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KARKEREN HEMU WELATAN U GELEN BINDEST YEKBINI 

• 
TEKOŞEıffi NEMIRi 

DEVALAHMET 

J ı vı r sal e k bere. h e va le me ye 
heja, merxas Ahmet Alkan bı 
deste leşgeren dewleta faşisti 
fı kolonyalisti ya Tırkiye hat 
kuştın. Heval Ahmed. bı gru
bek hevalen dın va dıxwestın 
ku sinor derbas bı bın fı bıçın lı 

welet kar fı baren şoreşgeri bı 
go ra şerten roj in, dı bın teda fı 
ledanen faşizme de bihnın 

cih . Le pır mı.xabın ku, feleke 
bı wi re bebexti kır. Leşgeren 
Tırka lı peşiya wan kozık da-
1'\ibfın Roja 27.6.1984an da dı 
navbeyna wan de şer derket fı 
Ahmed dı vi şeride şehit ket. 
Xwina wi nıquti ser axa wela
te wi. Gul fı kulilken çiyaye 
me careke dın bı xwina şehi
deki şoreşger fı welatparez 
hatın avdan. 

H eva! Ahmed lı bajare Qerse 
qeza Kakızmane lı gunde Ku
ruyayle (Zozane Rut) jı diya 
xwe dıbe . Mal Cı malbaten w · 

wek pıraniya gundiyen ,~~~~~~~~~~~~~;,~~~ xızan bfın . Ewwexte ku t>~ 
hesiya Cı bı rasti çaxa 
xwe vekır, d it ku zılm fı 
yeke be heq fı be hı 
gele Kurd te lann. 
zordariya leşkeren R 
kan) dıdit fı fırq 

zen Kurdan fı 
!eta Tırkan jı hev c 
Bı veyeke va wi xızani 
gazi fı bındestiye wek 
reki ilahi" nedıdit fı 

ı.:aba him fı bınyata ve 
geriya. 

ME DA DI)İ! 

welate xwe. qeWın fı mıroven 

xwe iı gele xwe bfı. Jı welat fı 

gele xwe d fırmayine wi dıperı 

tand. Le ew tım bı hevi bfı. 

X wedane bir u baweriyeke 
zıxım bfı . W·i tım fı tım dı ware 
bir u baweri de xwe dıxemı
land iı nfıh dıkır. Usa ji bı 

edebyate re ji mıjul dıbfı . Wi 
gclek helbest ji lı du xwe hışti
yc. Ew dı helbesteke xwe de 
Kenan Aras birtine fı usa dı be
j e: Me caneke dın ji da! Te bı
hist?/ He gelek can ji erne 
bıdın./fı bo azadiye/Belki ez/ 
Belki tu/ Belki ew/ Bı xwin u 
cane me va/ Erne te azad 
b ı kın/ Roje k/ Bı ev ina te re ji
y ane/ Jı bo te hi ne şerkın ne 
büyin. 

Evindare welat Ahmet, wezi 
feke gelek mezın, wezife 
PSKT-Roja Welat dabfı ser 
m ıle xwe ku here Welet fı cw 
karubaren ku gırtıbfın ser xwe 
bihne cih . Le leşkeren ordiya 
aşisti ya Tırkiye wi bı bCbexti 

. Le ewnıkarıbfınpeşi lı 
riya wi fı ew kar fı 

w i dıxwest bihne ci h 
len wi yen şoreşger 

wi bılınd kırıbfı. 
erde fı hcta ku 

ke aza fı serbıxwe 

. sond dıxwın iı wc 
u lı pey xwe hcştıbü 
iya çaven xwe dı pa-
l Ahmed . dı qebra 

dı nav tckoşina mc de d ı ji! 
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ROpel 2 ROJA WELAT -----------~~--------------=~--,-,.----OKUR VE MUHABIRiERDEN 

"SİLAHLAKA BENZElİLE N 
DEHRELER" 

Selam Yoldaşlar, 
Sizlere geçenlerde Bingöl'de 

ceryan eden bir olayı aktar
mak istiyorum. Tabiki basma 
ve kamuoyuna yansımayan 
bir olayı ... 

Bi~öl'e yakın Simani'nin 
dağlık kesiminde iki genç (ço
cuk yaşta) askerler tarafından 
kurşunlanmıştı. Adnan adın
dakigenç hemen ölmüş, Yaşar 
adındaki genç te yaralı olarak 
Diyarbakır'a kaldırılmıştı. 

Bölgede fazla kalmadığım için 
bu gençlerin soyadlarını öğre
nemedim. Ancak olay halk 
arasında büyük bir nefretle 
anıldı. 
Yukarıda da belirttiğim gibi 

olay Çabakçur'a (Bingöl'e) 
yakın Simani'nin arkasında 
ceryan etmişti. Gestapolar (siz 
faşist Türk ordusunun kolluk 
kuvvetlerini anlayın), ispiyon
cu cahşların verdiği bilgilere 
dayanarak, oradaki ormanlık 
bölgede pusuya yatmışlar. Bu 
arada geçimlerini odun sata
rak, veya kışhk ihtiyaçlarını 
gidermek için bir grup genç, 
merkepleri ile oraya, oduna 
gidiyorlar. Pusu kurulan 
ınıntıkaya gelince hiç dur ih
tarı fılan verilmeden grup 
yaylım ateşine tutulur. Biri 
derhal ölür, diğeri de agır ya
ralanır. Operasyonu yöneten 
faşist Türk ordusunun Yüz
başısının anlattıklarına göre, 
çocukların ellerindeki dehre
leri silahiara benzetmişler ... 
Ellerindeki uzun m enzilli dür
binlere rağmen ... Eh, saşma
mak gerek! Dehreleri silahla
ra benzetenler, korkularından 
eşekleri de tankiara benzetip, 
yakında defalurlar ülkemiz
den .. 

K. A.-Bingöl 

GVcVMVZV KiTLELERE 
GERÇEKLERİ iLETMEKLE 
ARmRACAGIZ 

Bugüne kadar avrupa çalış
malarında kendi gerçegimizi 
iletemediğimiz, veya kavuşma 
olanagı bulamadığımız yöre
lerden biri de F.Almanya'nın 
Hamburg yöresiydi. Bugüne 
kadar değişik biçimlerde 
yayınlanmız bu yöreye 
ulaşmış ve Kürdistanlı yurtse
verler arasında belirgin sern
patiyi kazanmıştı. 

Bu yaz başlangıcında aktif 
bir çalışma içine girmemiz ve 
değişik çevrelerle geliştirdiği
miz ilişkiler sonucu gerçekle
rimizi kavrayan bir çok yurt
severi saflarımıza kazanmış 

bu lunmaktayız. Özellikle 
KOMKAR'a bağlı Hamburg 
Kürdistan Işçi Derneği'nden 
bır grup uye ve taraftar üç yıl
dan beri devam eden ayrışma 
ve saflaşmalarda kendilerine 
tck yönlü bilgi verildiğini be
lirterek oportünist saflardan 
ayrıldılar. Dernek üyelerinin 
ortak imzasıyla verilen istifa 
dilekçeterinde ülke zeminin
deki çalışmaların terkedilme
si. "Sol Birlik" çalışmaların
daki sağ anlayış, Kürdistan'ın 
kurtuluşu için gerekli olan 
ulusal kurtuluş cephesi çalış
malarındaki sekter tutumlar 
ve nihayet 12. Dünya Gençlik 
Festivali çalışmalarında kür
distan gerçeğini inkar edici 
tutuma yer verilerek bundan 
böyle Roja Welat saflarında 
m ücadele edecekleri vurgu
landı. 

Sözkonusu arkadaşların sa
flarımızda yer almasıyla, çalış
malarımız daha bir hızlan m ış 
J urumda. Bugüne kadar «:>rta-· 
ya koyduğumuz doğru politi
kanın ışığında bu çalışmaların 
ürününü kısa bir sürede ala-
cağımızın kanısındayız. 

