
lar, bagımsızl ıkçı igOÇlerin yalnızlaştı rı lması ve 
imha edilmesi planları karşısında "bekle-gör11 

politikasının ataleti Içine gi'r'miş durumdalar. 

'1Milli Oirlik" Hükümetiyle birlikte KUrdistan'da 
giderek tırmanan devlet terörünü, kontr-gerilla 
eylemlerini sessizlik içinde izleyen kimi aydınlar 
devlete "siz işinizi görün, biz göz yumarız"· 

diyen bir tavır ic;indeler. Bu politika, emperya
list merkezlerde üretilen, sömürgecilere kabul 
ettirilerek adım adım uygulamaya sokulan ve 
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öneml i bir aydın çevre tarafından da onaylanarak 
kitle tabanı genişletilmeye çalışılan bir program
dır. Bu programın gere~i; düzen rasyonelleri 
içindeki çözümlerde duranlara hoşgörü, bag·ımsız
lıkçı güçleri ise imha politikasıdır. 
Legalleşmenin bedeli. kişiliksizleştirme ve imha 
harekatı karşısında sezsiz kalmak. Bundandırki 
Av.rupa'dan Türkiye'ye ya da Hlrkiye'den Avrupa'ya 
giden yol aydınlar için kısaldıkça Kürdistan'daki 
vahşet Karşısında sağırlaşma ve kör1eşme de bir o 
kadar artmaktadır. Bu programın bir gereği olarak 
devrimci örgütler, ulusumuzun h·aklı ve meşru 
mücadele zemin leri tasv iye edilmek isteniyor. 
Biz, ou "emperyalist çözümleri "de, "legalleştirme 
ve ehlileştirme" programlarını da reddediyoruz. 

Kürt Ulusal Kurtuluş örgütleri Yasallaşabilir mi? 
Bu sorunun cevabı açıktır. Kürt ulusal kurtuluş 
örgütleri, Tc. yasaları karşısıncıa de~ i ı ama 
genel-geçer hukuk zemininde HAKLI .ve MEŞRUDURLAR~. 
Meşru olmayan, sömürgeci hukukun yasalarıdır. 
Kürt ulusal sorununa parlamento içinde çözüm 
bulmak da m'ümkün de~ildir. Parlamento da tıpkı 
ordu gibi, M1T gibi, hükümet g.ibi sömürgeciliğin 
kurumlarından biridir. Bu kurumun Kürdistan halkı 
açısından hiçbir meşruiyeti . yoktur. Meşruiyeti 
tartışılması gereken Kürt ulusal kurtuluş örgütie
ri de~p. TC. Parlamentosudur. Çünkü bu parlamento 

ülkemizin yetmiş yıllık sömürge statüsünü tescil
leyen oir kurumdur. 
Ve yine ne yazıkki Ekim 1991 Erken Genel Seçimle
rinde "Bağımsız Seçim Siyaseti" haya~a geçirilece
Oine; Kürt muhalefetini kucaklama iddiasıyla yola 
çıkan HEP, ırkçılık ve sömürgeciliğin has temsil
cisi Kemalist bir parti olan. SHP ile ittifaka 
giderek, Kürdistan'da bu partiye oy topladı. Daha 
da kötüsü, TC Parlamentosu, kimi sorunların 
çözülebileceği bir yer bir umut kapısı olarak 
sunuldu. Oysa parlamentoda birkaç milletvekilinin 
bulunması ve oradaki kürsüyü, Kürt ulusal hakları
nın savunulması için kullanılması tezi geçerii 
değildi. Ve zaten görüldüKi, parlamento da Kürt 
muhaiefetinin sesi kısılmaktadır. Milyonlarca 
izleyicinin gözü önünde hatipler tartaklanabilmek
te, onur kırıcı bir yemin metnine karşı gösterilen 
sınırlı bir tepki bile şöven bir hezeyanla boğul
maya çalışılmaktadır. 
SHP listelerinden seçilen HEP milletvekilleri, 
SHP-OYP'nin oluşturdu~ıı hükümet programına "güven
oyu vererek, bu "Milli Birlik Hükümeti"nin delaylı 
orta~ı olmuşlardır. Dolayısıyla seçimlerde SHP 
silinmekten kurtarıldığı gibi hükümetin ve yenile
nen TC. parlamentosunun kendisini dünya kamuoyuna 
karşı savunmasında da yararlı bir ortak konumuna 
gelinmiştir. Bu acıdır. kürt ulusu, Seçimlerde 
Mi ll i Birlik Hükümetinin programını onaylamadı. 

77 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Oysa seçim sonuçlarını "referandum" olarak savu
nanlar, Milli Birlik Hukümetinin ve SHP'nin 
Kürdistan politiiqılarının onayla.nmadı~mı · iddia · 
ediyorlarsa, şimdiye kadar yapı lan nedir? Neden 
bu insanlar halen ırkçı.-Keıiıalist bir partinin 
yapısı içineleler ve nedt:n Kürdistan'da en koyu 
dev ı et terörünü uygu ı ayan b ir hukümete güvenoyu 
vermiş ve onun destekçisi durumundadırlar. Parla .. 
mentoya giden milletvekilleri, şimdiye dek bu 
kürsüyü nasıl kullanabildiler ve Kürdistan sorunu
nu gündemleştirebildiler mi? 

llayır. Yapamadılar. Çünkü bu parlamentoda Kürt 
ulusal haklarına yer yoktur. Kürtlerin ihtiyacı 

olan kendi parlamentolarıdır ve. kendi ulusal 
meclisleridir. Ulusal güçler böyle ulusal bir 
meclisin oluşması için çal ı şmak ve referandumu 
bunun için yapmak durumundadırlar. 

TC. Parlamentosundan yetmiş yıldır Kürtler için 
katliam fermanları, "mecburi iskan"lar, "TUnceli 
Kanunları, OlaQanüstü Hal Yasaları, Dil Yasakla
rı"ndan başka bir şey çıkmadı. Bundan sonra da 
farklı bir şey çıkmayacaktır. 

Aydınlarımız TC. Parlamentosunun kendini "'Türk ve 
Kürtlerin ortak meclisi", "ortak ulusal iraaenin 
tecelli yeri 11 olarak sunmamanevralarına da artık 
pirim vermemeliler. Türk sömürgeci burjuva parti
lerinin ve parlamentonun bizim açımızdan hiçbir 
78 

meşruiyeti yoktur. 

Degerl i arkadaşlar; 

Bugün önümüzde duran en öneml i görev ulusal ve 
toplumsal kurtuluş için yetenek ve enerjilerimizi 
birleştirmek, yogunlaştırmakt~r. Ve yine· en çok 
ihtiyacı duyulan şey de KUXM içindeki. kurumlaşma
lardır. Hangi tür aktivite olursa olsun örgütlü 
ve kurumsal olmak durumunaadır. 

.Bir di~er önemli olguda DEMOKRASl'dir. 

özü itibariyle demokrasi mücadelesi veren düzeyler 
kendileri de demokratik olrııdk durumuridadır. Çünkü 
ulusal kurtuluş mücadelemizin muhtevası da demok
ratiktir. Kürdistan sınıflı bir· toplumdur ve çok 
değişik sınıf ve tai:>akalanrı politik kurumları ve 
temsilcileri bulunması normaldır. Hatta aynı 

sınıf adına deQişik prograınlara sahip birçok 
politik örgütün varolması da do.Galdır. Bu nedenle 
;;Tek $ef, Tek Parti" olgusu deQı1; ulusal kurtuluş 
zeminindeki tüm örgüt ve kurumların kendi kimlik 
ve renklerini de taşıdıkları ama mutlaka ortak 
düzeyierin de örgütlendigi OBMOKRATlK B1RL1KLERE 
ihtiyaç vardır. 

Bugün bu baglarnda Kürt ulusunun ihtiyaç duyduQu 
en önemli şey, uluslararası polit.ikada bütün 
parçalardaki mücadele örgütlerinin temsil edildik-
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leri, Kürt ulusunu l>ütün.üyle temsi 1 yeteneğine 
sahip ortak bir örgüt yapısı ile çıkabilmektir. 
Her parçadaki ulusal kurtuluş örgütleri artık, 
sömürgeci devletlerle deQi ı, kendi ulusal güçle
riyle uzlaşma aramak bir birinin dest~~1n1 sagla
mak zorundadırlar. 
Kürdistan'ın bugilnkü statüsünUn en önemli neden
lerinden biri onun bölünmüşlüQüdür. o halde 
ulusal kurtuluşun en büyük anahtarı da bütün 
Kürtlerin birlik olması, ULASAL DEMOKRATIK BtRLt-

~tN~!anmasıdır. Ulusumuzun bütün iç dinamikle
rını ve güçlerini birleştirmek ve dünya kamuoyu 
önüne demokratik bir birlikle çıkmalıyız. 
uegerli arkadaşlar, 

özgürlük ve bağımsızlık, yüzyıllardır ezilen ve 
sömürülen, dünyanın son sömürge toplumlarından 
biri olan Kürt ulusunun hakkıdır. Bunu isternek ve 
savunm~k bizim için bir fedakarlık d{3ğil. bir 
görevdır. Biz başkasına ait olan bir şeyi değil 
Kürt ulusuna ait olan bir şeyi öZGORLOK ve BA~IM: 
SIZLIGI talep ediyoruz. 
Bugün bütün dünyada, en iddeal gösterilen federas
yonlar, otonemiler bile çözülüyor. Dünyanın 
neresinde oir ulus, topluluk varsa, federasyon ve
ya otonomi değil, BACIMSIZLIK sadece BAlHMSIZÜK 
istiyorlar. 

·Dünün -dağılırsa dünya yerinden oynar denilen 
SSCB yerini onlarca bağımsız devlete bıraktı. 
Yoguslavya Federasyonu ayrıştı. Bu ulusların daha 
önce de belli ulusal haklarını korumaları ve 
yasal statüleri vardı. 

Bugün artık bütün ulusal sorunların çözümü evren
sel anlamda ba~ımsızlık dilılemine oturmuş bulun
maktadır. 

Nası ı birçok ulusun . ba~ımsızl ığını kazanmasıyla 
yer yerinden oynamadıysa, daha dilne kadar kimyasal 
bombalarla imha edilen, oradan oraya sürülen 
onuru hacıedilmiş bir ulusun bağımsızlığı ile 
dünyanın yerinden oynayaca~ını kim iddia edebilir. 
SSCB gibi süper bir güç dağıldığında dünya nası1 
yık ı lmadıysa, KUrt ulusunun da bağımsız KOROtS
TAN'a kavuşmasıyla dünya yıkılmaz. 
Bagımsız-Birleşik ve Demokratik bir Kürdistan, 
bugün bütün dünya kamuoyu önünde ve Kür~ Ulusu'
nun iç dinamikleri açısından her .zamankınd~n ~ah 
çok geçerliliğe meşruiyet zernınine sahıptır. 
öncelikle, aydıniarımızın ve siyasi önderlikler, 
kafalarındaki "biz, özgUrlük .ve ba.ğıms.ızlıQ;, 
elde edemeyiz, hele şunlarla bır yetınelım de 
mantığından çıkmak zorundadırlar. ----· ~ (*) Bu metin. KOMAL Yayınları Genel Yönetmeni 79 www.a
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ı 
Ji Serkarfya SazOman O Revebir@ 
Çap-Weşan-Belavkirina KOMAL@ re. 

Hevalen heja; 

Mesaj ı 
(Hinare) 

Wek te zanin, emperyalist O kolonyallstan bi program O siyaseten xwe yen nO di erişen 
Ideoloji da ji hale rakirina tezen ideoloji yen TRNK'e O teslim girtina we ji xwe re~ kirine 
armanca yekemfn. Ev eriş O hegemonya bi her metoden cOri e rOxfn ten domandin. Bi şikle 
ideoloji, li Kurdistane demek paşverohfyek giring diji. Li rexe siyasi hejmara be biryara, her 
roj ku diçe pirtir dibe. Ji bo van sebeban; di koziken berxwedana TRNK ya ideoloji O siyasi 
de o pewisttya xebaten entellektuel o pirkirina ve, froj ji deme bori hin giringtir dibe. Şertek 
ji hebOna xeta SerxwebOn@ ye.. Dive di zanatfya kaosa navendi ku hatiye peydakirin debin O 
bi biryari biçin ser van pirsan. __, 
--..... 
R. Maraş lı taraf1ndan 23.2. 1992 tarihinde "Kürt Hak ve özgUrlükler Komitesi"nce ıstanbul 'da düzenlenen 
toplantıya sunulmuştur. 
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KOMAL di · di'rok a Kurdistane de bi xebaten entellektuel ku afirandi'ye -bedela we biha 

hatiye dayi'n- di rewşek mllitan O redar daye. LJ em bawerin ku di xebaten deme nO de we, . 

dest je naye berdani'ya xwe a kozikek şervan O dfnami'k a TRNK e pirtir bike. Ji ber ve ku 

em cOrecOriya piştgirti'ya darfngi' O manewi' ji bo KOMALe; ji hela rexistinen siyasi ku TRNK 

hilgirtina wezlfeyek pewi'st dihesibi'n in. 

KOMAL, di kemi'net cunta xwi'nri'j ya 12 floni de i'ntamek zor O çetin daye O je derkett ye. 

Bi sertoyi' demek dOdirej xebata xwe li dervaye welat domand. !roj KOMAL li Tirktye disa 

dest bi weşanen xwe kir. lJ ve xebata KOMALe ya bipesn silav dikin. Em bi nave Partfya 

Rizgadya Kurdistan xebata we ya ji bo Tekoşfna Rizgadya netewf O civakf bi hemO keys Q 

mecalet xwe p!ştgirtiye we ne O daxwazin ku hOn vet zanibin. 1 

Em ji dil serefirazi'yet xwe peşkeş dikin e. Sekreterfya Gişd 

KOMAL Basım-Yayım-Dağıtım 

Yönetim Kurulu Başkanlığına. 

Değerli dostlar, 

Bi nave BURO ya SIYASt 
a PRK (Rizgarf) 

Bilindiği gibi, emperyalist ve söm.ürgeciler yeni siyaset ve programlarıyla ideolojik taarruzların
da ilk hedef olarak önlerine KUKM'ni ideolojik-siyasal tezlerini ortadan kaldırarak teslim al

mayı koymuşlardır. Bu saldırı ve hegemonya her türlü imha yöntemleriyle sürdürü.lmektedir. 

-rı 
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Kürdistan'da ideolojik olarak büyük bir irtica dönemi yaşamakta, siyasal bakımdan kararsızların 

sayısı her geçen gün çoğalmaktadır •. Bu bağlamda; KUKM'nin ideolojik-siyasal mevzilerinde 

direnme ve bunun önemli entellektüel çalışmalarını yoğunlaştırma, bu gün eskisinden daha 

çok önem arzetmektedir ve bağımsızlık çizgimizin varlık koşuludur •• Yaratılan kaos ortamının 

bilincinde olmak ve sorunların üzerine daha bir kararlılıkla gitmek gerekiyor. 

Kürdistan tarihinde yarattığı entellektüel çalışmalarla -bedeli ağır ödenerek- militan ve 

saygın bir konumda bulunan KOMAL'ın yeni dönem çalışmalarında da, KUKM'nin dövüşen, 

dinamik bir mevzisi olarak vazgeçilmezliğini artıracağına olan inancımız tamdır. Bundandır ki, 

KOMAL'a her türlü maddi ve manevi destek sağlamayı, KUKM'ni yüklenen bağımsızlıkçı 

siyasal yapılar açısından önemli bir görev saymaktayız .. 

12 Eylül kanlı darbesinin karanlık pusularından zor ve çetin bir sınav vererek çıkmış olan ve 

uzun süre zorunlu ülke dışında faaliyetlerine devam eden KOMAL'ın, Türkiye'de tekrar yayına 

sokulmasını kıvançla selamlıyoruz. VE PRK (Rizgari) olarak, Ulusal ve toplumsal kurtuluş 

mücadelemizdeki çalışmalarınızı tüm. ol~naklarımızla destekleyeceğimizi bilmenizi istiyoruz. 

ı En içten selam ve başarı dileklerimizle. 

PRK (Rizgari) 
POLIT BÜROSU adına 

Genel Sekrete 
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(•) 
NETEWf DlNAMIKA n::KOŞINA RIZ~ARIYA CIWAKf YE. 

Bi ketina 1 Gulan a 1992' an re; Şereki 
gerk li welate me di navbera Tekoşina Riz
gariya Netewa Kurdistan Cı komaren kolonya
list yen daxwazin ku Tekoşina Rizgariya 
Welate me bi xwin Cı ruxine bixeniqin in te 
demin. 

Qasi bilez mezenen rezaniya dine te guhertin 

ji, li Rojhilat a navin statuya Kurdistan 
a koloniya navnetewi hin ji bi hevkariya 
emperyalist Cı kolonyalistan daxwazin berdewa 
m bik in.. · · 

Pişti verişandina Blok · a Rojhilat, belavbuna 
YCSS, emperyalistan Tekoşina parvekirina 

BY 
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~ereki nO did in. Ev ~er, ji ber xurOkirina 
hezen emperyali yen Arnerikani rezani O 
le~keri, niha ~ere rezani O leşkeri bi veşkolek 
bineyi te leqi O diji. 

Komaren Sovyet a kevn, di bin nave Yekitiya 
Komalen Civaki (YKC) ji hela aborf O rezant 
ve daxwaze ku tam bi xwe ve girede O ew 
mişraqa Federasyon a Rusya ku nO bOye 
cewalek emperyali, ew ji jl terefe helek 
xwedi par e.. E w. Ordiye Sovyete ya ku 
hezek ji heze leşkerr- o·\ geşbOyf,.·hfn jf gewşf
na heza le~kerf ku dipareze )i, ji bona ku · 
"komelen giredayi" .'bigre O li ser wan dager
kirine bidomine ev hez gozek girin e O bf;:!r 
dest de te sekinand i~. 

Beşik, pi~tf belavbOna YCSS, geşbOn a rezani 
yan glrintir, çebOna Yekftiya Almaniye O nO 
va demkirina rojfne ye. Ew Almanfya ku 
Rojhilat daqOrt, hin . di nav civaka Ewropa 
de ji bona Ingiltere O Fransa, hin ji ji bona 
YDA bOye metirsfyek girtng. 

84 

Di konjonktura dine de, pişti rabOna tesir a 
Sovyet O Blok a Rojhilat YDA, bi ~ere 
xelic o mudaxelen din en leşkeri dixwaze 
ku ji hela leşkeri Cı rezani ve peşengiya 
gişkf bigre deste xwe. li ser petrole Rojhilat 
a Navi O xeltc dagera vebiri li hember 
Japonya O Ewropa ji hela aborf despekirina 
paşde ma yi ya emperyalizme Amerika, j i 
taqa . leşkeri O rezant ve awantajek J<r!tik 
çekiri ye. 

T evgera sosyalist a navnetewi pişti borana 
ku bi salan te demand in, di qirne 20. 'an 
de ketiye vekişandina rewşa tevgerek an 
paşdemayt. Burjuwaztye emperyali; pi~ti 
hilweşandina Blok a Rojhilat O belavbOna 
YCSS, ve paşde vekişandin e dike "serfirazi
ya" kapitalizme O bi pesna teze "emperyaliz
me xwe nO kir peş ket" bi kefxweşi van . 
teza himbez. dik e.. E w "NfZAMA DINE Vf 
NO" ku jl nOve parvekirina dlne jl xwere 
kiriye armanc, dl navbera ve averOke de 
kedikirin O helandina potansiyel a tevgera 
karkere O ya sosyalist progremen "demokra-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



tf" Cı "sosyalizasyon" r derxirtin e mazat~ Cı: 
terbfye kirina rCıbariye ji t~de ye •• 

Piştf ferişandina Blok a Rojhilat, propaganda 
Sovyetf ya ku dibejf "bi metod~n entemasyo
naır hatiye ferişand in" paşp~ki v~ propagan
d~ disa problem~n serxwebCına netewi anin 
rojaniya din ~- Ji komel~n Baltik y~n ku bi 
dest~ YCSS di şer~ parvekirina di ne a II.' an 
hatine dagirkirin, desp~kir Cı bi zor~ Sovyeti
zekirina Komel~n Kafkasya Cı Asya-Navin; 
van komela gişko yek yek r~ya serxwebCın~ 
negand in •• Ev dide nişan ku di dema YCSS 
a ·kevn de ferişandina problem~n wan li 
h~lek~, ew daxwaz~n ku hatine tevlihev 
kirin Cı cemandin, piştl sedsaif ji nuve, cihe 
ku m ane j ~ di sa dest bi T ~koşin~ ki ri n Cı 
geşbCın.. Di navbera Azerbaycan Cı Armenis
tan, Gurcistan Cı Osetya de, Kirgizistan Cı 
Ozbekistan de ev şer~n xwini yek yek minak 
in •• 

Ev akibet ji Yoguslawya ku di "sisteme 
mengi federali" de dida xwuya kirin. ji jiya. 

.Yoguslawya di b~hnek ~ de heta mejiy~ 
xwe ji hev het belaykir · in. Heta çen meh 
ber~ ew gelA' ku 'bi he~re dijiyan, bir tenq 
Cı tapan ~rişi hev kir -in.. Li Kafkasya Cı 
Balkana ev şer~ netewr bi dest~ mişraq~n 
emperyaltst bi diplomasiyek hazant dixwazin 
li gora f~da parvekirin a emperyali§ti nu 
p~k b~, pergel t~n xebitand in. 

KT, ya ku dusopi Imperatorfya Osmani ye, 
çav~ xwe berda komel~n ku li Asya-Navin Cı 
Azerbeycan~ "serbixwe bCın" Cı xeyal~n 
xweyi mezin Cı pekanin a F ederasyonek Tirk 
an, di demek kurt de girtina gep~n qezencen 
mezin jere xewne O ji v~ hin mezintir da 
xwuya ku potansiy~lik1 mijfn e_o. Ew Rusya 
ku j i nCıve dest bi r~ya kapitalizm~ kir, ıCı 
ıCı van komel~n glr~dayi . kesire nehile; yan 
ji ji sermiyandar~n Ameriqa Cı Ewropayi re 
Tirkiyek ku di v~ her~me de dibe xwedf 
par ek navfn, nay~ hesab~ w an g~ra j i y~n · 
hev ji r~zaniya untemantalfzm a Islami 
ditirsiyan, dit in ku Iran ji hela bezargani 
xwedi pergal Cı taqet e, t~sira tran i ku li. 
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ser van dft in u hatin nasfn. Enfya kare din 
jf, van komelen nO tegihan ku bi çave "mirfsk 
a peritandine" li wan meze dik in u ew jf 
delva Rusya xwfnmijittya hinen din, bi du 
m ezlnbuna aborfy~n ·e •• 

Bi kurtayi, ew burjuwaztye ku cejna "mirina 
sosyalizme" dik e, edi ketiye nav şere parve
kirinek nu. 

Be şik, dhek ji cfhe şere parvekirina aqara 
klasik O rojfn ji Rojhilat a Navtn e •• 

-Tekoşfna Rizgariya Netewa Kurdistan di her 
hererne de geş buye u becudabuna komaren 
kolonyalfst anfye rojin e. Serxwebuna Kurdis
tan€!; bi kOrtayi te mana xerabuna istikrara 
Tirkiye, tran, Iraq, Suriye u Rojhilat a 
Navin. Di navbera xerabuna ve fstfkrare de 
emperyalist di xema dawinga civaki u rezani 
de ne ku nikarin dager bik in.. Ji ber ve 
sebebe, daxwazen Netewa Kurd yen azadt O 
serxwebOne dixwazin nav van komelan de bi· 
hinek "reforman" hepis bik in •• 
B6 

YKA, paşf şere xelice Li Kurdistan a BaşOr 
dij Kurdistanek serbixwe ya "Defacto" -dij 
we şerdayetfya xwe bO- li ser ruxfn O 
kirkirina nizama Saddam a girseyi guh u 
çaven xwe girt in. Li BaşOr Kurdistanek 
serbixwe, an jf xweserf yan jf "lraqek de
mokrat!", hin ji bona nfzamen kevneperest 

yen Ereba peşgirek xerab, hin jf ji bona 
KT. dide xuya ku gefek mezin e. Bi vt 
awayi da xuya ku ew YKA 'yi ku dij Seddam 
serda, bi rasti hat xwanf kll piştgirekf nfzama 
Seddaml qewtn e. Ji ber ve yeke ji raweja 
YKA yf j i bo na hevalbenden xwe yen Rojhilat 
a Navfn bi parez e, bi sedhezaran xwfnrijfttya 
fnsanen Kurd be şiq dik e.. YKA Netewa 
Kurd ku di nav kirkirinek . wani de hişt, bi 
ve "trajediya Kurdan" kampanya xaçsore 
vekir u alikariye "derman-petani" şand, anji 
di çiroka paralel e (rastenheva) 36.' an qelbe 
hinek ronakbfr u çepen Kurdan cih çekir O 
biser ket. KT. jf di Rojhilat a Navfn de li 
gora role xwe yi "nu" dest bi "hamftiya-pa
rezgerfya" Kurden Başur kir O zenden xwe 
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· vekir Cı bO daxwaze role ku nizama Seddam 
li Kurdistans B,aşCır wenda kiri'ye. Ji bona 

. . xwedi derketina ve destheiate (otorite) bi 
beyane li paş nema. 

Di nav Niz~ma Rôjl7ıilcit a Navini nCı de 
peşnuma leŞkeri ' ya ı ·qıezin ku Kurdistan€! 

· berdest bik e, role KT.: dixwaze bi lebati Cı 
bi roleki firehi dh blgre Cı ev dh glrtin jf 
hat xwant. Nizama Seddam t ku ll Kurdistan 
a BaşCır rol wenda kir, KT. daxwaze tijekirl
na dhe vi roli ye. Lozan a ku li lehe KT. 

. "problemen Musil-Kerkuk" ferişand, bingeha 
. problema diplomasi digre.. Helbet, KT. i ku 

bi heze rezani Cı leşkeri Kurdistan a BaşCır 
dagerkir, di nav tixCıben xwe de ji ji · bona 
"problemen Kurdan" "feri§andin" e li BaşCır 
ji belav bik e. KT. we ve "feri§andin" e bi 
hevkarfya emperyalizme bi nave ~'demokratiki
rin" Cı "kedikirin" e v~ progrart'le pimeşin e. 
DI navbera programen · kedrkirin Cı pasfffze 
kirine de te dit iri. Sere· helek vi programi 
ya giring ji seride, belavkirina rexistina 
hezen rediqal. Cı pişt şikenandina tekoşina 

leşkeri Cı pasifikasyona · 'girse te~ Hela din ji 
kedikirin Cı empozekirina hinek reforma t,e •• 

Be şiq tekoşina leşkerf dide xuya ku, ·. neta 
emperyalist Cı kolonyalistan, dinamik. en 
civaki ji hev pir cCıda xwani dik in. Ev 
hesab ji hela tekeşi'na civaki ser Cı bin dib 
e Cı kirOya Kurdistane her dem ji hela 
komaren kolanyalist te terişi Cı di rewşek 
"demdemi" de berdewam e. Vedere raste 
ku, -belki rO erde de kolonyalisteki dine 
yan dawinge- Kurdistan€! di van rewşen dine 
yen guherti de, di rCıkareki paşve de girtina 
koloniyek nevnetewi de zirCıfen girtine . edi 
nema ye •• 

Bi bi.ngehi ferişandina problema Kurdistane 
hew di rewşek demokrati, baybezt Cı bingehi 
de ye. Ev ji, Netewa Kurd ku bi deste xwe 
mate xweyi çarenCısi be şert Cı qeyd pek 
bin e Cı ev ji AZADf Cı SERXWEBON e.. Ji 
bona Netewa Kurd li Rojhilat a Navin beyi 
pekani'na mafe çarenCısi Azadi Cı SerxwebCın 
ne mimkCıne. Pek anfna mafe çarenCısi, be 
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şert O qeyd Azadfya netew~ O Serxwebuna 
welat sazneke nemimkOn e. Paşde vekl§andlna 
ordfy~ O h~z~n leşkerf yen daxOr ,' naskirlna 
meşraryeta r~xistln~n Kurdf yen netewr O di 
diplomasfya din~ de şikandina maf~ xwe 
par~z; li welat hllbij artinek yek · derece 
neqandin a organ~n Kurdlstanf xurCıkirinek Jl 
şert~n peşt ye. Bi vt awayt · sazkirlna v~na 
demokratr ku blryar~ blde "veqetandln O 
serblxwe mayf, yan Jf tevli hev mayf" biryara 
waniye ku, nav bibe sitandina maf~ çarenCıs .. 

Em baş dinanin ku tu caran kolonyaltst O 
emperyaltst ve r~y~ pişwaz nak in Cı n~ztkt 
v~ ferişin~jt nabin. Her mişraq wek xweöı 
sebeb in jt, li diJ xwestin~n Netewa Kurd 
y~n netewr Cı demokratr bloqek paşverCı 
sazklrin e, bi nav~ teror~ Cı raxtna tirsandin 
~ didomln in •• 

Netewa Kurd her sal di bin ruxtn Cı teror~n 
komar~n kolonyaltst di dlmtn e. T ekoştna 
Rizgartya Netewr yan ku li ser bingeha yan 
mirin-maytn de te domrn, w~ xebitandina 
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hernCı metod~n aşttt O bi van metodan ber
xwedana çekdart jt. di bingehek bi heq O 
meşru de seklni ye. Netewa Kurd li di) vf 
şere neheq bi her pergalt w~ vt mafe ber
xwedane btde xebat. 

T erer Cı ruxin a dewlet~n kolanyalist Cı 
t~koşina berxwedana netewr wekhev dit in Cı 
bl dev~ "dij zore" . iıav .. ıekiren, meşrCıtyeta 
· tercra komar.~ tine .. Cı . xlzmet~ jl komara 
kolonyaltst re dil< e. aıngetıa zora r~zanr a 
civaki kedmijt ye, talankirina kolonty~ ye O 
li ser bilindklrlna zordartya tktidara kapita
ltst-emperyaıtst e.. Bingeha · din a me§rO ku 
TRNK f~de ye ji gavek j.i gava rizgariya 
civakt ye. TRNK, burjuwaziy~n Kurd ku ll 
di} burjuwaziy~ Tirk, Faris, Ereb Cı y~n din 
bi nav~ "şer~ bazar~" geş nab e. TRKN bi 
tevayt li ser mil~ karkeran, feqtr~n her~m~n 
çol~ Cı baj aran bill nd di b e. Jl b er~ de 
sosyaltst, demokrat-welatparez Cı ronakbir~n 
Kurdistane p~şengt O xebata vi şeri dik in. 
TRNK şerekt civakf9e , . Cı xwestin~n netewi
perwer o welatpareza . ır . di nev vi şerr de 
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himbez dik e. Bi 1 vi . eelebi TRNK, hin li 
metropolen Tirkiye, hin ji li Iran, Iraq O 
SOriye bi lez xwedi bingeha şere j i bana 
demokrasi . O sosyaltım e ye. TRNK, bi 
pirani li Tirkiye dinamika şere T ekoşina 
karker O sosyalistan yan giring e O hatiye 
ve merhele. 

Di s ala 1970' an de rojina T ekoşina Rizgariya 
Netewa Kurd ji hela çepen metropele dihat 
xuyakir in. Bi eşkeri di bin ambargoya 
"Çep" en Tirkan de hatibO asekir in. Bele 
irroj "Çep" en Tirkan ji bingeha girseyi 
qutbOn e O edi zanistiya hanandina ve girse 
ji winda kirin e. "Çep" en Tirkan iroj xwine 
ji dinarniken TRNK e digrin O bingeha 
xweyi meşru ji winda kirin e. Dema berO 
ku li dij TRNK şer didan, hinin ji wan 
gruban iroj "şelatrya gertııa" dik in o ve ji 
xwe re dik in p ri m •• Eva iroj, bana xuya
kirina dinamizm e T ekoşina Netewi a ku 
bere dihat piçOk kirin, ji bana peşkirine ev 
dersek diroki ye •• 

Helbet, nebe ku problem ji vi alive tene em 
bigrin dest. Borana tevgera sosyalist O 
paşde vekişand in; bi hemO pergelan ajotina 
bombebarana propaganda bu rj uwaztye emper
yalist o xurttya rezaniya "radest klrina-rasti"' 
ji bana giredanen TRNK bi Tekoşina Rizgeri
ya Civaki re giredayi ye, li dij metirsfyek 
mezin çedik e. 

Yekemfn; di babeta burjuwa de be ji, 
bixwe daxwazek azadf O serxwebOna TRNK 
a bi kişandina nav programa emperyalist O 
kolonyalistan, daxistine mezena progrerne 
kolanyaliste yan "demokratikirin" e. 

Duhemfn; Di nav giredana rexistin O rezani
ya de, programa Rizgariya Netewi O prog
rama Rizgariya Civaki bi şikleki nenerbaran 
ji hev hatiye razberkiri O bi zanisti dixwa
zin bi vi awayi bigrin dest; Daxwazen 
kedkaren Kurdistane dixin pey ajitasyon O 
propaganden Netewi O çiqe diçe dixwazin 
behez bix In. 

Ev ku, pergala koloriiya navnetewi ya Kurdis-
89· 
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ta n~, ji dirOva sistema emperyalist-kapitalist 
~n din~ ku li welat~ me bicih bCıye b~tir 

tiştek nin e. Ji ber v~ yek~ T ~koşina dij 
kolonyalizm~ bi hemCı pergal~n xwe sistema 
kapitalist-emperyalist ji kiriy~ nav hedefa 
xwe •• 

Kedkar~n Kurdistan~ di cih . girtina şer~ 

Rizgariya Netewi de ne ji bona rakirina 
qamçiy~ Tirkan, şirqandina qamçiy~ burjuwa
ziye Kurd an ji de haqeki nCı; jin~n Kurdan 
ne ji bona ku disa dest~ wan li ber wan 
b~n gir~c:l.an qikevin · T,RN; · j i bona Rizgariya 
Civaki Cı Ne,tewi, 'ii -bona şikenandina hemCı 

zincir~n koledariy~, bi~ h~viya guherandina 
sistem~ dikevin nav vi şeri •• 

( ... ) 
"Demokrasi" averOvek b~ nasfn Cı nen~rbar 
nfne. lordari O mijokdarfya sistema kapitalist 
froj bi nav~ demokrasr t~ p~şk~şkirin · Cı "rik 
kiriy~" dike. Bana· xwarina ked~, bana xerib 
bCına mirovan, bi meşrukirina dijwari siyasi 
ev .. "demokrasi" helbet nay~ qebCıl kirin •• 
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Sistema ku maf~ çarenOsa welatan O miravan 
ji dest~ wan distirte. ·, deryıokray nine. Bana 
w~, kı.i di Rojhilat a- N av~ n·' de · Kurdistan 
ketiye rewşa m~· i ~n 'e k ji bana nasina 
w~. Heta ku Netewa Kurd· aıad nebe demok
rasi nay~ tran, Iraq, Tirkiye Cı SCıriye, ev 
rastiyek li ber çava ye •• 

Ji bab~t~n TRNK ~ yek jf enternasyonaliye 
wi ye. Kedkar~n ku tevf TRNK dibin, ji bo 
pelçiqandina netew~n din, anji ji bana li ser 
netew~n din serdestrye sazbikin nakevin şer. 

Ew, hew ji bona wi tişte ku y~ wane, azaelf. 
Cı serxwebOn~ dikevin şer O vana daxwaz dik 
in. Bi vf şeri nava rastiya enternasyonal~ 
tiji dik in. Ji bana enternasyonalizm~;daxwa
z~n netewitf y~n ku xistine bin ambargoya, 
hiştina rCıkariya statCıy~n kolontti Cı bindesti 
nin e; pirs~n netewikiy~ gi~ maf~n wekhe
vftfy~, rCıkareti di bingeha p~kanina azaelf Cı 
serxwebOn@ pewfst e. T ~ilfy~n j i bana 
ç~kirina rOkariy~ ewqas jf enternasyonal~ •• 

Ji serkaniy~n borana kur y~n tevgera sosyalist 
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· a navnetewi ku iroj diji, "pirsa netewi-pirsa 
koloniya" Cı 11enternasyonalizme" ne vekirina 
ku teda diji ye •• 

Pişti Şoreşa Çirf ya sala 1917'an Decreta 
hejmara 13, vekirina deriye tmparatoriya 
Rusyp ku girtixana gelan bu; banga rizgeribu
na netewen kolonf bu. Bi ban9a Decreta 
hejmara 13' an ra ŞOREŞA ÇIRf ye, di 
tekoşfnen netewan da bu sterkek bi poc;;. 
"SerxwebCınen" iroj ji nfwa li komaren 
Sovyet yen kevn (Letonya, Utvanya, Ukrayna; 
Rusya gewr, Kazakistan, F ederasyona Rusya, 
Azerbeycan, Gurcistan, Armenistan Cı Tlrkis
tan) bangen serxwebCıne Cı bl kar anina 
mafe çarenCısi rastr ve diroke te. Di qada · 
şere navin de burokrasiya Çar Cı qedroyen 
PKYS. di dema destpeka. lihev hatina pergala 
bereweberi da; hinek welaten serbixwe bi 
daren zore xistin nav Sovyete. Hinek ji wan 
ji, rasterast hatin dagerkir in. Şoreşa prole
tari zMri naw xwe. Bl şfyar a "li welatekf 
sosyalfzme" di we deme de tevgera sosyaliz
ma nav netewf ket cfye banga xizmata 

·;._ 

"komunizma netewf" Cı "sovyeti" paşve 
anina erden çar; di enternasyonalfzme da, 
burokrasiya Sovyete ket rewşa diplomasiye 
navnetewi •• 
Ji gişki tevgeren sosyalist yen navnetewi ra 
yek kareki hate birin. Ango parastina xizbe
zinen iktidara netewi Cı civaki li her aifyen 
dine di rawesteke da te glhiştina xeniqandln 
Cı gireden xlrbezfya fktadara Sovyet. tspanya 
trajedfyek wekoka wr ye •• 
Ş ere parvekirina -u.' an, j i bana -xeiatkirina 
bu rj uw azfye emperyalfst, enternasyonalizm 
hat kuştin. Bere Hftler parvekirina Polanya 
ye, pakta ku li ser. kartıaren Baltik hatin 
avakirin; pişti~,·şer , VK~, Ingiliz Cı VKSS di 
dlhara Yalta.;;.Porsdam 1d& bi parvekirinen nCı 
ci veguhest. tktidaren sosyalist yen Vewnanis
tan, Fransa Cı ttalya li peşiya aliye van 
parvekirlnan man; Polanya, Almanya Rojhllat, 
Romanye, Çekoslawakya ji li aliyek din 
man. "Ordiya Sor" ku kete Almanya-rojhilat, 
Romanya, Çekoslawakya, "ixraca şoreşe" bi 
dijwari ku bere dlhat redklrln ji hela hezen 
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şoreşgerf hatin çepik kirin. Komara Kurd ya 
Mehabat ji qurbanek ji van lihevhana ye •• 
Şoreşa Çin xwe bi redkirina pekanfna "beş
darfya Komfntang" . a enternasyonal s III. 1 an 
rizgar kir. Yogosll:ıw;ya . O A.rnawOtlOk bi 

:.baybeze ji "Enternasyonalizmeu ku· ji gotinen 
diplomasiyen YKss· p~ş'ti. tiştek nebO qetr
yan •• Di sal en şunda ji, · YKSS ku di iddia 
wargeha sosyalfstda bO, li tevgeren rizgariya 
netewa ku statukaya emperyalisten dine 
xırab dikir germ nenerr. Çin, bi gewşkirina 
"teorfya se dine" belavr dare kir o baweriya 
enternasyonalizm€! cara duduyan qetil kir. LJ 
paşve nema bo hegemonya Çin e, j i bana; 
şere rizgarfya netewa O civaki bi eeladen 
xwe re banga yekftrye çekir in. 

tro piştf borana tevgera sosyalfst ya navnete
wi dive ev dejenerasyon neye ji bfrkir in. 
Dema ku çepen metropele enternasyonalfzm, 
j i bana rizgariya netewa O rizgarkirina 1 i 
bin nfr dihat meşandin, ji şoreşgeren gelen 
mazlumra dikiri n çoki ahlaqf O dlhej and in, 
iroj ev ji jl bir kirin e •• 
92 

Di ve rewşe de sebeben wekhevi edi we 
bibe pewistiya hevgfhanen tevgera sosyalfst, 
wek tevgeren rizgariya netewa diksiyonen 
aşitr O darhel ji, çiqe diçe di qade de hatin 
fzol e ki ri n. T evgeren dcrhel, j in O aş i tr ye 
demek ji jorva le nerin O dervakirin, pevaçOne 
da drtin ku blngeha girse wan dlhele, we 
gave terse we kirin o getihen wan tevgeran 
girtin O mina wan dest bi getinan kirin. 

