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UIüslararasa sermaye güg le.r lnin seyircisi
olduüu Tilrklye sahnesinde I2 EylitlrCe oyunun ye-
nI blr böIümü oynanmaya ba91and1. Isml "kaplta-
llst düzeni yagatna" olan bu oyunun yenl bölü-
nündekl aktörter' aqarlrkla askeri generallerdlr.
5 askerl general gimdllelde oyunun bag aktörü
alurumuna 9eIdi1er. oyunun bu böIürnünde, parla-
nento, siyasl partl1er, ilernekler' senalikalar
v.bil.er yok. Bu kalabalrklarLn tasfiyesinden
eon!a sahne iylce geniglemig. M'Kenalrln büyük
boy poltresl gerilerden alanarak sahnenin ön ta-
rafrna getlrllmi$. Eerkesln dikkatlerlni gekebi-
Iecek blr yere iIigtirlImig U.Kena1rin poltresi.
Devlet ldeolojlsini 9üqlendlrmek isteyen general-
Ier lcin M.l(ernal'in portresl oldukqa önemli. Ge-
rici, fa$ist uygulamalarr igin gerekll "h1z ve
llhamr" M.Kemaf in görüstertnden alacaklal'

uluslararasl sernaye büyük bi! hrzla oyunun
bu bölitmünü seyretmeye koyulmu$. oyunu daha da
zevkti hale getirmek igln habire generallere,ge-
nerallerln sözcüIüqÜnü ettigi tekelci TÜrk sel-
nayesine ve fllrk devletine yaral.rmlarr artrrmakta.
Generallerln uygulamalarana IIIgkln nernnuniyeti-
ni de kendi bäsan-yayln organlala aracalaqryla
dünyaya .llan etmekte.

-Ttl,lErnln deyiniyle- generallerin gecesl
sürüyor.Oyunun aktörü generallerr sey].rcilere
tebesümlerini sunarak rollerinl yerlne getiriyor-
1ar. ltkln iktldara geldller. Ardrndan, siyasl
fallyetlerl yasakladllar. siyas.l partilerin tünü-
nü kapattrlar. Sendika ve alerneklerin kapalarrna
mühür vurdular. Tabli sözcülüötinil yaptaklarr i9-
verenlerln sendika ve kuruluslarlna bu yasak kap-
samrnrn dl-srnda tutarak. CIA patentll TtiRK-t$ de
yasak kapsamrnrn alasrnda, Sekreterleride general-
lerln hükünetlne bakan oldu. llericl, devrimci
( yasaklardan sonra arta kal.an) yayan organla!1-
n1n tümü de kapatlldl. Tutuklamalar kltlesel hale
geldl 'r Kryrsrndan' kögesinden bu i$Iere bulaS-
mr-g' insanlar da dahil olmak üzere tüm ilerj-ci'
demokrat, sosyallstleri tutuklamaya ba9lada.

sahneale Bethoven rin senfonileriyle sürdürü-
leD oyun. kura1lar1 gereqt 6yle o1malr. Ancak
generallerln sahneledlgi oyunlarrn kurallara
sadece senfonllerin egl.Iqinde devlet baqkan-r o1-
duklarrnr llan etmekr alanlara zorla toplatrlml9
halka gülücükler daqrtmakr slvil elblselerle tl-
yaLrolara gitmek, gazetecileri z-lyaret etnek,
seyl-rcl.lere tebestimlerlni sunmak deiildir.Bag-
ka kurallara da var genelallerin. Sahnenln ön
perspektlfj-nde grörülneyen kurallal da vali zil-
Ium, lSkence, katllatn. hapis, yaldrrma,..

Sahnenln ön taraflarrnala galrnan senfonl-
lerden zorla dilzenlenen toplanttlardan ziyade
sahnenin gerlslne dikkat etmek gereklyor. Ora-
Iarr arlamak gerekiyor,olup bitenler or:ada.

SahDenin gerisine dikkatr Sahnenin gerlsinj
aralryalrm. lgkence odaklaranr, Igkencede ö1en-
1eri, kör olanlarl, topal oIan1all, felg o1anla-
r1 evleri yakallp ylkalanfarr-, toplu olarak kat-
ledilenleri, kltlesel olarak tutuklanlp lskence-
den geeirllenleri ön plana grkarmak gereklyor.

Türkiye'nin qrergegl bunlardLr. ldam edlfen Nec-
det Ada11, Serdar soyergin, Erdal eren'dir.Ttlr-
kiye'nln gergegt Mardtn K1z1ltepe yakrnlarlndaki
bir magarada ugak ve helikopter bombardlmanryla
katledllen I xürt yurtseverdlr. Karadenlz klyr
Seridinde süldü!ülen operasyonlarla gehid edilen
15'e yakrn Tthk devrincisldi!. Aylarca l-qkence
gören ve igkencede bir gözilnü kaybeden Diyarba-
k1r Belediye baqkanr yultsever Mehdl Zanaadar.
tskence odalarrnila hayatlarur kaybeden felg o-
lan 50' ye yakln devrimcl yurtseverd i!. S ivil ve
askerl cezaevlerlndeki, 70 binden fazla devrlmci
tutuklu ve rnahkumdur. Siverek yahlnlarl-nda !9era1-
tuk ve gebendilis köylerintn yakalarak yerle blr
edilnes tdlr. sur lye topraklalrnda (Türk askerl ko-
rnondolara tarafrndan) katledllen 15 Kürt yurtse-
ver ve sosyaligtidlr. Ti-trktyenln günümüzdeki ger-
geüi bunlardar,

cenerallerln t\u Faqist uyöulanalarlüzerin-
dekl örtüIerl kaldarnak ve direnmek zorunludul.
Dev!imci güqler korunmaz ve clddi milcaaleleler
verllmezse Türklye sahneslnaleki oyunu tezgahla-
yan Türk ve uluslalalasa sermaye qllgIelI ba$alr-
Ia olnu9 sayalacakla!. "Demokrasiye dönüg" yave-
lerinln be$ para deEerl yoktur. Biltlln ls devrlm-
cilerln sahnede oynanan oyunu bo€a grkalrp qrka-
ramryagaklarlna baqladrr.

BIr dönem sonra Tülklye sahnesl yenlclen ka-
r.rSagak. Ti.irkiye'nin toplumsal ' siyasal, sl-nlf-
sal nozalgi genaraller gecesj-yle baglatalan uy-
tulamalara kaldlrmaz. Karrqacak sahnede Türkiye-
nin kaderi agarlrkla devrißci 9ü9ler1n eylem
perspektlflerlnln, toplumsal etklnliklerinin bo-
yutlarrna baglr olacaktrr.

Askerl cuntanrn qelrnesiyle Tllrklye devrirn-
cisl-nin de ders almasr gereken geyler yokmu? He!
naqlubj-yet kendlsiyle birlikte bir hesapla$nayr
zorunlu hale getlrmelidlr. Türk ve (ürt devrlm-
cllerl A. Gramscirnin 9u sözlerini ne kadar bi-
tlnce qrkararlarsa o kaalar yaratlldlri 'raQiz-
min tarlhl aynr zamanda anti faqizmin ve onun
yanl rglarrnrn tarlhldlr. " Yanl aglarr, YanIrgla-
lrm-rza görelIm.

E-ierr genel anLamlyla, Ttirkiye dev!imcisi
cuntanrn gelmesiyle btrlikte öteden beri görme-
dIgi, görmek istetnedlqt Devletri göreblllrse ö-
nenll bir kazang elde edllmiq olur. Türk ve Kürt
devrirncllerlntn hesaplagagaql temel odak devlet-
tir.

Ne kl, düqnan devletln görüldügünü gösterir
örneklei oldukga az. Bunun yerlne yine krytarrk,
kr-sar tartr$malar sürmekte. Günümüzün bu düzey-
deki tartr$nalaran en önernlisi cuntanln karek_
teri üzerlne yapllryort cunta faglstnidir? DegiI-
nidir? EEer mücadele metoallarrnda deül€lklik ya-
ratmayorsa bu tartrqnanln akedemik oltnanrn öte-
slnde higbir yararl yoktur. Tananen yaralslz bir
tartagmadan öteye birSey deqild1r. 5ol yine
her zamankl haliyle bu "derln. Lartrsnalarla iI-
gilenirken askerl cunta, fag16t uyÜulamalartnda
mesafe almaya devan ediyot.

i
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BU saylmrzda askeri cuntayla llgili (geliF
nealenlerl, karekterl, uygulamala!r, ldeolojik ve
siyasal durumu. bu konuala yapacaklala. ilevrimci-
lerin durumu, yapmas]. gerekenler vb,) yazrlara
ye! veremiyoluz, Flimizdekl metinlerln bir 6lü-
rnilnün daha önce yayrnlanmas.! gereklrken onlaräda
yer veremiyoruz. Ayrlcar-bu bu sayrda gegen sa-
yrlardan sürdüldüqümüz yazalar ve küItür bö]ü-
rntinüde yayanlayanryoruz,

AIA RIzGARlrnin özel eki(?) "Geg (almr$
Bir özelestirl ve Devrimcl Dernokratlar Üzerine"
'bu sayrmlzrn temel tuetni durumunala. Kürdlstanrda

bellrlt bir: niktarda teksir edilen bu özel ekin
uygun bir blgtnde ktLlelere vardrrrlmasr gere-
klrdi. olanaklarrmrz gözönünde bulunalurulursa
metnin bu sayrmrzda yeralmasanrn nedenleri an-
ra9rrrr

t{etinale Devrimcl Demokratlar hareketinln
iglne düSti.lgü trajedlnin derli tqlu bl-r Lablosu
var. Tabloyu Eizen a.rkadasrn DD'lara baglr DDKD
(Devrlmcl Demokratlk Kü1tür Derneklerj)'nln en
üst düzeyindeki bir yöneticisj olmasr ve gj-zi-
Ien bu tablonun DDrlardan ayrrlan genig bir kit-
Ie tarafrndan onaylanrnasr netDin önemini
daha da artrrmakta.

Ayraca eöer metln Kürt yurtsever ve sosya-
listleri arasrnda clddl, yararll bir ldeolojik

tartrgmayr yaratrrsa Kürt halkrnrn u1usa1 alemok-
ratlk devrlm mücadelesL agrsandan blr kazang o-
1ur. Tartrqmak, pioblemlerlni birbirlerine anlat-
mak, gellstlrlcl ldeolojik, slyasal polenlkler
yaphak yerlne birbirini ö1dürmeye alasak Kürt
hareketlerinin qerici köLü geleneklerinlde ar-
t.rk a$nak g'erekli.

nolaylari, Haberlel. Yorumlar..," Dölününde
ise sadece blr, 1kI metln yayrnlayabiliyoruz,
11k metin esaslnda bir mektuptur. Kürdlstan'da
devrimcl nücadelenin iglnde bulunan bir arkada-
Frn gönderdiii bii r4ektuptur. X]'saltarak ve ya-
yrnlanrnasana gerek olmayan yerlerl gakararak ya-
Yrnl lYoruz .

Bi.! de Stockholn Kürt DeFokratik Kültür
Derneginin üyelerlnden olan arkadagllnlz yazar,
gazetecl l,lahmut Baksirnln lsvec Sosyal Demokrat
Partisi bagkanl 0Iof Palme ile yaptrql söyleqiyi
yay1n1lyoruz, Söy1e€i daha öncede lsveq ve Kürt
basrnlnala yayrnlanmxstt,

Son olarak da tekrar lsvec Parlementosunala
genel görügme ola1:ak g'örüSülen Kürdlstan sorununa
il19kin parlamento tutanaklarrnrn b.ir bö1ümünü
yayanlryoruz. cenel görüSme taleb-I VPK (SolPartl
Nornünistler) tarafrndan Parlamedtoya sunulnugtu.l
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GEC KALMI| nin öznrn$rini vE
nnrnintci DEMqKRATLAR üznnixn

On bir auklama
l9I7 büyük Ekim Proleter devrimiyle yenl

bir gat agaldr". Bu 9aü, sosyallst alevrirnler ve
ulusäI kuitulug sava91ar1 qaqr olnuqtur. 19I7'
lerden sonra, sosyalist ütkeler emPeryalist-ka-
pltalist slstem karSrsrnda büyük bir gü9 haline
öelnis, yüzlerce sönürge ve yarr sömürge uluslar
enpelyalist-sömürgeci belalarr üIkelerinden ko-
vaxak, kendl kaderlerlnl kendileri Layin ederek
geog baqlmsaz ulusal devletlerini kurarak' en-
pertal ist ler1n sörntlrti al anlarrnl ilaraltml glar-
dt!, Burjuva demokratlk devlimler gaqlnda, ezen
ulusun ve ezllen ulusun eqemen sanrflarl burju-
valar araslndaki bir savaS olan ulusa1 kurtulug
savaglarr' I917 Ekim devrlmlnalen sonra sosyalist
dünya devriminin bi! parqasl haltne gelnigtlr.
Yani, I91?'den önce genq burjuvazi nutlak blr
Eekilde ulusa1 kurtulug mücadelelerlne öncüIük
etme alurumunalayken. 1917'Ierden sonra proletar-
yanr.n öncülüEä gündemlesinistir. Ploletaryanrn
öncüIü9ündeki ulusal kurtulu9 savaglarl sonucun-
da, sosyalizmln ingasr (kesintisiz devrlm esPirl-
si lginde) galrgmalal-r dayatnl-Ftar. Uzak Doüurda
vietnam, qln, Kambogya ve Laos halklara enperya-
list-sörnüxgecileri ülkeliinden kovduktan sonra
ekonomik, siyasl, ldeolojlk, tekntk ve küItürel
planda sosyalizmin inSas.!na gal19m:.9lardrr , Af-
rj"ka'da cine, Mozambj-k ve AngQlarda ulusal de-
mokratlk devrimler gosyalizmln in$äs1yla buglin
geligtirilmekteler ve ileri göttirülme kte I er .

ortadoqurda ulu6lar aras.r sömürge alurumun-
da olan Kürdlstanrda ala sürekI1 ulusal direnme-
Ier bir aslralr-r devarn etmektedir. Yani' Kürdi6-
tanrln tarihi l-sgale, üIkenin pargalanmlglrgana
ve sömtlrgecili9e kar$r direnme ve mücadele ta!i-
hi olnuFtur. Buna !ag'men Kürdistan baürmsazlrgt-
na kavugmamrg, feodal parqalanmaglrk, 19gal.il-
hak. sgmürgecilik, baskl ve züIum sgn bulmamrg-
t1r. Bugün de doqu ve güney Kürdistan'da halkr-
mrzrn ulusal kurtulug mücaalelesl sllahla fiücade-
1e düzeyinde alevam ealerken, Kürdistan'rn birgok
böIges1 silahla Kürt kuvvetlerlnin (pe$rner:gele-
rln) kontrolündedir. Kuzey Kürdistan'da da dev-
rlmci mücaalele emekgi kitleleri bilinqlendlrne,
siyasallastrrtna ve örgütleme sürecI yeni blr
talzda (sosyalist tarzda) ve yenl bi! gizgi i1e
(sosyalist glzgl) 1le devan etnekte ve Türk sö-
nürgecilerlne korkulu günler yasattnaktadrr. saq
ve "sol" gizgtle! ve sapmalar Kü-rdistan dev!im-
ci nücadelesinde bel.lrgln hale geliyor ve saq-
nsol" sapmalara kargl gel19tirllen ideolojik
mücadele sonucunila da ar Inma ve saflagrna silre-
cl ha zlanrnaktadr.r.

Kürdlstan halakrna u1usal demokratlk nüca-
deleslnln gellgnesi' sanafsal kavganu netlesip'
kesklnLegnesl, ulusal kurtulus mücadelemizde

proletaryanan bag.Lmsr-z polittk gizgisiyle bui-
juva nilllyetglllgi arastndakl nücadele 1978-
1979 ylllarrnda yeni bl! evreye girdl. (uzey
Kilrdistan t da devrl-tnci saflarda arl-nma-safla$ma
hrzlandr, RIZGARI siyasi hateketi yol ayranl"na
9eIdt. "özgürIük Yo.Lu" ve "Devrimci Dernokratlar"
hareketteri de bölüDdüler. Bu Hilünmeler sonu-
cunda, RIZGARI slyaslhareket indeki ayrrlma Pro-
leter devrhci süreci güglendlrdl' "özgürlük Yo-
1u', ve )"Devrimci Demokratlar"dan ayrrlanlar so-
nut bir siyasal yaprya kavu9nadrlar. "öY" ve
nDD"dan ayrr.Ianlardan btiyük blr klsml. npasifler
ordusu" nitellglnale olan "baqrmslz devrimcile-
rin" saflarrnr 9eni91ettl. Tabl1 ki, bu arlnma
ve saflasma dönemlnde nücadeleyi brrakrnakla kar-
sr karsaya olan' korkak, pastfist ve dönek un-
surlar ala "kögeyt ttöndü1er".

DDrlardan ayralan blr gurup arkadag da "YEK-
BON' adryla bir araya geldller' Fakat bu unsur-
lar arsrnala ideolojlk b1rllk. orginlk bütün1ük
olmadaql ve bu "b1r1ik" iginde yeralan bir klslm
unsurun reformist karekterlerinin bir 9izgi ha-
linale ofmasudan dolayl siverek'teki slcak kav-
ga ve hayata thtitlalci anlamda fiill mlldahale
eyleminln dayatmasryla datl,lnayla kar-
tf ^d!9ryd ^drur.

DD'lardan ayrllan bir arkadag da özele$ti-
sini slstemll bir hale getirdi. Bu özel-egtiri
aynr zamanda Devrlmci Demokratlaran temel sorun-
larrndakl görüqlerinin ele$tirlslni kapsamakta-
drr, özelegtirisinde "...Btztll tLKEMtz; DoGRU O-
LANIN YANINDA YER ALMAKTIR. BiZIET KüTdiStAN'dA
yeni dükkanlar agma devrini kapatmayl da ba$la-
tlrken, marksist-leninist hareketln gel1gmesi ve
rayana oturnasl iqin uqra$ verenlere onuz ver-
mek. giderek marksistlerin bütünlegmesi süreci-
ni hrzlandrrmaya (kendlniz igIn) amaglamaktaylz. "
Bellrlernesini yapan arkadag ALA RIZGART safla-
rrnda yer alarak, sönürgecilerin zinalanlarrnda
fiücadelesinl yürütüyor.

Bunun yanandar özelegtlrlsini yapan arkadag
Ktlrdlstan I da kendllerine "baqrmsa? devrinciler "
ve son zamanlarda da kendilerine "Kürdlstan Ba-
9r.ms1z Devrimcileri Hareketj" diyenlere söylen-
mesi qereken Seylerl özce söylüyor: "...Bugün
Türkiye ve Kürdlstanrr.n 1ginde bulunduqu dönen
emekqj- srnlflarrn yükselen mücadelesi ve egemen
srnrflarrn gittikqe yoüunlaFan baskrr sönürü,
zülum karsrsrnda her alevrimcl. yurtsever, denok-
lat klsl ve guruplarr acll görevler beklerken,raragtrr.ryoruz. incellyoruzr tekerlemeleriyle
ylllarca bir kenalda durup' (aslanda bu tavrr pa-
sifiznin ve y1lqanlrg1n blr ifadesj.dir) beklene-
nin de qözüm olrnadaqr, olnayacaga bilincinde-
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bigim altrnda ve her nücadele örgütüy1e bir 9ö-
revlmizdlr. Bu görevi de yerlne getirmek lgln
her geye hazr-r ve bu kavgada da kayb€decek bir
qeylmiz yoktur... Ama devrlmci saflardaki ldeo-
lojik inücadele de, hlgblr dönemde ve h19 bir
garta erte.Lenemez. Ilarksist-l-eninistler sag ve
"sol" sapmalara karSr- tdeolojtk mticadeleyi erte-
leyemez. Sag ve rrsolrr sapmalara karga rnücadele-
nin ertelenneslyle doqru alevrimcl- gi?ginin ve
sosyalist hareketin ge1igtlrllnesi nünkün deqll-
dir, Ayrrca, saülam, clddt, sakl ve ilkeli bir-
likler(qü9 ve eylem birliklerl, ittlfaklar ve
cepheler) blllmsel glzgide gellgtirllecek ideo-
loj ik mücadelenin sonucunda gergekteqtiritebil i-
nirler. Yani. devrinci saflardakl- siyasl hare-
ketlelin ayrrlak ve blrlik noktalara asgari ve
azami ploäramrn hangl esaslaranda blrlestiklerl
agrkl.anmadan ve net blr hale getirilmeden ciddl
llkeli birlikler olu$turulamaz. Bunun böy1e 01-
duqu mutlaka bilinmel idtr.

15-EKIM-198 0

A1,A RIZGART

yiz.rr Bu görllslerlnde bellrtlql 9lbl. kendisire
devrimci. yurtsevel ve sosyallst diyen her un-
surun halkrna karsr olan sorumluluklarr- geleqi
alevrimcj- mücadele iginde yeralnasr- gerekil,

Gitrev bagr-na demek zorunlu blr dayatmadlr.

Bu özelegtlrl metni yayrnlanlrken "neden bu
$artlarda yayrnlanayor? Sönürgeci. faglst güg1e-
rin tün devrilirci demokrat güglele ve siyasi ha-
reketlere kar$r saldrrrlarrnr yoqunlagtirdlgl.
blr dönemde neden bu eleqtirl? Bu tavrr, yurt-
sever güqler araslndakl ilkell gtj g ve eylem
blrliklerlnl k.rimaz, pargalaroaz ma?rr sorununa da
aq r-k1rk getlrmek blr zolunluluktur.

. Sömürgeci faSist gügferin Tilrkiye emekqihalklarlnan devrimci mücadelesine karsr olan
saldrrrlarr, lsbirllkgi tekelci burju;azlnl.n as-keri diktatörlüöünün devrlmci hareketl tümden
yoketme eylemleri agrk ve inkar edilmez bir ger-
gektir. Buna kargl mücadele her düzeyde ve her

G T R I 5:
Halk1m1z1n iginde bulunduqu mücadelede ye

rj"mizi almakf bu konuala bize düqen devrimci
görevleri üstlenmek üzere verdlgimlz u9ra9r.n
belli bj.r asaftasrndan sonradrr ki bu amagla
yola grkmrq olnakla blrltkte yaptaqrmaz gala$-
nanrn pek öyle dügündifüümüz düzeyde yararl1lr"k
saqlamadrqrnr yavaq yavag kavramaya, görrneye
bagLad.rk. Bu kavrayag giderek bizi rahatsrz et
meye. galrgmalaramr.zr etkilemeye neden oldu.
Daha dogrusu lglnde bulunalugumuz, adrna mücaale
1e ettigirniz hareketin bize verdlklerl, ögret-
tiklerl ve önerdiklerl biqim lle cevremizde
bizden baqrns1z olarak geliqen toplunsal ftuha-
lefet. arasrndakl uyumsuzluk. daha da bellrgln
hale gelmlgti.Bu alurum alüqünsel ve pratik ga-
llgmalarrmrzda rahatsazlrk ve hltzursuzluklarrn
temelini teskil etmeye bagladr, Dü9ün6el ve
pratik galrgnalarlmrzala ba9 gösteren rahatsrz-
Ilklargeli$meye, hareket hakrndaki yargllara-
mazr, görü91.e!irnizi sarsmaya bagladr. Sonugta
hareketten ayrrlmamlza neden oldu. Iglnden gel
diqiniz harekete göre lse ne bir rahatsazlrk
ve neale blr bunallm varih. Varolan bunalrm,ra-
hatsrzl].k bazl" kiSilerin kendlne özgü klqisel
bunallmla!a idi. Hareketin 1se sadece "kügükeksikleri"(:) olabili!.Hepsl o kadar. Tabi bu-
nalrm bazr klqilere öz9ll olunca olur-olnaz her
duruma uygulanan, haleketj-n elindeki adeta gi-
yoiin haline getlrllen thrag mekanizmasa qa1r9
maya ba$Iad1. nSorumlun(:) olan kigiler ihrag
edilelek, ihrag edilenlerl truygun agi-zlar1arr ta
bana ileti1di. Böylece ba$ gösteren bunaLtm
"qözüldü", ancak blzce bu sorun hentiz gözüImüs
bir sorun olarak ele allnmamall'dtr. Dn azandan
bizim tarafrrnrzdan(duyulan sorumluluk aqrsrn-
dan) gözülmüg sayllmamaktadLr. Bunun nedenl so
rulacak olursa verecegimiz cevap $u olacaktrr,
bell-1 bir dönem halkarnazan mi:lcaalelesi aahna
bola qrkan blr hareketin iqlnde yer.alan biz-
lel,bir evreden sonra bu hareketen ayrrltyor-
sak,en azudan bunun hesabrnr hlq kimseye ol-
mazsa bile(ki vardrr)kendl kendlmlze hesap
vermenin gereklillgl ortadaalrr.

lginde yer aldrqrmrz siyast hareketten
nealen ayrrldrk? (Veya onlar neden blzi"ihrag',
ettiler?).Blz ne istedik? Onlar ne verdller?

6

Bugün neyi savunuyoruz, veya savunmamr"z gere-
ken nedLr? Onlar hangl 9örüSlerale rsrar etti-
Ier? Nereye gtdlyorlar? BiE onlarrn glttiöi
yere neden gitmedik r Neden g.ttmeyecegiLz? Zot
kogullartla hazarlanan bu yazunrzr kendirnlze
ve devrimci kamuoyuna olan soflrmluluqu[uz qe-
regi olarak bu sorulala vevap vermeye qalrga-
caktr.!. 19te bu yaz-r.alan amaglananlar bunlaralar

Y ö N T E M Ü Z E R 1 N EI
alBlr olguyu. blr olayr deüerlendirnek

veya bir olayr. naddl teme.Llerlne oturtabilme-
nln krstasa -lzlenen yönteme baüladr-r. Olay
veya olguya yaklagamda doöru b1r yöntem lz1en
medlgi zaman yanla$ sonuglara varrlacaqant-
beliltrneye gerek yoktur sanr!rz. Ylne bir
sorunu yerli yerlne oturtabilmerhiz aqasrn-
dan hangi yöntemLerln lzlenmeslninde biIln-
mesl önemIldlr. Yönten bilinftedlül zaman ka-
sar döngü iglnde kalmak mevcut kaosa yeni
kaoslar eklemek veya yaratmakta sözkonusu-
dur.Bu nedenlede uzun süre btzzat kendl o-
J.ayrmrzla 119lli olarakta lzledlqimiz yön-
temsiz tavrrmrz (kl bu özelegtirimizdir)
bizede gok Sey kaybettirmigtlr.

Blz bu yazrmrzda olay1arr, geli$me-
lell ve ayrrl1klarlmlzt degerlendirlrken
tavrr ve devrlmci dürüstlüüü elden bDak-
mamaya karar11y1z. lklncisi, bu yazr ve gö
rüS1er ayrrldaqrmrz Devrlmcl-Denokrat (D.D)
hareketln teqhirlni yapnakla billikte, aynr
zamanda özele$tirinizdir, KlSi olarak dahi
"sosyallst olmaya karar verenler" iqjn öz-
eIe$tirimlz dogru, kavranabilir, aniagrla-
bil1r ve ders grkarrcl olmasr ilkesi aga-
slndan e1e alanmalr ve göz önünde tutulnra-
lrdar. Ugüncüsü,devrimci dürürstlükten ay-
rrlmayacaörrnl,z katarlnda oldugumu" kadar;
alevrlmcl literaCürle sorunlara eöllmeve veo literatürün alrsana qlkmaya karärlryiz.
Rar $am1zdakilerin bugtine kadar aslrnda k€n-
dilerlnin de lnannadaklarr (ama burjuva po-
Iitikasa geregi) blze layrk gördüklert yä-
krgtr.rnalarr yapma eqiliml lgerisine glimi-
yeceg.lz. Onlarrn yöntemleri i1e onlara yak-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



lagr.nda bulunrnak demekf onlarln istedigl
perspektlfe girmeyl ve onlarrn lstedigl ku-
rallar lgerlslnde mücadele etmeyi gündeme
getiri!, Onlarrn kurallarr ve yöntemlerl
igerlslndeki bIr inücadelede, onlaran 'kaza-
nacaqatr kugkusuzdur. Bu konuda epey "tec-
rilbe ve deneyer sahlp olduklart herkes ta-
rafrndan kabul edllmektedlr. Bu durumda
tesbit ettitimiz ve kargr grktrqrmtz yan-
I1glait ortaya germ€yl bagararmayacaqrnr.z
gibi, onlarln.tstediql perspektlf ig inde
olaylara yaklagmada, i9in iginde gakmamak-
la sonug l anacakt rr . Hakkr.nl vermek gerekir
ki.burjuva ayak oyunlalr ve yöntemleri ko-
nusunda da epey ileri bir yerde seyrettlk-
le!1 aqlktrr. Ayrlca, bu yöntem ve yakLaS-
na btgirni bize bl! gey kazanalrfinayacaqr
91b1 temelden karsr gaktrgrmrz ve onlardan
vazgeqnesini önerdlEimiz bir ayrrllk nok-
tamrzilu.

Yine,D.D. Hareketine karqr olan tavrr-
mrz kiglseI qrkarlar ilzerlne geligen bir
tavrr olnadrql ve orada kalan k19i1erIe
bölü9üp paylaqacak bir qeyinlz olmadaqr i-
gln sorunlarr kiglsel düzeylere "ben dedim.
sen dedlnrtkrsrr döngü lgerlslne gekilmeme-
ye azami dlkkati 9östereceg.lz. Gerql, o ya-
prnrn lgerislnde kald.Lgrmtz süre igerlsinde hep
btze bu tlp blr alrgkanlrk bula$trrrlmak lsten-
d1. Yani bizlde yaala kendl saflalr.na aldaklara
ve alevrincl egltimden gegirllrnelerl zolunlu o-
lan herkesi kendllerine benzetme gabalarr (hat-
ta etktlert) olnadr degi.I. ama yeterli bi11ng:-
llllk olmazsa bile, sagduyumuz blz1 bu bataür"n
i.gine gekilmemlze engel oldu diyebillriz. Bizim
anaclmrz halkrmrzln nücadelesine yarar saql.ayan
bi.r tartrsma platformu agr-Inasralrr. ve amacrmrz
onlarr böyle blr platforma gekmektir. Veya ena-
zrncla altln bizde olduqu gibi, bugün de kararlr,
samlml ama billngsiz binlerce kiglye bunlarr-n
ve dünyä görüSleri iIe tlgtli baz]' lpuqlarr
vermektlr. Dün olduqu gibi, bugtin de Kilrdlstan'
da her ldeolojtk ve teorlk konucla sorulaD soru-
ya 'raman 6us bu gibi gey1er tartagllmaz. bunla-
rr konusmak pollsliktar. glbi cevap ve anlayr.g-
Iarr leFhir etmektir. o kararlr ama blllngsiz
keslme ale hig olmazsa neyln konuFulup, neyin
tartrgrlacaörnr, Lllegalite-1eqalite I nln ne de-
mek oldugunu tartrqa bilsln,89e! bunu gündene
getj.rebil lrsek, i$te asrl o zaman blzimle omuz
onuza mticatlele veren, ama bugün b.ize kurgun sr-
kabllecek kada! gartlandarllan Lnsanlarrn iloqru
alevrimci bir qizgiye gelebilmeleri mümkün ola-
bllecektir. Ama blz onlara kurgun srknlyacaqr-2,
fakat onlarrn bu tavrr karFrshda da yalmryaca-
grnrzr onlar herkesten daha iyl bllnektedirler.
Yiqit devrirnci MEEMET ORUqrun katledllmesi ve
sonrasrndakl geligmelerde bu tavrrmrzr doqrula-
mrgtar.

Sunu 1yl bl1lyoruzki, bu a$amaala sömürge-
cllerer isblrllkqilerlne, fagistlere, ve gerl-
cller ahg].nda klmseye srkrlacak kurgunumuz yok-
tur.Ama Kürdlstan halkr milcadelesi atlana yola
glktaq.rna iddla eaip, elindeki silabr asr-l düS-
mana kargr degil br1 agamada alosLlarr olan 9üg-le!€ ve unsurlara kargr kullanadlar gün gelecek
onunda hesabtnr nutlaka vereceklerdlr. i9te, bu
hesapla€na günti geldlöinde bizde sugiu sandal-
yesitle oturmak lstemeyiz. Bugtin sömürgecil"e!,
l$blrllkgllerl, gerlcller bizi suglu santlalye-
sine oturtablllrler, nltekim yapryorlarda. Bu
blzim tgtn bir Eereftlr,Arna, Kürdlst'an halkrnan

karSrsanda suglu sanalalyeslne otrmak ise bi2lm
cesalet edemlyeceöltniz birrytireklillk" ister.
f akat devrlmci m{lcaalelenln güncel q J.karlarr.nr
daha dogrusu. gurup gakarlartnr uzun vadeli 9r-
karlarrn önüne koyan,l-nqa ettlklerl kagrttan
Satolarrnr-n yrkrlmasrndan bagka bir tasasr ol-
nayanlar elbette kl bu korku ve tedirgnltgi
dut/nazIar. Ayrrca ' ellerinde "dün dündü bugüncle
bugün" (x) diyebi.lecek bir yöntemide olduktan
sonrada tagalanmalarana"qerek" yoktu!. Ama ya-
nr-ldrklarr.nr. mutlaka, birgrün anlayacaklardf , o
günd€ yakrndar. Kthdistantda burjuva politlkasr.
artrk gegelsIz hale gelmeye bagladr. Gltttkge
sosyallst siyaset ve ona uygun politik gala$ma-
nrn egenen duruma ge1digl blr evreye glrildlgt-
ni, artrk herkes görrnektedir. iFte bizl umutlan
alrran bu geli$medir. Eger boyutlanan bu sosya:
llst mücadäle anlayr.grna blzin de bir yanr.yla
katkr-mrz olacaksa, asgari de olsa bu ayrr.lrk
dönenlnde de bize dfi9en görevl yerine qetlrmiq
sayaca9az.

b)TemeI ayralr-klar1m1zä q-lrmeclen önce bir
sorunu daha aqrnakta yarar vardrr: Bizlm DD ha-
reketinalen ayrlaqrmaz aslrnala yönt€ngiz bir bL-
gimde olmug ve 9el19n19tir. Bu yöntemslzlikte
blze qok gey kaybettirdlgt gibi gegicl olarak
reformistlerin lgine yaramr-gtrr.Reformlstler
bu yöntens i z I igiml zclen yararlanarak gegicl de
olsa kargJ-larr.na grkrnrg olan bu nbelayln da
baqlaranalan savnrq olmanrn rahatlrqr iginde ha-
reket etrnig ve etrnektedlrler. Hareketln olay ve
olgular kal9asandaki yöntemsizliqi doüaldrr kl
bize bul.agmrg ve bizt etkllerniqtlr. Bu nedenle
hareketl ele$tlrlci bir biqinde ele altp deter-
lendirme qabalarr-na girerken yöntemsiz bir yak-
la9rmda bulunduk.Bd durum hareketteki bunaltnrn
temel nedenlerlni ortaya grkarmayl engelleallgi
gibi önünüze nasal bir healef koyacaqrnLzrda be-
llrsizleStiriyoralu.Häreketin geldiqt noktadaki
durumuna kärgr gr.karken. yöntemt-l ve bitlngllce
hareket etmekten ziyade safdulrumuzun bize saü-
Iadlgr bir eglliminden dolayrdar. bu nedenle
yanlrslara ve yaprlan hatalara kargr qrkarken
bunlarrn kaynaklanalrgl temel nedenlert teBbit
edemlyor ve ortaya koyamt-yorduk, Saalece hare-
ketin u1a9t1qt yerdeki alurümuna iliskln tesbit-
ler yapabillyor, bu tesbltlere dayanarak kendl-
rnize hedef kol.rnaya gal1$ayorduk. Oysaki hareke-
tin ulastlgr yer bir sonugtu. Bu sonuqlart ya-
ratan asal" nedenleri bulmak en önemlisi idl.
Yanl hareketin ula9tagl nealen-sonug iligklsi a-
gasanalan ele alrp, esas nedenlerl ortaya kolmak
gerekj.yordu. Bu nealenlerln bulunup ortaya ko-
nulmasa bizim hedef tesbit etmemizicle kolay1ag-
taracaktt. Ancak o dönende yapamadqamaz bu ne-
denle de gok Fey käybettlqlmlzbu görevi Slmdi
yapmaya galrgacaqaz. Herhangl bir hareketin
belll blr süreg veya agamada Su veya bu yere
ulagnasrnr tayln eden, onun gözüm getirmek 1s-
tediqi olay veya olgu hakkandakl görtlSler vegörüglerin lgerdigi yöntemlerdi!. Somut durum
lncelenecek oturtulan görü9ler artlk o hareke-
tin nereye gldeceqlni tayin etmeye bag1ar. Bu
agJ.dan DD hareketinin, öne sürtlilqümtlz ve ile-
rlde bellrteceqinlz sonuglara varnastnr tayln
eden onun dünya ve Rürdistan somutuna lligkin
gettldtql görüglerdir. Bizin irdelememiz, de-
qerlenallrmeml z, elegtirmemiz ve varolan sonug-
la!rn nealenlerini iglrde bulacaqrnrz iste bu
görüS ve anlayrgtr!.