Gerçekleri kitlelere aktarabil
diğimiz ölçüde saflarımız ge
nişleyecek ve mücadelemiz 
gelişecektir. Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesinde Roja 
Welat layık olduğu yeri ala
caktır. 

Yılmaz-HAMBURG 

Hastalik Yuvasına dönüşen 

İLTICA KAMPLARI 

Yoldaşlar. 
Kaldığım iltica kampındaki 

insanlık dışı yaşamın bazı 
yönlerini, yayınlamanız için 
yazıyorum. 

Benim bulunduğum Do
naueschingen kampında 60 
yurtsever insanımız vardır. 
Çoğunlukla aileleri ile birlik
tcdirler. Hastalık yuvasında 
perişan olan insanlarımız 

çoğu günler aç yatıyorlar. Ço
cuklar çok perişan bir vaziyet
tcdirler. Çok sağlıksız bir bü
yümeyle karşı karşıyadırlar. 
Hiç biri doğru dürüst yemek 
yiyemiyor. Biz yetişkinler d ah i 
yiyemiyoruz. Pislikten ve vita
minsiziikten hemen hemen 
hergün bir çocuk hastalanı

yor. 
Yemek sorunu kampımızda 

en önemli sorunlardan biridir. 
verdikleri yemegi doğru dü
nist ve doyasıya yiyemiyoruz. 
Bu yemekleriyiyemiyoruz. de
diğimizde: "devlet hem sizi 
beslesin, giydirsin, bir de ye-

rnek mi beğenmiyorsunuz?" 
cevabıyla karşılaşıyoruz. 

Ayrıca 6 kişi küçük bir odada 
kalıyoruz. Bir oda 6 kişi için 
küçüktür dediğimizde, bize şu 
cevabı veriyorlar: "B urasını 
otel mi sandınız?" vs. 

Binlerce km. öteden, faşist 
cuntanın elinden kaçmak 
mecburiyetinde kalan Kürdis
tanlı yurtsever insarılarımız, 

aileleriyle birlikte sözde "de
mokrasinin merkezi'·. "insan 
hak ve özgürlüklerin savuncu
su" olan F. Almanya'dan iltica 
talebinde bulunmuşlar. 

Insanlık dışı muamelelerle 
karşılaşan bu insanlar, faşist 
cuntanın işkencelerine ek ola
rak, hastalık yuvası olan bu 
kamplarda da işkence çeki
yorlar. 

I. ROJ 

SUDAN'DA ASKERİ DARBE 

Bilindiği gibi son aylarda Su
dan birtakımgelişmeleresah
ne oldu. Numeyri'nin Ameri
ka gezisini fırsat bilen askeri 
güçler ülkede son aylarda grev 
ve protestoları engellemek 
için yönetime elkoydular. 

General Abdulrahman Swa
reddahap yönetimi ele aldı. 
Ordu zoruyla grevler 
bastınldı. Içinde aydın, esnaf 
ve halk kesimlerinin de yer 
aldığı grev ve protesto g&teri
leri darbeden soorada serbest 
seçim, sivil yönetim, demok
rasi dilekleriyle devam etti. 
Darbe sonrası, Amerika ve 
M ısır, Sudan'la olan ilişkilerin 
aynen sürdürüleceğini bildir
diler. Eski Başbakan'ın yeni 
yönetime kutlama mesajıgön
derdiği bir darbenin fazla 
değişikliklere yolaçamaya
cağı. ülkeye dişe dakunulur 
demokratik hak ve özgürlük
ler getireceği, gerici kanunları 
değiştireceği vb. düşünüle
mez. 

General Abdulrahman her 
ne kadar Batı tipi demokratik 
parlamentarizm laflarını söy
lüyorsa da ilerici güçlerin ses
lerini bastırmak, demokratik 
muhalefeti boğmak amaç
larının başında geliyordu. 
Ordu, Numeyri'nin gelişen 
halk muhalefeti karşısındaki 
aczi ni görerek, ordu baskısıyla 
bu işlerin haledileceği 

inancıyla Numeyri'yi saf dışı 
etmiştir. 

Numeyri diktatörlüğünden 
çok çeken Sudan halkı askeri 
yönetimden de birşey elde 
edilemeyeceğini çok geçme
den anladı. 

General Abdulrahman bir 

senelik bir geçiş döneminden 
sonra sivil bir yönetime geçi
lebilecegini açıkladı. Memle
kette huzur ve güveni sağlaya
caklarını, halk kesimleri 
arasındaki çelişkilere son ve
receğini de açıkladı. 

Askeri yönetimi zorlayacağa 
benzeyen, elde silah savaşan 
ve darbeden sonra geçici bir 
süre ateşkes yapan siyah geril
la güçlerinin sayısı 20000 ka
dardır. Bu güçlerin lideri John 
Gara~. askeri yönetimin bir 
hafta içinde hükümeti siville
re teslim etmedigitakdirde sa
vaşı tekrar başiatacaklarını 
bildirmiştir. SPLA Sudan 
halkının özgürlük ordusu böy
lelikle askeri yönetime ilk si
lahlı karşı koyuş tehditini et
miş bulunuyor. SPLA Sudan 
siyah hıristiyanlarının örgütü
dür. Güneyde kendi bölgele
rinde özgür bir yönetim elde 
edebilme amacıyla savaşmak
tadır. 

Ülkede Müslüman Kardeşler 
adlı trgütün sayıları az ol
makla birlikte etkinliği hisedi
liyor. Dinci bir özelliğe sahip 
olan bu örgüt Numeyri dikta
törlüğünü destekliyordu. Bü
yük bir ihtimalle yeni yöneti
mi de desteklemeleri bekleni
yor. Durum böyle olmakla bir
likte, bu güçlerle darbe güçleri 
arasında da çelişkiler var. 
Askeri yönetim islam yasasını 
biraz daha liberalleştirmek is
temektedir. Bu ise, Müslüman 
Kardeşlerin istemlerine ters 
düşmektedir. 

General Abdulrahman en 
yakın zamanda SPLA lideri 
John Garang ile görüşüleceği
ni, onun Güney üzerinde ne 
gibi planları olduğu öğrenile
cektir, diyor Batılı gazeteciler. 

Numeyri diktatörlüğü sı

rasında Addis Abeba antiaş
ması ilk adım olarak atılmıştı, 
Güneydeki dili, dini ayrı olan 
siyah kesim için. John Garang 
bu antlaşmanın şartlarını ka
bul edilmez görerek karşı 

çıkmıştı. 
Bugünkü durumda askeri 

güçlerin ülke yararına olumlu 
dönüşümler yapacakları çok 
uzakta, ama yarın demokratik 
muhalefetin zorlamasıyla Nu
meyri diktatörlüğünden farklı 
olan bir takım olumlu yenilik
ler beklenilebilinir. Bunu za
man gösterecektir. 

Sudan halkı, haklı istemleri
ne kawşabilmesi, askeri güç
lere, emperyalizme, egemen 
güçlere karşı vereceği sabırlı 
mücadeleye bağlıdır. 

Şermin 
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---------------------------------------------------------------------ROJAWELATRfipel 3 

PSKT-Roja Welat GYK' nin, mücadelesinin gelişim evresini ve 
"birlik" sorununu tabanı nezdinde tartışmaya açan aşagıdaki 
GENELGESINI, yeni ve ileri bir adım olması nedeniyle okur
larımızın da görüşlerine sunmayı gerekli gördük. Okurlarınuz 
~a, gazetemiz aracılığıyla bu tartışmaya katılabilirler. 

Roja Welat Redeksiyonu 

"BİRLİK'' SORUNU TAKfiŞILlYOR 

YOLDAŞ LAR. 
Mayıs-1985 

, Bilindigi gibi hareketimiz. faşizme. sömürgcciligc ve emperyalizme karşı mücadele içinde , oportüı:ıizm)c kesin hesaplaşma süre 
cinde dogdu . Nisan - ı 983 yılında, mücadelemizin gelişim evresine uygun kollektif bir yapı ve DEVRIMCI MUHALEFET ismiyle si 
yasal arenaya yansıyan hareketimiz . daha sonra PSKT-ROJA WELAT adıyla savaşımını yeni bir zeminde sürdürdü. 