Di roja meda pirsen giringi ku li benda 
sosyalistan yek, derbazbuna borana, sebeba 
van netewan DlYALEKTtKA RlZGARfYA 
netewan O civakan RAST BE AVERLIKlRlN. 
Dine çiqa diçe tenq dibe Cı li qada parnabe. 
Terse wf, tora teknoloji O teqihane wan ji 
bere zedetir ji hev ten digrin o ketine 
rewşek giştfyek. Ji bo ve qase "em netewek 
piçOk O mazlum in. Çi me Ji problemen 
sosyalizme yen navnetewi ? Em bi rizgarfya 
xwe dakev in" ev gotina ku ne minak cahfle 
ku sistem fem nekirin bin; bi zanetf erfşa 
ser glredanen tekoşina netewf O · civakin e •• 
Evana mesajen tekoşina me yan navnetewi O 
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tevgera sosyalist yan navnetewi ku hej aya 
texe nav meravetiye Cı PEŞINEDrTf ye •• 

Sosyalizm, sistemek civaki ku li nive dine bi 
tene hate çespandin Cı bele sezkirina we 
sertiraz nebO ye. Ev naye mana ku sistemek 
civ?ki be ser~atiye. Sosyalızm bi tewayi 
ditınen meyi dıne, ramana sistemkirinen me 
Cı alternatifa sistema ahlaqf r e w i s t i 

. rezani-ideoloji ye. Heta ku sıstema emperya~ 
· lfst-kapitalfst hebe, tek()!Jfna sosyalfzme be 

birfn we bidomfn e. 

S?syalizm bi tene di xeyalkirinek otopya de 
-~!n e. Sosyalfzma zanisti ku 150 sal bere 
oın~eha we hatiye sazkirin, soslalizm ira 
c~rıbandinen ku bi balCıpal hin betir dewle
mend. bCı~e, geş bCıye ... D1yalektika Materya
list/Dıyalektfka Marksı~t hin bOne ditinen 
zanistiya dine, !':lin ji · peşengiya karCıbaren 
rezaniya kedkaran .. didomin e. Bi zanistiya 
Marksıst-Leninisti ji, diroka me ya tekoşinen 
sosyalist bi miratekt dewlemend seza xwe Cı 
qedre xwe . diparez e. Dokmatfzmen ideoloji 

yen bere ji fenatızman derket in O ji bana 
eşkerekirina dinarniken civakf ku bi lEz ten 
vegCıhestin Cı sistematfze kirina ber bi vege
randina argCımanan, INKARKIRINEK qeba 
nfn e. SENTEZKİRİRA bor di na Cı peşeroj a 
be mecale.. Dema. formuten ezberf zanin 
zOde bori ye. Bi vi" ş\f.Jayf ji bona payebCına 
·pirsen peşiyame; "ii nCı ·vakifş ~frin. a Amerf
ka" Cı "icaden" nO;: .pewfstt.ya legerana derke
tina fetsefa Hz. Mihamed· Cı Isa yan ji Ka
ustkyan, Bernsteinan tCıne.. Yen ku diben· 
Marksizm kevn bOye, bi tene ramana alterna
tife ku bi qerna kevn o kone bCıye we peşni
yar dikin. Le em, payebCına me Cı gişki 
çanda tekoinen sosyalizme, bi neritiya zanya
ri ram an Cı karlıbar, bi awaki darmedari le 
xweyi derketin e pewist dibin in. Ev pev;jok 
be peşdawazi Cı bi sistematikek diyalektiki~ 
Materyalisti ku be çavderi kirin, edi qewfn 
bi bingt:ha tekoşina xwe bigrin •• Dfsa rexne
girtın a sistema civaki ye, alternatife ŞO
REŞGERf bingeha rexıstinen me dide me. 

Kortıunisten Kurdistan, di nav nerina berpisl-
9:) 
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yari u hemgeli de, rexistina tekoina rizgari 
netewa ku iroj bi gişki germe u geşkirina 
arrTıfincen rast, le bi tene zanisti rexistina 
şere li vi cihe xwe nagire; di ve deme da ji 
kedkaren Kurdistane ra peşkeş u qewinkirina 
zanistiya çsndi, di nav pewistiya şere rizgarfy 
civaki da ye. 

- Yen ku sosyalizme dadixin mezena "quwweta 
im ane" u utopya, di. demoralizasyona KESEN 
KU Bl FlREHI Jt GüTINEN burjuwazi yen 
emperyalist TIN GIRTİN e, tekoina dijwar; 
ji nOva raveki~ina dinarniken ku afirandinen 
alternatife sistema emperyalist-kaprtalist u 
rexistina TE KOŞINA U DlJ KAPITALIZME 
bib e •. 

Ira erke baybeze ku li . peşfya karkeren 
Kurdistan di seki n e·; SERXWEBLJNA WELA T, 
AZADIYA NETEWt ye. Ji bana serfirazfye, 
Marksisten Kurdistan, dive hemu dijatiya 
bighi'nin cem hev a dijitiye sazbik in, li ser 
bingeha welate xwe. Ji bana rizgarf netewi 

94 

reya bi tene; Yen cuda cuda tavger dik in, 
yen xirwebazfya wan di armanca azadi u 
serxwebOne .. de, gişkf h ezen rezani di. nav 
ENIYA ERIŞEK Bl HEVRE civandin u sazkiri
na ba hev e. 

~<omunisten Kurdistane, hin şervanek bi 
biryari tekoşfna rizgariya netewa, hin ji 
rexistine. girse, yan kedkar 'de erken enter
nasyonali-sosyalist a p~wistfya tevgera 
qadroyen zanin tavgere bid e. 

Komunisten Kurdistane, ı Gulan a 1992 
şana direka proletarya yen dine u kirkirinen 
erka xwe yen netewi' u hev:geli di nav rewşa 
ditina yekitfya diyalektiki de ye. 

BIJt, AZADf ya NETEWA KlRD O SER• 
XWEBUNA KURDISTAN ·@ ·1 · 

Ji bona din@~< be çfn, b! kedwarf U dij 
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koledartya emperyolfst-kapftalfst TEKOŞINA 
RlZGARIYA NETEwt O CIVAKI BlLfND
KIN! 

·1 GLLAN 1992 · 

PARTtv A RIZGARtv A KURDISTAN 
(PRK/rizgarf) 

SUROYA SlYASt 

( •) Belavaka Partfye an 28 . a. 

(•) 
ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI TOPLUMSAL KURTULUŞ MÜCADELESININ DINAMI~lDlR. 

1992 1 Mayıs'ına girerken; Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi 'nin, sömürgeci devletler 
tarafından kan ve imhayla boğulmaya çah§ıl

dığı sıcak bir savaş sürüyor ülkemizde. 

Dünyamızın hızla değişen · siyasal dengelerine 
rağmen, Orta-Doğu'da Kürdistan'ın uluslar-

arası sömürge statüsü, halen emperyalist ve· 
sömürgecilerin işbirliği içerisinde kalıcı 
kılınmaya çalı§ılıyor •• 

Doğu Bloku'nun çözülmesi, SSCB'nin dağılması. 
nın ardından, emperyalistler yeni bir paylaşım 
savaşının kavgasını veriyorlar. Bu savaş, A-
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merikan emperyalistlerinin, belirleyici askeri 
ve siyasi, ,gücü nedeniyle şimdilik siyasi ve 
ekonomik ! çatışma! arın al tt an al ta hareket 
ettirilmesiyle yaşanıyor. 

Eski Sovyet Cumhuriyetlerini, Birleşik Devlet
ler Topluluğu (BDT) adı altında ekonomik 
ve siyasal olarak kendisine tam bağımlı kıla
rak, yeni ve cewal bir emperyallst odak ha
line gelmeye çalışan Rusya Federasyonu da 
paylaşımın taraflarından biridir.. Halen dün
yanın en gelişmiş askeri güçlerinden biri ol
ma özelliğini koruyan eski Sovyet ordusunu · 
da, "bağımlı devletleri" bir biçimde·· denetle
rnek üzere önemli bir koz olarak elinde 
bulundurmaktadır •• 

Kuşkusuz, SSCB 'nin dağılmasının ardından, 
en önemli siyasal gelişme Birleşik Almanya 
olgusunun yeniden gündemi belirlemeye baş
lamasıdır. Doğu'yu yutan Birleşik Almanya, 
hem Avrupa Topluluğu içerisinde İngiltere 
ve Fransa için, hem de ABD için önemli bir 
tehdit unsuru haline gelmiştir. 
96 

. Dünya konjonktüründe Sovyet ve Doğu Bloku 
etkisinin kalkmaya başlamasının hemen ar
dından ABD, Körfez Savaşı ve diğer askeri 
müdahaleler ile tüm siyasi ve askeri inisiyati
fi ele geçirme uğraşısı içindedir. Orta-Doğu 
ve körfez petrolü üzerindeki kesin denetim 
Japonya ve Avrupa karşısında ekonomik ola
rak gerilerneye başlayan Amerikan emperya
lizmine, siyasal ve askeri olarak kritik bir 
avantaj kazandırmış olmaktadır. 

· Uluslararası sosyalist hareket yıllardır yaşadı
ğı derin ideolojik-siyasal bunalımın ardından 
20. yüzyılın engeri hareket noktasına çekilmiş 
bulunmaktadır. Emperyalist burjuvazi; Doğu 
Bloku'nun çöküşü, SSCB'nin dağılması ve bu 
geri çekllmeyi kapitalizmin "nihai zaferi" 
olarak, "kendini yenileyerek aşan emperya
lizm" tezleriyle, sevinç çığlıklarıyle karşıla
maktadır.. .Dünyanın emperyalist odaklar 
tarafından yeniden paylaşımı demek olan 
"YENI DÜNYA DÜZENI" kavramı içerisinde, 
işçi sınıfı ve sosyalist hareketin potansı yelleri
nin "demokratikleşme" ya da "sosyalizasyon" 
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programlarıyla eritilerek, her türlü muhalefe
tin terbiye edilmesi de bulunmaktadır •• 

Doğu Bloku'nun çözülmesinin ardından "En
ternasyonalist yöntemle çözüldüğü" yolundaki 
Sovyet propagandasının aksine ulusal bağım

sızlık sorunlarını yeniden dünyanın gündemine 
getirdi. II. Paylaşım Savaşı 'nda SSCB tarafın

dan ilhak edilmiş olan Baltık Cumhuriyetleri'
nden başlamak üzere, zorla sovyetize edilmiş 

Kafkasya ve Orta-Asya Cumhuriyetleri'ne 
kadar bütün Sovyet Cumhuriyetleri, birer 
birer bağımsızlık yolunu seçtiler. Bu aynı 

zamanda, eski SSCB içinde çözülmek bir 
yana, karmaşıklaştırılan ve dondurulan ulusal 
çatışmaların da, yüzyıl önce ve kaldıkları 

yerden yeniden alevlenmesi anlamına geliyor
du.. Azerbaycan'la Ermenistan, Gürcistan'la 
Osetya, Kırgızistan 'la Özbekistan arasındaki 
kanlı boğuşmalar sadece birer örnek •• 

Aynı akibet "ideal federatif sistem"lerden 
biri olarak gösterilen Yugoslavya içinde de 
yaşandı. Yogoslavya kaşla göz arasında hüc
relerine kadar ayrıştı. Daha bir kaç ay ön-

cesine kadar birlikte yaşayan halklar, birbir
lerine tankla, topla saldırır oldular •• Balkanlar 
ve Kafkasya 1 daki bu ulusal çatışmalar, yeni 
emperyalist bölüşümde pay kapma uğraşındaki 

emperyalist odakların ince diplomasiler.iyle 
kendi lehlerine sonuçlandırılmaya çalışıldı. 

Osmanlı Imparatorluğu'nun mirasçısı olan 
TC gözlerini "bağımsızlaşan" Orta-Asya 

' . k Cumhuriyetleri'ne ve Azerbaycan'a çevırere , 
büyük Turan hayalinin nihayet gerçekleşmekte 
olduğuna kanaat getirmeye başladı. Ne 
varki, Orta-Asya Cumhuri5-etleri Türk Fede
rasyonu düşlerinin ve yatırımcı müteahhitlerin 
kısa dönemde karlı vurgun düşlerinin çok 
ötesinde bir sömürü potansiyeline sahipler •• 
Yeniden kapitalist yapılanma iç1ne giren 
Rusya'nın, herşeyiyle bağımlı bu ülkeleri 
kolaylıkla başkalarına terk edeceği; ya da 
Amerika'lı ve Avrupa'lı sermayedarların Tür
kiye'nin orta boy bir odak haline ge!rnesine 
seyirci kalacakları düşünülemez.. Ustelik, 
sadece İslam Funtemantalizminin siyasi ya
nından ürkenler, tran'ın hiç de yabana atıl-
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mayacak bir ticari girişimciliği bulunduğunu 

da, bu cumhuriyetlerdeki tran etkisini tanıya
rak öğrenmiş oldular. İşin bir başka cephesi 
de, yeni cumhuriyetierin kendilerine "yoluna
cak tavuk" gözüyle bakıldığını bilmeleri ve 
onlarında Rusya yerine başkaları tarafından 

sömürülmek değil, ekonomik büyüme peşinde 

oldukları gerçeğidir •• 

Kısaca "sosyalizm öldü" bayramı yapan 
emperyalist burjuvazi, yeniden üretilmiş bir 
paylaşım kavgasının içindedir artık. 

Paylaşım kavgalarının klasik ve güncel alanla
rından biri de, kuşkusuz Orta-Doğu' dur •• 

Her alanda ivmetenmiş olan Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi kaçınılmaz olarak sömür
geci devletlerin bütünlükleri konusunu da 
gündeme getirmektedir. Kürdistan'ın bağım

sıziaşması demek, Türkiye, Iran, Irak ve 
Suriye gibi 4 devletin, kısaca Orta-Doğu'nun 

istikrarının bozulması demektir. Emperyalist
ler bu kadar büyük bir istikrarsızlığın içeri
sinden kendilerinin denetleyemeyeceği top-. 
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lumsal ve siyasal sonuçlar çıkacağı endişesin

dedirler.. Bu nedenle de,. Kürt. Ulusu'nun 
özgürlük ve bağımsızlık taleplerinin, bu 
devletlerin sınırları içerisinde bir takım 

"reformlarla" hapsedilmesinden yanadırlar •• 

Körfez Savaşı sonrasında ABD'nin, Kuzey 
Irak' ta oluşan "Defacto" bir bağımsız Kürdis
tan' a karşı -kendisine karşı savaşmak ta 
olduğu- Saddam rejiminin kitle kıyımı yapma
sına göz yummasının başka bir izahı yoktur. 
Güney'de bağımsız ya da özerk bir Kürdis
tan'ın ya da "demokratik bir Irak'ın" hem 
diğer gerici Arap rejimleri için kötü bir 
örnek, hem de TC için büyük bir tehdit 
oluşturduğu açıktı. Saddam' la savaşıyor 

görünen ABD'nin aynı zamanda nasılda 

Saddam reJlmının baş destekçisi olduğu 

böylece görüldü. Bu yüzden ABD'nin Or
ta-Doğu müttefiklerini korumak için yüzbin
lerce Kürt insanının kanını tercih etmesinin 
anlaşılmayacak yanı yoktur.. Kürt Ulusu'nu 
böyle bir katliamla başba~a bırakan ABD, 
bu "Kürt traj edi sine" Kızılı-ı aç kampanyaları 
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açarak, "ilaç-battaniye" yardımı göndererek 
ya da . 36. paralel hikayeleriyle bazı Kürt 
aydın ve solcularının kalbini · kazanmayı 
başardı. TC'de Orta-Doğu'da soyunduğu 
"yeni" role uygun olarak Güney' li Kürtlerin 
"Hamiliğine" soyunarak Saddam rejiminin 
Güney Kürdistan'da kaybolan otoritesinin 
yerine talip olduğunu ilan etmekde gecikmedi. 

Yeni Orta-Doğu düzeni içerisinde Kürdistan' ı 
daha büyük bir askeri güç ile denetleme 
projesinde, TC'nin aktif bir rol alma isteği 
artarak belirginleşmiştir •. Saddam rejiminin 
Güney Kürdistan'da kaybettiği otoriteyi, TC 
doldurmak amacındadır. Lozan'ın TC aleyhine 
'çözdüğü "Musul-Kerkük Sorunu" da, konunun 
diplomatik temelini oluşturmaktadır.. Elbette, 
Güney Kürdistan'ı askeri ve siyasi güçle 
denetleme iddiasındaki bir TC' nin, "Kürt 
Sorunu"na kendi sınırları içinde de bir "çö
züm" bulması ve bunu Güney'e yayması 
sözkonusudur. TC, bu "çözümü" emperyalizmle 
işbirliği içerisinde "demokratikleşme ve 
legalleştirme" adını verdiği ehlile:jtirme ve. 

~asifize etme programları içinde görmektedir. 
Su programın en önemli yanlarının baş~nda, 
radikal siyasi örgütlerin tasfiyesi, sıl~hlı 
mücadelenin . yenilgiye uğratılı:nası ve kıtle 
paslfikasyonu gelmektedir. Dığer yanı da 
legalleştirme ve topluma bir takım sınırlı 
reformları empoze etmektir •• , 

Kuşkusuz toplumsal mücadeleler tarihi gös
termektedir ki, emperyalist ve sömürgecilerin 
niyetleriyle toplumsal dinamikler birbirinden 
çok ayrı seyreder. Bu hesaplar toplums~l 
mücadelenin doğrultusu tarafından ters yuz 
olmakta ve Kürdistan olgusu sömürgeci 
devletlerin hiçbir zaman çözemedikleri bir 
"istikrarsızlık" unsuru olarak devam edegel
mektedir. Şurası kesindir ki, -belki de yeryü
zünün son sömürgelerinden biri olan- Kürdis
tan'ı dünyanın değişen bu koşulları altında 
daha fazla, en geri düzeyde bir uluslararası 
sömürge olarak tutmanın olanakları artık 
kalmamıştır •• 

Kürdistan Sorunu' nun demokratik, acil ve 

99 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



kalıcı bir tek çözümü vardır. O da, Kürt 
Ulusu'nun Kendi K;:ıderini Kendisinin Tayin 
Etmesi koşulu demek olan ÖZGÜRLÜK ve 
BAGIMSIZLIK'tır •• Kürt Ulusu Kendi Kaderini 
Tayin E:tme Hakkı 'na sahip olmadan, Or
ta-Doğu' da bu sorunun çözümü mümkün 
değildir. Kendi kaderini tayin ise,ulusun 
kayıtsız-şartsız özgür ve bağımsız olmasıyla 
mümkündür. Kürdistan'daki tüm Işgalci 
askeri birliklerin çekilmelerl, Kürt ulusal 
örgütlerinin meşruiyetlerinin . tanınması ve 
uluslararası diplomaside yasal temsil statüsü 
kazanması; ülkede yapılacak özgür, eşit ve 
tek dereceli demokratik bir seçimle Kürdis
tan'lıların kendi yönetimlerini belirlemeleri 
ilk koşuldur. Böylesine oluşmuş bir demokra
tik iradenin vereceği karar "herhanglblr 
birleşme, ayrılma ya da bağımsız kalma" 
kararıdır ki, ancak kendi kaderini tayin 
hakkının kullanımı olur •• 

Ne var ki, bu, ne sömürgeci devletlerin ne 
de bütün olarak emperyalistlerin kabul 
etmeye yanaşmadıkları bir çözümdür. Her 
IQQ. 

-i 
bda~ın kendine göre farklı nedenleri olsa 
bile, Kürt Ulusu'nun bu ulusal demokratik 
istemleri karşısında gerici bir blok oluştur
dukları, onu terörle, imhayla sindirmeye 
Çalıştıkları ortadadır •• 
Kürt Ulusu her yıl bütün sömürgeci devletle
rin askeri terör ve imha politikalarıyla karşı 
karşıya kalmaktadır. Ulusal kurtuluş mücade-

··· lesinin bu ölüm-kalım savaşı içerisinde 
barışçıl bütün mücadele yöntemleriyle birlikte 
ulusun silahlı direnmesi de tamamen haklı 
ve meşru bir zeminde durmaktadır. Kürt 
Ulusu kendisine dayatılan bu haksız sav~a 
karşı her yolla d i r e n m e h a k k ı n ı 
kullanma durumundadır. 
Sömürgecilerin katliamcı örgütlü devlet 
terörüyle ulusal direnme savaşımını · aynı · 
"şiddet karşıtlığı" terimleriyle nitelemek, 
sadece devlet terörünün meşru kılınmasına 
yarar. Toplumsal ve siyasi şiddetin kaynağı 
emek sömürüsü, sömürgenin yağması üzerinde 
yükselen . kapitalist-emperyalist iktidarın 
zorbalığı dır •• 
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KUKM' nin içinde durduğu diğer bir me§ru. 
zemin ise onun toplumsal kurtuluş mücadele
sinin bir' basamağı olmasıdır. KUKM, Kürt 
burjuvazisinin, Türk, Arap, Fars ya da diğer 
bu rj uvazilere karşı bir "pazar savaşı" .. o~arak 
gelişmemektedir.. KUKM tamamen Kurdıstan 
köylülüğünün, Kürt emekçilerinin kır ve 
kent· yoksullarının omuzlarında yükselmektedir. 
Kürdistan 1 lı sosyalist, yurtsever ve demokrat 
aydınları öteden beri bu savaşımın . ö~ünde: 
ve içinde yürümektedirler. KUKM, mıllıyetçı 
ve yurtseverlerin de istemlerini içind~ b~r!n
dıran toplumsal bir savaşımdır. Bu nıtelığın
den ötürüdür ki KUKM hem Türkiye metro
pollerinde hem 'de lran, Irak ve Suriye' de 
demokrasi ve sosyalizm mücadelelerinde 
aktif dinamik bir öge durumundadır. 

KUKM, özellikle Türkiye 'de oldukça daralmış 
olan işçi sınıfı ve sosyalist ha.:eket. ka:şısın.d~ 
toplumsal mücadelesinin . en onemlı ~.ın~mığı 
haline gelmiştir. l970'h yıll~r~a Ku;,dıstan 
Ulusal Kurtuluş Hareketlerı'nın gundemi 
metropol solu tarafından belirlenmeye çalışı-

lırdı. Açıkçası Türk "Sol"u tarafından ideolo
jik-politik bir ambargo altında tutulurdu. 

Oysa, günümüzde kitle tabanından olabildiğin
ce kopan; onları örgütlernek ve kucaklamak 
yeteneğinde olmayan Türk "Sol"u, KUKM'nin 
dinamiklerinden kan almaya çalışmaktadır.· 
Hatta, bütün meşru zeminlerini kaybeden ve 
geçmişte KUKM' ne karşı açık savaş yürütmüş 
olan kimi gruplar bile sadece 11gerilla dalka
vukluğu" söylemi ile p r i m yapabilmekte
dirler.. Bu durum, dün küçümsenen ulusal 
kurtuluş dinamizminin potansiyellerini göster
mesi açısından tarihi bir derstir .. 

Elbette, sorun sadece bu noktada ele alına
maz. Uluslararası sosyalist hareketin bunalımı · 
ve genel geri çekiliş; emperyalist burjuvazinin 
medyalar aracılığıyla yürüttüğü yoğun propa .. 
ganda bombardımanı ve egemen bir çizgi 
haline gelmiş olan sağ tasfiyeci-teslimiyetçi ·· 
politikalar, KUKM'nin toplumsal kurtuluş 
mücadelesiyle olan bağiarına karşı büyük bir 
tehdit oluşturmaktadır. 
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Birincisi; :Bizatihi: burjuva nitelikli olsa 
bile KUKM'nin özgürlük ve ba~ımsızlık 

talebini emperyalist ve sömürgeci program
lar içeri.sine çekerek, sömürgeci . devletlerin 
"demokratikleşmesi" derekesine düşürmeye; 

Ikincisi; Hem siyasal hem de örgütsel 
bağlamda, ulusal kurtuluş. programıyla 

toplumsal kurtuluş programını birbirinden 
soyutlanmış olarak ele almaya bilinçli bir 
çaba gösterilerek; Kürdistan 'lı emekçilerin 
talepleri ulusal ajitasyon ve propagandanın 

arkasına alınmak'ta ve gittikçe silikleştiril

meye çalışlımaktadır. 

Oysa Kürdistan 'ın uluslararası sömürge 
statü'sü, dünya emperyalist-kapitalist sistemi
nin ülkemizdeki özgün biÇimlenişinden başka 
bir şey değildir. Dolayısıyla, anti-sömürgeci 
mücadele, bütün aygıtlarıyla birli~te k~çınıl-: 
maz olarak kapitalist-emperyalıst sıstemı 

hedefiemek te dir •• 

Kürdistan 'lı emekçiler, ulusal kurtuluş sava-
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şımına sırtlarında Türk değil, Kürt burjuvazi
sinin kırbacı şaklasın ya da bir despotun 
yerini başka bir Kürt despot alsın diye 
girmiyorlar •• Kürt kadınları, UKM'nin önüne 
yeniden elleri bağlansın diye fırlamıyorlar •• 
lnsanlarımız bu mücadele içine ulusal ve 
toplumsal bütün kölelik statülerinden kurtul
mak için giriyorlar, kendilerini ve sistemi 
değiştirmek umuduyla atılıyorlar mücadeleye •• 

( ... ) 
"Demokrasi" soyut ve tanımsız bir kavram 
değildir. Kapitalist sistemin kendisini, bütün 
zorbalık ve sömürü aygıtlarıyla "dayatması" 

bugün demokrasi olarak sunuluyor kitlelere •• 
Emek sömürüsüne, insanın yabancıleşması ve 
siyasal şiddetin meşrulaştırılmasına dayalı 

bu "demokrasi" elbette kabul edilemez •• 
Ulusların ve insanların kendi kaderlerini 
tayin etme olanaklarını ellerinden alan bir 
sistem demokratik olamaz. Onun içindir ki, 
Orta-Doğu' da demokrasi sorununun çözümünde 
Kürdistan bir a y r aç haline gelmiştir. 
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Kürt Ulusu özgürle.;meden ne Irak ve lran' a 
ne de Türkiye ve Suriye'ye demokrasi gelme
yeceği çok açık bir gerçektir •• 

KUKM' nin ni telikierinden biri de, onun 
enternasyonalist olmasıdır. KUKM'ye katılan 

emekçiler, başka ulusları ezmek ya da başka 

uluslar üzerinde egemenlik kurmak için gir
miyarlar kavgaya. Onlar, sadece kendilerine 
ait olan bir şeyi, özgürlük ve bağımsızlığı 

talep ediyorlar •• Bu yanıyla KUKM enternas
yonalizmin gerçekliğinin de içini doldurmakta
dır. Çünkü, enternasyonalizm; ulusal istemte
rin ambargo altına alındığı, sömürge ve 
bağımlılık statülerinin korunduğu bir düzey 
değil; ulusal sorunların tüm hak e.;itliği, 

özgürlük ve bağımsızlık temelinde çözümlendi
ği bir düzey olmalıdır. Böyle bir düzeyin 
oluşmasına doğru yapılan her müdahale, 
atılan h~r adım ulusal olduğu kadar aynı 

ölçüde enternasyonalisttirde •• 

Uluslararası sosyalist hareketin bugün yaşadığı 
derin bunalımın kaynaklarından biri. de; onun 

"ulusal sorun-sömürgeler sorunu" ve "enter
nasyonalizm" sorunsallarındaki yaşadığı 

açmazıardır •• 

1917 Ekim Devrimi sonrasında yayınlanan 13 
Nolu Decret, Halklar Hapishanesi olan Rusya 
l~p~ratorluğu'nun kapılarının açılması,· 
sömurge ulusların kurtuluş ilanıydı. 13 Nolu 
Decret'ln ilanıyle birlikte EKIM DEVRIMI, 
ulusal kurtuluş mücadelelerinde bir kuyruklu 
yıldız oldu. Bugün yeniden "bağımsızlaşan" 

eski Sovyetik Cumhuriyetierin {Letonya, 
Litvanya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan, 
Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Gürcistan, 
Ermenistan ve Türkistan ve daha sonra 
Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan) 
bağımsızlık ilanları ve kendi kaderlerini 
tayin hakkını kullanmaları bu tarihe rastla
mak.tadır. İç savaşın bitiminde Çarlık bürokra
sisiyle SBKP kadrolarının yönetim aygıtı 

olarak uzlaşmaya başladığı süreçte, bağımsız 

devletlerin bir kısmı zorla Sovyetize edilmeye 
başlandılar. Bir kısmı da, düpe düz işgal 

edildi. Proletarya devrirpi içe ·döndü. "tek 
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ülkede sosyalizm" şiarı, .aynı zamanda uluslar
arası sosyalist hareketin "ulusal bir komüniz- . 
me" hizmet etme çağrısının da yerine geçti. 
Böylece, "Sovyetize .etme", Çarlık toprakları
nın geri kazanımı; enternasyonÇ!lizm de, 
Sovyet Bürokrasisi 'n! n uluslararası diplomasi 
söylemi haline getirdi.. Bütün uluslararası 
sosyalist harekete bir tek görev biçildi: 
"Sosyalist Anavatanın" yani, Sovyet Bürokra
tik Iktidarı' nınçıkarlarının korunması. 

Bu anlayı~, dünyanın her yöresindeki ulusal 
ve toplumsal kurtulu~ hareketlerinin bir 
noktada Sovyet iktidarının çıkarlarına tabi 
kılınması ve boğulması anlamına geliyordu. 
tspanya bunun trajik bir örneğiydi •• 

II. Paylaşım Sava~ı 'nda, emperyalist burjuva
zi ye ödül olarak Enternasyonalizm lağvedildi. 
Sava~ öncesi Hitler'le Polanya'nın paylaşımı, 
Baltık Cumhuriyetleri 'nin işgali üzerine 
yapılan pakt; savaş sonrasında ABD, İngiliz 
ve SSCB'nin Yalta-Porsdam zirvelerinde yeni 
paylaşımtarla yer değiştirdi. Yunanistan, 
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Fransa ve İtalya'daki sosyalist iktidarlar bu 
bölüşümün karşı tarafında kalırlarken; Polen
ya, Doğu Almanya, Romar:ıya, Çekoslovakya 
karşı tarafında kaldılar. Polonya, Doğu 
Almanya, Romanya, Çekoslovakya 1 ya giren 
"Kızılordu", daha önce şiddetle reddedilen 
"devrim ihracını" gerçekleştiren devrimci 
güçler olarak alkı~landı •• , Mehabad Kürt 
Cumhuriyeti de bu uzla~mar:ıın kurbanlarından 
biriydi •• Çin Devrimi kendini, III. Enternasyo-
nal 1 in "Komintagla ortaklığı" çözümünü_ 
reddederek kurtardı. Yugoslavya ve Arnavutluk 
SSCB diplomasisinin söyleminden ba~ka bir 
şey olmayan "Erternasyonalizm" anlayışından 
hızla koptular •• 

Daha sonraki yıllarda da, sosyalist kamp 
iddiasındaki SSCB, · dünyanın emperyalistlerle 
statükoları bozan hiç bir ulusal kurtuluş 
hareketine sıcak bakmadı. Çin, "Üç Dünya 
Teorisi "ni geliştirerek, enternasyonalizm 
anlayışını ikinci kez katietmekte gecikmedi •• 
Çin hegemonyası adına, ulusal ve toplumsal 
kurtuluş savaşıarına kendi c;:ellatlarıyla birlik 
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çağrısı yapıldı.~. 

Bugün uluslararası sosyalist hareketin derin 
bunalımının ardında, bütün bu yozla§manın 
yattığı unutulmamalıdır. Enternasyonalizmi, 
sadece ulusal boyunduruktan kurtulmak 

·isteyen mazlum ulusların devrimcilerine 
karşı ahlaki bir sapa olarak sallayan metropol 
solları, artık bu söylemi bile çoktan unutmuş 
görünüyorlar •• 

Aynı biçimde ve benzer nedenler artık sosya
list hareketin bileşenleri olması gereken, 
1-1lusul kurtuluş hareketleri gibi çevre ve 
barış aksiyonları da, giderek bu alanda izole 
edildiler. Çevre, kadın ve barış hareketleri,· 
pir süre tepeden bakılarak dışiandıysa da, 
kitle tabanlarının gittikçe eridiğini görünce 
bu kez tam tersi yapılarak, bu hareketlerin 
söylemleri olduğu gibi alınarak söylenmeye 
başlandı. 

·Günümüzde sosyalistleri . bekleyen en önemli 
sorunlardan biri, bu uluslararası bunalımın 
nedenlerini aşmak kadar ulusal ve toplumsal 

KURTULUŞ DIYALEKTll;lNl DOC';RU KAV
RA YABILMEKTIR. Dünya gittik çe daralıp 
alanlara bölünmüyor. Aksine, teknoloji ve 
iletişim ağı onu eskisinden daha çok birbirin
den etkilenen bir bütün haline getirmiştir. 
Bu nedenle, "biz küçük ve mazlum bir ulusuz. 
Sosyalizmin uluslararası sorunlardından bize 
ne 7 Biz kendi kurtuluşumuzla ilgilenelim" 
demek, sistemin bütünlüğünü kavramayan 
cehalet örnekleri değilse; ulusal kurtuluşun 
toplumsal kurtuluşla olan bağiarına bilinçli 
bir saldırıdır.. Bunlar aynı zamanda, ulusal 
kurtuluş mücadelemizin taşıdığı evrensel 
mesajları ve uluslararası sosyalist hareketin 
insanlığa katacağı değerleri görmeyen UZGÖ
RÜSÜZLÜKTÜR sadece •• 

Sosyalizm, sadece dünyanın yarısında uygu
lanmaya çalışılmış ve fakat kuruluşu başarı
lamamış bir toplumsal sistem değildir. Sosya
lizm, bizlerin bir bütün olarak dünya görüşü, 
düşünce ve davranış sistemi ve mevcut siste
min alternatifi olan siyasi-ideolojik ahlaki 
bir d e ğ e r 1 e r s i s t e m i dir.. Emperya-
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list-kapitalist sistem varolduğu sürece, 
sosyalizm mücadelesi de kesintisiz sürecektir. · 

Sosyalizm sadece hayal edilen bir ütopya da 
değildir. 150 yıl önce temeli atılan bilimsel 
sosyalizm, bugün geçirdiği engin deneyimle
riyle çok daha zenginleşmiş ve gelişmiştir. 

Diyalektik Materyalizm/Marksist Materyalizm, 
günümüzde hem bilimsel dünya görüşü hem 
de emekçi yığınların politik eylemliliğinin 

rehberi olmaya devam ediyor. Marksist-Leni
nist Öğreti de, sosyalist mücadeleler tarihi
mizin zengin bir mirası olarak değerini ve 
önemini korumaktadır.. Geçmişin ideolojik 
dogmatizmleri ve fanatizmlerinden uzaklaşmak 
ve hızla değişen toplumsal dinamikleri açık

lamaya ve dönüştürmeye yönelik argümanları 

sistematize etmek, kaba bir lNKARCILIKLA 
değil, geçmişin ve geleceğin SENTEZIYLE 
olanaklıdır.. Ezbere öğrenilmiş formüllerin 
zamanı çoktan geçti •• Aynı biçimde önümüz
deki sorunların aşılması için; "Amerikanın 

yeniden keşfine" ve "icatlar" yapılmasına; 
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Kautsky'lerden Bernstein'lerden ya da Hz. 
Muhamm~d ve lsa felsefelerinden çıkış 
aramaya da gerek yok.. Marksizmin eskidiğini 

söyleyenler alternatif olarak sadece asırların 

köhnemiş düşünce sistemlerini . öneriyorlar •• 
Biz ise,kendimizi aşmak ve sosyalist mücade
lenin bütün kültürel, düşünsel ve eylem 
pratiğine bilinçli, kapsayıcı , bir tarzda sahip 
çıkmak zorundayız. Bu sür~ç, ön yargısız ve 
Diyalektik-Materyalist bir sistematıkle 

gözlendiğinde, mücadelemizin köklerine daha 
sağlam tutunabileceğiz.. Yine, mevcut top
lumsal sistemin eleştirisi, · bize DEVRİMCİ 
alternatifi örgütlenmemizin temellerini 
verecektir. 

Kürdistan' lı Komünistler, bu evrensel bakış 

ve sorumluluk içinde; bugün tüm sıcaklığıyla. 

sürüp gitmekte olan ulusal .kurtuluş mücade
l-esinin örgütlendirilmesi ve doğru hedeflere 
kanalize edilmesinin, ancak bu kavganın 

bilinçli örgütleyicileri olarak orada yerlerini 
almakla kalmayıp; aynı zamanda Kürdistan 
eme~çilerine sınıf bilinci kazandı rm ak ve 
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toplums.al kurtuluş savaşının da içinde olmak ı 
, görevi ile ''yükümlüdürler. ·· 

Kürdistan'lı Komünistler, hem ulusal kurtu
luş mücadelesinin üretgen kSrarlı .. bir savaşçı- , 
sı, hem de. emekçi kitlelerin örgÜtlendirUme
sinde enternasyonalist-sosyalist görevlerin 
bilinçli blr kadrosu olarak hareket etmek 
zorundadırlar. 

Sosyalizmi sadece "iman kuweti" ve ütopya 
düzeyine indirgeyen ve emperyalist Burjuvazi
nin YAYGIN SÖYLEMINDEN ETKILENMlŞ 
KIŞILERIN demoralizasyonuna karşı en etkin 
mücadele; emperyalist-kapitalist sistemin, Kürdistan'lı Komünistler, 1992 1 Mayıs'ını alternatifini yaratacak olan dinamiklerin dünya proletaryasının şanlı tarihinin ve yeniden tanımlanması v~ .. =ANTI-KAPl"J;ALlST · kazanımlarının ulusal ve evrensel ,aörevlerinin, MÜCADELEYI örgütlernek oirnalıdır.. .· · Diyalektik birliği içinde görmek ôtırumunda-
Bugün Kürdistan'lı emekçilerin önünde duran dırlar. 
acil siyasal görev; ULUSUN ÖZGÜRLÜ~Ü YAŞASlN , KÜRT ULUSU'nun ÖZGüRLO-ÜLKENIN BAGIMSIZLilil'dır. Bu görevi~ GO ve KÜRDISTAN'ın BAGIMSIZLİGI ! 
başarılması Için, Kürdistan'lı Marksistler en .sınıfsız, sömürüsüz, özgür bir dünya için geniş muhalefeti biraraya getirmekle yüküm- emperyalist-kapitalist köleliğe karşı ULU-
lüdürler. Ulusal kurtuluşun tek yolu; ayrı SAL ve .TOPLUMSAL KURTULUŞ MÜCA-ayrı kutuplardan hareket eden, fakat çıkarları DELESINI YÜKSELTELIM ! · 
ö~gürlü.k ve .bağımsızlık hedefinde çakışan 
tum sıyasal ve ·. toplumsal güçleri ORTAK 
BİR T.Af.RRUZ CEPHESI'nde bir araya getl
rilmesıdır. 

(•) 28 Nolu Parti Bildirisi. 

PARTfYA RlZGARfYA KURDISTAN 
(PRK/rizgarf) 

Mayıs 1992 POLIT BüROSU 
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-V-
(geçen sayıdan devam)· BEŞİKÇİ 'NİN "YENİ" TEZLERİ 'NİN iRDELENMESL -

15- PKK eylemleri. ile ila i 1 i tek yan lı bilgilenme. 
tek yanlı çözümleme; 

Siyasetin-öze ll i kle sosyal i st s i yaseti n-bir 
ahlakı vardır. Onun için diyoruz ki "yalanı bir 
siyasi mücadele yöntemi olarak" normal karşılayan
ların, yalana dayalı bilgi üretmekte beis görme
yenierin ürettikleri bilgiler bir bilim adamı 
için güvenilir bilgi kaynağı değildir, olmamalı
dır. Bu kaynaktan ulaşan bilgiler doğrulanmadan, 
gerçekliği araştırılmadan kullanılırsa büyük 
yanılgıya düşülür. 