Devrfuncl-Denokrat hareket tarafandan qar-
Brtalan ve aejenere ve bu haliyle kendl taban-
Larrna empoae ettlklert rrLeninist j.llegal-1e9al
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galrqna tarzln naskesl arkasr.na srgrnarak, bi-
zirn hareketten ayrllnamrzr DDKD (Devrimci De-
mokrat KüItür Dernegl) lgerisindeki davranr$la-
rrm1 zla ag lklamaya galr gtrlar, Oysaki ayrr-lnamr-
zrn tenellnale DD hareketinln ulagtrgr yeldekl
alurumu yatmaktaydr. (Tab1 bu alurum savunduqu
görilqlerin blr sonucualur). Bu nedenle esas ola-
-rak biz elesttrllerirnlzl DDKD'nin ldeolojik o-
larak bagrmla, örgütsel olarak bagamslz olduqu
DD hareketlne yöneltnek ve oraya yapnak zorun-
daydak, Ancak yukarrda deqlndigtmiz glbl Leni-
nist i1le9a1-1egra1 galasma tarzr garp1trlml9 ve
dejenere edt1m19tt. qarprtrlmrs hallyl.e tabana
enpoze ealil.meye qaIrglImrg ve bunala baSarrll
olmugtu. Artrk her kin DDKD'nIn ldeolojik o1a-
rak bagamlr-, örgütsel olarak bairmsaz olduqu DD
hareketine yörneltmek ve oraya yapmak zorunalay-
dak. Aniak yukarrda deüindiülmiz gibi, Leninist
lIIegaI-IegaI gaIlsma tarzr garprtr.ImlF ve de-
jenere edllrnigti. garprtrlmag haliyle tabana
empoze ealllneye gal]'gllrnrS ve bunda bagarrlr
olnugtu. Artrk her kim DDKDrnin ideolojlk ola-
rak bagamla olduqu DD hareketinl tartlglna 9ön-
demine getlrirse onun yaptrqr, jurnalleme ve
pollslik olarak nltelendlrilmeye baglanda. Bu
durun kitle kargrsrnala aglk bir tarta9ma plat-
fornu aqna glrislmlerl konusunala ikirclkll ve
genelllkle ayr.rlrgrmrzr DDKDryi eleqtirmekle
agrklama zorunda blrakryordu b1zi. Böyle olunca
onlar saldj-r.rlairnda daha serbest alavranablllr-
ken. bizler bu saldrrrlarr püskürtecek, bu sal-
darr-larrn sagma-sapan gerekgelere dayandlganr
aqrklayabilecek ve te$hlr edebilecek blr ser-
bestlige sahip d€qildik. Ama onlar kendl taban-
Iarlna bu tip yanla$ b1r anl-ayr$a yrll-ard.rr 9r-
ranga ederek ka!9l.Ia!rna g1kan, onlarr eleSti-
ren ve yanlrSlarlnr te$hlr eden kl9il.erl lse
hesabtnr verenlyecekleri suqlalnalaralan bulunmak
tan geklnmedller. Dernek lokallerlnde oturp a -
yaklarlmrzan krralmasr 1qln talimatlar verdiler
Ratllmlzin helal olduüuna dalr .fetvala! qr.kar-
drlar. öyle hrrgrnlagrp saldr-rganla9tllar kl,
bizi polj.slikle bile suglayablldller. Ve bu
suglamalarrnr halen devam edlyorlar. Ama var-
san devam etsinler, Eqer DD Hareketlnin refor-
hist olduqunu söylernek provakatörlükse, biz bu
"provakasyona" devan edecegiz,

Eqer DDrler antl-sönürgeci mücadeleyi re-
vizyonlstlele, sosyal-govenlele pegkeq lekiyor-
lar iddiasrnda bulunuyorsak ve buna gamur atna
denIllyolsa, blz bu nqamur atmaya"devam edece-
qiz.

güer DD haneketl llkeslz gü9 ve eylen bir-
ligine girisiyor, tutarlr blr tttifaklar prog-
ramr,. slyasetl yok dlyorsak ve buna suqlama de-
nillyorsa, biz bu " suglamayarrdevam edeceyiz.

Eger. bu hareket elegt.lrl-özeleStlrl ve
demokratik-merkeziyetq il ik ilkesini dogru uy-
gulamlyor, demokratlk kltle örgütlerlni blr
lokal düzeylnde tutuyor diyo!6ak ve DD'Iar buna
lkna ed.icl blr cevap vermeylp, sadece bu yapr-
lanlar dedlkodudur diyorsa, bia o "Dedlkodu}ru"
yapmaya alevam edeceq lz.

vp aäcr. pc^c alaÄfirimlzin DDKDrnin ideo-
lojik ol.arak batrnlr oldutu DD haleketlne yöne-
llk olduöunu söyfüyorsak ve DDrlar buna bu ya-
alanlar "jurnalleme ve pollsllktlr"diyollarsa,
biz bu "jurnallene ve polisliqe"(l) devam ede-
ceq)-z,

vF p,:rFr Fsas FlFc1.lrimlzin DDKDrnin ideo-
lojik olarak bagrmla olduqu D.D hareketlne yö-
nelik olduüunu söylüyorsak ve D.Drlar buna, bu
yapllanlar "jurnalLene ve poIisIiktlr" diyor-
larsa,blz bu "jurnallerne ve pollsli9e"(r) de-
vam edecegl z.

I

Aslr"nda halklmlzln mücaclelesl aqlsr.ndän bu
sorunlalr yaklagrp bi! deterlendlrneYe tabi
tuttugwnuzda, gakan olumsuz sonuqlala ve bü-
tiln olumsuzluklara kar$r suaup kalmak ihanet-
t1r. Enazlndan sosyalist olnaya karar veren-
1er, sosyatlst bir nücadele anlayr.gana egemen
k1rmaya qallganlar igin' sushak' kitlefere. ta-
rihe karql bir sorumluluktan öteye biz"at bu
bllince varan klqlnln kendi dünya görü9üne tha-
neti denektir. Eger blzler gergekleri aQrklama-
yap susmayr terclh etm19 olsaydrk DDrlaralan
hiQte ayrrlmaya neilen arayrp bulnaya gerek kal-
nazala. zaten DD t lerinanlamayadrEr ' anlanak l-s-
temedlqi noktatla burasadr-r. BUNUN YANINDA HELE
SOSYAI,IST SAFLARDA EGEMEN OLAN YANLIg OIAN BTR
ANLAYI$IDA DEöINMEKTE YARAR VARDIR. O'DA gUDUR-
KlI HER HAREKETTEN AYRILAN KT$T YADA GURUP HB-
}.4EN YENI BTR NDÜKKANtr AqI.IAYA öNÜNE KOYARAR YO-
LA qIKMAYA qAj,ISIR. BTZE GöRE BU YANLIg BtR TA-
VIRDIR, Kürdistan'da gell-qen sanrf mücaalelesj,
dogrultusunda guruplär lqlnile arrnma ve safla$-
manrn hrzlandaqr bu alönemde gegmls dönemln has-
talaqr, olan bu gurupguluk ve tekkecl-lik an1ay1-
grnr-n terkedllrnesi Kürdistan alevrimcl mücadele-
sinln yararrnadar. En azrnda Kürdistan'da pro_
leter ilevrlmcl bir hareketin geliqmeslnden ya-
na olanlar 19ln bu allgkanlrkta terkedL-Imek zo-
rundadrr. lQinden geldlglmiz DD hareketinin ü-
zerlmizde etkj.si olan bu anlayrgadar özellikIe
ayralrktan sonra blzim saflaramrzdada etkisini
sürdürmesl qalrgnalarl.nr.zr, olumsuz olarak etki-
Iediqi qib1, DD'Iarrn ele$tirl ve teshirinlde
geclktlrml $tir.

BTZLER DD HAREKETIYLE OLAN AYRTLIK NEDEN-
LERIMIZ1 BERRAITLASTIRIP NETLE$TIRIRKEN, BtZlM
GöRIJ$LERIMTZIN DIöER GURUP VE HAREKETLERLE O-
LAN, YAKTNLIK VE AYRTLIÖIDA ORTAYA qIKARACAX-
TrR. Bizler Rilrt halkrnln ulusaI demokratlk
devrlm mücadeleslnde Markslst-Leninist dünya
görüSünün enredicl ilkelerlnin rgrgrnda bir ne-
fer olarak garprsmayr önünüze koyarak bu müca-
deleyi üstlenmigl-zdlr. Nefer olarak bu mücaale-
tede en dogru olanrn yanrnda yer alma anlayrgl.-
mrz olmasayall, DD'Iardan ayrllnaya gerek yoktu.
Bugün Kürallstan'da en önemll sorun Kürt halk].-
nrn ulusal demokratlk alevrim nücadeleslnde.
proletaryanr-n ldeolojIk, poltttk ve örgütsel
öncülüqünün saglarunasr sorunudur. Bununda ön
gart.r, !'tarkslst-Lenlnistlerin blrltglnln ol"u9-
masralrr. Rürdistan rda buglin Marksl st-Leninist-
Iere dllsen en büyük görev budur bizce. Doqaldlr
kl bu görev zor ve aöar olduqu kadar fedaker-
Irk, sabarl-r blr nücadele ve galrsmayr da ge-
rektlrir. Yoksa sorunu salt"hersey bIllik igin"
"bugün en 9üqlünün yananda yer älmakn anlayrsr
lle ele alrnrrsa, yl.ne yanlrs ve sapmal-arrn i-
gine glrnek kagr-n1lmaz olacaktr.r. BtztM tLKEMlz
üDOGRU OLANIN YANfNDA YER ALMAKTIR. " BIZLER
XURDTSTANIDA YENT "DUKKANLARN Aq}4A DEVR1NI XA-
PATMAYI DA BA$LATIRREN, MARKS IST-LENINIST HARE-
KETIN GELT9MESI VE RAYINA OTURMASI lgTN UGRAg
VERENLERE OMUZ VERMEI(, GIDEREX MARKSISTLERIN
BI'TI,NLE9MEST SÜRXCTNT HIZLANDIRMAYI (KENDIMIZ
tqtN) AITAqLAMAKTAYI Z. Bu süreQ ne kadar klsa o-
lursa, halkrnrzrn mücadel-esI aCrsr.ndan bir o
kadar yararlrdrr. Tabl bu konuda kügük-burjuva
acelecillql ve panlqinden ale kendlnlzl arrndl-
rarak bu sorunu deqer l enrnekteyi z ve Marksist-
Leninistlerin blrliqinl savunurken soruna tek
yanlr yaklagut iqinde olmryacaqaz. Bu bütilnle$-
me sülec-ini ba$latrrken bizin k1stasfarlftaz.
Marksizrnin rqrqr-nda ilgili guruplarln teorik-
ideolojlk ve pratik konunlarl, uzun vadeli
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proürämlarr. baqka blr aleyisle özetle!sek, ör-
gütlerune anl-ayrSr.. alevrlm anlayrgr ve mücadele
tarza bellrleyicl olacaktrr. Bügtin Türklye ve
Kürdistanrr,n lqlnde bulunduqu alönem emekgl sr-
nrflarr.n yükselen mücadelesl ve egelnen s1nrfla-
ran gittikqe yoqunlagan baskr, söInürü, zulmü
kar9tslnda her devrimci, yurtsever r alemokrat
kigi ve guruplarr acil görevler beklelken, na-
raqtrrryoruz, incellyoruz" tekerlemeleri lle
yrllarca blr kenarda durupr (as1r.nda bu tavrrl
pasifizmin ve yalganlaqan btr -tfadesidir) bek-
Ieneninale gözilm olmad1g1, olmlyacaqr bilincln-
deyiz ,

Yöntem üzerine sözünüzü baqlarken, bir A-
qIKtAl'IA yaparak blr konuyu daha belirtmekte ya-
rar vardrr. Iddla edllen konu ve Seyin kesin
dogruluEu. oEtaya atrlan kan-rtlara ve belgelere
göre deEerlendi!i 11r. Blzlmde ayr]"ldrqrnr"z DD'-
larla ayralak nedenlerimi?i koyärken doqaldar
ki, okuyucu bu konuda özeleStlrlnizi okurken
gerek lddla ettlgimlz dogrular hakkrnda ve ge-
rekse elegtirdiqlmiz yaDlrglar i91n kanrt ve
belgeler arayacaktar. Bu konuila en azrnalan, ör-
negj-n DDG {Devrinci Denokrat Genqllk) Derglsin-
den neden blr alrntr dahl alrnmaml9 veya Fagizrn
ile itgili olarak neden ustalaralan h.ig aktarma
yoktur? dlye sorabilirler. Biz bu yazlnazr yaz-
may1 planlarken sömürgecile! talafrnalan tutuk-
Iandrk. Ve Dlyarbakr! Askeri Cezaevine götürül-
dük. Bu cezaevlnde barakt"n bir roman okumava,
güntük burjuva gazeteleri bI1e normal olaräk 1-
qeriye almak imkan6t-z blr hale getirilmiqttr.
Uzun silre sömürgecllerin zlndanjarrnala kalna o-
lasrlrgrnr- da göz önüne alarak yerlne getlrme-
miz gereken görevimizin dahada gecikmesi, eleg-
tiri ve özelegtirimiz zarnanl gegmig lse yaramaz
hale getlrecektir, güpheslz. Bu nedenle ellerl-
mizl-n altrnda htgbir kaynak yokken ve gok zor
Sartlar altrnda (zindancrlarrn madali ve manevi
baskr.larr altrnda) yazatn-rzr yaznak zoruncla kal-
drk. Yazada özell1kle bazr olay, yer ve tarlh-
Ieri ve bazrlar]" atrflarila bulunarak yapt].örmrz
aktarnalar vardar. Okuyucu buna astl kaynaklan
lIe kargrla$trrnalrdrr. Ayraca, spekülasyonlara
neden olmasr iginde bu konuda azam.l dikkat ve
gaba sarfedilmesine kargrn bazr kavram ve ta-
!ihlerde yanlrslrk olma olasalrqt- sözkonusu o-
lablIir. Okuyueu özelIlkle ad1 gegen hareketln
yayrnlart-nar bildlri ve brogürlerlnl gözden 9e-qlrerek yazrmrzdaki tesblt edllen noktalarla
karSalaFtrrt!sa tesbltte!in dahada peklseceqi
i n:h^r hÄr!r r q

SISACA Kt' RDTSTAN i DAI( t I,'IICAI)ELENIN GEL I$ME-
SI, SOSYAI,IST MI'CADELE ANLAYI$I vE DEVRIM-
CT DEMOKRATLARIN BU GELI9ME TqINDEKI YERI
ü ZERlND I

Devrimci Demoktatlarla olan temel ayrrtak-
larr.nr.za gegmeden önce. krsaca olsa Kürdistan'
daki genel rnücadele ve sosyalist müeadelenln
geligrnesl konusuna deöinnekte yarar varaht. An-
cak temel konurnuz bu olmadrüt iginr oldukga
kaPsaml1 ve genlS ara9tarnayr gerektj.ren bu ko-
nuya saalece genel gizgiterle yaklaFmaya galt-Sa-
cagaz.

Kürt halkanrn 199ale. yurdunun pargalanma
eylemine ve sönürgeclllqe kargl ulusal kultuluq
mücadelesi oldukqa eskllere dayanrnaktadlr. HaI-
kunazrn tarihi. bir yerde yabancr istilalara
ka!gr nücadele tarlhldlr. özelIikle 19. yüzyr1
ortalalrnalan ttibaren, Kürt halkr arasrnda qe-

Ilgneye baslayan ulusal blllnqlenne, dünyada
9eII9en. deqlgen ekonomik, sosya] ve siyasal
yaprlarda azgok etkisinl göstererek Kürdistanr
dakl rnücadeleyl etkiler.

Birlnci ernperyallst paylagrm sava$rndan
sonra emperyallst devletlerln Ortadoqu'yu bö-
lügüm eylernine kargr llk bagkaldlrrya Kürdls-
tan'da lastlr.yoruz. tnglllzlertn cüney Kürdis-
tan'r lSgal eyleml-he karga baSkaldtran Kürtler
I919' larda !,tahnut BERZENCl önde!I1ölnde fnqi-
Iizlere kargr savaga girlsirler. BÄrzenci äene-
tinlnde tuttugu Güney Xürdlstanrdä Kürt krallr-
9r. llan ederek baql.rns.rz bir devlet olnak konu-
sunda qalr.Smalar ig.lne girer. Ancak lngiliz
emperyalizminln teknolojik üstün1üqü kar916rn-
da fazla tutunamaz. Tasartadrör baürrnsrz devlet
olma mücaalelesl bagarr.ya ulagarnaz. Aynl döneride
Küralistan'rn diöer Fargalarrnda da bu tlp ör-
gütlenmeler lqlne girtfdlqi, Kürdlstanrrn ba-
qrmsazlrgr igin Kürt aydrnlarrnrD blr takrn
örgütlennelere girdlgl görü1ür, 1919-l921rle!-
de Koggirirde Kürtlerln Türk hareketinj. desdek-
lefte, Ankara hilktirneti i1e bl"rllkte hareket etme
görti$melerlnde, Kürtlerin öne sürdüfü ve temi-
nat altrna alnak lstedidl ilk mesele. ,,Kürdis-
tanru konumunun ne olacaqr' konusudur, "tsla-mlyet ve Htlafeti kultarman sloganr lle ortaya
gr.kan M.KemaI bu sloganan alkaslna gizlenerek
'Rürt-Türk kardegllfi,' temaslnl iSleyerek. ken-
dlsinln zayrf oldugu bu dönehde Kürtlerl poll-
tlk ayak oyunlarr j.le altetmeye gal_rgrr. M,Ke-
nal Kürdlstanrdaki aqa,bey ve Seyhlerle iltskl-
sinl geligtirerek, onlara kigisel vaadlerle do-
1u mektuplar yazarah, bir yandada Kilrt aydtnla-
rrna tutuklatarak (Dlyarbaktr rila ) , dlrenme ner-
kezlerlne seferler düzenleyerek (Koggiri l92L),
qtlctinün yetrnedlgi yerlerde de ,'hj.lafeti ku.rtar-
ma uqruna'i yardlm isteyerek Kuzey Kilrdl-stan'da-
ki Kürt hareketler.lni etkl siz legtirmede ba9arl
saqladr,

Ancak, gerek Kuzey Kürdj.stan'da, gerek cü-
ney Kürdistan'da ve gerekse Doqu Kürdistanrda
Ktlrt halkrnan direnmelerl tamarnlyLe yok edile-
mez. Gününüze kadar Küldistanrda sömürüye, zo-
ra, baska ve parqalanmrqlrqa kar9l" patlayan sI-
lahlar susmaz. gu veya bu pargasandaki datlalda
Kürt pe$mergeleri u1usal demokratlk haklarr i-
9in direnlqle!1nl silrdilrllrler, 1923 Lozan em-
peryalist paylagLm anlagrnasrndan sonra, dikenlr
tellerfe,mayrn tarlalarr ile zorla bllbirlnden
kopartrlnak istenen Kürdlstan I an tllm paigala-
rrnda. 199a1 ve sömilrgelegtirme eylemine kar-
q-r alirenrnele! durnaz. Ancak her bagkaldrrada,
halekete önderllk eden geleneksel egenen sa-
nrflarrn ntteligi gereqi, Xürdlstan'dakl bu hak
lr. uIusal demokratlk talepler uqruna gi!1S11en
mücadeleler yenllgtye ugramaktan kurtulamaz.
Kürdistanrrn yaDa bagrnda meydana gelen, tüm
dünyayr derlnden etkileyen, özellikte ulusaL
kurtulug hareketlelIne yenl blr yön ve dlnamlzm
kazanalrran büytik Ekin alevrlminin yankrlarl- Kllr-
distanrda cr11z kaltr. Kürt avalrnlaranrn hala
burjuva milllyetqi yaprlarrnl korumalarr, ö-
ze1l1kle Avrupa ve Avruparrnr etkisinde olan
lstanbul 91bi yörelerde egitln görne1eri, Os-
manla clöneminalen körükl-enen Ktirt-Ermenl gelig-
ki6if Kürtler.ln uzun dönem qarlrk Rusya,srna
karsr ku1lanllfta slyasetlnln etkilerlnin Kür-
dlstanrda blr Rus düsmanlagtna neden olmasr,
Kürt r4illtyetgilerlnln Bolgevlklere yönelmele-
rine ve onlaldan etkllerunelerine engel elan ne-
denler- .lginde saytläbi11r. Daha sonraki ilönetn-
lerde ise (özellikle Türkiye Kürdistan'rnda)
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Tülk komünistlerlnin lzledlql sosyal-Söven Po-
litlka gereqi.' Kürt halkanrn her hakll di!eni-
91ni tümden gerici olarak nitelendlrip kendl
burjuvazlslnin yanr.nda yer almasl, di6el yan-
da ise Kürt eqemen sanr.flarrnrn sl"nrfsal yapr-
larr gereqi antl-kornüDl-st yaprlarl ve proPatan-
dafarl sonucu Küldlgtanrda sosyall.zme yönelme
eqlllmi ve eylemi engellemigtir. U]usaL kurtu-
1u9 hareketlerinin proleter alevrlmcl- ittifakgr-
sr, emperyallst 21nc1r1eri en zayaf halkaLarln-
dan bir nitcllk kazandrga bu dönernde, Kürt ha1
kanrn mücadelesine önderllk ealenler, halkamrzu
ulusal nücadelesinln bu konümu kazanmasllra en-
ge1 olduqu kadar, Kürt ayahnlarr- da bu gergegi
görmerniS. burjuva mtlllyetgt blr gizglden öteye
g€gmem-tSIertlIr. 1946r1arda lran'da kurulan ve
ancak bj.r y1l yagabilen Mahabat Kürt Cumhuriye-
tlne baktaglmrzda da her ne kaalar Sovyetler BIr
Ilql tle dostluk lltqklsl lqlnde olmasr. ve alün-
yada tli$ki kurdugu tek ülke Sovyetler Bir1lg1
glnasrna raümen, buadaki önderlerde burjuva mil
Ilyetqi olmadan öteye bt! dünya görügüne sahlP
deqlllerdi. Mehabadrda kurufan I{DP(Kürdistan
Denokrat Partlsl),her ne kadar lran sosyallst-
leri ile lyi iligkller iqerisinde isede veya
bllnyeslnde "ben sosyallzmilen yanaylm' dlyen ay-
aunlarr' barr-ndrrm-r$ iseale bu partlnln plograma,
örgütlenme anlayrga ve alevrin anlayaqr burjuva
nllllyetqi qlzgiyi a$mayan geleneksel egeneD
sr.nrflarln rotasrndän Qrkmayan yap.rsrna süralüle
gelmlstir. Aynr yapryr Irak KDPrde ve 1965rler-
de Kuzey Kürdistanrda kurulan KDP'lerde görnek-
teyiz.196I'de Irak KDP'de, Barzanirnln kesin
denetißioi satlamaErnalan sonra dlger pargalarda
ki siyasal organizasyonlalda ayna yörünge lgin-
de hareket etmek, dtigünsel ve pratik eylemlerl
i1e Irakrta v€ri1en silahla mücadelenln de ya-
rattlqr etki ile bu orgänizyasonun I'yan kurulu_
$ur durumuna düsnüglerdlr. rrak KDP glderek br-
rakalr.tn sosyallstle!1r sol aalanr agzrna afanla-
rr dahL tasfiye edelek, koyu bir ant-l-komilnlst
gizgi lzleyerek, klt1eler1 burjuva milllyetgi
görüqler etrafrnda toplanaya devam etrni$ ' 

gele-
neksel egemens lnrfLalrn qrkarlarr uqluna bir po
11tika izlemeyi süralürerek, Kilrt halkanan haklr
diren j- g ini dünya ilericl-devrinci kamuoyundan
tecrit etmiqtir.

Kaba qlzgllertyle deElndlqimtz Cüney Kür-
dj.stan'daki bu gellsmeIer olurken, konuthuz gere
ql Kuzey Küldistan'a dönelin' 1920'ierden itlba
ren Kuzey Ktlrdistanrda l9gal ve sömürgelegtirme
eylemlerine karg1 baglayan direnmeler r Türk sö-
mürgeciler.l tarafr.ndan ancak 1938'Ierde ba6tarl
labilrhigti!. Bu dönemde (1923-f938) ayrrca Kür-
distanrda kitleler 6indirllerek, Kürt halkrnln
u1usal mücädelesl iqln yapaläcak en ufak blr ör
gütlenme imkana dahl hepten yokedllnesi gqicide
olsa ba9ärabilnlst1r. 1938-60 arasanalaki alönem-
ale, Kuzey Kürdistan rdak.l kasml klplralanmalara
karsrn genel olarak bi! suskunluk ilöneml ya9an-
mr$tlr. 1965rlerale kurulan KDP 1se, yukarrda i-
garet ettiqimiz gibl burjuva nilliyetgt bir ay-
dtn hareketi olarak kurulmaya baglarnrgtar. l96l
Ieralen sonra Barzanl'nin liderliüini yaptlgr" I-
rak KDPrsinin yörüngesinin drgrna qrknamrg,anti
konüDist btr glzglde frak KDP'slnin polltlkasr-
nr sürdürmeye devam etmlStlr.

1960 Askerl darbeslyle getlrilen yeni T.c
Anayasasr. fülkiyerde k161t1r ala olsa dügiince
özgürlüqünün serbest olmas.!. ife blrlikte, gerek
i99i srnrfr arasnda,gerekse ayalanlar arasrnda
so1 dügüncenin yayrlmasrna neden oldu. (öz11ik-
1erl960-19?0 arasr- solrun legal mücadeledeki

to

durumu, gelgmesl ve l{ürt aydrnlarrnrn bunun kar
grsrndakl tav!r. konusunala 9en19 bIIgI tgin, Ala
Rrzgari,özeI Sayl. 1'e bakrnrz.) Sosyallst düStin
cen.in yaygrnlagmasr, tartrqll-masl. Ile birllkte
öz11tkle, Untversitede okuyan (ürdlstantl-r geng
Ierde, gerek FKF(Pikir Kulüpleri Federasyonu)ve
gerekse TtP(Ttirklye t$gi Paittst) igine girerek
qalrsnaya baglad1lar. Kilrdlstan sorununu günde-
rne getirirken, o günkü ldeolojik ve teorik gerl
1ik nedeni ile. belli temel tezlelden yoksun o-
l-an l(ürt gengllqlnln ve aydanlarl-nl-n Kürdlstan
sorununa proüramlr yaklagmlarl yoktur. sadece
"Kürt u1u6 sorunu gözülmeli. bu gözumde sosya:
lizndedirn 91bi bi! yaklaqrmlara vardrr. 1969'
larda kurulan DDKo (Devrlmci Doqu Kültür Ocakla-
Ea), Kitrdlstanrala klsa zamanala blr etkinllk ve
yayglnltk saqlamasrna kargrlr.k' kltlelere blr
hedef qösterme sevlyesi.ne varrnaalan sakryönetlm-
ce kapatrlrr. Bu dönemde (1960-70) Dr. 9avan
(l,I.Salt Krrrnazrtoprak) Irakrta T-KDPryl kura-
rak, KDPrye alternatlf blr örgütleruhe iglne gt-
rer. Dr,Srvan T-KDP'nin kurulgu üzerinden bir
yrl gegmeden meydana getl,ri-Ien blr provakasyon
sonucu Barzanl tarafatlan katledildl. Ancak Dr.
9avanrrn ölgütlenme anlayr-qr" Kürdistan lqtn ö-
nerditi mücadele proqrämrna baktaüam1zda, T-
I(DPrnln nasrl blr nltelite sahip olduqunu he-
men farkedebil iriz.

D!. $r-van, sogyalist oldugunu söylemek1e
blrtlkte sosyallst deElldir. T-XDPtsi 1se, Le-
ninist blr srnrf pa!ti61 degil' btr yrqan partl
sidar. örgütlenme anlay191 eski KDP'nin ötesine
gegneyen, partiye üye olabilme lqin "heD Kilrdls-
tan'11 ilye olabillr" kastasrnl" öne süren bu par
t1nln bir yaqrn partlsi olduöu blzzat bu üye 01
rna hakkrndakl isaret ettlqlnlz maalde tarafrndan
lspatlannaktadrr. Yanl T-NDPrnin Kürdlstan so-
rununa önerdlqi gözilm, Kilrdistan'rn diger parqa
lar1 i1e olmasr gereken 111Ski1er. sosyo-ekono-
rnik yapanln deqerlendLrllme sl, sanrflarln mevzi
lenmesi meselelerlne IIlSkln tenel tezlerden
yoksun, bagka b1r deyigle bu temel tezlerln llze
rinale durmaya gerek görüImemlgtir.

r-KDP'NtN YAPrSr. ONU ESRI KDP'I,ERIN qlZGt
S1NDEN DATIA ILERI BlR YERE GöTIJRI{EMTSTIR. YAL-
NIZ BIR FARKLA, T-KDP TLK KURULUSUNDAN ITIBAREN
IiJRKTYE (IiRDISTANI IN DA BASLATILACAK BlR STLAH-
LI MUCADELE tqlN YOÖUN BlR qABA tqlNE GTRDIö1N1
TESLTM ETMEK GEREI(IR. YTNE O DöNEMDE ESXI XDP
KOYU BtR ANTI-KOMüNIST TAVIR IqlNDE IKEN DR.
$rvAN VE PARTISI, SOSYAr,tZl,rE AqrK VE KDPTNIN
BU TAVRI KAR$ISINDA SOLU TEMSIL EDEN BlR KONU-
MA SAHIPTIR. Sosyalizme dügrnan deqtldtr. Hatta
Dr.9rvanrr-n sosyallst olduqunu lddla ettl4tde
bir gergektir. Dr. Sl-vanrln bu tavrrnr, katlla-
mana gabuklastrran nedenleralen biri olarak 6aya
bilirlz.

Küldlstanrda "milllyetgi dünya görtlgüniln
tarihl oldukga eskilere gltmeslne kargr.n' sos-
yalist mücadelenin tarihide olduga yenldlr".
1960rlardan sonra Türk.iye'de legal platfornda
sosyallst tlügüncenin konuqulup-tartaglldr-q.1' gi
derek Ktlrt ayallnlaranan da soL hareket lgine
girdtqt 9örü1ür. 1970rle.e gelindiflnde legali-
tede Kürt aydrn ve genglerlnin iginde örgütlen-
dlkleri DD(Orlarr görnekteyiz. DDKorlarrn krsa,
srnrrlr ve yetersLz galrgmalarlna ragmen, Kilr-
distan 1g1nde ol-dukqa önemli aalamlaran atrlmasr
na ala nealen oltluklarrnr görnekteylz. DDKOTIaTIa
blrlikte T.C tarlhinde i1k defa legal bir kuru-
lu$ Xilrallstan sorununu gilndeme getlrlyordu, Bu-
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cla kanuoyunda önenli tartrSrnalarä nealen oluyor-
du, 12 I4ART 1971 nuhtlrasr ile Iürkiye'de tüft
llerlcl, devrimcl, yurtseverler tgin ba9latrlan
zulüm ve zlndan dönemi Kütdistan'da da hayata
9e9er. Her lki KDP'nln sernPatizanlarr alahil.
DDKO üyeler.tde tutuklanarak yargllanrr. yine
T.c tarihlnde Ilk olarak I97I dönemlnde l<ürt
sorunu sömürgecilerin mahkemelerlnde ägLkqa sa-
vltnulur. Bu 9e1gmeler kitleler araslnala yankr-
lara neilen olur ve giderek sosyallzmin tarta91l
rna61nr, sosyalizn ile mllliyetqLlik arasrndakl
farikl.arr., gatlgmalarr gündeme getlrir' Güney
Kürdlstan'da burjuva rnltllyetqI KDPtnin uygu-
lamalarr, yöntemlerl ve müeaalele anlayrsr 9i-
delek dahada berraklagnaya baglamasa (özetlikle
I975 yentlgisl 1Ie). kitlelerl sosyallzme yö-
neltti. Ancak yukar]"da ala söylendlqi gibl.sos-
yallst mücadele anlayrqur-n henüz qok yeni oI-
masr-r beraberinde blrgok olumcuzluguda tagLyrp
gettrnigtlr. I974-75rlerde öyle bir evreye gi-
rllniqtlr kl altrk herkes "benale sosyallstin"
demeye baglamrgtar. sr.nrf mücadelesinin yasala-
rrnrn gerektllallql ayrlgrnalaran gancllara, sos_
yalist dünyadaki qel tsrne.Ierln Küld istan' dakl-
yansrmalarr. ve fürk sosyallst hareketi lglnde-
kl gellgme1erln etk-tsiyle Kürdlstanrda hrzla
guruplaSnalara 9ldiIir.

I9T4rlerde kurulan DDKD'ler yogun tart19-
nalara sahne olur. Ve blr yerde' gelecekte Kllr
tistanrda 9u veya bu bictfide blr slyasl yapl
olusturmayr tasarlayanlar, bu derneklerin taba-
nrndan en büyük payr almaya ugragrrla!. Ancak
Kilrtlstan'dakl sosyallst mücadele anlayrslnln
yeni ve hentlz yerlegmemls olmasr' sosyallst yön
ternl"erin yeterince kavranmamasr, hemen hemen
tüm guruplarda hala burjuva. küqük-burjuva de-
gerlerl-e sosyallzmi kitlelere "götürrne' ye veya
"6osyalist örgtltlenme"yaptrklarLnr lddia etreye
ba$tarlar, Ancak sosyalist bilincl"n glderek }rtik
selmesi; nbiz sosyallstlz" sözcügünün artrk her
SeyI qözmeye yetmediqini gündeme getirir. Artrk
Nürdlstanrda yapllan politikanln kolay ve baslt
j-l19ki1er ilzerlne oturtulanryacagr. söylenen
her sözün, alanan her tavrrn naaldl temellerin-In
sorulalugu, temel tezlere gerekslnln olduqu ya-
vagyavag kavranmaya baqlanrr. Bu gellgme salt
bazr nanevl degerlere ve gegmiS lliskjlere da-
yanarak "alan kapatma'r, "taban toplayan" "Llder'larl " {rl 1-Fläqländrrrr HlzIa tabana bazr "he-
defler" gösterneye zorlanrrlar. Sadece "biz sos
yallstlz" denekle bu iglerj-n üstesinden geline-
miyecegine göre bu sefer saqdan. soldan baza i-
deolojik krrrntrlalla duruFu idare etmeye QaIr-glrla!. Ama yaprlan her qalagmalaranaala "bu sos
yalist qalrgnadlr"yaftasrnrda yaprgtr.rrnatan da
geri kalmazlar. tdeolojik karrntrlarla yetlnme-
ye galrsrnlar dalma igin en kolayana kagtaklarl
blllnmektedlr. Dolaylslyle siyasl hayatan deva-
mr igin en kolay s av\rnabil ec eqi , hitap ettiüi
tabanr en rahat lkna edeblleceqi bol malzenell
"tezleren sarrlr-rlar. Rürdlstan'da bu kural bo-
zulmada. Her kes "sosyalisC oldu" her gurup "Le
ninistlerln kendisi olduqunun söyleneye bagla-
dI. Nede olsa k19i "sosyalist" olunca, en yük-
sek noktada "politika"(l) yapnasl gerekir. Ve
sosyalizmi anlamacla, kavalamaalan sosyallst dün-
yada varolan kaplaFna iglnae hemen bir yan]. tu-
tarak rrsosyalist duyarlrlrqr" kitleye ve tabana
göstelmeye bagladrlar. QLzdLgLz bu tablo iger-
sinde, bizim iginde yer alahörmrz Devrimci De-
nokratlar dünyada olup-bitenleri anlamaalan
SBKPrnin yanr-nda va qKPrnin kargrsrnda yer a1-
dr. Artrk lq kolaydr. "SBKP dostumuz,kar$r olan

Iar veya SBRP'nin yaptrtrnr gözti kaPalr savunma
yanlar düFmanamazalrr" anlayr.gr- ile hareket etme
ye baqlandr. (DD'lara göre,dost 9t1g olarak görü-
Ienler elegtililnez.Halbuki batJlmsrz rnarksist
polltika bu anlayagr- rededer). Tabi bigtnsel o-
Iarak veya geqicl 9ünce1 grkarlar igtn zikzak-
la! gizenlerln bu tavarlar]' her anl.ayLgla!rna
egemen o1ur. Dolayislyle eskiden savunduqunu ve
gegnigtekl yanlrslarrnr elegyirecegine, bu konu
da kltlelele doqru bir bilgl verecegine. özef-
Iikle bundan kaqlnarak geqmigi unuturnaya qa-
1rFrr. tglne geldj.gi zamanala bakarsrn o qlzglyl
savunur. KürdlstaDrda birdenbire "arr-sosya-
Ilst" oluverenler, bu kurallr bozmaaliklarl en
ilkel blr biqtnde süldürfieye devam ettller(Ör-
neqtn' oportl-niznin uzun sllre kendinl naskele-
mesl, lnce blr pollt1ka IIe yoluna alevam etme
konusunda kafasr gok gall$rf, Fakat Kürdistanl
da oportünistl-er daha kaba btr gizgi silrdürnek
zorunda kalarak kr6a zamanda te$hlr olmaktan
kurtulamrstrr).

Pratiql ve savunduqu yeni görügferle asll-n
da qok baünaz olarak. gegnise Earrlah - oFortti-
nistlere örnek olarak, eakl T-KDP'1.t(DR, 9l,van)
taraftarlarrna ele alablliriz. Srvanrrn katle-
dllmeslnden sonra Parti tamamen daöallr ve ta-
rihe mal olur. Ancak 1974'lelden sonra Dr, 5a-
van taraftarlarr. bu slyasl hareketl diriltme
gaba6i iqine girerler. Ne varki, Kürdistanrda
gok gey deglsmi$tir. Kitleler ve kadrolarrn kar
gr.slnda yenl yeni ufuklar belirmigtir, Ayrrca
Dr. glvanrrn öIilntly1e partinln galrsnalar1. yalr
da kaldrga gibi, dagaLrnr9 ve uykuya dalmrq bir
durumilaihr. Ama buna raqmen Dr. grvan taraftar-
Larr' bunalan yararlanmak isterler ve $avan'rn a-
dlna alolagtlrmaya galrsarak, örgüt1erune qalagna
larana girmek lster1er. tsterler ama, kenalileri
de gok degtStk blr yere glderler. Örneqln, 9r-
van'a yaslanarak belli kigilerl yanlarrna aI-
dlklarr igln $avan'an görüSlerine sahlp glkar
görtinürIer. Ama Dr. $rvan elegtirtldl9i zaman
da onu savunnazlar ve sävunmaya qekinlrler, Da-
ha agr.k blr lfade lle nereden gefip nereye 9i-
tiklerinl, kitlelere, kadrolara unuturmaya Qa-llqarak "sosyallst siyasete" devam etmeyl- önle-
rine koyarlar, fabii bunlarrn bu durumu ve tav-
rr-. sosyallzmi gergekten öqrenmeye galasan ken-
all taraftarlarr tarafrnalan kasa stirede tesplt
edltdl. yani sosyalizmi eksikr aksak olarakta
olsa öqrenmeye gallsanlar, 6osyalistlerln eleg-
tirl ve özeleqttri diye bir yöntenlerinin oldu-
qu ve bunun doqru qälagnas.! tledit ki, be1li ek
siklik ve yanlaghklarr gidereblleceqlni, ancak
onalan sonradar kI dogru devrl,mci btr qizgi izle
nebilecegini fark etmeye ve kavramaya ba9lam].g-
larda. 1975'Ierde. DDKD(ilk leurulan ve tün Kürt
genqli9ini bünyesinde toplayan eskl DDKD'Ier)
igindeki tartrgmalar bu derneklerin pargalanma-
sr.na nealen olur. Kürdlstanrda artrk helkes ba-
qrnsrz gizgi Clerneklerini olusturmaya 9a1191r.
Blzln de lqinde yer aldtgrnrz gurup (sonraalan
Devrinci Denokratlar diye lsim alcaktlr) daha
sonra DDXDrnin tabelasrnr miras alalak DDKDTIe-
rl yeniilen olugturmaya baglar,Bu alönemden sonla
Kürdistan'da guruplar arasl kryasaya bir mücade
lenin bagladrqana tanrk olmaktayrz. B1r yanda
da her gurup kendlni diüerlrrine karsl 12o1e et
meye galrsrrken, diger yandan Kürdistan'da geli
gen snlf mücadelesinin siyasal platformda yansl
masrnrn getlrallgl sancrla! bu guruPla! iginde
de arrnma ve saflaqmalara neden olur,BU KARGASA
VE QATIgMAI,ARIN OLI'ILU YANI lSE,BU OLU$MALARIN
lqlNDEN SAOLAM SOSYALIST ANI,AYTg VE TEZLERE VAR
I{A qABASI OLANLARIN HAYL1 YOL ALMASIDTR.
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Bu kraa degerlendiltneden sonra gününüzale
Devrlmcl Demokratlar I rn n€reye qe-ldlklerlni ve
bunun nealenlerlne gegebillriz. Sanratz bukr-sa
degerlendirme DD'laran nasrl bir platform iqin-
de bj"r siyasal hareket olmaya bagladrqanr yaka-
lanak ve gegml$Lni deqerlendl"rmek mümkün olacak
tr!.