Hareketi m iz bu gü n . üçüncü yılına girmi~ bulunuyor. O laganüstü çetin şartlarda ortaya çıktık . Siyasal çıkışını ız ın beraberinde gc 
t i rdigi soru nların yanısıra ha re ketim izin gcçird igi degişik evreleri n nesnel ve öznel zorluklarıyla da bogu~mak durumunda kaldık . 
Ve ciddi engeller olarak nitclcncbilccck önemli zorlukları aştık. Ancak mücadelemizin gelişimine baglı olarak sorunlarımızda 
agırlaştı. agırlaşıyor . Kısaca . atılan her adım . yeni olana klaryarattıgı gibi, göğüsic n nı esi kolay olmaya n sorunlar ve zorluklarda ge
tiriyor. 

A-yrıca ülkemiz Kürdistan'da ciddi olayların yaşanmakta olması. işçi sınıfı hareketinin bölünmüş , yurtsever güçlerin dagınık ol -

l
ı m u ş olması. genel olarak ulusal demokratik hareketin ve özel olarak siyasal hareketimizin karşı karşıya bulundugu görevleri daha 
bir agırlaştırıyor. Sözkonusu görevlerin üstesinden gelebilmek ise. herşeyden önce yaşanan süreci ve onun dayattıgı görevleri dog
ru kavramayı gerektiriyor. Devriınci sürecin özelliklerinin bilince çıkarılmasında kararlı ve etkin bir mücadele yürüten hareketi 
ın ize. bu . daha büyük soru ın I uluklar yüklüyor. 

Bu bakımdan . Kü rd is tan işçi sınıfı ve yoksul köylülügü n ün savaşkan öncü müfrezesini yaratmayıhedefleyenharcketim izin vardıgı 
a ş amayı. sürecin dayattıgı tarihsel görev ve sorunıluluklarla diyalektik bir bütünlük içinde dcgcrlcndirmek gerekiyor. 
Kısa bir zaman birimi içinde küçüınscnıııiyccek bir mesafe kat ettik. Kararlı ve zorlu mücadclcmizlc, oportünistlcrimizin " birkaç 

k işidirlcr" . "dagıld ıl ar". " dagılacaklar " gibisinden ha ya 1 ürünü sü pckülasyonlarını boşa çıka rmakla kalmadık ; onların maskclerin 
d üşürdük . ideolojik-politik ve örgütse 1 yapılarındaki çelişkileri daha bir dcrinlcştird ik. Öyle ki. "oy birligilc" alınan Politik büro ve 
M K kararları bile. oportünist yapının çözülmesine engel olamadı. Baylarımızın kamuoyu nezdinde "arınma". kendi tabanlarında 
ise "ihanet''. "dökü 1 mc" vb. olarak dcgcrlcndird ikieri yeni yeni ayrışma olayları da bunu gösteriyor. Kaldıki çözülme süreci deva m 
cd'ıyor. 

Ancak saglanan bu başarı . sag oportüniznıi yöncldigi bataklıktan kurtarmaya yetmedi. Dolayısıyla Partinin sokuldugu bölünme 
sürecinin önüne geçilemed i. Ve bu süreç. daha öncede -degişik vcsilclerlc- belirttigirniz gibi , geçmişin mirasına dayanan ayrı ayrı 
ideolojik-politik ve örgütsel yapıları bünyesinde geliştirdi. Böylece sag ye sol kanatlar arasında dcrinlcşen mücadele , degişik ze 
nı inierde ve farklı ideolojik -politik hatlar biçim inde belirginlik kazandı. Işte hareketimizin gcldigi nokta, parti içi mücadele açısı n 
dan lXiyle bir aşamaya tckabul ediyor . Dolayısıyla oportünizme karşı mücadelemiz artık, agırlıklı olarak parti içi mücadele eksc 
n i nden çıkıyor: Kürdistan'da sag oportünist ve uzlaşmacı anlayışa karşı savaşım halini alıyor. Ve bu durum, oportünizme karşı sa 
vaşım taktiklerinin de. dcgişcn mücadele eksenine uyarianmasını gerektiriyor. Geçici Yürütme Komitcmiz, bu tesbitten hareketle , 

J partinin leninist birlig~nin saglanması sorunu~u. 0.portünizmc karşı geliştirilecek _ ı~ücad~lc -~~çimlcrini ve bun.a baglı olarak isim 

ı; nı csclcsını taban nczdındc ta rtışınayı uygun gormuştur. Tartışma larda. hareketı m ız ın gcçırd ıgı evreler ve bu gun karşı karşıya bu 
, lunduğuınuz çok yönlü görevler baz alınmalıdır. 
i Yine var d ıgımız aşama . devriınci sürecin yapısında gcliştirdigi çok yönlü nedenlerin ürünü olarak ön plana çıkan" birlik" sorun u 
1 na ilişkin görev ve sorumluluklarınıız açısından da önemlidir. Özellikle son dönemlerde. bu konuda , Amerika'yı yeniden kcşfct 
1 nı eye çıkan ların gel iştirrnek istedikleri " tezler ". sorunun önemin i daha bir arttırıyor . Daha başından beri devrimci alternatifinya i 
! ratılnıası yolunda . birlik sürecine ket vuran cgilimlcrlc kararlı ve açık bir mücadele sürdüren hareketimiz, yeni döneme denk 
i,d üşen görev ve sorumlulukların omu zianmasında da somut adım lar atarak , sürece ket vuran anlayışların yan ı sıra onu saptırmak 
ı! egiliınlcrini de yapısında taşıyan davranışlarla da ilkeli bir mücadele sürdürmek durumundadır. Bu bakımdan, Gccici Yürütme 
;' Konıitcıniz . "birlik" sorununda daha ileri ve somut adımların atılması için: 
i - \tl erkez O rganıın ız da bilince çıkarılan devrim ci sürecin özelliklerini . "birlik" sorununa ışık tutan teorik görüşlcrimizi baz alarak 
' Kürdistan işçi sınıfı hareketinin devrimci savaşını hattında örgütsel siyasi birligini ve yurtsever güçlerin güç-eylem birligi ya d 
cephe sorununu. 

- Kendisini. "yurtsever-devrimci bir örgüt" arayışı biçiminde dışa vuran ve bir yönüyle şu ya da bu biçimde de olsa mevcut örgüt 
sel yapıları da hedefleyen "yeni" birlik arayışlarını. 
diyalektik bir bütün lük içinde taban nezdinde tartışay ı uygun görmüştür. Tartışma larda. mücadelenin kazandıgı boyutlar, devrim 
c i altcrnatifin ya rat ı lması ön ünde bulunan güçlükler ve sorunun ivcdiligin in diyalektik bir bütünlük içinde eleştiri süzgccindcn ge 
cirilıncsi özellikle önemlidir. 