öte yandan sömürge toplumlarda "müthiş yalan 
söyleme ve müthiş yalana inanma" sosyal psikoloji
sinin, efsaneler yaratma, abartma alışkanlıkları-

nın bulunduğu da bir gerçek. Buradan alınacak 
veriler birçok gerçeğin ipuçlarını verir, ama 
doğrunun yerine geçmez. 

Beşikçi•nin, kitabında bu kaynakl~rın ürettikle
ri kimi bilgilere itibar etmiş olması~ ya ·da 
artık açık, belirgin bir hale gelmiş ·~kitle 
katliamı 11 niteliğindeki eylemlerini çlıııamış var 
sayması, görmezden gelerek çözümlemelerde bulunmas 
üzücüdür. 

PKK, yalnız kendine siyasi hasım olarak gördük
leri hakkında deği ı; eylemleri, faaliyetleri 
hakkında da yanıltıcı bilgiler, 1yalan haberler, 
açıklamalar yapmakta sakınca görmemektedir; Bunu 
savaşın bir gereği olarak görmektedir. Kendi zaaf 
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ve tahribatlarını gerekçelendirmek ve devrimci 
k:pmuoyunda savunabilmek için de abartılmış, aslı 
astarı olmayan haberler üretebilmektedir. 

ülkemizdeki kimi olaylar ve olgular hakkında, 
TC. basınında tek yanlı, Kürt ulusal. demokratik 
mücadelesine düşmanca yorumlar ve biçimlendirme
lerle dolu haberler yazıldıQı bi ı iniyor. Ne var 
ki, TUrk basınının haberleri gerçeği yansıtmıyorsa 
da, bu, "tam tersinin doğru olduğu" sonucuna 
götürmez. Olguların tam anlamıyla bilinmesi için 
çok değişik haberler kaynaklarına, öze ll i kle de 
görgü tanıklığı, bilgisi olanların, yaşayanların 

anlatımıarına itibar e~mekten en dçığrusudur;. 

Biz, birkaç örnekle, PKK eylemlerinin kimileri
nin yanlış değerlendirmeler ile, kimilerinin de 
hiç olmamış, hiç yaşanmamış gibi varsayılmasından 
kaynakt~nan bu yaklaşımın eleştirisini yapmaya 
çalışacağız. . 

Köy okullari işkence merkezi oldukları için miı 
yak ı lıyor? 

Beşikçi kitabında konuyla ilgili şunları yazı-
yor: 

" •• örneğin köy okulları işkence merkezi olarak 
k~llanıldığı zaman Türk basını bu olaydan hiç 
sozetmemektedir. Köylünün tümünün, kadın, 

ll2 

erkek, çoluk-çocuk, genç-ihtiyar, köy okullarına 
doldurulduğundan, buralarda herkese işkence 
uygulandığından hiç sözetmemektedir. Fakat bu 
işkence merkezlerine bir saldırı olursa, bu 
işkence merkezleri yakılırsa, 'PKK yine okul 
yaktı' diye kıyametlerkop·arılmaktadır.•r ("Dev-

letlerar~sı Sömürge Kürdistan, s.57) 

" •. 1984'den sonra, yani Kürtlerin silahlı 
mücadelelerinin başlamasından sonra Kürdis
tan'da şöyle olaylar gözlendi. Güvenlik 
güç!eri köylere baskın yapıyor, bütün köylü
lerı çoluk-çocuk, kadın-erkek,. genç-ihtiyar 
demeden evlerinden çıkarıyor, dışarıda bir 
meydanda topluyordu. Sonra binbir türlü 
hakaret ve işkence başlıyordu. tşkence merkezi 
o~arak bazan d~ karakollar kullanılıyordu. 
Köy okulları ışkence merkezi, sorgulama 
merkezi, kısaca karakol olarak kullanılıyordu. 

. Köy o~uııar:ı. 15 gün, 25 gün tatil ediliyor, 
bu sure ıçınde çocukların eğitimine ara 
veriliyordu. Bazı köy öğretmenleri de devletin 
güvenlik güçleriyle, Milli Istihbarat Teşki

latıyla birlikte çalışıyor~ardı. Bu görev 
onlara dayatılıyordu. Öğretmenierin bir kısmı 
~u göre~i coşku ile kabul ediyor, hatta 
ışkencelı sorgulamalarda hazır bulunuyorlardı. 

Gerek yazılı basında ve gerek sözlü basında 
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okulların sorgulama merkezleri olarak kulla
nı lması, bazı öQretmenlerin bu süreçte coşku 
ile görev aldıkları konularında en ufak bir 
haber yayınlanmamaktadır. Fakat bu tür okul
lara ve öğretmeniere gerilla saldırıları 
başlayınca 1 PKK yine okul yaktı ı, 1 PKK öğret
men öldürdü 1 biçimindeki haberleri bütün 
yayın organlarında okumak mümkündür. Burada 
temel amaç kuşkusuz Kürt gerillaları kamuoyun
da çirkin göstermeye çalışmaktır. Kamuoyunda 
gerillalar hakkında olumlu bir izienim oluşma
sına engel olmaktır. Bunun yolu da onları 
mağdur, işkenceye uğramış, zulmü yaşayan 
kişiler olarak gösterebilecek . habe~lere kesinlikle yer vermemek, fakat gerılla şıdde
tini çirkin, hunhar, kan emici, çağdaşlık 
düşmanı, aydınlıktan korkan. okur-yazarlıktan 
korkan, kitlelerin okur-yazar olmasını isteme
yen bir konumda kamuoyuna sunmaya çalışmaktır. 
Gerilla şiddetine neden olan devlet terörünü 
i.se gizlemek önemli bir çabadır." (Bilim-Resmi 

ideoloji, Devlet-Demokrasi ve Kürt Sorunu, s.39) 
Bu belirlemelerden birkaç bilgi edinmek mümkün: 

1-Köy okulları karakol olarak, işkence merkezi 
olarak kullanılmaktadır. 
2-Bazı köy öğretmenleri MtT 1e, güvenlik -
kuvvetlerine coşku ile yardımcı olmakta, 

birlikte çalışmaktadır. 
3-PKK bu yüzden bu tür okulları yakmakta ve 
böyle öğretmenleri cezalandırmaktadır. 
4-Bu olayları tek yanlı sunan Türk basını 
Kürt gerillalarını (PKK 1 yı) aydınlıktan 
korkan, okur-yazarlıktan korkan, kitlelerin 
okur-yazar olmasını istemeyen kişiler olarak 
sunmak istemektedir. 

Burada zahiri olarak kabul edilen dördüncü bir 
şık daha var. Eğer gerçekten de köy okulları 
işkence merkezi ve karakol haline getirildiği, 
öğretmenler ajanlık, güvenlik güçlerine ortaklık 
yaptıkları için değil de eğer "eğitim ve öğretim faaliyetlerinden ötürü" bu şiddete maruz kalsalar
dı, bu imaj doğru olabilirdi. Çünkü okur yakmak, 
öğretmen öldürmek başka türlü mazur görülemez, gösterilemez. · 

Köy okullarının işkence merkezi olarak kullanıl
dıkları, karakol haline getirildikleri; bazı köy 
öğretmenlerinin bu gibi pis işlere bulaştıkları 
da doğru. Doğru olan başka şeyler de var: İşkence merkezi haline, karakol haline getirilen yalnız okullar değil, sağlık ocakları ya da seçilmiş 
gelişigüzel evlerde karakol olarak kullanılabili
yor. Kürdistan 1da devletin güvenlik kuvvetlerine 
yardım eden tek kategori bazı öğretmenler deği 1, devlet memurları ve halktan da pek çok kimse var. 
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Geniş bir muhbir-ajan a~ı kurulmuş. 

Diğer bir olgu da köy okullarının yakılması, 

öğretmenierin öldürülmesinin amacı; buralarda 
işkence yapıldığı, karakol haline getirildiği 
için değil, "Kilrdistan•da sömürgeci eğitim ve 
öğretim faaliyetlerini baltalamak, asimilasyon 
politikasına darbe vurmak" kampanyası olarak 
yürütüldüğüdür. PKK, eylemlerini bu amaçla yürüt
mUş; fakat tepkiler yoğunlaşınca, okulların 

karakol haline getirildiği için yakıldığı, ö~ret

menlerin ajan ve işkenceci olduğu için öldürüldük
leri savunulmasına geçilmiştir. 

Bu çifte gerekçelendirmedir. 
Bizim kendi kaynaklarımızdan, Kürdistan•ın 

çeşitli bölgelerinden aldığımız bilgiler, okul 
yakma ve öğretmenierin öldürülme eylemlerinin, 
"sömürgeci eğitim ve asimilasyonu baltalamak" 
adına yapıldığını doğrulamaktadır. 

Eğer PKK • nın "okul yakma ve öğretmen öldürme 
eylemleri" bu gerekçeler esas alınarak tartışılsay .. 
dı gerçek boyut daha iyi anlaşılırdı. 

Kürdistan•da TC.'nin eğitim-öğretim kurumlarının 
niteliği üzerinde bir görüş ayrılığımlz söz 
konusu değil. Fakat bu aygıtların ortadan kaldı

rılması, işlevsiz bırakılması için okulların 

yakılması ve öğretmenierin öldürülmesi gibi 
ll4 

"şiddet" de~il, siyasi mUcadele yollarının kuila
nılması gerektiğini dUşUnUyoruz. Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesinin askeri hedefleri okul lar, 
öğretmenler vb. değil TC. ordusu, korucular, ajan 
ve muhbir şebekesidir. 

Ama, PKK 1988-89 öğretim yılında eğitim kurumla
rına askeri bir kampanya yürütmüştür. Gezici 
gerilla timleri, ulaşabildikleri köylere gitmiş, 

oradaki öğretmenleri görevleri~i terketmeleri, 
sömürgeci eğitime alet olmamaları; ya da PKK 
insiyatifine girmeleri ya da kendilerine karşı 

şiddet k.uııanı lacağı yolunda propaganda,. ajitasyon 
ve tehdıde uğratılmışlardır. Bu yaygın faaliyet 
yürütülürken de, eğitimin sekteye uğraması için 
PKK 1nin etkin olduğu bütün alanlardaki köy ve 
mezra okullarının kapatılması, çalışamaz hale 
getirilmesi hedeflendiği için, görevlerini terket
mek. istemeyen öğretmenleri uzaklaştırmak, genel 
bir gözdağı ve dehşet saçmak için "şiddet" kulla
nılmıştır. Bunlar okul yakma, lOjmanları silahla 
tarama, kendilerine açık tavır koyan öğretmenleri 

de diğerlerine ibret olması için öldürme gibi 
yöntemler izlenebilmiştir. ödUrOlen öğretmenierin 

hepsinin MiT. ajanı olduğu, devletle işbirliği 
yaptıkları için öldilrüldükleri doğru bir bilgi 
değildir. İçlerinde bu tUr kişiler vardır, olması 
da muh~emeld.ır. Elde araştırılıp, belgelenmiş 
somut bır verı yok. Olaylar bu yüzden araştırılma-
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ya muhtaç. Ama, bizim bildiğimiz en az üç örnek; 
öldürülen bu öğretmenierin ajan olmak bir yana, 
devrimci örgütlerin sempatizanı ya da taraftarı 
oldukları yolundadır. Hatta bazı yörelerde köy 
öğretmenliği yapan anti-sömürgeci görüşlere 
sempati duyan öğretmenler, kendilerinin de eğitim
öğretim faaliyetlerini bırakmaları için kaç kez 
tehdit edildiklerini; devrimci düşünce taşıdıkları 
öğretmenlerden kimilerinin okulun bayrak direğine 
asılmak; ailesiyle birlikte taranmak gibi eylemle
re kurban gittiklerini anlatmışlardır. (Bingöl
Elaziğ bölgesi) 

PKK, kendi eylemlerini kamuoyunda savunamaz 
duruma düştüğü zaman, onu en savunulabilir biçimde 
rasyonelleştirme çabasına girmekte: "Ajanlık 
yapıyorlardı, muhbirlik yapıyorlardı, işkenceye 
yardım ediyorlardı" gibi bilgiler üretmektedir. 
Bütün örgütlerin "yöneticileri MtT 1ten direktif 
aldıklarına" göre köy öğretmenleri neden almasın
lar? Bunun inandırıcı olması çok daha kolaydır. 

Dahası kasabalarda, köylerde özel timlerin, 
jandarmanın karakolları var. Ordu birliklerinin 
işkence merkezleri var. Bunlar gece-gündüz demeden 
çalışıyorlar ••• Okul yakmakla kamuoyuna ne tür 
bir siyasi mesaj verilebilir? Silahlı propagandada 
eylemle eylemin mesaj ı arasında doğrudan bir 
ilişki,, süratle kavranabilirlik önerııli bir. ayrım
dır. Bır karakol basıldığı zaman, eylemin askeri 

g9c9n bölcedeki varlığının istenmediği, o askeri 
gucun faa~liyetlerine karşı olunduğu, başka bir 
açıklamaya gerek kalmadan kavranabilir. Bir okul 
yakıldığında ise ortaya çıkan mesaj, okulun 
varlı~ına, ol<ulla simgelenen eğitim ve öğretime 
kar ş ı o ı unduğu imaj ı d ır. PKK, eğer gerçekten de 
bir köy okulunda işkence yapıldığı için. oraları 
yakarak bir mesaj taşımak istemiş olsa bile, bu 
ancak çok yaygın bir propaganda ve aydınlatma 
faaliyetleri ile kavranabilir. Okul yakmak kitle
lere böyle bir mesaj ı taşımıyorsa, bu eylemlerin 
siyasi ya da pratik yararı nedir? 

Okul yakıldığı için, özel Tim, artık o köyde 
işkence yapacak yer bulamayacak mı? tşkence 
tezgahını meydanlarda, evlerde kurmaya devam 
ederneyecek mi? Elbette özel Tim 1 in, jandarmanın, 
işkence yaptığı, yapacağı o kadar çok alan, mekan 
var ki •. Dolayısıyla, böyle bir caydırıcılık için 
ya da siyasi bir hedef alınması gereken okullar 
ya da öğretmenler değil, işkence merkezlerinin 
kendileri olması gerekmez mi? 

Bu varsayımlar üzerinde fikir yürütmemizin 
nedeni okul yakmanın "oralar işkence merkezi 
olmuştu, öğretmenler işkencec iydi" gerekçelerinin 
inandırıcı olmadığı, asıl kastın eğitim-öğretim 
faa ı iyetlerine yöne ı ik mesaj vermek, caydı rı cı lık 
sağlamak olduğunu belirlemektir. Gerçekten de bu 
çabalar eğitim-öğretim faaliyetleri konusunda 

. 115 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



geniş bir alanda caydırıcı olmuş, birçok köy sınının değil, dünya basınındaki verdiği imaja da 

okulu kapanmıştır. Öğretmenler çoğunlukla görev dikkat eder. ÇünkD, Kürdistan Ulusal Kurtuluş 

yapmaktan kaçınmaya başlamışlardır. Bu kadar açık Mücadelesi 'nin pek az dostu vardır. Dünya kamuoyu

bir siyasi mesajın doğrusu ve yaniışı tartışılması nun antipatisini kazanacak, karşı biçimlenmesini 

gerekirken; "okullar işkence merkezi olduğu için çağrıştıracak eylemlerde. -hiç bir kazancı da 

yakıldı, öğretmenler işkencelere katılıp güvenlik olmadığı hesaplanı rsa- ısrar etmek, hangi bi ı inç

kuvvetlerine yardım ettikleri için öldürüldü" lili~le izah edilebilir. 

den i lerek ası 1 mesel~ni.n tartışm.? dı~ı tutulması· Söz gelimi bir okul yakıldığında, bir öğretmen 

nın. ne faydası ol.abıl~r? B~. ~ur bır yaklaşımı kurşun·a dizildiğinde bunun mesajı kolayca çarpıtı

benımsemek, resmı ıdeol9Jını~ ~alıpl?rınd?n labilir ve Uzerine kitapta ötnekler verildiği 

kaçınalım derke~,. başka tur bır yonlendırmenın gibi pek çok kıyametler koparı labilir. Ama askeri 

sınırlayıcılığı ıçınde tartışmak olur. bir kakakol basıldığında, çatışmada askerler 

Beşikçi'nin, bize göre asıl azerinde durması öldürüldüğünde, basın "intikam yeminleri etse", 

gereken, Kürdistan'da sömürgeci eğitim-öğretim kışkırtmalarda bulunsa bile bunun f~zla bir 
kurumlarına karşı askeri şiddet kullanılmasının propaganda değeri yoktur. Çünkü, o askerlerin 

tartışılması olmalıydı. Kuşkusuz, bu doğru da orada "gül" toplamadıklarını herkes bilir. Onların 

görülebilir. Bunlar tartışılacağına sadece "mazur ellerinde kat kat UstDn silahlar, donanımlar 

görme" türünden açıklamalara gidiliyor. olduğunu ve buna rağmen onlarla çatışan, onları 
yenebilen bir gDç oluştuğu imajı hemen ortaya 
çıkar. Bunun propagandası, tersine gerillanın 

işine yarar. Onun etkinliğine, moral güç kazanma
sına neden olur. Zaten dikkat. edilirse, Radyo, 
TV., Basın bu tür olayları mümkün olduğu kadar 
küçük başlıklarla vermeye -mümkünse hiç vermemeye
özen gösterirler. 

TUr~ basınının KUrdistan Ulusal Kurtuluş MDcade-. 
lesi'ndeki her olayı kullanacağı, çarpıtacağı, 

kamuoyunu yönlendirmeye çalışacağı bilinen bir 
olgudur. Yadırganan bir olay değildir. Böyle 
yapmaları beklenirdi. Bizce burada dikkat edilmesi 
gereken noktalardan biri de basının ne tür olayla
rı "kullanma", kolayı ık la demogoj i konusu yapma 
eğil iminde olduğu ve bunlardaki başarısı olduğu

dur. Modern, bilinçli bir gerilla hareketi bDtün 
bunları hesap ederek adım atar.Yalnız Türk ba.-
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Sonuç olarak, zaten işlevi ve niteliği belli 
olan basına, "niçin gerilla hareketini karaliyor
sunuz, eylemlerini çarpıtıyorsunuz'~ diye eleştiri 
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yöneltmek yerine, bu, karşı güçlerin işine yaraya
cak ona propaganda malzemesi verecek yanlış eylem 
perspektifinde ısrar etmenin, ulusal kurtuluş 
mücadelesine yarar getirmedi~i vurgulanmalıydı. 
16.- PKK "İkiyaka 11 katliamını ,yapmadı. Peki ya 
diöerleri? •• 

"Bilim-Resmi İdeoloji, Devlet-Demokrasi ve Kürt 
Sorunu" kitabının 101. sahifesinde 24 Kasım 1989'
daki Şatköy ( .tkiyaka. ) köyündeki bir eylemde 
13'ü çocuk ve kadın 21 ·kişinin öldürüldü~ü ve 
yine Irak sınırı yakınlarında, 8 çobanın da 
kurşuna dizilmesi olayı ile ilgili olarak; PKK'nın 
~ari.s Kürdistan Komitesi'nce yapılan açıklamada 
tkıyaka Katliarnı'nı PKK'ninln yapmadığını, 13 

Ara~ık 1989 tarihinde açıkladı~ı• olay üzerinde 
genışçe duruluyor. Bu olayın üzerine giden ve bu 
nedenle topl~tılan "2000'e Do~ru" dergisinin 51. 
sayısında "Ikiyaka Köylüsü Şüphede: Katliama 
Kontra Aşiret tşbirl i ği" kapa~ ı kullanı ldığı gibi 
bilgiler verildikten sonra şunlar yazılmış. 

" .. Yukarıda Türk basınının, özellikle günlük 
Türk basınının 26 Kasım gününden itibaren 
PKK'yl eleştiren, PKK'ya ağız dolusu küfürler 
yapan yazılar yayınlandığı.nı belirtmiştik. Kısa 
bir zamanda olayın PKK t.arafından gerçekleşti
rilmediği anlaşıldı. Fakat PKK' yı günlerce 

eleştiren basın, köşe yazarları bu durum karşı
sında en ufak birşey söylemedi. Devleti, güven
lik güçlerini en ufak bir şekilde eleştirmedi
ler. Türk basını devletin cinayet işlemesini, 
kadınları, bebekleri öldürmesini do~al karşıla
maktadır. PKK karşısında insan hakları savuncusu 
kesilen Türk basını devlet karşısında neden bu 
kadar eziktir. Sinmiştir. Korkaktır ve devlete 
dalkavukluk yapmak hissine kapılmaktadır~ 
Genel doğruyu burada, bir kere daha tekrarlamak
ta yarar vardır. Türk basını MtT' in bir şubesi 
gibi çalışmaktadır. 
M. Ali Birand, 'PKK'nin Son Cinayeti örgUtteki 
Çatlama işareti mi Veriyor?' başlıklı yazısında 
üç olasılık üzerinde duduyor: 

J •• 1-PKK lideri Abdullah öcalan bundan önce· 
kiminle görüşse "çocukların, kadınların, masum 
sivillerin öldürülmesinden hiç hoşlanmadığını, 
bu tip olaylardan haberi olmadı~ını, hiç bir 
şekilde emir vermediğini hatta sorumluları 
cezalandırdığını söylerdi. 
Bu son toplu cinayet Apo'nun söylediklerinin 
yalan olduğunu, verdiği demeçlerle karşısındaki
leri açıkça aldattığını, toplu cinayetleri, 
Çocuk-kadın öldürmeyi politika olarak benimsedi-
ğini ortaya çıkarıyor. · 
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2-tkinci olasılık, bu son cinayetin Apo'ya 
ra~men ya da bu konudaki duyarlılı~ı hiç bir 
şekilde dikkate almadan işlemiş olması •• 

Bu olasılık Apo•nun, PKK'nin bazı gruplar 
azerindeki etkinli~inin kalmadı~ını gösterir 
ki, son bir yıl içinde örgUtUn bölUndU~U yolun
daki söylentilerin do~rulu~unu ortaya koyar. 

3-Di~er bir olasılık da 1989'u 11 atılım yılı 11 

olarak ilan eden PKK'nin içindeki bazı grupların 

hesaplı bir şekilde bu katliamı gerçekleştirme

leridir. 
Neresinden bakılırsa bakılsın son olay, PKK 
açısından büyUk sorunları gUn ışı~ına çıkarmak

tadır! • 

GörUldU~U gibi M. Ali Birand, Satköy katı i am ı 
ile ilgili olarak Uç olasılık azerinde duruyor. 
Halbuki gerçek, bu olasılıklardan hiçbiriyle 
ilgili de~ildir. Kontrgerilla, yani devlet 
tarafından hesaplı kitaplı işlenmiş bir cinayet 
sözkonusudur. Temel amaç, PKK'nin KUrt halk 
yı~ınları arasındaki etkinli~ini kırmaktır. 

PKK'yi Türk kamuoyu önünde çirkin göstermektir. 
Başka bir amaçtan daha söz etmek mUmkOndUr: 
PKK'ya destek veren KUrt halkını cezalandırmak ... 
(A.g.e, s.103). 
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Her iki çalışmada da, PKK'nin köy koruculuk 
sistemine karşı eylemler yaptıQı ve bu eylemlerde 
korucu ailelerinin çoluk-çocuklarıyla birlikte 
öldUrUlmesi olayları azerinde başka, bir bi lgilen
dirme ya da de~erlendirmeye rastlamıyoruz •• 
Oysa,tkiyaka'daki olayı PKK de~il'. 'devlet gUçleri
nin yaptı~ı anlaşılmışsada, PKK'nin yaptı~ı ve 
kendi lerince de kabul edi 1 ip savunulan aynı 

türden pekçok olaylar oldu. Bunların gerek iç 
gerekse dış kamuoyunda olumsuz·. ya·nkıları ve 
devrimci hareket içinde de sert ,eleştirilere yol 
açtı~ı biliniyor. Buna ra~men PKK'nin . bu tür 
eylemleri yapmadı~ı. ya da bu tUr olaylar tkiyaka 
dışında başka hiç olmamış gibi onlardan hiç 
sözedilmemesi, önemli bir noksanlık olarak görül
melidir. 

11 Devletlararası SömÖrge Kürdistan" kitabında 

Beşikçi şöyle yazıyor: 

11 
•• Oguların izlenirninden ve ~özleminden taviz 

verilemez. Bazı olguları yok saymak; görmezden 
gelmek, olmamış saymak yetkisine sahip olamayız. 
Bil i.m adamları arzu etti~leri şeyl.eri de~ il. 
olanları de~erlendirmek zorundadırlar. Kendi 
kafalarında oluşturmaya çalıştıkları .gerçek' i 
değil, somut gerçek'i dikkate almak zorundadır-
lar... · · 

Eğer olguların izlem ve gözleminden taviz 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



verilmeyecekse, bazı olguları yok saymak, görmez-ı, ler PKK'ye destek veren Kürt kö~lüsünün cezalanden gelmek yetkisine sahip değilsek; 1987-89 · dırılması anlamına da gelmektedır. 
yılların~a PKK tarafın?a~ gı:rçekleştirilen bu Elbette Beşikçi gibi bir insanın böylesi eylemeylemlerın de değerlendırılmesı, neden .ve sonuç- lerden etkilenmemesi, onları onaylaması düşUnülelarının, olumlu ya da olumsuzluklarının ırdelenme- mezdi. Ayrıca aeşikçi, bu tür eylemleri devrimcisi gerekirdi. Elbette hem Türk basınının hem de !erin yapmış olabileceğine ihtimal vermeyecek Türk. devletinin komploları, provakasyonları kadar iyi niyet sahibidir. Belki, bu yöndeki en teşhir edilmeli, cesareti~ üzerine gidilm~lidir. ufak bir bilgiyi, lehte yorumlayacak kadar bunu Bu ertelenemez bir görevdır. Bunlar gerekıyor •. O ıstemiş de olabilir. Ne varki, ,Bütün bunlar, halde somut olan, nesnel olan bir süreç neden bizlerin de olmamasını istediğimiz, ontınla bağdaşolm~mı~ ~ibi hiç üzerin~e durulmadan sessızı ikle tırmadığımız bu tür eylemlerin yapılmış olmadığını geçıştırıliyor, eleştirı ve değerlendirme dışı kabul etmek için bir mazeret teşkil etmez. O tut~luyor? Bilim adam!~rı arzu ettikleri şeyi zaman istediğimiz gerçek' i, ·somut gerçek yerine değılde olanı değerlendırrnek zorundalarsa, Kurdis- koymuş oluruz. Hele, bilimsel bir çalıŞma yapılıtan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nde acı yaralar yorsa, bu daha çok titizlik gerektirir. açan, tahribatlara yol açan bu eylemlerin de , . . . . . . değerlendirilmesi gerekirdi. 1987 den başlama~ üzere, ikı yıl içerısınde köy 

tkiyaka Katılarnı ile ilgili olarak Beşikçi'nin 
yazdıklarından şu sonuçları çıkarmak mümkün: 

1- Bu tür katı i arnlar devletin güveni ik güçleri 
tarafından, kontrgerilla tarafından yapılmakta 
ve PKK'nin üzerine atılmaktadır. PKK yapmış 
gibi gösterilmektedir. 
2- PKK bu tür eylemleri yapmamaktadır. 
3- Bu tür eylemler PKK'nin halk arasındaki 
etkinliğini kıracak, onu Türk kamuoyu önünde 
çirkin gösterecek eylemlerdir. Ayrıca bu eylem-

koruculuğuna yönelık eylemlerde 630 kadın, çoluk
çocuk, ihtiyar mahsum insan öldürülmüştür. Bunlar
dan ikisi Kasım 1989 Şatköy (tkiyaka) ile Haziran 
1990'daki Çevrimli köyünde 26 kişinin öldOrülmesi 
olayı PKK tarafından reddedilmiştir·. Di~er eylem
lerin içerisinde, oluş biçimiyle karanlıkta kalan
lar, devletçe ya da aşiretlerce yapılmış_ olanlar 
olduğu kuşkusu olmakla birlikte,hementümO PKK'nin 
köy korucularına yönelik eylemleri sırasında 
öldürülmüşlerdir. PKK bu eylemleri üstlenmiştir. 
Sadece bu eylemlerin köy koruculuk sistemine 
yönelik olduğu, çoluk-çocuk ve kadınların ise 
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hedef olmadıklarını, eylemler sırasında, çatışma
lar sırasında öldüklerini kabul etmişlerdir. 
Eğer, bu tür eylemlerde hedef gerçekt~n d~ .korucu 
aileleri değilse, eylemlerin oluş nıtelığı yine 
de düşündürücüdür. Gerçek hedef olarak_ gösterilen 
köy korucularından bu eylemler sırasında ölenler!n 
sayıs~ 78 kişidir. Oysa, aynı eylemlerde "h~defın 
dışında bulundukları halde öldürOlen." masum :nsan
ların sayısı 600 10 bulmaktadır. Yanı, hedefın dı
şında bulunması gerekenler, hedeften sekiz misli 
daha fazla zarar görmOşlerdir. Oysa, bu sayının 
hedeften çok olması bile başlı başına bir baş~rı
sızlık ya da. umursamama olarak sayılması gerekır. 

Oysa gerçek aslında bu da değildir. Koruculuk 
sistemine karşı caydırıcı olmak için korucular 
aileleri ile birlikte cezalandırılmakta.. Bu 
eylemlerin yaratacağı dehşet ve korkunun korucular 
için caydırıcı olacağı dOşOnOlmektedir. Bunun 
dışında korucuların devrimcilere karşı eylemleri, 
onları ihbar etmeleri, ölOmlerine yol açmaları 
karşısında "bunların çoluk-çocuk kökOnO korutacak'
sın, ocağını tOttOrmeyeceksin" biçimindeki, 
feodal, aşiretlerarası kan davası mantalitesinin 
i~letildiğine kuşku yoktur. Kendi kendini değiş
tirdiği söylenen "gerilla hareketi" bu gibi ilkel 
mantıklarla, mOcadele yöntemleriyle, hareket 
edebilmektedir. 

Kısaca, bu eylemlerin sorumlusu PKK 1dir ve 
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nesnel bir olgu olarak değerlendirilmelidir. 
Aslında, koruculara yöne ı ik eylemler sırasında 

kadın, çocuk, masum ·insanların öldOrülmeleri, 
katliam yapılmasını "devrimci e_yıl.e.m'':.le 
bağdaştırmak, devrimci leri n yapabileceğini kabul 
etmek zordur. Bizler de. böyle dilşilnüyorduk. 
Bizler de böyle olmamış olmasını çok istiyorduk. 
ÇOnkü,bu eylemler yalnız PKK• ye değil tom devrimci 
harekete, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi•ne 
mal olmaktadır. Kitleler içinde, tarih. önünde 
bizleri sorumlu kılmaktadır. Biz de, bu tor 
eylemleri PKK 1nin yapmamış 9lması bilgisine 
inanmaya her an hazırdık. f,akat, eylemlerin 
devamından sonra bu beklentimiz· umutsuz bir çaba 
olarak kaldı. Bu tür eylemlerden sıyrılmak bir 
yana, bu eylemler savunuldu, üstlenildi, hatta bu 
tür eylemlerde masum insanların öldürülmesini 
eleştirmek, "karşı-devrimcilik, hainlik, sömürge-· 
cilerin ağzıyla konuşmak" sayıldı •• · 

PKK 1nin böyle açıkça kabul ettiği, üstlendiği, 
hatta eleştirilmesini karşı-devrimcilik saydığı 
bu tür eylemler ilk kez "tkiyaka" köyünde oluyor 
değilki. Eğer tkiyaka olayını devlet yapabiliyor
sa, bu onun yararına bir eylem olarak değerlendi
riliyorsa, daha önce örgotün üstlendiği, savunduğu 
bu eylem perspektifinin çok ciddi bir biçimde 
eleştirilmesi gerekmez mi? Bunun ulusal kurtuluş 
mücadelesine, KUrdistan • a getirdiği zararların 
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vurgulanması gerekmez mi? 
Bundan neden kaçınıldı~ını anlamak bizim için 

çok zordur .• 
Şu olguların bilinmesi belki aydınlatıcı olabi

lir: 
1987 Nisan-Mayıs aylarında da önceki birkaç 

küçük olaydan sonra Pınarcık'ta 20'nin üzerinde 
masum· insan katledilmişti. ·Ardından bir ay sonra 
Peçenek'de daha çok sayıda kadın, çocuk, masum 
insan öldürüldü. TC. basını -beklenece~i gibi- bu 
eylemler vesilesiyle şBvenizmi kışkırtıyor, 
Kürtleri gözü dönmüş, insanlıktan çıkmış caniler 
olarak gösteren sayfa sayfa yazılar yazıyor, 
TV 'de görüntüler yayınlanıyordu. Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi, PKK ve bu eylemler şahsında 
kan-dökücü, yönsüz-yolaksız bir terörizm hareketi 
olarak lanse edi 1 iyordu. Bütün Türkiye ve dünya 
kamuoyuna bu olayın foto~rafları yayılarak geniş 
bir anti-propagandaya girişiyorlardı. Bu tür 
eylemleri "devrimciler" yapamayacagına göre, 
bizim için tek bir yorum kalıyordu geriye: O da, 
devletin bazı karanlık güçlerinin Kürdü Kürde 
kırdırmak, gerillaların kitleden tecrit olmasını 
saQlamak, Türkiye'de Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesine karşı şövenizmi tahrik etmek, dünya 
kamuoyunda ulusal mOcadeleyi terörist olarak 
mahkum ederek, varolan ya da olabilecek sempati 

ve uluslararası destekleri caydırmak. Çünkü, bu 
eylemler aricak bu karşı-propagandanın malzemesi, 
olarak işe yarıyorlardı. 

Peçenek katliamının ardından, TC., geri Ila 
kamplarına karşı askeri harekat için hazırlanmaya 
başladıgında, bu yargımız kesinleşti. Bu olaylar 
bilinçli olarak yaptırılıyor ve Güney Kürdistan'a 
askeri müdahale yapılması için meşruiyet zemini 
hazırlanıyordu. Nitekim, Irak'la yapılmış "s ı
ca k ta k ip" anlaşması gereQince Türk jetleri 
Güney KOrdistan'a girerek, oradaki peşmerge 
kamplarını bombaladı. Böyle katliam yapanları, 
kan dökücOleri "cezalandırnıakta oldugu" yolundaki 
propagandasına mazeretler Oretmiş olmaktaydı. 

O günlerde bizim Diyarbakır Sıkıyönetim Askeri 
Mahkemesindeki davamız devam ediyordu. Savunma 
aşamasına gelinmişti. Gerek bu katliam lekelerinin 
KUrdistan Ulusal MOcadelesi'ne vurulması ve gerek
se Güney Kürdistan'a askeri müdahale yapılmasını 
protesto etmek ve böylece protestomuzu basına 
yansıtabilmek için mahkemede okunmak Ozere bir 
dilekçe hazırladık. 

Dilekçemizde özet olarak: 
"Pınarcık ve Peçenek katliamlarının devletin 
karanlık güçlerince tezgahlanıp, devrimti 
yurtsever güçleri karalamak üzere onların 
üzerine atılmak istendi~ini, bu tOr katliamları 
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nefretle lanetlediğimiii; yine, bu oyunlar 
bahanesiyle Güney Kürdistan 1 a askeri müdahale 
yapılıp, tsrailvari imha eylemlerine girişilme

sini, ırkçı-sömürgeci, işgalci bir eylem olarak 
şiddetle kınadığımızı" vurguluyorduk. 

Bu dilekçeyi mahkemeye çıkan Yakup Çiçek, 
Şeyhmus özzengin ve Abdullah Uzun arkadaşlar 

okudu. Olayı protesto ettik. Mahkeme hemen aleyhi
mizde dava açtı. 

Bu dilekçeyi hazırladığımız zaman Diyarbakır 

Cezaevinde PKK grubu ile aramızda, ufak tefek 
tartışmalar dışında fazla bir sorun yoktu. 80 
kişilik koğuşta (39) aynı. kornilnde birlikte kalı

yorduk. Bu olaylar olduğu ve TV'de, basında 

çıktığı zaman, bütün arkadaşlar üzlllUyor, 11 PKK 
yaptı" denmesine tepki gösteriyorlardı. PKK'li 
arkadaşlar bu eylemleri kendi örgUtlerinin yaptı
ğına inanmıyor, yakıştırmıyorlardı. Biz de böyle 
dUşünüyorduk. 

Mahkemeye dilekçemizi verdiğimiz gün bizimle 
beraber PKK 'li bir arkadaşı n {Suriye tarafından 
iade. edilen HllsnU Altun) da mahkemesi vardı. O 
arkadaş da mahkemeye vereceğimit protesto dilekçe
mizi okumuş ve kendilerinin de o günkü mahkemede 
buna benzer bir açıklamada bulunacağını söylemiş
ti. Nitekim, o da mahkemede yaptığı açıklamada 
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11 Pınarcık ve Peçenek'deki katliamları devlet 
gUçlerinin yaparak, devrimci gUçleri karalamak ve 
işgalci girişimlerine zemin hazırlamak için 
kullandıklarını" belirtti. Fakat ne bizim (Rızga

ri) ne de PKK'nin mahkemedeki açıklamalarımız 

basına yansımadı, yansıtılmadı. 

Sizin de, 19 Haziran 1990 tarihli duruşmada 

"Çevrimli katliamını PKK 1nin yapmadığını, devlet 
gUvenlik gUçlerinin yaparak, PKK'nin · Uzerine 
yıkmaya çalıştığını" söylediğinizi ve "basınla 

beraber bu karalamayı protesto ettiğinizi" duydu
ğumuzda bizim dört yıl önceki bu tavrımız yeniden 
aklımıza geldi. Biz de, o zamari böyle dUşUnUyor 
ve olayı protesto ediyorduk. Sonradan PKK bu 
olayları üstlendi. ·Bununla da kalmayıp doğruluğu

nu, haklı lığını savundu. Hatta bu eylemleri 
eleştirenleri, "karşı devrimci olmakla, işbirlikçi 

olmakla, sömUrgecilerin ağzı ile konuşıiıakla 11 

suçladı. Bir zamanlar mahkemelerde "bu eylemleri 
PKK yapmamıştır, devlet yaparak PKK'nin Uzerine 
atıyor" dedikleri için kendi kendilerine özeleş

tiri yaparak, "biz o zaman Parti 1 nin politikasının 
doğruluğunu kavramarnı ş tık, yan,lış davranmış ız" 

diye bunun dUzeltilmesine(!) yöneldiler. 
Şimdi, elbette, aradan bir yığın gelişmeler 

yaşanan bir sUreç geçti. PKK'nin bu tür eylemler
den vazgeçmiş olduğu umulur. Ya da en azından 
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artık "do~rudur, haklıdır" diye üstlenmeyecek Sizin konumunuz ciddidir. Bilim adamının titiz 
kadar bir esneklik içindedirler. Ama, bu onların olmasıt gerçe~e nesnel yaklaşması' onun konumuyla 
en az iki yı 1 bu eylem perspektifini sürdürüp, ilgilidir. Daha iki-üç gün önce (Olay 16 Haziran 
savundukları gerçe~ini ortadan kaldırmıyor. Bugün gecesi meydana geldi. Siz 19 Haziran 1990 1da 
devlet, "komplo" yapıyor diye teşhir etmeye açıklama yaptınız) her tUrlU haber akışının kesik 
çalıştı~ımız şeyi, dOn kendileri hiç yUksünmeden oldu~u. bölgeye gazetecilerin dahil hiçbir kimse
yapabiliyorlardı. BugUn gerçekten bu tUr eylemleri rıin yaklaştırılmadı~ı bir olayla ilgili, yUzdeyUz 
(tkiyaka ve Çevrimli •de oldu~u gibi) yapmamış emin bilgilere sahipmiş gibi "bu olayı PKK yapma
bile olsalar, kamuoyunu inandırmaları çok zordur. mıştır." diye hUkUmde bulunmak; olayları izleyip 
Devlet bu konuda hiç bir güçlük çekmemektedir. Bu gözleyerek, kesin kanıtıara dayanarak de~erlendir
durum, PKK•nın hatası ve zaafından kaynaklanmakta- mede bulundu~unuz konusundaki i.nancı . sarsar. 
dır. ·~adece duyduQu bilgilerle, gerçek anlamda sa~lıklı 

PKK 1nin "Çevrimli katliamını biz yapmadık" diye bilgilerin o kadar kısa sürede ve cezaevinde 
açıklama yapmasına biz de sevindik. Birincisi, bu ,.e~inmesi mümkün olmadı~ı halde oldukç.a karanlık 
tUr olayları artık "savaşın bir espiri si ıı olarak bır olay h~kkında bu kadar kesin b~lırlef!lelerde 
değerlendirmiyor, onu "katliam" olarak niteliyor- bulun~ak, ı~lenen yöntem açısından ıste: .ıstemez 
lar. İkincisi, kendilerinin yapmadıklarını söylü- S?r~ ışaretı yaratır. Sonuç. do~ru. olabılır ama, 
yorlar. Bu eylemleri ancak sömürgecilerin yapabi- b~lım adamı bu sonuca, kesınleşmış, kanıtlanm~ş 
lecekleri işler olarak belirtiyorlar. Daha önce bılgi ve belgeleri~ varmak zorunda ola~ •. b~r 
böyle · söylemiyorlardı, 11 kurşun adres tanımaz" insandı;.. Mahkemede!<~ b.u a.cele açıklamanın bı!ı'!' 
diyerek savunuyorlardı. yöntemi konusundakı ımaJınıza uygun dUşmedığı 

kanısındayiz. 
Elbette, eylemin ikinci günü, gazetelere yansı

yan bu açıklamanın do~ruluQuna inanmak, o açıkla
mayı 11gerçe~in kendisi ll olarak kabul etmek sizin 
bilece~iniz bir şey. Ne varki, PKK gerçekten de 
bu eylem perspektifini tahribat yaratıcı niteli~i 
üzerinde sa~lıklı bir özeleştiri yapmadan, açıkla
maları bize inandırıcı gelmiyor. 