A Y R I L I K L A R I 14 I Z I
Aslrnda DD ha!eketin, Küralistan'rn sosyo-

ekonomlk yaprsr ve uluslararasr durumu tahlIl
eden sisternli va oturtulmug görüSlerl yoktur.
Hareketin sahlp olduqu DDG Dergisl ve araala blr
yaylnlanan "Pg$eng" isinll blr derglnin de qö-
rliglerlnl- benimsedlkleri igin bu dergidekl 9ö-
rüg1erLde e1e almamrz gerekir. cerek DDG dergi-
slne ve gerekse "Pegenge" bakrldaglnda. bu iddl
anlzrn doqrulugu ortaya grkacaktrr,p6sengrin 91kan(8) sayrsr igerisinde yalDrzca l. saylda u-
luslalarasr dulum. Ortadogu ve Kürdlstan ile il
glll krsa ve gerekqelerL konulmamr.g detaylandj -
11ltnaftrS tes.bitler vardar. Dünyadaki bag gel19-
klnln ikl slstem arasrnda oldutu, Kürdlstanrda-
ki baS geligklnln, Söinilrgeciler ile Kürt halkt
arasrndä, devrlhln. ulusal demokratlk halk dev-
rlni oldugu v.b tesbitleri yer almaktaalar. Di-
ger sayrlarrnila ise Kürdist.anrdan gok fürklyer-
deki güngel polltlk durum deglnen yazrlar goqun
luqu olusturur. cenelde FaFizr.n nedtr? BaSlrca
iktidara gelig biglrnlerlne 111Skin blr yazr ve
blrde, Kilrdistan sorunu tarihi lqersinde ele aI
Inaya galrgan genel btlgiter aqmayan bir yaza
vardlr. (Bu serl.nitr ne zalman tanaL'nlanagag]. ise
bilinmez... ). Ayrrca, hatarlayamadrqrmr z alaha
bazl önemll kasa yäz1lar bu1unabll"1r, DDG,nin
durumu da hemen hernen böyledir.llk sayrsrnda
Demokratlk Mlicadeleye ve- DDKD i1e itgill biryazl vardrt. Diger sayrlardaki yazrlar j.se,
genel.de rrFaglzm ve cenglikr rmaoizrn ve ceng-
11krr,rrünperyallzm ve cenqlik',,,'Feodallzm v; -Geng1ik". rrulusal Kurtulug hareketlerl ve
cenglik. v.s. yazrlar yer al-naktadtr.

lddlaya göre, DD haleketl Kurdlstan'rn
kurtulugu adlna yola glkan blr hareketir. O
zaman hareketin yayrn organroda onun ideolojtk
önderi olnak zorunaladlr. Blr kaptan na6rl gemi-
sinl fartrnala denlzlerde yürüttnek zorundaysa
yayrn orgaDrnda j.deolojlk olarak önder olduöu
harekete devrlmci mücadelenin lnigli-q1kr.91a ve
engebeli yollarrndan yürütmekle görevlldlr. cel
görki higte öyle deqil. Dergilerde Kürdlstan'da
ki devrimcl rnücadeleslnln temel meseleleline eö
züm getiren yazrlar (partt anIayJ.9r., qaI1gma -

tarzr,ittifaklar anlay-r.gL. devrlrn anlayrgrv;b;,I
YER alaqakken. tltger bir deylnle Kürtlstan dev-
rlminin ideolojlsl lnSa edllecekken, sadece M.-
Cr11 CltPrli yazrlar goqunlukla yazrlmrg gizil-
nrlgt.lr. Kürdistan'dakl devrimc.l mücadelenln can
alict sorunlar.! cevapsrz brrakrlarak yan qizil-
m19tLr. örneqin. (ürdistantda partl anlayrFt ve
9all'gna tarzl", lttifaklar anlayrgr nedir? Kimln
Le ittifak, klminle birlikyapacagtz?, bunlar
hangi ilkeler üzrinde ve nasrl olacak? Devrim
anlaylqr nedi! ve nasll olmalldar?. Bu tenel
sorunlala higbl-r zaman cevap verilmemls ve ce-
vap verllmesj.de sürekli eltelenmi$tir. Peki bu
hareket bu ternel mesele!1e 1lgili görüq1erInl
ve ilke.Ierini koyrnazsa bu konularda nasr_rI bir
prati.k-pol itika lqersine girecek ve hangl 11ke-
1er den hareket edllecek? dlve sorulursa her
halde Eunu ilerl sürebileceqiz. Eqer bu hareke-
tin ideolojist yani temel neseleler hakkrndakl
görü$leri olmazsa dogaldlr ki ordan burdaD ideo
Ioilk grdasrnl almaya ga1r9rr. NiteEim öyle de
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olmugtur. Temel tezlere sahip olmayan DD Hareke
tl ortaya qrktrga l.Ik yallarrnda bir ideolojik
arayrg].n. sosyal-enperyalizn tartl-gnal-ara lIe
bel11 bir kaynaqa doqru yöneldiqi gö!ü1ür. Bu
kaynak SBKP taraftarl revlzyonist Türk solu
kanadrnrn u1us1arara61 durum hakkrnda ve özel-
likle QKP hakklnda llell sürdüqü görü9 ve teori
lerdir DD Hareketinin hrzla bu görüq ve teorl-
lere adepte olmaya ba9ladrtr.nl., öze1lkle qKP ve
Mao hakkrnda llerl stirüIen görüglere dört elle
saralahürnr 9örürü2. fabana saglanan ideolojlk
grdanln gogunlugu artrk SBKP taraftarlara slya-
setlelln ve SBKPrnln "Maoizm"hakkrnda -lleri sür
di.iqü gö!üS1er olduüunu görrneye baglarrz.

Artak taban arasrnda yaprlan tartt gmalarl-n
. verllen senlnerlerln konusmalalrn ana temaartrantl maolzlmdi!i d1r, Bütün dikkatler bü]'lik
blr ustalrkla Kürdistanrn temel meselelerlnalen
kaydlrllrp "Maolzime" qekilniSttr. Hele qKp yan
lrs:. guruplarrn Kürdistan solunala boy 9österrne-sI bu gabaLara alablldiglne hl.z verml-qt1r. Haz-
Ia sürdürülen bu rranti-maoizmrr karnpanyasL orta-
lrgr tozu dutnana katnrg. yaxatrlan kaos lgerstn
de teorlk olarak qözüm getlrilmesi gereken t.e-
mel meseleler qöz arda edilmis ve gerl plana
Itilmj.gtl!. SBKPrnln öne sürdüqü görüF ve teorL
l€re aalepte olma, 'rantl-maolzmt le slnrrlr kalma
ma$ dlqe! teorilerlde lgine alacak bir bigimde
geniSl.emlqtlr. Hareketln dünyadakl ba$ 9eI1gkIhakkrndakl görilglerlni daha öncelerL belirsiz
olmasr,na kargrn,SBKP politlkasrna yaklagrmdan
sonra bu konuda blr netlegnenin bagLadrtr,bu
netlesmeDln agak ifadeslni pesengrin l.sayrsrn-
daki ba9 geligki tki slstem arasrnda getlrmekte
ofdugunu gö!ürtiz. SBKP teorilerlne adepte olma
bununla bj-tmeyecek 'halkrn devl"eti, halkrn par-
tlslnen kadar uzanagaktlr. DDrlarrn bu görti9I6-
re adepte olmasrnrn kendl aragtrrmasr ve belll
sonuqlara vararak bu görti$Ieri sistemli olarak
temel almasr biglrninde detll, ldeolojlk srkrFma
kalsrslnda en kolay savunabllir ve tabana heinen
bir$eyler suntha anlayr gudan kaynaklanmaktadl.r.
örnegln Yönten yayanlarr-nrn Sosyal-Ellnperyalizm
ile i191li yayrnlanan blr kltapgt gr- hemen taba-
na dagr.trllr. Okunnasr tavsly€ ed111r. Ve serni-
ner bigiminde igindeki görüSler kendl taraftar-
1a!rna anlatrlar. (2) Angak bu kltapgrkta SBKPI
nin rhalkln devletl ve partislne" kargr qrkrl-
naktad-rr, Buna karsrn DDtlar bugün "halkln dev-
letlr ve 'rhalkln partlsl" tezlerlnin narkslst
tezler olduqunu batnazl"rkla savunftaktaalrr. (ta-
blki, dün söyledlklelinin hlqte özelestillslnl
yaprnadan). Ylne Yöntem yayanlarrntn qrkardaql
bi-r kltapgrqrda 11k dönemler doqru ve savunulma
sa gereken bir kltäpgrk olarak tabana tavsiye
ederler. (3) Ancak SBKP Er1tre Hareketlne tavar
alanca, DDrlarda da Eritre Hareketi hernen "9e-
ricl blr hareket" o1uverdl. clttlkqe SBKP taraf-
tarr guluplarrn görilslerini benlmseyen DDrlar
bu kttapgaäada redetmeye bagIadllar, ceLinen bu
noktadan sonra, hareketln o olaylara yaklagamr-
da ve yorumlanada SBKP taraftata hareketlerin
yorumlarr-nrn etklleri agrklrkla görü1ür. Artrk
gegiclde olsa tabant belli ö1gülerde "doyuracak n

tdeolojlk gr.da bukunmu9tur. Bundan sonraslnrn
ne olacaql, bu durumun nereye kaalar süreceöi
hiq önemll degtldir. Kürdlstanran temel mesele-
lerlne lse kendl anlayl-glarrnca da o1sa, blr a-
g1klama gretirtnemig \'e bunlarrn nasal gözilteceqt
ne 1l19kin yo1 ve yöntemleri belirlememig, be-
lirleyecekleride ku$ku.l ud ur.

DDG Derglsi sözde bir araya getirilen geng
lliin sömilrgecilige karSr mücadeIäde yerini. 9O
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revi-nL ve devrlmcl egitlnini yapacak ve ona yol
gösterecekti. Atna dergi gakt!ürnda ve igintlekl
yazrlar okuhdugunda, .gengliqlo Kürdlstan'daki
antl- sömürgeci mücadelede yerini gösteren' gö-
revlni bellrten ve alevrimcl eEltlnlnl yapan ya-
zalara rastlananaalr, Btrincl sayasr hari9, dl"-
Eer sayrlaranala yukarr-ala deglnditlmlz, Kürdls-
tan somutuna 11t9ktn olrnayan yazrlarln yeralda-
Er görü1ür. Bllttin sayr-Iarr.nda deqil Kürdlstan
somutunda gengllqe 1lt9k1n yazrlar. sömürgecl
burjuvazlnln yallar yi.Ir tabu alarak göstermeye
galr"gtrga.ama bu tabularrn goktan yrkr-ldrgr.
Ktlrt halkr ve KürdLstan sözcüklerl" bile der-
gide bulunamaz. somut olaylara lsmi ile hltap
ealilmesl qerekllken bu olguyu bagka sözcüklerle
ifade etme oportünistl iüinl yapanlaran grkardrk
Iara bir derglde Kürdistanrdakl gengligin dev-
rimci milcadeledeki yerine i119k1n neLer yazala-
bilecegl tährnln edt Iebl1tr.

Devrimcl Demokratlarln en önem1l karekte-
rlstlklerlnden bilt der özllikle temel tezler
hakkrnda agrk, kesin ve özqille lndlrqemeyen bir
yöntenle sorulra yaklagmaktaaltr, Daha doürusu a-
s1l söylenmesl gereken.l de91I. geqitll anlamla-
ra gelebilecek, istedlüln yana gektiqinde ona
göre yorumlanabilecek genel fornüIasyonlarla tlu
rumu ldare etneyi(kl bu bütün oporttlnlstlerln
ortak özelllqldir) yöntem edlndlklerl lqin da-
ha gabuk te$hlr olmalarl önlenmektedlr, örneqln
yaylnlarrnda blrtakam önemslz geyler yazmakla
beraber. pratlk-politikalarlna sthekll olarak
yazlya gegIrrned ikler I . kltlelere götürmedlklerl
nedenl lle blr yelde hareketln ldeolojlk olarak
lflasr gerqeklegnenig ise buda bu oportünist
davrana$larrndan dolayrdrr. (4)

1- D EV R II,{C I D E MOK RAT LA -
R I N K U R D 1 S T A NII N S O S Y O - E I(_

Bir olgu veya olay qöztlme kavuqturulmak
1stend191 zaman herseyalen önce onu tanltnak, onu
olugmasana neden o.Ian yasalarr bilmek ve her
tür1ü baqlantrla!r"nr tesplt etrRekle i9e basla-
mak, ona göre gözümün yol ve yöntemlerinl lle-
!i sürnek gerekir. Blr gey tanlnmadan orlu deqig
tilmek de mümkün deü1l. Blr olay, olgu veya top
Iumsal düzen deglgtirllnek istenlrse deqindlmiz
alurumlarr yaratan nedenler! ve blzzat o alulumu
tanr.nakla 19e ba9lamak zorundayaz.

Kürdlstanrrn sönürgeclllk statüsünü deqig-
tirmek. giderek sosyaligt bir toplufiu kurna ama
cl-nr tagl-yanlar bu amaca varacak doqlu-devrimcl
strateji ve taktiklerl ve polltlkayr uygulaya-
btlmesL igln hergeyden önce KLildlstan'dak-t geg-
mlS nücadele1e!i tarlhl natelyalist bir an1ayr.9
1a degerlendlrmek ve bundan grkacak sonuglarl
sentezlegtlrerek. velilecek ulusaI ve srDrfsal
rBücadelede slnaf mevzilenmesini yerll yerlne
oturtmak, srnrf nevzilenmesine göre devritnin ka
rekterl, devrlme önctllilk ealecek s-rnaf ve dünya
görüqürlü, devrj-min tenel gücü o1an ke61ltrl ve vu
rulmas]. gereken kar$r s.lnrf ve tabakalarar 1t-
tifäk ve birlik yaprlabilecek 9üQleri bellrle-
mek zorunlualur. Bu temel tespit ve bellrlemeler
yapaldr.ktan sonra, bunlara alayanarak ulugrlmas].
amag €dl1en hedeflere valmak iqin uygun örgüt-
lenmenln nasrl olacagr tespit edilerek örgllt-
lendirllmenln gerqeklegtirilmesine qaI19111r.

Pg9en9'in l. sayasrnda Kürdistan'rn sosyo-
ekonomik yapasrnä ilt$kln bir takrm tespltler
tulunmasrna raqnen. BU TESPITLER1N gerekqelen-
dirilrnesi yaptlmamrqtrr. örnegln, üretlrn i119-
kllerlnln kapitallst olduqunu. proletarya ve
burjuvazinln oluqtufunu, önctl gücttn proletarya
olacagr tespltleri vardrr. Ama kapltalist üre-
tltn iligktlerinin nas1l, neden. hangi dinamtk-
Ier taraflndan ve ne lgln olusturultluEu. olug-
turulan bu kapitalist itretln lligkilerlnin han-
gl karektere sahlp ve geligmeslyle beraber top
l.un üzerinde yaratrqr. sorunlaran ne olduiu, so-
runlarrna cevap verllmez ve es gegl-Iir. Bunun
yanlnda olugan proletaryanln fl1cel ve nitel du_
rumu, 1g dinamlklerl tle kapltaliznln ge119tlq1
toplunlardaki proletaryadan onu ayaran kendlne
özgü özelllkler ve tarih€el gellgln lgertslnde
rolünün ne olacaqrda ayrLca belirtllmemigtir,
Daha da ötesl kapltalizmle yanyana varolan fe-
od.al lllgkjlerin durunu ele alrn]"p j-ncelennelniq
tir. Sedece egenen üretlm iltgkilerinin kapita-
list olduüu lleri sürü1müg ama neden,nasr-l ve
ne lqln? sorularr cevaplandrrrlmarnlg ve karan-
lrkta blrakalriustar. Pöqengrin Klirilistanrrn sos
yo-ekonomik yap1s1 hakklnda lleri sürdüiü bu
tesbltler. somutun her yanryla analizinalen kay-
naklanan tesbltler olrnay.rp yüzeysel olarak yapr
1an lrdelenelerilen g-rkarrlan tesbitlerdir.

Kapitaliznin glrdtüi, srnlflarrn berrakl aq
trga ve ayraldr-gr yerlerde sosyallstlerin önün-
dekl en öneml1 göfev, srnaf ölgütlerini yarat-
maktar. Bu yaprlnazsa burjuva milliyetgi görü9-
lerin potasanila erlnek ve onlalln kuyrukqusu Cu
rumuna düSnek kagrnrlnazdr-r. Oysaki, sasyalj.st-
lerin varlrk nedeni, ploletaryanan bagrrlsrz po-
lltlkasrnr her alurum ve Sart altr-nda geliqtir-
nek, kollarnaktr.r. Ve eöer Pegengrte kapitalrst
ürettm lIlgkllerinin egemen olduqu lIeri sürü-
Iüyorsa(her ne kadar bu tespit objektif bir a-
nallz sonucu olmasa blle) doqaldr.r ki proletar-
yanrn olustuquda kabul edl-1ni9 o1ur. O zanan ya
pllacak olan Xilrdlstan ulusal kurtulus mücade-
Ieslnin 61n1f örgütünü yaratrnak. yani verllen
nücadelede proletaryanln tdeolojlk-politik ve
örgtitsel önderllqini saqlamaktrr. Dj.qer bir de-
yinle lenlnist sr"nrf partlsl, leninist ilkeler
temelinale ingaa edilnelidir, cel 9ör ki, leni-
nlst blr partl ingaa edilecekken bir ylgrn par-
tlsi anfayrgr.yla kargrlag1112. Bu anIaylga geq-
meden öncef lenlnLst sanrf partisi in$aasr igln
gosyallstlerin vazgeqemeyeceqi bir- örnek ve de-
ney olan bolgevik pa!tisiniD ingasrnr genel giz
gileriyle eIe al1nlp, DDrIaran örgütlenne anla-
yrSrnr buna göre eleqtireceqiz.

Leninrin RSDJP iqindekl mücadelesinde, bol
gevik partl örgütlenmesinin ana te$e1ini tespit
ederek gergek bir srnaf partiainin nasrl örgüt-
Ienmesl gerektiglni ortaya koyar. Lenln, RSDTP'
in iqindeki nücaalelede ortaya eakan ge9itli sap
nalarla nücaalele ederek bu sonuca varar. "Lenl-
nist" bir: partinin örgütlendirilmesi konusunda
Leninrin RSDTP iginde verdiüi mücade1e, dilnya
devr:inci hareketine örgütlenne anlaylgl aqrsan:'
dan zengin bir malzeme briakr,rg ve kesin sonug-
lara varnr-9trr. Ancak bu deneylerden yararlan-
nak denek, RSD1Prnin geqti(ji asar.ralardan bolge-
vikferin diüer yanla$ görüSlere kargr verdlqi
mücadeleden alers crkarrlarak aynl hatafa!:rn ve
sapn_talarrn hortlanmasl-na lmkan tanlnamak en doq
ru o1an1d1r. lste DDrlar bu noktaya anlamamlq-
fardrr. Veya iglerine öyle geldigi iqin bu yan-
11S tavlrda israr ealiyorlar. Yani leninist bir
parti insasr igin RSDIP'in geqtiqi türn yollarl

ONOTlIR YAPlSINA BAKIIS VE
O RGi-' T L ENME ANLAY I 9LAR I
ARAS INDAKT qELt$Kt Ü ZER 1-
N E:
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geqmck gerekir. önce soyut b-tr proqram, sonra
Lütük tartlsmalarr, l4artovrlar, Plekhanov'far
olacak, onlära karSr' l-enin'Ier nücadele edecek.
Böylece Bol$evik bir partiye kavugmus olacagrz.
DDtlar].n ölgütlenme anlayasrnda l-sral ealerken
sagnaladlqa noktalaralan biride budur' Tabi bu-
nun ad1, "gegniq devrinci hareketlelden dersler
grkararak, bize b1raktlklara teorik ve pratik
aieneyleralen ders qr-karma" de911, devrimci teorl
yi kalrp1asmlg ve do nuS olarak anlama ve ö1ü
formülter düzeyinde indirgemedlr. Bolgevik tipi
parti örgütlendirilnesine gidllmeden önce, bu
örgiltlenmenln gerektirdiql saltlarl hazlrlaya-
cak, aynr zananala paltirnln ideolojik rehberi
olan ISKRA gazetesinin Lenin tarafanalan glka-
rllmadlqrna görüyoruz. Lenln'e gö!e bunalan a-
nag, Rusya alevrimcl müeadelesinln ideolojik so-
runlarlna agrkllk getirmek ve bu sorunlara lale-
olojik olarah gözümlemektlr. "Halkan dostlarl
kimlerdrr?n eseri ile, markslst görü91erin ge-
Iiqmesine keL vuran Narodnikler elestirir ve
teghir ed€rken, aynr zamanda sosyo-ekonornik ya-
panln analizide yaprIl'r. Daha sonra bu analiz
"Rusya'ala kaptaliznin geliglresi" isinili eserle
tamanlanlr. Yaprlan bu analize dayanllarak s1-
naf mevzifenmesl ve diqer önenli tesbitler yapa
Iarak, devrimin stratejisl- 9-tz11ir, bu stratejr
yi gergekle$tirecek örgüt P1änr ise "NE YAPI'IÄ-
Lf?" Ca konulur. ve yerine otultulur.Genel 9i2-giterlle deElndiöiniz Leninist partlnln ingasr-
na, sj-stemli ve planlr olarak baza temel kogul-
Iaran hazarlanmaya qalrgrldrqr görlllecektar. Bu
kosullardan BiRll.lClSi; bir tdeoloji ve bu ialeo-
loji temelinde gergekleSen blr birlik, yanl Rus
ya devrimcl mücadelesj-nin temel teollk solunla-
rrna aqrkllk geLiren görü91er ve bu göril91el te
melinale bir araya gelen insanfaran bir11gi. I-
KtNClslr göril9 birltglnln gart kostuqu organik
bütün1üqün saglanrnasr, yani bu görü€ler temelin
de bir araya gelen insanfarln temel rneselelere
yaklagrnda gibi her olay ve oLgu karglslndaki
tavrr davranaslaranda blr uyun ve birliktelik
saqlanrnasl. üqiiNcÜsÜ lsE, gelik gekirdekll kad-
rolaralar. Yanl kurulacak partinin önalel profes-
yonel müfrezesj-ni ofu$turagak, hayatln her dakj-
kaslnr alevrlne adayan, hertür1ü deney tecrübe-
den gegmi$ ve en önemlisi srnrf lntlharrndan
gegen (proleter olmayanlar 19in) insanlardan o-
fugacak kadrolaralrr. Bu üg texrel kogul yaratal-
madan teninlst s]"naf partisinin in$asr hi9 blr
zaman, hiq bir yerde nilnkün de.lildir. Ama bu
baqlaqa Sartlaran yaratrlmaslnda yapalagak qa-
IrQmanan biqirni $u veya bu qekllde olabilii. Bi
glln deqlsikllqi tayln edicl deöIldir. Kald1 kl,
her ülkenin deüisik ko$ultara sahlp olmasa nede
ni i1e bu temel sartlarrn yarattlmasl galaSmala
!r her yönilyle Rusya'daklne benzeneyebi- 11r. Ama
önemll olan, ideolojlk blrlik' organik biltünlük
ve gelik gekirdekll öncü kadrol-aran yaratllrnasr
d1r. Bunlar yaratllmadan Lenlnist slnlf partlsl
örgütlendirilnez, örgütlendlrillrse blle ortaya
glkagak olan LeDinist bir parti deqil ana bagka
bir parti olagaktar.

Devrimci Denokratlarln partl anlayl gl-na
baktr-garnlzala iIk bakr$ta bir tels alur\rmla ka!91
la$agaqamrzl görilrtiz. OnIara göre I-eüinist par-
ti ingasa 9öy1e de o1abi1ir, birincisi, ideolo-
jik b-ir birll-k olmazsa bile parti kurulabilir.
Daha sonra ise parttye yol gösterecek bir: ide-
oloj-L insa edllir. lkincisi ise' burjuva veya
küqük-burjuva ldeolojisi doqrultusunda örgütlen
dirilnig ama su veya bu nedenle dagrlnts bir
par:tinin Lenelleri üzerinde Leninist bir parti

'14

lnga edileblIlr. Birincl iddlaya göre "lyi ni-
yetli", birbirine 'rgüvenen' ve rrlnanan'r lnsan-
1ar bir araya gellr, blr tüzük ve program hazrr
lar ve partlyl kurarlar. Daha sonra lse o partl
nin ideolojisi ve temel neselelere ill8kin 9ö-
rüglerini ortaya koyar gellgtlrirler. Böylesi
bir yöntemle ofuqturulan partinin Lenlnlst bir
partl olmasr nümkünmüdilr? Bakalr.nrt bit Cefa par
tlyi kuracak insanlarrn kenali aralarlnala devrln
ci mücadelenin temel meselelerlne getlrdiklerl
qörü91er bakrmrnalan anlagmalarl ve bu ternelde
kendi aralaranda bir blrlik oluqturmak zolunda
drrlar, Partl kurulmatlan bazr insanlar bil ara-
ya getlrse, partl kurulduktan sonra l1eri sü!e-
cekleri görlisterale ale anlagnarnalarr ve ayrllma-
lara kag]'nalmaz 01ur. (Ay!rqa bu btglmde olugtu
rulan blr partlnin Lenlnlst slnr.f partlsi olma-
yagaür-nada eklemek gereklt.). Bu durunda o ör-
gütlenme etrafanda blr araya getj-riLen potansi-
ye1 darmadagan edildiql 9ib1, hedefslzde br.ra-
k].lacaktrr. I{itIe burjuvazinl-n de istediq-i bir
bigtmde, umutsuz, nereye gialeceklerlnl bllme-
yenr bu nealenfe burjuva polltikasana kolayllk-
.Ia adapte olaqak bir duruma gelaltqi g.tbI, öte
yandan mevcut "soln ve saq sapmalara kaymalara-
da hazfanacaktx!. Her ikl- alurumda ala alevrlmcl
mücaalelenln büyük tahribatlara uÜramasakesin-
d1r. Lenlnlzr.r. s-rnlf partisinl örgiltleyecek
kadrolarrn "iy1niyet". "güvenn ve rrinangr gi-
bl izafi kavramlar temel"inde bir araya gelme-
sini red ve mahkitun eder. GitVEN, TNANQ VE KARAR-
LILIK 1LERI SÜRÜLECEK GÖRÜ9LERDEN GEqER. HCT
geyden önce blr j-deolojI. Kürdlstan dev!itninin
yolunu aydanlatan ve gösteren bir ldeoloji etra
frnda kaallolarrn bir araya gelmesl zorunlu ve
€arttrr. tdeolojl temellnde bir a-räya gelmekte
yetmez, blrde bu ideolojik birllgln gerektlrdi-
gi organlk blrllqln saqlanrnasr gereklr. Ama DD'
1er blr ideoloji temelinde birlik an1ay19r'na
sahip olmad].klarr 19lnr organik birl.tÜin ne oL-
duqununda pek anlayarnazlar. Onlara göre bir pa!
ti olsun (nasrl olursa olsun) gerisi kolay, hem
blr ideotoji bulunur, hemde organlk blr bütün-
Iük saqlanar. Afia Leninlzm buna karqx 9rkar,
önce ldeolojlk birlik ve bunun gerektirdlql or-
ganlk bütünlük ve en önenl.isi gel-lk gekirdekli
kaallolarl oluqturalu. ondan sonrs parti. DDt
Iala göre (ki düne kadar bizde öyle zanedlyor-
duk) iginden, gücünden geri kalan boS zananlna
devrimci ufraga ayrran her hangl blr kigi ve ki
$ilerden olugan nqellk gekirdekler" (i) partl-
nin profesyonel öniler nilfrezeleri oIabllir. (l)
Lenlnlzrne göre 1se gelik gekirdekli öncti kadro-
tar her tür1ü aleney ve tecrübealen geqrnig, sanrf
int tharln 19e rg ekl egt irrnl9 , hayatln her daklka-
s rnf, alevrinci miicadeleye adamag plof esyonel
(yani tek i9i devrincillk olan) devrlnclleldir.
Lenlniznin bu anlayl-srntla, DDrlarr.n kadro ve
ncü müflezeler hakkrndakl anIay1$lnrn zerresine
rastlanrnaz . ,l\ma biz rrmalamaz.!" gok iyi tanaraz,
Dün bize söyledikleri gibi ylne 9u cevaplar ha-
zardar, 'tbiz anarSistmlylzr ortada bir gey yok-
ken igimizi gücümüzü brrakrp ne yapagaqlz." Ye-
rI ve zananrda gelince blz l€im1zl brrakr!, yir
ni dört saatimizi rnücadeleye adataz'r.

Buraala kadrolar aräsrnda zaman zaman va!-
oLan bir yanlr9 eyl1lmede deglnmekte yarar var-
drr. Profesyonel kadro derken, saalece iSsiz,
gügsüz ve bog dolasan "eknek elalen su gölden"
insanlarr anlamanak gerekir. ve her iqsiz olan
k19iyi profesyonel devrlmcl gijrmek yanl,aSr iIe
herhdnqi belirli bir isi olan kisiyi, isini
terkettirerek "profesyonel" sayrlagaqrna zan-
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etnekte. kadro olmayr ve 'devrlrnciliü1 meslek
edlnneyi" anlarhamrg olmaktrr.

Ayraca Leninizme göre, lenlnist srnrf pa!-
ttsininönder müfrezeslni olu$turacak kadrolarda
aranan tllger blr krstasta, Proleter olrnryanla-
rrn srnrf intiharlarrna gerqekleqtlrmlF olnala-
ra krstasldrr. Bunun anlamr nedir? ona bakal1m'
Kürdistanrda drg, dtnamikler tarafanalan geliFti-
rllen kapltallzm sonucu olu$an proletarya, bu-
nun yanlnala e;nekgi s1nrf ve tabakalar bizzat
sönürgecile! ve lgbirltkgllel tarafandan slya-
set drgr tutulmus ve siyasete kar1$mas1 engel-
Iennistlr. RaIdl kt bu kesimlerin igerisinde
bulunduqu aü1r galrsma ko9ullara ve zor ya$an
onlarr sürekll olarak tekrarlanan monoton bir
yagantr iqerisinale tutmuqtu-r. Bu nedenlerle o-
kuyup ögrenme ve giderek siyasetle ulragmasrnrn
Sartlarrda ortadan kaldurlrn-r$trr. Igte burada
söm{trgelerdekl halk äydr"nlarlnrn tarihsel rolü
ortaya grkar. Bütün "aydan" tabakasa halktan
yana degildtr. Kugkusuz bunlarr-n büyük blr k1s-
nr. kendil-erine saqlanan yaFam kogullarana kar-
grn, sömürgecilerin Kürdistan'da olusturdugu
kurumlarala gal1garak o mekanizmanrn bi! parga-
sr, vldasa haline gelerek bir robot qörevinden
öleye bir i$e yaramaz. Dlqer blr kasam ise' a-
gar basan yutseverl,tk yanlarrndan dolayr halk-
tan yana tavar alrr.Bu kesimln görevl halkrna
biling taglmaktrr. En önemlisi' proletarya par-
tisinin qellk gekirdekll öncil kadrolarlda bu ke
glnden qlkar. Ancak bl! gartla' srnrf intiha!an
dan gegnekle. günkü bu halk aydrnlarlnrn goqu
kügük-burjuva kökenli, kügük-burjuva düSüncele-
re, allskanlrklara sahip istikrarsrz ve en önen
Iisi kaypaktar. onun igin bunlarrn, bu saydrgr-
.nrz özellikleri tasfiye ederek, bunlarrn yerine
proletarya ideolojlslnln gerektirdiEi özellikle
rl geqlrnesi gerekir. Markslzmj. kavrämasr, özün
lemesl, proleter alevrlmcl ahlak ve alavranlga a-
dapte olmasr alevrimcl kararlrlak, insiyatif ve
yaratrcrlrkta olgunlagmasr gereklr. DD I larr.n
bu konudaki partl anlayigrna baktrürnrzda, bu
anlaya9an yer verdiqi, önde! olarak kabul etti-
qj. ve kabul edebi-Leceqi kadrolarda igte bu kls-
tasa göz önüne almadrür görülecektir, Yelerki
"lyi niyetl"i" ve "dürüstn olsunlar, Kllgük-bur-
juva alagkanlr"klara, davrani.glara ve ya$ayr$
tarzrna sahip oI6alar bile on.Iar lgin hig önem-
li degll. Günde seklz saat mesleqlni lcla eden
ve bu igten kazandaür paranrn gok az bir krsmr-
n1 partlslne veren, d19er klsmrna ise küqük bur
juvada deüil, burjuva bir yagam igin sarfealen-
ler. mesleqlnden ve devrimcl uqraglarrndan bog
kalan zatnanlarrrrl da kuluplerdeki poker partile
.lnde geglnen b-tr k-tgi s1n1f intlharrnl gergek-
legtirnig sayrlabileceqi gibi profegyonel bir
Iider de o1ablllr(:) Asllnala onlar lgln "sanr-f
intlharrndan gegmek" diye bir gey yoktur. Kü-
qük-burjuva ala$kanlrklarl bataqrndan yüzen
nsaradan" insanlar parti lideri o1abi1ir. Dog-
rudur olabl1ir ama, o partl lenlnist sr-n1f par-
tisi olmayacaqa gibi o kiside Ieninizmin öngör-
düqü qelik qeklrdekll kaalro adamr deqlldir. Bu
konuala leninizrn aqak ve nettir. LenInlst kadro-
lara egemen o1mas1 gereken küqük-burjuva alaS-
kanlaklar deüil, proleter alr$kanlaklar ve özel
I iklerdir.

Ayrrca leninizme göre, 9e1ik Qekirdekli
kadro olarak nitelendirilebilecek unsurun ye-
terll deney ve tecrübeden geqmeside qarttrr.
Sanrf intiharrn-r gergeklegtirmekle beraber, dev
rinci mücadelenln mihenk ta$rnda denenmesi de
blr partlye yol gösterebilecek tecrübeyede sa-

hlp olmasa gereklr. Bu da nücadelenin zoE anla-
randa gösterdi9i dayanrklrlr.ktrr' inanglarLnala
olan kararlrlrk alevrime ve marks lzm-leninizme
gösterdlqt bagl.rlrktar. Gellgen olaylar kar9l-
srnda gagrrrnayrp, olaylarln gerj-sinde seyretme-
yip olaylara mtidahale edebilecek lnsiyatif altr
na alabllecek ve gözüm getlrebilecek tecrllbe
zenginlj-qine 6ahip olmas! gereklr. Bu özellik-
lerl kendislnde tagamayan kisiler higbir zanan
leninl-st anlamda bir lider olamazlar. DD'lar-rn
parti anlayr$rna baktr-qanlzda' bu krstaslaran
hlgbir zanan gözönüne alanmadlqr, ba9tada be-
Itrtttqftriz 9ib1 "iylniyetli n ve ndürüst" olan
bir ki91 ister srnl.f intiha!adan qegmesin, Is-
ter yeterli aleney ve tecrübeye sahiP olmasrn
hig önemli degll. Böyle "kaalrolarr-n " palti 11-
ileri olnaslnda higbir sakrnca yoktur' onlar 1-

Leninizm, leninist srnrf partlsinln örgüt-
Ienebilmest lqln ileri sürdügü anlayrq ve änla-
yaqrn sart kogtuqu lDEoLoJtK BtRLlK-oRGANtK Btt-
TÜNLIJK ve qELIK qEKIRDEKLERIN oluqmasr, DD'la-
r1n öne sürdükleri parti anlayrSa tarafandan
bir yana atrlmlg ve bu gartlar olugmadanala le-
ninist bir parti kurulabilecegini, bu Sarblarrn
ise daha sonralarr alugturulabileceü1 blgininde
bir iddta ilert sürilldtigünü gördük. Bu nün.künmü
dü!? Evet mümkündür. Bu gartlar o1ugtululmaalan
da bir partl kurulabllir. Ama lenlnlst blr par-
tI olanaz,

DD' l arrn parti anlayltrndaki qarpl.kl rür
qösterne agrsrndan bir örnek alaha verelim.
RsDtP'nrn Lenln tarafr.nalan hazarlanan tüzüqün
partiye üye olma maddesi tartrgma konusu o1ur.
Martovrun etrafrnda blr araya gelen mengevlkler
ben partiliyim diyebilenin parti üye6i olabile-
cegin-t tler-t stirerler. Lenin'In baSrnr EektlgiBolgevikler bir sanaf partisinin. hele bu pro-
.Ietaryanrn partisi ise her istlyenin bu partlye
gllrniyeceqini ancak ilenemlg ve sanannls rnark-
sistlerin partiye girebileceqini öne stirerler.
Aylaca partlye gireceklerln, bir partl örgütü-
ne (sendika, genglik örgütü v.s) üye olmasa ve
partiye belll bir aldat ödenig olmasr gerektl-
qini eklerler. Lenln, eger llartovrun ilerl sür-
düqi.i biqlrnde bir naddeyi tüzüge koyarsak herke-
sin partiye glreceqinl, dolayasryle, artrk bu
partinln srnr.f partlsi olma niteleqene yltlre-
ceqinl ve blr yaql"n partlsi alurununa gelecegini
bundan ötürüde proletaryanln bagamslz politlka-
srnrn yürütemlyeceqine igaret eder. DD'Iar, BoI
Sevikler i1e Men9evikler arasrndakl ayrrlak ne-
ilenlerinden blrl olan "üye olma maddesine" hiq
önem vernezler. On1ar igin önemli olan bir par-
ti, bir program ve bir: tüzüktür, Tüzükte Martov
cularrn önerdlkleri "üye olma hakkrndakl madde-
ye" benzer bir mädde olnazsd bile genede hig ö-
neßIi degildir. Hesaba gelmedlgl zaman, o maalde
yerlne baska bir madde yazlll"r. Hepsi o kadar.