Diger yandan . vardıgınıız aşamada harckctimizc kendisini dayatan ivcdi görevlerin sadece. yukarıdaki tartışma konularınıızda 
ibaret olnıadıgı açıktır . Tanı tersine. söz konusu görevlerin yanısıra. bizi bekleyen çok daha ünemli görevler. a~nıaınız gereken 

: c ksikler. yetmezlikler ve zorlu engeller var. Ki anılan engellerin büyük bir bölümüne. öznel irademizle hüknıcdcmiyoruz. Ve hük ' 
! nı edemeyişimizde . belirli ölçülerde dogaldır. Çünkü mücadelenin giderek scrtlcştigi. sıcak savaşın kapıyı çalmakta oldugu , atı la 
! h cr adınıda maddi sorunun . araç ve gerecin engel oluştu rdugu günümüz koşullarında ve savaş içinde, sürece radikal müdahaleler 
i de bulunabilecek marksist-leninist bir örgüt yaratmak sanıldıgı kadar kolay degildir. Fakat böylesine zorlu. ama bir o kadar d· 
1 onurlu mücadele yolunu iizgür irademizle scçtik. Ve zor da olsa. karşı karşıya bulundugumuz zorlukları. engelleri . devriınci feda 
l karlık ve yaratıcılıgı daha da geliştirerek aşabiliriz. 
; Yeter ki. ınalımızdan . rahatınıızdan. J·aşamımızı sınırıc.maktan ve canımızdan fedakarlık yapmayı kural haline getirebiielim' 
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Faşizmin azgın ekonomik ve 
siyasal terörüne hedef olan 
Türkiye ve Kürdistan halkları, 
sıloştırıldıklan ateş çemberin
de 5. yılını doldururken "yeni 
bir "birlik" deneyimine tanık 
oluyorlar: "Sol Birlik" (!) .. 
Özellikle yanık taraftarların
ca, "son 25-30 yılda,( ... ) sınıf 
mücadelesinin vardıgıyeni bir 
aşama" nın göstergesi biçimin
de nitelenen "Sol Birlik", biz
zatibi onu duşturanlann bek
ledigi yanloyı bile yaratam adı. 
Hemde işçilerin, değişik top
lum kesimlerinin alternatif 
arayışlarına, yığınlarda her
gün daha bir güçlenen birlik 
eğilimlerine ve "birliğin" nes
nel olarak -ilk anda- emekçi 
kitleleri memnun etmesi ge
reğine rağmen!.. O halda ne
den? .. Kuşkusuz bu, nedensiz 
değildir. Ve bunun nedenleri
ni en başta, devrimci süreçte 
yaşanan "birlik" deneyimleri 
ışıgında, "Sd Birlik"in ortaya 
çıloş koşullannda, yapılanma 
biçiminde ve esas olarak onun 
programında aramak gerekir. 
Ki böyle bir yaklaşım, "Sol 
Birlik''in özü itibanyla kav
ranması ve ona ebelik eden 
anlayışın açığa çıkanlması 
için de gerekli ve zorunludur. 

Bilindiği gibi, özellikle 12 
Eylül sonrasında, Türkiyeli ve 
Kürdistanlı sol güçler arasın
da değişik türde "birlik"lere, 
"birlik" girişimlerine tanık 
olundu. "Kürdistan Dörtlü
sü", FKBDC (Faşizme Karşı 
Birleşik Direniş Cephesi), 
HEVKARI (Kürdistan'ın Kur
tuluşu Için Birlik ve Kürdistan 
Yurtsever Güçbirliği) ve Siya
sal Platform Girişimi bunlar
dan bazıları .. Ki bunlar, dev
rimci sürecinartan basıncının 
bilince çıkardığı nedenlerden 
ötürü işlevsiz kaldılar, ya da 
çözüldüler. Sözkonusu çözül
melerin nedenlerini, Devrim
ci Süreç, "Birlik" Sorunu ve 
Faşizme Karşı Mücadele Pers
pektifleri" konulu değerlen
dirmemizle açıklığa kavuştur
muş ve yaşanan "birlik" dene
yimlerinin belirgin özellikleri
ne dikkatleri çekmiştik. (Bak., 
R. Welat, s.19-20, 21-22, 
23-24,25-26) Bu bakımdan, 
"Sd Birlik", birlik sürecinde 

"SOL BlRLh<" (!) 
VE 

MADALYONUN İKİ YVZO! 
yaşanan yeni bir olgu değildir. 
Ancak O, devrimci sürecin 
eskittiği "birlik" deneyimleri
nin belirgin özelliklerini 
yapısında taşımanın yanısıra, 
oluştuğu koşullar, yapılanma 
biçimi ve program hedefleri 
balomından farklı özellikler 
de gösteriyor. 

Y APlLANMA BIÇIMI VE 
GÜVEN SORUNU 

Hatırlanacağı üzere "Sol Bir
lik", 20'nin üzerinde sol örgü
tün katıldıgı Siyasal Platform 
Girişimi sürecinde, benimse
nen demokratik ilkelere rağ
men Platformu çıkınaza so
kan 6'lı tavır birligmin kendi
sini dışa vurması biçiminde 
başlayan ve daha sonra sözko
nusu bölücüeksende sürd ürü
len çabaların ürünü olarak 
yapılandı. Dolayısıyla bu 
yapılanma biçimiyle "Sol Bir
lik" (dünkü adıyla 6'lı), daha 
başlangıçta blokçu bir an
layışlademokratik birlik zemi
n inin yaratılmasını, geliştiril
m esini engelledi; en geniş an
ti-faşist ve anti-sömürgeci 
güçlerin ortak düşmana karşı 
eylem birliğini baltaladı. Ama 
bu nesnel gerçekliğe rağmen 
"Sol Birlik"te ifadesini bulan 
"kutsal ittifak", hiç oralı ol
muyor!.. Hatta "gökten zern
bille inen" birilerininedasıyla 
şöyle demeyi de ihmal etme-
yerek: • 

"PPKK, TIP, TKEP, TKP, 
TKSP ve TSiP, sol güçlerin 
aralannda ideolojik ve politik 
bir çok kowda görüş ayrılık
lan olmakla birlikte, onlan 
birleştiren ortak noktalann 
çok daha fazla olduğu 
inancındadırlar. Tüm bu güç
ler şu veya lxı biçimde emper
yalist bağınılığa son verme, 
Türkiye'deki kapitalizmi aşma 
u lusai sorunu çözme ve sosya
lizme yönelme hedefinde bir
leşi)'Orlar. Anti-emperyalist 
sol güçler arasındaki birlik 
eğilimi daha da güçleniyor ve 
inanıyoruz ki eğer sol güçler 
ortak noktalan öne çıkaran, 
karşılıklı güvene dayalı, eşit 
hak temelinde ilişkilerin ku
rulması dogrwtusunda, reka
betin ve karşılıklı bloklaşma 

eğiliminin )'erine, ortak güçle
ri ana düşmana karşı mücade
leye yöneiten bir politik tutum 
takınabilirlerse, sol güçlerin 
eylem birliğinin saglanması 
zor olmayacaktır. PPKK, TIP, 
TKEP, TKP,'IKSP veTSiP, sol 
güçleri n eylem birliğinin sağ
lanmasına yardımcı olmak ve 
üzerlerine düşen ortaksorum
luhıklarım yerine getirmek 
için ellerinden geleni yapa
caklardır." (Ttir. ve T.Kür. Sol 
Birlik Dek.) 

Şu işe bakın!.. Demekki, 
" kutsal ittifak" da, "sol güçle
rin eylem birliğinin sağlan
masına yardımcı" olacak ve 
"üzerine düşen ortak sorum
luluğu" yerine getirmek için 
çaba harcayacakmış (!?) .. Pe
ki, buna kim inanır!.. Birlik 
sürecinde yaşanan bunca 
o lumsuz deneyimlerden sonra 
FKBDC'nin çözülme sürecin
de, yine FKBDC tarafından 
atılan olumlu adımla oluştu
rulmak istenen Siyasal Plat
form Girişimini, sol güçlerin 
ezici bir çoğunluğunun 
vardıkları ortak tesbitiere rağ
men (ki. bu tesbitierin altına, 
bazı manevralardan sonra 6'lı 
da imza koymuştu. Ayrıca bu 
konu gazetemizin 19-20. 
sayısında değerlendirilmişti.), 
çıkınaza sokan kimlerdi? .. Ve 
bu adım, "rekabeti ve 
karşılıklı bloklaşma"yı yadsı
yan bir zemini hedefiemiyor
m uydu? Hedefliyorduysa (ki, 
hedefliyordu), o günün koşul
larında ve gelinen noktada, 
bölücülüğü ön plana çıkaran, 
fiili blokçu bir tavır alışla 
bloklaşmayı yaratan ve tahrik 
eden "Sol Birlik"in (o günkü 
adıyla 6'lımn), bugün, "mela
n et"lerinden hiç mi hiç söz et
meden gayet "olgun" pozlar
da diğer solgüçlere tavsiyeler
d e bulunması asgari dürüstlük 
kuralları ile bağdaşıyormu? 
bağdaşmadıgı açık ... 
Diğer taraftan, yurtsever, de