O aşamada olayı kimin yaptığı konusu ancak 
11 tahmin" ya da "güçlü olasılık"lar olarak ortaya 
konabilir. Ya da olayın kendisi bağışlanmaz bir 
suç oldu~u için kınanabilir. Ama bunun ötesindeki 
açıklamaları ancak siyasi endişelerle yorumlayabi
liriz. 
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.· PKK 1 lil~r geçmişte bu konularda bizi oldukça 
"mahcup". etmişlerdi. Dileriz sizi de "mahcup" 

·etme s in ler •• · 
Olayımıza dönelim: Bu mahkeme açıklamasını 

izleyen aylarda şöyle bir de~işiklik yaşandı. 

Resmi bir açıklama yapılmarnakla beraber, korucu~a
ra yönelik bu eylemlerin yorumlanmasında cezaevın
deki PKK 1 liler ·arasında kapalı bir tartışma 

0sUreci yaşandı. Yansıyan kadarıyla tartışmanı~ 

özU şuydu: Dışardan gelen bilgilerle, bu eylemlerı 
PKK tarafından gerçekleştirildiQi açıklanmıştı. 

Taban bu tUr ölUm olayıarına tepki gösterdi~i 
Için şöyle bir ikna yoluna gidiliyordu: 

"Devlet PKK'nin silahlı mücadelesini bo~mak 
için koruculuk sistemini geliştirdi. Şimdi 
yüzbine yakın korucu silahlanmış ola_rak k.arş~mı
za çlikilmiş bulunuyor. Koruculuk sıstemı KUrdO 
KUrde kırdırma siyasetidir. Böylece devlet 
kendisi ile aramıza yine KOrd olan Korucuları 
dikiyor. Koruculuk sistemi mücadelemizin önünde 
büyük bir engeldir. Parti bugüne kadar her 
tUrlU ikna yolunu deneyerek onları koruculuktan 
caydırmaya çalıştı. Fakat maddi menfaatler, 
(maaş vb.} aşiret ilişkileri vb. neden!erle 
korucular silahlarını bırakmıyor. Bu yuzden 
onlara karşı şiddet kulanılması gerekiyor. Bu 
tür eylemlerde hedef kesinlikle korucular~ır. 

Fakat baskınlar sırasında korucular genellıkle 
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evlerinde saklanıyorlar. Çocukların. kadınların 
arasına giriyorlar ya da onları öne>veriyorlar. 
Dolayısıyla çatışmada arada kalan 'Çoluk-çocuk. 
kadın masum insanlar da ölüyor. Biz de buna 
özülüyoruz. Ama ne yapalım ki bu bir savaştır. 
Savaşın koşulları bu tUr ölUmleri getirebilir. 
Bunlara alışmak lazım. Bu savaşın bir ~spirisi
dir. Daha çok kayıplar olacaktır. Kürdistan 
Kurtuluş Mücadelesi' kanla yükselecek. Bunun 
bedelini ödemek gerekiyor." 
Tartışmalar bazen boyutlansa da taban aşa~ı

yukarı bu temelde ikna edildi. Böylece daha önce 
bu tUr eylemler karşısında üzUlen, tepki gösteren 
insanlar giderek "iyi olmuş bu karşı devrimcile
rin, çoluğunu çocu~unu, zürriyetini kurutaeaks ı n 
ki digerlerine ibret olsun" demeye başlamışlardı. 

Bu değişiklik ister istemez PKK ile diQer 
gruplar arasında yer yer sürtüşmelere de neden 
olmakta gecikmedi. Bu eylemlerde masum insanların 

öldürülmesinin savunulamayacağı belirtiliyordu. 
Eylemler devam ettikçe de tartışmalar sertleşmekte 
ve kırıcı olmaktaydı. Son aşamada PKK'liler "siz 
de bu eylemleri sömürgecilerin ağzı ile eleştiri
yorsunuz, savaşta bu tür şeyler olur. ~Kurşun 
adres tanımaz" demeye başlamışlardı. 

"Hedefln muhbirler ve köy korucuları olması 

halinde hedefle hedef olmayanların titizlikle 
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birbirinden ayrılması gerekti~ini" belirtiyorduk. Bu olayların yankıları ister istemez cezaevle
KarşılıQında ise "uzaktan· ahkam kesmekle, karşı ri ne de yansıdı. Biri ikte birçok direnişi omuzla
devrimcilerin aQzı ile konuşmakla" suçlanıyorduk. mış, en güç anlarımızı kardeşçe· bölüşmüş, aynı 

Hatırlanacagı gibi, PKK'nin bu eylemleri gerek koQuşları paylaşmış, en azından cezaevindeki 
Türkiye'de ve gerekse Avrupa'da yoQun eleştirilere ilişkileri korumak istememize raQmen ilişkilerimiz 
neden oldu. Çünkü, TC. bu eylemiere dayanarak PKK ile bozuldu. Dışarda arkadaşlarımıza yapılan 
yogun bir anti-Kürt kampanya açıyor, şövenizmi saldırı ile ilgili olarak sorduQumuz · sorular 
körüklüyor ve Güney Kürdistan'aa müdahale zemini yanıtsız bırakıldı. Biz de ilişkilerimizi askıya 
yaratıyordu. Bu eylemlerin karanlık olduğu, aldığımızı açıkladık. 
sömürgecileri n işine yaradı ğı, PKK 'nin bunlardan Ardından daha önce cezaevinde yatıp tahliye 
uzak durması ve kınarnası gerektiQini söyleyen olan arkadaşladrımızla ilgili (Mümtaz Kotan ve 
bildiriler yayınlandı, basın toplantıları düzen- Ruşen Arslan) binbir türlü yalanla, yakıştırmayla 
lendi. PKK, bu konudaki eleştirileri, tepkileri dolu bildiriler çıkarmaya başladılar. örneQin, 
değerlendirip kendine çeki-düzen vereceği yerde, çıkarılan haberlerde, "Mümtaz'ın tahliye olur 
eleştirileri yapan grupları "karşı-devrimci, olmaz askere gittiği, Teğmen rütbesiyle Hakkari'de 
hain, işbirlikçi, sömürgecilerin uşakları" ilan askerlik yaptığı ve PKK'lılara karşı mücadele 
etmekteydi. Kendi içindeki muhalefetin de gerek ettiQi.." bile söylenebiliyordu. Oysa, o zaman 
bu eylemlere ve gerekse Apo'ya yönelttiQi eleşti- arkadaşımız yurtdışındaydı ••. Tesadüf bu ya tam 
riler sıkıntı yarattığından, onları da şiddetle bu haberler yayınLandığı anda, Mümtaz Kotan eski 
sindirmeye çalışmaktaydı. Bu kaos içinde aynı tanıdık arkadaşlarına dışardan kart vb. gönderince 
zamanda Kürt ve Türk 11 sosyal ist 11 gruplarına da yalanları daha iyi deşifre olmuştu •• 
silahlı şiddet eylemlerine giriştiler. Avrupa'da özeesi ilişkilerimizin bozulması ve karşı 
birçok örgütün toplantıları basıldı • birçok karşıya gelmemizin temel inde halka yönelik eylem
devrimci öldürüldü, yaralandı. PKK'nin> silahlı ler ve devrimcilere yönelik saldırılar bulunmakta
saldırı yönelttiQi gruplardan biri de bizdik. d 
Hclanda'da bir toplantımız basılarak 6 arkada- ır. 
şımız kurşunlanarak ağır ·yaralanmış, aynı şey Şimdi yalnız bizimle sınırlı olmayan, o yıllarda 
Yunan i s tan Lavrion kampında da meydana gelmişti. çokça tartı ş ılı P, gündeme ge le n bu olayları ve 
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yankılarını görmezden gelebilir miyiz? Sanki 
bunlar olmadı, bu tür şeyler yapılmadı, ya da 
geçmişte yapıldı ama ellerini yıkadı, bu işten 

vazgeçti diyebilir miyiz? 

Geçtiğimiz süreç içinde TC., Kürdistan•daki 
askeri varlığını daha da güçlendirip, sistematize 
hale getirdi. tık andaki panik ve şaşkınlığından 

sonra uzun vadeli ve kalıcı önlemler almaya 
yöneldi. Bölgede görev yapan askerleri gerilla 
mücadelesine göre eğitilmiş "özel .Tim" birlikle
riyle değiştirmeye başladı. Yeni karakollar 
yapımı, yeni askeri birlikler ihdası hızland~. 

Bölge Valiliği kurularak, yetkiler merkezileştı

rildi. Daha seri işieyebilecek bir idari düzenleme 
tasarlandı. Muhbir, ajan ağı güçlendirildi. Yine 
bu sürecin en belirgin ürünlerinden biri de 11 Köy 
Koruculuğu" sistemi adı altında, devlet yanlıs; 

aşiretıeı'i siiahlandırarak Kürdü Kürde kırdırmak, 
ulusu bölerek birbirleriyle karşı karşı getirmek 
için 200 bin kişiyi silahtandırmak oldu. Böylece 
devlet güçleri ile gerillalar arasında ta m po n 
bir güç yaratmış oluyordu. Aşiret çelişmeleri 

kullanılarak, devrimcilerle 11 kan davaları~ yaratı
larak ulusalcı güçleri bölmek, çatışmalarda 

devlet güçlerinin geri planda kalarak da az 
zarara uğramak gibi hesaplar yapmışlardı. 

PKK ise bu önlemlere karşı alternatif geliştire-
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cek güç ve yetenekte değildi. özellikle Botan 
bölgesinde geleneksel yurtseverlik üzerinde 
biçimlendirdiği yapısı, karşı . önlemler alacak 
etkinlikte değildi. Koruculuk sistemi PKK 1de 
panik yarattı. Girişilen siyasi propaganda, 
ajitasyon ve caydırma yöntemleri beklenen sonucu 
vermiyordu. Bu durumda yapacak şey olarak şu 

akıllarına geldi: Eğer, köy koruculuğunu kabul 
eden birkaç aileyi, evi-barkı,. çoluk-çocuğuyla 

yerle bir edersek, bu diğerlerine de ibret olur 
ve silahlarını bırakırlar. Bu mantık Kürdistan•da 
aşiret kavgalarında, kan davalarında yay~ın .ve 
geçerli bir feodal mantıktır. Hasım olan aşıretın, 
kandavası güdenlerin evini-barkını, otunu-samanı, 

hayvanını yakmak, evini talan etmek, çoluk-çocuğu

nü öldUrmek, yerinden-yurdundan sürmek. Bu yol 
belki PKK yöneticilerine önerildi, belki de yerel 
komutanlıkların aşiretçi-feodal. kafa yapısından 

kaynaklanan bir pratik olarak gündeme geldi. 
Fakat her halUkarda merkezi yapısının bilgisi 
içinde bu tUr eylemiere girişildi. Korucu evleri, 
aileleri böyle bir şiddete maruz bırakıldı. 

11 0nlar işbirlikçidir, haindir, hepsini çoluk:ço
cuk zUrriyetini ortadan kaldıracaksınıı dıyen 

kafa; kendine itici güç olarak Kürdi~tan•ın 

özgürlük ve bağımsızlığı yerine koruculuk sıstemi

nin çökertilmesi gibi "kutsal" amaçları alınca, 

yapılmasında sakınca görülmeyen, yapılması zorun-
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lu görülen eylemler hal ine geldi bunlar.. ·bat lar oluşmuştur. Sömürge bir toplumda,kendi 
Bu eylemler gerçekten de koruculuk sisteminin insanına karşı yöneltilen şiddetin zaten gelenekk sel kaynakları var. Beşikçi de kitabında bunu çok çö mesine yardım etti mi? Bu kampanyanın etkisiyle traJ'ik biçimde vurgulamış. Kendini sömürenlere, korucul~ktan cayan, silahlarını bırakanlar hakkın-da is~atistiki bir veri var mıdır? Araştınımaya ezenlere karşı pısırık olan bu insanların birbir-de~er. Belli oranlarda böyle bir sonuç elde lerinin burnundan kıl aldırtmadıklarını, kıyasıya edilmiş olsa bile koruculuk sistemininııçökertilme- vuruştuklarını yazmıştır. Bu yapı içerisinde bu 

di~i" ve bu yollada çökerti lmesinin mümklln olmadı- eylemleri, kendi çolu~una-çocu~una yapı lmadı~ı, ~ı ortadadır. Beklenen ve istenen "fayda" sa~lana- düşman bir aşirete ya da aileye yapıldı~ı sOrece madı: ama daha büyük tahribatlar oluştu. Belki olumlu görebilen geri mantık bulunabilir elbet. feodal gelenekçi biçimlenmeler içinde, bu tür ~eşikçi, Devletlerarası SömOrge Kürdistan•da bir katliamları hoşgörenler, olumlu bulanlar, yadırga- xesileyle, "Latin Amerika'nın Kesik Damarları" mayanlar olabilir. Ama bunlar uygarlık ölçOsO, Adlı kitapta Amerika yerlilerinin, yabancıları modern olma.sı gereken bir ulusal kurtuluş mücade- kavrayışları ile ilgili bir gözleml aktarmaktadır. lesinin ölçOsO olamazlar. Ostelik koruculuk Yerliler, atla atın binicisini tek bir varlık sisteminin amacı zaten "KOrdü Kürde kırdırmak"tı. olarak algılıyorlardı .Ata vurdu~u halde adamın Bu eylemlerle tam da "Kürdü KOrde kırdırma siyase- hala yaşayı ş ını kavrayamıyorlardı. Çünkü, bir tinin tuza~ ı na" düşmüştUr PKK.. İki yıl boyunca uzvu yaralanan, vurulan bir var! ı~ ın ölmesi eylemler hep sivil hedeflerde ve ço~unlugu masum onları OrkütOyordu. Geri bilincin yaygın oldu~u Kürt köylüsü içinde geçmiştir. Aşiretlerin, toplumlarda bu tür kavrayışlar egemendir. Tıpkı ailelerin, PKK•ye ve genelde yurtsever güçlere korucu düşmansa, işbirlikçi ise; o ailesiyle, karşı 11 kandavası" oluştu. Aşiretleri bu düşmanlık çocu~uyla, otu ve samanıyla, hayvanları ile bir temelinde istismar etmek devlet için daha da bütün olarak görülmektedir. Çocu~una verilen kolaylaştı. zararın o bUtOnUn kendisine verilen zarar olarak 
görülür. insanlar birey olarak görülmezler. PKK 1nin bu tür eylemleri Kürt ulusu üzerinde Aşiretler vardır, aileler vardır. Köy korucuları

nasıl bir izienim bıraktı? Bizce ulusal kurtuluş nın evlerinin imha edilmesinin ardındaki kafa mücadelesinin bugünü ve gelecegi için agır tahri- yapısı ve dünyaya bakış budur. 
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Halen böyle davranan bir militanın kendi kendini 
değiştirdiği, geliştirdi-Ol söylenebilir mi? 

Ama bu durum ul-usal ·bilincin modernize olduğu 
bölgelerde Kürdistan 'ın· şehir ve kasabalarında, 
yani insanların artık birey olarak algıladıkları 
yerlerde tepkiyle karşıianmış ve PKK'ye karşı 

başlangiçta oluşan sempati korkuya ve öfkeye 
dönüşmüştür. Devlet terörünOn korkusu ya da PKK 
terörünOn iticiliği bir ikilem haline gelmiştir. 

Halk birçok yerde taraf olmaktan çekinmiştir. 
Oçüncü tahribat ise, Kürdistan'daki devrimci, 

demokrat, yurtsever kesim üzerindeki olumsuz 
etkisiyle, PKK arasında oluşan uçurumdur. Bunlara, 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi~in PKK 
şahsında ve bu tür eylemlerle sarıp sarmalanarak 
dünya kamuoyunun, halklarının gözünde "kaba, 
barbar, cahil, kandökücü insanlar" imajının 

yerleşmesine, anti-pati kazanması gibi olumsuzluk
ları da eklemek gerekir. Uluslararası diplomasiye 
son yıllarda açılmaya ve kendini yeni yeni tanıt

maya başlamış olan Kürdistan Ulusal Kurtuluş 

Mücadelesi, bu tür eylemiere karşı son derece 
hassas olan Avrupa kamuoyunda tecrit olma "çağdı

şı" görüntülerle anılma tehlikesi ile karşı 

karşıya kalmıştır. Fakat Avrupa 'da bu eylemlerin 
sadece PKK'ye ait olduğu biçimindeki sol ve 
devrimci örgütler arasındaki tartışma, örgütün 
Avrupa'da kendi dışındaki birçok gruba şiddet 
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kullanması, bu kez tecritin PKK'ye yönelmesine ve 
"terörist" olarak nitelemesine neden olmuştur. 

Tabi PKK'de bu durumdan kendisini değil, kendini 
eleştiren grupları sorumlu tutmuş; "biz ülkede 
savaşıyoruz, siz oralarda· otu;ıııi.ış bizi Avrupa 'ya 
jurnallıyorsunuz, dışlanıııal)1ız için işbirliği 

yapıyorsunuz" gibi tepkUer göstermiştir. 

BOtün bunlara özet olaraı< değinmemizin gerekçesi 
şu: Beşikçi kitaplarında "lkiyaka" katliamı 
örneğinden çıkışla bu eylemi devletin yaparak, 
PKK'yi karalamak, onun kitleler üzerinde barbar, 
kandökücü bir imaj vermesine çalışmak istediğini; 
PKK'yi destekleyen Kürt Ulusu'nu bu yolla cezalan
dırmak istediğini yazıyor. Beliiki bu eylemler 
ister PKK yapsın ister devlet yapsın devletin 
i ş ine yarıyer, ona manevra sağlıyor, O' nun· kar ş ı 
propagandasrna ve manevrasına alan açıyor. Burada 
vahim olan şey aynı eylemi PKK'nin ya da devletin 
yapabiliyor olmasıdır. Bu nasıl olabilir? Hiç bir 
kuşkuya yer bırakmadan sömürgecilerin yapabilecek
leri i le devrimci leri n yapacakları eylemlerin 
ayırtedilmesi gerekmiyor mu? Kargaşalık sadece 
basının olayları çarpıtmasından mı kaynaklanıyor? 
Hayır. Biz, işte Beşikçi'nin bu konuda çok önemli 
bir olguyu atladığını düşünüyoruz. Kargaşalığın 

nedeni iki yıl boyunca, PKK'nin bu eylemleri 
yapması, onu savunması, üstelik eleştirenleri de 
kınamasıdır. Beşikçi 'nin asıl sorması gereken 
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sorulardan biri budur. Bir devrimci örgüt, bir "Böylesi eylemler devletin yapabileceği, onun 
"gerilla" hareketi nasıl "devletin yapabileceği" işine yarayan eylemler idiyse, geçmişte neden 
türden eylemler yapabilir, bunu savunabilir, siz de aynı şeyleri yaptınız. Sizi eleştirenleri 
kendini eleştirenleri "hainlikle, karşı •devrimci de karşı devrimci olmakla suçladınız, onları 
olmakla suçlayabilir?" Bu günkü kargaşanın, kurşunladınız?" 
devletin ve basının, kamuoyunun rahatça "b4 tür ve şunu da eklemek gerekir: Eğer yaptığımız 
eylemleri PKK yapıyor" diyebilmesi ve ·bunda eylemler, "acaba bu işi devlet mi yaptı, yoksa 
güçlUk çekmeyişinin sorumlularından birisi PKK'nin gerillalar mı yaptı?" diye kuşku uyandırıyorsa, 
böyle yıkım eylemleri değil midir? birbirine karıştırılabiliyorsa; bizim yaptıkları-

Hedefiyle, niteliğiyle, oluş yöntem~yle, Z?man- mızla dilşmanın yaptıkları arasına bir ayırım 
iamasıyla devrimci bir eY 1 e m , dığerlerınde~ koyulamıyorsa,orada takkeleri önümüze koyup iyice 
ayırtedilebilmelidir. Bir deyim vardır: "tt tzı düşünmemiz gerekir. 
ile At tzi Birbirine" karışmışsa , burada büyük 
bir zaaf vardır. Bugün eğer M.Ali Birand, bu tUr katliamları 

irdelerken sadece PKK varsayımlarını araştırıyorsa 
Artık herkes, bu tür eylemleri "Devletin karan- bu bir yanıyla zaten onların bilinen niteliklerin

lık güçleri yapıp devrimcilerin üzerine atıyor; den ötürüdür. Ama, diğer yanıyla da devrimci 
bunlar gerici eylemlerdir." diyor. Ama biz, dilnde eleştirileri kulak .,.,kanarak yapılan eylemlerin 
aynı şeyleri söylediğimiz için, PKK tarafından çıkarmış olduğu fatu· . 
eieştlriiiyorduk; ;'Siz devletin ağzıyla konuşuyor- Şatköy ve Çevrimli .atliamları için "PKK'nin 
sunuz, Eylemlerde böyle şeyler olur. Bunlar sava- üstlenmediğine güvenerek" devletin yapmış olduğu 
şın esprisidir. Kurşun adres tanımaz. Herşeyin tezini cesaretle savunabiliyoruz. Ama aynı şeyi 
bir bedeli vardır" diyorlardı. Şimdi ise, aynı ey- bizzat PKK'nin üstlenip yaptığı eylemler için 
I emleri "devletin yapmış olduğunu" kendi leri söyleyebilir miyiz? Peçenek ya da Pınarcık için 
savunuyorlar.. söyleyebilir miyiz? Biz PKK'nin üstlenip savunduğu 

O zaman biz haklı olarak soruyoruz ve Beşikçi • böyle onlarca eylem hakkında Beşikçi 'nin hangi 
nin ve diğer bütün sağduyulu demokrat, devrimci düşünceler taşıdığını öğrenmek istiyoruz. Bunu 
insanların da sormalarını istiyoruz. tüm okurlar isterler. Çünkü bu konu görmezden 
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gelinecek, olmamış sayılacak, bilin~lerde~ ~açır~
lacak bir olgu degildir. Ozerıne gıd~ lmesı, 
eleştirilmesi, düzeltilm~si gereken şeylerdır. 

PKK bu eylemleri dolayısıyla kendilerini eleşti
renleri çok kaba bir Os 1 up la karşılam_?_kt_a_dı r ~ 

örnegin; Diyarbakır Cezaevinde bu konuda yayınla
dıkları bildirilerde, kendilerini eleştireniere 
karşı şöyle diyorlardı: 

" •• Biz bir eylemin içindeyiz. Savaşta bu tür 
şeyler olması normaldır. Elbette olmasını 
istemeyiz ama, mücadelemiz kan ve ateşle yoQrul
maktadır. Bunun·· mutlaka bir bedeli olacaktır. 
Köy koruculuk sistemine karşı ölümcül darbeler 
indirmekten bizi hiçbir güç alıkoyamaz. Bizi 
eleştirenter sömürgeellerle işbirligi yapanlar, 
mücadelemizin gelişmesinden, boyuttanmasından 
korkan işbirlikçi uşaklardır. MtT'in, CİA'nın 
güdümüne girmiş, sömürgecilerin ekmegine yag 
süren, satılmış kimselerdir. KUrdistan Ulusal 
Kurtuluşçuları'nı karalarken, sömür_geciler agzı 

ile -.konuşmaktadırlar. Onlar da, halkımız Der
sim'de, AQrı'da, Zilan'da ·katledilirken ses 
çıkarmayıp, bu olaylar karşısında insancıl, 
insan hakları savuncusu kesilmektedirler. Bizim 
hedefimiz köy koruculuk sistemidir. Eylemler 
bunlara yönelik yapılmaktadır. Eylemler sırasın
da çoluk-çocukların, masumların ölmesi istenen 

IJO 

bir şey degildir, ama kaçınılmazdır. Savaşın 
esprisidir. Daha böyle şeyler olacaktır. Buna 
alışmak gerekir. Sözüm ona bizi eleştirmeye 
çalışanlar, Avrupa'da kurulmuş Avrupa ve ABD 
sermayesinin emrinde olanlardır. Bizim mücadele
mizin gelişmesi ve yükselmesi karşısında korkuya 
kapılmakta ve kar ş ı-devrimci bir koro oluştur
maktadırlar." vb •• 
Defalarca bunun gibi daha pek çok kilfür içeren 

yazılar yayınlandı. Onlara göre PKK'yi eleştirrnek 
"vatan hainliQi" idi, "sömürgecilerin uşakl ıgı "nı 
yapmaktı. "Şeyh tdrisi Bitlisi 'nin gelenegini 
yaşatmak"tı. "emperyalizmin, MIT'in ajanlığını 
yapmak"tı, KUrt halkının tek umudu olan PKK'yi 
yoketmek için girişilen bir komplo" idi.. 

PKK, kimden gelirse gelsin, ne söylerse söylesin 
kendine yönelik bUtün eleştirilere bu sözlerle 
karşılık veriyordu. 

Kürdistan'da masum insanların öldürülmesiyle 
sonuçlanan bu eylemler iç çatışmaları yoQunlaştı
rır ve devlet bundan birkaç yönlü fayda saQlarken 
PKK önderliQi, giderek bu tepkiler karşısında 
agız değiştirmeye ve bu eylemlerin yerel komutan
lıklarca yapıldığı, bunların önüne geçilmesi için 
talimat verildiğini, yapanların cezalandırılacağı, 
ya da cezalandırıldığı gibi açıklamalar yapmaya 
başladı. İnandırıcı olmamakla beraber •bu tUr 
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açıklamalar PKK'nin artık bu tür eylemlerden uzak 
duracağı biçiminde yorumlandı. Çünkü, kendisini 
destekleyen birçok grup bu eylemler nedeniyle 
onlardan soğumuş bulunuyordu. 

Gerçekten bu tür eylemler giderek azalmaya 
başladı, kesildi. Bizler artık bu konuda doyurucu 
özeleştiri beklerken, özeleştiri geldi, ama nasıl 
bir özeleştiri? özeleştiri "yanlış"lar için 
yapılır, oysa bu özeleştiri "doğru" yaptıkları 
için verilmişti. Eskişehir özel Tip cezaevinde 
PKK grubunca çıkarılan bir metinde özetle şöyle 
deniyordu: 

"·.Partimizin köy koruculuk sistemine karşı 
başlattığı mücadele çizgisini başlangıçta 
kavrayamadık. Bu nedenle ilk dönemlerde bu 
eylemlerin bizler tarafından yapılmadığı, 
devrimciler tarafından yapılmadığı yolunda bazı 
açıklamalarımız oldu. Bu konuda ikircikli 
davrandık. Partinin doğru çizgisini özümseyeme
dık. Oysa, bunlar doğru eylemlerdi, savunulması 
gereken eylemierdi. Biz, başlangıçta böyle bir 
ikirciklik geçirdiğimiz için suçluyuz, sorumlu
yuz. Partimize ve halkımıza karşı özeleştiri 
yapıyoruz." 

1989 baharında yayınlanan bu metnin olanak 
olsaydı da orj inal tam metnin i buraya aktarabil
seydik. ınsanın tüylerini ürperten, yanlışın bu 

kadar kararlılıkla savunulmasıdır. Tam da "korucu
lara yönelik eylemlerde masum insanların da 
öldürülmesi yanlıştı, biz o eylemleri yapanları 
cezalandırdık" türden gelişmeler ve özel~ştiri 
beklenirken, tersine bu eylemleri savunan, bunları 
savunmakta başlangıçta kararlı davranmadıkları 
için yakınan bir özeleştiri çıkıyor karşımıza. 

Şimdi Pınarcık gibi, Peçenek gibi, tkiyaka ya 
da Çevrimli gibi eylemleri öğrendiğimizde bunları 
PKK'nin mi devletin güvenlik güçlerinin mi yaptı
ğını nereden anlayacağız. PKK bu tür eylemleri 
üstlenir, savunurken; eylemleri eleştirenleri 
"ajanlıkla suçlarken", kararlıca savunmadıkları 
için üstelik bir de özeleştiri verirken; bizim 
eylemleri kimin yaptığına dair kuşku duymamız 
normal değil midir? 

Bizler siyasetle uğraşıyoruz ve bu olguları 
değerlendiriyoruz. Çalışma alanı toplum bilimi 
oian, siyaset· bilimi olan bilim adamlarının da 
herhalde bu olguda görmeleri ve göstermeleri gere
ken pek çok şey vardır •• 

17- Türk basınının PKK'ya karşı tavrı üzerine; 
Beşikçi 'nin her iki kitabının bir çok yerinde 

Türk basınınin ·Kürdistan Sorunu ve özellikle 
PKK'ye ilişkin yaklaşımları konu edilmektedir. 

Nadire Mater'ın, !lhan Selçuk'la yaptığı bir 
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ropörtajda, PKK ile ilgili bir soru sormasını ve 
Selçuk'un da bunu cevaplaması eleştirilerek şöyle 
söyleniyor: 

" •• Bu soru cevap bilimsel bir tavrı sergileme
mektedir. Türkiye'nin bu günkü resmi ideolojisi 
ve hukuk açısından "PKK olayı" hakkında saglıklı 
açıklamalar yapmak olası değildir. Bu konudaki 
açıklamalar, resmi görüşü, devlet görüşUnü 
açıklamaktan, onu tekrarlamaktan başka bir şey 
değildir. Bu konuda kısacası PKK'yi suçlamak, 
karalamak, "cinayet şebekesi", "eli kanlı 
örgUt","eşkiya", "haydutlar çetesi" vb. demekten 
ibarettir. PKK'nin lehinde olabilecek şeyler 
söylemenin ağır bir cezai mUeyyide ile karşılaş
tığı bir yerde, PKK hakkında ağızlar dolusu 
küfür yapmak bilimsel bir tavır değildir. 
Hiçbir şey açıklamış olmazsınız. Resmi ideoloji
yi, devletin görüşlerini tekrarlamış olursunuz. 
Bu, aynı zamanda ahlaki bir tavır da değildir. 
O halde Türk aydınlarına, Türk basınına düşen, 
PKK lehine şeyler söylemenin de suç teşkil 
etmeyeceği bir siyasal ve toplumsal ortamın 
yaratılması için mücadele etmektir. Atatürk ve 
Atürkçülük aleyhinde açıklamalar yapmanın suç 
teşkil etmeyeceği bir ortamın yaratılması için 
mücadele etmektir." 
" •• Nadire Mater böyle bir soru sormak la hata 
etmiştir. Cevabı zaten belli olan bir soru 

1}2 

sormuştur. İlhan Selçuk da bu soruyu geri 
çevirmemekle leyhine konuşamadığımız, lehine 
konuşmanın suç teşkil ettiği örgütler hakkında 

sorular sormak yanlıştı~' uyarısında bulunmadığı 
için hatalıdır." (O.S.K., s.164) ' · 

" •• PKK lehinde konuşmanın ne büyük bir suç 
oluşturduğunu görmek için Bk: Mehdi Zana hakkın
da yürütülen dava. Diyarbakır eski Belediye 
Başkanı Mehdi Zana 1987 yı lı Ağustos · ayında 
Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte "PKK' nin 
ulusal kurtuluş hareketini destekliyorum" 
demişti." (Age.s. 164) 
Nadire Mater/tlhan Selçuk söyleşisiyle ilgili 

şunlar söylenebilir: 
Kendini savunamayacak olanları, kurum ya da 

örgütleri eleştirrnek ahlaki sorundur. PKK kendisi
ni eleştireniere karşı aynı yerde, aynı platformda 
cevap verme olanağından yoksunsa, kendini aynı 

araçlarla savunamıyorsa, o zaman o yayıncının tek 
yanlı suçlamaya olanak vermemesi ve soru m~hatabı
~ı~ da bu~a yol açmaması gerekir~i. Bu yalnız PKK' 
ıçın değıl, genel bir doğrudur. Eleştiri bu 
anlamıyla yerindedir. 

Şu konular ise tartışmalıdır. Aynı tür bir soru 
PKK gibi bir örgüt hakkında değil de "Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ya da KUrdistan Sorunu" 
için sorulmuş olsaydı, soru soran yine haksızlık 
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mı etmiş olurdu? Yani, soru muhatabı olan kişi o tartışılabilmesi için çabalamaktır. Nadire Mater 
zaman da" bu soruya karşılık vermem, yasalarda ya da İlhan Selçuk böyle bir ortam yaratılması 
cezai müeyyide getiriyor, o yüzden cevap ·vermiyo- için üzerine düşenleri yapıyerıarsa sorun yoktur. 
rum" mu demelidir. Çünkü, bu sorun üzerine belir- örneğin, Beşikçi bu görevlerini yerine getirirken 
lerneler yapmak, resmi ideolojinin tezleri dışına seçkin bir örnek oluşturuyor. Her iki çalışma da 
çıkıldığı zaman hapishaneyi ve çeşitli baskıları resmi ideolojiye karşı başlı başına bir meydan 
göze almayı gerektiriyor. Hayır diyemeyiz. Çünkü okumadır. Sizin yaptığınız şeyi başkaları da 
gazeteciler, basın, belli başlı kimseleri bu yapmalıdır, yapabilir. Yasalar yasaklıyor diye 
konularda zorlamalıdırlar, zorlayabilmelidirler. bir şey sormamak, söylememek değil, onları göğüs

Dolayısıyla soru sormanın bir yanlışllğı yoktur. teyerek yapmaktır. Zaten sözü edilen demokratik 
Cevaba gelince; lehte, aleyhte, resmi görüşün ortamın yaratılmasının koşullarından biri de 
paralelinde ya da karşısında görüş belirtmek budur, bu tür tavırları gösterecek aydınların 

mümkündür. O halde bu tür sorulara cevap vermemek çoğalmasıdır. Bundandır ki asıl sorun, Selçuk•un 
değil, cevapların sorumluluğunu taşıyabilmek kendisine sorulan soruda ya da onun cevap verip 
öneml i dir. Bedelini ödeyerek özgürlüğünü ku ll ana- vermemesinde deği 1, resmi ideolojiyle ters düşüp 

bilmektir. Nasıl, Beşikçi "Devletlerarası Sömürge düşmemesinde ve düştüğü zamanda bunun bedellerini 
Kürdistan" kitabında düşüncelerini özgürce yaza- göğüsleyip, göğüslemediğindedir •• 
biliyorsa, bunun karşılığını da göğilslüyorsa, İkincisi: Şu da genelleştirilemez. PKK hakkında 
yasalar bu tür şeyler söylememi engelliyor, 0 lehte söyleomesini yasalar engelliyorsa, •O halde 
halde yazınıyayım dem:lyorsa, tl han Selçuk ya da aleyhte şeyler de söylenmemel idi r. Belki de 
b~r baş~a~ı da karşılığını ödeY.erek .görüşlerini Beşikçi•nin PKK•yi eleştirmekten kaçınmasının 
söyl~y~bı~ır. Bu so:uya. ~e tu_r .b~r. karşıl~k nedenlerinden biri budur. Bu önermenin muhatabı 
verdıQı. ıse onun nıte~ığıyle ılgılıdır. Yanı, herhalde legal perspektifte ve izinli davranma 
PKK•yı övmek serbest bıle olsaydı Selçuk zaten . . . .. 
böyle bir şey yaprnazdı. Yapma koşulu da yok. Bu kaygısı .. taşıyanl?r ıçın ... sözkonusu olabılır. 
nedenle, ııPKK hakkında olumlu şeyler söylemek Yoksa •.. PKK eleş~ırilmemelı .. diye pir kura~,. ~er 
yasak, 0 halde hiçbir şey söylemeyin.. anlamına la la~ ıçın ge.çe:ıı olamaz. Turkiye de ve Kurd.ıs
gelebilecek bir önerme yanlıştır. Yapılması ~~n ~a .. k~ndını yasal koşullarla sınırlamayan 
gereken şey görüşlerin demokratik bir ortamda özgur bır basın da var. Devletin yasaklamaları. 
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bu basın için geçerli değil. Onlar kendi koşulla

rını yaratarak ve bedellerini göğüslemiş olarak 
görüşlerini özgürce yazıyorlar. Çünkü PKK'de aynı 

olanaklar içinde ve belki daha fazlasıyla kendini 
savunmak, cevaplandırabilmek koşullarına sahiptir. 
O halde "PKK eleştirilmemeli, çünkü devlet PKK 
hakkında olumlu şeyler söylemeyi cezalandırıyor" 

mantığının sınırını çizmek gerekir. 
Oçüncü ve daha da önemli bir nokta da, belirtil

diğinin aksine Türkiye'de legal anlamda PKK'yi 
eleştirme özgürlüğü de yoktur. Küfür etme, karala
ma özgürlüğü vardır. Karalama ve küfür etme ise 
eleştiri değildir. Bazı anlatımlarda, bazı yerler
de eleştiri ile küfüretme ve karalamanın, aynı 

anlamlarda kullanılması doğru değildir. Bizler 
eleştiriden böyle bir şey anlamıyoruz, herhalde 
bi li min anladığı "e leşti ri" de bu deği Idi r. 

Beşikçi bir yerde şunları söylüyor: 
" •• Yukarıda Türk basınının özellikle günlük 
basının 26 Kasım gününden itibaren PKK'yi 
eleştiren, PKK'ya ağızlar dolusu küfürler yapan 
yaz1lar yayınladığını belirtmiştik. Kısa bir 
zaman sonra olayın PKK tarafından gerçekleşti
rilmediği anlaşıldı. Devlet guvenlik kuvvetleri 
suçüstü yakalandı. Fakat PKK'yi günlerce eleşti
ren basın, köşe yazarları bu durum karşısında 
bir tek şey söylemediler." (Devlet -Demokrasi, 

134 

Bilim-Resmi İdeoloji •. s.103) 
Oysa bize göre basın PKK'yi eleştirmiybr •. Bir 

olayın, olgunun bütün bağlantılarını, olumlu ve 
olumsuz yönlerini ortaya koymadan eleştiri yapıla
maz. PKK olgusunu değerlendirirken de basının · 
"eleştiri" yapmaması için o kadar neden vardırki, 

bunu "yasak"lardan tutun, ideolojik-siyasi biçim
lenmeye kadar çağaltmak mümkündür. Yaptığı şey 

ancak küfür olabilir. O halde bu davranışa "gün
lerce PKK'yi eleştirenler" denilemez. PKK eleşti
rilmediği için, aslında kitlelere doğru mesajlar 
iletmek olanağı yoktur. Böyle bir eleştiri ortamı 

olmadığı için, "madem devlet organları onu karalı
yor, o halde biz de doğru da olsa, yanlış da olsa 
onu savunalım" diyenler çıkabilirse de, bunun 
izahı olmaz. 

Bunun içindirki bilim adamı, özgürlüğünü'kullan
dığı zaman PKK eleştirisi de yapabilmelidir. 
PKK'yi eleştirmeyi kendine yasaklamak bilimsel 
tutumla bağdaşmaz. 