Len-in.Lst parti jngasr.na iligkin yukarda e-
legtlrdiöImI2 yanl.rS1arl Laglyan DDrlaran bu an
layrglarr iglnde yine bu tenel yanlagtan kaynak
lanan daha ba$ka yanlrslar igandeLer. Bunlardan
biride kadro anlaytgadrr. onlarrn bu konudaki
yanlrg anlayrslara, partlye al"rnacak kadrolar-
da lenj.nis! niteliklerden ziyade, kadrolara fay
alaca yaklaSamanda kendl-ni gösterlr. Bu anlayrga
göre, partlye glrecek kadrolarila leninist nite-
likletin bulunup-buluninamasr pek önen11 degi1,
önemli olan paltiye altnan unsurun k_rsa vadede
säglryacäqa yararlardrr. örnegln (5) bölgesinde
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bir unsur valdt!. Bu unsuruD o bölge halk1 üze-
rinde belli bir 'etkinliql' var. o zanan bu un-
sur hemen partiye alrnmall-allr. Böylece o unsu-
run bölge halk-r ilzertndeki etkinltgt. yerini
partinin etkinliÖtne barakmas olur. Tabi bu ara
ala unsurila bulunmasa Saxt olan leninlst nitelik
Iertn olup-olmadJ.ül gözardl- edlnrni$ oIur. oysa-
kI bir parti gergekten lenlnist srnaf partisi
ise o zanan paltlye al-rnacak kadrolarda ön pla-
na gakarllacak olan krstaslar leninist nitellk-
ler olmak zorünalaalrr. Ytne (Y) böIgesinde "dil-
iüst", 'ly1nlyetli" tki-t19 ki$lrni var, o zaman
hemen partj-ye a1rnmalr. Artlk (Y) bö19esj-nde
partlyl tems11 eden, onun nEalrgnalarana" !rti-
lilten "ditrilst klgllerden olusan blr komite var
denektlr. galrgma yapltacakmr? Nasl1 gall$acak?
PartL qalr$masr lgin yete!Limjdirler? Sorunu
pek öneml1 de911dj-r. önenli olanr böylesi bIr
yöntemle partl geni9ler, qüglenir bu paralel
olarak qeSitll srn1f ve tabakalar üzerindekl
etklnliqj. gtderek gen19lemi9 olur. DDrla!rn
kadro anlayrga budur. He! geyden önce partlye
alrnacak kadrolarda devrirncl dtirilstlüge ' karar-
1rIr-ga. devrlnci ahlaka dlkkat edl-ltr. ve bu
nlteliklerl kadroda bulunup-bulunmadlql 9öz
önüne alrnrr. Buda, yeterlllik ve pratik de-
ney ve Lecrilbeye sahlp olup-olmadlqrna bakl'-
Iarak o unsurun deyerlendtr ilmesini ön görür.
Partiye liye olma konusunda bu leninlst ilke
gözardr edlldlfi zaman "Iyl niyetli" ve "dü-
rüst" ki$ilerln partiye akan akln girecekleri
Süphesizdir, Gergekleqecek bu durum DDrlala
göre gok-gok tyidir. OysakI lenlnlst partl an-
1ay191nda salt "iyi njyetIl" ve "dürüst" kisi-
lerln partiye giremeyeceqlnl, parti.ye girecek-
lerin sr-n1f lntl-harlndan geqmlg ve s1nanmtq €n
azrndan bir parti örgütünde belli bir dönem ga-
I1Sm.r.S olttasr ve partiye dtizen11 olarak belIi
bir aldat ödeml9 olmasrnan gerektigint 1enInlst
ler l1e Martovrcular arasrndakl tartlgmadan ög_
renniqtlk. Bu kr.staslara tagrmayan kigllerln
partiye akln akrn gilnesl' Partlyt blr sanrf
partlsi dulununclan qrkarrr ve yrgan partlsi
dulumuDa dügürür. Bu alun]ma 9e1en bir partl-nin
proletaryanu bagrrnsrz sanaf politlkasrnr yürü-
teftiyecegl agaktrr. Ancak DDrl-ar gellSmeden,
güglenneden 

' 
9en1$ l-eme ve etkinlegmeden gegitll

srnrf. tabaka ve kesimlerdekl insanlar lcerisin
de partl kornitelerl ve hücrelerl kurrnak olarak
anl ryo!lax .

F^k^1- hlr näriinln kttleler üzerlnde etkln
olmasa demek hlgte her keslmden insanlalalan par
tiye fazla kisi alna anlamrnda deglld1r. Bir
partinin etklnlegmdsi ve gittlkqe genig blr ktt
leyi kucaklryabl lnesl 191-n' kitlelere alevrimci
mücadelede doqru hedefler gösteren, meydana ge-
len olaylara lnsiyatif altua alabilecek yete-
nek ve kabillyete sahtp, toplumsal nuhalefetln
gerlsinde kalmayan. he! gart alLlnda kltleyi o-
laylax kargrsrnda duyall1 krlan ve harekete ge-
91rebl1eD, tespit ettiÜ1 stratejln göztimünü ko-
iäylagtrracak ve hrzlandrracak taktlklerl bulup
uygulayabllme esnektigine ve savunucusu oldugu
srnrf ve tabakalarr-n uzun väde1i grkarlarl-n1
krsa vaalell güncel grkarlara feda etmeyen ilke-
11 tavrrlala sahip olmasryla rnünkünaür, Yoksa
her keslnden "dürüst" insanlara kucak agrp' Pa!
tlye almakla geniglemer güqlenme ve etkinlegme
münkün olmaz ve 9ün gel1r alanan ve artak fazla
lak haline gelen "dilrtist" ki9llerin drstalandt-
q1 ve parti ile olan lligkilerlnin soqutup don-
uruldugu noktasrna ge1InIr. DDrlarln bu yanlrg
anlayagayla hareket edilirse, Küldistanrdaki
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sr-uf mücadelesl sonucu sosyalLzme eüI1in gö€-
teren ama hala eqllneni$. yeterll pratik deney-
den geqmeyen, kadro niteliqine sahlp olrnayan
kigiler partl-ye alr-narak, b-izzat Partinin 9eI19
mesine ket vurulur. Günü geldlgtnde lse eüitil-
:nemlq ve deneysiz olan bu unsurlarrn posasr grk
m19 olarak bir yana atllmaslnda kaqlnrlrnaz hale
gettr. Ve bu ai-anda varolan potansiyelin nlras
yedl misali gargur edilmesine yo1 agar. lklncl
sI, saalece "Iyi ntyetli" ve "dü!üst" ki$ilerln
paltiye akrn etmesi onun sanrf partlsl özellik-
lerLni ortadan kaldrrarak yaqln partisi durumu-
na getlrir. onun hareket kablltyetini kasl"tlaya
rak, hantalla$trrrr. Bu nedenle kltlelere öncü-
1ük etme ve yönlendiime fonkslyonlarl ortadan
kalkar. Kitlelerin kendiliqinden hareketleri-
nin pe$lne takalalak kitle kuylukculuqundan
kurtulamaz hale dü$er, Bu durumda hedefslz br-
rakrlan kltlelerin burjuva polltlkasana' her
türIü yanlag aklmlaran saflalrna itilmeleri 9e!
qekle$nig olu!. Bu da devrlncl Potanslyelln bas
ka blr bigimde gargur edi"Inesldii.

Devrlmcl Denökratlarrn b1r baqka yanlas
anlayrgrda, lenlnist il'legal-Iegal gall-qma tar-
zr häkkandakl anlayag l ar rdl"r . onlara qöre ilIe-
gaI ga119ma hareket etrnemek, kltlelere sesini'
amagina. tavrlnr ve programrnr ulagtrrmanrakt 1r.
Yine onlara göre illegal blr parti ve örgüt var
sa, onun ideotojlk tezlerlnl, Plogram ve yaptrk
tarl eylenleri eleStlrmekr taltagmak, o partiyi
"jurnallenek" ve "polisltk" yaPnak demektir. Bu
na kalkrganlar en baqnaz btr blqimde polislikle
suglanmal]- hatta yeri gellrse nayaklara krrl-I-
malr" veya .tamamen sustululnaladar " ' Onl-ara
göre partlyl ideolojik olarak eleqtirmek, par-
t1 slrlarrnt "polise thbar" demekti!. Böylesi
bir anlayrg tamamen yanll9trr, qünkü bir partl-
nin programlna, tavlrn1' ldeolojik tezlerlni
tartrsma gündernlne getlr1p eleqtlrmek ayrr, par
tlnin. filan yerde 9u. qu k19llerle filan eyle-
ml yaptrqr-nr söylemek ayrL geylerdir' Birlnclsi
lhbar deqll devrlmci tavrrdJ"r. Ana ikincisi th-
bardrr, Birinctsi' sfr velmek degil ana lklnci-
si, deSifrasyondur. Birlncislne karqa grkrlrnaz
ve qrkrLmalnalrdlr. Ana lkincislne karSr gl-k1lma
11 ve en sert cezalandrralmallr. DDrlarln anla-
madlklara, anlamak isterediklerl ve birbirleri-
ne karrstrrd.l-klarr bu lki dulu.rnalur. Ozaman sora
lrn, devrimciler burjuva mähkemelerinde partile
rini, partl eylenlerinl, proqramanr ve ideolojl
slni en kararlr. bir b-tglnde savunurlar.Biz bunu
j-hbar olarak kabul edebil.lrmiyiz? Ama bunun ya-
nrnda i $kencehanel erale lgkenceye dayananaylp
parti üyelerinin isinlerini verenl€ri, pollse
teslin olmakla, potise parti sLrl vernekfe sug-
Iar ve en bülrtlk cezanr"n veri-lnesinclen yana olu-
ruz. günkü her 1k1 tavrr farklrdrr. Birinci ta-
vrr, burjuva mahkemelerlnde -bj Ie emekgi kltle-
lere parti mesajrnr, partl ses1n1 ula9t1r1r ve
onlara yol 9österlcilik yapa!. Bu nedenle dlev-
rimcl tavlrd1r. lkinci tavlrda ise, kltlele! ü-
zerinde güvensizlik yaratan ve onlarl-n sosyalis
Iere olan lnancrnr sarsan blr tesliFiyet varilrr
Parti srrr polise tesIIm edllmiqtir. Bu tavlr
alevrilnci blr tavlr deqil' teslimiyetgi blr ta-
v1rd1r. Bunun tgtn karsr qrkalrr. Kald1 ki dün-
yanrn hlqblr yerinde llegal örgtitler, lslrnleri-
ni, tavrlnr. programr.nl r mesajlarrnr örgiltlen-
dikleli 1Ik günlerden itlbaren kltlelere götür-
meyl ihrnal etmedikleri gibi' temel tezlerlnl ve
proöramlarrnr tartr$maya sunnaktan gekinneni9*
lerdir. Bunlarl tartrgmalarr, elestirenl er 1de
hj.Qbir zäman, jurnalclltkle, polislikle suglama
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ÜzERlr,iE:

ANLAY 1S I

y1 da düSünmediklerl glbi öyIe bir an1ay.r9.rda
tabanlarrna empoze etmeye gall9mamr$lald1r.

Pekala DDrler bunun böyle olduüunu bllir-
Ier. öyfeyse bunu blldikleri halde neden böyle
blr yanlr$ anlayr.ga ilerl sürüyorlar? tlerl sü-
rüyor1ar. günkü burjuva anlayrgr-yla galagryor-
lar. Burjuva anlayrs esas amaqlarrnt. görü91e-
linl kltletere agmaz, yerl gellnce devrimci li-
teratürle kamufle etmeye galagr.rlar. qünkü esas
amaclnan. görüglerlni ve proöranana kitlelere
götürüInesinj-n nun hemen lflasan1 getlrecektir
de onun 1qin. KORKU BUDUR. görüqlerlne. öngördük
Ie!t- programlalrna güvenemeyenler ve bunu kitle
lele göttürme cesaretine sahlp olamayanlar. 1e-
ninj.st lllegal-Iegal galagma tarztnl garPrtarak
bunun arkasrna glzlenmeyi her zaman "uygun" ve
kolay yol olarak görmüslerdir. günkü böyle olun-
ca, partlyl ideolojik olarak eleqtlrnek lsteyen
Ler polislikte suglanarak 1afl aqzrna ttkrlacak
ve gerqekleri söylemesi engellenmls olacaktrr.
öyle deqil rni?.....

Devrimci Denokratlar, egemen üretlm ili9ki
sinln kapltallst olduqunu getirmekle beraber, o
1u9an proletaryanln baqlmsaz sr,nrf paltisl anla
yr-Sanr- öne gakaracaüanr' yaPtlürmaz ele$tirller
den de görtildtlgü gtbi blr yaqln partisi anlaya-
Sr- öne q r.karmaktaalrr . Bu nealeole ' üretim iIi$kt
Ierinln kapltalist olduqu blglnlndeki tesbiti
tIe gellSir dururna dügmektedir. Ayraca eIStir-
diqimlz noktalardan dolayr DDrlarrn parti anla-
yrgr lentnlst deüll, kügük-burjuva anlayrsralrr.

ketlerl, ortak hareket etne blgininln ne olaca-
qr sorunu kargrmrza grkar. öne grkan bu sorunun
gözümü lTrtFA('lardan geger. Ulusal kurtuluggu
saflarda yer alan ölgütlerin asgari ilkeler te-
nelinde baqlms.Lz politlkalarur süldürrtle gartt
ile bir araya gellr ve ortak hareket ederler.Bu
zorunluluüun bilincinde olan sosyalistler 1Ik
önce kendi ittifaklar anlayrtrnr forftüle eder
ve proiranlagtrrl'r, Kimlerle ittifak, kinlerle
birlik ve hangi dtizeylerde ittifak yapacaqlnr
ve bu ittlfaklarrn hangl ilkelerden geeeceglnl
proqramla$tr.rr.r. Artak deüigik ölgLltlerle yaPl-
Iacak ittifaklar bu proBram doqrultusunda ve
progrElmr.n tesblt ettigt ilkelei temelinde oltnak
zorunaladrr.

Devrlmcl Dernokratlara baklldtörnda' "ittl-
faklardan" gbk. gok bahsettiklerl ve her önüne
ge-Ienle bol. bol ilttlfakr yapt]-üanr, bu "ittl-
faklara" yanasmayanilara. dar gurupguluk ve sek-
terlik yaftasrnr yaprgtrrmaktan tereddilt etmedi
qini görürü2. Ana 9e1 görkl bu kadar hrzlr olan
DDrl.ar bir ittifaklar proqramrna sahip olrnadrür
ba$ka blr gerQek. GärüFlerlnl benimsemedlklerl
Pägengre bakrldrörnda lttifaklar anlayaqa ve
proqramrnan olmadaga görüIecekt1r. Ama hemen
ltiraz edilelek "her geyln birden milmktln olma-
drgrnr, ilerde bu konuala anlayas ve ploqramrnl
hazrrlayi-p agaklayagaklarrnl" söyleyebilirler.
ltlrazl kabul etsek bile, Sunu sormak haklnlz
ve görevimlzdir, ctinümüze kadar gesitll gücler-
Ie yaptrgu.rz güg ve eylen birllklerl, hangt
proqran ve hangi ilkeler doglultusunda yap.rlr-
yordu.

BIR ITTTFA(LAR PROöRAMI VE BU KONUDAK1 IL-
KELERI OLMAYAN, SINIF MÜCADELESIN1N GELI$I.IESI
NEDENT lLE, qESITLI HAREKETLERIN OLU$I'IAS I VE
BUNLARIN $U VEYA BU $EKILDE GÜq VE EYLEM BtRLl-
ö1NE GITI'IBLERI KAR$TSTNDA qARESIZ T'AI.AN VE EY-
LEM BIRLIKLERINE GtDlI,T'ßSt GERERTIGIN1N FARKINA
VARAN DD IAREKETI, BELLT BtR PROÖRAMA SAHIP OL-
MADIET tqtNDE PRAöMAT tK VE 1LKELERDE TAVTZKAR
DAVRANMAKI,A KAR$I KAR$IYA KALIiIISTIR. Bu Konuda
DD hareketinln Ilginq, ilglng olduqu kadarda iI
kesizllgi her yanlyla srrrtan gilg ve eylem bir-
tlklerine gtrdlginl görüyoruz. örneötn, Birlik-
Dayanasma t1e (BD) girilen güg ve eylen blrliqi
nin süreclnl ve qellFrnesini ele alalrm.

ö29ür1ük Yolu'nun (öY) BD tle yaptrta güc
ve eylem blrligi bozulmug "dostlarn ndü$man"
haline gelniglerdj-r. öY HAKLr elegtirlsi sonu-
cu mevcut "ittlfakr-n" bozulmasr i1e sosyal-So-
ven ve Kürdlstan'dakl mücadeleyi saptr"ran opor-
tünlst blr anlayrqrn Kürdistanra taqrnmasr ve
yerlegmeslale dayanrksrz kalnrS oluyordu. BDrler
bu gellsfteden oldukga rahats.r-z-ve huzursuz oldu
lar. Bu rahatstzlaqrn verdigl hr-ngla eshi anla-
yaglarlnda direnerek antl-sömürgecllere kargr-
saldrralaranaclahada artarahlar. Bütün anti-sö-
mürgecLlerl, Kürdistanrr-n sömürge olduqunu i1e-
ri stirenleri, sömtlrgecilik tezine sahip grkanla
rr, sosyalist, yuxtsever ayrrnr yapmadan hepsl-
nl blrden burjuva ayrrlakgalrür, burjuva milli-
yetqtllgl ve burjuva yardlkcrlaqryla suglayrp
nahkum etmek istediqi daha doqrusu sosyal-Sove-
nizrnln kabardlqr bir saradar DDrlarj-n BD gurubu
iIe blr yakrnlaqma Igine girdlqini görürü2, bunyakrnla$na" glderek DKö (Denokratik kitle ör-
g{ttleri) rleri düzeylnde kendini gösterrneye, DD-
KD lle lcDrnin henen hemen her eylemde bir ära-
ya geldiflnl, DDKD ve IGD'nin "kardeq" örgütler
olarak kabul edllmeye baglandrirnr görürüu, Bu

Devrlnci Denokrat hareket, her ne kadar
Kürdlstan'daki üretln lliFkileiinin kapitalist
olduqunu ileri silrmeslne kargln, bu tesbite uy-
gun ne bIr örgütlerune anlayrg1na, ne de ge$itlt
6rnrflarrn var olmasa nedenlyle blr itifaklar
anlayrgana sahlp detildir. Kapitalist üretirn
illskilelinl Kilrdistanrda egenen' bu nedenfe
kapltalizne ö29ü ge9itli €anrf ve tabakalarln
varoldugunu DD'Iarca kabul edildigi belirtmig-
tlk. O zaran bir toplumda deqigik slnlf ve taba
l<alarrn politlk plandaki s1nr.f gr^karlaranr sa-
vunan politik parti ve örgütlerin var olacaglda
kabul edllni$ olacaktar. Qünkü her srnrf ve ta-
baka, glkarlärlnr. kolumak. gellstirnek ve güven
ce altana almak igin politlk organizasyonlarrnl
olu$turur. Hig kugkusuz bu Kilrdistan ulusaI kur
ulug mücadelesi iglnde gegerlidlr. Kürdlstan'da
deglSik srnrflara alayala ve onlarrn glkarlara-
lra savunan örgilt, parti ve harekelLer valtlrr ve
de olaqaktr-r. var olan bu hareketlerin ulusa1
kurtulu$ mücaaleleslnde Su veya bu saflarda yer
almalarr kagrnrlnazdrr. savunulan sanrf grkarla
rr- hangi saflarala yer almaya gerektlrlyorsa o
saflarda yada o safta yer alagaktrr. qlka!Iarr
emperyalizmin. sömürgecllerin saflalanda yer a1
malarl gerektlrdiqf örgüt ve partller bu saflar
da teredütsüz yer alacaklardlr. Ama qrkarlara u
lu6al kurtulu$gu saflarda yer almaya gerektlren
lerde, bu saflarala yellerlnl alacaklaldrr:. Ulu-
saI kurtuluqgu saflarda yer alacak örgütler' de
ql9ik srnrflara dayalr ve deqisik Qlkarlarrn sa
!'unucusu olan örgütIerdlr. DeqiSlk toplumsal sa
nrflarrn glkarlarrnr savunan, hatta birbirleri-
nin srnaf düqnan1ar1 olan ama ulusal kurtuluq
aganaslndaki anaqlarr. gakasan ve bu nealenle or-
tak hareket etmek zorunda olan örqüt ve hare-
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ill$kiler tabanda ktprrdannalara ve giderek e-
le$tirilere yol agmaya baFlar. Qünkti DDrla.r' BD
1ai ile yakrnlagna polltikasrna girdtq.I sLralar
da, BDrlarrn antl-sönürgecllere kar9a yaptrql
salilarr.l-ara kalg! verilen hakl-r ldeolojLk müca-
deleylde duymazlrktan gelrnigtlr. sosyal-9oven
tavrr ayyuka grkan ve revlzyonist blr gizglnln
temsilclsl olan bu hareketle' tabana hig blr
gerekge ve agl-klama yapllmadan yakan i1t$kIler
kurulmaslr sosyal- govenlzm tartl-Snasln:. günde-
Ine getlrdl. Ve bu yöne]en ele9tlriler gelmeye
baqladr. Bu eIeStl!i1ere yer yer oportüni-stge a
grklamalar yapr.larak, yer yer terslenerek ve
yer yerde geqigtlrllelek önlerneye galrgttl'a!.
Yapalan aqrklamalar lse' genelllkle 5öyledlrtnefendim, Biz fürk soluna alügnanlak güalemeyj.z,
blz herkesle(siz BD ve lGD anlayrnrz) ittifak-
tan yanayaz. Bazalar-r sektel davranryorla!. BD
ve lcD'nin tavra olumludur, lttifaka yanaqryor-
La! bizde ittlfaktan kagmayrz". Agaklama k].saca
b<iyle. Ancak blz onlara gunu goracagLzt sj-zler
bu adamlärla'lttifak' ettlqlnlz günlerdef ken-
dl dergilerinde Xürdlstan'daki A'B gurubunu de-
gll, Kürdistanrrn sömürge oldugunu llell süren
herkesi burjuva yardakgllrir ve burjuva ayrrlrk
glti-gr ile sugluyordu. Buna kar9r glkmak, sos-
yal-€ovenlzmin agrk ifadesi olan bu suqlamayr e
legtirmek ve teghir etnek geleknezmiydl? Ama DD

leralen ses gakmaala. Bir bro$ür, b1räkrn broqürti
bir sayfallk bir bildlri Ile bile cevap vernedi
ler. onlara göre BDtye cevap vermek, Tütk solu-
na düFmanlrktar.4una cevap veren sosyal-goveniz
ml teshlr eden öY (bu konuda faydacr anlaylsl
olmakla birlikte) ve eskl Rr-zgari, Türk soluna
ndügnanlrknna yaptrlar, Anti- sömürgeci mllcade-
leyt rededen Kllrt halkanrn ulusal ilemokratlk mü
cadelesinale yer alan her gurubu "ayrallkgl bur-
juvazinln yardakgalarr" olarak nj.teleyen bir an
layr$a karga Qlkmak' Türk soluna dügrnanlak olma
yacagr gibl, sönilrgecillk tezini sözde savunan
DDtlarln bu tezlerlne sahlp grkmasrda boynunun
borcu olmasr gerekirdt.fabi eqer llkelerlnde ta
vlz vemeyi önüne koymuq Ise. Gel görki' DDtlar
da Syle bir karalalrk ve lstikrarlalröa görmek
münkün deqlldir. (llakkanr velmek gerekir, antl-
rnaoist llkeleri bunun alr"glnilaclrr, Hig tavlz ve!
nedlklerl ve baqnazca savunaluklarl" ilke budur.)
Biz DD'lara Türk soluDa dügnanlrk yapmasanl" ö-
nermedik, önermeyizale. Ayrrca Türk soluna kalga
dügmanlak tohumlarr. ekmek lsteyen burjuva ni1li
yetgilerl,Frrsat buldukga bunu yaplyorlar. HaIa
sosyallzm adana "netropolde anti-fasist nücade-
1e vermek bizi antl-sömürgecl mücadeleden uzak-
lastrrar" tstanbul'dakl 1 üAYrs'tan bize ne" dl
ye b1len iflah olmaz burjuva m1l11yetqlleri
"dlllerlne kalemlerlne kuwet" gerekeni döne dö
ne yapmaktadr-r1ar. Afta bu blzlm ve eylen birli-
qi yapacaqlz diye ilkelerirnizalen tavlz vermeyi
ve kuyrukguluk politikasl güt.neyl gerektirmez.
Sosyal-SoveDleri teghir ederken burjuva nilli-
yetgilerlnede gereken cevap verilmez ni? Ama ne
gezer. ik1 cami arasrnda kalan "bey namaz" m16a
lin ne onalan ne dlqerlnden vaz gegmez.Birl onun
1a, örgütlenme ve galaSna tarzlnda henfikir,di-
qerinden tdeolojlk grda(mesala anti- maolzm) a-
Iryor. Ama "sosyal1st1iqinl" ispaNlarnak i9in bi
rinden asrarla kaqlyor,(hig bir bilimsel eIeStl
ri ve gerqeqe dayabmadan) digerlnde gölgesine
srgrn.ryor. Bu tavlr ne sosyaLlst olduiunuzu ka-
nr.tlar ve ne de dogru devrlmci ittifak lqine
glrdigirpizln göstergesi olur. DDrlarrn anlama-
dlüa, anlanak istenedlöl noktalardan biride bu-
dur.
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DD'larn. a9r-k ve doqru bir ittlfaklar anla
yasa olmad1qa lg1n vede kuyrukguluqu nedeniyle
bagrmsrz bir pollttka sürdürerolyor, Zaten giig
ve eylem blrliti yaptaql gücün (bu genellkle BD
drr.son zananlarda TStP Ile segln ittifaka yap-
tr.) dilmen suyunda yürünek zorunala kallyor. DD'
lar bunun en güzel örneklerlnl yine TöB-DER'de
BD i1e yaptrklarr. 9ügbirl lkl"erinde ortaya koydu
1ar, 1978 TöB-DER genel merkez seqlmlerlnde BD,
cHPrlt1eride (Halkql. ögretnenler) yanlarlna a-
larak TöB-DERrl ele geglrmek lqIn burjuva mahke
melerlne kadar sorunu götürürken. yedek 9üg ola
rak yanana ald.rg.r DDr tar da tüm Kürt ve lürk
soluna kalsr.n CHP'li ve BD!11 taraftarlall ya-
nrnila yer alarak kongrede görev bölünü yaprlnrg
gasana, BD dlqer guruplara salahl.rrken DDrlarda
"di$ine -göre" buldufu öY gurubu 1le gekj-9me ve
bildirl yarlgrna girmeye bagladr. TöB-DER Kong
!eslnde öY qurubu, DD'Iarr sosyal-govenlerle
ittifak yapt.rqr lgtn elegtlrlyor' DDrlar ise
verdikleri cevabl bir bildirlde' öY gurbunu söz
de lestirlyordu, "siz (öY) önce TlP llnanrna
yanagtrnrz ondan sonra tGD ve TKP linanana sl-
qlndanrz. oralan hareket ederk $indi de TS1P is-
keleslne yanagnag brllunuyosunuz, bakalrII] llerde
hangi srqlnacaksanlz, diye blr polernige glrerek
kendini aklamaya qallgryordu. tlglngtir, dün ÖY
gurubunun "uqradaü1 ve srirndaga limanlardan"
dolayr ele$tirlrken, aradan iki yrl gegmedeD
kendlside aynj- rrllmanlara slqlnarak" yoluna de-
vam etnek zorunda kaldrqana görliyoruz. Ama DDr
tar t91n bu olqu hlqte önernll degildt!. günhü
"dün dündü" onun igin, goktan aEustos 1978rde
yazdlklarr. bltdlriyi unutarak. bu defa kendile-
rl "TStP Ilmanana s1frnclalar" ve bu "s1g1nnada"
ylne temel llkelerden tavizle sonuglandr. uste
1tk öyIe tavizler verildtki DDrlarrn blzzat ken
dile!i TslP ilge baqkan1türnt ü6tlenmeleri nok-
tasrna käilar gidildl. Resmen TStP ilge tegkila-
tr gall9ma1arr yürütüldü. Yanl lkL ayrl 9ör{lg
aynr anda tek kiqi tarafanalan ter'lsiI edlldlqi
gibi, lkl farklr- propaqanala ve qalagmaala aynr
anala yaprld.r, Böylesini nincellk" ve 'rmaharett'
gerektiren falrgmalarl yürütebl-1en nkaalrolarr"
(:) yetiqtlrdtgl i91n kendtlerinl kutlamak ge-
rek. Ondan sonrada DDrlar kalkrp biz "tttifak-
larala ortak ilkelere baülr ama lSgi srnafrnan
baqansrz polltikasrndan taviz velmeyeceqiz" di-
yebileceklerdlr. Baürrnsrz golitlka mr kalda ar-
trk? DDtlar kuyrukgu polltikaya kendilelLni o
kadar kaptrrdllar klr srrf lGD lle blrllkte 01-
nak lgln. proleteryanrn canl ve kanr kazahdrql
bir mevzi olan ve vazgeQemlyecegl. BtRLlK. !{ÜCA
DELE DAYANIISMA 9ünü olan I mayrs blle baqka 9ü-
ne tagrma "cesaretlne" bile baq vurdu. I I\IAYIS
a ba9ka güne tagananan ne anlama geldiqini her
halde anlamamaglardar. cegen bu silre iqersinde
bunu anlayacaklarlnr ve özele$tirllerlni vere-
ceklerinl dü9ündük. Ama ne 9ezer. Bu eylemin ü-
zelinalen I ay gegmeslne raqnen, hel konuda 01-
du,Ju gtbi (hatalarrna hep gizleme ve unurturmada
dat bu konuda da' DDrlardan hala ses grknan{asl,
proletaryanrn ideoloji ve mevzilelIni savuDmak
konusunala ne kaalar "1.-ararIr" olduiunu ispatla-
mryor mu?

1979 I Mayasrr-nrn Diyarbakarrda kutlannast
lqin KURTULUS gurubu lzin alal ve rüm guruplart
kutlarnaya kat]"lrnak igin görtlgne gag!rsanda bu-
lunur. DDrlar, KU(, ALA RIZGART ve KURTULUS T un
katlldrgr I l4ayrs galr$nalarrna 9u önerl il.e
gider, "Dlyarbakrrrda en gü91ü olan bizi2, her
9ey bizlrn insiyatif irnizde olacak' ayraca KUK
emperyallzmln lgbirlikgisidlr. r llaylsra katrl-
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nag1 engellenmelidlr. " Täbl1 DDrlerin bu dayat-
masr kabul. edilmeylnce 1 Maytsra katrlma galag-
malarlna yanagmaz. Ama bu sefer, 1 l4ayrs'ta ya-
prlacak kutl.amalarr.n "sönilk geqmesln ve agl"kga-
sr sabte edilmesi lqln 1l'layr.sr1 29 Nlsan'da
yapmaya karar verir. DDtlartn bu tavrr, frrole-
taryanrn ldeolojisinde ne anladaklara, kazanl-
lan rnevziler uErurla nealen kanlarana dökerek o
nevzileri vernediklerinin anlanrna bilmedlglnin
agrk kanrtrdrr. Belkl I üaylsrta blLdiriler ya-
trnlannlg, 9österLlere katrlmagtlr. -Ama ne -Igin
ve ne Uüruna yapnaktan öteye "ben ale pazarda
görüneyinn anlayrgr-n1n agrk lfadesldlr bu olay.
Proletaryanrn BtRr,lK DAYANI$MA ve MÜCADELE Gtt-
NÜ olan 1 !,!ayrsrrn. 1 Mayrsrta kutlanmamasa i-
9ln burjuvazl eli-nden gelen her yöntene baSvur-
riug, katllamlar yapmlS, sokafa grkma yasaklarr
koymug, 1 Mayrsrr Bahar BEyraml llan etmlg;ama
proletaryayr yr-Idlratnaml$ ve her 1 l,layls r ta e-
mekgi kitlelele nilcadele mesajlarrn1n gönder-
nekte alrkoyamaml gtrr, Tarihte l1k defa prole-
tarya aalana 1 l{ayrsrr ba$ka b-lr gtlne ta$rna
"serefi" naaLesef DD'lara aittir. (5) Bu konuda
DD'1ara sorullduqunda, I'karde€lm IGD i1e eylem
ve güq blrliglnlz vardrr. Biz lttifak-rrntzr bo-
zup diger guruplalla hareket edenezdik. Bu it-
tifaklarda samlmL olnadrqrrha?r göstermez mlydl?
cevablnr veriyorlar. 19te DDtlarln 9üg ve ey-
lem birlLklerlnden, ittlfaklardan an1ada91 bu-

DDrlarrn yerine oturmug, proöranll bir it-
tifaklar anlayaganan olmadrgt-nr vurgulamaqtrk.
Bu örnekleralen görillüyor kl, DDr]ar IrTIFAKLAR
DERKEN, VER,DIEI MUCADELEDE VUR,ACA']I IIEDEFE KAR-
9I DI$INDAI(I GI'qLERLE DAYAI'{I$IIAYT, lLKELl MÜCA-
DELEY1 ööZLEMTYOR. EN öNEULIS1 YAPTIöI GIJq VE
EYLEI,I BTRLIKLER1NDE, NYAPTIöIMI VE YAPAqACIM I-
TTIFAKIN, ADINA I.IUCADELE ETTIGT SINIFA YARART
NEDIR, zARARI NEDIR?II SORUSUNU SORMUYOR. "GE-
CICT OLARAKTA OLSA GURI'BUMA BAZI (AZANI}ILAR EL-
NS TOTYOR],IUYUU, SESTMT DUYURABTLIYORI'IUYUM, öNEM
Ll OTAN BUDUR'. ANI,AYTST lLE HAREKET EDTYOR.YOK
sa sesi gatlakmr gakmas. (all) derken (vell) yI
nI kltleye gösterml9, onun igin bu önemll degll
dll. .Kororr-lurr lginde yerlnl alrn19 ya, gerisi
hig lrgalamaz artak. örnegüln BD 11e kurulan
"itt1fakr.n" sözde ilkell., ama aslrnda ilkesiz
oldufunu, faydaca ve kuyrukgu oldugu her yanr.y
la görü1ür. ED i1e kurulan "ittifakln" altrnda
esas olarak her iki hareketinde faydaca anlayl-
tr yatnaktadrr. BDr cllerden bu "ittifaktan" anaq
ladr-qr, öncelerl Kurdistan'a girmek igtn gegls
köprüsü olarak kullandrgl veya kullanmak istedj-
qi 9ücü kaybetne6i nealeni iIe, yerlne yenllerl-
nl bulmaktr. DD hareketlnln umduqu ise BDrciler
vasatasayla "seslni aluyurnak ve kendlni tanrt-
nak" amaglarunaktaydl. Ancak BDrciler daha bas-
kr-n grktr, qilnktl onlar DD hareketl lte köprü 19
lenini j.glerIige kävu$turdular. (B€lki bir döner,l
lSnde olsa). Äma DD hareketl onlar vasataglyla
gerek Türkiye gerekse dünyaya sesini duyurmak
1stemesl, kendlle!inl lGD'nln bir yan kürulugu
durumuna dönügtürnekle sonuglandl(Bu soruna DKö
anlayr.grnda bir kere daha örnekliyerek deginece
tiz). DDrnin, BDrnin temel tezlerine adapte 01-
nasa ve gönül1ü savunuculuajunuda yapmasr. j-sin
diger yanana 01u$turuyor. (Hig güphesiz doqru
tezler qu veya bu gurubun tekelinde olmadagr- gi
bi, bagkalalr doqruyu savunmug diye biz savuna-
nryagaqr Cenllenez . Ama BDrnln Türklye ve Kür-
dlstan I in gergekler:ini dagtalryan revizyon16t
tezlerl oltadadrr. )

Her ne kada! "lttlfaklara yaparken anti-sö
mülgect llkede kararlayrz ve bu Llke ile ittl-
faklala gldebtlirl-2" denlllnesine ragmen. hiq
bl-! zaman ant-l-sömtlrgeci 11keyi ittifak görü9-
nelerlnde kararllca savuninadaäa r savunanlar qrk
trür zamanala desteklegedlql veya sustugu gok lyl
bI1ln1r. Sadece anti-govenist llkeyl 1leri s'ir-
rnekle yetlnirler. DDrlara göre "Tilrk solunun an
tI-sönürgeci ilkeyl kabul etnesl istenilmez, e-
qer bunu kabul ealerlerse proletaryanrn rnücadele
sini blrakap sömürgecilige kar9r. savaqmak zorun
da kalaqaktrr. l1eri sürditgümüz bu 9örü9 her ne
kadar aynen, yayln organr. veya herhangi bir ye-
re yazll]"p glzllmemlqsede. her yörede ki tabana
verilen seminerlerale ve tartrgnalarda "yetklll"
aqlzlar tarafandan defalarca söylend1gi ve tek-
rarlandrür hatr-rlanacaktr!. Sorunun Hyle konul
rnasr asLi-nda diyalektigln ters yilz edllnesidir.
DDrlara sormak gereklr, btz Flllstln halkrnrn
anti-slyonist ve antl-emperyalist mtlcadelesini
destekliyoruz. Bu konuda halklmaz]. blllnglendi-
rerek,Flllstin halkl.n].n haklr milcade.Iesine maal-
di ve manevl tlestek olmasrnl lstiyoruz. (Gere-
klrse gider orada savagabilirlz.) $imdi bu, Ktir
dlstan'daki u1usa1 denokratlk milcadeleyl blrak-
nakmadlr? S iypnlzme kar g r olduqumuzu söylemek
veya slyonistlerln Flllstln halka ve ortadogu
halklarr üzerlndeki salalrralarrna karqa mtlcade-
le etmek, Kürt lggi ve emekgilerlnln Kürdlstan'
daki antl--sömürgeci mücadeleden vazge91p, sade-
ce siyoniBme karqr mtlcaalele vermeslnl önermekmi
i!? DD hareketi, Türk egemen sanrflarln palaz-
landrgr ve güg verdiqt illqktleri bllniyor diye
cek ol.6ak bunun imkansrz oldugu ortadatllr. qünkü
DDrlar dr€rnda, bu illskiler en azandan yazrlap
gizilnlqtir. ve türklye'de 1e9al. basrnda bu tes
pitler yayanlannr$trr. Her ne kadar kendl yayr-
nr dr-$rnda, tabanana bagka yayanlarr ald]'rnayor
ve okutrnuyo! lsede, (SBKPrnin tezlerini igeren
BD yayrnkarl hariq) travandakllerde okumadllar
mr? o dönemde bizde kendi drgrfirzdaki yay].nlarl.
okuyamaa[ö]-mrz , daha doirusu 1191 gösternediql-
mizden ve yeterli billnce sahip olmadr9'.m1z i-
qln DDrnin bu anlayr-qa oldukga nmantrki" gelmis
tl bize.