mokratik ve devrimci güçler 
arasında, onları birleştiren or
tak noktaların ayrılıklarından 
çok daha ağır basması, kitle
lerde ve devrimci güçler 
arasında birlik eğilimlerinin 
güçlenmesi, bir başına, anti
faşist ve anti-sömürgeci güç-

leri, ya da "Sol Birlik''in deyi
m i ile sol güçlerin en geniş güç 
ve eylem birliklerini kotarmak 
için yeterlimidir? Değilse (ki, 
b unun yalmzca yeterli ol
madığını hayatın kendisi gös
teriyor), sol güçler arasında 
"lıarşıhkh ıjiven" ve "eşit hak 
temeli"ne dayalı ilişkiler han
gi zeminde oluşabilir?.. Ikin
cisi, sol güçleri, ortak nokta
I arını ön plana çıkarmaya, 
"güven" ve "eşit hak temelin
de ilişkiler" geliştirme doğrul
tusunda "politik tutum" 
talonmaya davet eden "Sol 
Birlik", acaba kendi içinde 
"güven" sorununu çözümle
me yolunda ne gibi bir adım 
atmıştır? Bu yolda güven or
tamını yaratan nitelikte bir 
adım atılmışsa, bu, en azın
dan, daha düne kadar biribir
lerini gammazlamayı dahi ih
mal etmeyen bazı "Sol Birlik" 
örgütlerinin, biribirierine 
karşı olan "politik tutum"
larını gözden geçirmelerini 
gerektirmiyormu? Kuşkusuz 
gerektiriyor. Ama biz, öncelik
le "karşılıklı güvene dayalı" 
ilişkilerin hangi zeminde oluş
turulabileceğini ve nasıl geliş
tirilebileceğini kavrayarak, 
"Sd Birlik"in, "güven" soru
n una ilişkin anlayışını irdele
meye çalışalım. 

Açıktır ki, iktidara yürüyen 
bir "birlik" için (ki, "Sol Bir
I ik" de böyle bir "iddia" ile or
taya çıkmıştır), güven sorunu 
son derece önemlidir. Ve bir 
anda bu sorunun üstesinden 
gelinemeyeceği de bir gerçek
tir. Çünkü "karşılıklı güven" 
ancak belirli bir süreç içinde 
gelişir ve pekişir. Ne var ki, bu 
nesnel gerçeklik, "karşılıklı 
güven" ortamının yaratıl
masında zorunlu ögelerin gö
zardı edilmesi anlamına gel
mez. Tam tersine güven or
tamını biçimlendiren unsur
I ar, hedeflenen işin ciddiyeti 
i le doğrudan orantılıdır. Ve 
her şeyden önce, iktidarı he
d efieye n "birlik"in, ortaya 
ç ıloş şartlarının, birlik zemini
n in doğru tesbitine ve bu bağ
lamda atılacak adımların tara
flarca iyice özürolenmesine 
göre belirlenir. Dolayısıyla sol 
güçler arasında, ortak nokta-
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ların öne çıkarılması, böyle 
bir yaklaşımla ele alınabildigi 
ya da bu eksene oturtulabil
digi ölçüde güven verici ve 
yalanlaştıno olabilir. Bu 
balamdan, iktidarı hedefleyen 
bir "birlik"in güven verici ola
bilmesi, büyük ölçüde şu öge
I erin bilince çıkanlmasına 

baglıdır: 
I-Sözkonusu birligin, ürünü 

oldugu nesnel ve öznel koşul
lan, dolayısıyla devrimci süre
cin belirgin özelliklerini 
gerçekçi bir biçimde kavra
ması ve ona kaynaldık eden 
geçmişin öğretici ve eğitici de
neyimlerinden yararlanmayı 
benimsemesi. 
Il-Faşizme ve sömürgecilige 

karşı savaşta, işbirligi zemini
n in, Türkiye ve Kürdistan dev
rimlerinin ortak paydalarının 
ç alaşabilecegi bir eksen e 
u yarlan ması. 

W-Onun oluşum ve gelişim 
sürecine ~n düşen adım
l arın, kadrolar ve kitleler nez
dinde açığakavuşturulması ve 
h azmettirilmesid ir. 

Oysa bir bütün olarak dev
rimci hareketin çetin ve hatta 
yer yer ilkel iç hesaplaşma
larına sahne olan birlik süre
cini biçimlendiren bu ögele
rin, yine bu sürecin bir ürünü 
olan "Sol Birlik" i pek "ırgala

madıgı" açıktır . Ve sorunlan 
yalandan izleme fırsatını bu
lanlar açısından bu, şaşırtıcı 
degildir. Çünkü "Sol Birlik", 
daha başından beri devrimci 
sürecin önemli bir ögesini 
o luşturan birlik sürecine ve 
bir bütün olarak devrimci sü
recin kendisine ket vuran bir 
anlayış içindedir. Bu nedenle, 
onun, asgari güven ortamını 
belirleyen unsurların üzerin
den atlaması, -daha ilerde 
i rdeleyecegimiz- program 
hedeflerini, Türkiye ve Kür-
distan'ın somut nesnel 
gerçeklerine göre değil de, 
burjuva güçlere baglanan 
umutlara göre uyarlaması ve 
yangından mal kaçırma an
layışıyla bu işi tez elden kotar
maya çalışması doğaldır (!). 
Doğal olmayan, reformizmin, 
faydacılıgın, makyavelist yön
temlerle gizlenmesi; siyasal 
tercihierin ön plana çıkarıl
ması biçiminde kendisini gös
teren bölücü ve blokçutavrın, 
difş:!r sol güçleri " karşılıklı gü
vene dayalı" ilişkilerin gelişti
rilmesi yolunda "politik tu
tum" almaya davet ederek 
maskelenmesidir. 

Kaldı ki, başkalarını 

"karşılıklı güvene dayalı" iliş
kiler geliştirmeye davet eden
lerin, öncelikle biribirierine 
güven vermeleri gerekirdi . 
Oysa tarihsel gelişimin 
tanıklık ettigi bazı olaylar ve 
belgeler, geçmişe sünger çe
kildigi sürece, "Sol Birlik" 
örgütleri arasında asgari bir 
güven zemininin sanıldıgı ka
dar kolay oluşmayacagını gös
teriyor. Daha düne kadar TKP 
ve TKSP arasında yer alan 
"polemikler" bu bakımdan 
ilginçtir. Örneğin TKP, bu ko
nuda şöyle diyordu : 
ı 

"Son günlerde aldıgımız ha
berlere göre bugün, yani parti
mizin kuruh.~~unun 57. yıldö
nümünde "Oı.gürlük Yolu" 
grubuna bağlı kişiler tarafın
dan sahte komünist partisi 
kurma girişimi tekrarlana
caknuş. 

"Bir ülkede bir işçi sımfı ve 
onun tek partisi bulunur. Par
timiz bu leninci ilkeye bağlı 
olarak burjuvaıinin , komünist 
partisini likide etmek, işçi ha
reketini başsız bırakmak ve 
bölmek için giriştigi yeni ma
nevralara karşı elinde olan 
bütün araçlarla savaşacaktır. 

"Işbirlikçilerin, büyük ser
mayeçevrelerinin ve en gerici, 
sömürücü çevrelerin vurucu 
gücü olan Demirel ortaklığı, 
TKP'ye konan yasagı, Ceza 
Kanunundan 141-142 mad-
delerini kaldırmayacagını 
degişik vesilelerle sık sık tek
rarlıyor. Komünistlere karşı 
kanlı faşist saldırılan şiddet
lendiriyor. TKP'ye karşı pro
vakasyonlara kuvvet veriyor. 
Bunlan yapan hükümet ve 
onu destekleyen en gerici, en 
sömürgeci çevreler TKP adını 
taşıyan bir partiye izin verir
lerse bu, onların işçi sımfına, 
bütün devrimci ve demokratik 
güçlere ve özellikle TKPye ye
ni bir provakasyonu, saldırısı 
anlamına gelecektir." (A Say
dan , ürün Dergisi. Ayrıca bu 
metnin aynısı lKP'nin "Bizim 
Radyo"sunda da yayın
Ianmıştı.) 