18- PKK' yı övmenin "ne kadar büyük bir suç" 

oldugu üzerine •• 
Mehdi Zana hakKında aç.ılan dava örnek gösterile

rek "PKK'yi övmenin ne büyük bir suç" olduğu 

vurgulanıyor. özel bir kasıt yoksa. bile PKK'yı 
övmenin "ne kadar büyük bir suç" olduğu vurgulama-
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sı,ceza yasalarında ya <.la uygulamada, bu övmeyle 
ilgili diğer yapılanlardan çok farklı, ayrıcalıklı 
bir işlemin yapılmakta olduğu vurgusunu veriyor. 
Oysa, Be~ikçi 1 nin .de çok iyi bildiği gibi, TOrk 
Hukuk Mevzuatında 11 örg0tlere özel 11 yasalar yok. 
Varolan yasalar, söz gelimi PKK örgOtO ·henUz 
varolmadan onlarca yıl önce, TC. devletini~ harcı 
ile birlikte karışmış ırkçı-sömOrgeci yasalardır. 
au yasaların PKK ya da başka devrimci örgOtler 
aleyhine işletilmesi yasaların niteliği ile 
ilgilidir. Başka örgOtlerde övüldOQO zaman benzer 
yaptırımtarla karşılanılabilir. örneğin, 15 
yaşında genç bir insan defterine orak-çekiç 
çizdiği için, aylarca yargılanıp devletin hl'şmına 
uğrayabiliyor. PKK lehine konuşmanın kendi tOrO 
için~e ayrıcalıklı bir cezalandırma oldu~u vurgu
lamasının yapılması, 11 ne kadar bUyOk bir suç 
oldu~uıı vurgulaması bu bakımdan yanlıştır. 

örnek gösterilen Mehdi Zana hakkındaki aava da 
konuya uygun bir örnek değildir. Bu konudaki 
bildiklerimizi aktarm~k isteriz: 

Diyarbakır Cezaevi uzun yıllardan sonra ilk kez 
Türk ve DOnya basınına nisbeten rahat koşullarda 
açılmıştı. Cezaevleri azerindeki uygulamaları 
yOzOnden Avrupa'da çok sıkıştırılan TC, kapılarını 
o tarihte yerli ve yabancı basına açma zorunluluğu 
duymaktaydı. Bu nedenle Diyarbakır Cezaevine de 
blrço~ basın ziyaretleri oldu. 

i Bunlardan biri de Ağustos 19ü7'de. yapılan toplu 
bir ziyarettir. Bu ziyaret sırasında ga.zetecilcr., 
cezaevinin 35.Koğuşuna da . gitti ler. 35.Koğu_ş 
aslında tecrit hücrelerinin yer aldı~ı. bir 
11 koğuş "tur. Orada PKK davas~nd.an yargrianan ve 
siyasi savunma yapan pekçok ·arkadaş la birlikte, 
TKP/ML-TİKKO davasından arkadaşlar da kalıyorlardı 
Mehdi Zana ise 17.Koğuşta yine PKK'li. arkadaşlarla 
birlikte kalıyordu. 

Heyet ler 35. Koğuşta da görOşmeler yaptılar. 
Kendilerine cezaevinin geçmiş sürecini ve bugünono 
anlatan geniş yazılar verildi, listeler sunuldu. 
Zaten gazeteellerle konuşmak _Ozere arkadaşlar 
aralarında önceden sözcüler seçmişlerdi. 35'deki 
konuşmalarda da gazeteciler o günlerde aktüel 
olan 11 PKK eylemleri 11 üzerine sorular sordular. 
PKK'liler de doğal olarak hem örgOtlerini hem de 
eylemlerini savundular. Görüşlerini genişçe 
ortaya koydular. 

Siyasi oiarak ilgi odağı olan Mehdi Zana•nın 
bulunduğu koğuşu da gazeteciler ziyaret ettiler. 
Yine cezaevinin geçmiş ve yaşanan süreci hakkında 
bilgiler aldıktan sonra, Gazeteciler Zana'nın 
siyasi popOlaritesinden dolayı ondan PKK 'nin son 
eylemleri hakkında demeçler koparmak niyetindeydi
ler. Zaten 17. Koğuşta konu aç ı lı nca PKK' ı il er bu 
sorularla i lg il i olarak örgütlerini ve eylemlerini 
savunmuşlar hatta "Kurşun· Adres Tanımaz" tOrOnden 
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demeçler vermişlerdi. Bu arada bir gazete muhabiri 
Zaria'ya da "PKK 1nin son eylemleri hakkında ne 
düşünüyorsunuz" diye sorar. Zana söz konusu eylem 
perspektifini onaylamadıQını, eleştirdi~ini 

çeşitli defalarca 'belirtmiş bir insandır. fakat 
aynı zamanda kamuoyu önünde, düşman karşısında 
karşı tarafın istediQi şeyleri söylememeye, 
tuzaQa düşmemeye de çok dikkat eden, titizlik 
gösteren biridir. O gazetecinin bu sorusu üzerine 
"Ben PKK 1 nin ulusal kurtuluş mücadelesini destek
liyorum" diye cevap verir. Bu özel bir demeç 
de~ildir. Aslında amacı ve doQrultusu net ~ir 

cevap vermek istemiştir. PKK ile ayrılan değil 

ortak olan yanı vurgulamayı yeğlemiştir. Tabi 
soru ve cevap karşılaştırılıpca "PKK 1 nin eylemle
rini desteki iyorum11 gibi spekülasyonlar da yapı l
dı. 

Bu demeçten ötürü · Mehdi Zana hakkında dava 
açıldı. Ama "ne kadar büyük bir suç" olduğu 

gösterilmeye çalışan PKK övgüsü çok daha açık, 

kapsamlı bir şekilde gazetecilere yapıldı~ı. 

"Kurşun Adres Tanımaz" diye demeçler verildi~i 
halde başka hiçbir kimseye benzer bir dava açılma
dı. 

Bu haberin gazetelerde yayınlanıp Mehdi Zana 
hakkında dava açılması, PKK övgüsünün "büyük bir 
suç" olmasıyla ilgi ı i değildir. Mehdi Zana ile 
PKK aynı paralelde gösterilerek, ardından dava 
136 

açılması basının ve MtT•in bilinçli bir tavrıdır. 
Konu asıl bu yönü ile de~erlendirilmeye muhtaçtır, 

Açılan· bu davada Mehdi Zana, sorgusunu Kürtçe 
vermekte direndi~i için, davası _tıkandı. · 

Bu konuyla bağlantılı olarak MİT 1 in bir kolu 
gibi davrandığı belirlenen basının PKK•ya ilişkin 

tavrını daha yakından incelemek gerekir. 

19- Basının PKK siyaseti •• 

Bu konuda basının tek tavrı·- ona küfür etmek ve 
karalamaktan ibaret değil. Bununla beraber birkaç 
önemli şey daha yapıyor. Altını çizmek gerekli: 

Birincisi: Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi
ni PKK ile bir ve aynı göstermeye, PKK 1yi Kürdis
tan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi•nin tek örgütü 
olarak sansasyonel düzeyde abartmaya, lanse 
etmeye çalışıyor. 

Bu tavır, hareketin karalanması anti-propaganda
sı ile birleştirildiğinde, Kürt ulusal demokratik 
hareketinin yönsüz-yolaksız, terörist, kandökücü 
bir hareket olarak sunulmasını getiriyor. PKK 1dan 
başka Kürt ulusal demokratik hareketi ögelerinin, 
~eşikç~ •nin deyimiyle "halkın bi I ineine çarpması" 
ı stenmıyor .. 

lk ineisi: PKK lideri Apo lle örgütün ve ulusal 
kurtuluş mücadelesinin özdeşleştirilmesidir. 
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Bilindiği gibi, günlük Türk basını "Kürt", da her ikisinin yerine geçirilerek bilinç altına 

"Kürdistan" sözcUklerini kullanmaya özel bir önem işleniyor. 

gösterir. Kullanmak zorunda kaldığı zamanda 
atıfta bulunarak ya da "Misakı Milli" sınırlarının 
dışına atarak kullanır. ·Kurt kimliğinin resmen 
kullanı lmaması için bu kadar hassas olan basın, 

PKK ve Apo isimlerini kullanılışında hiç de 
mUşkUlpesent davranmaz. Olaylar gUndeme geldiğinde 
ya ~a sansasyon amacıyla bu isimler sık sık 

kullanılır. özellikle de Apo'nun kişiliği, fotoğ

rafları, yaşantı sı, ilişkileri sık sık manşetıere 

çıkarılır. Apo'nun çeşit çeşit, poz poz fotoğraf

ları renkli basının birinci sayfalarını süsler. 

Bir okur anketinde "Kürt dendiğinde aklınıza ne 
geliyor?" sorusuna, sıradan bir Türk vatandaşı 

"Apo •• " diye cevap verebiliyor. Bu, Apo'n'ıJn 

gerçekten Kürtlerle özdeşleştiği, ulusal bir 
önder haline geldiği yolunda PKK propagandasıyla 

uyuşsada; Batının herhangi bir kasabasındaki bir 
insan bu izlenimi kendi yaşamından, mücadelesinden 
edinmiş olamaz. Ona bu imajı veren basındır. Ost 
üste çakıştırılan bu mesaj oldukça önemsenmeli
dir •• 

Apo ismi etrafında bir efsane yaratılmasına özel PKK'ya, onun eylemlerine kUfredilmesine, kara
bir önem gösterilir. Kısaca Apo'nun, "halk kitle- lanmasına PKK önderliği . elbette ol·umsuz bakar. 

lerinin bilincine çarpmaması, tartışılmaması" Ama, Kürt ulusal hareketi ile PKK ve Apo'nun 

istenen bir isim değil, tam tersine sürekli özdeşleştirilmesini olumlu değerlendirmektedirler. 

yinelenen, sUrekli ön plana çıkarılan bir kişilik Türk basının PKK ve Apo "imajı" konusunda kendi 

olarak düşüntir Türk basını. · siyasetleriyle uyum gösterdiğini bilirler. 

Burada bir çifte standart yok mudur? Basın ö 
MlT'ın bir şubesi gibi çalıştığına göre bu sunuşta rneğin, resmi yayın organlarında şunlar yazıla-

ne fayda umulmaktadır? Apo'nun Kürt ulusal hareke- biliyor: 
tinin önderi olarak, PKK ile özdeşleştirilerek "··Yine parti önder! iğinin Mi ll iyet gazetesinde 

sunulmasından ne beklenmektedir. Eğer "doğrusu" yayınlanan röportajına duyulan ilgi tüm bu 

bu ise, her konuyu çarpıtmaktan, saklayıp gizle- gerçeklerin bir ifadesi olabilirdi. Halk bu 

rnekten yüksenmeyen basın neden bu konuda "gerçek- ropörtajı okuyabilmek ve önderliğin resimlerini 
leri" yansıtabilmektedir? görebilmek için bir gOn önceden bayilerio 

Kürt hareketiyle PKK aynı şey olduğu gibi, Apo önOnde uzun kuyruklar oluşturdu. Öyleki gazete
nin standart fiyatı bir kenara itilerek bir 
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gazete için 5 binden 10-15 bine kadar para 
yatıranlar oldu. Kürdistan'daki tüm kesimler 
röportajdan gerekli sonuçları çıkarmak ve bu 
yöntemle iletilen mesaj ları almak amacıyla 
beklenenin üzerinde yogun bir ilgi gösterdi. 
Çünkü parti önderliginden tek bir mesaj· almak 
halkımız için önemlidir. Bu röportaj Kürdistan 
halkı açısından oldugu kadar Türkiye halkı 
açısından da önemlidir. Bu öneminden dolayıdır 
ki TC gazetenin yayınını anında durdurarak, 
röportajın yol açabilecegi gelişmelerin önüne 
geçti." (Serxwebün, Ocak 1989) 
Burada, basının PKK'ya karşı tavrıyla .ilgili 

PKK önderliğinin yorumu çok açık. APO'nun resimle
rinin Türk basınında yayınlanmasının, yapılan 
röportajla Kürdistan ve Türkiye halkına gerekli 
mesajların verilebileceği güveni ve beklentisi 
vardır. Demekki, PKK önderligi basının tavrına, 
Beşikçi kadar olumsuz bakmıyor. En azında Milli
yet'te M.Ali Birand'ın Apo röportajıyla, PKK 
mesajlarının kitlelere yayılabilecek, onu kazan
dırabilecek bir etken olarak görebiliyor. Şu 
sorulabilir: MiT'in bir şubesi gibi çalışan basın 
neden Apo'nun posterlerini halka dagıtsın, mesaj
larını kitlelere ulaştırsın? Böyle bir beklenti 
ile hangi taraf yanılmaktadır? · 

Cevap olarak "zaten bu yüzden DGM savcılığı Apo 
röportajını yasaklamıştır. Milliyet gibi. f>ir 
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gazetenin basımını matbaada engellemiştir. Bu da 
röportajın olumlu işlevfnden dolayıdır ve bizim 
görüşümüzü doğrular" denebilir, Bu mantık bir 
yanıyla dogrudur. Fakat soru, Milliyet gibi 
MtT'ın. devletin "hassas" organlarından, siyase
tinden bagımsız davranmayan bir gazetenin bu 
röportaja hangi beklentilerle angaje oldugudur. 

Şunu unutmamak gerekir. Apo ile röportaj yapmaya 
karar verilmesi, gidip onunla götüşülmesi, üstelik 
bu görüşmeyi yapan kişinin Türkiye'nin en seçkin 
gazetecilerinden biri olması önemlidir. TRT-TV'
sinde düzenli programlar yapabilen, Avrupa baş
kentlerinde, NATO'da, ABD ve SSCB'de bağlantıları, 
haber kaynakları bulunan bir gazetecinin devlet 
güçlerinin isteminden "bagımsız" girişimler 
yapabilecegi, Milliyet gazetesinin de resmi 
.ideolojinin, devlet siyasetinin yönelimlerine 
karşı durabiieceği düşünülebilir mi? Bize göre 
Milliyet gazetesinin yayımının durdurulması 
olayı, devlet içindeki, MtT içindeki kliklerin 
taktik anlaşmazlıklarıyla ilgilidir. Böyle kavra
mak gerekir. Şu halde Milliyet'in Apo'yla röpor
tajının niteligi önemsenmelidir. 

Çünkü, aslında M.Al i Birand'ın Apo ile yaptıgı 
röportaj Kürdistan'la ilgili nabız yoklama çalış
malarının son halkasıydı. Rapor hazırlama tal ima
tının Başbakan Turgut özal tarafından verildigi 
belirtilmektedir. 
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1980 yılı bahar aylarında M,Ali Birand bütün 
Kürdistan•da bir dizi geziler ·yapmış, çeşitli 
kişilerle görü$müş, röportajlar yapmıştır. Bi
rand • in görüş:tüQü kişiler aras.ında bölgede etkin
Ilgi olan ~şiret. reislerL ,yerel önderler .• daha 
önce çeşitli örgütlerde çalışmış ve yargılanmış 
kişiler, legal derriek ya d~-sendikaların yönetici
leri, ulaşalbildigi illegal örgüt temsilcileri 
bulunuyordu. Ayrica üniversitelerde, sendikalarda, 
yerel parti örgütlerinde, esnaflar, memurlar 
arasında da görüşmeler yapmıştır. 

Birand 1 l'n görüştüQO ve so.rular yönelttigi bu 
kişilerden bir.inin anlatımı özetle şöyledir~ 

ıı •• Devlet politikası olarak Avrupa TopluluQuna 
girilmesi hedeflenmiştir. Fakat bunun için bir 
dizi yapısal deQişikl ik gerekmektedir. Siyasal 
olarak bazı politikaların yeniden düzenlenmesi 
ve sorunların çözülmesi gerekmektedir. Türkiye'
yi yapısal olar,al< sıkıntıya sokan şu anda üç 
sorun vardır: .si ri nci si; Komünist partinin 
legalleşmesi ve 141, 142, 163 gibi maddelerin 
kaldırılması, Ikincisi; ınsan hakları sorunları, 
ya da idam cezalarına bir formül bulunması, 
cezaevlerinin durumu, siyasi af sorunları •• 
Oçüncüsü; ve en önemlisi ise Kürdistan politika
sı. Kürdistan pol ttikasında temel deQişikl ikler 
yapılması konusunda öza ı daha libera ı ve çözücü 
düşünmektedir. Fakat asker-bürokrat kanat. ve 

SHP bu deQişiklikler konusunda katı ve tedirgin
dir. 
Ben bu geziyi özal'ın istegi üzerine yapıyorum.· 
lzlenimlerimı kendisine ayrıca bir rapor olarak 
sunacagım. Buradan sonra Bekaa'ya gidip Apo"yla 
da görüşeceQim. 
Sizden öQrenmek istedigim; 1..; Şu·. anda Kürdistan 
sorununun çözümü için Anayasal çerçevede neler 
yapılabileceQini düşünüyorsunuz? 2- Bölgede 
PKK'nin etkinliQi ve gücü ile yapılabilecekleri 
hakkında neler söyleyebilirsiniz? Köklü bir 
çözüm için önerileriniz var mıdır? 11 

Birand, Kürdistan'daki bu geziyle ilgili izle
nimlen i n i n bir kı sm ı nı zaman zaman Mi ll iyet 'teki 
sütünda aktarmıştır. 11 Kürdistan Sorunu•nun adı 
konarak kabul edilmesini, sadece şiddetin asla 
sonuç alamıyacaQını, siyasi çözümleri tartışmanın 
gerekliliği 11 üzerinde durmuştur. 

Birand'ın Apo ile röportajı _bu _ge_zini~ . son 
duraQı olmuştur. Devletin bir yönetıcı elıtıne, 
profesyonel gazeteci izlen~miy~e. rapor. sunan 
Birand•ın Apo ile röportaJı ıçın yeşıl ışık 
ycıkıldıQına kuşku yoktur. Birand•ın bu görüşme 
sırasında gayri resmi olarak üstü örtülü bazı 
mesajlar verip almak için bir işlev görmesi de 
kuvvetle muhtemeldir. 

Bil indigi gibi, daha sonra PKK içinde bölünme 
139·. 
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oldugu zaman, "Milliyet röportajı" taraflar 
arasında polemiklere ve karşılıklı suçlamalara 
malzeme oluşturmuştu. Görüşme sırasında Apo'yla 
birlikte bul un an Av. Hüseyin Yı ldı rı m 'ı n, bu 
nedenle "Apo'yu TC. ile uzlaşmak, ona açık vermek
le suçlaması görüşmelerin sıradan bir gazetecilik 
olayı olmadıQını göstermektedir. • 

PKK ve Apo'yla ilgili bu tavır sadece Milliyet'
in yaptıQı bir şey deQil. Sık sık Hürriyet, 
Günaydın, Sabah, Tercüman gibi gazeteler de 
sansasyonel haberler verip ve Apo'nun renkli 
fotoQraflarını birinci sayfalarından yayınladılar. 
Kürt ulusal sorununun halkın bilincine çarpmaması 
için titizlik gösteren basın, Apo önderliğinin 

tanıtımı için aynı titizliği göstermedi. Apo, bir 
röportaj ında, gazeteciler le görüşmeleri konusunda 
demeç verirken şöyle demişti: 

" •. Ben. ilke olarak bütün gazeteellerle görüşüyo
rum. Sorularına cevap veriyorum. Türkiye'den 
sadece Hürriyet'le görüşmüyorum. Çünkü o parti
mize karşı düşmanca bir politika izliyor." 

Bu demeçten anlaşıldıgı kadarıyla PKK lideri 
basının tavrından sadece HUrriyet'ten hoşnut 

gözükmemektedir. Ama bu sözlerin üzerinden fazla 
bir zaman geçmeden Hürriyet gazetesi de Apo'yla 
bir röportaj yaptı. Ostelik son derece kritik bir 
dönerndi •. 
140. 

Nusaybin ve Cizre'de halk .ayaklanmalarının 

yaşandığı, Elaziğ/Kovancılar'da 9 mOhendistn 
kurşuna dizildiQi, TC'nin Kürdistan Uzerindeki 
uygulamalarını pekiştirrnek için Köşk 'te zirve 
toplantıları düzenlendiQi, Küdistan 'la ilgi 1 i 
yayınlar için ve ·sürgün amacıyla 424 Sayılı 

Kararnarneyi çakarma hazırlıklarının yapıldığı bir 
dönem .•• 

MiT'in bir şubesi gibi çalışan Hürriyet'in 1 
Nisan 1990 tarihli başlığı, sekiz sütOna manşet; 

"Apo ile görüştük", "HUrriyet PKK mil i tanlarının 
yuvalandığı Bekaa vadisine girdi." idi. Birinci 
sayfayı yarıya kadar Apo' nun renkli fotoğrafları 

kaplıyor. Eline aldığı klaşinkofla Hürriyet 
objektifine poz veren Apo, "elime ilk defa silah 
alıyorum" diyor. Gazetenin diQer yarısını da yine 
Apo'nun renkli büyOkboy fotoOrafı kaplamış, 

yanındaki bayan militanlarla verdiği bir poz var. 
Altta da küçük olan fotoQrafta da Hürriyet muha
birieri Murat Bardakçı ve Şevket Onat'la neşeli 

bir öğle yemeği görüntüsü bulunuyor. Apo'nun 
röportajda verdiği önemli mesajlar ise şunlardır: 

Hükümet kendi leriyle görOşürse ateş kesebi lecek
leri, TOrkiye'den ayrılmayı düşünmedikleri ve 
daha en az 40 yıl TOrkiye'ye ihtiyaçları olduğu, 

9 mühendisi PKK'nin öldürdüğü •. " 

Bu mesajlar henüz PKK kaynaklarınca redde
dilmedi. Eğer doğru ise, mesajların içeriği 
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Uzerinde de ayrıca durmak gerekir. 
Demekki, TOrk basının tavrı sadece PKK'ya ktiftir 

etmekten ibaret degil. örneklerini vermeye çalış
tıgımız iki önemli işlevi daha yerine getiriyor
lar. Basının tavrını bu bütünlülUk içinde deger
lendirmek gerekir. 

öte yandan: Türkiye'de sadece kendini resmi 
ideolojinin belirleyiciliQi ile sınırlayan bir 
basın yok. özellikle haftalık ve aylık dergiler 
etrafında geniş bir yelpazede sıralanan demokrat 
ve sosyalist basın da var. Bu basın da Türk 
basınıdır. Ve tavrı "Apo'ya küfretmek" degildir. 
Onunla görüşmeler yapabilmekte, bunlar yayınlana
bilmektedir. örneQh'ı "Toplumsal Kurtuluş" dergisi 
a~ı~a .Beka~'da .Abdul.lah öcalan'la görüşen Yalçın 
Kuçuk'ün ızlenımlerı ve söyleşisi bu dergide 
yayınlanmıştır. 

Aynı görüşmenin iki bölümü "Sokak" dergisinde 
de yayınlanmıştır. (AQustos 1989) " 

''Sosyalist Birlik" dergisinde tlkay Demir, 
öcalan'la görüşmesini yayınlamıştır. (Ocak 1990) 

Bunların içinde PKK'ya karşı en yakın tavrı ise 
"2000'e Do!)ru" dergisi göstermektedir. Sık sık 
PKK ile ilgili, örgüt·kaynaklı ve onun bakış açı
sını yansıtan haberler veren dergi, en son Ekim
Kasım 1989.'da 5 hafta list ·üste Dogu Perinçek' in 

Abdullah öcalan 'la röportaj ını yayınlamış ve her 
defasında da röportajı kapak yapmıştır. PKK 
lideri için uygun bir kUrsü görevi görmüştür, 
görüşlerinin Türk ve Kürt halkları tarafından 
bilinmesi için çabalamıştır. Bu sayılar toplatıl
mışsada, dergiler toplatılmadan daQıtılabildi!)i 
için alıcısına ulaşmış ve işlevini görmüştür. 
"2000'e Doğru" ayrıca PKK'yı destekleyen ve sütün 
kapak ve yazılara özel bir önem vermektedir. 

örneQin: -·-
S.sayıda Apo'yla röportaj kapak yapılmıŞ, 
Agustos1989/2000'e Doğru Cudi oagında, PKK 
Ordulaşıyor/, 7 Ocak 1990/ ltiraflar: Bekaa 'da 
21 MiT ajanı/, Eylül 1989 Kars-Agrı-Van Bölgesi: 
tkinci Botan/, Ekim 1989/, MiT ajanı öldürecek
tl: UruQ'u Apo kurtardı/, vb •• 
"Türk Basınını" bu çerçeve içerisinde ele 

aldıgımızda degerlendirmelerimizi daha da geliş
tirmek zorunlulugu çıkar ortaya .• 

20- "2000'e Dogru"nun PKK ve Kürt Sorununa 
yaklaşımı üzerine .. 

Yukarıda kısaca deQindiğimiz gibi "2000'e 
DoQru"nun Kürdistan Sorununa ve özelde PKK olgusu
na yaklaş.ımı konusunda yanılgıya dUşmemek gereki
yor. Beşikçi'nih son çalışmalarında haber kaynagı 
olarak sık sık atıfta bulundugu derginin yayın 
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politikası üzerinde biraz durmak istiyoruz. 

"2000'e Do~ru" özellikle son iki yıl içerisinde 
Kürt Sorunu ve Kürdistan'daki olayların kamuoyuna 
yansıtılması, tartışılması konusunda çok önemli 
btr işlev üstlendi. Tabu sayılan, gün ışıQına 

çıkarılıp üzerine gidilmekten çekinilen bir çok 
sorunun ortaya konu lma s ını gerçekleştirdi. Bu 
nitelikleriyle yayın hayatında aktif bir taraf 
olarak bel irdi. 

Bununla beraber derginin politik kadrosu ve 
içinden geldiQi "T1KP/Aydınlık" geleneQi ve halen 
sürdürdüQü kimi işlevler, olumlu yanlarını gözden 
uzak tutmasak bile oldukça temkinli yaklaşmamız 

gere~ini çıkarır ortaya. 
örneQin, "2000'e DoQru" ilk başlarda Kürt 

Sorununa bakışında kamuoyunu "Kemalist çözümler" 
doQrultusunda yönlendirmeye çalışıyordu. 5iyasi 
çizgiler de Kemalist izler taşımaktadır halen. 
TOrkiye'nin siyasi gündemindeki Kürdistan Sorunu
nun ni hay i çözOmU "Kurtuluş savaşı" denilen 
dönemdeki Kemal i st siyasete dönOşte, ya da onun 
mantık çizgisini devam ettirmekte görmektedir. 

1919-22 dönemindeki bazı arşiv belgelerini 
yayınlayarak, Kemalistlerin aslında Kürt Sorunu 
için çözümler düşOndüklerini, ama "Kurtuluş 

savaşı "ndan sonra bu girişimlerin akim kaldıQı, 

devrimin nitelik değiştirmesiyle çözümsüzleştiğini 
142 

işleniyordu. 

Bu yayınlarda, Kemalizm, Türk solu ve Kürdistan 
devrimci hareketinden kovulduğu, ırkçı-sömürgeci 

yüzO teşhir edildiği yanından aklayarak, kovulduğu 
kapıdan geri sokma gayreti gösteri.yorlardı •• 

Eski "Aydınlık" ya da "2000'e Doğru" yazı 

kurullarının Kemalizm'de ilericilik, devrimcilik 
gören siyasetinden vazgeçtiQine dair şimdiye 

kadar bir özeleştiri ya da açıklama olmadığına 

göre, bu deQerlendirmelerimiz geçerliliGini 
koruyor. 

1980 öncesinde "Aydınlık" grubu, Rızgari'nin 

"Sömürge KUrdistan" ve "Ayrı örgOtlenme" tezlerine 
cepheden savaş açmış ve ayrılıkçı burjuvazinin 
tezleri diye eleştiriye tabi tutmuştu. Kuşkusuz 

sıkıntı kaynağı eleştiri değildir. Fakat TtKP/Ay
dınlık grutiu, KUrdistan Sorunu karşısında "TC'nin 
Glkesi ve devletiyle bölünmez bütünlüğünO", "ordu
nun savunuculuQu"nu üstlenmişti ••. 

Şimdi "2000'e Doğru" Dergisinin Genel yayın 

yönetmeni olan Oo~u Perinçek, 1980 öncesinde 
Aydınlık gazetesinin başyazarıydı. Aydınlık o 
günlerde "sahte Sol" isimli bir dizi yayınlayarak, 
Türkiye'deki hemen bütün sol grupların, örgüt 
şemalarını, faaliyetlerini, kadrolarını, açıklıyor 
ve "ihbar" niteliğinde yayınlar yapıyordu. TOrkiye 
bitince, bu kez Kürdistan 'lı grupların deşifrasyo-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



nuna yönelindi. En çok ise "APOCULAR" üzerinde 
duruyor, bölücü, terörist, ajan-provakatör bir 
örgüt olarak suçlanıyordu. Bu dizllerin amacının 
"devlet bütünlüğünün korunması, Rus emperyalizmi
nin uşaklarının teşhir edilmesi" olarak tanımlanı
yordu. Aydınlık gazetesinin bu yayını, pek çok 
örgOt gibi Apocuların'da "Aydınlık grubu"yla 
çatışmaya girmesine neden oldu. Apocular, Aydınlık 
gazetesinin Kürdistan'da dağıtımını engellediler, 
kamyonlarını ateşe verdiler. Birçok temsilcisi 
vuruldu,hedef haline geldi, yaralandı. Birçok 
PKK 'li ise Aydınlık 'ın bu yayınları ya da bizzat 
yapılan ihbarlar nedeniyle deşifre oldu, xakalan
dı. Hatta bu bilgiler Diyarbakır Sıkİyönetim 
Mahkemelerinde sanıkların aleyhine deliller 
olarak kullanıldı. 

"TİKP/Aydınlık" grubu 12 Eylül Darbesini de 
olumlu bulacak kadar kendilerini "devlet ve ülke 
koruyuculuğu" ile bütünleştirmişlerdi. Hatta 
partileri kapatılıp, yargılandıkları halde mahka
melerde, oldukça olumsuz konumlara düşerek 12 
Eylül 'cülere yaranmaya Çalıştılar. 

1982 yılında TİKP davası sırasında bu ekibin 
Sıkıyönetim Mahkemeleri 'ne verdikleri ifadeleri 
hatırlamak, siyasi belleksizliğe uğramamak ye 
bazı ilişkileri "hayıra" yormamak için gereklidir. 
Bugün PKK'den Apo'dan, KUrdistan ulusal hareketin
den yana görünen bu ekip, mahkeme savunmalarroda 

şöyle diyorlardı:. 

" .• Bugün gerçek bir devrimci, gerçek bir halkçı, 
Türkiye devletinin yaşamasından yanadır. ·Hatta 
tarih, bugün devrimcilerin omuzlarına, devleti 
yaşatmak için en önde savaşmak zorunluluğU 
yüklemiştir." 

" •• Oysa TiKP orduyu güçlendirmeyi, merkez görev 
olarak benimsemiştlr. Dikkat çekeriz: TtKP bu 
konuda susmuş değildir. Ordunun güçlendirmesini 
herhangi bir görev olarak da benimsemiş değil
dir. Merkezi görev olarak benimsemiş, bunun 
bütün önemli belgelerini de vurgulamış; Birinci 
Genel Konre'de tesbit ettiği 10 maddelik siyase
tlerinde birinci madde olarak kararlaştırılmış
tır. Yani Milli Savunmanın güçlendirilmesine 
birinci önemi vermiştir. Bu tutumu alan ikinci 
bir parti yoktur." 

" •• Orduyu parçalamak amacı güden bir parti, hiç 
ordunun daha fazla silahianmasını ve modernleş
mesını ister mi? Hiç orduya yönelen saldırıları 
göğüsler mi? Partimiz orduyu parçalamak bir 
yana, orduyu dUşman ilan edenlerin adreslerini 
göstermiştir. Orduyu düşman ilan eden ve urduyu 
parçalamak şiarını i leri sOreni er, · nesnel 
o 1 ara k Moskova' nı n güçleriyle aynı cephede 
savaşmaktadırlar. Çünkü, bugün Türkiye ordusunu 
parçalamak diye bir sorunu olan biricik ciddiye 
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alınacak güç SSCB 1dir. Di~erlerinin paylarına Birlik, Mart 1989,s.1,sf.59-60) 
düşen ise~ onun yedek gücü olmaktır." 
ıı •• TtKP, yurdumuzun savunulma s ı konusur.ıda o 
kadar ciddi, o kadar sorumlu tutum almıştırki, 
{ •.• ) Sovyetler Birli~ine teslimiyet yönünde 
bir NATO'dan ayrılışa karşı çıkmış,NATO•nun 

Moskova tehdidi karşısında yarattı~ı ağırlığı 
tesbit etmiştir •• NATO, değişen dünya durumu 
nedeniyle, Sovyet tehdidine karşı bir savunma 
örgütü niteliğini kazanmıştır. TtKP, NATO'dan 
Sovyetler Birliği'ne teslimiyet yönünde bir 
ayrılışa karşıdır. Bugün Türkiye'nin NATO'dan 
ayrılması için kampanya yürütenler, ülkemizin 
bağımsızlı~ına hizmet etmiyorlar." 
" •• Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı askeri 
savcılıgının hazırladığı Apocular iddianamesi 
de buna tanıktır. Bu iddianame, bizim dikkat 
çektiğimiz ve bir bir ortaya çıkardığımız 
gerçekler üzerine kuruludur." 
" •• Partimizin ayrılıkçılı~a ve bölücülüğe karşı 
kararlı tutumu, doğu bölgesindeki çeşitli 
illerimizin Vali, Emniyet Müdürü ve Sıkıyönetim 

Komutanlıklarınca da kabul ve ifade edilmiştir. 
Mahkemenizden kendilerinin tanık olarak dinlen
mesini talep edeceğiz." 
Perinçek ve TtKP aynı şeyleri 1983 yıl ı ndaki 

savunmalarında da sürdürmüşlerdir. (Sosyalist 
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Bunları savunurken; bu çalışmalardan dolayı 
dönemin Genel Kurmay Başkanı ve daha sonra MGK ve 
Devlet Başkanı olan Kenan Evren'in 11Aydınlık 11 çıla

ra bu hizmetlerinden ötürü teşekkür ettiğini de 
kendilerine tanık olarak göstermekteydiler. 

Gerek radikal sola ve gerekse KUrdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesine karşı bu kadar açık ve 
pervasız bir biçimde .devletin, ordunun yanında 

yer almış, bundan sıkıyönetim mahkemelerinde 
övünçle bahsetmiş bir ekip, Diyarbakır Sıkıyönetim 
Mahkemeleri •ndeki "Apocular11 iddianamesinin 
kendileri tarafından ortaya koydukları gerçekler 
üzerine kurulu olmasından övünen bir ekip, kendi
lerine sömürge valilerin!, düzenin emniyet müdür
lerini, cunta başkanlarını tanık gösteren bir 
ekip •• TtKP bu çizgisinin "muhasebesinin yaparak 
yeni bir partileşme sürecine girdiğinde, yeni 
yayın organları çıkarmaya başladığında ne gibi 
de~işiklikler geçirdi? Bunu gözlernek gerekir. 
Bize göre, bu grup geçmişe ilişkin pratiğini ve 
görüşlerini aşmamış, özeleştirisini yapmpmış ve 
bu çalışmalarını da mahkum etmemiştir •• 

Beşikçi 'nin, Dr.Şefik Hüsnü ve Mihri Belli için 
yazdıklarını hatırlayalım. Şef ik Hüsnü. ve Mihri 
Belli'nin II. Dünya Savaşı•ında orduya katılmala

rı, orduyu ilerici görmeleri ve Kürt ulusal 
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ayaklanmalarına karşı tavırlarından dolayı onların 
Türk solu için çok şey ifade etseler bile, Kürtler 
için ancak "onbinlerce Kürt düşmanından biri" 
oldukları ifade edilmektedir. 

TiKP'in, 11Aydınlık"ın ve 2000'e Doğru'nun 
yöneticileri acaba değişmiş, dönüşmüş müdür? 
Abdullah öcalan'la röportaj yapıp yayınlanması ve 
Kürdistan'la ilgili haberlerin kamuoyuna sunulması 
PKK'nin desteklenmesi acaba bu dönüşümün kanıtları 
olabilir mi? 

sayısında dergi "Devlet Tecrubesi Konuşuyor" 
başlığı altında yüzü karartılmış bir siluet, bir 
emekli albay ve bir eski bakanın sorun üzerine 
gösterdikleri çözüm yollarını aktarıyor. Bu 
görüşler şu anôaki mevcut aktüel siyaset ile 
çelic:mekle beraber stratejik olarak aynı.. Dergi 
daha~önceki sayılarında da kimliğini saklı tuttuğu 
•Eski Kara Kuvvetleri KomutanlıOından Biri"nin 
Kürdistan Sorunun çözümüne ilişkin özerklik 
görüşlerini aktarmaktaydı. 
Ağustos 1989 "PKK Ordulaşıyor" başlıklı sayısın

özellikle, 1987 sonrasında bu grubun kendini bu da "Güvenilir kaynak" başlığıyla "Selen'in Başını 
kez devrimci harekete, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Bigalı Yedi" yorumu var. Yine konuyla ilgili 
Mücadelesine kabul ettirebilmek için önemli bir olarak "uzman görüşü" başlığıyla "Devlet Taş 
çaba gösterdiğine tanık oluyoruz. Bunlar elbette Ostüne Taş Bırakmaz" diye bir yorum dah'a ver 
olumludur. Fakat bu değişimin fazla öze tekabul alıyor.Bu uzman ve "Güvenilir Kaynak .. ların ·MtT'ten 
etmediğini, biraz faydacı ve taktiksel düzeyde ya da Genel Kurmay'dan oldukları bellidir. Kimlik
kaldığı kuşkusunu taşıyoruz. Ayrıntılamak mümkün. lerinin gizlenmiş olması onların henüz etkin 
Fakat konumuzia ilgili olarak 2000'e Oğru'nun olmayan bir kliğe mensup olduklarını gösterir. 
Kemalist çizgisini korug~ğunu anımsatmalıyız. sonuç olarak devletin bu kademedeki ek.iplerin 

Derginin, gazetecilik ilişkileri ötesinde kimilerinin, dergiyi güvenilir bir ilişkı aracı 
kuşkulu bağlantılarını da gözlüyoruz. örneğin; ve kürsü görevi gördükleri açıktır. 
MiT Raporu'nun basına sızdırılmasında 2000'e 
Doğru bir araç görevi görmüştür. Bazı "liberal" 
kliklerin derglden yararlandıklarını düşünilyoruz. 
örneğin, bu kaynaklarla bağlantılarına şu sayılar
da rastlamak mümkün: 

Nusaybin-Cizre olaylarından sonra Mart 1,9~0 

PKK'nin "Aydınlık" geleneğine yaklaşımı da 
madalyonun diğer yüzüdür. 1980 önces inde "~a~ş ~
devrimci" ve "hain" ilan ederek pekçok kışının 
öldürülmesi yaralanması; pekçok insanın ihbarlar
la, provakasyonla ele geçirilmesi türünden olay
ların üzerinden zaman geçmiş ve Apo .ile karşılıklı 
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do.stane bir çerçevede söyleşiler yapılabiliyor, 

bunlar yayınlanıyor. Ostelik bu yakınlaşmada 

di~er devrimci hareketleri karşıya alma, bir hat 
çekme çabası da seziliyor. 2000 1e Do~ru•nun eski 
"karanlık" çizgisi ile, şimdi PKK ve Apo•ya 
sözetilük yapma iste~i kuşkulu ilişkilerdir. Bu 
grupların eski ilişkilerini, çizgilerini ve 
varolan tutumlarını gözönüne aldıQımızda, Bunları 

kuşku ile karşılamak için yeteri kadar nedenimiz 
vardır. 

Toparlarsak, Türk basınının PKK 1ye karşı tavrı 

bahsinde tüm bu olguları hesaba katmakta yarar 
vardır. 

~1- PKK • nin Kürt hareketlerindeki önderlik 

konusuna getirdlgi "çok önemli 11 degişiklikler 

nelerdir. 