Türk egemen srdrflalrnrn lqlnde bulunduqu
111Skllerln degerlendirmeslnl yaptaqrmrzda 1Ik
bakr.gta gözümüze qarpan burjuvazlyi besleyen,
güqlendlren ve ayakta tutän. Su üg önen1i kan
baqlnr- 9örürü2. Blrincisl. enperyallzmle oLan 1
l1gk1ler. lklnctst. Tthktye proletaryaslnrn 1-
qinde bulunduqu sönü!ü lltgklsi. ügtincüsü, sö-
mürgecl-sömürge ili$kilerldtr. Türkiye egemen
sanlflarrnln ayakta tutan bu 1119k11erdir. Bu
lli$k1lere kars-! svagl-l-madan, orfu zayl.flatnak
ve gökeitmek. lktldardan alagaq1 etmek münkün
deqlldlr. Bunlardan lkislne ka!91 mücadele edlp
btrisini göz ardr. etrnek, mücadeleyl zaafa ugra-
tagaqr keslndlr. qünkli burjuvazl bu üg ana kan
bagt tle palazlanmaktadrr. O nedenle her üg ha-
yat damarr koparmak zotunludur. ONUI{ lqlN TUR-
KIYE PROLETARYASI VE DEVRTI4CILER' EMPERYALIzME
VE BURJWAZTNTN EGEMEN],IG1NE KARgI SAVA$ILMASI-
NTN YANINDAI SöMIJRGSCIL1CE KAR$I SAVASIT,IAK ZORUN
DALAß, I.sTE BU NoKTADA KÜRDISTAN.DA MÜCADELE vE
REN HAREKETLERE BÜYIJK GöREVLER DÜ$MEKTEDIR. BU-
DA, KÜRDISTANIDA VERILEN MIICADELE vE BU MÜCADE-
LENTN TURKTYE PRoLETARYASININ MIJCADELESIYLE o-
LAN DIYALETTIK 1LTEKISlNl TÜRK SOSYALTSTLER1NE
ANLATMAK, ONLARI BU I(ONUDA IXNA ETMEK VE YILI,AR
DTR SOSYAL-$OVEN ANLAYISIN KAYNAKLIK ETlÖl YAN-
LI$LARI T.E$HTR ETMEKT1R. DDILAR BUNU YAPACAöINA
SUSMAYI TERCIH EDIYORLAR. BUNUNLADA KALMIYOR,AN
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II-SöI,II,RGECT iLKEDEN TAVTZ VERMEYENLDRI DE SUq
LAMAKTAN GERI KALMIYOR. Gtrdlgi 9üq ve eylern
blriiklerinde sömürgecilik t€zinl kabul etmeyen
1eri, daha da uzla$naz blr tavrr lqj-ne sürüklen
m6.l ha hÄÄöh 

^ 
l !rrr^r

Demokratlk mücadelede yaplrlan, geqitli (ge
qicide olsa) güg ve eylem birllklerine kaynak-
l1k eden anlayag aslanala lttlfaklar anlayaS.ralar
Yukarila verilen örneklerle de 9örüleceqi gibi,
DDInin BlR TTTTT'AKIAR PROöRAMININ OLMAMASI VE
BU ](ONUDA PRAGMATIK DAVRANI$LARINI, TUTARSIZ-
LIRI,ARINI. KUYRUKqULUCUNU SERGILE}IEXTEDIR, KA-
PITAIIST ÜRET1M ILI$KILERININ EdEMNN OLDUCUNU
KABUL ETTlCJ KI'RD1STAN I DAKI SINIF MEVZTLENI'IEST
NDDIR? ULUSAI DEMOKRATIX MI'CADELEDE HANGT STNIF
LARLA. NE tqlN VE NEREYE KADAR 1TT1PAK YAPILA-
CAKTIR? KÜRDISTAN' IN DlöER PARqA],ARINDAKI MU_
CADELE VE EZEN ULUS SOSYAL]ST HAREKETI lLE HAN-
Gl TEMEL II,KELERDE I NtqlN TTTTFAK YAPILIIASI GE-
REKIR? DDILAR BU SORULARA CEVAP VERMEYE GEREK
GöRMÜYoR. VEYA BöYLE BtR soIÜNU YoKIüUs GtBt yo-
LUNA DEVAI'I EDIYOR,

DEMOKRAT 1K KTTLE ÖRGiiT-
L !J R I A N L A Y I $ I U Z E R I N E:

Denokratik kltle örgütlerl {DKÖ) . ortak eko
nomik, akademik, mes leki (sendilar, me61ek oda-
lara vb.) ve sosyal sorunlara sahlp insanlar.l
gatrsr alt1na toplayan örgüt1erdlr. DKörlerin
1ki tenel grörevi varilf. Birlncisi, bünyeslnde
topladaöa kesimi ekononik. demoklatik ve ö21ük
sorunlarl lgln milcadele eder. Bu sorunlara gö-
zürn getirmeye gaIrSr-r. tklnclsl, demokrasl mü-
cadeleslnde yer alarak eqemen srnrflara kargr
bir baskr aracl olarak görev yapar. Bu aqadan
sosyallstlerln DKÖ'Ierde qal1gmasr baglrca gu
nedenlerdendlrt a) lLqill DKörde toplanan kit-
lenin ortak ekonomlk, demokratlk ve özlük so-
lunlarlnrn gözilrnü igln en iyl mücadeleyi örgüt-
Iemek, onlara önderllk etmek. b) DKÖ tabantnda-
kl kltlenin ekononlk rnücadelesini siyasl rnüca-
deleyle bütünL e 9t ir:rnek , ekonomik ve siyasl mtl-
qadelede etkin ro1 alnasana saqlayarakT taban-rn
slyasallastlrrlnasrnr saqlanak. c) tJlkede verl-
Ien mücadele igin kadrolar yetlstirmek amacryla
DKö'lerde harekete kalrc:. kadrolal saqlamaktar.

DKö, betitli bir meslek teneline dayalr o-
lacaüa glbl, geSltli meslek ve sosyal tabakalar
danolugan insanlarr da bünyesine toplayan DKöl
Ier ale vardrr. DRörnün bu yapasr onlaran bünye-
slnde topladag! kitlenin ortak ekonomik alenokra
tik sorunlalrdilan kaynaklanan kendine has ilke-
lerl ve proqrama olacaqr qibi tün DKö'Ierin ü1-
kenin ve toplurnsal mücadelenin $artlarlndan kay
naklanan genel llkeler rqlqlnda hateket etmesi
zorunluilur.

DKörler. salt ekonomlk milcaalele vetmez aler
ken aynl zamaDala siyasi mücadele iginde yer a-
Irr, Ekonomik ve siyasal mücadeleyl blrbirinden
koparmaz. ANCAK DKö'LERl styAst MüCADELE fqtNDE
YER AIIRKEN SlYASl IKTIDARA A],TERNATIF OLAMAZ,
BU NOKTADA PART1 lLE DKö'LERIN GÖREVLER1NIN BlR
BIRINDEN AYRILI'AST VE DKöILERIN, StYASl PARTT
GöREVLER1NI S T],ENEI.4EY ECEö 1N 1TI BI],INI,'ESI GEREKTR
DKöI],ERIN, öZELLIKLE lKt SAPIVIAYA KAR$I DUYARLI
OLMAMAS I HAITNDE, DKÖ!I,ERDEN BEKLENEN OLUMLU VE
GEREKLI SONUqLAR ALINA.T,IAZ. O DA DKöILERI SIYA-
SA]. I.,II'CADEIEDE YER A],TRKEN BtR SIYASI PART1 O-
LA!,IAYACAGINI VE S1YAS1 PART1 GÖRN\rIERIN1 ÜSTLE-
NEMECEEININ BILtNMESl. TK1NCTSl, DKö'LER NSl-
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YASAL PARTI DEöILDTR'' ANIAYIgIYI,A HAREKET EDE-
REK SALT EKONOMTK },IIiSADEI,E ILE YET1NMEK YANLI-
SINA DiJ9I'LMEMES INTN BILINMESt VE DKöILERtN BlR
KoRUNAK oLI\tAKrAN ztYADE YENI MEVZILER ELDE ET-
MEK lqIN BIRER MUCADELE ARACI OI,ARAK DEöERLENDT
RILI"IES t GEREKIR.

Bu genel btlgiler rsrqrnda DDrlarln DKÖ an
layrganr ele ala1rm, t1k önce DDG (Devrinci De-
mokratik cengllk) derglslni 1. sayas-rnda demok-
ratlk mücadeleye iligkin blr yazaya DDKDrnin
nasll doqduguna bakalrn (gergl cezaevi kagul-
larlnda bir-ik1 ronan drqrnala ne bir kitap nede
blr derglnin say]"Iarr. el1mlzde vardar. O neden-
bu yazrda käfamrzda kalanlara alantr" rlarak ko-
yacag].z. Okuyucu koyduqumuz bu alantrlarr alogru
olup-olmadlqrnr ötlenmek lgin i1911i kaynaklara
bakmalrd-rr. ) Bu yazrdakj- lddalar Söyledlr: B1-
rincisl, rriktldara yönellk mücadele lki düzeyde
verll1r. Siyasl düzey, dernoklatik düzey. Siyasi
düzeyde slyasi örgtit ve partller mücadele velIr
ler. Bunlarln mücadelesi iktldara alternatiftir
Dehokratik düzeyde ise, denokratlk örqütler
(sendikalar, cenqllk dernekleri, ötrenci dernek
leri, v.s.) mücaalele verlr. Bunlaran mücadelesl
lktj-dara alternatif deqll ama ona yönel1ktir.
Bu örg'üt1er dügünce olarak slyasal olrnakla bera
ber si-yasi mücadele vernezler ana siyasi davra-
n-rglarda bul.unabilirlerrr, Ikinclsl. 3DKö'lerin
blr meslek temeline dayaLr olduqu", ügüncüsü
lse,rrDDKDrnln nesleki bir örgüt oldugu lddasa-
alrr " .

lkinct iddayr ele alalrm. cercekten tüm
DKörlerl bel1l blr meslek temellne dayalr örg{it
lermldir? Ona bäkallm: sendikalara, mühendis o-
dalar1na, mefiur ve ögletmen alernekl"erine v.s
baktlqrmrzda, bu DKörlerin aynr meslekted lnsan
1ar1 bir araya getlrdlqlnl, örgütledigini, bun-
larrn mesl.eki ve özlük sorunlarrna qözüm getir-
meye galrgttörnr görüyoruz. Aynl- meslekten in-
sanLar]" blr araya getlrmeleri bakrmrndanda bel
1i bir meslek tenellnln olduqu apagrk görlt1ebl-
Iir. Ana bu tür örgiltlerin yanlnda belli bir:
mesleqj. olmayan, ama gu veya bu sosyal tabakaya
ve srnlfa mensup insanlarl (veya gegitli meslek-
lekten olanlarr) blraraya getiren DKörlerin var
oldugunu da göiürü2. örneqin Türkiyirde DEV-
GENq(Devrimcl Genqlik Dernekteri Federasyonu),
IGD(llerlcl cengler Der.neqi) ve DDRAD (Devrlm-
cl Denokrat Kadanlar Derneqi) glbi, DKörlerine
baktaqanazda, hig de aynt meslekten insanlarr
bir araya gretiren örgiltte! olrnadrü-rnr görüyo-
ruz. Bu örgütlerde bi-r ara!'a gelenler ayna IIl€s-
lekten olnadlqr gibl ayna sosyal srnrf ve taba-
kalardan da deqildir. DeEiSik meslek, sosyal s1
n1f ve tabakalara mensup insanlardtr. Yalnazca
bir tek ortak öze111kleri vat, o ala geng olha-
Iarlalar. Ama herhalde geng veya kadan olmak
bir meslek olmasa gerek. O zarnan DD'lar ä $u
soruyu sormanrn zamaDl 9elmI9tlr. SizIer alemok-
ratik kitle örgütlerln meslek temellerlne daya-
Ia oldugunu iddia edlyorsunuz. peki bu yukarda
saydrölmlz DRörlerln vb.rlerln meslek temell
nedlr? Yoksa DDG derglsl bunlarr DKö saymtyormu

Bu sorumuza cevap verih.leyeceqinl bu yaza-
n1n yazlldag_r lki yaldan daha fazla blr si.Iredir
defalarca gorulan aynr sorulara cevap verilneyi
ginden blllyoruz. Onun igin cevabl, yine biz ve-
recegiz. Belli bir meslek temefi olmavan, avnl
meslekten olmayan insanlart bir araya_getirän
bu örgütler de DKör1erdlr. Bu örqütl.er vanl DKö
1er aynr neslekten olan insanlarin ekon;mik. a-
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kademik gakarlarrnr korumak ve geligtirr4ek zo-
runluluqundan oldu{u kadar, btr krsmr Lse, de-
moklasl nilcadeleslnde yer alan sosyal sl-ntf ve
tabakalarrn daha da etklnle$tirllrnesl lqin öt-
gilttü olna zorunlulugunalan dogarlar.

lgte bu nedenlerden dolayr ' DKö'Ierln tünü
nün neslek temellerine dayalr örglitler olarak
tanrmlanak ve lleri sllrmek, DDrnin bitincl yan-
lr9lnL olusturur, Yukardakl yanlrg tanrmlamadan
hareketl"e DDRD'yi neslek tenellne dayalr bir
DKö olarak gösternesi tse lktncl yanLaglna olus
turur. Fger DDXD'nIn tneslek temellerlne dAyala
oldugu ilerl silrillilyorsa. bari nesl-ek temellnln
ne olduqu da aqr.klansrn. Blz de bu neraktan kur
tulmuq oluruz.

DDG'nin llell sürdügü dlqer blr iddia 9öy-
1e: "DKör1er düFilnce olarak slyasal olmakla b€-
raber, slyasl mücadele vernezler, ama slyasal
davranrglarda bu1unabllir." Bu lddla konusunda
ustalarln ne dedlqinl koytnadan önce. bu lddla-
daki DDG'nin kafa ve kavram kargaSasrnl gö6tel-
nek gereklr. Dlyor ki' "DKÖrler dü9ünce olarak
slyasal olmakla beraber" herhalde bununla DKür-
Lerln siyasal qdlcadeleye glrebileceqi (qtinkü
alilsilnce nasrlsa alavranrs da öyIedir" kast edi-
Ll-yor. Ama ayna yazr-da DKörler slyasal mücadele
vermezler bellxlenresi vardf . Yazrnln baqka bi!
ye!lnde ise, nsiyasal davranrglarda bulunablllr
ler" belirl"enesi 9e1ir. 5lmdl sornak gerekir.
DDGrye göre "slyasal davranrglarda bulunrnakn
i.Ie slyasl nücaalele verrnek arasrnalakl fark ne-
dir? gu veya bu olayda lgerLsine girllen siya-
saI davranrglärrn biltünü b1r araya geClrlldigin
de bu bizzat b1r slyasl mücadele verlldlglni
göstelmez ri? DKÖrlerin slyasal davranrgta bu-
Iunnas.r denek onlaron siyasl mücadeleden kopuk
olanayaca(tr.nr kabul etmek denektir. o zanan "sl
yasi mücadele vermezlerrr denek neyin nesl olu-
yor? DDGrye göre "DKOrler dilgtlnce olarak 6lya-
saldu,r' Peki dtlgünce olarak siyasal olan bu
6r9ütlerin siyasi mücäd€Ie vermemes i ale ne de-
mekt 1r ?

Bu karnakalrgak laf salatasl igerslnde DDG
nin lre dediülni' ne alenek lstedlgtni yakalamak
oldukqa zordur. zaten dtger sorunlarda da oI-
duq'u qibt' DKö anl.ayrglnda da, agrk, anlaglIa-
bill! blr proüratna, bi! görLl$e sahlp deglldir.
Biz DDGrnln bu kafa ve kavxan kalgaqallgl igIn-
de asrl anlayrg1nr yakalamak igln' söylediklerl
ni pratlk davranaslarlyla kar9rlagtudlqrmrzda
asal anlaylgrnr ancak o zaman yakalayabil lrl2 .
DDG. Föyle dl-yor, "DKö'Ier slyasi mücadele ver-
mezler", "diisilnce olarak slyasaldarlar", "6iya-
sal davranaglarda bulunablllrler. " Bunlar]" DDGI
nIn görilSlerinl benlmseyen DDKDrnin platlgi ve
tabana empoze ettigl anlayrsla kar$rla9trrdlqI-
mrzda DDG'nln, DKörlerln siyasetle uqragamayaca
qr görttgilnde olduüunu ortaya koyuyor. zaten a-
gakga "DKÖrler siyasl milcadele verrneilel" ilemek
bunun aglk lfadesidl!. Bu anlayrg bundan bi! a-
s1r evvel ortaya atrlmlg ama bu ekononist görü9
teorlk ve pratik olarak nahkutn edilml$t1r. Fa-
kat hala gu veya bu blgl-m altrnda ekononlst gö-
ril9Lin sürdürillmesi devam ediyo!. veya bu 9örü-
qiln tensllclliqlni yüklenenler qlkablllyor. E-
Ilmize geqen Alpaslan I91k1t'n1n "Anarqizm ve
Anarko Sendlkallzn" ls1nll kltabrnda "rnarksist
lenlnist sendlkacallk ve slyasal eylen" baSIak-
Ir yazrslnda, Marks ve Engelsrln aynl zamanda
bjr DKö olan sendlkalar hakklnda söyledikleri
Su sözlerl yazarrn yolumu 11e blrlikte agaqlya
al-ryoruz.

"Markslzmln slyasal eylem konusunala getlr-
dlqt en öneml1 yenillk' slyasal eyfemln 1ktlsa-
dl eyLemle ve sendikal eylenle özde$1iEe kadar
varan blr baglantr halinde bulunduquna daLr or-
taya koyduqu görügtllr. "

''M. OE . C. PAP.TY" dE SINIFLAR AFAS IT'IDAK t BUTTJN
}1I'CADELEN1N S1YASAI MÜCADELE OI,DUöU' (I.IATKS ) bE-
Ilrtilnektedlr, Bu görüSten hareket edlllrse,
sendlka bir srnaf örgiltti olduiuna 9ö!e bu örgtlt
vasatasayla kapltallst si.nl.fa ve devlete kar9l"
yürütüIecek h€r ttlrlti mticadelesi de b1! slyasal
rn{icadeler blr slyasal eylem saytlmasr gerektlr.
Nlteklm Marks Felsefenln Sefaletl ad1n1 taglyan
eserlnde bu sonucu ortaya kolmu€tur, "SOSyAL O-
LAYITI, S 1YASAI OLAYDAN AYRI OLDUJU}IU SöY],EYEI'TEZ-
5tNtZ" dtyen. llarks. "aynr- zar:landa slyasal olma-
yan bir sosyal olay asla yoktur" dlye ilave et-
nektedlr. Marksra gröre, TANCAK SINIF AYRTLTKLA-
RINI VE STNIF qATISMALARTNTN I(AIKTTÖT B1R DöNEI'I-
DE. SOSYAI EVRIMLERtN S1YASAL DEVR1M OLMASI SON
BULACAKTIR. t (sf. 3 31)

",.,l{arks, slyasal eylem konusundaki tutu-
munun özünü te9kll eden bu konudaki dilgilncele-
rlnl daha sonra I871 tde yazdrür bIr nektupta
daha aqtk b1r b191mde rrtaya koynuq bulunmakta-

n...bununla beraber, öte yandan 19ql slna-
frnln srnaf olarak egemen surflara karqa orta-
ya glktlqa ve onlar! da$ardan blr baskr lle ez-
meye qall$tr-qa blr hareket blr siyasal hareket-
tlr.Älesela tek blr fabrlkada veya blr tek sana-
yi daluda grevler yoluyla v.s. baza kapltaltst-
lerio galrsma saatlerlnl a?altnalarana saglana
tesebü;ü salt ekonomlk blr hareketlr. BU YUZDEN-
DlR KT TSqtLERtN AYRI AYRI IKTISADI HAREITETLE-
LAR1 DATMA stYAsAI blr häreket. yani genel blr
btgitnde, genel toplumsal baskr gilcüne sahio blr
blqlmde glkarlartnr gergeklesttrmek amacryla blr
sanrf hareketl olugturu!, ' (Marks )

Bu agaalan bakrl-rnca sendlkalaran her ge91t
eylernlntnslyasal eylem sayrlnasr nümkündür. Bu
taktlrde lktlsadi' send1ka1, sosyal, slyasal,
mesleki gtb.l si-fat1arla yaprlacak blr eylem ay-
rrna, anLanrn genls ölqüde yltirmektedtr. ' (aynr.
k1tap, sayfa 332)

Denek kl l'larks I a göre "srnrflar a!aslndaki
bütün rnücadelenln slyasal hücadele oldugu' yl-
ne Marksra göre "...qu yüzdendlr kl lsqilerin
ayra ayrr lktlsadl hareketlerl daina blr slya-
sa1 hareket,.," olduqu "ayna zamanda siyasal
olnayan bir sosyal olay asla yokturrr ve ancak
6anaf ayrr-lr-klarlnrn ve srnaf gat19_
nalar.r.nu kalktrür" bl! dönemde. sosyal evrirnle-
rin devrlm olmasr son bulacaktrr.n

'ISqILER1N AYRI AYRI TKTISADT HAREKET],ERI
DAI!4A BtR SIYASAI" OLDUöUNA GöRE, BtR DI(ö OI,AN
SENDIRALARIN S1YASAL }',!ÜCADELE VERI'I'YECECINI JLE
Rl SÜR}4XK, (SIYASAL OLMIYAN B:tR SOSYAL OLAY OL-
MADIÖINA GöRE'' DDKD G1Bl BlR DXOINUN slYAsAI I.4U

CADELE VEzu11YECEü1N1 SöYLEI"IEK, DDG I NTN NASI],
BTR YANLI$ ANLAYT$A SAPLANDTÖINI AqTR OLARAK
GöSTERMIYoR MU?
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Diyellm ki DDGrnln yazarr Devrimcl riücade-
1eler tarihini (dolaylslyle varolan sapmalar ve
nedenlerlni) ve narksistlerln siyasi milcadele
anlatrglnr bilniyor. (Ki görünen odur). Peki a-
ma Tülklyerde burjuvazinin dernekler kanununala
"derneklerin siyasetle uöragrnryacatanr. uüra$an
Iarln kapat1lacaqrnr" biqinindekl blr naddenin
varolnasrdamr DDGryt düqündtirmemiqmldir? DDöl
ler konusunda böyl.eslne yan1a9 ve tutarslz anla
y19a sahip olan DDrlarrn ayni zamanda DKörler
hakkrnda belli bir proqram ve llkelere de sahlp
o1naCaq1nl blr gergektrr. Deqindiglmiz anlay19,
programsrzl]'k ve ifkeslzllk DDrlarrn DDKD prati
glne olduiu gibl yanslyacak ve llging, ilging
olduqu kada! ders allnmasr gereken olaylarla
karsrlaSacaq!2.

Simdi DDKDrnin kurulugu, yayganlaSmasa na-
s11 olnu9tur ona hakalrm. 1976'da eskt DDKD'Ie-
in kapatrlnasr, görü9 ayrllrqr nedenl ile dtöer
lerlnin de dagalmasr her gurubun yenl dernekler
oluqturina gabasJ' iqlne girmeslni gündeme getlr-
di. .5ubat 1977rde Dlyarbakrrrda blr rnlting yapa
1r-!. Bu miting Kürdlstantnrn her taraf-rnda ile-
üi9ik hareketlere baqlr, DKö'le!i 9e11r ve kata
l.!r. MIting öncesl güqbtrliqi görügnelerl igin
yaprlan toplantrda, Kürdlstanrdakl bu DKörlerin
bir gatl- altrnda toplanmasr iqln gegllgin merke
z-t bir örgütünün olugturulmasl ödeni ortaya atr
Irr. Öneri oIunlu karg+Ianrr. !,1ltlng sonrasl
belli bir tarihte toplantr yaprlmasl kararlag-
trrlIrr. Ana bu toplantr gergekle$nez.

gegltll nahaIll böIgelerden bir araya ge-
Ien klsllerln bilgt ve tecrübelerj-ne bakrlmadan
(tek krstas "her böIgeden bir klqi" olsundur)
kulucular a!as1na alrn1r. DDKDrnin kuruculara o
lalak bl! araya gelenler olarak. Merkeu i blr
dernek nealir? Naslrl örgütlendlrllir, proqram
ve ilkelerl ne olagaktlr? Bu konuda h19 bilgisi
olmayan saalece mahalli derneklerde galrgan bu
arkada$lar, DDKDinln llkelerl dlye qu veya bu
kitapta yazalr emperyallzrn, feodallzn v.s. ile
i19i11 yazrlara oldugu glbi aktarrp rrtlkerr dlye
getlrlldi. (Biz bunu arkadaglalr küeünsene agr-
srnalan söylemlyor:uz, Blzzat blzlm de iqinde oI-
duqumuz o günkü dur(lntu, DDrlerln kendlLlqinden-
ci anlayrganr !'urgulamak agrsrndan degj-nClk).
Tabi bu getirllen ve sadece genelale ele al1nan
yukärda söylediqimtz bu,'ilkeleri" özgü1deki
anlaru- nealir ve nasrl olmalailrr? Sonuqlarl qt-
kartllmadr. qalasmalarrn bäy1e sürmesi DDKD,nln
kurulugunu geglktirecegi göritlünce bu qä1rgma-
larda ortadan ka1dlr1ldr. ILKELERIN ILERDE OLU$
TURULACAGI, I 1kar.rlagak yäy.rnlarala yayrnlanaca-
gr kararr 11e, daha dogrusu "vaadl 11e" henen
hukuki formaliteler yaptlarak DDKDrnln kuruldu-
Eu, bu kurulusun bir bidirl 1le llan edildlglnl
görüyoruz. Daha sonra Ise, I1ke dtye DDGrnin bi
rinci sayrslnda grkan ve blraz önce eIe9tirdl9l
mlz görüglerin her aldagr yazr ile. daha sodra-
Iarl qrkan sayalalda sadece genelde "emperya-
lizm ve gengllk", . "sömtlrgecilik ve genql ik",
"ulusaI kurtulu$ hareketlerl ve geng1lk" v.s.
iligkin yazllar benimsendi. (Bu yazalarda her
ne kaalar genel bi191ler1 agarak somuta lndirge-
meyen yuvarlak formü1a6yonlar1a geq igtlrll il'or-
sada DDGrnin genqlik konusundakl yanlrg anlayas
s1n1 yakalamak milmkündü!, Fakat yayrn]'n e11miz-
de olmarnasl nedeniyle ele$tirisinl yapanryaca-
ürz). DDG'ye bunlar DKö,lerln ilkelerldir. Kür-
distan'da yasadlirnr.za göre bu llkeleri Ktlrdis-
tanrdäkj. anlarnl, alacaqr biglm ve yöntemleri ne
olaqakCrr? allye sorduqumuzda qr.t glknaz ve der-

22

gide buna ili$kln bir tek söz söylenmez. Blra-
krn bu llkeleri Ktlrdlstanrdaki somut anlamanrn
ne olaqaglnan agrlmasr, Kürdlstan, Kürt halkl
gibi sözcüklere btle ilk baglalda rastlanraz.
Oysaki Küldlstanrdakl devrlmciler, yurtseverler
sosyalistler sömürgecilerin bu täbularr.nr yal-
larca önce yerle blr etn19. bu konuda blr mevzl
kazanma$lardl. Äma ne yazak ki, DDG bu mevzi
de bl1e kararlrlr9r- qimdlllk tarihe gönülinü$
9örülüyor .

DDKD nerkez yönetimi yürütenler bu konuda
yeterll tecrübe ve deneye sahlp olrnadtklara, ay
raca rnlara yol gösteregek DRö'ter proqramr ve
ilkelerlde olmadaqrndan bu örgütlenme gal t$mala
rlna kendiliglndencll.lk egemen oIur. Deqigik il
ve llgelerden gel-en DDRD gubeslni aqmak iqln
yetkl lsterler. Merk€z gube aqrlmasrnr isteyen
yerale bunun gartlarl" varmadlr, yokmudur? veya
Sartlarr olugturulmusmudur? daha önernlisl yetkl
yi isteyen ve aynl- zamanda Sube yönetlcisi o1a-
qak insanlar bu igi yö!ütecek b1191, deneye ve
tecrübeye sahlpmidlr? veya bu konuda belli bj.r
egltime tabl tutulnugftudur? Bunlara bakmadan
hatta yetklyl lst.iyen1er1 Sahsen tanrmaalan $ub€
kurmalar-r igin yetkl belgesl dagrtalmaya ba91an
dr. ve tabl her yerde DDKDrnin Subelerl kurulma
ya "gell€meye" ba$Iadr. Artrk bj.ldirilerde, top
lantrlarda senlnerlerale DDKDrnin qeftqttql, gtig
lendigi. serplldiqi bol bol söylenneye baglanda
Ama qok geqmeden bu "qellgmenlnrr yerini igten i
ge gerllemeye blrakmaya bagladlüanr.n 1lk belir-
tilell grknaya bagladr. DDKD gubelerinin agrlda
9r blr qok yerde, gok qegmeden merkeze önerller
yag-tnaya 'blz dernegi agtlk yönetj.cllerde dahil
klmse ortaala yok, qa1rgftalara glreldlyoruz. Der-
negl kapatacaqrz." denilmeye bag1anda. Bunun ü-
zerine merkez, bu Subelere hernen haber göndere-
rek. "derneg1n feshed ilmemeslnl, günkü feshedil
dlgi taktirde bunlaran blzim iqin fiyasko olaca
qr dlüer gurupla! talafrnalan istlsnar edllecegi
belirtilerek, rrderneqln kapal-r tutulmasanr ama
resmen varlr-grnrn sürdürülnesl ve tabelanan asa
Ir kalmasa" isteniE. YanI detnek kapattlsrn ama
evrak üzerinde varolsun. Ayrrca tabelasrda asr-
Ia ka1sr.n. deniliygr. Merkezden gelen bu tali-
mat üzerine blr gok yelde (Megklnan, Rahta, Yük
sekova) öyle yaprlrr. YIne örneqln, Urfarda
DDKD kurulur, Belll bir 9a1r9ma yapLl"t"r. Ancak
kongre yaklagm.l$tar, fakat yönetici olarak kim-
se yoktur. Bunun lgin nklra fazladar ödeyemlyo-
ruzn bahaneslyle denek kapatrlar, Kltfeyede 'rs1
kayönetimln agalmasana izln verrnedlqi, vermlye-
ceöi" söy1enlr. Böylece durum kuttarrlrr. Diqer
yerlerde benzer durumla! gergekleqir. Bunlaralan
glkarmak istedlgimlz sonug Sudur, Nasal ki DDKD
nln kurulugu be1li btr proörarn ve saptanmls iI-
keler doürultusuncla olmamagsa örqütlend irilnes i
ve " geligmesi de ' belll blr protram doqrultu-
sunda olrnamrF. kend11lö1nden olmu$tui. DDKD'nln
kurulmasl, örgtitlendirllnesi ve "gel i9t lr ilme-
slndeki" bu kendll iqtndencil ik r onlatrn galrgna
1ar1na ve eylemlerine damgasrna vurmugtur.

DKörlerln ba$trca ikl görevinin olduqnu,
blrlnclsi, üyelerinln akademik-okononik ve öz-
Itlk sorunlarrna gözüm getirnek, iklncisl ise;
alenokrasi mücadelesinde yer almak olduqunu söy-
Ienl9tlk. ayraca sosyallstler DKö'Iere yaklagam
ala bulunurken üQ noktada hareket ettiqini birin
cls1, milcadeleye kadro alevgirnek. lklncisi, o
kltleyi siyäsi rücadele iglne gekmek ve yönet-
hektlr. lJqünctistl, üyelerl-n akadernlk- demokrätik
ve öz.lllk sorunlatrnr gözüm getirerek yönlendiri
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cllIk ve önderllk ettnektlr. Sosyall"stler bu gö-
revi yerlne getlrnek igln nücadele verirken, ay
nl zarn lnala demokratlk{erkez lyetg11ik, elegtirl
-özele$tlrl ve o kitlenln devrLncl ve sosyallst
egltini tlkelertnide eqemen krlarak hayata geqi
rlrler.

DKör1er harekete kadro kazandrrnada zengl-n
alanlardan btridlr. Sosyalistler. dlger mücade-
1e alnlarrnda olduqu gibi DKörlerde de sosya-
IIst hareketln temel tagla!1 olarak kabul edl-
1en kadlolarr yetlqtlrmeyi ihmal etmezler. Kad-
ro alevslrmeale gözönüne alanacak prensipler, bl-
!lncisl-. geLtsneye. sosyatist kadro olnaya nilsa
It ve aday olan unsurlarrn tesblt edllmesi. bun
larr. yetenekli oldu9u dallarda yetlgtirmek, yet
ktnle$tlrmek' yaratlcJ-lrk ve örgütleylci fonks1
yonlaranr kazandr.rmak gerekir. lk1nclsi, yeti9-
tlrlten bu kadrolarrn yetlgtlrllmes-lne Paralel
oLarak on1ar1 daha ilerl- galaSma alanlallna ak-
tararak geltsrnelerlnde sürekliliqi saqlamakr ü-
güncilsü lser sosyalist hareketin temel taglarr
olan bu kadrolarl korumaktlr. Bunlarrn tsrqrnda
DDKDr1erde nasrl bir "kadro" anlaya9l var ona
bakalrm,

DDKD'nin kitle tabanr iginde bu anlay.!9rn
hayata gegirilmesl gereken yönetici dururirunda
bulunanlarln tabandan daha llerl bir ye.rde oI-
madrä-r igln ve blzzät kendllerl DKö'1erin iqlev
1e!inl ve DKÖrle! igerlslnde sosiyallstlerln gö
revlerlnl kavramaalrklarr ve ellerlnde bunlarl
hayata gegilecekf klavuzluk edecek proglama sa'
hlp olmadrürndan sayilrg.rmrz giörevler savsaklan-
mrStrr, DKÖrlerale qalr$t1rll,an unsurlarrn yete_
neklerine uygun is ve qörevler verllnedlqi igln
garpak blr Eelisme igerisine girdiül ve yine so
nugta körlemeyl karSaIagt.rgr görüIür. Hlq kugku
suz bunun nedeni. D(ör1er de qal1gan yöneticl
durununalakl DD unsurlarrn becerekslzllEl ve ye-
teneksizlig'i deq1ldtr. Esas neilen bunlarr DKö'
lerdeki gala$malar konusunala proglam ve llkeler
Ie donatrl.nayan, üstündekile!i görevleri yapabl
Iecek btlgllendlrne ve sosyallst eütimden geqlr
neyen, bu nedenle yapmayacaklara görevlerl bun-
Iarr.n üstüne yrkrnakla bizzat onlarr-nda geligrne-
Ierin€ set geken körle9rnes.lne yolagan DD'Iarrn
bu konudaki yanlre anlaytgr. ve politikasrdrr.
Bu yanl19 anlayis DDKDryi ve DDrlarln görü9le-
rini benlmslyen D(ÖrIeri sosyalist harekete kad
ro alevgirme alanr yerine "kadro" dondurma. hat-
ta "kadro" harcama alana haline geltnigtir.

DKör1eri doclru devrinci anlayigla eIe aIr.p
onlarrn görev ve fonksiyonlarlnl yerli yerlne
oturtnadr.qlln z zaman doqaldr! kl her konuda ga-
Ir$nasr qarprk geliSir. Dolayisiyla örneöin, ba
Sanda lDKörler sIyasI nücadele vermez.n allye yo
Ia gakrlrrsa. sürec iginde zorunlu olarak kitle
fer ve yükselen nücadele onu siyasal nücadeleye
gekse bile (ki öyle olmugtur) , bu defa daha blt-
yilk sapmalara gl.rnesi kagrnrlnaz olur. l"'iteklm
öyle de olmu9tur. DDrlar tenel görüS olarak
"DKörler slyasL nücadele vermezn anlayrqrnr tar
trgmalarlna ragmen kendlllglndenci ve kuyrukgu
yapafar-r onlärr öyle bir yere getlrdi kl. bu se
fer DKörlere parti fonksiyonu yüklenecek kadar
yanlaqlar iqine qirdiler. Ama yinede temel anla
yrir. olan ve "aman alernek kapaDmasrn ne olursa
olsun" tavrr i1e kitlelerin gerislnde kaldalar.