TKSP'nin, lKP'nin bu ve 
benzer yaklaşımiarına karşı 
"politik tutum"u ise şöyle : 

" ... 1KP, ittifaklar sorununa 
stratejik bir düzeyde bakını
yor. O, ortak düşmana karşı 
güçlerin biraraya gelmesi ge
rektigini pek düşünmüyor. 
Eğer öyle düşünseydi, dos
tu-dii1manı iyi biçimde biri-

birinden ayırsaydı, Kürdistan 
ulusal-demokratik güçleriy
le, Kürt halkının devrimci, ile
rici örgütleriyle içtenlikli, 
uzun vadeli bir 'birlik ve da
yanışma' politikası gücler ve 
onlan biribirierine karşı kul
lanıp dağıtmaya heveslenmez
di. Oysa TKP ittifaklar soru
n una yalnızca bir taktik sorun 
olarak bakıyor ve 'taktiği' de 
işte budur." (DDÜ, UDGNed. 
Hay. Geç., Öz. Yolu y. s. 
19-20, Yayınlandığı tarih, 
Mart-1981) 

"Başından beri Kürt ulusal 
sorununa ilişkin olarak sosyal 
şoven bir tutum içinde olan, 
( ... )TKP, Kürdistan devrimci 
ve yurtsever güçleriyle olumlu 
bir diyalog aranıadıgı gibi, sü
rekli bu güçlere kara çalmakla 
vakit geçirdi." 

"TKP'nin Partimize ve Kür
distanlı diger yıırtsever örgüt
lere karşı tutumu hiç bir dö
nemde dostça olmadı. ( ... ) 
TKP, Partimize karşı bu tutu
mu takınırken,( ... ) 'Devrimci 
Demokratlar'la ansızın 'dos
tane' ilişkiler başlattı. Bu, her 
iki taraf bakımından da kesin
likle ilkesiz ve içtenlikli olma
yan bir buluşmaydı. Devrimci 
Demokratlar, Kürdistan'da 
gelişen sosyalist harekete 
karşı ayakta kalma çabasıyla 
TKP'nin uzattıgı ele uzandı
lar. 1KP ise, Kürdistan'daki 
sosyalist harekete, yani Parti
mize karşı kullanmak üzere 
onlara elini uzattı. Böylece bu 
'işbirliği' her iki halkın ilerici 
güçlerinin dayanışması biçi
minde bir iyiniyete değil, ya
rarcı amaçlara dayanıyor, so
nuç olarak da 1KP, bu türent
rikalarla Kürdistan'daki sos
yalist ve yurtsever örgütleri 
dagıtabilecegini sanıyordu. 

"Bu 'işbirliği' içtenlikli ol
madıgı ve kötü niyete da
yandıgı için, herkesin de bil
diği gibi, ne Devrimci Demok
ratlara kuvvet şurubu olabildi, 
ne de1KP umduğunusağladı; 
yürümedi ve bir süre sonra, 
özellilde de Devrimci Demok
ratların yakanşları arasında 
son buldu." 

"Ama TKP, Kürdistan dev
rimci ve yurtsever örgütlerini 
yıpratma çabasında bugiin de 
ısrarlıdır. Öyle anlaşılıyor ki 
Kürdistan kuruloneaya ve 
TKP, sınırın ooür yarundan 
ülkemizi seyretmek durumun
da Kalıncaya kadar -aslında 
bugün de durum pek farklı 
değil ya!- bu tutumu sürdür-

meyi kafasına koymuştur." (R. 
Azadi, sayı 8-9, Şubat-

Mart-1983) 
Bunca alıntıyı buraya aktar

mamızdan dolayı okur
larımızın bizi bağışlayacakları 
umarız. Aslında aktarılması 

ve degişik yönleriyle irdelen
mesi gereken daha çok şey 
var. Ama yine okurlarımızın 
da takdir edeceğ gibi, biz bu 
dizeleri, "Sol Birlik"in, kimle
re ' 'kuvvet şurubu" olabile
ceğini, kimleri hasta yatagına 
sokacağını ve kim I erin ''ya
kanşlan arasında" miyadını 

dotduracağım tartışmak için 
buraya aktarmadık . (Zaten 
sendelemeler başladı bile. Sı
rada olanların durumunu hep 
birlikte izleyeceğiz.) Aksine 
sadece, "entrikalarla Kürdis
tan'daki sosyalist ve yurtsever 
örgütleri dagıtmak" isteyen
Ierle ''içtenlikli", "ilkeli" ve 
"güven verici" olmaktan ödün 
vermeden(!) birilerine tutuna
rak yaşamını sürdürmek iste
yenlerin bu "politik tutum "
larıyla (ki , TKP'de degişen bir 
şey yok; "Sol Birlik"in yanık 
taraftarı TKSP ise, "'politik 
tutumu'nda herhangi bir 
değişikliğin olmadığı iddiasın
dadır (!)"), biribirierine nasıl 
"güven" verebileceklerini ser
gilemek istedik! ... 
Şu kadarını belirtelim ki, bu 

ve benzeri "politik tutum"
ların (eğer bunlara politik tu
tum deniyorsa), biribirini ve 
" Sol Birlik"in sözünü ettiği 

"karşılıklı güvene dayalı" iliş
kilerin üretilebileceg zemini 
yadsıdıgı açıktır. Ve bu nokta
da , "bunda ne var, her örgüt 
ideolojik mücadele hakkını , 

ilkelerini koruyor," diyerek 
oportünistçe alçak iniş yap
manın olanağı da yoktur. 
Çünkü böylesi birliklerde, an
cak ideolojik mücadele hakkı, 
politik dostlukzemininde kul
lanılabileceği ölçüde haklılık 
ve doğruluk kazanabilir. Oysa 
"Sol Birlik" örgütleri, geçmişe 
çekilen sünger altında biribir
lerini kemirmeye devam ettik
leri sürece, "ortaklar" arası 
ideolojik mücadeleye zemin 
oluşturabilecek "karşılıklı gü
ven" ve politik dostluk or
tamından söz edemezler. 

Bütün bunlar sadece madal
yonun bir yüıiL Asıl önemli 
olan madalyonun diğer yüzü . 
Diğer bir deyişle, onu yaratan 
koşullar ve program hedefleri
dir. 

DEVAM EDECEK 
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ÖRGVTSFJ.. TIKANIKUK. DEVRİMd GELİŞMELER VE SOSYALİST TAVlR Lokman 

12 Eylül askeri faşist darbe
sinden sonra da, sanki hiçbir 
şey olmamışcasına, geçmişte 
yaptıgı yanlışlarda ayak diret
ti. Hem de yanlışların sergilen
digi sonuçları bile görme lut
funda bulunmayarak...Bütün 
bunlar onun, yeni yeni hata ve 
yaniışiara girmesi için yetiyor
du. Parti içindeki devrimci ge
lişmeler, oportünizmin bu egi
timini kamçılıyor, Partinin 
devrimci mücadeleci bir çizgi
ye oturtutmasına karşı saldır
ganlıgını arttırıyordu. Do
layısıyla Parti içindeki dev
rimci gelişmeyi engellemek, 
oportünist, teslimiyetçi an
layışı egemen kılmak onlar 
(yani oportünistler) '!Çısından 
kaçınılmazdı. Ve bu yapıldı. 
· Kısaca belirtmeye 
çalıştıgımız bu göstergeler gü
nü birlik politik yaklaşımlarla 
pekiştirildi. Çözümsüzlük, 
abartmacılık ve temelsiz aji
tasyonlarla aşılmaya çalışıldı. 
Bütün bunlar, Parti'de yaratı
lan bunalımınderinleşmesine 
nedenoldu veParti'yiörgütsel 
pirtıkanıklık içine soktu. 
TIKAMKLİ~IN AŞILAMA
MASI VE TASFİYECİ, 
KOMPLOCU MANTlK 

Partinin içine girdigi bu
nalım ve örgütsel tıkarnkhgm 
aşılmasının en dogru çözüm 
yolu geçmişin dogru bir mu
hasebesini yaparak, geçmiş 
mücadeleden dersler ve de
neyler çıkararak, geçmişteki 
dogrulan savunup yanlışları 
mahküm ederek; kısacası geç
mişi eleştiri süıgecinden geçi
rip, döneme uygun tespitler 
yapıp kararlar alarak pratikte 
somut adımlar atmaktı. 