Devletlerarası Sömürge KUrdistan kitabında 

Beşikçi diyorki: 

" .• 1984•de PKK 1 nin Eruh ve Şemdinli baskınıyla 

ise KUrt hareketlerindeki önderlik konusunda· 
çok önemli bir degişiklik olmuştur."(Age. s.93) 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Kürdistan•da 
feodal üretim ilişkilerinin egemen oldugunu, bu 
dönemde şeyhlerin, aşiret reislerinin, agaların 

önemli bir bölümünün ulusal düşüneeye açık olduk-
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larını, en azından ulusal duyguya sahip oldukla
rını belirttikten sonra; 

" •. Osmanlı lmparatorlugundaki, Cumhuriyetin ilk 
yıllarındaki hareketlerde bunlardan bir kısmının 
ya a~ırlıklı önderliQi ya da fiili önderliQini 
görüyoruz." (Age. s. 93) 

denilerek, PKK•nin 1984 atılımıyia birlikte bunu 
de~iştirdigi belirtiliyor •• 

Burada önderlik konusundaki önermenin yeterince 
özenli yapılmadıQı ve PKK'ya haketmediği bir 
misyon yUklendiQine inanıyoruz. Nesnel durumla 
uyuşmayan iki sonuç çıkarmak mümkündür. 

1- Kuzey KUrdistan•da Cumhuriyet dönemindeki 
Kürt ulusal örgütlerinin önderliQi, ya aQırlık 

olarak ya da fiili olarak feodaldır. 

2- Kürt hareketlerinde 1984 Eruh-Şemdinl i 
baskınıyla ulusal önderlik konusunda çok önemli 
degişiklik olmuştu. (1984 tarihi baz alındıQına 

göre bu baQlamda PKK•nin kendis:i de bu dönüşüme· 

dahil edilebilir.) 
Yazıda, önderlik konusundaki deQişikliklerin 

neler oldugu üzerinde yeterince durulmamışsa da 
kastedilen şeyin esas itibariyle feodal-gelenek
sel önderlikten kopmuş oldugu anlaşılmaktadır. 

Yine bu değişiki iklerin, önder ı igin sınıfsal 

yapısı, toplumsal karekteri ya da siyasal karekte-
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ri hakkında da belirlemeler yapılmadıgı için ~şiret liderleri ve feodal unsurlar deQil burjuva 
tartışmamızı, varsayımlar üzerine geliştirmek ~e~okrat aydınlarıydı. Geleneksel feodal unsur.lar zorunda kalacaQız. örneQin: PKK, kendisiyle Jkınci planda kalmışlardı. Çünkü, Beşikçi 'nin birlikte Kürdistan'da "proleter dE:wrimci" önderli.; :çaıışmasında da belirttiQi gibi, Kuzey Kürdistan'Qin oluştuQunu savunmaktadır. Acaba Beşikçi "Kürt .da bu sınıflar büyük ölçüde "ulusal" özelliklerinhareketlerindeki önderlik konusunda deQişiklik" 'den tecrit edilmiş, gerek sürgünler ve gerekse derken PKK'nin bu kabulüyle çakışmakta mıdır? ~erörle teslim alınmışlardı. Bu nedenle, Güney ve 

B · ·.·· OoQu Kürdistan 'daki KOP örgütlenmelerindeki u soruların. ka~şılıQı net ol~adıQı iı;in, biz ~elenekseJ feodal agırlık, Kuzey Kürdistan Demok-somut olgular üzerınde durmak istıyoruz. rat Parti'sinde aydın tabaka üzerine kaymıştır. 
öncelikle, 1984 yılına kadar KUrt ulusal hare- Bu agırlık içinde Kürt "enteligentsia"ları olan ketlerinin feodal-geleneksel önderUQin agırlıklı Meta'ların önemli bir yeri vardır. Bunları Osmanlı ya da fii ı i önder ı iQi içinde oldugu önermesi Imparatorluğu ve Cumhuriyetin i lk dönemlerindeki 

sorgulanmalıdır. Bu belirleme ancak. Şeyh Said, önder,lik}e kıyaslama olanağı yoktur. 
Ağrı, Dersim direnmeleri dön~min~ kadar ~esin .bir şu halde Kuzey Kürdistan'daki örgütlenmelerde doğruluk taşır •. C~mhuriyet döne~ındeki dıı1mmeler önderiikietin sınıfsal ve toplumsal karekteri çok 
u~~sal nitelikiıdır ama, önderlık ağırlıklı ya da önceden değişmiş bulunmaktadır. KOP'lerin bölünmefııli olarak feodaldır. Hatta ~ersim direnmesinde leri de önderlik konumlarıyla ilgilidir. Her iki 
(193?-~8) ulusal-feodal ögelerın yanısıra Dr.N.- partide programatik olarak aynı özelliklere Dersımı şahsında, önderliklerde aydınların payı sahiptiler. 
giderek artmış bulunmaktaydı. , 

Gençlik agırliklı bir kitle örgütü olan DOK0'-
1950'den sonraki süreçte Irak ve lran.'da Kürdis- larda ise artık "önderlik" sorunsalı bambaşka bir tan Demokrat Parti'ler öngütlenmeye başlamışlardı. yere gelmiştir. DDKO'la Kürt aydınlarının ve KOP'ler muhteva olarak burjuva-demokratik organi- küçük burjuvazinin çe~itli kesimlerinin ve eğilimzasyonlar olmalarına karşın, özellikle, Irak'ta lerinin yer aldığı bır örgütlenme olarak görmek parti önderliği aşiret reisieri ve feodal otorite- gerekir. Burada K~P'lileri~ bulu.nm~sı DOKO'nun leri n elindedir. 1960'dan .sonra Kuzey Kürdistan 'da .feodal-gelene.kse.l bır ön~erlı~ etkısı nd~ .olduğun~ kurulan KOP'de ise önderlik, Güney'dekinin aksine, göstermez. Çünkü DDKO bünyesınde kendını emekçı 
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sınıflarla özdeşleştirme çabasındaki gençliQin ve 
aydınların belirleyici bir aQırlıQı sözkonusudur. 

1970'den sonra ise, bi lindiQi gibi birbirinden 
çok farklı iddialarla yola çıkmasalarda, "proleter 
devrimci olma" ve "işçi sınıfı önderligi" temel 
alan örgütlenmeler olmuştur. Bu grupların hemen 
tUmünde önderlik yine aydınlar ve gençlik üzerine 
inşa edilmiştir. Bu kez burjuvazi adına degi ı 
işçi sınıfı, köy lU lük ve emekçi halk yıgınları 
adına siyaset üretilmektedir. (Grupların eleştiri
si ve yapılanmalarının degeriendirilmesi ayrı bir 
konu.) 

T-KDP'nin devamı olarak Şıvancılar/DDKO ya da 
K1P gelenegi; KOP'den kopan KUK; Doğulu Sosyalist
ler geleneQinin devamı olarak özgürlük Yolu/TKSP; 
DDKO mirasından gelen Rızgari; ayrıca KAWA, 
Ala-Rızgari; Denge KAWA, Tekeşin gibi örgütlenme
lerde önderlik hep "proleter devrimci" blarak 
tarif edilmiş, siyasi çizgilerindeki farklılıkla
rına ragmen, sınıfsal taban ve yönetim kadroları 
benzer nitelikler göstermektedir. örneğin; yönetim 
düzeylerinde (bir iki istisna hariç/KAWA, KUK, 
K1P, DDKO'de) aşiret reisi, ağa, bey ya da feodal 
agırlıklı hiçbir yapılanma sözkonusu degildir. 

Proleter devrimci önderlik iddiasındaki gruplar
dan biri de, 1978 yılı sonlarında partileşmiş 
olan Apocular, Yani PKK idi. 
148 

.. Bu kronolojiye baktığımızda 1984'de önderliQin 
sınıfsal, toplumsal, hata ideolojik tanımlaması 
~onusunda ne gibi önemli bir değişiklik geçirdiği 
açıklamaya muhtaç kalmaktadır. Çünkü, belirlemeye 
göre PKK'nin kendisininde 1984'deki önderl1k 
konusunda bir değişime uğraması söz konusudur. 

Bize göre, 1984'de ve özellikle PKK'nin şahsında 
herhangi bir önderlik değişimi olmuş değildir. 
Kürdistan'ın diğer parçalarından çok farklı 
olarak Kuzey Kürdistan'da önderlik zaten 60'lardan 
beri aydın ya da küçükburjuva aQırlıklı olmuştur. 

Aydın ve öğrenci gençlik 70'lerden sonra ise 
kendilerini işçi sınıfı ya da köylülük gibi 
emekçi tabakaların siyasal önderlikleri olarak 
özdeşleştirmişlerdir. 

1984'de bu Kürt hareketlerinde ~nderlik konusun-. 
da ne gibi deQişiklik olmuştur? örneğin; hangi 
hareketlerde önderlik sınıfsal karekter deQiştir
miştir. Hangi hareketlerde önderlik fiili olarak 
toplumsal kategoriler arasında yer değiştirmiştir. 
Hangi hareketlerde önderliği işlevleri, rolü 
hakkında ideolojik siyasal değişiklikler olmuştur. 
Gözlediğimiz kadarıyla, 1984'de .bu soruların 
cevaplarında herhangi bir değişiklik yoktur .• 

örneQin, Kürt örgütlerinin "ulusal Cephe" 
çizgisinde bir araya gelmeleri dahi sözkonusu 
olmamıştır. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



1984 1den sonra, yani PKK 1 nin silahlı mücadeleye 
başlamasından sonra oluşan değişiklik, "önderlik 
değil taban kayması" biçiminde. açıklanabilir. 
Daha önce Botan bölgesinde etkin olan KOP, KUK 
gibi örgütlerin yurtsever köylülük tabanı; bu 
örgütlerin etkinliklerinin azalması, PKK 1nin ise 
etkinleşmesi üzerine k.itle tabanları bu örgüte 
kaymıştır. PKK, Irak ve tran•daki ulusal-demokra
tik örgütlenmeler gibi aşiret tabanına dayanmış 
ve feodal kalıntıların üzerinde hareket eden bir 
örgüt değildir. Kitleselleşmek için aşiret· taban
ları azerinde -eleştirdiğimiz ve karşı olduğumuz 
yöntemlerle- etkinleşrnek istemesine rağmen, bu 
yanıyla tran ve Irak KOP ile YNK 1den farklılaşmak
tadır. Ama, bu 1984 1 de oluşan ve PKK ile sınırlı 
bir'olgu değil, tüm Kuzey Kürdistan•da 1970 1 lerden 
beri aşılmış bir olgudur. 

PKK•nin, önderlik konusunda Kürt örgütlenmele-
rinde değil, ama kendi yapılanması içfnde taşıdıQı 
önemli bir değişiklik vardır. Olkemizdeki pekçok 
örgOt gibi, PKK adının "Işçi Partisi" olması 
dışında Kürdistan proletaryasına, işçi örgütle
rine, sendikaların.a dayanan ya da buralardan 
yükselen bir örgüt, bir işçi sınıfı partisi 
değildir. İdeolojik ve siyasal muhtevası ise 
tartışmalıdır. Kuşkusuz, bu, sadece PKK 1ya has 
bir olgu değildir. Çünkü, örgütlenilen toplumsal 
taban doğallıkla yoksul KUrdistan köylülüğü, 

küçük-burjuva katmanlar, aydınlar ve esnaf-ıanaat
kar gibi toplumsal kategorilerdir. Bu durumda, 
zaten çoğu örgütlenme "proleter önderliğin" 
sadece "ideolojik-siyasal-örgütsel" olduğunu 
belirtmek zorunda kalmaktadırlar. 

Gerçek anlamda bir işçi sınıfı tabanına, geniş 
bir kitle desteğine sahip olmalarına rağmen 
Marksist-Leninist sınıf partilerinde öteden beri 
karşılaşılan en büyük yozlaşma, öncünün, sınıf ve 
partinin yerine geçerek, kendini ikame etmesidir. 
Birçok Leninist sınıf partisi kendini bu bürokra
tizmden koparabiimiş değildir. Sınıf tabanına 
dayanan Leninist örgütlenmelerdeki anemali tehli
kesi, elbette; geniş bir köylülük, küçük-burjuva 
kitle üzerinde örgütlenen, kadrolarını bu ortamda 
çıkaran ve sadece "öncünün" belirleyiciliği ile 
"proleter devrimci" olarak tanımlanan örgütlenme
lerde çok daha büyüktür. 

Bu öncü kadro kültü•non bUtOn bir örgütlenmenin 
yerine ikame edilmesi, PKK 1da en uc noktaya 
vardırılmıştır. Bu durum giderek siyasi çizgi ve 
ideolojinin de ikinci plana itildiği Parti Şef 
ikileminin bütün bir siyasal irade yerine konması 
olarak ortaya çıkmaktadır. özellikle, sömürge 
toplumlardaki ruhsal formasyona uygun gelen 
karizmatik kişiliklere dayalı tek adam putlaştı
rılması PKK 1da somutlaşmış bulunuyor. PKK 1da 
Leninist Demokratik-Merkeziyetçilik anlamında~ 
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parti aygıtlarının içindeki kurulsal-kollektif 

bir önderlik değil. Tek Şef önderliği vardır. 

Eleştirilmez, yanılmaz; hem partinin, hem de 

ulusun bütün iradesi kendi kiş il iğinde., Tek 

Şef'te toplanmakta ve bu geleneksel kapalı.toplum

larda Tanrı-Ata otoritesiyle özdeşleştiri lmeye 

çalışılmaktadır. Askeri hiyerarşi ve örgütlenme 

tarzı, siyasal yanı dışlamıştır. 

Parti içindeki muhalefete karşı girişilen 

şiddet, bütün eleştirllerin teker teker fiziki 

olarak yok edilmesi, kurallar ve kongrelerdeki 

eleştirllerin bile "vatan hainliği","sömürge'"ciler

-le işbirliği" sayılması gibi caydırıcı ideolojik 

baskı aygıtları, hep bu kültOn yerleştirilmesi 

için çalışılmaktadır. 

örgüt içindeki muhalifler için kurulan "mahkeme

ler" ve "yargılamalar" Stalin'in Moskova Duruşma,. 

ları'na rahmet akutturacak kadar trajiktir. Zaten 

liderin de kendinH Stalin' i örnek alması ve 

davranışıarına Stalin'den mazeretler bulması bir 

tesadüf deği ı. Çünkü. öncü kadro kül tü ve Tek Şef 

model alındığında "sol"da model alınabilecek 

biridir Stalin. 

örneğin, PKK parti leşmeden önce "Ulusal Kurtu

luşçul ar", yaygın olarak "Apocular" olarak bilin

mekteydi. Partileştikten som·a Şef'e dayalı l:iir 

örgütlenme çağrışımı yapan "Apocular" nitelemesine 
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karşı çık ı lmaya ve örgütün adı öne çıkarı lmaya 

çalışıldı. Uzun bir zaman böyle süren çabaların 

1986'dan sonra. bu kez tersine dönmeye başladığına 

ve liderin partinin önüne çıkmaya başladığını 

görmekteyiz. 

Bir gözlemimizi aktarmak istiyoruz. 

1985 yılında PKK ile ilişkilerimizin henüz 

sıcak olduğu dönemde, cezaevinde yazışmalarımızda, 

notların yakalanması ihtimaline karşı, örgütlerin 

isimlerini açıkça kullanmak yerine belirli ifade

ler kullanıyorduk. örneğin, PKK için cezaevindeki 

kitle çoğunluğundan ötürü "Çoğunhık grubu" diyor

duk. PKK'li arkadaşlar 1985'deki bir cevap yazıla

rında kendilerine "Çoğunluk grubu" dememize karşı 

sitem ediyorlardı. "Biz bir siyasi hareketiz. 

Bizim bir adımız var, o da PKK'dir." diyor ve 

ekliyorlardı, "geçmişte de bize 'Apocular' deni

yordu. Yani, bir kişiye bağlı pir çete olarak 

göstermek istiyorlardı. Oysa biz, bir sınıf 

örgütüyüz. Bizim örgütümüzde. organlar, kurullar, 

kurulsal ilişkiler vardır. Kararlar ve parti 

iradesi bu yolla belirlenir. Onun için ·bize 

'Apocular' denmesi yanlıştır. Biz, PKK'lıyız ••• " 

Biz de, bu arkadaşların eleştirilerini doğru 

bularak, parti ismini kullanmaya özen gösteriyor

dul<.. O günlerde PKK'lı arkadaşlar kendilerine 
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"Apocu" denmesine itiraz ediyorlar ve siyasal; 
parti kimliklerinin vurgulanmasında ısrar ediyor
lardı. 

1986 yılından sonra parti içi muhalefetin ya da 
kendi deyimleriyle "komplonun" bastı rı lma,sından 
sonra, liderin ismi partiden önce gelmeye, bUtOn 
organların, ulusal gOçlerin azerinde siyasal bir 
varlık olarak tekrar sunulmaya başlandı. Artık 
bildirilerinde ve mahkemelerdeki savunmalarda sık 
sık şu sözlere rastlanmaktaydı. 
Yaşasın Başkan Apo!", "Yaşasın Apocu Ruh ve 
Kararlılık", "Yaşasın Apocu Çizgi", "YUce 
önderimiz Apo!".. • 
Bu durum önceki belirlemeleriyle çeliştiQi 

gibi, kapsamı daha da genişletilmiş olarak ortaya 
çıktı. Yaşarken kendisini putlaştırma, çevresinde 
eleştiren degil, sOrekli öven ve yUceltmeye 
çalışan insanlar .barındıran önder tiplerinden 
biri yaratılmış oldu. 

"Tek Şef", Tek Parti", Yanı lmaz önder" mantıgı
nın PKK 1ya nasıl egemen oldugunu görmek için, 
yayın organı Serxwebün 1da önderlik için yazı lan 
makalelere bakmak yeterli. 

" .• Abdullah öcalan•a uzanan eller kırılacak! 
Türk M!T 1 ine baglı ücretli birer ajan olarak 
görevlerine sahip çıkma durumları ve bu dogrul-

tuda gözO kara faaliyetleri var. Bu kadarı iyi. 
Yani isimleri ajan-provakatör olduOuna göre, 
görevlerihi yapıyorlar. Bunu dogal karşılıyoruz. 
Ancak, bununla yetinmeyerek dillerini aalabildi
Qfnce edepsizce uzatmaları neyin nesi oluyor? 
Kısa ve öz olarak şunu belirtelim ki,bu şekilsiz 
ajan ve provakatörler alçakça tutumlarında 
direnerek parti önderligimize dil uzatmaya 
devam ettikleri mOdetçe, dillerini kesrnek bir 
yana, köklerini kuruturuz. Bir halkın tek umudu 
ve kurtuluşunun garantlleyiclsi olan Parti 
Genel Sekreterimiz Abdullah öcalan ve onun 
önderligindeki ulusal kurtuluş mUcadelemize her 
ne sebeple olursa olsun uzanan elleri kırarak, 
sahiplerini yedi kat'yerin dibine göndereceğiz." 
(Serxwebün, Ocak 1989) 
Burada öndere karşı yapılacak eleştirilerin, 

"ajan-Provakatörl0k 11 ten daha agır bir suç olarak 
tarif edilmesi; onu eleştirenierin "dillerinin 
koparılacagı", 11ellerinin kırılacagııı, "Yedi kat 
yerin dibine gönderilecegi" tehditleri boşuna 
degildir. Bu tehditierin lafta kalmayıp örgOt 
içinde onlarca kişinin bu nedenle "cezalandırıla
cagı ıı ve örgOt dışındaki KUrt devrimci-demokrat 
örgOtlerine karşı suikastlar yapıldığı anımsanırsa 
durumun vehameti daha iyi anlaşılır. 

Yine, aynı derginin aynı sayısında kişiyi 
putlaştırma kampanyasının dalkavukluk derecesine 
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vardı~ını gösteren örnekler görebiliyoruz. 
11 

•• Serxwebün onur k ayna~ ımı zdı r. KOrd is tan 
halkı için 'bir yüceleşme olayıdır. En büyük 
meziyeti de yüce önderimiz Apo'nın ışık saçan 
düşüncelerini kitlelere ulaştırma görevini 
omuzlamış olmasıdır. Bunlar çok kutsal görevler
dir." 
"Herşeyden önce şunu belirtelim ki, tom p~rtili 
kadro ve mil i tanlar, varlık vesilemiz olan 
parti genel sekreterimiz yüce önder Abdullah 
Ocalan yoldaşın bu eşsiz büyüklüQü, yardım ve 
desteOi karşısında onu gözbebeOi gibi görüp bu 
temelde korumak zorundadır." 
"Yaşasın halkımızın güç ve inanç kayna~ı Apo!" 
Bu sözlerin belki de en i lginç yanı, ı ideri n 

saoııaında ona karşı yapılması ve liderin deneti
mindeki merkez yayın organında yayınlanmasıdır. 

Serxwebun'un bir başka sayısında ise, Cezaevin
den PKK' lı ların göndermiş oldu~u bir yazı var. 
Onlar da parti ile lideri özdeşleştiriyor , ve 
öndere karşı çıkanların beyinlerinin ezilmesi 
gerektigini vurguluyorlar. 

" •• Dikkat edelim tasfiyecilik komployla önderli
Ol vurmaya yönelmiştir. Bu kadar alçakça planlar 
geliştirilmiştir; gilniln komplocu kafasıdır, 
yöntemidir bu. Böyle bir yönelime girenierin de 
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beyni parçalanmalı, kafası ezilmelidir. Bu, 
basit bir intikam mantıgı d~~ildir. Partiyi 
tehlikeden, sıradan bir tehlikeden de de~il, 
yok oluş tehlikesinden kurtarma gereOinin 
zorunlulu~udur. Bu noktada, iliahi de önderli~i 
yitirecegiz, ondan sonra mı beyni ezeceQiz." 
"Bizde 'her zaman için altı çizilecek bir durum 
varsa o da önderliğin parti yapısı üzerindeki 
belirleyici rolüdür. Parti yapısı içinde, 
taktik önderlik dllzeyinde öne , çıkan, siVrilen 
unsurlar, ancak çizgiyle, Apo'yla bütünleşerek, 
Apo'yu ve çizgiyi uygulayarak bu duruma gelmiş
lerdir. Parti yapısı içinde, taktik önderlik 
düzeyinde öne çıkanlara verilen deQer, parti 
kadrolarının, kitlelerinin Apo'ya, çizgiye 
baOlılıklarının bir sonucudur. Apo'yu çizgiye 
uygulamayan her kim olursa olsun, ne kadar 
saygınlık kazanırsa kazansın, parti yapısına 
ters düştügünde doQal bir tecriti yaşar. Burju
vazideki, kOçük-burjuvazideki Stalin düşmanlı~ı 
bundandır. Her fırsatta, "Stalin" diye ciyakla
maları, iniemeleri bundandır. Stalin sosyalizm 
yolunda onların Truva atıarını bir bir parçala
mış ve tüm planları boşa çıkarmıştır." {Serxwe-

bün, Şubat 1989, "Kiminle nereye kadar ?" başlıklı 
yazı.) 

Yazının içerisinde kullanılan "önderlik" ~avramı 
her ne kadar.bir kurum ve kurulu çağrıştırsa da, 
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bizzat Apo'nun kendisinin kastedildiği açıktır. 
Çizgi olarak tanımlanan "ideolojik formasyon" 
bile, önderin Apo'nun şahsıyla belirlenmektedir. 
"Apo'yu uygulamayanların taktik düzeydeki önder
Iikiere gelemiyecekleri, ters düştükleri anda da, 
ne kadar saygınlık kazanmış olurlarsa olsunlar" 
doğal olarak "tecrit" olacakları vurgulanma~tadır. 
Bu "önderlik" anlayışının ne Leninist örgütlenmey
le ilgisi •. var~ır, ne de bir ulusal kurtuluş 
mücadelesinde vazgeçilmez aygıtlardan olan "CEPHE" 
ile bağdaştırılabilir. 

Herhalde, 1984'den sonra, "Kürt ulusal hareket
lerindeki önderlik konusundaki gelişmelerden" 
kasıt bu olmasa gerek •• 

22:.. Kürt ulusu özgürıogo için ölmesini PKK'dan 
önce de biliyordu •• 

Beşikçi,· PK~'nin "özgürlük ve ulusal bağımsızlık 
için ölmeyi bilmek gerektiğini~ öğrettiğini 
yazıyor: 

" •• PKK'nin ortaya çıkışı, Kürtlerin tarihinde, 
Kuzey Kürdistan'lı Kürtlerin tarihinde önemli 
bir dönüm noktasıdır. PKK bize şunu öğretmekte
dir: Ulusal özgürlük için, ulusal bağımsızlık 
için ölmesini):>ilmek gerekir. ırkçı ve sömürgeci 

Türk devletini endişelere garkeden de PKK'nin 
bu kararlı, bilinçli, bilgili tavrıdır." (D.S.K, 
s. 147) 

PKK'nin ortaya çıkışının Kürtlerin tarihinde, 
Kuzey Kürdistan'lı Kürtlerin tarihindeki önemli 
bir dönüm noktasını oluşturmasıyla ilgili belirle
me temellendirilmiş değil. Bu satırları 1984 
atılımıyla ilintili olarak okumak da mümkündür. 
Gerçekten de, 1984'de başlatılan silahlı mücadele 
Kuzey Kürdistan'ın yakın siyasal tarihi için 
önemli dönüm noktalarından biriyse de, bu PKK'nin 
"Kürt halkına ulusal bağımsızlığı için, özgürlüğO 
için ölmesini bilmeyi öğrettiği" demek değildir. 
Beşikçi bu belirlemesini, Kürt ulusunun özgürlO

ğU ve bağımsızlığı için ölmesini bilmediği eleşti
risinin .devamı olarak yapmaktadır. Yani, Kürt 
ulusu, kendi kendisine kabadayı, birbirini sudan 
meseleler, namus, kan davası gibi sıradan şeyler 
için ölür, öldürürken; asıl ulusal kimi iğini 
haczetmiş, beynini-iskeletini parçalamış sömürge
cilere karşı, bağımsızlıkları için savaşmamakta, 
ölmemektedirler. Devlet güçlerine karşı sinmiş ve 
boynu eğik kalmaktadırlar. 

Kuşkusuz, bu tesbit, Kürdistan tarihinde belirli 
dönem ve yerler için söz konusu olabilir·,· ama 
genelleştirilmesi yanlış olur. Zaten, Beşikçi de 
"Kuzey Kürdistan" diyerek, diğer parçalardan 
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ayırtetmektedir. Yani, diğer parçalarda Kürt kayıplar herhalde ulusal bağımsızlığı ve özgürlüğü 
ulusu, bağımsızlığı ve özgürlüğü için ölmesini için ölmesini bilmeyen bir ulustan beklenemez. 
bilirken, Kuzey Kürdistan parçasında kalanlar Dersim Direnmesi başlı başına bir kahramanlık 
bunu bilmemişlerdir. anıtıdır. 

Şu soruyu sormak gerekir: Bütün parçalardaki 
toplum aynı ulusun bireyleri olduğuna göre, aynı 
ulusal-ruhsal formasyonu taşıdıklarına göre, Irak 
ve iran'a karşı elde silah savaşan Kürtler, neden 
Türkiye'ye karşı savaşmamışlardır? 

Sizce bunun nedeni gayet açıktır: 

Bu olaylar, Kürt ulusunun da en az diğer uluslar 
kadar "ulusal özgürlüğ0 11 için savaştığını, ölümü 
göze aldığını gösteren yiğitçe direnişler yaptığı
nı gösteriyor. 

öyleyse son kırk yıllık suskunluğun nedeni 
nedir? 

Kuzey Kürdistan'da kürt ulusu diğer parçaların 
hiçbirinde görülmeyen boyutlarda soykırımlara, Bu sorunun cevabında, .venilgilerin getirdiği 
sOrgünlere uğratılmıştır. Oç büyük direnme ve kitle pasifikasyonunda aranmalıdır. Kürdistan'daki 
dört ayrı soykırım yaşamıştır. imparatorluk ve direnmelerin neden başarılı olmadığı, neden mevzi 
savaş dönemlerini saymazsak, Cumhuriyet döneminde kazanamadıkları, bu kadar çok kan döktükleri 
Şeyh Sait, Ağrı, Dersim direnmelerinde yüzbinlerce halde hiç bir siyasi statü edinememiş olmaları, 
KOrdün katledildiğini, yüzbinlercesinin sistematik kuşkusuz çok iyi irdelenmelidir. Bu değerlendirme
olarak yerinden-yurdundan koparılarak Batı'ya !erin ayrıntıları, neden ve sonuçları üzerinde 
sürüldUklerini görürüz. Bu sürgün ve soykırımlar genişçe tartışılabilir. Değişik tezler öne sürüle
sırasında Kürtler savaşmaksızın, sessiz sedasız, bilir. önderlikle, siyasal konjonktürle, ittifak
Türk ordusunun gelip kendilerini öldürmesini de lar siyasetiyle açıklanabilir, ya da aşiretler, 
beklemediler. Resmi kayıtlara göre sadece Ağrı mezhepler, feodal otoriteler arasındaki çelişkile
direnmesinde 50.000 Türk askeri öldürülmüştür. re bağlanabilir. Ya da başka birçok analiz yapıla
TC. 11 Kurtuluş Savaşı" adını verdiği ve Cumhuriye- bilir. Fakat, bilinen kesin bir sonuç var ki, 0 
tin borçlu olduğu, Türk-Yunan, Türk-Ermeni Savaş- da bu direnmelerin yenilgiyle sonuçlandıkları, 
larında bile bu kadar kayıp vermemiştir. Ateş Kürt Ulusu'nun büyük soykırım ve· sOrgünlere 
gücü oldukça yüksek bir orduya karşı verdirilen uğradığıdır. 

154 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



--En sonuncusu 1938 Dersim Direnmesi olmak üzere, 
bu kadar inat ve sabırla direnmelerine raQmen, 
Türk _ordusu karşısında yenilen, evleri-barkları 
yıkılıp soykırıma u~rayan, sOrgüne u~ratılan bir 
Kürt toplumunda yenilginin getirdi~i yıl-gınlık, 
korku ve başe~me psikolojisi egemen olmuştur. 
Kürt toplumu bu toplumsal travmayı atlatamamıştır. 

Yaşlı ve orta yaşlı kuşakların bu kadar yılgın, 
içe dönük ve korkulu olmalarının nedeni, bu 
yenilgilerin derin çöküntüsünü yaşamaları ve 
artık tesl imiyeti kabullanmiş olmalarında yatmak
tadır. Kürt toplumunun direnme odaklarının kırıl
masındandır. 

Dolayısıyla Kuzey Kürdistan•da Kürt toplumundaki 
bu yılgınlık ve sinmişliQi, ulusal baQımsızlıQı 
için ölmeyi bilmemekle deQil, unutturmakla, 
yılgınlaştırıp pasifize edilmekle açıklanmal ıdır. 
DiQeri daha çok ajitasyonal bir belirlemedir. 

Oysa, DoQu ve Güney Kürdistan•dakiler,Kuzey•deki 
gibi büyük soykırımlara, sOrgünlere u~ratılmadı
lar. Kuzey•dekiler kadar büyOk yenilgiler yaşama
dılar. örneQin, 1946 Mahabad, 1975 GOney Kürdistan 
ve 1980 tekrar Dogu Kürdistan yenilgileri ulusal 
direniş odaklarını bütünüyle imha edememiştir. 
Bunlar, kapsamları ve sonuçları itibariyle ne 
AQrı ne de Dersim•ıe kıyaslanamaz •• 

Nitekim yaşı ı kuşakların yerine yeni nesi ı ler 

~ldıkça, geçmişte aktarılan pasifikasyanun taşıyı
cılarını yitirdikçe, yılgınlıQın maddi ortamı 
kaybolunca ulusal direniş dinamiklerinin yeniden 
canlanaca~ı ve savaşacagı kuşk~suzdur. Kürt 
gençliginin silahlı savaşım içinde hayatlarını 
ortaya koymaları da bu olgunun bir tezahürOdür. 

o halde belirlemeyi şu biçimiyle okumak daha 
doQru olur: 

Silahlı savaşım olgusu bize şu gerçegi ispatla
maktadır; Kürt Ulusu Kuzey Kürdistan•da da ulusal 
baQımsızlıOı ve OzgürlüOü için Olmeye hazirdir •• 

23- bir sömürgeci güce dayanarak digeri ile 
mücadele edilebilir mi? Ya da 11 8öl~Yönet'' Siyase
tinin anlamı üzerine •• 

Bir sömürgeci devlete yaslanarak diQer bir 
sömürgeci devletle mOcadele edilebilir mi? Bu, 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketleri için ~akıcı 
ve ciddi bir sorundur. 

Çünkü, Kürdistan Ulusal Hareketlerinin dört bir 
yanı dUşman devletlerce sarılmıştır. Hiçbir dost 
güçle sınırı yoktur. Bu durumda ulusal kurtulu~ 
hareketlerinin, sömürgeci devletlerin aralarındakı 
geçici Çıkar çatıŞmalarından yararlanmak ya· da 
her parçanın kendi içinde sınırlandırılmış koşul
larla mücadele etmeleri dayatmaktadır. Parçalarda-
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ki ulusal hareketlerin özlemleri bu olmasınaf Biz bu açıklamada tıkanmanın alternatif nedenini 
raQmen, gene ll i kle "BaQımsız Kürdistan" talebini ortaya koymadıgını düşünüyoruz. kürdistan ulusal 
öne sürmekten kaçınmalarının nedeni, sömürgeci hareketleri her defasında mevzi kazanmak için 
devletleri ortak davranmaya itebilecekleri endişe. düşman güçlerden birine dayanmak zorunda kalacaksa 
sinden kaynaklanmaktadır. l ve bu ittifakın niteliQi gereQi sağlam olmayacak-

sa, Kürdistan'ın sömürge boyunduruQundan kurtulma-

Devletlerarası Sömürge Kürdistan'da, Beşikçi, sı ~asıl gerçekleşecek. Bu "kader"i nasıl aşaca
konuya daha farklı bir boyutta eQilmektedir. gız. 
"Kürtleri birbirine karşı kullanmayı temel siyaset Kürdistan'lı devrimcile,r bu sorunun cevabını 

haline getirmiş devletlerden birine dayaharak bulmak ve pratige geçirmek zorundalar. Biz bunun 
mücadele yürütmektedirler. Bunun başarısızlıkla için siyaset yapıyoruz. örgütler bu tıkanıklığı 
sonuçlanması doğaldır" görüşünü eleştiren Beşikçi, aşmak görevi ile karşı karşıyadırlar •. · 
"çok yüzeysel olduğunu dOşOnüyorum. Ulusal kurtu
luş hareketinin tıkanmasına öneml i bir açıklama 
getirdiği kanısındayım" diyor ve ekliyor: 

" •• olumsuz koşulların sonucu olarak ortaya 
çıkan tıkanıklıkları, Kürt örgütlerine fatura 
etmek bOylik bir haksızlıktır. Aynı zamanda 
kol ay cı 1 ıktı r ••• özgüç sorununa gelince, Kürtler 
elbetteki kendileri için savaşmaktadırlar. 
Kürdistan'ı birilerinden alıp birilerine teslim 
etmek için savaş olmaz. Hiç bir halk böyle bir 
şey için savaşmaz. Kürtler de yapmıyor. Fakat 
Kürtler de savaşmaktadırlar. Bunun için müttefik 
aramaları doQaldır. İttifak ilişkilerinin 
sağlam olması Kürdistan' ın düşünülmesi ve 
paylaşılması ile ilgili bir sorundur." 
(Age, s.154) 
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ittifaklar sadece devletler değildir. Zaten 
itiraz edilen nokta da burasrdır, devl~tlerle 
kurulan ilişki dOzeyidir. Bunların bağımlılık 
ilişkisine dönüşmesi, diQer parçalardaki ulusal 
kurtuluş hareketlerinin zararına işlemesidir. 
Eleştirilen ve mahkum edilme~ istenilen şey 
budur. Sorun gayet nettir. Eleştirilmesi gereken 
şey ittifak arayışı değil, sömürgeci devletlerle 
ilişki düzeyidir. 

Sözgelimi bir parçadaki ulusal kurtuluş hareke
ti, başka bir sömürgeci devletle ·ne tür bir 
"ittifak"a girebilir? Ne tür bir ortak payda 
bulabilir? Hiçbir halkın tilkesini birinden kurta
rıp, birilerine teslim etmek için savaşmayacağı 
doğrudur. Fakat, ittifaldar tek yanın iradesiyle 
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belirlenmezler. Karşı taraf da sömürgeci bir teslim edeceğiz.. Güney Kürdistan'daki Kürt 
devietse o da, en azından kendi elinin altındaki önderlerini özellikle KOP'nin bunu söyleyip 
parçanın başka birine teslimi için, bağımsızlığı söylemediklerini, söylediklerini uygulayıp 
için ittifak yapmaz. O halde böyle bir ittifakda uygulamadıklarını araştırılması kuşkusuz önemli 
buluşulan ortak yan nedir? Açıkça, parçalardaki bir konudur •• Halbuki Güney kürdistan'daki Kürt 
ulusal kurtuluş hareketlerinin aktif olarak örgütlerinin PKK ile hiçbir ciddi ihtilafı 
kaçınsalar bile fiili olarak bölünmeleri, hatta olmaması gerekir •• " (Age, s.10) 
karşı karşıya gelmeleri demektir bu. Yani, Kürdis- Bize-göre burada yapılan belirlemelerle, s.154'-
tan'ın bölünerek yönetilmesinin yeniden üretimi- deki belirlemeler birbiriyle çelişiyor. Çünkü, 
dir. eğer "Kürtleri birbiri ne karşı kullanmayı teııiel 

Yine sözgelimi Güney Kürdistan'daki örgütlerin politika h~line getirm~ş devletlerden birine 
TC. devletiyle, MlT'le ilişkileri olması, onların dayanarak mucadel; et~enın ~aşarısızlık~a so~uç
koruması altında hareket etmeleri düşünülebilir l~nması doğaldır dıyenlerın eleştirısı çok 
mi? Bunlar anlayışla karşılanabilir mi? Ne yapayım yuzey~el. ve ulusal hareketl~rin tıkanmat~r~na 
savaşıyorlar, TC'ye yaslanmak zorundalar denilebi- ö~emlı bı: ?çıklama getirmiy~r S?; o ~aman Bo~-
lir mi? Yonet Polıtıkasının Anlamı" uzerıne söylenenlerın 

· bir "anlamı" kalmamaktadır. O zaman KOP ve YHK'yi 
Aynı kitabın "Böl-Yönet Politikasının Anlamı" tran'la ilişkilerinden dolayı, IKOP'yi TC'ye 

~aş~ığı" altında tartışılan tezlerin, "ö~gü~ _v~ yaklaşımından dolayı, 1KOP'yi Irak'la ilişkilerin-
ı~t~f~k konusunda söylenenlerle çelıştığını den dolayı eleştirmek, bunun "Böl-Yönet" politika-
duşunuyoruz. sının bir yeniden Oretimi olduğunu da "haksız" 

" •• GOney KUrdistan'daki Kürt önderleri zaman 
zaman şöyle söylemek.tedirler: Bizim Türkiye ile 
hiçbir ihtilafımız yoktur. Biz TOrkiye ile 
dostluk politikası gOdOyoruz. PKK TOrkiye'nin 
dOşmanıdır. TOrkiye'nin dOşmanına bizim toprak
larımııda yer yoktur·. PKK' lı ı arı her gördüğümüz 
yerde vuracağız. Yakalayıp sınırda yetkililere 

saymak gerekir. Oysa haklıdır. 
Çünkü, Kürdistan'ın açmazlarından biri •söl-Yö

net" politikası olduğuna göre, Kürt örgütlerinin 
çok hassas olmaları gereken konu herhalde bu 
olmamalıdır. Sömürgeci devletlerin "Böl-Yönet" 
hesaplarına karşı uyanık olmak, bu tuzaklara 
düşmemek, bu tUr tuzaklara düşOldOğU zamanda 
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bunları eleştirrnek gereklidir. 
Beşikçi bu konuyu de~erlendirirken Mesut Barzani 

ve Celal Talabani'nin Irak'la ilişkilerine, KOP 
yetkililerinin TC. ve PKK ile ilgili belirlemele
rine; A.Kasımlo önderli~indeki lKDP'nin Irak'la 
ilişkilerine, isim vererek açıklıkla de~inirken, 
PKK ve Abdullah öcalan'ın Suriye ile olan ilişki
lerinin bahsini etmekten, vurgulamaktan özellikle 
kaçınıyor. Neden? 
_ Beşikçi aynı kitabında şunları yazıyor: 

" Olguların izleniminden, gözleminden ve 
anlatımından taviz verilemez. Bazı olguları yok 
saymak, görmezden gelmek, olmamış saymak yetki
sine sahip olamayız. Bilim adamları olmasını 
arzu ettikleri şeyleri deQil, olanları deQerlen
dirmek zorundadırlar." (Age,s.58) 
Kitabın başından beri PKK'nin eleştiri dışında 

tutulması, çok öneml i zaafları na değinmekten 
kaçınılması gibi; Kürt hareketlerinin sömürgeci 
devletlerle ilişkileri bahsinde diğeri söz konusu 
edildiQi halde PKK-Suriye ilişkisinin görmezden 
gelinmesini bu anlayışla ba~daştırmak zordur. 