DKö'ferde sosyalistlerin en öneml.1 görev-
lerinden blrl de demokratik merkezyetgilik, e-
Ieqtill-özelestiri llkelerlnl hayata geglrmek,
yine tabanrn eqitimjne aglrlrk vermektir. (Ki

devrimcller sosyaliet eüj-tlmi önqörilr ve bunu
savsaklarflazla!. ) DDKDrde bu ilkelerln hayata gc
qtrilmedtqi ag1ktar. Bununla llglli 1-2 örnek
'verlrsek herhalde DDrla!rn detnokratik merkezi-
yetgilil: .1e$tirt ve özeleqtlriden ne anlaala-
üanr daha ur agaklrqa kavugturacairz. DDKD. IGD
lle birlikte HAvAnArda yapalacak gengllk festi-
va11ne karar verir. (Daha dogrusu IGD onlarr ya
nlnda götülmeye karar veri!.) Bunun propaganda-
s1 aylar önceden ba91ar. "DDKD Kübarda" dlye
daqlar, taglar sloqanlarla donatllar. Nihayet
Havanarya gldlllr. Ama festlvalde gegit töre-
nlnde Ttirk bayraql ve t. Bllenrin portlesl al-
tlnda yü!ümekten baqka, bir turistlk yerler ge-
zilerek gerL dönü1ür. tGD, DDrOryi sadece yanl-
na alarak kendi yan kurulu$ul/mug gibl, havanat
ya götilritp getlrrnlgtlr. Orda ne protokolde ' söz
de temsll ettiqi gengliqln aal.lna ve nede Kütr
genQll-tintn tensllclst olarak bir heyetln hava-
naya 9e1dlq1 hlg klmse tarafandanblllnnez. ko-
nu$ulmaz. Havana seyahatl fiyasko ile sonuglan-
anca, tabandan elegtirller gelmeye ba$ladr" ve
bu konuda "yayan organlaranda agrklama yapalna-
sa blle gubelerde toplantllar yaprlarak HAVANA
gezisi hakanda tabana bllgi verilmesi gerekir.n
önerilerde 9e!1 qev!iIir. "havana'ya gld19 ka-
ralrnan nerkezi blr karar olduqu dolayrsiyfe e-
tegtlrlllp, tartrqrlnasrnrn yanlrS olduqu! deni
lerek k€siIip atrlrr.

zaten baqtan beri kim DDfiD'nin 9u veya bu
kararlr eylen ve gügbtrliqi hakkanda blr elegtl
ri getlrmi$, getlrmeye kalkrgnlgsa hemen "bu
merkezi karardlr" denerek kigller susturulmuq-
tur. onlara göre "merkezl kararlar" elestlrile-
mez, sadece uyqulanrr, Tabi bu durum tabanrn ta
van üzerindeki denetimini kaldlrd].ga gibi' ba-
grmsrz dügilnme ve yetkinlegrneyl engellemlgr söy
Ieneni yapan, bir qey söyler]edlül zananda atal
kalan "robot" ki9llelIn goqalmasrna nealen olmus
tu!. Hj-g 9ü phe61z dernokratik rnerkezlyetgllik.a
zrnlrgan goqunluqa u)'masrna, görevverllen yöne-
ticilerl-n veldlklell görev ve katarlarr uyqula-
mak denektlr. Ama bu alrnan b1r kararln daha
soDra ortaya Qrkan yanlaglara konusunda k191le-
lln e1e9tlr1 sahlbl olmryacagr demek degildir.
En öneml-1 a$aöadat yukarr ve yukarraian a$agaya.
taban-tavan lIlgk1slnl caDll ve qalr-91r halde
tutmak zorunludu!. Bu yapayr kabul etmeyenler
henen thrag ve tecrlt edllerek' "ayrt1rkqa",
llgingti!, 9u anda DDrlarrn "maceracr" diye
drgtaland-rf-r btrgok kigller alasanala hala onla-
rr-n tün temel tezlertni sar4lnan birgok kigiyi
görmek mümkündür, AJna bu gibi klqiler artrk sa-
vunulacak yanr. kalnayan blr takr-m "melkez karar
lara" karga glktrqr igin hemen i'maceracl" olu-
!r67m i c l6rrl l;

DDrIarln DKö anlayrqryla ilgili sözlerlnl-
zl baglarken. DDrIarj-n diqer tenel anlayrglarln
alan baqamsrz olmayan bu konudaki anlayag ve pra
tlkteki uygulamalarrnda doqru-devrlmcl blr glz-
gi izl"enedtti ortadaalrr.

DDILARTN "DKÖILERI S1YAST MÜCADELE DI$IIJDA
TUTMAN ANI.AYIFLARI SONUCU, DEMOKRAS t I.IÜCADELE-
STNDE SAö BTR qTZGIDE SEYRETMEKTEDIRLER.

DKöILERIN 'SIYASt MÜCADELEDE YER ALTR" YA-
N1 GöZARDI ED1LDIö1 lglN DE, KAZANII.AN EKONOM1K
AKADEI,ITK VE DE}4OKRATIK MEVZILERDE XARARIT OLMA-
MI9TIR.
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DEI.IOKRAT t I( M]JRKEZ IYETCtl,lK YERlNl, BÜROKRA
TlK I,IERKEZ tYErqtLlöE IERK ETrrl$TIR.

DKö I LER1N TABANI SIYASALLASTTRILARÄK TEI"'EL
MÜCADELEYE DAHA AKTIF BlR BIQTMDE KANALTZEST
GöREVT GöZARDI EDTLEREK TABAN DUYARSIZ VE NE!{E
LAZ IIII.CI BtR YAPI tqtNE ITILMI$TIR.

ELEqrtRl-öZELESTtRt yöNrEMtNtN DOöRU Blq tr4
DE HAYATA GEqIRILI{ES1 ENGELLENMISTIR.

K1TLE, GÜNCEI, EKONOMTK, KISMT TAV1ZLERLE
YETTNTL1R BTR qlzGlDE TUTULI',IU9TUR.

BtiTtiN BU NEDENIERDEN DoLAYI DD'LARIN GöRÜ-
SüNU BENIMSEYEN DKüILEPDE VE DDKD ' LERDEK1 l(TT-
LELERIN, KÜRDISTANI N DEMOKRAS 1 VE BAöIN,ßIZLTK
MÜCADELESIT'IDE BUYÜK BTR POTANS1YEL Gt'q HALINE
GETTRIIT4EMIS, PASIF VE DE}4OKRASI }4UCADELES INDEN
GAR1 BlR KONUI'IA 1T1LüTSTIR. AYRICA DKöILERDE
SOSYAI1ST BIR gALI$I''A VE EöITIM YAPTLMADICI 1-
qtN L,YETER, NEMELAZTMCT, BlREyCt VE POLITIK DU-
YARLILIKTAN YO(SUN OLARAK TOPLUM IEINE GONDERTL
!11$LBRDtR.

BI'TIJN BUNI,AR DDILARIN TDDTA ETT1ö1 GtBt.
sosYAIlsT qALIIS}4A ANI"AIYI$ININ DEClL, BTZZAT RÜ
qt'K BUR.]WA ANLAYTSININ TA KENDTSTNIN DKöILERE
VE DDKD ' LERE EOEMEN KTLTNMASINDAN DOOIiIUS VE O-
NUN SONUqLARIDIR.

4-ANT I.FAS IST MUCADELEVE
DEMOKRAS 1 ANI,AYIgI Ü ZERlNE

Devllmcl Denokratlarr.n "fürklyerde haD91
alemokrasi lgin ntlcadele? I' sorusuna veraliklerl
cevap ve pratiklerl onlarrn nasrl bir anti fa-
glst nücadele önerdiklerlni cle ortaya kotrmakta-
drr. 197? seglmlerj- nealenlyle P€9eng isj-mll de!
glnin Mayr"s sayrsrnda gtkan yazrya katal-dtkla-
rrna göre, bu yazada öne sürü1en görügleri ele
alarak DDrlarrn antt fa9lst rnücaalele anlayaSanl
ele9tlrecegl-z, Pesengrte yayanlanan bu yazaya
baktrürmrzda Türklyerdekt burjuva partllerl ele
alrrunakta, "AP'nin gerici, l4SP'nj-n tekel drqa
burjuvazinin, CHPrnin sosyal-demokrat, burjuva
refornist ve anti fagl-st olduqu ve l,IHPrnin lse
faqist kanadr. o1u€turan keslmln partlsi olduqur
bel lrtilmektedir. Drha sonra nfaglzrnin tarmanr-
9J-na durdurmak ve lktldara geltSini engellemek
lgin CHP desteklenmeli" demekte ve "CHP'nln ik-
tidara gelmesl hallnde denokrasinln 19ler11k ka
zanacagl. anti fasist mücailelenln olumlu yol a-
lacaöa" iddla edilmektedlr.

6Äcahrin hrl rr+:hllllhl älÄ -trh taÄarlöh-
dlrdiüinizde, DDrIarrn Türklye'de burjuva demok
rasisinln hayata 9e91r11erek. fagizm tehllkesi-
nin ortada! kaldarrlacag.r görü9ünü savunaluqu ve
buna göre bir "stratejl" 12lendlql ortaya gak-
naktadrr. DDrlara göre fagizmin oalak noktasa
l4HPryi etkisiz hale getlrdigimizde Türklyer de
faqizm tehlikestnl defetmi$ oluruz., Bunun igin-
de, " so syal -denokrat r CHP desteklenmeli ve CHP'nln hüktlmet o1ma61 saglanmalrdar." fabi DD,1ar
Sindi de "CHP sözünü tutmada, ama yine de denok
rasi anfayagl ve fa$izne kar$r mücadele biciml-
rni z doqrudur", i dd ias lndadl rI ar.

önce ernperyallzme bagtmlt ve sömllrgrci TC.
de burjuva alemokraslsl hayata geelrilebillr ni?
V€ya burjuva alernokragisi j-qin verllen nticaalele,
bu devlet bigiminin hayata geglrilnesini saüIa-
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yabilit ni? ona bakalrrnr burjuva denokra6lsi.
kapitallst üretim illgkilerinin normal olarak
yatamag ve rekäbetgl dönemde olugan kunrmlarln
toplumsal ya$amda yellegmeslr oturnasa dönenle-
rine tekabül eden bir devlet blglnidll. Bu dev-
let biglmlnln hayata geqirilebllne6l iCin, o üI
kede rekabetgi alönem1n yaSanmas-r dolaysayla bu!
juva denokratik kururnlar dediöiniz "anayasa,
sendikal haklarr örgütlerune hakka. düS{lnme öz-
gürIügü hakkr- vb.n haklaran toplun yaprsanda
yerlegmesl ve toplumca benimsenmesi gerekmekte-
dlr. Kapitalizmln tekelci agamaya varmasryla
birlikte. tekelci kapltallzmin daha fazla kar
ve sömilrüsü, giderek tekel drgr. kalnrg buriuva-
zlnin tasfiyesi. onu burjuva demokratl-k haklara
kartr glkmayr ve bu haklarr glgnemeye götilrtir.
Tabbl bu durunda. eqer bu hak ve kuruFlar, top-
lrnyaprsanala kökleStF.iq lse, bunlarr kolay kolay
ortadan kalalarnak. bu haklarr gerl alrnak zor oI
duqu gibt, geqlci olarak bu kururnlaran galr9tr-
rllamaz hale getlrllnesi gabalarr blle bilyilk
toplumsal tepkllere neilen olabileceqt gibir bu
kun]mlarrn ayakta kalnagr daha geri ve baskacr
devlet biqimlerine geQig igln birer engel teS-
kll etnektedirle!. Onunlgin bu kurumlarrn yer-
Iegtiül ve kökle$tiöl (kI bunlarrn yerlegmesl ve
köklegnesl lqin o ü1kede kapltallznin rekabetgl
dönemlnl-n ya9anmas 1 gerekir) bur j uva denokratik
haklar olnasr.na raürnen. daha gerlcl bl.qlrnlere
9e91qi engellemek lqin ploletaiya daha deqisin
gartlara göre, bu kurunlar ugruna nücadele eder
örnegln tekelci sermayenin faglzmL getirne ey-
lemine kargl, proletarya burjuva demokratik hak
ve kurumlaran korunmaganda en ön gartlarda yer
aIar. rTekelcl sertnayenln en saliurgan ve en
baskrcr" yönetim biqini olan faglzine kargr burjuva demokraslsinin yürür1ükte olmasanr lster.
günkü kapltallst devlet btgLmleri" lginde prole-
taryanan slyasj- lktidar mücadelesi lqln ernekgi
kitlelerin bilinglendlrme ve örgütlendirme j-n-
kanlaruu en fazla olduqu blr ldare Seklldlr
burjuva demokraslsi. Kapltalizmln rekabetgl dö-
neminalen sonra tekelcl asamaya varmasr. emperya
llzmln burjuva alemrkrasl-slne kar$r gakmagr, bu
kurum ve haklar1 galrgtaramaz, giderek ortaalan
kald.rrma eyleminl de beraberinde getirlr ve em-peryälizmln kendist. bu kurum ve haklala kar9t-

Ihperyallznln dllnyaya yayalmasr ve böIttqül
medj-k alan brrakmamasa, heniiz kendl dlna$izmiy-
1e kapitalist üretim illqkilerlne geglgi yagaya
mayan veya bu stirece gegmek üzere olan illkelere
müdahalesl ile baqrmll hale düSen bu ülkelerln
19 dlnamiklerlne yapalan müdahale ve enperyar
list sönürtlnün alevan esaslara aqLsrndan 9e119-
tlrllen garp1k kapltallzm serbest rekabetqi dö-
nemln yagamasrna lmkan vernez. Dolaysryla kapl-
taliznln d19 dlnarnikler.le geliqtirllen bu tip
tilkelerde, rekabetql alönemln kurunlarrntn olug-
masr mümkün deglldir. Görilnürde bu tip yapalara
rastlansa bi1e, (segtun, parlenento. sendlka vb)
bunlar lql bo$, kof ve alalatmadan öteye bj.r
fonksiyonu olamayan, kaErt üzer1Dde kalan nku-
rumlardrr. r' (Türkiye'de bu tlp sözde kurumlära
bol bol rastlafiak mümkündür, ama b1r süs egya-
sr-nalan öteye geqnezler.) Bu duruf\da buralarda
burjuva demokratik kurumlarln olugmasLna engel
ofduiu gibl emperyallznln kendlsi(dogasr gere-
ql) buna izin vermez. Emperyalizme ba91rn1r- ü1-
kelerdeki devlet bj.glmlerl, bu baqlmlrlrk ilig-
kilerine ve alevamrna göre bigtun alarak gekille-
nlr.- Bu $ekillenme devl"et bünyesinde her zanan
igin daha koyu "slyasal zorrrun günalemde olxnasl
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yöntindedlr. Doalys].yla en ufak alemokratik hak-
larrn dahl kullanrlmasrna ka!91 olan ernperya-
lizm, kendlslne batrnll- irlkelerde burjuva dernok
latik haklarrn kurumlagnaslna lzln vermez. Ba-
ärml1 ve qarprk gellsen kapl-tallzm de zaten
buna ntlsalt deüildlr, Türkiye'de emperyalizme
bagarnlr sörnürgeci blr devletttr. Tilrkl-yerde ka-
pltaltst üretlrn lliSktleri rekabetgi döneni ya-
9aftadan, emperyalLzne baqrmlr ve emperyallznin
sönüril 1li.gkllerin.ln devama esaslarlna bagll- o-
larak gellgtirtlerek j.Fblrl1kCl. tekelci- agama+
ya valnrgttr\ Butjuva demokratlk kurumlar olug-
madan tekelci a$ämaya gelen tqblrllkgi burjuva-
?inln burjuva demokratik haklarrn hayata gegl-
rllrnesl veya kurumlagmasrna yapl.sr agj-a lzln
vermez. TC devletl de baganlllrk ve sömilrge-sö-
nürgeclllk lllgkllerine göre blgimlendlqt igln
bu devlet yapasr da, Türktyerde blr burjuva de-
mokrasigl dönemlnin yagarunasana Iz j.n vermez.
qünkü bu dahL gnun varltk nealenlerinl ortadan
kalilrran bir olgudur.

Bu genel bilgiler r$aqrnda TCrnln devlet
yaprsrna baktrganrzda, egemen srnrflarrn varlrk
nedenl olan 3 öneml1 iligklyl 9özardLedeneyl_z.Bunlar. Tllrk ernekgl sl"nrf ve tabakalar.rn üzerin
deki sr.nrf aI söm{lrüden elde edilen sömürü, en-
peryal-lzm1e olan lIlgkllerinin aleväm-r yönünden,
enperyallzme bagrmlallk esaslarl- üzerine kuru-
Ian il.t$kl-Ierden atlnan gilq ve destek, sömülge
Ktirdlstanrdakl sömtlrgecl il1gkile!inin Türk eqe
men slnlf1alrna saqladrgr gilqtilf. Bu 3 temel i-
liqkl blrblriyfe dlya.Iektlk baqr olan ve birl-
nln diqerl 11e dlrekt etklsl gözardr. edilmenell
dir. Dolaysryla !ürkty€'de antl fagist mücadelenin biglmi ve denokrasl mücadelesi bu il19ki
ele alr.narak deqerlendlrllnelidlr.

Xapl"tallznln lq dlnamlklerl ile gel1Stlgi
ve serbest rekabetgl dönem1 yagamr9 ülkelerde.
burjuva demokratlk kurumlar olugmu$ ve kökleq-
nigtlr. Devletin yapasl lqerslnde olugtululan
ve kökleqtnlg olan bu burjuva denokratik kurum-
lar, fa$lzmin yukardan a9agrya gelebllmesi lqln
gerekli olan fa91st öqelerln devlet lgers.lnde
oluqtululmasrna engeldlr. Ve buna olanak vermez
Bundan dolayo bu illkelerdekl fa$lzn a$aqrdan
yukalrya iktldara gelmeye qahsrr. Slvil fagist
örgiltlrnm-rsini yaparak. kitlelerl halekete gegl
!i! ve burjuva demokratik kurumlarr tek tek par
galar ve iglemez hale getirelek keDdl önündeki
engellerl teüizler. Ayrrca bu ülkelerde veya
benzer tilkelerde eqe! devrin durumu yoksa, dev-
rin durumu l1e anti faqist mtlcadele gakrqmayor
sa, fagl-zm tehllkeslne kargar burjuva denokra-
sisinalen yana tavar alrnrr. Ana b1r Titrkiye, ne
Almanya, ne 1ta1ya. ne Fransa deqtldl!. Türklye
enperyalizme bagrm.Iadar. Kapitalizmin gel ismes in-
de i9 dlnarnikler tayin edici olmddtörndän, ser-
best lekabetgl dönem yasanmamtg ve burjuva de-
mokratik kurunrlar olugmam1gtrr. (Ayrrca coEra-
fi olarak da yanyana olan blr sömürgeye de sahip
ol.naslnr.n etkllerl de dlqer blr etkendir.) 19te
bu neaienle fagist öqederln devlet iQersiDde o-
lugturulnas]" önünde engel yoktur, Tüik tekelcj
burjuvazisl, blzzat emperyallznln de istem ve
desteglyle fa9lst öge1eli TC devletl lqersinde
oluqturmu$ ve kulutnlagt1rmrglardar. Ama bunun
yanlnala siv11 faSlst örgütlenmeler de yaprlmtq-

Bu nedenle 
"URKIYEIDE 

ANT1 FAstsf MÜCADELE
BtR DEVR1M SORUNUDUR. ANTl FASlST I.,TOCENELE CM-
PERYALISTLERI VE söMuRGEct tI,iSX1LER1 cöRj4Ez-

LI(TEN GELEREK VERILMEZ. Bir devrl.m solununda,
fasizme kargr mücadelede burjuva demokraslsi i-
gin rnilcadele etmek bir ötopyadtr. Bu sadece ger-
geklegftesl ftümkün olmayan blr yöne, kttleleri
yönelterek vurulmasl" gereken gergek hedefi göz-
arda etmeyi qetirlr. rürkiye'de, EMPERYALIZI4E
BAÖIMII TC DEVLET ARACI PARqAIANMADAN TA9TZU TEH-
LIKESTNT ORTADAN KALDIRI',IAK I'II,MKJN DEO1LD1R. Hia:-
Sitpheslz btzler, en azrtr faqistlerln yuvalandi-
ql MHP ve diEer sivil fagist saldrrr odak nokta-
larrna kargt tüm gilcümitzle nücadele edeceqiz ve
hesap soracaqlz. Bu görev hlgblr blglmde savsak-
lanahaz. Afta bunlara kärga nücadele ealerken, Tür-
klye'de fa$ist tehllkeyl salt MHP'de görmek ve
ale onunla nücadetede TC devletinln kanun ve ku-
rulnlarrnalan meddet uirnak safdiltligine dllsnemek
gereklr, Dolaysryle blr CHp hükümetinln neden
l4HPrni kapatnadrirni. bu nedenle CIIPrye elegtlr--
rl ve yakanmaala bulunnak baql'tnlt bir devlet ya-
p1s1 Lql-nde faSIst ögelert taglyan TC devletinl,
tanlmamak, kavramamak demektlr. CtlP ne lle MHP|t
kapatacak? Ordu gücilnü kullanarak mr? yoksa po-
11s gilcilnil mü? Bugüne kadar iggllere, emekgilet
re, devrlrncllere. sävl1 fagint örgütle!ce yap:!+
Ian saldarr-Iarda hangl devlet. 9ücü fa9lstlerln
bu eylenlerlnl durdurmaya galagtr? ilsteltk halkgüglerlnln, fa$1stlerl püskürtüqü her yerde, or-
du ve polisln devreye glrerek halka ezdiqlne htq
mi tanr-k olunmaalr? (CHP hüküneti dönemi-de bunun
drsrnda de9i1dlr. Polisler iqinde yurtsever ve
devrlmcl unsurlarln POL-DER'de örgittlenmelerl,
CHP dahll tüm T.C kuru$lar1nl nasrl telaslandrr
drgr ve bu polisleri nasrl darmadaqan etiiklerl
de bize blr Sey anlatmltormu?) CHprnln nenenem
bir 'iantl-fa$ist" (:) olduqu hala anlaqrlnada ml
(CHP'nin tabantnala blrey olarak, yurtsever kigl-
1er bulunabilir, bu CHP'nin bagmtt- ve sömürge-
cl bir illkenln burjuva partlsl olarak nlteligi-
nl deglstlrtnez . )

Btlqün TürkiyeIde "fa$ium ttrmanr.yor,fatlzm
in trrnanrglnl durdurallm" iddlasanda o1an, unru
dunu burjuvazlnin blr kanadlna baqlayan ve anti
-faqlst mücadeleyi onsuz düsilnmeyen revlzyonlst
keslrnln teorlsl budur. Bu teorl eqemen s1n1f1a-
ra ve faFlstlere kar$r yapllan he; nllitam milca
deleyi "macarac11rk" olarak niteleyen,naman su-
sun faSizm gel1r" tekerlemesl tle kltl-e1er1 ka-
buguna gekllileye zorlayan, kitlelerln vurnasa
gereken gergek hedefl glzfeyen bi! teorldlr.
Devrimcl Demokratlar bu göril9leri benl.mgemekle,
dernokrasl nücadelesi ve antl-f agl-Et nücadelede
paslfist gizgide kalmaya mahkum olrnugtur.

vE s
GEC 1 PARLAI,IENTO

T A V R T tI 2 E R 1 N E:
söMttR

Kitlelerin seqlm mekanlznasL ile idarecl-
lerinl segnesi ve bu yöntenle baga getlrilenle-
rl denetleme anlayt$r- qok eskllere dayannakta-
drr. Angak bunun en gellqni$ blqimlne I'demokra-
tlk curhuryetrrlerde rastlamaktay1z. Devlet blgj-
ninln demokratik crmhurlyet olduEu ülkelerde
yasana görevini yüklenen pallernento, devletln
en önenll kurumlarlndan birl olarak öne grkar.
Anqak parlamentonun tegkill her ne kadar gentg
kitlelertn terclhlne dayä11 blr sistemle (yani
oylarr lle) oluqturuluyor, yada devletln bir ku
ruftu olarak üretlm araglarrnr eller:l-4de bulundu
lan srnlf ail-rna bagka itlevlerl gören devlet
a!acr-n1n bir pargasa olarak, devlet tj-pinin 9e-rektirdlqi temel iglevlerln.ln alaFlna grkamaz.
Feodal ilretln 1ll$kilelInden, kapitalist ürettm
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iliskilerine geciqte ve kapitallst devlette ö-
nen kazanan parlarnentonun fonksiyonu esas ola-
rak üretim araglarrnl e1lnde bulunduran sanrfa
karsa yükseten rnuhalefetl yumugatna ve I'dernokra
tlk" btr görllniln kazanma arnagr ile yasanra göre-
vi- verlen burjuva demokratlk kurümlaldan biri-
d1r. Burjuva demokratik kurmlara yerle$nig oldu
qu ülkelerde. proletarya bu kurumlaldan fayala-
lanmayr gözarda edemez. Lenin, "alenokratik cun
huriyet" proletaryanrn blllnglendirilrnesi, ve
örgütlendirilrnesi 19In en uygun qartlara sahip
bir devlet bigimt oldugunu belirterek, enekgi
kltlelerln iktidara yönelIk mücadeleslnln boyut
lanrnasr igin bellrli gartlarda "demoktatik cum-
hurlyet"e gegigin sävunulabj-leceqt gibi bizzat
burda oluqan he! kuruirdanda faydalanmak gerek-
tiglnl vurgular, Yine proletaryanln amaglarrnr
ve nücadeLesini, segin ve parlemento kürsülerln
de faydalanllarak kltlelere anlatllmasr görevln
alen kagrnalmasrnrda nbir gogukluk hastalrEa" o-
Iarak eleFtlrir. Leninrln bu elegtirisi, burlu-
va demokrasislnln olduqu ülkelerde' burjuva de-
nokratlk kurumlardan fayalalannayl red eden i'

"sol"Iara karg1, devrimci blr tesplt oldugu a-
I akt.rr .

Ancak empelyelizne baöam1r, yenl sömilqecl-
Ilk ili$klleri iqlnde bulunan bir ülkedeki par-
Iementonun gününüzdeki yaprsr bir yana, sömülge
olan bir ülkede, sönürgecllerin kendi sömürll ve
baskr 11i$kilerinl kurunlastrrnak, buna derokra
tlk bir görünüm vermek lgin geltqtirdikleri par
lanento segimleri anläyaqr ve uyqulamasr daha
deqlgtktir. Ayrr bir deöerlendirmeyi, ayrl b1r
tavar almaya zorunlu krfmaktaalrr. Devrimci teo-
ri, bizj.m igin öIü kalrplardan ziyade canll bir
eylen kalavuzu olduöu sürece bir anlam ta91r.
Yoksa lqeriginden bo9a1tr1mr9, mevcut somut
Sartlarrn gerektlrdlöi özel.lkleri göz arda ede-
rek devrimci teoliyi receteler düzeyine indlrge
diqir0iz, onu bu kalrplar lgine sakr-qtararak e1e
aldaqrmazda, deqigik dönenlerin somut durumunun
somut tahlIllni göz ardr etl9lrn1zde sapmalal i-
gine girnemiz kaganalnazdrr. Bu agtdan bakaldr-
gr-nda, Kürdlstanrda devrincl teorl ö1ü formüI-
1er biginindi e1e alarak kendi yanlr$ eylenle-
rinl "dogrultnayr' amag edlnenler hala bu gele-
neti sürdürmeye devam etrnektedirler. Bunun en
somut örneklerinden birlde T.C parlementosunun
deqerlendlrllnesl ve Kürdistan'da yaptlrllan
parlenento seqlmlerine kargr olan tavaldrr.

Buradan hareketle sömttrge b1r ü1kede, sö-
mürgecilerin kendi koyduklarr kuralar iglnde
yaptrralmak lstenen ve yerle$tlrilrnek istenen
segim anlaya$ana eyllmakf bu baglamda Kürdlstan
da sörnürgecll,e!ln bu eylemlnln nedenlerini koy-
mak gerekir. Burada Su sorulara cevap vermek ge
aklr. Birlncisi KülCistanrrn iginde bulunduqu
statü devam ederken, segim lhakk]"n].n" hayata ge
gtrltnesl neyi amagllyor? lkincisi, yaprlan se-
clmler, gizifen srnr! ve kuralar iqinde kitlele
rin gerqek özlen ve lsteklerlnl yansltaqak bir
lradenln bellrlenmeslne imkän verirni? ügüncüsü
segimlere katrlan burjuva partllerlnin. Kürdis5
tanrlr- kitleler-in karglsrna qrkarken asr^1 görev
leri nedir, neyi amaglamaktaalrrl ar? Kürdistan'-
an günümüzdeki statükosunu qörmezalen gelip par-
famentarist yolla kurtuluFu savunan sol partl
Ierin bu anlayrOa hangl tahribatlara nealen olur

Bu sorulara verilecek cevaplal, sömürqeci-
lerin Kilrdlstanrda yaptlrdrqa parlanento segin-
lerlne karsl tavrr allnmasr gerektirdiqini orta
ya qakarrr.
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t 9I 8' lerde Osnanl r lrnparatorluqunun daql" 1-
masryla blrllkte gerek ortadoturda gerkse Anado
1u'da baqlayan lggale, gerek Türk halkl gerekse
Kürt halkr karqr glktnastrr. Emperyal lstler ln 1s
tanbul'a girmelerl, Yunanlrlarrn Ege böIgesine
gakmalarr, Türk halkrnrn antl-i$qalcl bir müca-
dele igin hazarlanmaslna ve ör9ütlenmeslne ne-
den oldu. 1919rda samsundan Anaalolu'ya grkan M.
Kemal I in kataldrql, Slvas-Erzurum kongreleii
bir dlzi iIigkile! iglne girmesi sonucu hareke-
tln ba$rna gegneyl ba$arrr. Ve 1920rde Ankara'
da kurulan, Ankarä mecllsl aracrlaql lle insi-
yatifi ele gegtrlr, Ayna dönende Güney Kürdis-
tanrda Kürtlexln lnqillz Iggallne ka!9r bag kal
darrsr gilndenaledlr. Ylne Diyarbaktr: ' Dersin ve
Küldistanrn diger böIgelertnde sllahlr Kürt dl-
reni$ g llell varlak1arln]" korunaktadrrlar. 14. Ke-
mal, KürtlerL hem yanana almak, hemde baglrnsrz
ve kontrolu drglndakl bir gellgmeyl engelenek
igin, Kürt aqa, bey ve geyhlerlne mektuplar ya-
zarak, onlarada "islamiyet vehilafetl kurtarma"
savaglna gaqlrrr. Blr qoqunu Ankara meclisine
temsilci olaiak ilavet eder. diüer yandan ala
Xürtlerin "KilrdlstanrJ-n statüsü ne olagaktar?t'
sorununu oyalama politlkasa ile, bunda ba9ar11l-
olduqu zananda. sindirrne eylernle!l lle durdurma
ya qalr$t!. Ankara mecll"sl 1Ik dönemlerde bol
bol "Türk ve Kürt kardegIlö1" tantasanr iSler.
Ancak M. Kemal Kürt iqbirlikgilerini de yanana
alarak, daha bu meclls lki y1l1n1 aloldurmadan
Kürdistanrda meydana gelen her kaprrdannaya $ld
detle cevap verlr. örnegln. Nogglrl katllaml
(1921) Ankara neclislnin uyqulamalarrndan blrI-
dlr.

1923 Lozan antllaqmasanrn görü€ülmesi srra-
srncla I Kihdistan üzerl-ndekl pazarlrklar alevam
ederken. Türk delegesi rsrarla Ankara meclisi-
nin Ttirk ve Ktlrtlerin meclisl oldugunu, onalan
dolaya Musul ve Musul Petro I l er lnj-nde Türkiyel
ye verllmesl 19in rsrar eder. Bu araala M. Kemel
rneclj.se davet etlqi kigllere ve Kürdi"stanrll ba
za beylere, para ve hedlyeler gönderip Lozänra
te1örraf gek$elerini. rtAnkara mecllsinln Tilrk
ve Kürtlelin mecllsi olduqunun söyletneye qa-
1r9rr. Buna raömen Lozanrda gimdtkt nmtsaki-ni1
1i srnrrlarl" qlz1lir. Türklyerde kalan Kürdis-
tan parqas.r igin. "bir y1l iginde halk oyuna
bagvurulmasr, bu baq vurmada Ttirk ldaeresi ka-
bul edildiql taktlrde, Ankara hükünetinalen ay-
rrlnasr' naddesi kabul edlllr. Tabikl, Kilrt tem
s llcilerlnln bul.unnadag.! Loz an konf erans rnala.
emperyal isLlerin bu maddeyi r Türk delegelerine
kabul ettlrmeleri Kürtlerln, ka$ana gözüne aFrk
oldukLart 19ln 19in deöiI T.c srnrrlarr lglnde
kalan Kürdlstan' rn sömilrillmes inl daha dolays.rz
bir biginde kendi el-lerine geqlrmek gayesini ta-
$amaktadrr,

Lozan analla€nasrnda kabul edilen bu madde
hig bir z arnan hayata geqmedi ve kaört üzerinde
kalda. Lozan andlaqmaslnalan sonra. cumhurlyetin
llanr i1e btrllkte artlk Ankara neclisinin. "h1-
lafeti ve islamiyeti l,urtalmak' sorunu da son
bulacaqr-ndan, hazla Kürdistan'a dönecek Kürdls-
tanrrn l99ali gj-derek sönülgelegtirme eylemleri-
ne haz verecektlr. Dlqer yandan da, dünya kanu-
oyu ve Kürt halkrnrn da gözlelinden, sönürgeleq-
tirme iligkilerini gizlenek igin de, Ankara mec-
Its inl ttlr,l mi lletin temsilciler inin toplandl,gr
meclis olarak gösterecektlr. Küradistanrln i9ga1
eylemlne ve Kürt halkanrn ellnalen tek tek alanan
he! hakkana karga yükselen nücadeleyle. "cumhu-
riyete katsa gerici lsyanlat" olarak ilan eale-
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cektir. Bunun yanlnda Ankara mecllsln de. Xüt-
d-lstan illerlnin milletvekill slfatrnr Uaglyan
gah].slarr da ekslk etneyecekti!. Ama bu m-lllet-
vekllert hig b1r za$an Kürt halkrnl-n temsllclle-
rl olmadr9a glbir se$1lerek gelen rnllletvekileri
d.eqiI. btzzat Ankara'da CHF (Cunhu!lyet galk Fr"r-
ka;r.-Stndiki cHP) genel batkana M. Xenal tara;
frndantay2n edllen ki$lterdlr. örneüin' önrilnale
Mardlnri görrneyen btr ktgi, blrkag devre l4ardln
nl11etvelit1l olabiltyor. (6) Ve 9j-derek nTürk ve
Kürt I lerin mecl lst " Ir.ürdi-stanlllar].n katllam ka-
rarlartnl crkaracak, mecburl tskan kanunlarrna
onäylayacal, Ktlrdlstan'r yasak bölge Llan ede-
cek, lstlklal Mahkernelellyle her gehrln alanrna
daräfaglarr dlktl.recekr Kürtqe konugmayr yasak-
Iayaäak ve TCtnin l4illi EEltlrn bakanlarr-' 'bu
illkenln efendllerl TiLrklerdir. Ttirk olmayanla*
rrn tek hakkl vardf , o da btze kölelik etne
hakk]"dl.!" gektinde demegler verllecek' mecfls
kürsltstlnden M.Ketnal, nne nutlu Ttllkürn diyene"
slotanayla T{irküm demeyenlerln, Türklye rde mut-
Iu olamayaca{rnr ilan ederek. Tcrnln ve parla-
nentosunun alnaclnt ve yapasanl en aqak bir bl-
glmde ortaya koyar, 1946'latdaf litrklyerde gok_
partilt hayata geglgte TC parlamentosunun temel
;lteliqt(özellikla Hürdistan sorlrnuna bakaqta)
bl.r iteqt9lkl19e ugramaz, örneiln ' Tc parlamento-
su, slyasl partller kanunu qrkarrrken, her konu-
da oldugu glbl' partller kanununda da Kürdlstanl
rn sönülge statüstlnil gözönüne alarak gaka!Lr.
Tc partller kanununun 89. maddesl göyle deinek-
Ledl!.

"siyasl partller. Tc ülkesl üzerinde. mi1ll
ve dlnl kültür falkltlrklarrna dayanan azanlak-
lar bulunduqunu 1leri süremezler' slyasl Partl-
ler lilrk dillnden ve killtüründen gayrr di1 ve
külti.lrlerl korumak veya gell$tinek veyahut yay-
mak yoluyla Türklye cunhurlyeti- ü1kesi ilzerlnde
azrnlr.klar yaratarak rnlllet bütün1ügünün bozul-
nasr arnacr"nr güdemezler. "

Demek kL, Tc ParlamentoEuna girecek olan
partl ve kl$ilerln herseyden önce' Ti.lrk diLl ve
It.tItürü drgrnda rilrkiye'de ayr.r dlI ve kü1türe
sahl-p insanlarrn oldufunu öne süremeyece9l 91bi.
bunlärI lnkar etmek zorundaalrr da. Buljuva par-
tile!i oy kazanmak igin kendllerinde her tilrlü
yaIan, dolandlrr-ctIrk, sahtekarlrk ve 1kl yüz-
1ü1üqü yertne getlrilm€yecek vaatleri söylemek
hakkinr ve bazende zorlanallklarr zaman(özelllkle
oy avcr.Irgr lgln bazr naskeleri takrnarak) bazr
dogrularr" da söy1üyebillrle!. Ancak fc slnr!14r1
lqinde parlamentoya glrebllmek 19in(gerek partI.
gÄrek gahrs olsun)blr dpgruyu' bi! gerqeül asla
söyleyenezler. Sadece o gergegl inkar etme gö-
revlne sahlptlrler. Bu da "Türktye'de Türklerden
bagka ne dil, ne kültür ve ne Ce millet bulundu-
gu" yalanlnr alurmadan tekrarlamak görevidir'
Bu görev1 yerine getirildlkten sonra gerlsl ko-
Iaydar. Eger egenen slnlflarrn ugaklaqlnr da ka-
bul etmissen. o parlamentoya da glrersin' IC
ba$bakanr- ala olursun.

TC Pallamentosunun bu nlte11üi diln olduqu
9lbi bugtnde deqlgmetni!!1r. Türklye'de tek par-
t111 dönernden gok partllt döneme geg1leblllr,
anayasa deq19eb111r, ama TC devlettni olugturan
tiln kurumlarda blr gergek deglamez: o da Kürdis-
tan üzerlndeki sömülgeci slyasetj-r. (7) Öyleyse
KÜrdistan'daki sömürgeci lliskller.in devamr e-
saslalr üzerlnde olusturulan bit kulum olan
parlamento savunulatak ya ala ornun Kürdistan'1n
sönülgeleqt1r ilmes lndekl yerl ve fonkslyonu göz-
ardr edlLerek anti sönilrqecl nücadele verilemez.
llen anti dömürgeci olduqunu iddia edip. hem de

örnegln. "biz neden parlanentoya gltmeyelln?"
dlye TC Pallamentosu seqlmlerlnin kitleler üze-
rlndekl tahrlbatr görnenezlikten gelip, "anti
sömiirgecl nücadele ayra Sey, seqim aiyasetl ayrl
gey" dLyebilecek kadar l.leri gtdlp bu!juvä parti-
lerlyle segim yalrgrna girenlerr ya Ktlrdistan'
dakl anti ;önütgeci ulusal demokratik mücadele-
yl. antaya.nanr.glaldar veya "kerhenf antl sömilrge-
cl nücadele lgersinde yer alryorlar.