Ama oportünizm buna ya
naşmadı, geçmişin degerlen
dirmesini yapmadıgı gibi, geç
mişten ders deçıkartmadı, da
ha dogrusu bu zorlu döneme 
uygun bir mücadele sürdürül
mesine yanaşmadıgı için ve 
bu mücadelede ciddi olmadıgı 
için geçmişin mücadele de
neylerinden ders çıkartma ge
regini duymadı ve geçmişteki 
olumsuzluklara sünger çek
meye çalışarak kendi oportü
nist mantıgım temize çıkart
maya çalıştı. Oysa biz nasıl bir 
partiydik ki, hem kitleleri 
örgütlemiştik, işçi, öğrenci, 
aydın, küçük burjuva ve kısa
cası emekçiler arasında taban 
bulmuştuk, Kürdistan'da 

maddi bir güçe dönüşmüştük, 
ama hata yapmamış tık. Maddi 
yaşamla şu veya bu şekilde 
ilişkide olan, koskoca bir 
halkın ulusal kurtuluş müca
delesini sürdürmek ve bunu 
başanya ulaştırmak için yola 
çıkan bir partinin emekçi halk. 
kitleleri içerisinde onca yıllık 
bir çalışma ve mücadele tari
hinden sonra kalkıp "biz geç
mişte hata yapmadık ki, öze-
leştiri verelim" demesi, 
gerçekten gülünç bir durum
dur. Geçmişteki hatalarta ilgi
li kadrolara ve kitlelere duru
mu bildirmek, onlara güven 
vermek, egitmek ve yönlendir
mek için tutarlı bir özeleştiri 
verilmesi bir zorunluluk iken, 
partimizdeki öportünistler 
dar grup anlayışıyla, küçük 
burjuva deger yargılanyla, 
aydın brokrat kompleksleriyle 
bu zorunluluktan yan çizdiler. 

Bu konuda Lenin şu öğretici 
sözleri söylüyor: 

"Her canh w yaşamla sıkı 
sıkıya bagh bir parti için öze
leştiri kuşkusuz kesiniilde zo-

runluclır." (IşçiSın. Part. Üze. 
i. 234) 

Oportünizm geçmişteki tüm 
\>lumsuzluklara, hatalara, in
kar temelinde yalana dolana 
dayalı kılıflar geçirerek kome
di ve dıramım ortaya koydu. 
Parti içerisinde örgütsel tı
kanıklıgın aşılması ve var 
olan saımların hal ediliptüm 
>Orunlara çözüm bulunup, 
;Jevrimci gelişmelerin göste
-ilmesi için somut önerilerde 
r>Ulunan devrimci militan un
;urlar, oportünizmin dediko
lu ve çarpıtmalarıyla, Bizans
.•ari ayak oyunlarıyla karşı 
,;arşıya kaldılar. Geçmişin 
legerlendirilmesini talep 
.~denler, devrimci eleştiri 
ıakkını kullanmak isteyenle
e karşı oportünizm harekete 
~eçti ve onlarıhayali suçlama
arala, dedikodulada yıprat
mak ve tepelemek istedi. Parti 
nerkezinde ve tabanında bu 
dr tutarsız karalama ve yıp
atmalara karşı taviz vermi-
en tutarlı devrimci tavır tak ı
an ınilitan unsurlara karşı 
portünizm, tasfiyeci, komp
ıcu mantıgını ortaya koydu. 
·e bu ürkek, tutarsız, kaypak 
ıvırlarından dolayı partiyi 

'ölünmeyle yüz yüze getirdi. 

\ YRlŞMA VE SAFLAŞMA 

TKSP'deki sag oportünist ka
nat yönetici durumda oldugu 
için, bir yanda parti içindeki 
devrimci güçlere karşı tasfiye
ci, komplocu bir mantıkla ha
rekete geçerken, diger taraf
tan da parti kanallarını tek ta
raflı bir şekilde kullanarak, 
tek taraflı bilgilenmelerle dev
rimci ınilitan güçleri "bozgun
cu" ilan ederek devrimci mü
cadelenin değişik alanlarında 
çalışmalarını sürdüren kadro
lara tüm bu yaptıktarım onay
Iatmaya uğraştılar. 

Partinin bölünmesi sorunu
nu agızlarında sakız yaparak 
tabi ki, devrimci güçleri de 
"bölücü"lükle ve "partiyi böl
mek isteyen bozguncu"lukla 
suçlayarak sorunların özünü, 
gerçek nedenlerini kadrolar
dan saklamaya çalıştılar. 
Oportünizmin bu tek yanlı 
bilgisi ve partinin bölünmeyle 
karşı karşıya oluşu ilk başlar
da partili kadrolar arasında 
bir tedirginlik yarattı Ama 
geçen zaman sürecinden son
ra kadrolar, işin gerçek yüzü
nü vedurumunmahiyetini,ki
min haklı kimin haksız 
oldugunu anladılar, gördüler. 
Bir partinin bölünmesi elbet
teki iyi bir şey değildir. Ama 
bazen bir zorunluluk haline 
gelir. Çünkü dünya devrim ta-: 
rihi bize gösterınİştir k~ opor
tünist güçler uzun vadeli, 
kalıcı mücadele perspektifi 
içersinde, devrimci güçlerle 
ancak bir müddet yol alırlar. 
Mücadelenin belirli evrelerin
de tökezlenirler, yerlerinde 
sayarlar. 

Elbetteki devrimci güçler, 
oportünizme karşı mücadele
yi "bölünme" korkusuyla sav
saklayamazlar, belirli tarihle
re erteleyemezler ve "parti 
içindeki sert savaşımdan" 
vazgeçemezler. "Bölünme agır 
ve aah bir olgudur" der Le
nin: "Ne var ki, bazen bir zo
runluluk halini alır. Ve böyle 
hallerde her türlü zayıflık ve 
her tia-lü duygusallık bir suç
tur." (Lenin, T.Y. c. 18, s.49) 

TKSP içindeki devrimci güç
ler "bölünme" korkusuyla 
oportünizme karşı mücadele
de zayıflık göstermediler ve 
duygusallığa da kapılmadılar. 
Meselelere yigitçe egilerek, 
sorunlar üzerine gerçekçi bir 
bakış açısını getirerek Le
nin'in belirttiği bu "suçu" işle
rneyerek asıl suçlu olan opor-

tünizmi yargılayıp mahküm 
ettiler. Parti içersindeki bazı 
arkadaşlar şöyle düşünebilir
ler: "parti sorunlarını dışa 
taşırmadan, parti içerisinde 
tartışarak hal etselerdi daha 
iyi olurdu." Devrimciler bu 
noktaya gelinmeden, daha o 
dönemde bu yolu da denedi
ler. TKSP MK üyesi K Sal e h 
yoldaş onlara şöyle demişti: 