PKK'nin Suriye yönetimiyle olan yakın ilişkileri 
bir ittifak arayışı olarak tanımlanabilir mi? 
örneQin; Kürt önderlerinin bir araya gel ip ortak 
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siyaset oluşturmalarında, PKK'nin kendi dışındaki 
Kürt örgütlerine Takındığı sekter tavırda bu 
bağımlılığın rolü yok mudur? 

PKK Suriye ile olan ilişkilerinden beri Suriye'
yi "sömürgeci devletler" statüsünden çıkarmıştır. 
Eskiden "dört sömürgeci devlet /'Türkiye-tran-Irak
Suriye/ arasında bölüşülmüş olan Kürdistan", . 
şimdi sadece üç sömürgeci devletin adı anılarak 
tanımlanmaktadır. Suriye'yi savunabilmek için, 
onun Orta-Do~u'da "ilerici, anti-emperyalist" bir 
odak oldu~unu öne sürmektedi t. Oysa, · Suriye 
Orta-Doğu'nun gerici yönetimlerinden birisidir. 
Sömürgeci bir devlettir. 

PKK'nin Suriye ile olan ilişkisi ne yazıkki, 
bağımlılık düzeyindedir. Suriye Orta-Doğu dengele
rinin aktif taraflarından biridir. Lübnan'ın 
büyük bir bölümü Suriye'nin denetimi altın'dadır. 
Arap milliyetçiliğinin liderliQi iddiasındadır. 
FKö'nün yıllar önce Suriye denetimine alınması 
için ne büyük çalkantılar yaşandığı, örgütün 
bölündüğü hatırlardadır. Suriye Beyrut'ta çarpışan 
taraflar içinde de etkin bir güçtür. Suriye'nin 
SSCB ya da birtakım Do~u Avr~pa devletleriyle 
(özellikle Bulgaristan) geliştirdi~i pragmatist 
ilişkiler onun "ilerici, anti-emperyalist" olarak 
tanımlanmasına gerekçe olamaz. Şu an Bağdat 
rejimi ile çelişki içinde bile olsa, örneğin; 
Irak topraklarında bir "Kürdistan" olasılığına 
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karşı, Arap topraklarının bölünmesine karşı, onu 
kolayca bir "lusal sorun" haline getirecek kadar 
koyu bir Arap milliyetçisidir. Geçmişte bunun 
örnekleri çok görülmOştür. Dolayısıyla Suriye 
devleti KUrdistan'ın uluslararası sömilrge statoso
nün sahiplerinden, koruyucu ögelerinden biridir. 
Onun siyasi planda çok rahatça pragmatist ilişki
lere girebilen, kolayca bunlardan vazgeçebilan 
bir diplomasi izlemesi yanıltıcı olmamalıdır. 
örneğin Beşikçi, Suriye'nin "bazı Kürt örgiltleri 

yardım eder veya göz yumark en, bazılarını iade 
edebildiğini" atıfta bulunuyor. Bunun nedeni 
nedir? Suriye kendi siyasetiyle bağdaşmayan 
örgUtlere neden mOsarnaha etsin? Suriye'nin bu 
yaklaşımı gözlendi~ine göre, neden PKK'yi destek
lendiği sorgulanmaya değmez mi? 

'~;~ 

kAWA gibi Suriye yönetimince hoş karşılanmayan, 
'teli şen bir örgUtten olmaları, bir işbirli~i .Ya 
da gözyummanın oldu~u kuşkusunu güçlendirmektedır. 
. tkinci olay; Rızgari ile ilgilidir. 12 Eylül'den 
sonra Kürdistan'dan ayrılmama, ama di~er parçalara 
geçebilme kararı olan Rızgari kadrolarından Oç 
kişi Suriye tarafından 1981 yılında Türkiye'ye 
iade edilmişlerdir. (Hasan Çakır, Mehmet tz, 
grdal Katan). Rızgari kadrolarının yakalandıkları 
~aman TOrkiye'ye iade edi lmalerinin temeı nedeni, 
örgütün Suriye Muhaberat örgütO'nUn bilgisi 
dışında ülkede kalmaya çalışmasıdır. · Muhaberat 
ülkeye geçen örgüt mensuplarını deneti.Jn altında 
tutmak için onlara kimlik düzenliyor; ;ikametgah 
ve hareket serbestisini vererek kendi ·sınırları 
içine almak istiyordu. Rızgari, sömürgeci bir 
devlet içinde, o devletin istihbarat ör9ütünün 

Suriye'nin ülkesindeki örgütleri nasıl kendi denetim ve bilgisi içinde çalışma yapılamayaca~ı
denetimine almak çabasında olduguna ve onları nın, bunun önemli bir yanlış ve tehlikeli olabile
yönlendirme isteginde oldu~una, bunu yapamadığında ce~inin bilinciyle, bu ilişkiden uzak. duruyor ve 
nasıl tavır takındığına bir iki örnek vermek kadrolarını Muhaberat•ın dışında ·konumlaric;lırmaya 
istiyoruz: çaba I ıyordu. Suriye hO kOrnet i bundan dolayı rahat-

Birincisi; 1981'de Kamışlı'da KAWA örgütüne sızdı. öte yandan Rızgari 'nin Suriye diplomasisiy
mensup 11 kişinin öldürülmesi olayıdır. Bu olayı le çelişen siyasi çizgisi de onun dışıamosının 
Türk MtT'nin yaptığı bilinmektedir. Suriye toprak- nedenlerinden biridir. 
larındaki bir eve Türkiye M!T'nin kolayca girerek Oçünca olay; PKK/YNK ittifakında Suriye'nin 
11 örgüt elemanını katiedebilmesi önemsenmesi rolü konusudur. Suriye'nin ırak'taki Kürdistan 
gereken bir olaydır. öldOrülen örgüt mensuplarının Cephesi'ni provoke etme girişimleridir. 
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Uzun. yıllardan . beri birbirleriyle silahlı 1 

çatışma içinde olan ve birçok yurtseverin ölümüne, ! 

zaman ve güç kaybına neden olmuş bir. düşmanlığın 
sona ermesiyle Güney Kürdistan'daki iki örgüt KOP 
ve YNK "Kürdistan Cephesi•içinde bir araya gelmiş
lerdi.Güney Kürdistan'daki Cephe diğer Kürt 
örgütlenmeleriyle beraber Irak Komünist Partisi'ni 
de kapsıyordu. Güney Kürdistan'daki ulusal demok
ratik güçlerin bu birliği, kuşkusuz çok önemli 
bir adımdı. En azından çatışmaların durmuş olması 
bile büyük bir ilerlemeydi. 

Tam bu arada PKK ile YNK'nin ittifak protokolU 
imzalamaları, Güney Kürndistan'daki bu cephe için
de rahatsızlık yarattı. llişkilerde yeniden 
güvensizliğe neden oldu. Çünkü, daha önce iki kez 
PKK ile IKDP arasında işbirliği protokolleri 
imzalanmış ve bunlar karşılıklı olarak feshedil
mişlerdi. Her iki örgütte birbirlerini ağır dille 
suçlamaktaydılar. 

öte yandan PKK/YNK ittifakının da, kendi iç 
dinamikleriyle değil Suriye' n tn dayatması i le 
gerçekleştirildiği, o günlerde bilinen bir olguy
du. 

Rızgari Polit Bürosu'nun Talabani'ye Yazdığı 
Açık Mektup'ta şunlar söyleniyordu: 

" •. Sn,Celal Talabani; Çağrınızın sonuçlarını 
almadan, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'-
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nin en önemli sorunlarından .biri olan cephe 
konusunu YNK ile PKK'nin birliğine bağımlı 
kılan bu son ilişkinizin bizde rahatsızlık 
yarattığını bilmenizi istiyoruz. PKK ile bu 

ittifakının imzalamadan, Suriye'de meydana 
gelen olaylar rahatsızlığımızı bir kat daha 
artırıcı niteliktedir. 
Bildiğiniz gibi Suriye'de Nisan 1988 tarihli 
bir bildi ri yayınlandı. Bu bi Idi ri Halepçe 
jenosidini protesto etmekteydi. Bildiri hazır

landığı dönemde bir Polit Büro üyeniz Şam'a 
geldi. Ancak havaalanından içeriye sokulmadı. 
önüne imzalanması için bir bildiri kondu. Ve 
ancak bildiri YNK adina imzalandıktan sonra 
Şam'a gidebildiniz. Bu bilgiler siyasi çevrelere 
ulaştığı kadarıyla böyledir. Ve siyasi çevrele
rin yararlandığı kaynaklar da tarafınızdan 

bilinmektedir. Bildirinin iki özelliği var. 
Birincisi: YNK'nin PKK ile imza atmaya ·zorunlu 
tutulması. Ikincisi: böyle .bir bildiride IKP 
ile IKDP'nin imzasının olmaması. Oysa, YNK, 
Güney Kürdistan'da bu güçlerle cephe içindedir. 
Ve bu cephenin önemi çok büyüktür .. Cephenin 
içinde IKDP'nin ağırlığı ise özellikle önem 
taşımaktadır... YNK, Güney Kürdistan için 
hayati önem taşıyan cephenin içinde ~temel 
güçlerden biridir. Bu cephenin oluşumuna karşı 

sömürgeci devletlerden gelen baskılar oldukça 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



yo~undur. Cephenin her ne pahasına olursa olsun 1 Hafız Esat rejimi, PKK~yi Tür~iye•ye l<arş.~ .. ne 
işlemez hale getirilmesi için gizli-açık faali- z~m~na kadar koruyacaktır. Fıra,t ın suları çozul
yetler sürdürOlmeıktedir. Bize göre YNK'nin PKK duğu zamana kadar mı?. Hatay ın a.cı.sı. çıktığı 
ile ittifakı da bu girişimlerin bir parçasıdır.ıı zaman mı, yok~a başka t~r. denge değışımıne kada~ 
(3 Haziran 1988) mı? Eğer Surıye deste~ını çekerse PKK hareketı 

. . . bugOnkü etkinliğini koruyabi lecek midir? Suriye 
.. som~t. ver.~ lerden anlaş~ ld~ğı ~a~arıy}a . Surı~e TC. ile anlaştığı zaman PKK'ye bUyük bir darbe 

yonetım~ ~urt .ul~s~l. ~rgu~lerı~.ın ışbır119ı, indirme olasılığı yok mudur? PKK lideri neden 
cephe, ıttıfak gıbı .ılışk~lerıne mudahale.edebıl- Bekaa'dan ayrılmamaktadır? Böyle bir darbe olası
me~te. onları yönlendırmeye ~alışabılmekte, lığı karşısında Kürdistan'daki baskılarının 
elınd~ bulundurduğu olanakları bır ~oz ola~ak dozunun artmasına, yılgınlık ve pasifikasyonun 
kullanmakta, dayatmalarda . bulunabılmektedır. boyutlanmasına karşı ne tür alternatifler geliş
Böyle bi~ dayatmayl~ imzalandığı anlaşılan PKK/YNK tirilebilecektir? Eleştiri budur. Yoksa, ne yapıp 
prot~.kol~nOn .dah~ ımıası kurumadan bozulması da edelim de PKK'yi eleştirelim anlayışı değildir. O 
bu tur ılişkılerın muhtevayı. yansıtmadığını, bir halde bu ilişkilere soğukkanlı açıklamalar getir
takım zorlamalarla yapılmış ışler olduğunu ortaya rnek ve mazlum bir ulusun haklı savaşımı yönündeki 
koymaktadır. . geçeri i prensipleri ve ittifakları tanımlayabii-

PKK Şimdile~de de iran i_}e i.Yi ili.ş~iler ~elış- mektir. (Şu günlerde Suriye'nin Türkiye ile anla~
tirmektedir. ıran'ı dost yonetımler ıçınde gormeye ması sonucu PKK'nin Bekaa'dan çıkarılması. Sun
başlamıştır. Bildiriler.inde .•. ajitasyon v~. propa- ye-PKK ilişkileri konusundaki belirlemelerin ne 
çandalarında 11 Besmelelı 11 gırışler, islamı ögelere kadar doğru olduğunu göstermektedir .. -Basın/Yayın 
ağırlık veren yazılar yayınlamaktadır. Şu anda Merkezi'nin notu:..) 
tran Kürdistan Demokrat Partisi 'yle sıcak savaş · Yerine göre eleştirilen, yerine göre alkışianan 
halinde olan ve hergün Kürdistan' ı, ?.om~al~yan ilişkilerin mantığı şudur: Eğer bir bağımlılık 
tran yönetimi, Tahran Radyosu'nda, 'Turkıye nin ilişkisi kısa vadede bazı atılımlar yapılmasına 
PKK'yi tanıyarak görüşmelere başlamasınııı tavsiye olanak vermişse, o bağımlılık ilişkisi görmezden 
edebilmektedir. (Mayıs/92'de, PKK'nin tran'da geliniyor, hoş karşılanıyor, övülebiliyor. Ama, o 
kamp kurduğu söylentileri TC. basınında yaygınlaş- bağımlılık ilişkileri olumsuz sonuç verdiğinde 
tırılmaktadır. -Basın/Yayın Merkezi'nin notu.-) ise müthiş bir eleştiri başlıyor. Dönemsel başarı-
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ların ardındaki bu tür ilişkiler gözden kaçırılı
yor. 

örneğin, PKK önderliği bu tür ilişkilere girmek
ten !<açınmıyor. Rızgari ise, bu tür olanakları 

olmasına rağmen Orta-Doğu'daki bağımlılık ilişki

lerine girmekten uzak duran, siyaset üreten 
gruplardan biridir. Bu ise reel Orta-Doğu siyaseti 
içinde onun tecrit edilmesine neden oluyor. Ne 
yapılıp edilsin ortaya birşeyler çiksın diyenler
le, ilkesel davranmanın gereğine inananlar arasın
daki bir zıtlıktır bu. Yetenekle, kararlılıkla 

vb. ögelerle ilgili değildir. Sözgelimi, Rızgari'-. 

nin "Dört parçada tek ve merkezi örgüt" tezi,' 
"ulusal cephe" bu ilişkiler nedeniyle hoş karşı·

lanmıyor. Zararlı bulunduğu için itiliyor. 

24- PKK'ya göre Türkiye'deki "Kürt Mülteciler" 

köy korucusu adayı •• 

Bağımlılık ilişkilerinin siyaset oluşturmaları 

ve davranmalarına karşı bir engel olduğu ve 
"Böl-yönet" siyasetinin yeniden ü~etimi olduğuna 

kuşku yok. Bunun karşılıklı polemıklere yan~ıyan 

ve hiç de inandırıcı olmayan yanlarına bırkaç 

örnek vermek gerekir. Bunlar aynı zamanda çifte 
standartlı düşünmenin ve pragmatizmin de örnekle
ridir. 

örneğin; 12 Eylül sonrasında bir çok Küt hareke-
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tinin kadrolarının da Avrupa 'da .mülteci . h~l~ 
gelmesi bir olgudur. Mültecileşmenın eleşt~r~s~ 

Ulkeye yabancılaşmanın, ~ök~üz kalmanın ~leştırısı 
konusunda söylenecek yenı bır şey. yok. öte yandan 
Avrupa 'daki bu siyasi kadroların bura.da hatırı 

sayılır bir tanıtım ve.destek sağlamaya başladık

laarını da kabul etmek gerekir. Kürdistan Ul~sal 

Bağımsızlık hareketi özellikle Avrupa'da es~ısi
ne göre daha güçlü bir biçimde. enfoı:-me. edrlıyor, 
Avrupa'nın demokratik muhalefetı~e bır öge olarak 
kazandırılıyor. Bunun yarattığı k~muoyu baskısını, 
desteğini küçümsemernek gerekir. · 

Sözgelimi PKK hem Suriye ile ola~ iliş~iler~ne, 

hem de kendisinin de Avrupa'da faalıyet gosterıyor 
olmasına rağmen; kendi dışındaki ö~gü~le~i ~vru~~ 

emperyalistlerinin "ajan"ları, "ışbırlıkçılerı 

olarak tanımlamaktan da kaçınmaz. Oysa, Avrupa'da
ki örgtitlerin devletler:e .bağımlılık dtize~inde 

ilişkileri sözkonusu değıldır. Burada kalabılme, 

dernek, yayın, toplantı, yürUyUş gibi etkinlikl~

rin örgütlenmesi, oradaki toplurtıların ~emokratık 

yapısına, daha önce kazanılmış demokra~ı~ hak ve 
özgürlüklere ilişkin bir olanaktır. Kımı Avrupa 
devletlerinin Kürt siyasetlerinin olması ve bunu 
uluslararası siyaset alanına taşımak istemeleri 
de abartılmakla beraber normaldır. Sözgelimi 
herhangi bir Avrupa devleti "Bağımsız Kürdista~"a 

müstakbel bir pazar gözüyle bakıyor olabilır. 
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Ama, . Suriye hem şu anda Kürdistan' ı sömürge olarak elinde tutan devletlerden biridir, hem de . Arap milliyetçiliğinin radikal bir ögesidir. Gelecek için değil, bugünü kurtarmak için siyaset 
yapmaktadır. Somut bir karşı güçtür. 

Zaten bizim eleştirdiğİrniz şey sömürgeci devletler arasındaki çatışmalardan yararlanmak, diplomasi yürütmek değildir. BaQımlılık ilişkileri'dir. Kürt ulusal demokratik hareketinin de bir diplomasi s i. ulus ı ara ra s ı düzey lerde tems i ı ed i I ebi lme tezlerini ortaya koyabilme araçları olmalıdır. 
Yaratılmalıdır. Kas.tedilen şeyler de bu yönlü çabalar değildir. 
örneğin, yine PKK, Halepçe katliamı ve Irak'ın 

t~p~u saldırısı sonrasında onbinlerce Kürt köylüsunon .sınıra yığılması ve Türkiye'ye iltica 
etmelerı~i, IKDP'nin TC. ile işbirliği çerçevesin?e ~ok ön~eden hesaplanmış bir girişim olduğunu 
ıddıa etmıştir.· Bu mültecilerin PKK 1ye karşı 
savaştırılmak, Korucu hale getirilmek için bu 
anlaşma sonucu Türkiye'ye kabul edildiklerini 
savunmaktadır. Hayat PKK'nin bu kurgularını reddetti. Şöyle diyorlardı: 

".: .D~ha, önce belirttiğimiz gibi, peşmergelerin 
Turkıye ye geleceği daha Halepçe Katliamı 
yapılmada.n. önce be ll iydi. Yine, bu olayın 
halkın ıçıne girdiQi panik sonucu meydana 

· geldiğini sanmak büyük saflık olacaktır. TC'nin hiç tereddüde yer vermeden bu kitleyi kabul etmesi, yıllarca elde silah savaşmış tıu insanlardan en ufak bir Urküntü duymaması nasıl 
açıklana~ilir? Bu insanların faşist TC. rejimine 
k~rşı sıyasal ve askeri bir mücadele .. içine 
gırmemelerine dair güvenceyi kim vermiştir. TC. bu konuda .hiç tartışmasız nasıl ikna ·olmuştur? 
Faşist Türk generalleri ve politikacıları ellerini ovuşturarak mültecilere kalıcı yerleşim yerleri temin ederken, ileri dönük olarak neyin 
planları ve hesapları içindedirler? Bu durum bir oldu bittiyle açıklanabilir mi? 
• •• Barzani' nin köy korucularının komutanı olarak yapacaQı iş hazırdır .... kendi polisini ve memurunu dahi doyurmaktan aciz TC'nin yüzbinlik bir kitleyi bütün sorunlarıyla birlikte kabule hazır olması, eğer çok büyük bir beklenti olmasa mümkün olabilir miydi? Geçmişte ve günümüzde bir tek kişiye silah verip korucu yapmak için bile her yönteme başvuran TC'nin her emre hazır eğitilmiş savaş gücü karşısında 
nasıl ağzının suyu akmasın.•• (Serxwebün,- İlkel Milliyetçilik, 22.12.1988) 

.PKK'ni~ .Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Kürt 
k~yiUsO ıçın uygun gördü~ü senarvo bövle.Beşikçi'
nın her iki kitabında da "Kürt Mülteciler"in duru-
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muyla ilgili yaptı~ı belirlemeler, sanırız bu se
naryonun en iyi cevabıdır •• 
Beşikçi'nin bu yorumları okuduktan sonra şunları 

sormasını bekleriz. 11Güney Kürdistan'daki Kürt 
örgütlerinin PKK ile hiçbir ciddi ihtilafı olmama
lıdır .. önermesi do~ru oldu~una göre, aynı şey PKK 
için de söylenemez mi ? Güney Kürdistan'daki hare
ketlere böyle bakmasının nedeni ne olabilir? 
Neden 11 emperyalizmin ajanların, 11 Türk sömürgecile
rinin işbirlikçi leri 11 olarak tanımladıgı IKDP ve 
YNK ile protokoller imzalayabilmektedir. Bunların 
çok kısa sürede feshedilmesinde PKK'nin sorumlulu
gu yok mudur? 
( ... ) 

25- Boşlukta bırakılan bir süreç: Kornal ve 
Rızgari •• 
Kitabın 11 Kürdistan Artık Eski Kürdistan DeQil

dir11 başlıgı taşıyan (s.38/42) bölümünde Kuzey 
Kürdistan baz alınmak üzere yakın tarihimizin 
kimi önemli dönüm noktalarına işaret edilmekte ve 
bunlar belli bir kronolo.iik sırava qöre verilmek
tedir.Bu dönemeçlerden haklı olarak DDKO'nun kuru
luşu,1971 Dogu Duruşmaları ve 1984'de PKK'nin si
latılı mücadele sürecini açması olguları vurgulan
maktadır. Kitabın birçok yerinde de bu dönüm nok
talarına işaret edilmekte ve tabi aQırlıklı ola-
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rak da 1984 Eruh-Şemdinli olayına önem verilmekte
dir.1971 Dogu Duruşmaları ve 1980 arasındaki süre
ce ise, geregi gibi deQini lmediQini düşünüyoruz. 
Oysa, 1984'le başlatılan sürecin varlıgı ve olu
şum koşulları da, yine, 70-80 arasındaki •tarihsel 
sürece dayanır. Bu bölüm anıaşılmadan PKK'nin 
ortaya çıkışı ya da bu günkü durum hakkında da 
söylenenler eksik ve aksak kalır. Sadece kitabın 
40.sahifesinde 70-80 arası kurulan organlar ve 
çıkarılan yayınların isimleri zikredilmektedir. 

Burada 11 sömUrge Kürdistan .. tezinin geliştirilme
si ve savunulması i le Türk 11 501 n unun buna tavır 
alışına da vurgulamalar yapılmaktadır. 

Bizce bu anlatımlar çok önemli bir siyasal 
süreci atıatmış olması bakımından yetersiz kalmak
tadır. içinde ,Be_şik_çi 'nin kendi bilimsel bilgi 
üretme çabaları ve ideolojik-siyasal inşa sürecine 
çok degerli katkıları dahi 1 olmak üzere, kendi 
kendine de bir· haksızlık göze çarpmaktadır. 
Kuşkusuz, bu durumu mütevazi olarak algılamamak 
gerekir. 

Bu süreç neden önemlidir. 
Birincisi; Daha önce Türk 11 S01 11 u ve demokrat 

hareketinin ögeleri olarak konumlanan, Kürt 
aydınları ve gençliQi; bu dönemde kendi ulusal 
kimliOi üzerinde baQımsızlaşmıştır. legal ya da 
illegal düzeyde baQımsız örgütlenmiş Kürt ulusal 
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demokratik ve sosyalist grupları ço~almıştır. 
İkincisi; Kürt ulusal demokratik hareketi güçlü 

bir muhalefet oda~ı olarak kendi özgün konumunu 
belirlemiştir. Programatik ve stratejik düzeyde 
de Türk "Sol" ve demokrat hareketinden ba~ımsız 
bir siyasi yörüngeye oturmuştur. Bu bağımsız 
siyasi çizgi Anti-Sömürgeci Ulusal Demokratik 
Mücedele perspektifidir. 

Oçüncüsü; Kürdistan 'da geleneksel kökleri 
bulunan KOP'lerde kimli~ini bulan yurtsever-demok
ratik hareket de, Kürt ulusal demokratik muhalefe
tine egemen olan sosyalist ya da Marksist-Leninist 
siyasanın çekim alanına girmiştir. 

Türkiye genelinde güç konumlamasında kençli 
ba~ımsız yerine sahi~ olan Kürt Ulusa_l Demokra~ık 
ve sosyalist hareketı, bu muhtevası ıle hem Turk 
"sosyalist" hareketini hem de _di~~r toplumsal 
muhalefet güçlerini yakından etkı lem~ş! canlı . ve 
dinamik bir tartışmanın, saflaşmanın ıçıne çekmış
tir. o tarihlere kadar siyasal tablonun edilgen 
bir gücü olan Kürt muhalefeti, o tarihlerde aktif 
bir etken olmaya başlamıştır. 

1975'de Kornal yayınevi ve Rızgari yayın kurulu 
faaliyetlerinin bu tablo içindeki yeri ise ayrıca 
vurgulanmaya de~er nitel~k~edir. ~ün~ü~ Kom?l ve 
Rızgari Kürt muhalefetının ant_ı-sömu~~ecı. v~ 
bagımsız siyasi odaklaşmanın, ıdeolOJık-sıyası 

inşa sürecinin öncüsü durumundadır. Ortaya konulan 
ve savunulan tezler, resmi ideolojinin tabularını 
yıktı~ı gibi, Türk "sosyal i st" hareketine egemen 
olan Kemalist ve anti-Kürt sapmalara karşı da 
canlı bir tartışma ortamı yaratarak, onları 
sarsmıştır. Bu tartışmalar, gençlik örgütlerinden 
tutun, ö~retmen, mühendis, memur derneklerine ve 
siyasal organizasyonlara kadar ayrı şma n ı n 
ö ıç O ı er i haline gelmeye başlamıştır. 

Sömürge Kürdistan tezi, Kemalizmin eleştirisi, 
ulusların kendi kaderini tayin hakkının. Kürt 
ulusuna uygulanışı, .anti-sömürgeci ulusal dem~kra
tik mücadelenin stratejik ve taktik hedefler_ı TC. 
parlamentosuna karş-ı tavır, ba~ımsız seçim siyase
ti gibi çok temel tartışma gündemlerini, artık 
Kürdistan'lı devrimciler belirlemişlerdir. Bu 
süreçte Komal-Rızgari çizgisinin giderek daha 
etkin oldu~u da bir gerçektir. Kuşkusuz, bu 
tartışma yayın çalışmalarında tek başına değildir. 
Kürdistan tarihi , dili, kültürü, siyasi mücade
leleri, sosyo-ekonomik yapısı hakkında yayın 
yapan yayınevleri çoğalmış, salt Kürtçe yayın 
yapan dergiler çıkmıştır .. 

Yine bu dönem Kürt hareketleri açısından da 
yo~un bir ayrışma ve parçalanmanın da oldu~u 
dönemdir. Çünkü,. Türkiye genelindeki siyasi 
atmosfer ve yakın ba~lar, Kürt hareketlerini de 
iki yönlü e t k i 1 e m e y e devam ediyordu. 
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Bunlardan Birincisi, siyasal ve ideolojik e t -
k i ı e n m e ; di~eri de anti-faşist mücadelede 
yanlış y ö n t e m ve t a k t i k ı e r içinde 
Kürt ulusal demokratik muhalefetinin tabi olması •• 
_Bütün bu parçalanma ve gruplaşmaların en büyük 
belirleyicisi ise, kendine gelmeye ve aya~a 
kalkmaya başlayan anti-sömürgeci ulusal demokratik 
muhalefetin örgütlenememiş olmasıdır. Kuşkusuz 
gruplar, hatta kendini parti olarak tanımlayan, 
hatta sınıf partisi olarak tanımlayan siyasal 
organizasyonlar vardı, ama bunların hiçbirinin ne 
ulusal ne de sınıfsal düzeyde örgütlenmeleri 
sözkonusu değildi.Yo~un bir gruplaşma içindeydi
ler. 

örneğin; Rızgari yazı kurulunun bölünmesiyle 
Ala-Rızgari grubu çıkmıştı ortaya. KOP'nin gençlik 
kanadı KUK olarak bağımsızlaşmıştı; KAWA grubu 
"Oç Dünya Teorisi" tartışmasıyla, önce Denge KAWA 
ile ayrışmış; daha sonra kendi içinde KPSK/PSŞK 
olarak bölünmüştü; Tekoşin, Kurtuluş grubundan 
Kürdistan muhalefeti olarak ayrılmıştı •• Apocular 
ya da UKO olarak ortaya çıkan PKK de bu ortamın 
bir ürünüdür. Doğulu "sosyalistler" ve TIP içinde
ki Do~u muhalefetinin devamı olarak TKSP/özgürlük 
Yolu grubu; TKDP/Şıvan hareketinin devamı olarak 
DDKD'liler de bu dönemin belirgin çizgi ve organi
zasyonlarıdır. 

Tüm bu tablonun sadece bir kaç çizgiyle tanım..: 
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lanması, çözümlenmesi elbette mümkün değil. 
"Devletlerarası Sömürge Kürdistan", Kürt ulusal 
hareketinin kendi siyasal ve örgütsel .kimliğini 
oluşturma sürecine daha derinlemesine bir bakışla 
eğilmel iydi.. 

26- Rızgari'nin Eleştiri ve özeleştirisi •• , 
Biz, Rızgari hareketinin ideolojik-siyasi ve 

örgütlenme sürecine sahip çıkan, onun çabalarına 
omuz vermeye çalışan insanlarız. Bu çabalarımızdan 
ötürü de yargılandık, çeşitli cezalara çarptırıl
dık. Dolayısıyla genel anlamıyla Kürdistan 'ın 
ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin, 
üniversal planda da dünya sosyalist hareketinin 
ögeleri olarak kendi sürecimizi de eleştiri-öze
leştiri sürecine tabi tutmak, hata ve zaaflarımızı 
aşmak, bizim için görev olmalı. Ancak, böylelikle 
kendimizi aşabilir, mücadeleye olumlu katkılarda 
bulunabiliriz. 

12 Eylül Darbesi'ne gelindiğinde, ulusal demok
ratik ve sosyalist hareketin genel örgütsüzlük ve 
siyasi kaotizmine Rızgari hareketi de dahildir. 

Kürdistan'daki Anti-Sömürgeci Ulusal Demokratik 
Mücadele'nin ideolojik-siyasi inşa sürecinde, 
Rızgari hareketinin bu devrimci siyaseti Kürdis
tanda geniş emekçi >kitlelere taşıyıp götürmede 
gereki i araç ları :yaratamadığı; kendili~inden 
yurtsever-devrimci muhalefeti, Kürdistan köylülü-
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~ü, iş.çi sınıfı ve gençlikteki devrimci aktiviteyi· Sürece denk düşen örgütlenme arayışları, gerek Kürdistan'daki ulusal-demokratik odaklardan ve yönlendiremediQi bir olgudur. gerekse Türk "Sol"unda egemen olan qrgü:tlenme BilindiQi gibi, Yurtsever-milliyetçi muhalefet biçimlerinden Rızgari'ye bir müdahale si!izkonusuyKürdistan'da kasaba ve köy tabanına dayalıdır. du. Yaratılan potansiyeli ve siyaseti kitlelere Geleneksel dinamikler daha çok kırdan kente mal etme gtırevlerini ·yerine.', getirmeye uygun yönelmişlerdir. Oysa, Rızgari, yaratılan anti-sö- örgütlenme sancıları doQal ola.rak:, Rızgari '.de de mürgeci siyaset ve dinamikleri, kentlerde, -özel- yaşanmış ve bölünme yaratmıştır.' lik metropollerde- aydınlar ve öQrenci gençlik il kanalıyla kırlara taş.ımak zorunda kaldı. Çünkü, Bu bölünmenin de, ciddi bir örgütlenmeye geç -1980 öncesi siyasi .. dinarnizmin genel çizgisi mesi ulusal-demokratik potansiyelin ihtiyaçlarına 
ı kt d B cevap verir bir çalışma yapılmasına hiçbir olumlu içerisinde dinamiklerini .buradan a ma ay ı· u katkısı olmadıQı gibi; birbirinin benzeri gruplaş-yapılabildi mi? Hayır .• Çünkü, bu oluşumun önünde ma, dallılma ve çözülmeleri çoQaltmıştı •• kendini gösteren tıkanmalar sözkonusuydu. Aydın ~ 

ve gençlik kesiminden kırlara doQru· açılırken, Burada önemine işaret etmek istedigirniz bir özellikle legal biçimler öne çıkmış ve geleneksel konuda, Rızgari'nin örgUtlenme ile ilgili tezlerikır muhalefetine ulaşmanın:önünde engel olmaya nin de mevcut yapılardan· ayrı, çok daha ~o.r _ve başlamıştır. Bu legal biçimler, gençlik dernekle- karmaşık bir inşa sürecini gerektirdıQıdır. ri, demokratik ki tl e örgütlerindeki muhalefet, örneQin, "Bağımsız örgütlenme", "~ör_t _Parçada Tek yayın vb ••• olarak özetlenebilir. Dinamizm, bu ve Merkezi örgütlenme", sınıf örgütil ve cephe alanlara takılıp kalmıştır. Oysa,bu açılışa uygun örgütlenmeleri arasındaki diyalektik etkilenmeler, örgütlenme biçimleri gel iştirrnek ve emekçi yığın- diğer parçalar la daha sıkı ilişkileri ve ~o~ayılarla, Kürdistan yurtsever köylü muhalefeti ile sıyla pek çok gücü Karşısına almayı gerektırıyor-birleşmek mümkün olmamıştır. du. 
Siyasetin taşıyıcı birimleri kaçınılmaz olarak örgütlenme'sürecine geçilmesi ise, Kuzey KOrdis-öğrenci gençliğin ağırlıkta olduğu demokratik tan için çok daha elvirişsiz koşullarda başladı. kitle örgütlerinin üzerinde kalınca, bu yükü 12 Eylül millitarizmin devlet terörünü ~oyu~l~n-taşımaları mümkün olmadıQından bunalımlar yaşan- dırdıQı koşullarda da, Rızgari tasvıyecılıQe mıştır. 
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düşmeden siyasi ve örgütsel çalışmalarını sürdür- mış ve özeleştirinin gereğini yapmış saymıyaca-
,dü. ğız •.• " 

Buna karşılık 1980 sonrası süreç de, istenilen ( ... ) 
örgütsel düzeye varılamadığı bir dönemdir. Burada belirlememiz gereken önemli bir nokta 

Rızgari sürecine sahip çıkan Partiya Rızgariya· daha var. Bizim PKKıye yönelik eleştirilerimili 
Kurdistan, yukarıda açıklanan dönemde örgütlenme "silahlı . m~cadelenin", ııuluı~al ve .. toplumsal 
yaratılamamış olmasını bir özeleştiri saydığım kurtuluş ıçın sıcak savaşımın eleştırısı olarak 
açıklamıştır. algılamak kadar büyUk yanılgı olamaz. Eleştiri, 

" . . .. .. . devrimci radikalizmin, militanlıOın eleştirisi de 
.. Nıçı.~ ba.şı.ndan orgutlü çıkmadık .sor~n~na değildir. Kurdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 

a~ık .Y~reklılıkle cevap . şu olmalıdır. Bılı~ç yolunda şehit düşen her insan, ortak değerimiz, 
duzeyımız ve yeteneklerımız bu kadarına elverı- Kürt ulusunun ortak değeri olarak bugUn de yarın 
yordu. da sağlam bir bağ olmaya devam edecektir. 
önUmüzde örnek alacağımız bir örgütlenme yoktu. 
Herşeye el yerdamı i le va rı lacaktı. tdeoloj ik 
ve teorik yapı yeniden ve mutlaka oluşturulma
lıydı. "Teori olmadan pratik olmaz 11dı. Kürdistan 
bir ülke idi ve bunun da sosyalist, yurtsever 
bir yapısı mutlaka olmalıydı. Egemen ulus 
hareketinin eklentileri olamazdık. Bu belirleme
lemeler bizim halkımıza, (ulusumuza- Basın-yayın 
merkezinin notu),kadrolarımıza ve Kürdistan 
ulusal ve sosyal kurtuluşu için mücadele veren 
tüm militanıara yönelik ciddi bir öZELEŞTİRİDİR. 
Şimdi de, kitleleri kucaklayacak bir· mücadele 
örgiltü yaratılmadan ve KUrdistan devriminin 
asgari ve azami program hedeflerinin gerektirdi
ği düzeylerde yerimizi almadan kendimizi aklan-
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Eleştiri her konuda kendi boyutlarında belirlen
diği gibi zaaflara, tahribatlara yöneliktir. 
Bunların aşılmasına yöneliktir. Bu doğruların 
söylenmesi, savunulması değil; söylenmemesi, 
söylemekten çekinilmesi asıl bilyük haksızlık 
olur. Çünkü, potansiyel mazlum KUrt ulusunun 
potansiyelidir. 

Elbette, şunun söyleomesinin büyük haklılığı ve 
önemi vardır: Başlı başına eleştiri yetmez. 
Milcadele alanında var olmak, yanlışın karşısında 
doğru; noksanın yanında tamamı yapmak. Hayat 
içinde, iş içinde eleştiriyi desteklemek gerekir. 
Yapıcı ve dönüştürücü eleştirinin gereklerini 
yerine getirmek gerekir. Bunların bilincindeyiz. 
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Ne varki, bu ölçütler eleştirinin yerini bulması 
dönüştürücü olması için gerekliyse de, eleştirinin 
haklılı~ı. do~rulu~unun ölçütü de~ildir. Birinin 
yanlışı, bir başkasının yanlışını do~rulamaz. 

_Biz Rızgari'nin silahlı mücadele anlayışının 
bır alternatif oldu~una inaniyoruz. O da: Silahlı 
mücadeleyi siyasal mücadele ile birlikte ve ona 
bağlı olarak yürütmektir. 