TC Pallamentosu Kürdistan'da Türk egernen
srn1flaranln baskr ve sömürüsllniln devama lgtn
kendlslne düqen nyasama görevlerlnl" yellne 9e-
tlrirken dört yrlda bj.r yaptaqr mllletvekilt
seqinlerlyle ile, her renkten burjuva Partllerlnl
alanlara sürerek, kltlele!1 sersemfetmeyl ve dlk-
katlerinl kendl^ aralar1ndakl glkar gatl'grna1arL-
na ceken bir platformda ya$atarak. baskl' sömtl-
rtt rle zülne karg]. yttkselen muhal'efetl pasiflze
etme ' saptarfta görevlerlnl yerine getlrmekti!.

Tc Pallamentosunun bu yaPlsr ve her boydan
burjuva partllerlnl-n Xürdlstan Polltikasr orta-
dayken. he,: yanayla te$h1r olmuSken, blz Devrim-
cl Demokratlar, bu konuda nasrl tavar aldrkr ha-
Ia DDrlaran parlanento ve seglm slyasetleri ne-
dir? ona gelelj$.

I977 gene1 segimlerinde Pgqeng derglslnde
gakan bir yazl- DD'lar taraflndan benltnsenl-r. o
doürultuda tavar aIlr'

Peqeng derglsinde se91n1er ve fa$1zmle l-l'-
gj.li yazrlan yaz]'1a!da, segimlere glren Partile-
ri deqer.Iendlrmekte ve CHPrye oy verilmesi 9e-
rektiqi sonucuna varmaktaalrr. PeSeng'te yazl.lan
bu yazrlara baktlürmrzda TC PallanenLosunun Kür-
rtstan lle tlglli fonkstyon ve görevlerlne hig
degtnllnlyor. Daha doqrusu' PCAeng o dönernde he-
nüz bu konunun blllnclne valmanlgt.!r ' 197?iler-
de kltleler 19lnde ve bagka yayrn organl.rrl'nala
bu konu tartrgrlrrken (örneqin RIZGARI derglsl 3.
sayr vs.) Ptseng'in cHP'ye bagladrür, daha dog-
rusu CHPrn1n Titrklye'de burjuvä demokrasislnl
iglerlige koyacaqr umuilu ve blrazda bu konuya
doqru yaklagan iglnde olaniara karqa reaksiyonel
bir tavlrla hareket etrnesl onu alaha da gerlcl
blr 91z9iye götüldü. Pa€eng, 1977 segimlerlyle
119ri1l tavrrna agarken, burjuva partilerlni e-
Ie alarak AP, MSP ve lrHP'yi gerlcl ve faglst
(MHP) olarak nl-telendi!1r. CHPryi ise, burjuva
revormlst, "antl fa$Ist ve sosyal demokrat bir
parti" olarak deqerlendirlr. CHP'yl anti fa9lst
oalrak gören Pggeng, CBP'nin desteklenmesi ge-
lektiqtni Tilrktye'de faglzmin lktldala gelmene-
sl 1qln, oylarrn cHP'ye vertlflesl igln gall-gr]-
masr, bununla beraber "sömürgecl nlteqlnin te9-
hir edilmesl"(l) Tabii herhalde gunu denek lstl-
yorlar: "Ey ahall CHP söni.lrgecldir, ama CHP de-
mokrattrr ve anti faglsttlr. öyleyse oyunuzu cHP
ye verin" diyelek Pggeng'in önerlsl ye!l.ne getj--
ri1ir. Bu görttgll benlnseyen DDrlar a!t1k Kürdls-
tan'an her yölesinde CHPrnin gönüIü propaqandlst-
lerl oalrak seglm alanlarr-na kogarla! ve Kärdls-
tan'da cHP dahll tün butjuva partilerlne ka!5r
tavrr alanlarr ve CHPrye oy verllnemesioi iste_
yenler-l "faqizrntn ekneqine yaö sürmek"Ie sugla-
drlar,

onlara göre CHP kazanarsa fagistlerln ikti-
darr engellenecek. "FaSist trrmanrq aluracak de-
nokrasl 191er1iqe kavuqacak' denoklatik blr or-
tam olugacak ve Türkiye proLetaryaslda, KÜrt
halkr da rahat bl-r örgiltlenme ortama bulacaktu."
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DDrla!. anti fa$ist mücadeledeki rrgörevlnln
(:) yerine getirirken aynt zananala daha da önem-
11 blr görevlerinl de yerlne qietirtyorlardr. rrEn-
ternasyonalist görevlerini'r ( !) yapryorlardt. P€-
geng'e ve yetklll agizlardan clefalarca belirtil-
dlqlne 9ö!e, CHPrye oy verrnek, fürkiye prolet.ar-
yasryla olnasa gereken enternasyonal dayanrgna
geregiydi, aynr zananda. Bu ne biqim enternas-
yonal görevdir kl Tilrktye proletaryasryla daya-
Dtgna adrna bir burjuva partislne oy verneyi(üs-
tellk o partinin bLzzat kendl halkt karglsanda-
ki sörnürgecl karekterlni de vurgulayarak) öner-
nektedir? Bir burjuva partlsini deslektemeyi en-
telnasyonal görev olarak görenlerin Türkiye pro-
letaryasryla olmasr gereken ent€rnasyonal birlik
ve dayana$lqa anlayrgrnr nasll dejenere ettikle-
rlnln aqrk göstergesldtr. Devrimci enternasyo-
na1 dayantsmanrn iqeriqinl boEa1tarak. EcevitIin
igl kof "anti-fa9istl19i,, ve "sosyaltstliqi" de
rekesj.ne lndlrgerneyi büyük blr gevk_Ie yerlne ge-
tirdller. Fakat bu DDr1ar igln gayet doqa.Idr.
reEcih ettlgl nücadele anlayrst, güncel politt-
ka yapma tavrr, siyasetslzllqt, daha ae_rk blrdeylnle burjuva slyasetinl sosyalist siyaset o-
Iarak kabul edenlerden, nilltan btr milcadele ve
ona uygun doqru devrimcl bir tavrr beklenemez
elbette.

Reformlstlerln "antt faglst ve entelnasyo-
nal 9örev'(i) geregl destekledltl sömilrgecl bur-
Iuva partisl CHP ise, kendlterl iqln kay1ts12,
9artsrz köy, kasaba ve mahallelerl dglasa.rak ov
toplayan "enternasyonallstlerimizinn ( i ) bu karlgrlrksrz gabalarrna baknaksazln 6egim alanlaran-
9a "bizim dagunazdakl 60l, CHp'den el1nI geksin"nhalklar var ailyenler enperyallstlerln oyüncagr-
dtrr', "Tllrkiye'de tek hälk valdar. O da fürkhalkrdrr" nutuklaranl ata ata lkttdara qeIdi.
cHP hükümet olduktan sonra ne "demokratik" ortangeldi, ne rrTürktye proletalyasl ve emekQller ü-zerlndekl baskr azalda" ve ne de "fasiznln trr-
manrsr" durdu. Sadece 22 aylrk htikümät dönenin-
de CHPrnln ntteliql daha lyi kävrandr, CHp, da-
ha önce marksist yaklaglrnla tesplt edllen nite-llgl doqrultugunda daha teqhlr oldu. Tihk ve
Kürt emekgilerinln "umut"(!) olarak Ecevit ve
CHPrslnln nemenem "unutr olduöu 22 ay boyunca
ya$analr ve ptatlkte ortaya grkta.

Arttk Fehlrdeki meruralan, fabrikadakt t$9i-ye ve daqdaki gobana kadar emekcl s:"nrftan häi
keslmln CHP'nln klnin hlzmetlndÄ, kimln vararr-
na SaIrgtr'ganl änladrktan ve ortaya glktiktan
sonradlr ki. DD!laramrzda hemen en keskln antl
CHPTII oluverdllet. Ana antl CHp'll olurken y1-
ne oporttiniznin kucaqrna oturmaktan ve qüncel
politikadan vazgegmed J 1er.

, Oportünisr-1ertn en gok korktuklarr 9eyler-den b1r.l de öze]egtlrlilii. özelesriri oporlüntst-Ier igln intlhar anlamrna gel-ir. cegici ve gün-
cel glkarlar uqruna uzun vadelt qakärlarr f;daedenler. deElgen ve ge119en duruÄIara göre z1k-zakla! qizerek konumlarrnr korumayr yöntern edin-dikler:- igln özeleStlrl hig Oir zäman akrIlarl-na gelmez. DDrlarda bu kurala boznadilar. Bozna-ya da hig ntyetli deglllerill!. yazanlzan iliier
bölümlerlnde onlarrn eleFtlrl v(! özelestlriti
nasrI paslanm1s blr sIIah hatine geti-räLl..Ie;inl
belirti,tlniz lgln burada da bu konuya glrmeyece-qiz. sadece segirn slyasetlerlyle 1lA1Ii ola;ak
cta aynl t.Lvr.r lglnde olduklaranr \,.urgulayarak
gege_L 1n.
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1979'lara 9e11nd1qinde DD'Iar CHp'ye kargl
tavar alrrlarken, en önerBlist seglm slyasetlerin-
de blr deüi$ikllk o1maz. Sönürge bir ülkede sö-
mürgeci perlanentoya temsllcl göndermenin ne an-
rana geldlqlni \/e sönürgeclLerln koyduÖu l(ural-
1a! lginde kitlelerln umuilunu seeIFr sa:1(lrk1arl-
na baglamanan(kl sömüEgeciler zaien bunu yapr-
yor) ne derneh olduqunu hala anlanamlglardtr ve-ya anlanak ist imiyorlat'dtr. Bu anlay_rgIa hare-
ket ettiklerlnden ve en€rjiLerlnl bu ytl CHp t-qln harcaftanan artak ayrp olacaqrnr geg de olsa
anlaallklarr tqln henen yenl dayanaklat aranaya
koyulduLar. Ve kitfelere yenl bir "umut,' suninayagalrqtrlar. 14 Ekin krsml Senato seclnLerlnde
DDrlar bu defa TStp(Türkiye Sosyaltät t$ai par-
List)'1n Kürdlstan ve Türk1ye'dekl mticädeIe ko-
nugundakl prograh ve llkelerlne bakrnadan. TSlpl
Ie_seglm l9blrllglne gltti. DD'Iarrn her 9üg ve
eylem blrllqinde olduqu 91bi "seQIm tgblrliii',
de yine tlkelerden tavlz ve kuyrükgu ffr siya-
setle olugtu. DDrlarrn bu seglm tgbtrll-g.lnde
elde edeblldlgl tek kazang utun süredtrlözel-
llkle s].kr.yönetlnden sonra) tabanrna bir calrs-
rna ve eylem gösterrnenln sancJ.larlna geglci deolsa atlatarak onLarr bir sorunla meggü1 etnekoldu. DDrlar 1977'lerde kayrtsrz-gariirz cHpryegalagarken. tesllm etmek gerekir kI, 19?9'Iaräa
blr adrm nl1erI'r atarak ilkell ve ortak bir ze-
n1n üzerlnale seQlmlere katlldrlar. Kataldrlar
ama. en önenll ilkelerden blri olan ve asgarl
lIkeler tglnde o1mas1 artrk tartl_Salmäyan antl
sömtirqecl- llkeden tavlz vererek bu isbirliölnegldeblldller, DD'lar1a T'Slp'In ortak olarak ya-
yrnladrklarr segl-m brogütü, bunu en aqlk blr bi-
qlmde ortaya koyrnaktadar. Bu brogilrde ne Kürdls-tanrrn statüsü sözkonusu edtllr, ne de EZOP Dl-
LIYLE daht olsa Küldlstan,daki anti sömürqecl
milcadeleye deqinllmez. Bu konuda kltleler; tekkelime söytenmez. (8) Bu konuda olduqu gibl, DD'lar kendllerl yaztp ylne sadece kenäilÄr1nin o-
kuduqu. kendlterl dlS1ndakilere okutmaya cekin-d1k.erl, daha dogrusu utandlklart eägeng'de ya-
zrlan Ig71 seglmleriyle itgi.li tav:.riari konu-
sunda da hlg özelegtlrl yapmayr dilgüntnedlkl erlglbi, bu konuda kendlferjne soru yönetildj.ö.i za-
rnan, oportün_lstL lklertnl efl agl-k bir biqirdde or_taya koyarak trdtln CHptyt destäklemernlz äogru bi!tavrrdr. O gilnkü Sartlar öyle gerektiriyoidu"
qemeRle yetlnmekteydiler. Arna 197?'de qidip
9l9ly. "V verj-n derken, 1979'da aynl t Oye |raiptSIPre oy lsteylnce, I97Z segin tlvrrlairni ha--t:.rIatan köylüIere. CHp'den Ap'ne geeen politi-
kacalarrn cambazlrgr Lglne girerek süs-pus olmak
zorunda kaldrlar, Seglm sonrastnda ise,qesttli
"yeref anlaSmalar" yaptlarak alrnan oylÄrin "sa_yrn ve dökürnti"11e mesguller hala.

_ DD'Iarrn yerel seglrnlerte 1l9i1i tavrrla_rlnda ayni opoEtilnlst llkeslZ ve faydact anlaya_ga dayanmaktadrr, Bu konuda onLarca örnekten ;a-dece bir.tanesine deg.lnerek 9ege1tm. I977 bele_olye seg![.Lerlnale slverek,te cHp adayl destekle_nl-r, Ancak Eazlran 1977 lle Aralrk I,79 arasrndagegen zaman lQlnde Rürdlstanrda bagl-mslz seglmsl-yasetl ve kendL drsr,ndakl adaylar]' l1keli-des-
teklerne tavra glderek yaygLnlagnasr ve tabanrnrahatsrzlJ.9t nedenlyle. öyle I9?? Hazlran,rnda
olduqu glbl CHPre laa191111"az oy saqlama gaIrS-
mala!rna glrnezler. Afta blr ttirlü CItp adalirndän
vazgeqmezler. lJihayet buna da bIr Cözüm bulunur.Slverek CHP beledlye bagkan adayr bir gecede''ant1 sömürgec1", "antl emperyallst" ve ,,anti
faglsL" oluverir. yayrnladtür bir bildlrl deCHPrlt aday tranti emperyallst, antl sömürqeci ve
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antl fagl-st't oldugunu söyler, öyleyse DDrlar ra-
hatga blr adaya galagabilirlLer. Hemen "bak LF-
te bu aday antl sönürgec1 ve alemokrat oldugunu
söylliyor, öyleyse oylarrmrzr ona velmemiz gere-
kiyor. Ve herkes bu adaya qalrgmalrdrr" dendi.
ve blrler de canla-bagla bu adaya oy toplanaya
91iiqtik. diger adaylara oy verdirtmeyerek rra-
dayrmrzarr ( ! ) seqiml kazandrrdrk. "Adaylmlzr'(!)
kazandr atna seqini kazandr.ür- gtlnden itlbaren de
"antL €ötnürgecin ve "antl fa9lstlig1ni" blr yana
brrakarak alevrlmcllere kar$a sömtirgecllerl-n sa-
frnda yoluna devam ett1. (Ki bu kisl zaten önce-
lerl de bu gerlcl lllgkiler lginde olan bir bu!-
juva polltikacrsaycr. )

BU KONUYU NO(TALARKEN, DDI].AR]N KÜRDISTANI
DAK1 SEqIM STYASETI VE BURJIryA PARTILERI I(AR$I-
SINDARI TAVRI TUTARSIZDIR. DEVRIMCI DEMOKRATLAR
TC PARLAMENTOSUNUN KURDISTAN ILE ILGI],T FoNKsl-
YONLARINI GÖZARDT EDIYOR. DDII,A.RIN 'ANTI SöI,IIJR-
GECI MÜCADELEYI vERtYoRUz vE ANTI SöMURGECI I.,II,-
CADELEYLE KURDISTAI.I SORUNUNA göZÜM GETIRII,ECEK-
TIRIIANLAYI$1YI,A SEqII{LERDE TAKINDIöT TAVIR VE
KITLE PROPAGANDAST, qALIS},IASI TABAN-TABANA BlR-
BlRlNE ZITTIR. DDILARIN HER qALI$MAIARINDA OLDU-
ÖU G181, sEqlM DöNEI4LERINDE DE YAPTIKLART vE
KTT],ELERE ÖNERDIKLER1YLE RtTLELERt SERSEMLETMEK-
TEN VE HEDEFSTZ BTRAKI.,IAKTAN BASKA BIRSEY YAPMA-
MAKTADIRLAR,

S O N U qr
Dün blzlrn de savunduguz, ndogrun olarak i-

ddta ettiftuniz DDrlarJ.n temel I'tezl"erlnin beg
ana baqll-k altantla ele alarak eleStlrdik. DDI
Iaran anti sömürgecl ulusal demokratik devrim
mücadeleslnde nerde olduklarr ve nasll bir hare-
ket oldugunu ortaya koynaya gaItgtrk. DD'Iar,
biz henüz bu a9amaya gelmeden ve o hareketin i-
glnde lken onlara yöneltiqtunlz bu ele$tlrllere
takrndrklarl tävr1 yihe taklnabilirler vr getlr-
dlqlmlz doöru eleFtlrllere kargl grkma ltnkanr
olnay].nca, hernen gunu dlyeceklerdlr, "doajru ba-
21 ufak tefek ekslklerlrlz vardar ama bunlarr
glderneye qalrSacaqlz. Hen btz kök1ü dönlt9llmler
dü9ünüyoruz. n

Bunlar ufak tefek elegttriler, eksikllkler
deElldlr. Deqlndiüim1z bu örgiltlennre anlayr.Sr
ekslk1lk de911, lenlnlst ölgütlenrneyi drgtalayan
blr anlayaqttr. llkelerde tavlz ufak tefek bir
eksiklik olmaz, Antl fagist rnücadele anlayrgr-
"ekslklIklerl" tanamlayarak 91der1lecek blr an-
Iayrg deqlldir. Yine gurupsal qlkarlar uqruna,
I Mayrs gtinünü deglttirmek ufak tefek bir hata
olmasa gerek. Bütün bu dlqer yanl191ärf taban
ve kanuoyuna karsr ac1masaz ve dogru devrlmcl
bi! özeleqtiriyi zorunlu ka1ar. Ama DDrlarrn ala
pek öyle s1klntrya gelmeyeceqi aSrktrr. Ama DDr
larrn tabanrnda gerqektek markslst.leninist bir
hareketin ugruna n icadele edenler 19in henüz
he.geyln bitrnediqi ve isterlerse 19inde hareket
ettigi gurubun yapr ve görtlqlerini yeniden eles-
tirel gözle deqellendirirlerse doqru devrimcl
blr gizgiye varnayr basarabllirler.

DDILAR ELESTlRDTClMTZ BU TEMEL NTEZLERTN-
DENN VAZGEqI,IEDEN tDDtA ETTlKLERl "KöKLU DÖNÜSÜM-
LERIN DE ASLA YAPAI',IAZLAR. BAZ1 YEN1 BTqII4LER T-
qTNE GIRERxK YoI, ALI4AYT DENcSELER B1LE TEMII AN-
LAYISI,ARI DEÖI$MED1öt SI'R.ECE YENT SAPMALAR GÜII-
DEME GET1RMEKTEN öTEYE GEqE EZLER. ANCAK ON1ATIN
sorunsal,r ile sorunlart degerlendirneye tabl1
tutuqumuzda kasrr döngü iginde kalmak kaganllmaz

olu!. öncelikle reforni.znln. paslflzrnln ve nene-
lazlmcrlrqr.n hastalt-irnr üsttimilzden atarak var-
olan alurumu gözden gegirmernlz gerekir. (9)

Bizlcr bugiln ele€tlrd1ölniz bu 9örü9leribizzat pratik iqiDde yrlLarca savunduk. Ve Su
anda aalt gegen hareketin säflarrnda yer alan ba-
zr ktgllerl "1kna" ederek DDrlara kazandlrmaya
gaIr9t1k. AIdc DEVRIMCl r.{ttCADELENtN YASALARI ACI-
!4ASIZDIR. YANLIS VE HATÄLARDA ISRAR ASLA KABUL
ETMEZ. K191],ER DE GöRDI'KLERT, KAVRADIKLARI HA-
TAIARTNA KAR$ T ACTMASIZ OLMAK ZORUNDADIRLAR.
Btz DE DUN SAWNDUöUMUZ BU YANII$ GöRIJ9LERDEN
DOLAYT DEVRIMCI RAMUoYUNA öZELESTTRI YAPTYoR VE
TESP1T ETTtOlMlZ DOORULAR ISIöINDA DEVR1MC1 Gö-
REVLERTMIzl YER1NE GETlRMEI( IqlN MTicADELE EDECE.
ölMTzt AqIKLARKEN. GE$MI$TE DÜsTÜötJMIiz HATA vE
YANLISLARIN DA TEKRARLANMAMAS I IqIN DAHA DUYAR-
I,I OI.ARAI{ II,IAR(S lST-LEN1N1ZUIN EMTF€DTCT 1LKELERT
I$röINDA yoLUMUzA DEVAM EDECECIZ, ltttcadelemizin
de bagarr klstasr. bu agamaala Küldistanrnan ulu-
sal demokratlk devrlm nücadeleslnde Markslst-Le-
nLnistlerin ldolojik. polltik ve örgütsel önder-
llqlnin saglannasl.dlr. Bunun iglnde proleter dev-
rlmcllerln bi!119i s aql ahrnalrdrr,

BU NEDENLE TÜM MARKS IST.LENTNTSTLERI BU Gö-
REVI,ERIN IJSTES1NDEN GEI,INMEST 1CIN AYNI SAFLAR]i
DA B1RLE9MXYE VE ORGANTK BUTUNLüEIJ SAöLA},IAYA qA-
CIRIYORUZ.

I{ART 19 8 O

N O T L A R:

(I) Bu söz TC Ba$bakanr Demirelre aittir. De-
rnirel ve DemlreL gibil-er tgln böyle bir pollti-
ka elbette ki qok doqaldrr. Ancak bu sözü söy1e-
tueden, aslrnda bu tavra sürdüren öyle kagarlan-
mr$ "sosyallstlerilniz" varalrr ki, Demirelre tag
q r.kärtrrl.ar.

(2) Bakrnrz sosyal-Ernperyal lzm uzerlne, M.AIi
Davud. Yöntem yayanlarL.

(3) Bkz. Erltretde Devrim. Yöntem yayrnlarr.
(4') DDrlarr Kürdlstanrdakl nücadeleyi antl-sö
rnürgecl olarak gö!ür ve Kürdlstanrrn sömllrge oI-
dugunu söyler. Bunu söylerken aynr anala i'sömür-
cilik tezinl getiren her gurup ayralakgt burju-
zinln sözcüsüdürn lddastnda bulunan blr hareket-
Ie anti-sömürgecl llkenln lnkarl üzerlne gtlg ve
eylem blrliklerine girer. Bu güq ve eylen birll-glnin, gegici güncel grkarlarl- ugruna temel te-
zini inkar eden, ayrrca tahllf eden bu harekete
(TKP) tek satarlrk cevap velemez. Qünktt, cevap
verirse tabän hemen "bu ne pehrlz bu ne lahana
turgusu" dlyerek onlala nyazdlklarlnaza mt yok-
sa yaptaklaranrza nr uyalrm?n diyeceklerinl bll-
diklerlnden en lylsl "yazn-ryalrrn ama yapalrm"
anlayj-Fr. ile yuvarlantp gidlyorlar,
(5) Belki bu iddianrza Ltirazlarr olabj-lir.
Qünkü aynr 1 May1srta yenl Rrzgarircilerde Var-
torda 1 Mayrs'r degi1, "Konut politikastnr pro-
Lestor rnitinginl yaptttar. Her ikl otay eS za-
manda oldugu i9In t'tarlhte llk defa hangj-si?,1
sorusuna cevabr, biz her ikl guruba brrakt.yo-
ruz. Onlar kenili arälarLnda karara varsrn. öy-
Iece tarihgll ere havele etslnler.

devrfr, ..yta 3E'd.
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olaylar, haberler, yorurnlar. .,

Cunaa Ya aonfaa,

PROLETER DEVRlHC 1 ARKADA9-
LAR

Yolda$lar; Tilrklye'de sönürgecl-burjuvazi Emper-
yalizm ve CIA destekli eylen iqerlslne gildi.
qrkarlarr tehllkeye glren tekelci sermaye en son
olarak igrenq yüzüntl en agrk sekllde göstermeye
baqlada. Askeri fa9lst diktatörlükle rahat b1r
nefes älagaftnr tahmin edlyor.

Burjuvazii kendisine kar$t topllrftsal muha-
l-efetin yükseldiEini ve gakarlarrntn tehllkeye
qlrdiöi an, korkar, ürkekleqir ve birden büyük
btr tel-asla igrengllqlnin bütün inceflklerini
gösterneye baqlar, 9österir. Bu asalak burju-
vazt tgtn zorunludur da. Burjuvazi kendl- glkar
gemberlnin daraldlqrn1 gok 1yi görrRektedir. Bu-
nun igin nerede olursa ol.sun kendisine karqr bir
muhalefet yükseldiqlnde, oi her zaman yükselen
nuhalefetl bogmak lster. Bunun igln kendi bas-
kr,cr yöntemlerini uyüulamaya baglar. Ve de bun-
dan dolayrdrr kI yer yer fa$lst cuntasal iCari
r,rekanlzfialall gal.rgtararak kendlsine karq1 yük-
selen muhalefetln öndellerini inha etmeye'katll-
amlar yapnaya, toplu tutuklamalara girlgmeye hat
ta yer yer kendtslnden olmayan herkese en barbar-
ca saldlrmaya baglar. Bütün bunlar geglql de 01-
sa kendilerinin bir nebze "rahat" nefes alablI-
nele.i igindir. Tabi ki sermayenln bu basklcl
uyqulamalara kendine ö29ü degigik biglnler al-
trnda görillär. Ama hangl blqln al-t1nda görüIür-
se görüIsün, her qey onuD g1karr igindlr, ezllen
sömilr{llen ve hor 9örülen kltlelerin sesini kas-
trrnak j.gindir, kendi saltanatlarrnr sllrdürmek
1q 1ndir.

Proleter yoldaglart Anlatr-örm veya anlatmak
Istediüim sermayenin bu evrensel karekteri Türki-
yerde de gösterdl. Blldifiniz gibi,orta-Dogu gti-
nünäzde, srcak günIer yaqayor. Bir taraftan Fi-
Llstin, Irak,lran ve Türkiye enekgilerlnin, Di-
,Jer taraftan Kilrt halklnan milcadel-esl boyutlanr-
yor, Bu nücadelelerin goqunluöu sacak blr savaF
bigininde kendlsini göstermektedir. Böylesi mü-
cadelelerle kar9.r"la$an-özelLkle Orta-Dogurda em-
peryalizrn, elbete ki tedirgln olagaktlr. Elbet-
tekl oyunlarla sömürüsünü sürdürmek tgin yeni
yollara ba$vuraqaktar. Yalnrz burada zarnanr gel-
migken, gunuda bellrtmek lazanrdar ki. O da Irak
ta, lran'da, Fllistinrde, Tilikiyerde ve de hatta
Kürdistanrda srcak günlerln bile yagadaqr bu gitn-
lerde gergek anlamda gtiglit proleter devrlmci ön-
derllklerin olugmamasr.dar.

Tekelci sermaeye kargl böylesine bir nuha-
lefetln yükseldlql, gününitzde Orta_Doüunun diger
parqalarrnda oldugu gibi, Ttirkiye'de de baza ön-
lenler gereklj-dir empelyalizn i9ln, Hele hele
emperyallzn igin öze11tkIe ABD enperyallzrni 19-
ln -ilerl bir karakol olan lranrda kendlsi igin
tehlLke qanlarrnan CalrnCllqr. günümüzde, baska
arayaslar zorunluilur. Iste böylesine bj-r ortamda
Tekelci sermayenln kendlsi lgln I'kalrcarr arayrg-
lar iglndeyken Türklye'de kl toplunrsal rnuhalefet
kendtsi igin büyük bir tehlike haklne geldl-,
kendisi igin sskeri cuntayl tetbjr olarak 9e-
tlrdl, Bu askerl cunta, bir cuntanrn tün gerek-
I€rini yerine getirmeye galrsryor.

30

Ulkentz Kürdistanrala duru'] pek lgaqrcr ol-
namakla birlikte, proleter devrinci önderli{jin
yarat.!lnas] igin atrlan oIumlu ad-rn1ar, yiqit
ve fedakar uqraglar her gün bllaz daha mücade-
lenln derlenip topalLanmasrna, büyük seslerin
verllneslne ve gergek kurtuluga giden yolun ag-
rlnasrna neden olmaktadrr. Kürdistan'da gömürge-
cl buljuvaziye ve yerIl qer.ict lsbtrllkgllerlne
kar$r savaqrm sürdürülürken, saflar biraz daha
netlegmektedir. Bugtln, öze1Itkle Doqu ve xuzey
Kürdistanrda bu durum kendlnl en aglk blr ge-
kilde 9östermektedlr. Ktlrdlstan'an özeIIikle bu
iki pargasanda, proleter devrlmciler baqrmst-zlrk
demokrasl ve sosyalizn igin sava$rrken ve bu sa-
vaglaltnr hergün biraz daha boyutlandrrrrken,
reformlst. tesltunyetEi ve burjuva milltyetgile-
rlnl rahatsaz etrnektedirler, qünkü kr,zrsan milca-
dele bunlarrn keyfini kagrracak ve lsteseler is-
temeselerde onlarr yerli yerlne oturtacaktrr.
Türkiye'de sömülgecl burjuvazlnin korkaklagrna
ve vahqetini lfade eden faglst cunta yönettunl
katLlamlar, geni$ tutuklamalar ve barbar isken-
geler yaparken, HALRININ yanrnda. halktn].n milca-
delesine omuz vermesl gerekenler, korkakl.rk.Lai-
lndan tes llmyetg llikler j.nden do1äyr halkrnl yal-
nrz brraklp, bül-ük bir tela$Ia säqa sola kagnak-
tailrrlar, Ve bu eylemlerlyle gunu ispatlanakta-
darlar: Nürt halkana, gergek kurtulus nilcadele-
sinale ancak proleter devrlnciler öncülük edebl-
IirLer ve ancak proleter devrlnciler bu savagtaf
sonuna kadar savaqabllecek güce sahtptlrler. Ne
yapalarn, blz proleter devrimciler, bu hakl1 sa-
vagln önderlerl olarak bu kutsal savagan zabme-
tini, yitkitnü blr sürü zotluklara ragnen ta$rya-
caqaz.

FöyIe bir özetlersek, 9ene1 olarak Ortado-
gurda özel olarak da KürdLstanrda baq1msl-zlak-
demokrasi ve sosyallzm mücadeleslnde profeter
devrlmci yol blraz daha araLanmaktadtr. fier 9e-
gen glin bu yolda proleter devllncilerln daha
güglendlglnt, prolete! devrlmcl önderllgin zo-
runlulugu kendini en agrk blqimlyle göz1er önil-
ne sermekteallr.

ASKERl CUNTADAN SONRA
K Ü R D 1 S T A N'D A O L A Y L A R V E
GELIOI'TELER:

I- Cuntanrn gergeklegtirllneslyle beraber.
proleter devrlmcller Ktlrdistantda gegj.tll araq-
gereElerle (cuntayl protest.o ealen ve cuntanrn mü-
caalelemlzi durduramayacaqrnt belj.rten ok sayrda
bombalr- pankaltLa!, bildtriler, afigler vb. pro-
paqanda araglarryla, okullarda forumlar kahveha-
nelerde halka aqak konu$malar glbi) cuntanrn ya-
ratrqr noral bozukluqu -hal,kta- gidelilmeye ve
halkrn böylesi bir dururnda devrlmcllerle omuz
onuza züIne, igkenceye, katliamlara ve tilm sö-
mlllgeci-fasist uygulanralara kargt durrnall ve sa-
va$n]alr.dlr dlyerek miicadelelerini daha da derln-
Ie$tirip hl.zlandrrdrlar,

2- Küldlstanrda ve metropolala gerekli daya-
nrgna, gtiq ve eylem birliklerinin olugnasa igin
proleter devrimcller yogun uqra$lar lgersine
glrdller. Bununla IlglIi gö!üglerini ha1ka, yurt-
6eve!, demrk!at ve llericl hareketlere yazrlJ. o-
larak bildlrl düzeyinde görüSlerlni sundular.

3- Güg ve eylem btrllgiyle i1911i görüSle-
rimiz ve gaqrrmrz büyük ve olumlu yankrlar uyan-
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dardr. Metropottle qagrtmrzan gerekl1 ve zainanl-n-
da yaprld1qrnl belirten güqlerle -Dev-YoI, Dev-
5o1, Halkr-n Kurtulu$u' Ku!tutug- bir araya 9e11-
nerek antl sötnürgeci. antl enpetyalist, antl fa-
SIst ve anti feodal llkeleri kapsayan bir Plat-
fornda 9ü9bir1lüi gagrrsl tartrgl.lmaya ba$lan-
nrgtrr. Olumlu bir gekilde netlleneceginl tahtnln
ealiyoruz.

Kürdistan'da 1se gagrlmrza 11gl bir hayli
fazIa, Blz zatten gaür1y1 tüm antl sönürgeci.
antl" emperyallst, antl faqiEt, antl feodal gitg-
lele yaom1gtrk. TabiL, gunu da bellrtmek lazam,
metropol hareketlerlnin önüne ULUSIARIN KENDI
KADERLERTNT TAY1N HA(Kr ilkeslne saygrlr olmaya
ve bu saygr.nlrklaran pratlkte somutlastarma zo-
runluüunu koymuFuz. Bu anlanala blr taraftan net-
ropol hareketlerlyle görügneler1miz In devam etti-
9l günümüzde ' Kürdtstan'da gagrr- yogun ta!trSma-
lara ve berabellnde ol.umlu nttelendiricl yakla-
qrmlarJ- getirmlstir. qaqrrnaz merkezl düzeyde
TEfioStN dahlr olmak kaydayla dlger tüln gurupla-
ra götürdük, Tün guruplaru 1Ik elde tavlrlaxr
olitm1u. Ama bä21 guruplarrn, oZGttRr,ÜK YoLU, DD
(Devrirnci Demokra!1är), TEKo$tN merkez kadrola-
rr ve karar verebllecekr tartrqmalara merkezl
düzeyale katalabllecek elenanlaranan Küldistant
da hazu olmadrklartndan alolaya sorun zaman kay_
brna yol aqabllecekti!, Görilgmelerde dlger siya-
sl hareketlerln verdikleri cevaPlar kasaca Fun-
lardrr:

özGlrRLÜK YOLUi "Bizler ALA RTZGARt'nln gag-
rasrn-! olumlu kalg1lryoruz, Destekllyoruz bu 9aq_
rryr, Hatta güg blrliglnln olusmasa genel llke-
terimlz kabul edilirse anti so\,Yetlk guruplarla
dahl bir araya gellrlz. üerkez yetkillmiz Su an-
da yoktur. Yanl hazrl degiIlz. qagrLni"zr merkez-
den arkadaslara götüreceqlz. Ve hatta Hylesi
bl-r platformun olusmasr i91n zortuyacaErz."

DEvRtMcl DEMoKRATLAR: "qaq!ryr olumlu kar-
galayoruz, Destekliyoruz. Yetklli arkadaqamaz
kürdistan'da deqll. sorunu ona götllrilp bunun bir
an önce haledilmeslni istlyoruz. "

KUK: rrBIzler ALA RIzGARiryi Proleter dev-
rimci bir hareket olarak görflyoruz, Sanimiyeti-
ne lnanlyoruz. CügblrIlil iqin hazlrlz."

PKK: "qagrlyr destekliyoruz. TEKoSIN'e kar-
51 politik tavrlnrz oldugu i91n o gügblrllqi
kapsamrna alanmasln. Bizler özellikle ALA RIZGA-
Rl, KUK ve PKK arasanda btr gügblrllqlnin olug-
Irtasandan yanayr? . rl

TEKO.slN: "Gücümüz orananda böylesi bir güg-
blrliqinln iginde yer almak istiyoluz. Sorunu
merkeze götürüp, bu konunun merkez yetkililerin-
ce ele alrnmasl lgln gaIl-gaeaqrz."

4- son gtlnlerde cuntanrn silah toplamayla
ilgili blr bildirisl vardrr. Bu bildiriyle halk-
tan,ellerlndekl s1lahlar1 toplan0ak istiyorkar.
lkl kez verilen sü.e bitrnesine ragmen sürekli
zaman uzatlyorlar. Arkadaqlararntz gerek bildlrl
düzeyinde gelekse bizzat köy1ere ve d19er gaka-
bileceklerl yerlegim alanlarlna giderek, sömür-
gecilerin bu eylemlerlni boga gakarmaya ga1a91-
yorlar ve de ba$arolr sonuglar veriyorlar.

Bundandlr ki sömürgecil er jstedikleri
silahla!1 toplayam-ryor, halk kendi s11ahlarr.nl

5- Yine arkadaslarrnl.z, cuntanrn gergekleS-
t1!ilnesinden sonra, sava{irn daha da hr-zlandrrll-
masr gerekLi..;ini ki.tlelere götürerek, kitlelerl
devrinci dlnamj.zrnini canl1 tutmaya gal]'gr,yorlar.

6: PKKrnln ve KuKrcula!tn "egenen" oldukla-
rr alanlarala halk cuntanan gelmeslyle bir rahat-
lama lqinde olduklalrnr gösterlr blr durumdadlr.
Hatta yer yer -Derik' Klzrltepe, Hilvan' I'lusay-
bin vd,- halk bu guruplardan duyduüu rahats1211-
gr, yurtsever, alemokrat unsurlarl söm{lrgecile!e
ihbar ederek kanrtl:.yor. Bu yellexin d1g1nda
-hele ploleter devrincllerln yoüun olduEu yer-
lerde- thbar olaylarrna rastlanml-yor,

Cuntaalan sonra sömülgeciler bltyük oranda
tutuklämalara glrigtiler.Bir zamanlar isimleri
qrkmrg ve gün{imüzde blrer sü6 egya91 olarak bi-
ie kullanalnayan insanlarrn hemen hepsi igerl
atalnl glar.

Kürdistanrda ve metropolale zaaflar]' gele-
gi bir sürü gruplar.ylne blr sürü elemanln]. e-
le vermekten kendilerini kultaramatlalar.