" •• Kürdistan'da silahlı mücadelenin verilip 
verilmeyece~i tartışılamaz. Olkemizi sömürgeleş
tiren, varlığımızı yok etmek isteyen ve tüm 
de~erlerimizi tahrip ederek zenginliklerimizi 
gasp eden ça~daş haydut ı ara kar ş ı s iyasal 
mücadele ile birlikte ZOR'un örgütlenmesini 
gerçekleştirmeden hiç bir zaman özgür olunamaz. 
Bu nedenle diyoruz ki, Silahlı mücadele ulusal 
kurtuluşumuzun temel unsurlarından biridir. 
Bunu kavramak durumundayız. 
Kürdistan'da kitleler silahlanmak zorundadır. 
Tersine ülkemizdeki askeri işgale son veremeyiz. 
Silahlı mücadele kitlelerden soyut olarak ele 
alınamaz. Kitlelere dayanmak ve ondan beslenmek 
durumundayız. Kürjistan'daki silahlı mücadele 
belli bir grubun tatmin aracı olarak da ele 
alınamaz. Mutlakcı sömürgeci devletleri hedef 
almak. kitlelerin ayaklanmasına Onayak olmak ve 
kitlelere güven vermek zorundadır. Tek tek 

asker ya da işbirlikçi öldürmek, ulusal kurtu
luşun silahlı mücadele anlayışı ile . çelişir. Soruna kapsamlı bakmak gerekmektedir .. 
Boş si 1 ah lı ajitasyon ı ar, k i tl e hareketini n 
geçici olarak kaparmasını sağlayabilir. Ancak, 
son tahlilde ulusun savaş cephesinde mevzilenmesini değil, ulusal kurtuluşun eŞkiyal~şıiiası_n_ı 
getirir. Denetimsiz bir düzey yaratır. Sömürge
cilerin kontrölüne açık; provakasyonlara rahat
lıkla gelebilen bir karmaşa ortamı oluşturur. 
Herşeye rağmen hiçbir askeri faaliyeti küçümse
yemeyiz. Ancak, askeri faa 1 iyetlerin büyük 
amacımıza hizmet etmesi koşuldur. Kitle deste
~inden yoksun ve kitlenin ayaklanmasını sağlamayan bir silahlı hareket başarıya ul~şamaz. 
( ... ) 
Askeri faaliyetlerimizi sömürgeci ordu askerle
rinin tek tek öldürülmesi, sömürgecilere eşlik eden işbirlikçileri temizleme ya da cezalandırma 
derekesine düşürürsek, bu eylemler amatör ve 
sıradan olduklarından, son tahlilde hedefimize 
ulaşmamızda yetersiz kalır. Bunun sömürgecilerin 
uygulamak isteyecekleri programa uygun düşece~i
ni hemen belirtelim. 
Silahlı mücadele sömürgeci devleti direkt hedef 
almalı, onun programını uygulamasına engel 
olmalı, zemin yaratmamalıdır. Tali eylemlerle 
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uğraşmayı esas seçemeyiz. 
Silahlı .mücadelenin başladığı noktadan geri 
adım atılamaz." ("Kürdistan•da Silahlı Mücade
le Anlayışımız" broşürü, Partiya Rizgariya Kurdis
tan/PRK-Rizgari) 

( ... ) 
Şurası kesindir ki, Kürdistan•ın Ulusal Kurtuluş 

Mücadelesi ilkel yöntem ve örgütlenmelerden 
arınmalı, modern, bilinçli bir hareket olarak 
gelişmelidir. Şu anda Kürdistan•daki tek tek ~rup 
düzeylerinin tümüyle bu anlayışa. denk .duşe~ 
kapasiteye sahip olmadıkları kabul edılmesı 
gereken bir gerçektir. O nedenle, güçlerin birleş
tirilmesi, biçimsel değil muhtevayı yansıtan 

radikal, bütUn devrimci siyasal güçleri temsil 
eden b ir ULUSAL KURTULUS CEPHt:Si i c i nde o 1 u nma s ı 
gerekir. Parçalardaki örgütlenmelerin ve hareket
lerin de aralarındaki koordineyi sağlamaktan baş
layarak,bütünlüklü bir sürece doğru bilinçli ve 
kararlı bir yapılaşmayı sağlamaları,ortak program
lar,tavırlar üzerinde anlaşmaları da zorunluluk
tur.Bu gerekleri yerine getirmeyen,kendi harekete
miz de ·Olsa,-bir başka grup da Olsa, tarih önünde 
sorumlu olacaktır ·ınancındayız. Çehresi değişen 
dünyada hala "Devletlerarası sömUrge" statüsü 
sarsılmayan, değişmeyen bir ülkenin devrimcileri 
olarak kalmamalıyız. 

( ... ) 

*BiTTi* 

Aydın Cezaevi/Kasım 1990 R.Ciwan/Y.Yezdin/Ş.Şiyar 
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G~n~l Ku~ul v~~~l~~~yle hep~n~z~ ~n ~çt~n duygul~~la ~~l~mt~yo~ v~ ba~a
~~la~ d~l~yo~uz. 

Yolda-§la~, . 
KUKM'n~n ta~~h~el ~ü~~c~ b~ze, çağd~~ b~~ ulu~~t ku~tulu~ mücadele p~~~
pekt~6l~~~n~n b~~ bütün~ell~k ~ç~nde kullan~l~m~d~ğ~n~n ~k~~kl~kl~~~n~ 
gö~t~Jtm~~t~~. B~l~nd~ğ~ g~b~, ulu~~l ku~tulu~ mü.cad~lel~~~n~n, ~de.olo
j~k-~~y~~~l mü.c.~de.l~, a~ke.~~ a~~ç v~ d~plomat~k ~l~fk~ g~b~ b~~b~~l~~~nden ay~~lmaz p~~çala~d~n oluftuğu b~~ ge~ç~kt~~. 
Kü~d~~tan ta~~h~ b~~ yandan ~~l~hl~ .ba~k~ld~~~la~~n ~~Y~~al ve d~plom~t~k 
ö~gütlenm~l~~~n yokluğu ya da ~k~~kl~ğ~nden gel~n y~n~lg~l~~le dolu 
olduğu g~bL; dLğ~Jt y~nd~n ~Lya~L v~ dLplomatLk LlL~k~le.~~n a~ke.~~ ~~açtan 
yok~un ola~ak ha~ek~t e.tm~l~~~nden dolay~ da, ~mpuy~l~.6t v~ ~ömü~g~c.~ 
p~og~amla~~n b~~ pa~ça~~ halLn~ geldLkl~~Lyl~ doludu~ .. 
Ulu~l~~a~a~~ bL~ ~ömü~g~ olan ülk~mLzde., yü.kle.ndLğLm~z KUKM'nln 4 ~ömü.~
g~c.L ülk~d~n de öt~, ~mp~~y~l~~t m~t~opoll~~Ln ~ömü~ü ve ç~ka~la~~na 
t~~~ düfen nLt~li..ğ~ nedenLyl~, müc.ad~l~ pe~~p~ktL6Lnd~ ~~~~~ v~ ka~~~l~
l~ğ~m~z~ d~h~ d~ zo~unlu k~lm~ktad~~. 

Elb~ttekl, empe~y~l~~t v~ ~ömü.~g~c.l bu~juvaz~ de bo~ du~mamaktad~~. 
Yoğun mLl~t~~~~t uygulam~li~~yl~, katl~~m ve ~ü~günl~~l Kü~d~~t~n'd~ 
yafam~n b~~ pa~tç~~~ hal~n~ get~~m~~l~~d~~. A~~l ~ald~~~y~ L~e, c.~ph~d~n 
Ldeolojlk ve ~Lya~al aland~ yoğunla~t~~m~~la~d~~ .. 
ide.olojLiı. a.landa; ulu~un ö~gü.tl~nm~~ öz gücü'nün "b~~aJt~" f~n~~n~n h~ç. 

173 www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



otma.ytica.ğ.ı..., e.mpe.Jtya.Li..-6:t ve. -6 ı"imüJtg e.c .. Ue.Jtin a.-6 ke.Jti, :te.knoto j Lk güç.te.Jtütin 

L-6e., mu:tta.k be.tiJtle.yicitiğL ade.:ta. be.yinte.Jte. e.mpoze. e.dLtme.k:te.diJt •• 

SLya.~al ola~ak; "kül:tü.Jte.l ha.kla.Jt" bLJt .6a.da.ka. ve. lü:tQ6 gibL g6.6:te.JtLle.Jte.k; 

.6Lya.-6a.l ya.p.ı...ta.nma.la.Jt.ı...n e.mpe.JtyalL-6:t ve. ~ömüJtge.cL pJtogJta.mla.Jta. uyum .6a.ğla.ma.

la.Jt.ı... ko1ul ola.Jta.k .6unulma.k:tad.ı...Jt •• 

Bunla.Jta. ba.ğl.ı... ola.Jtç..k,' bağ.ı...m.6.ı...zl.ı...k ve. orıun :te.me.l a.Jta.c.ı... ola.n Lllt.gal ö~gü:t 

ve. ~Llah.l.ı... mücadeleye i-6e., bill ha.ya.l o.f .. a.Jta.k ba.k.ı...lma.-6.ı... ve. ":te.Jt6JtL-6:t"lLğLn 

kL:tle.le.Jte. :ta.1.ı...y.ı...c.ı...l.ı...ğ.ı..._ göJte.vi yükle.ndiJtLlme.ye. ç.a.l.ı...1.ı...lma.k:ta.d.ı...Jt •• 

Empe.Jtya.lL-6:t ve. .69müJtge.c1.. pJtogJta.mla.Jt ve. Jta.-6yone.lle.Jt, dün Kü~tdL-6:ta.n Soltu

nu'nu (Tü~tkLye., l~ta.n, IJta.k ve. SuJtLye.'de.} "a.z.ı...nl.ı...k hakla.Jt.ı..."na. indiJtge.ye.Jte.k 

dLploma.-6L yapmaya. ç.a.l.ı....gan yuJt .. td.ı...1.ı...nda.kL ö ~ g ü :t ~ ü z Kü.Jt:t a.yd.ı...n.ı... ve. 
.6ağ opoJt:tün.ü:t ya.p.ı...la.nma..ta..t.ı...n da. g6nü.llü. de.-6.te.ğLnL alma.k:ta.d.ı...Jı.la.Jt.. Bunta.

Jt.ı...n a.ğz.ı...yla. PKK'n.ı...n clum-6uzlukla.Jt.ı...na. -6.ı...ğ.ı...n.ı...la.Jta.k, onun 1a.h-6.ı...nda. KüJtdL-6-

.ta.n'da.kL -6ilahl.ı... mü.cade.l~yL ":teJtö~tL~~" ila.n e.:tme. ç.a.bala.Jt.ı... yoğun bLç.Lmde. 

ve. he.11. a.Jta.ç.-ge.11.e.ç. .Ue. -6ÜI!.düJtülme.fı:t,rz.dil!. •• 1. Paır.:tL Korı6eır.arı~.t.m.ı...zda da 

oJt:ta.ya ç..ı...ka.n ve. e.mpe.~t.ya.li.-6:t pJtogJta.mla.Jta ya.ta.n ~ağ :ta~6Lyec.L eğLt.im de. 

bLline.n ".te.ollile.Jt"le. KUKM 1 nLn .tüm dLna.mLk hücJte.le.JtinLn imha. e.dLlme.-6L 

ç.a.ba.la.Jt.ı...na. ka.t.ı...td.ı... ve. :te.k . .tük de. oR..-6a. ha.le.n bu gönüllü gö~te.ve. de.va.m 

e.de.nle.11. vaJtd.ı...Jt •. Bu d.ı...1 kayna.kl.ı... ve. e.mpe.Jtya.li-6.t Jta.-6yone.lle.Jte ya..ta.n a.k.ı...m, 

biz e. de.vte..tin "Jte. 6 oJtm" pJtogJtam~n.ı... da.ya..tm.ı...4la.Jtd.ı...Jt. Ve.di- kodula.Jt.t.nda. L-6 e.,· 

bLzLm "Jte.6oJtm" P'ıogJta.m;; ... n.t. tümde.n 'Le.dde..tl..ğl..mLzL ve. hLç. bLJt "pa.za.Jtl.ı...ğa" 

o.tuJtmak_ L-6.te.me.dL§LmLzL .6öyle.mL1le.JtdLJt. Oy-6a, bLz de.vle.:tLn .6Unduğu (müca.

de.le.nLn ge.ldLğL a.1a.ma. ve. güç. ne.de.nLyle.} "Jte.6oJtm" 6ne.JtL-6LnL ve. bu~a. ba.ğl.ı... 
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ola.Jta.k. "le.ga.lA-znt·"L dt-§.ta.la.mad~k. · Sağ .taiı61..ytc.J..le.lt1..n bA-z e. yöne.l.t;U.kle.JtL 
-6a.de.c.e. bA-Jt .fıu.ç.la.ma.d~it.. BA-zA..m le.ga.lA-zm 'de.n ne. a.nla.d~ğ~mi.z he.Jt ve..fıA-le. A-le. 
oJt.ta.da.d~Jt •• Ve.vle..tA..n "Jte.6oJtm" öne.JtLle.JtL de. bu düzeyde. Jte.dde.dLle.mLye.c.e.k 
bLJt öne.JtLdLJt, -6ÜJte.ç. zo.ıı.unlu ola.Jta.k e.n a.l.t.ta.kL .ta.le.ple.Jtde.n bağ.ı..miı.ı..zl.ı..ğa 
ka.da..ıı. ge..ıı.e.klL ye..ıı.le.Jtde. du.ıı.ulma.-6~ ve. .ta.Jta.6 olunma..fı~n~ zoJtunlu. k~lma.k.ta.d~Jt. 
Bu ba.ğla.mda, "pa.za.Jtl~k" ya.p~lma.-6~ da. ge.Jte.klLdLJt. Bu dLploma..tLk du~tu-§ ve. 
-6Lya.-6a.l a.nla.y~4 ba.-§ka. bLJt -§e.ydLJt, e.mpe.Jtya.lL-6-t ve. .fıömü.ıı.ge.c.Lle.JtLn pJtogJta.m
laJt~na. (d~4 düJt.tüle.Jtde. Lç.Lnde. . olma.k ka.yd~yla.J -§a.Jt.t-6~z-.te.Jtc.Lk-6Lz ya..tma.k 
ve. onla.Jt~ Jta.-6yone.lle.4.tLJtme.k; dolay~•~yla. KUKM'nLn.tüm dLna.mLkle.Jr.LnL oJt.ta.da. 
ka.ld~Jtma.ya yöne.lLk Lmha. e.yle.mLne. oJt.ta.k olma.k ba.4 ka. bLJt 4 e.ydLJt. Bu.nla.Jt~ 
bLJtbLJtLnde.n ke.6Ln ha..tla.Jt~yta a.y~Jt.te.tme.k ge.Jte.kLJt •• 
Emp e.Jtya.lL-6-t ve. .6 ömüJtg e.c.Ll e.Jr.Ln pJto gJta.m 
KUKM Lç.Lnd e. g ö~tül e.n UR 'la.Jt~n pa.JttLmLz 
bLlLnc.Lnde.yA..z. Ve. bu e.lbe.tte. ne.de.n6Lz de. 
( ... } 

ve. da.ya..tma.la.Jt~na. uyum .fıa.ğla.ya.n 
ve. KUKM'ne. v'e.~te.c.e.kle.Jr.L za.Jta.Jt~n 
c}e.ğLldLJt • ._ .. ___ ··~· 

KOMAL-RZZGA'Ri 6ÜJte.c.Lnde.n L.tLba.~te.n h~.ıı. gün doğJtula.na.n Lde.olojLk te.zle.JtLmLz 
ve. .6Lya..6a.l ya.kla.t~m~m~z; bu. gün tüm A..de.olojLk-.6A..ya..6a.lL lt .tL c. a döne.m.(ne. 
Jta.ğme.n, KUKM'ne. ~4~k tutmaya. de.va.m e.tme.kte.dLJt •• Pa.JttLmLzLn ge.lmLt olduğu 
a.6ke.Jr.L ve. 6Lya.6a.l ö.ıı.9ütle.nme. düze.yL, Lde.olojLk-6Lya.6a.l doğJtu olan ya.kla.
t~m~m~z~ ha.ya..ta. ge.ç.A..Jte.c.e.k bLJt a.-§a.ma.ya. va.Jtm~-§t~Jt.. Bu. da, e.mpe.Jtya.lL.6.t ve. 
.lıömü.ıı.ge.c.L p.ıı.ogJta.mla.Jt~n uygula.nma.6~n~ ma.ddL bLJt güç. ola..ıı.a.k .te.kdLt e..tme.kte.
dLJt. Elbe.tte., ÖJtgü.tle.nme. düze.yLmLz ve. ola.na.kla.Jt~m~z e.mpe.Jtya.lL.fıt ve. .6ÖmÜJt
ge.c.Lle.JtL pJtogJta.mla.Jt~yla. bL.ıı.lA..k.te. ülke.mLzde.n a.:ta.c.a.k güç.te. de.ğLldLJt. Ku.tkf!--
6uz, bu. bLzLm ya.ln~z ba.t~m~za. ba.fa.Jta.c.a.ğ~m~z bLJt düze.y olma.y~p, ORTAK BIR 
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.TAARRUZ CEPHESi 1 nde. 4.6a.de.-6i.,ni buta.n, t:üm Kü~tdi-6ta.nt.ı.. ba.ğ..c.m.6..c.zt..c.k.ç..c. güç.te.
ltin -6iya.-6i, a.-6ke.lti ve. diptom~tik ota.1ta.k bilt bite..§e.ni ota.c.a.k KUKC düze.yi
dilt. Ve. bunun e.n te.me.t dina.mikte.ltL~de.n biltL de. pa.1ttLmLzdi1t •• 
Pa.lttLnLn·ge.tdLğL düze.y, .6Lz ülke. d.ı..t.ı..nda.ki pa.ltt:L ç.a.R..ı..-§ma.ta..ıı..ı..m.ı..z.ı.. yükte.ne.n 
yotda..§la.lt.ı..m.ı..za. ye.nL g61te.vte.1t yükte.me.k~e.dLit. Empe.ltya.tL~t ve. .66mü1tge.c.LR.e.1tLn 
e.mpe.ltya.R.L.6t: me.tltopotte.~tde. e.htLR.e..§mLt tli.ltt ya.p.ı..ta.lt a.lta.c..ı..t.ı..ğ.ı..yta. otu.§tultma.k 
i-6te.dLkte.ltL pltoglta.mta.lta. a.za.mL dikkat e.dLtme.R.LdLit. Kü1tt: Utu:tıu 1 nun Lnka.1t.ı.. 
te.me.tLnde. gli.nde.mte.te.n ve. onun ge.ltç.e.k ulu.6al ve. ~optum6al k.u~~uluf müeade.
le..6L'nLn ze.mLnLnL "~e.Jt6JtL.6~" Lta.n e.d~1te.k; PRK gLbL bağ..t.m.6..t.zl..c.k.ç...c. 1ta.dLka.t 
bL1t ha.1te.ke.tLn ve. yli.kte.ndLğLmLz .6Lta.ht.ı.. müc.a.de.te.nLn li.tke. d.ı..t.ı..nda. me.fJtu 
düze.yde. ka.butte.ndL!tLR.me.-6LnLn 6nli.nde. büyük bL1t e.nge.t otuttultma.kta.d.ı..ltR.a.lt •• 
Şu1ta.-6.ı.. a.ç..ı..kt.ı..lt kL, Avltupa. 61tgli.tte.nme.mLzL he.nli.z, ütke.de.kL a.-6ke.ltL ve. .6Lya.
.6a.t mli.c.a.de.te. düze.yimL~L 6Lna.n-6~ e.de.bLte.c.e.k ve. diptqma.tLk ota.1ta.k .6una.bLte.
c.e.k bL1t 61tgütte.nme. düzeyine. va.1td.ı..1ta.ma.m.ı..t dultumda.y.ı..z. Ancak, bu y6nde. tli.m 
ç.a.ba.ta.lt 6a.lt6e.ditme.kte.d~lt. Ve.lti ge.tmitke.n -§unu da. e.kte.ye.R.Lm kL, ge.ç.mL-§ 
Avltupa. ç.a.R..ı..tma.R.a.lt.ı..n.ı..n e.k-6Lk ve. ya.nt.ı..tla.lt.ı.. bulunduğumuz .6Üite.c.L tayin 
e.dLc.i 6ne.mti bL1t e.tke.ndilt. Ve. Sağ ~a.6lLye.eı.. gJtubuft Av1tupa. 61tgli.tte.nme.mLzin 
ge.c.LktL~t.LR.me..6Lnde. 6ne.mtL ka.tk.ı..R.a.lt.ı.. ve. tLkLda.-6yonta.lt.ı.. da. bL1t ge.1tç.e.kti1t .• 

Tüm bunta.1ta. ka.lt.§.ı..n, Avltupa. 1 da.ki yotda..§la.lt.ı..m.ı..z.ı..n büyük bilt 6zve.~tiyte., 
ye.te.ne.kte.~r.LnL .6on 6.ı..n.ı..1t.ı..na. ka.da.lt zo~r.ta.ya.1ta.k ye.nL LtitkLR.e.lt ge.R.Ltt:Litme.te.
ltL; ülke. d.ı...§.ı..nda.kL Öltgli.tte.nme.mLzL ve. dLptoma.6LyL li.-6t dli.ze.ye. 6.ı..ç_1ta.tma.R.a.1t.ı.. 
ge.~te.kLyolt •• Bugün paltti ç.a.R..ı..tma.R.a.lt.ı..m.ı..z.ı..n ç6zme..6L ge.1te.ke.n 6ne.mtL 6oltunta.lt
da.n bL1ti budult. Ge.~te.k utu-6ta.~ta.lta-6.ı.. düzeyde. "~e.Jt6JtL.6t" Ltan e.ditme.me ve. 
ge.~te.k-6e. KUKM 1 nin bağ..c.m.6..c.zt..c.k. ze.minLnLn diptoma.-6Lde. me..§~tutuğunun ka.butte.n-
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d~~~lme~~ Av~upa ve b~~ bü~ün ola4ak ülke d~§~ndak~ ö~gü~lenmem~zle 
d~~ek~ ba§lan~~l~ oldu§u a~la unu~ulmamal~d~~ .. 

Yolda4la1t, 

Zo~, c;.e~~n ve uzun. b~~ ~ü~ec;. olan. KUKil'n.~n. e.n. k1tLtLk dön.em~n.e. g.L~m~§ 
bulun.mak~ay~z •. Vütman. ~üm a~n.akt~yon.la~~yla mücade.le.y~ bo§ma c;.abala~~n~ 
h~zland~~m~t~~~. Emp e.~yal~~.t ve. ~ ömü~g e.c~l e.~, mü cad e.le.n.~n. UKC 'nd e.r.ı yo k-6 un. 
olmam~z zaa6~n.dan da ya~a~lanma.k~a.d~~la~. Te.~l~m e.de.l~m k~, -6ömü~g e.c~le.~ 
(öze.Ll~kle. TC.) ~on a~akla~~yla ulu~la~a~a-6~ d~ploma~~de. gö~üne.n ba§a~~
la~ kazand~la~. Ancak, bu me.vzLde. uzun. -6Ü~e. kalam~yacakla~d~~. Bu, ge.c;.~c~ 
b~~ du~umdu~ ve. b~z~ a-6la d e.mo~al~z e e.~me.m e.l~d.L~. . KU Kil 1 n.~n bağ.unı..ul.c..k 
~e.me.l~nde. gö~ü~ülme.~~n.~n -6omu~ ta~~la~~ dün.de.n. daha 6azlad.c..~. PRK ola~ak 
bu gün. va~d~§~m~z ö~gü~lülük düze.y~m~zle., ~lke.le.~~mLze. olan. ~n.an.c;. ve. 
mücadeleye. olan. ba§l~l~§.c..m~z daha da pe.k~tm~t du~umdad~~.. H aya~ b~z~ 
do§~ulam~f ve. halen de. do§~ula.mak~ad~~. Kü~d~-6~an.'dak~ •~ya~al ze.m~n 
b~z~m ö~gü~le.nme. ze.m~n.~m~zd~JL, Vün. ge.~~ ad~m a~~~~~m~z ye.~lvr.de. ~le.~~ 
ad~mla~ a.tmam~z~n. zama.n.~d~~ .• Pa~~~m~z bu ze.m~n~ yakalama ö~gü~lülü§ünde...; 
d~~. Bu ba§lamda, ~üm yolda1la~~m~za ~üve.n.~m~z de. ~amd~~ .• 

Bü~ün. pa~~~ hüc.~e.le.~~~ ün.;~~e.le~~ ve b~~~mle.~~ ye.n~ dönütümle.~~n ~le.~~ 
ad~mla~~n~n. ~lk ~t~kla~~n-t ~ ömü.~g e.c.~ ka~anl~§a yön.e.l~me. ~aa~~uzun.u b~~ 
an. b~l e. du~ ak~ amak~~z~n. batla;tma.e.~d~~l-.~. . B~z~m kaybe.de.c.e.k hLç. bLit 
.§e.yLm.Lz yok, kaybe.de.c.e.k o.t.an Lı.e. .6ömüJtge.c..Lle.JtdLJt. 

B~~ •e.6e.~ daha ~~zle.~e. ba§aJr.~la.~ d~li..yo~, yoldatç.a •e.la.mla~~m~z~ yollu
yo~uz. 
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BAGIMSIZ-BiRLEŞiK-V~MOKRATiK KORViSTAN LçLn Lle~L ! 

Yafa~~n ULUSAL ve TOPLUMSAL KURTULUŞ MüCAVELEMiZ. 
Yafa~~n, DZGÜRLÜK ve BAGIMSIZLIK 

Degerli arkadaşlar, 

PART1YA RiZGAR1YA KURViSTAN 
(PRK/~Lzga~tJ 
POLi.t BüRO 

ad~na GENEL SEK~ETER 

ülkemiz, emperyalist metropollerle işbirli~i halinde üretilen siyasetiere uyarlı olarak 
yeni bir sürece sokulmuştur. Bu sürecin en öneml i öze ll ikierinden biri KUKM' nin temel 
güvencesi olan illegal örgOtlerden ve silahtan arındırılmasıdır •• "Kürdistani" siyasal 
yoğunlukların ve Kürt aydınlarının öneml i bir bölümü de, bu yeni sürece uydurulmuşlar
dır. Baöımsızlıöın bir ü t o p y a olduğu tezinin taşıyıcılığı ve yayıcılığı görevini 
üstlenmi·ş olan bu aydınlat", müci:ıdeleyi baraj lama ve baöımsızlığı bi 1 inçlerde imha etme 
eyleminde sistemli bir çaba içine girmişlerdir. Bir yandan, Kürdistan coğrafyasındaki 
parçalanmışlık derinleştirilirkEm, diğer yandan ulu.sal .birliğin oluşum sürecinin kırıl
ması için siyasal ve örgütsel bölünmüşlük hıtlandırılmaktadır •. 
ı~ . 
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KUKM' n in ki tl e se lleştiği, bağımsızlık müc~deles i n in toplumsql- temellerini n . can lı ı ı k 
kazandığı bir süreçte, emperyalist ve sömürgecilerin ideolojik hegemonyası altında 
sersemletilen, bilinç ve algılama mekanizmalar1'ı tersyüz edilen siyasi yoğunlukların 
bölünme ve ufalma süreçlerinin hızlanması; KUKM'nin yaşadığı en büyük talihsi.zleklerden 
biridir ve özgürlüğü için savaşan bir ulusun uğradığı soykırımıardan çok daha- vahim bir 
durumdur bu •• Toplumsal muhalefetin durumu ile siyasal örgütlenmelerin sergiledikleri 
manzara tam bir çelişki teşkil etmektedir. 
Partimizin toparlandığı- ve bu sürece müdahale edecek güç haline geldiği bir aşamada 
yaşanan ayrılık da tesadüfi değildi. Kürdistan'da ulusal ve toplumsal muhalefetin 
kabardı ğı ve statükoların sarsıldığı bir dönemde 11 YENt DONYA DOZENt•• ne uydurulmaya 
çal ışılan örgütlerde genel olarak yaşanan bölünme ve parçalanmanın, 'bizim içimizde 
görülen bir yansımasıydı. · 
Ancak, partimiz gerek ülkede ve gerekse sömürgeci metropollerde ayrılığın ideolojik 
temellerini yenilgiye uğratmış ve bu ideolojilerin üreme. ve beslenme kaynaklarını 
deşifre etmiştir •• 
Partimiz, bu aşamada KUKM'nin güvencesi ve Kürt Ulusu'nun biricik umudu haline gelmekte
dir. Süreç omuzlarımıza mutlaka yerine getirilmesi gereken kaçınılmaz tarihsel gör~vler 
yüklemiştir. Olkemiz ve ulusumuz, partimizden çok şey beklemektedir. Bu söylediklerimiz 
bir abartma sayı'lmamalıdır. Bu gün legalleşen ve ehlileşen siyasi hareketlerin hazin 
durumu; ülke bütünündeki genel örgütsel dağınıklık, görevlerimizi bir kat daha önemli 
kılmaktadır •• Sürece süratle müdahale etmek acil ve gündemdir. 

Artık, partimiz salt doğruları söyleyen, tespitçi bir siyaset olma sürecini çoktan 
doldurmuştur. Bulunduğumuz he.r alanda parti görevlerine dört elle sarılmak; sürece 
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müdahale ederek, gerekli araç, organ ve kurumları oluşturmak; varolanları geliştirmek ve saalamlaştırmak başlıca görevimizdir.. ' 

Biliyoruz ki, örgütlenme bir bütündür ve Kürdistanlı'ların bulunduğu bütün alanları kapsar. AVrupayı da, sömürgeci metropolleri de, sömürge Kürdistanı da •. 

Arkadaşlar, 

Mülteciliğin getirdiği oldukça ağır şartlarda ideolojik, siyasal, kültürel ve sosyal kuşatma altında parti görevlerinizi yerine getirdiğinizin bilincindeyiz. 

Siyasal ve diplomatik görevleri gereği Avrupa'da bulunan, önemli bir bölümü ise, Avrupa merkezle bir yapılanma götüren siyasi yoğunlukların ve aydınların giderek, ülke ve ulus gerçeğinden koptukları gözlemlenmektedir. Ayrıca, yaşadıkları ülkelerin sosyal ve siyasal ortamına uyum sağlayarak eridikleri, emperyalist siyaset ve programlara payanda haline geldikleri ve böylece asli görevlerinden düştükleri de bir gerçektir •• Bu durum, sizlerin· siyasal ve diplomatik alandaki görevlerinizi daha da zorlaştırmaktadır. KUKM'nin diplomatik cambazlıklarla stratejik hedeflerinden saptırılmaya çalışıldığı bir süreçte, parti programımıza ve genel siyasetimize uyarlı güçlü bir diplomasiyi örgütle· menin önemi ortadadır •• 

KuŞkusuz, a~~asınd.a güçlü illegal ve silahlı bir örgüt olan diplomasinin yaptırım gücü çok daha yuksektır. Bu olgu, partimizi bütün alanlarda güçlendirmenin gereğini bize göstermektedir. 
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Partimizin Avrupa ayağının kı rı ldığı iddialarının yaygınlaştı rı lmaya çal ışıldığı bir süreçte, Avrupa Genel Kurulu'na ulaşmış olmanız bizde büyük bir sevinç ve coşku yarattı. 
Tüm yoldaşlarımıza başarılar diliyoruz. 
Yaşasın, BAGIMSIZ-BiRLEŞiK-DEMOKRATiK KURDISTAN •• 
Bıj i PRK ! 

De~erli arkadaşlar. 

PARTIYA RIZGARIYA KURDiSTAN 
(PRK/rizgari) 

TORKIYE TEMSİLCİLİGİ 

Bugün düzenlediğiniz Temsilcilik Genel Kurul toplantısıyla, KUKM'nin dayatan sorunları
nın çözümüne·'yönelik girişimlerini.z her zamankinden daha fazla bir önem taşımaktadır. içinden geçtiğimiz süreç zor ve çetindir. 
Yoldaş lar, 
Sizler, dört tarafı düşmanla çevrili uluslararası sömürge bir ulusun ülkesinden uzak-· larda dövüşen onurlu PRK militanları olarak; partimizin ülkede yükselttiği ba~ımsızlık ve özgürlük bayrağının ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçasını oluşturmakta, bu nedenle 
ağır bir s~rumluluk da taşımaktasınız. · 
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Bir yandan mültecilik koşullarının getirdiği ~orunlar, diğer yandan emperyalist metro
pollerin ideolojik hegemonyasının saldırıları ve yabanetiaştırma tehdidi altında, 
ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelemizin bize yüklediğ i görevleri yerine getirmeye· 
çalışıyoruz •• KUKM'nin yurt dışındaki gönüllü militanları olarak, mücadelemizi her 
düzeyiyle tanıtmak, ona maddi kaynak yaratmak ıve diplomatik destek sa~lamak gibi 
önemli görevlerimizi hiç bir zaman unutmamalıyız •• Bütün bu görevleri gereği gibi 
yerine getirebilmek için, kendi içimizde yoldaşça ilişkilere sıkı sıkıy~ sarılmalı ve
parti .. ,çalışma 1 arı etrafında kenetlenme ı iyiz.. Böylece, emperyalist metropollerin 
dayatmAları ile maddi/manevi ilişkilerine karşı da alternatif ilişki biçimleri yarata
bilir, onları kırabilir ve önünde dayanabiliriz •• Bu da, ancak ve ancak yoldaşça 
ilişkiler ve parti kurallarının yaşamımızın her alanına egemen kılınmasıyla sağlanabi
l ir. 

Yoldaşlar, deQerli arkadaşlar. 
KUKM'deki baQımsızlıkçı çizgisi, ideolojik-siyasal tezlerinin doğruluğu ve kadroları
nın kararlılığı dost ve düşman tarafından da kabul edilen bir partinin; cefakar, 
kararlı ve yaratıcı militanları olarak; duyduğumuz onuru yükseltmek, daha da yükselt
mek gerekiyor •• Bu bağlamda, partimizin ülke zemininde geldiği düzeye uygun ülke 
dışındaki çalışmaları geliştirmek, hızlandırmak dünden daha fazla bir çalışma ve 
yaratıcılık gerektiriyor •. Artık siyasi çalışmalarımız için, ülkedeki parti çalışmala
rınıB Avrupa'ya yansıması bir beklenti olmaktan çıkmıştır. Olke dışında parti çalışma
larını en iyi bi.çimde sunmamız, maddi kaynaklar yaratmamız çalışmanın önemli bir 
parçası olarak önümüzde durmaktadır. göreviirimiz ağır ve sorumluluğumuz büyüktür •• 
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Yoldaşlar, 

Fazla uzatmadan şunu söyleyebiliriz: KUKM 1nin vazgeçilmez bir parçası olan partimizin Avrupa çalışmaları hiç bir zaman önemsiz ve geçici birer çalışma de~ildir. önemi her gün daha da artmaktadır. Bu göj".ev ve sorumlulukları tartışaca~ınız ve daha aktif 
çalışmayı sa~ I ayacak görev bölümü yapaca~ınız Avrupa Temsilci ı iQi Genel Kurulu • na 
başarı dileklerimizi sunlıyor ve yoldaŞ~a selamlıyoruz •• 
Bıji PRK, 
Bıji Kurdıstana yek ·gırti a serbıxwe ü dımokrat. 

PRK üyeliQinin anlam ve önemini yükseklere, yükseklere çıkaralım .• 

PRK (Rizgari) Berpirsiyare Awrupa 
Ji seroke civin a gişki re, 
Hevaıen heja, 

PARTIYA RİZGARIYA KURDISTAN 
· (PRK/rizgari) 

YUNANİSTAN TEMS1LC1Ll~l 

Wek te zanin; iroj emperyalist u kolanyalist bi hemu pergalen xwe derdoren Tekeşi na 
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Rizgariya Netewa Kürdistan girtine Ü bi programin xwe yen nu dixwazin li Kurdistane 
agire azadi ü serxwebüne.bifetisin in. 
Ev Programin emperyalist ü kolonyülistan ıi ser bingeha 11 dayina hinek mafe reformi 11 de 

.. s az büye ü xeniqandina tikoşina çekdari daye ber xwe ü ev j i xwe re ki ri ye ar ma n c •. 
~i~~k 11 rona~bir 11 ~n Kurd ü 11 demokr~~~~ ji bi kefxw~şi Q rükeni li van pr9grama.meze dikin 
u Jl bona pek anına van programa Jl bune per~al u alıkar •• Ew çend kesen~ujı konferan-
sa me yan yekemin reviyan Jı di navbera van programin "kedikirin" ü "xE!niqandin"a TRNK 
de cih girtine ü bi 11 ronakbir11 ü 11 demokrat 11 a re ji bünin rewiyet vi reke. 
Geli hevalin delal! 
Iroj partiya me Partiıa Rizgariıa Kurdistan li hember van programa di tekoşinek bi eman 
da ye ü li hela siyası ü çekdarı ve ji xwe saz kiriye ü ji bona perçekirina xeleken 
emperyalıst u kolonyalist, ji bona azadiya netewa me ü serxwebüna Kurdistani vi şere be 
eman didomin e .• 

Em ji Kurdistani qerinen azadi ü serxwebüni bilind dikin ü di bin ala PRK de ve tikoşi
ne didomin in .• Hevalet endamen PRK ü dilxwazin TRNK, li dervaye welat geş kirin Ü 
nasina Tikoşina Rizgariya Netewa Kurdistan, Tekoşina Partiya Rizgariya Kurdistan barin 
mezin li ser milin we ye. Em bawer in ku hüni ji dilve bi hemü pergalin xwe li dervayi 
welat vi bari giran binin cih •• 
Em ji cihi bingeha şer, silav ü serfiraziyit xwe ji we gişka re pişkiş dik in, 

Biji azadiya netewa me ü serxwebüna Kurdistan 
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Biji partiya Rizgariya Kurdistan 

PARTIYA RİZGARlYA KURDiSTAN (PRK/rizgari) 
DUROYA SiYASI BERPiRSIYARE KURDiSTAN 

(*) 23 Mayıs 1992'cle yapılan Partimiz Avrupa Tansilciliği fenel Kurul toplantısına çpnclerilen rresaj

lar •. 
Di 23 aııan 1992'an de rresajen ku ji berpirsiyare partiya rre yan civina Ewropa gişki re hatine 

şao::Un •• 
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KOMAl İZMiR BOROSU TöRENlE AÇilDI. 

22 Mayıs 1992 tarihinde KOMAL İzmir Bürosu, 80 öncesi bulunduğu 
aynı handa 

(Salih Ağa tşhanı,
 2. Kat, No:223, Tel: 138 861 1 411 805 Konak-İzmir

) çalışmaya 

başladı. Açılış dolayısıyl
a İzmir Markiz tes i s lerinde bir toplantı düzenlendi. 

460-500 kişinin katıldığı 
toplantıya

 müzik ve şiir dinletisi ile başlandı. 

Berzan ve arkadaşları
 kısa bir konser verdiler. Kaya MOŞTAKHAN,

 Recep MARAŞLI'ya
 

ait bir şiirin Kürtçesini o~udu. 

Toplantını
n ikinci bölümünde 11 Kürt Ulusal Sorunu ve günümüz medyası

11 konulu 

panel yapıldı. tHD İzmir Şube
si eski başkanı ve SBP YK. üyesi Alparslan BERKTAY'

ın yönettiği 
panele, Dr. Cemşid BENDER, Deng Dergisi iztnir Temsilcisi Hüseyin 

ONAL, Newroz Ateşi Dergisi Temsilcisi Bahattin KILIÇ ve Kornal Genel Yönetmeni 
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Recep MARAŞLI katıldılar .• Ayrıca, Panele çağrı lı bulunan özgür Halk Dergisi 'nin 
ise, "Deng Dergisi ile aynı platformlara katılmıyoruz" gerekçesiyle panele katıl
madığı öğrenildi •• 
Panele katılanlar, "genellikle uluslararasl. basın tekelleri ve sömürgeci basının 
ulusal demokratik mücadele karşısındaki tavırlarını" eleştirdiler. ve "Kürt ya
yıncılığının11 sorunları, ihtiyaçları ve gerekli programları üzerine konuştular •• 
Panelde, Veysel ÇAMLIBEL, Savaş AL, Faruk MUHSiNZADE ve BORHAD temsilcisi kısa 
konuşmalar yaptılar •• 
Toplantıda, Gaziantep CezaJvi 'nden (Rızgari· tutsaklari )' Nesimi YAMAN, Nedim 
BARAN, Ayhan BİNGÖL ve İbrahim BİNGÖL; Adıyaman Millitvekili Mahmut KILIÇ ve Ali 
Y1~1T; Diyarbakır Milletvekili Hatip DİCLE; İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı 
Cihan TURSEN; BEYBON Yayıncılık, MED Yayıncılık, özgür Halk Dergisi ve kişisel 
olarak gönderilen mesajlar okundu. 

Sosyalist Parti, Sosyalist Birlik Partisi ve HEP İzmir örgütleri de açılışa 
çiçek ve mesaj göndermişlerdi ve başkanları düzeyinde toplantıya katılmışlardı •• 
KOMAL İzmir Bürosu'nun açılışı birçok sol ve yurtsever kurum ve kişileri biraraya 
·getirmiş oluyordu. Ayrıca, toplantı gerek kültürel ve gerekse demokratik bir 
ortam yaratması açısından da katılanlar üzerinde olumlu bir etki de bıraktı. 
Toplantıda, Alparslan BERKTAY, Cemşid BENDER ve Recep MARAŞLI kitaplarını da 
imzaladılar •• 
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1 

*"YENI DÜNYA DÜZENİ" ve 
KÜRDISTAN. 

*KAREN SIYASI KU Ll BENDA 
HEZEN TRNK ı e LJ ERIŞEN 
BUHARE YEN KT.an 

*"BAHAR SALOIRISI" BIR PSI
KOLOJIK SAVAŞ T AKTl~IDIR. 

*PROVAKASYONEN KT ı ye LJ 
NEWROZEKl NLJ. 

•l.BEŞIKÇİ'NİN "YENİ" TEZLE
RININ 1RDELENMES1 (V./son). 
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