Tabi,bu arada proleter devrinciler gerek
gallqma gerekse dtsiplin yönünden gok rahat ol-
duklarl lqin diier gruplar kadar telaqlanmad1-
1a!. ve en az elemanrna sömürgecilere kaptrldL-
lar.Proleter devrlmcllerden ele geqen l-nsanla-
ran büyük goqunluüunun geng Insänlar olmasua
kar$rtakrkadro düzeylnde gok az arkadaF yakalan
dr.Klsacasl r7O crvaranala arkadäq cuntadan ele
gegti.Dlgerlerl devrimcl dufarlatakla ve büyük
bir fedakartlkla gallgnalarrna devam ediyorlar.

8- sömürgecl"ler Halazgirt, Tutak ve Srnrs'
ta askeri tatblkat yaPnayr düqündüler. Yapl-la-
cak tatbikat karadan ve havadan olacaktr. Ge-
nellikle denetlmimlzde olan bu üg alanda sömür-
geciler ancak blr 9ün tatblkat yapablldilerf 9ün-
kü sömürgeciter rlzikoyu göze alamadala!. Tcr
son uamanlarala "nokta operasyonur' adrnr veralik-
Ierl operasyonlatl- geIlqtIrlyor. Amaglara segl-
len alanlarda devrinci hareketi dagj.tmakt1l.

14et!opolde alurum
1- Kürdistan'a göre daha geligkin ve pratlk

tecrübeleri olan metropol hareketleri, cunta ön-
cesi hareketl i 1lk1er inl. koluyamlyorlar. Cuntanu
gelmeslyte birlikte blr suskunluk baglada. Yer
ye! Dev-Yo1, Dev-Sol ve Halku KurtuluFu l1e
btrkag küqük eylem guruplara bazr crlrz eylen-
ler koydular. Tabit ki bu kalrcr ve uzun vaaleLi
nücadelenln bir pargas]. ve saglan teorlk,örgüt-
sel ve politik mücädete zeminine 6EurmaArfl-T-
lTi-gellp geglcl bir karekter kazantr. B11lndi-
qi gibi netropol so1 hareketleri her blri engok
ben eylenclyim diyerek blrbirlyle yar19 halin-
deydiler. cörünen odur kI bugün artak o yaraq
da yoktur,

2- Kurtulustcu ve son olarak da "Acllcl"
bir devrtmci ldam edildl. Ylne blr suskunluk,
Ciddiye alrnar blr gekilde bunlarrn protestasu
dahi görillemedl.

3- En önem1lsi TC devletinl kar$xya almama
suskunlugudur. Bu canafacl sorunu bir kenara a-
tap kügük qeylerle utra$ma ve burjuva demokrasl-
sine umut baülanak temel hastalrktu. Gergekten
bugüne kadax ALA RIZGARITn1n ve dtqer bir kag
hareketln dr-Srnda hlg kimse kitlelere somut si-
yasi hedef gösterenedl.

Cuntanrn gelnesinden gonraki geligmeler k1-
saca bunlaralr-r.

Devrimci selamlarmazla.
30.10.r980
Sami BAI,IER
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Bu yüzden Kürtlere ulusal haklaranr ve dört
ülkede kendllerine genlg blr özerkllk tanrnnast"-
nan zorunlu olduqu lnancrnalayn. qözüfi iqln bu
zorunludur.

M. BAKSl: Sosyallst Enternasyole tiye olmanan
9art1ar1 nelerdir? Sosyalist Enternasyonal.in
blr üyesl olan CtlPrn1n bagkanr BüIent Ecevit blr
kag kez lsveg'l zlyaret ettl. Oysa CIIP'nin tüzü-
gtl Sosyallst Enternasyonal r l-n ve Sosyal Denokra-
sinln prenslplerine ayklrldt-r.

Türklye'de on mllyon oLmasrna raqmen Kilrt-
Ielln varll9a ve haktarl CHP tarafrndan tanrnma-
maktad1r. Bu alurumda CHP So€yallst Enternasvona-
le nas].1 ilye olabillr ?

OLOF PAIME: Btzlm lg1n BüIent Ecevit ve par!1sl-
Ttlrklye'de demoklatIk prehEiplerl savunan parti
ldl. Fakat Ktlrtle! 6ö2 konusu oldugunda Türk1ye'
de bu klrr€enin ele$tirl dt$r tutulacaqr anlamrna
gelmez.

M.BAXSI: Sadece l<ürt olduklarr Igtn on nilyonluk
bir halkr.n var olduqunu kabul etneyen btr parti-
nln demokratlk olduqu söyleneblltr nI?

Atatürk taraft"ndan kurulan CHp haleD Ata-
türk tarafLndan formüle edllmlq .rrkga ideoloji-
Ye sahlpt.lr.

OLOF PAIME r Atatürk ölell gok oluyor.O günden bu
yana partl geligmls olabj.lIr.
M.BAKSI: Bugtin Irak ve lranrala KtirtlerLh lstem-
lerine vahget l1e cevap veriliyor. Bu gün Tilrk
orilusunun 300,000 askert Türkiye R{lrdlstanranda
bulunmaktadLr.

OLOF PAL!,!E: Kilrt halkrnrn gok zor dulumu lle son
senelerde llgllenrneye ba9lad.rk, Ve bu soruna kar-
9r llgl artnaktadrr. Barrggtl blr qöziln özerk1lk-
ten gegnek zorunalailtr.

I,I.BAKSI: Kürt sorunu BM yada Avrupa Konseylne
9ötürmeyi dü Sünüyormusunuz ?

OLOF PALI4E: Bu 9ün deg.Il, fakat sorunla tlgllenl-
yoruz.
M.BAKSI: Uluslaiarasr blr kamoyu ve Sosyallst
Enternasyonal KüI|t halkr lgtn blr gaqrr ile bas-
kr unsuru olabllir. Vletnam halkrnin ABD've kar-
91 kazandrqr zaferde uluslararasr kamuoyu;un gok
önernll olduqunu öqrendik.

OLOF PALME tEvet, fakat Kttrtler henüz o dururnda
degtI.

M.BAKSl: Slzce bu neye baüladl-!?

OLOF PAI,ME: Bence Kürtlerln dbrt ttlkede birer
au anlak olnas! ve bu lllkelerln Kürt sorununu
qözdüklerlne baEI.rdl-r.

II.BAKSI: Fakat bu dört. ülkentn gimdlye kadar
Kllrt so!ununu gözüm gekt1lerl vahget ve rnillta-
rlzm olnu$tur.

Bu yönternle Kürt sorunu qözümleneblllr mI?

OLOF PAIME: Hayrr. Ben de lnanmryorum. gözün ba-
rr-SgaI yoldan olmal ldar.

:;r::r::::':::::i::i::iiii:i::::l::;::r::r:::::i:ii:i:::i:::::::
::::::::::::|:;|||||:::|:j:j::::

OLOF PALIE iI. göriirmt

M.BAKSI: Bu ya1 26 Mayrs'ta tran cunhutba9kanr
Benisadrr lIe TahranrCa bulugtunuz, Toplantada
Avusturya Ba$bakanl Bruno Krelsky ve lspanya
Sosyallst llderI Fellpe consaleztCle haz.!! bulun-
du1ar. gimdl olduqu 91bi o zamanCa ltan ordusu,rid-emokratlk bir lran ve otonom bir Kürdlstan"
isteglni llerlye süren Kürtlere karSa saldürya
gegmiSti. 14 Haziran tarl-hlnde lran dr.SlSlerl
bakanl Kutblzade 1le lsveqrte 9örüStijnü2. Ktlrt
sorununu bu l!an llderlerl 1le tartlgtrnrzml?
OLOF PAII'tq: Gezlmizi llk ahacr lran devrinl hak-
kr.ndakl btlgilertmizi geli$tlrnektl, Bizce tran
devrlml Sahrn baskrslna kargr ve baörrnsl"zlrk i-gln, ba9ta ülkede gok güqlü bI! hegemonya kuran
Amerlkarya kargr olmak ttzere büyitk devletlere
karel vermekle haklrydr.

Hem ziyaretlmlz srrasl.nda herde dt"Slgler.l
bakanr. lIe lsveq'te Kürtlere kargt girlqilen
eylemlerin dünyada kusku yä.att1ö1Dr belirtmek
amacryla Kürt sorununu birkag flrsatta tartrgtrk.
H.BA(S1: Tün styasi, kültürel ve lnsanlr-k hakla-
xudan y.oksud. Türklye, lran, Irak ve Surlye,de
toplarn 20 nllyon Kürt vardrr. lsvec Sosyal Demok-
rat Parttsl ortadoiu da Kilrt sorunu hakirn<ia ne
düqünityor ?
OLOr PALITIE, Blzce Kürtler bir ulustur, buda kürt-
IerIn özerk olrnasr anlalllrna gelnrektedir. Bu ö-
zerkllk antlaqna yoluy1a, yanl barrFg.!1 bir yo1-
dan gergekle$meltdlr. Kürtlexln tran'da bugünkü
durunlarr, bilyük blr ö1güde Ktlrt halkrnrn yok
o1ma6r pahasl-na Irak'1a'anlagan Sahln poll"ltka-
gr,nrn bir sonucudur.

Aynr zamanala kabul etrnellylz kl Kitrtlerln
dört ayrr (ilkede yagamasa ve blrer azanl_rk olu9-
turnalarr, onlalr qok zoi blr durumda barakmrg-
trr. Bu yüzden acr geken Kürt halkana seßpatl
duyulnaladlr. Aynr zamanda aqak ka1plilj.kIe söy-leneliyin ki, Kürt.ler1n ayrr blr devlet kurmalä-
rrnln politik-pratlk aqrdan mtimktin olduguna gah-
sen lnanmryorur. Gergekgl bir amaq. genis özerk-
llk ve Kürclerln döri ayrr ü1kede-yagamaiarrna
raqmen blrlikte olmalartna olanak verllmell-di!.
ll.BARStr Sosyal Demokrat Partisl gibi Sosyallst
Enternasyonal I de, ortadogu sorununun piListin
halkanrn blr devlet kurma hakka qaranti edllne-
den qözüIebllecetini görmeye bagiactr. Daha evvel
lsrall'lrl varlatl I1e yakrnalan llglleniyordunuz .Kürtlerln blr devlet kurma hakktna sahlp olmasa-
na ne allyorsunuz ?

OLOF PAIlrlE: Demin de dedlü1n glbl bir Kült dev-Ietinln kurulacagana lnannryorum, cergekgl glzllrn
dört ülke lginde özerktlk olmalratlr. Han6f Äo-
delin en lylsl olduqu hakkrnda ba{rmsrz bir gö-
rüqe sahlp deöillrn. Bugtin Bask ve Katalonyalilar
lqln qellgrnekte olan lspanyol modeli veya yugos-
ratJYa ctaKl s 1Stem.

Fakat Kilrtleri.n ulusal haklartnln tanlnma-
srnan uorunlu olduqu lnanctndayrm. qer dörtpargayr dört üIkeden koparlp bir devlet kurmakgerqekgl olmadaüt gibi nelere malolacagtna kes-
tlremiyecegimiz blr sava$rn dr9rnda mümkün de-q1ld1r.
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Klrrdl.t.n Eorunu YInc
itveg Ptrlr,monlotundt hl

VPK (SOL KOMÜNIST PARTl-
s 1)'N t N XttRD I S TAr,l,A I L I S K 1 N
oLARAK lsvEq PARLAMENTOSU-
NA SUNDUöU öNERGE

cünüfiüzde, ortadofuda Kürtlerln sayasr yak-
lasrk olarak 20 milyonu bulnaktadar. Kürtlerln,
nüfusu iskandinav ülkelerl kailar ve 500,000 km-
alanda halkrn goqunlugunu olugturuyor,

Ama, tsveglir NorvegIi, Flnlandlr. Daninar-
kalr.lalrn ve lzlandalrlall.n üIkelerl devletleri.
olnasana karSan Kilrtlerin blr illkes.l yoktur.
19l8rde ltlIaf ülkeleri osmanlr lmparatorlu$unu
yenerek, ortadoguyu aralarlnala payf a$tala-r. Böl-
gede yagayan halklär1 gözönüne alnadan yenl dev-
letIer kurdular. l4titegallp devletlerin iktldar-
larr.nr- sürdürme lstenelerinln en önale gelen önem-
1l nedenl petroldu. Bunun lqln Kürilistan I rn 9e-
9itll pargalarr- bu dört üIkeye düStü, Tilrkiye.
tran, frak, Suriye. Binlerce yrdan beri Kürt1e-
rin yagadr.qa bu bö1genln ortasrndan srnarlar qe-
ktldr.

9u g{ln (tlrtler-ln on mllyonu Türklyede, üg
mllyonu Irak'ta, alt]. rnirlyonu 1!anrda ve yakl-a-
Srk olarak 8oo.000 de surlye'de yaqryor. EIll
yaldan berl, Kürtler yukarda adr gegen ülkeler-
de zor polltlk, Askerl ve kliltürel baskr altan-
da yagalnaktadarlar,

1979 baharrnda gahr-n alevrllrnesi Kilrtlere
büyük iinlt verdi. 9ah1n ordusu daglldaga zaman
lran Kürdlstantrnda Kültle! hern askeri hemde s1-
vil iktldarr aldrlar, demokratlk blr lran lglnde
seklz maddellk blr programla polltlk ve kültürel
otonoml taleblnde bulundular, Fakat Hurneynl, 1-
ran nufüsunun yarrsrnr olugtuian, Azerllere,
Iiürtlere, Belucllere, Araplara ve Türkmcnlere
herhangi blr blqlnale ulusaI haklaran verilrneslnl
kabul etrnedl. lstenlerine Sidetle kargrlrk ver-
dt.

Ayna türden zorbalaqt. Irak oldusu, Irakrta
yagayan Kürt halkrna karga kulanmaktadlr. flak
ordusu ve Kült ger1la birllklerl arasrDda 19601
fardan beri savaF sürmektedir, cün geQtlkce g1-
11rdek1 Plnogetre benzeyen Saddarn tlüseyinrin
Baas rejlmine karSa, lllkenln büyük qoqunluöunu
olu$turan rnuhalefet cepheslnde Rürtler de yerl-
nl aldl.

1975 yrlrndag bu yana, Türklye-Irak sanrr]^
boyunda 25.000 km-lrk alan Küitlerden ar1ndrial-
ftaqtr.r. Köy1er yakalrp y]'ktlmag, su kaynaklatr
betonla kapatr.lnlqtrl. Btlyllk prtrol yataklarlnln
bulundugu bölgede, Baas rej lrnlnln amaq1, Kilrt
halkrnrn büyük kesiminl Arapla$t-rrnaktrr (As1-
mile etnektlr). Bu son üq yal lqinde 600.000
lnsan zorla iskan ed1lmi9, bln kürt de öIdürü],-
lnü9tür. Irak zlndanlarr saddan Hüseylnte muha-
lefet edenlerle doldurulmugtur. qogukla! ve ka-
cllnlarda zinclana atrlryor. tranttla oldugu glbt
Irak kürtlerl de denokratlk bir Irak lQlnde Kül-
tilrel ve Polltik otonoml lstiyorlar.

Bu son yalda lran'da meydana gelen olaylar
Türk hükürnettni korkutuyor. 26 AraIrk 1978 tarl-
hinde rürklyenln ltg btiyük gehrlndei lstanbul.
Ankara, Adana ve Kürdistanrrn onbir(11) 1ljnde

srkryönetLm ilan edlldl. 25 Mart l9?9tda slkr-
yönettrn Kilrdistanan dört 111nj. daha kapsayaraP.
uzataldt.

lranrdakj olaylarrn yaratagaür tehl lkeYe
Illgkin Sahan devrllmeslnalen sonra. zamanan bas-
bakanl olan Ecevit, Türkiye Kürallstan'ana alaha
fazla asker yaqalmasrna gerekli buluyordu. Su
anda Türk ordusunun 650,000 askerinden 400.000
Kihdlstanrda bulunmaktadrr.

Atatürktln Kürt halkana ihanet ederek 1924
en bu yana Kürt dlllnl yasaklamastndan sonra,
bütttn Türk hilklimetlerl Kilrt halkrnr zorla asi-
nllasyona tabli tutmu$laldrr. Ne lqsavaglar ne
mecburl lskanlar, ne zlndanlar ne de gegitll ya-
saklaftalara ragften Tülk devletldln gegitli yetki
organlara Ktirt halkrnr Ttirklye'de yok etneyl ba-
ga!anaalrlar. Gün gegtikge zinalana at11an yäzar-
larrn cazetecllerln ve Polltlkaktlf olanlarrn
sayrsa goqalmaktadrr.

Hazlran L974rte 120.000 Krbrrsla Türkü Ma-
kariosrtan "kurtalmak" ve ,lkdenLzde ABDrye bir
denlzüsü yaratmak i91n Nrbrrs'.ln t,I0 rDr 199a1
eden zäftanrn bagbakan]. Ecevit. Türkl"ye'dekl- on
nllyon Kürdün varlrgrnr- ve onlaran lnsancrl,
(ültürel ve polltlk hakla!r.nt hlg bl-! zatnan ta-
nrmaalr. Bunun terslne Ecevlt, hükümet devreslnl
fitirtLere kargr baskryl daha gok yoqunlagttrmakta
kufla m$t1r.

Kasam f979rda Ecevltrln yerlne gegen Demlr-
eI, Türk halklnan da zarar göreceql, fakat ger-
gek hedeflerl Kilrt halkana yönellk olan bazr ya-
sa tasarllarrnr parlanentoya sundu.

l-Devlet cüvenltk nahkemelerlnin yenlden
kurulmasrnr, 2- önerllen yenl örgtltler yasasrnda
Türk devletlne zatar verecek, polltlk ve sendl-
kal örgüt1el1D inkanlaranr- s anarf andr-rrlnaslnr-.
yani Kürtlele, sosyallstl-ere ve kornünlstlere ka!-
gr alernek yasalarl glkarrlmrstrr. 3- Ülkede ol"a-
gantlstü durumun yaratrlmast"yla, orduyu güqlendlr-
mek ve yenl yetkller verme tasarrs1.

Yukarrala bellrttlölnlz gerqeklerden dolayr
( agaqrdaki noktalarl- ) önerlyoruz:

l- Parlamento BükünetLe beraber, dlger dev-
letlerle- örneqln tarafsrz ve lskandtnav devlet-
lerlyle- lgbirligl yaprp. önctllitk ederek, Kürt
sorunuDu BIrIegmlS Mllletlerln lnsan haklar1 Ko-
misyonuna. ve Polltlk Kültüre1 ve lnsanlarrn u-
Iusal ve uklarrnilan dolayr ayrrmcr-lr,üa kargr
galitan ulus lararas r- organlara götilrnes lnj-,

2- Parlamentonun Hüktimelle birllkte Türkiye
Irak. lran ve Sullyerde Kürt halkua baskl yapal-
drürna, aslmllasyon polltikaslnrn var olduqu, ve
Kürtlerln öIdürüIrnesine kargr gl-kt1q1na bellrt-
rnesini Istlyoruz,

sTocKHolr.r. 25, ocAR r980.

LARS WERNER (VPK)
ETVOR MARKLUND (VPK)
NtLs BERNoTSoN (vPK)
OSWALD SöDERQVIST (VPK)
HANS PETERSON (VPK)
C. H. HERMANSON (VPK)
JÖRN SVENSON (VPK)
EVA HJE],MSTRöI'I (VPK}
BERT I1, MABRINK (VPK)
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ö N E R G E:
Lars WERNER ve diqer (VPK)rltlarrn önergesl:

l- Parlemento, Ftikilmetle beraber, dlger devlet-
Ierle - örnegin talafsrz ve lskandlnav devletle-
riyle- tgbtrltgt yaprp, öncüIük ederek, Ktirt so-
rununu BirleSnlg l4llletlerln insan haklarr ko-
misyonuna Polltik ve Kültürel ayrrmcalrkla ug-
raqan uluslaraEasr olganlara ve insanlarln ark
ve nllllyetten dolayl ayrrnlarlna karga koyan
organlara götürnesini.
2- Parlamento, Hükütnetle blrltkte, Türkiye, Irak,
lran ve S urlyerde Kürt halkr.na baskr, yaprldrqa-
n1, aginilasyon politikastnrn va! oliluüunu ve
Kürtlerln öldürülnesine karg]" grkrp rnahkum etme-
sinl belirteiek tav-L! takt,nmasrn1 lstlyöruz,

GEqMl9lN TEMELLERl
Kürtler, köklerint Antlk Medlerlne kadar u-

zatan s]"nrrlr elnik bir qurupturlar ,l(ürtler Fars-
caya yak-rn olan Indo- Avrupalr blr dll konuguyor-
lar.Kürtler 500.000 kln- genigllkte b1r bölgede
ya9lyorlar.Bu böIgentn geklrdeqlnl olugturan a-
lana coqrafik ve Tarlhi olarak Kürdistan adr ve-
r111r. Fakat Coiraflk blr kavrar. olan Slgede
blr ml11et hig bl-r zaman olugmamaqtrr. XLlrdlstan
beg ülkeyI kapsar: Türk1ye, lran' rrak. suriye
ve Sovyetler Birliql. tran'da idarl bir bö1genln
isnl t(ürdlstandar. Tahnini olarak 10 nilyon Kürt
varal.rr.-I0 1Ie 16 mllyon arasrnda degigen rakam-
lara laBtlanrr- Bunlarrn yärasl Türklye'de ya$r-
yor, ilg hilyon lranrda lki nilyon Irak'ta. 500,
000rnI suriye'de belkt 200.000 sovyetlerde ve
daha az blr Lübnanrda yagarnaktadrr. Kürtlerin
büyük gogunluöu sunnl-müsltimänlard1r.

Birincl dünya savaganala dügen osmanla lrnpa-
ratorlugunun hlmal:esj-nde bulunan diqer halklar
qlbl I<ürtIer de bafrrnsrzlrk 1st lyordu, fttilaf
devletleri ve pad.tgah arasanala l920rde lnzala-
nan Sevr antlaqmasl, Türklyernln Kürdlstan böI-
geslnde blr Kllrt devleti kurulacaqlnr bellrti-
yordu.Bu antla$na hlg blr zaman uygulanmadr. Ve
yeni cumhuriyet antlaqtnayr kabul etmeyerek, ye-
rlne Kürdistanrrn baqrmsl-zlaütnr- konu etmeyen
1923 teki Lozan antla€masanr lmzalaala, Türklyel
yi modernlegtlrmek ve laiklegtlrmek isteyen Ke-
rnal Atatürk, (ürtlerle qellsklye düStü. Birinci
ve lkincl dünya sava$tnrn ara süresinde bir gok
sllahLr- Kürt baqlmsrzlrk hareketl, Tülk hükünet-
leri tarafrndan vahqlce bast1r1ldr1ar,tkinci
dünya savagrndan sonrada Kürtlerln ulusa1 ve
Kültürel lsteklerl verllftemi$tir.Zamanla iqken-
celer had safhaya varrldr. Ttirk yetkill kurulu$-
larl Ktirtlerin azrnlrk oldufunu inkar etni$f on-
1a.ra daÜIr TürkIer isminl vermiStlr,I925 teki
konurlarrna göre Kürt dilinin baslm1 ve okul-
larda kullanrlmasr yasaklanml St lr.

Irak'taki Kürtle!in isterni olan otonoml
anlayrgla kargr I anmamakt adrr. Srnr.r bölgesi o-
lan l4usulrda genelllkte (ürtler yagamaktaydl,
burasr- I925rte Irakrla birlegtlrildi, karar
m11Ietler topluluEundaD gelmiSti, MiIIetler top-
lulug=u öze1 bir Sart ileri sürerek Rürtl-erln Is-
tekle.rini gözönüne aIlnt'laslna ileri sürmü$tü.
193Irde MllletIer topluluquna üye olan Irakrla
blrllkte ileri sürü1en qart daha somutlagtrrrldl
bundaD böyle Irakrtaki Kürt sorunu sadece Irakl
rn bir ig sorunu deq1l, uluslatarasr bir konu
oldu.
34

.Irakttaki Kürt1e! lse haklarlnr-n tananmadr.-
qrnr llerl sürerek, bir baqkaldrrr hareketl ba9-
lattrlar. Batdat hükünetlne kaf$r. Kürtlerln mü-
cadelesine önderlik eden Mustafa Barzanl idi.
1945tte ezllen bir kürt isyanrnalan sonra Barza-
nl mahkum oldu.

1958'de dtiSen Irak monarSlsinalen sonra,Kürt-
lere yenl hükümet otonoml vereceglni vaat etti.
Fakat verilen haklar sadece kagat tizerinde kal-
dr.Ve 1960rlardan sonra Nürtlerle Bagdad hüküne-
tl arasanda yoqun blr lQ savaS devam ett1.

l,lart l970tte Kürt1er ve Baas rejimi arasln-
da blr antlagma lmzanlanda, bu antlagmada, Kürt-
lerln Arab halkaylae$it bir halk gurubu oldugu
kabul edllmlqtt. Dört sene sonra lrak hükümeti
Kürtlere drn-rr1l bir otononl hakkr tanrdl.Otono-
mi antlaqrnasa Balzani tarafrndan kabul edilmedi.
Fakat Kürtlrln qoqunluqu antlagmayr kabu-I ettl-
1er. AmaQ gelecek senelerde, Kürtlerin yasal blr
konsey segmeslydl.

Hükümete kargr- bir azanllk Kürt gulubu di-
rendl fakat daha öncekl allreruneleralen tlaha az
kapsamlr' olarak nücadale devan edlyordu.

lran'dakl Kürtlerln baörrns]"zlr.k lsteklert
yenl- tarihlere tekabüI ediyor. lttilaf ülkeleri-
nln lranrr- 199a1 etmelerlnden sonla Sovl'et a1a-
nrna düqen bölgede Kürtler Muölak gellgnig btr
otononl yagadrLar. Bu l945ite Kürt Mahabad cum-
huriyetlne dönüqtürülmüFtü.Bu cufthuriyet sadece
blr yal yaFayablldl, Savagrn bltlnlnden sonra gr-
dularrna geri geken lltilaf devletleriyle bera-
ber, lrarl ordu güqleri Kürt curnhuriyetlne 91re-
rek ezdller, Baza küItür özelliklerlnl- serbest
brraknasrna raqmen, lran $ahr her zaman ltü!t1e-
rln bagamsrzlrk lstemlerine kar$r durmustur,

lran devrltnl kürtlerin durumuncla önem-Il bir
deü9ik11k yapmadr^. Kürt halkrnrn özgürlük hare-
ketini basmayl ba$aramayan hükitmetr Kürtlerle
tartrgmaLarr basIattl, fakat ondan sonra hllkti-
ftetln davranrsa yeniden sertlegml$Llr.

surlyeralekl ftürt azrnlaqa Türkiyede rrak
ve lranrda olduqu 91b1 baqr-msr.z bir polltik fak-
tör deqildir. Otonomi lsteklerl yukardakl adrnt
saydr.qrmrz ülkelerde olduqu kadar yogun deölld1r
alil.rürmiz bi1911ere göre d19er vatandaslar gibl
e9lt o1alak toplumsal i$lerde Kllrtler de etki-
li ^l .h{ 1 I u^r1.r

Sovyetler'deki Kürt azrnlrganln ya$antl
Sartlara hakkrnda fazla bllgl yoktur. So\,yetler-
deki Kürtler lran ve Tllrklyerdeki Kürtlere baqlr
olarak ya$amryolIar. Ve dlger Kürtterle gok az
1119kllerl varallr. Sovyet toblumunda Kürt Kültü-
rü bir keslm olarak tanrnmakta. Kürt okullarl
ve Radyo proqramlarr görülmektedlr,

Hatta Lübnan'da Kürtlerin ktrnllqine säygr
duyulmakta, polltik QaI19fta1ar1 yetkill lnakamlar
taraf rnalan engellenmemektedlr.

KOMISYON
Kürtlerln geleneksel ü1kesl be9 üIke arasln-

dan paylagalnrQtar. Hig blr zaman ne bütün ül-
keyl kapsayan ne de ülkenln blr krsmrnda bi! Kürt
devleti kurulmanr-9trr, Fakat Küitlerin ulusal
baqamsazl1k isteFleli lg-yüzyr.lrn (2orIncl asrr)
qe9it11 Sekllde kendi kendini göstemlqtir. Hig
bir frrsatta baqarnsr-z1rk hareketl bütän Kürt
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haLkt-nr toplayarnam1gt.Lr. Bunun yerlne Kürtterin Bunun lgln koml"syon, önerinin I1k böItfunün-
özgür1ilk hareketl daha gok Ktlrtlerin azl-nlrk oI- de ö1än lsteklerln kabul edtlemlyeceglnl öner-
dugu bäIgelerde olnugtur. (Farga hareketLett 9.n) mektedlr.
Kürtlerl.n mücadeLesl 9ene1Ikle govenist olan re-
j lmlere yönellk olmus bu rejinler Kürtlere karil
zorla slndlrme metodlarani. kulanthaktan kaganma-
nrslardlr. Sadece Irak'ta Kürtlerin lstemlerl
b€li!11 bi! alereceye kadar otonotnL ile sonuglan-
tnrstar,

önergenln alk lstenlnde hükünetln bagka
devletlerle 1gbtr1Lgi yaprpr öncillilk ederekr
Kilrt sorunu Blrle9miq Mllletlerln lnsan Hakla-
rr koml"syonuna ve ba9ka uluslaralasr organlara
bollttk ve ki.iltilrel ayrrmc11r.ga, ayn]. zananda
rrk ve uluslarrndan dolayr haksrz muaaele gören-
lere karga galaqan organlara götürmesi istenmek-
tedlr.

lsveqrln lnsan haklaruan savunulmasl konu_
sundakl tutuhu qok agrktlr. Polttlk ve dlni 1-
nanglarudan, rrk ve ulusa1 kökenleri nedenlyle
lnsana yaprlan tüm baskl ge9itler1ne, nerede o-
lursa olsulrr mahkilmedlyoruz. srk slk b€Itrtlgi-
rnlz bu agrklama pek tabtidir kI nazlun Kürt hal-
krnr. da kapsamaktadlr.

önerge 1Ie aynr nuhtevada olan aqak blr so-
ruya 18 Ocak I98o'de digiglerl bakanr OIa Ullsten
mecliste cevap verrnlgt1. D19191ert bakananln ce-
vabrna göre, b<jlgedekt krltlk durum. Rürt soru-
nunu al€stekleyen genl9 uluslar arasr. blr kamu-
oyu yaratrna qabalaranl zorlastrragaörna ve Kült
sorununu Biilesnig Mllletler baÜIaJltlnda tartr.g-
almasr-nl 9ok az ol.anaql olduöu Eöy1ennI9t1.

Komlsyon da slmdlllk Kürdlstanrnrn dulumunu
Blr1egmtg Milletlerde ve lnsan Haklarl Konlsyon
unala ele alanmasrnrn qok az olanaqr olduqu kanl-
sandadlr.

Blrlegrnis l"l11letIerln vatandag ve polltik
haklar konseylnin bu konuyu ele alma olanaga,
Türklye konseye üye olmadrqr iqin s].nrrlrdrr.
Difer ülkeler lse konseyl-n genel bölämünü kabul
etmls fakat öze1 paragraflarr veya bolüm proto-
ko1 eklerlni kabul etmlslerdlr, ki bunlar blze
konseye karsl sug lsleyenlerl nahkun etme hakrnl
vermektedlr. (tanl konseyln 5ze1 paraqraflarrnr
ve bälüm protokollerlnl kabul etneyenler haktnda
özef mualtele yapl'lanaz demek lstenilftektedlr. g! )

N O T I, A R:

(6) Bu konuda Bkz, fsmall Beglkq1 rrKl.lrtlerin
Mecburl lskan.r" ve "Türk tarlh tezi ve Kürt so-
lunurr, Rornal yay. 1977-1978,

(7) TEP ile ilgili ytiriltüIen davaalan anayasa
mahkenesinde oyblrligi ile partller kanununun
89. maddeslnln anayasaya ayklrr olnadrgrnr bir
bir ke!e ilaha karar altrna alila, (Mitltyet,50.I
1980)

(8) Bu seglm dönemlnde yalnrzca blr delege
radyo ve lelevlzyon konugmasanda, Kllrt halklnda
ve anti-sömilrgec1 mücadeleye deglnlyor, Elbete
ki egernen s1n:"f1a!rn a!aglarandan f.rrsat bul-
dukqa yararlanmak dogrudu!. BU SEqIUDD DE IEK
DoCRU TAVIRLART BU oLDu. Ama pazarlakta oturalu-
gun bir siyasete karql ftrsatgr alavlanmaktan zl-
yade, ilkelerl ona beninseterek tavlz vernemek
asrl dogru ilevrl,mci tavlrdr-r. Yanl- TVrdekl tek
konugma TSfPre verilen tavlzi aklamaz.

önergenln lklnci lsternLnde, yukarda ad1 ge-
gen ülkelerde, xürt halkrna baskl yaprldrgrnr,
ve bu baskanrn ßürtlerln öIdürülmeslne kargr
grkrlmasrnr hilktlnetln bu tilkeleri protesto et-
nesinl tstemektedlr. öyle b1r önerl yukardakl-
agrk soluda da ilerl sürillnügtil.

clr19 Slümünde de beltrtlldtql gibi Kilrt
halkanan yaSadrq! ü.lkelerde bask1ya maruz tutul-
duüunu. bu llkeler tarafrndan lskenee gördügü
be1lrtilml9tix. 9lndiki zatnanda da Rllrtlere kar-
Fr ayramcrlrk ve baska yaprldr-qrna görebiLlrlz.
Konl-syonun g-orügüne göre bunlarr söylemek gerek-
Ildll. Komlsyona göre Kürtlerin hakklnda genel
bir durum degerlendlrllmes 1 yapmak imkansazalrr.
Kürt hareketleri blrl1k deglldtr, qegltll ülke-
lerde ayrr aylr lsternlerl varalrr, ve ge91t1t tt1-
ke hllktlmetlerl taraf rndan f arklr uvöulamalar
görmü91erdlr.

Koftlsyon. yukarda 1leri sürillenleri gözöntl-
ne alarak önerlnln kabul edllmemeslnl önelrnekte-
dl-r.

Komlsyonün önerisl-, parlementonun önerLyl
kabul etmemesl yönlindedlr.

Stockholm
18 Kasrm I98 0

Drglllgkller komlsyonu ailr-na
GERTRUD S IGURDSEN

Konu eLe alrndrqr-nda toplantlya katr.lanlar,
Gertrud slgurdsen (s), forsten BeDgtson (C) 

'Sture POLl,l (S) | George Aberg(FP), OIle Göranson
(s), Ingrtd Sundberg (M)rllats Hellstrom (s).
cunnel Jonsng (c), Per-O1of strlndberg (M) Jan
Bergnvist (S), Sture Kolpas (C) Carl Lidbon (s)
Björn Molln (FP), lraj-Lls Lööv. (s) ve sten Sture
Paterson (M)

Nota lsLmlerden sonra gelen harfler Partl-
lerln Krsatr-lmr$ lsimlertdir. (S) Sosyal Denok-
ratlar (C) Merkez PartLsl, (FP) Halk Partisl
(l"t) Muhafazakarlar Partlsl. I

(9) Aldrqrmrz habere göre. DD'lar tki hareket-
le blrllkte UDG adrnda blr güg b.irliglne gltml$-
ler. BU yazrmrza bltlrl-rken henüz deklarasyonla-
!1 ell-nezi geqnedlfi lqin degerlendlrmemlz dr-
Sanda tutuyoruz. Yalnaz UDG (UluEal Demokratik
GügbirIlü1) Inln Ktlrdistan'dakt tFblrlikqileri
hedef degilde I'engelrr olarak getirenler ytllar
önce bunun özelegtlrlsinl yaptrlar, Ayrrca DDI
lar bu gurubu efegtlrirken, "siz hedef-engeI ile
aqalara. beylere karga mücadeleyi yunugattnrz,
Kararll nücadele bu teorl i1e agaLara ve beylere
kar9r. verilmez.r' dlyorlardr.Xi bu eleqtirl dogru-
tlur. Ama rrköklü dönügünIeri'r tasarlayan DD'lar
be9 yr1 sonra gerlye giderek, sömürgecllerin i9-
blrllkgllerine karst oasal blr mücadeleyl öner-
dtklerl, mücadele boyutlandlkca leformistlerln
nereye gideceg-ln-in ipuqlart deql lmi?

DDrlardan beklenen rrköklü dönü9üln' bu kadar olur.
(Bkz. UDG Deklerasyon. Jina nü yaylnlara) I
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CEIEI(G
xort ü geleng
xurt 0 z irek
reng e 19 sali bü

dabe, ku 20

ne zede.
t

u! Ld! aL ry a

br tirCj en ro
drnrvrsand ronahiye
eyn i-y a xwe da

Ib
Kuncakek. kuncrkek wrrde
da taritiya tarixö da,
dlnavasand xurtiyö

ü z lrekiye
ü gelengi
ü g el engi

d1 wi kunclka tarixä da.

Ic
Dü ra, kuncrka wrrde
bü kulmek ag.r-r

wek da1€ wl.
*

Dr- taritiya tarixe da

dlneqgand dr.10 xwe

b1 tipän zCrin

.L LD

Pencerek, pencerek p19ük

vedrkar
dr d 11ö insaneli da,
Ä ' hörr L:nä vrrr+ i 1/a

0 z irekiyc
ü g el engi
ü Eelengi

nr 
^äL 

ra

j a drl-C xwe

IIc
nir Fr n6n-ar. n r.iiL

b0 du kulilken z6rin
wek gavCn wl.

t

jr Kemal UZUN ra
(f980, 11 Srv{eregre br desten kevne-
perestan -axan- hat Eehid krrrn)

ilr$illr!ilt!f ilililnrtm!tn[!tl!rFfi iriltiFtl$ilifi fi trffiülll{tfltfnfi

r l-La

Dr taritiya tarixC da

dagerrsand qaven xwe

ba kulnek ken

IIlb

vedada
ser riya felat da,
yadigar dlda xurtiye

0 z lrekiyä
O q e lengi
ü gelengi

b.l kene g avan

bo rewiyen felat.

IIIc
Dfi ra hällna hür
bü destek gul
h'ek cevä wi .

*
fVa

Dr tarltiya tarixe da

drpeyrvlya
br zFanen cur be cor.

IVb
Brüskek, brüskek zr-rav
dadrda
dr- zerava drjmJ"n da'
dlpeyaviya zmanC x urt iya

zrrs^ryv

0 qelenqi
O gelengi

bo tirej a yeklm

dr tar 1t i-ya carrxe oa

IVc
Dü ra brüska z rrav
b0 qelengeki
wek wi...

18-8-1980

M. F . BARAN
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