"Lenin'in ve Bolşevik Parti
sinin engin mücadele deney
leri, agır gizlilik koşullannda 
çahşmamızın, sorunlarımızı 
Parti üyeleri ve yıgmlar önün
de açıkça tartışmamıza engel 
olmadıg.nı çok açık bir bir 
biçimde gösteriyor. Böyle bir 
mücadele hem kaçınılmaz ve 
hemde yararhdır. Eger Parti
mizin yapısı, kadrolarımız, 
bizler ve yaşamlan süreç buna 
elverişli degildir diyorsanız, 
·gelin parti içi ayrılıkların 
tartışmasını dürüst ve olgun 
bir şekilde yapmak için kendİ-
mızı egitelim!' Ve de, 
yaşadıgımız sürecin özellikle
rini cikkate alarak, parti onu
runu yüksekte tutarak, eylem 
biriiiini titizlikle koruyarak 
mücadeleyi sürdürelim." 
(K. Saleh, Zorunlu BirAçıkla
ma,s.66) 

Saleh yoldaşın bu gerçekçi, 
yapıcı ve çözümleyici önerisi
ni oportünistler gerçek tutarlı 
bir çözümden yana olmadık
ları için kabul etmediler, ama 
oportünistler bunu red ettiler 
diye devrimci kanat bu işten, 
oportünizme karşı mücadele
den vaz mı geçecekti? Flbette
ki hayır. Yine bu konuda Le
nin şöyle diyor: 

"Oportünizmin başının ezil
mesinde 'bölünme' korkusuy
la vaz geçilmez. Böyle bir bö
lünme iyi bir şeydir. Flbette 
bölünme agır ve acıh bir olgu
dur, ne var ki bazen birzorun
luluk halini alır." (Leninist 
Parti Ögre. s.SS) 

Kürdistan devriminin çıkar
ları ve marksist-leninist 
ideolojinin devrimci bilimsel 
yöntemleri dogrultusunda ha
reket eden ve militan bir mü
cadeleden yana olan lKSP 
içindeki devrimci güçler "bir 
zorunluluk halini alan" bu d u
rum karşısında bugün bilinen 
devrimci tavrı takındılar. 

DEVAM EDECEK 
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KVRDISfAN'DA ULUSAL SORUNUN KONULUŞU 
II 

TARİHİ GELiŞMENİN SUNACACI 
OlANAKlAR YADSINACAK MI? 

Somut şartların somut tahliline daya
nan yukarıdaki belirlememiz, ayrılmaya 
çagrı çıkardıgımız biçiminde yorumlana
b ilir! .. Hatta burjuvazinin istemlerine ("
bagımsızlık burjuvazinin istemidir" (!?) 
diye) çanak tutugumuz, tarihi gelişmenin 
öne çıkarabilecegi olanakları yadsıyarak 
sorunu mutlaklaştırdıgımız iddia edilebi
lir! .. Ne var ki, nesnel durum un somut bir 
ifadesi olan teorik formülasyonumuzun, 
bu ve benzeri süpekülasyonları yadsıdıgı 
açıktır. Herşeyden önce şunu bir kez da
ha belirtelim ki, bağımsızlık istemi, öznel 
niyetimizin bir ifadesi değil; Kürdistan 
işçilerinin. köylülerinin, kent küçük bur
juvazisinin ve hatta ulusal burjuvazinin, 
devrimi m izin stratejik hedeflerini belir
leyen somut tarihi koşullara tekabul 
eden ortak bir istemidir. Ve bu istemin 
eyleme dönüşmesi, en azından Türkiye 
işçi sınıfının enternasyonalist bir ruhla 
egitilmesine de büyük bir katkı olacaktır. 
Dolayısıyla ezen ve ezilen ulustan prole
terll'Fin özgürce birleşme ve dayanışma
ları içinde elverişli koşullar yaratacaktır. 
Bu konuda sonderece "hassas" olan "işçi 
sınıfı sosyalistleri"nin, 1869 yılında 
Marx'ın Irianda sorunu üzerine Ingiliz 
işçi sınıfına söylediklerini anımsamalan 
yerinde olur. 

Diger taraftan bağımlı ve sömürge ulus
ların kendi kaderlerini tayin etmeleri ve 
sömürgeci "bütün "lerden ayrılıp kendi 
bağımsız devletlerini kurmalarında, işçi 
sınıfı ve diğer emekçi toplum katman
larının yanısıra burjuvazinin bazı kesim
lerinin de çıkarı olabilir. Dolayısıyla 
bağımsızlık istemi, burjuvazinin bu ke
simlerinin de talebi olabilir. Bu böyledir 
diye. işçi sınıfı adına, her bağımsızlık is
teminin altında bir bit yeniği aranır mı? 
Elbette ki, hayır. Çünkü belirleyici olan, 
böyle bir istemin somut tarihi şartlara 
uygun olup olmadığıdır. Ama buna rağ
men. bağımsızlık isteminin altında 
birşeyler arayanlar var: 

"Ola ki, gelecekte o tür bir bağımsız 
devlet kurma olanağı çıkar ki, bu, Kür
distan işçi ve köylülerinin çıkarlarma 
değil, Kürt aga ve burjuvalanrun çıkar
Ianna uygun düşebilir .. Örneğin tarihi 
bir dönemde, Kürt aga ve burjuvalarmm 
gücü, Kürt işçi ve köylülerinin gücünden 
agır basabilir ve bağımsız Kürdistan on
ların talebi olabilir. Böylesine bir durum
da onlar Kürt emekçilerine güç yetirip 
emperyalistlerin de desteğiyle gerici bir 
devlet kurmak isteyebilirler .. O zaman 
bizim talebimiz federasyondan yana ola
caktır; Çünkü böyle bir federasyon Kürt 
işçi ve köylüleri için, bağımsız bir ağalar 
~·~ burjuvalar deviPtiııden daha iyidir." 

(TKSP Yurt ve Dünya Gör. Program, s. 
30) 

Ilginç bir varsayım!.. Bir an için bu ünlü 
"tesbite" uyarak Kuzey Kürdistan'da ge
lişen ulusal demokratik savaşta, "Kürt 
ağa ve burjuvalarının", emperyalistler ve 
cümle gericilerle kol kola girerek hakimi
yeti ele geçirdiklerini kabul edelim!.. 
Açıktır ki, böylesi koşullarda gerçekten 
demokratik bir federasyonun şartlan 
varsa, bu, "bagımsız bir ağalar ve burju
valar devleti"ne tercih edilir. Hemde 
ısrarla. Ne var ki, "Kürt ağa ve burjuva
larının gücü, Kürt işçi ve köylülerinin gü
cünden ağır" bastığında, demokratik bir 
federasyonun koşullarını yaratmak da 
oldukça güçleşecektir. Çünkü böyle bir 
durumda, belirleyici olan, o andaki güç
ler dengesidir. Kaldı ki, bu, bir yönüyle 
Türkiye'deki devrimci gelişmeye de 
bağlıdır. Dolayısıyla böyle bir süreçte, 
demokratik birfederasyon alternatifinde 
ayak diretildiğinde, işçi sınıfı ve devrimci 
güçler açısından faturası daha ağır olabi
lecek bir tecrit te sözkonusu olabilir. Bu 
bakımdan, böylesi dönemlerde dahi dev
rimciler, somut şartiann somut tahlilin
den hareket etmek, koşulları varsa dev
rimde öncülügü ele geçirip emperyaliz
me ve sömüıgeciliğe darbe vuran bir 
mevzide savaşmak, yoksa çoğunluğa (ya
ni "Kürt ağa ve burjuvalarının" yönlen
dirdiği çoğunluğa) boyun eğerek (yani 
onu, sömürgeci yönetime tercih etme du
rumunda kalarak) uzun vadeli bir sınıf 
savaşına hazırlanmak gibi görevlerle 
karşı karşıya kalırlar. Norveç'in Isveç'ten 
ayrılınası sürecinde çıkan çatışmalarda 
Lenin'in Norveç proleteryasının önüne 
koyduğu görevler bu bakımdan öğretici
dir: 

''Norveç Sosyalist Programının, Nor
veç'li sosyal-demokratları, ayrılma so
rummda belirli bir görüş savunmaya zor
layıp zorlamadığını bilmiyoruz. Norveç 
sosyalistlerinin Norveç'in özerkliginin 
(bağımsızhğının-RW) sınıf mücadelesi
ni serbestçe yürütebiirnek için )'eteri ka
dar alan sağlayıp sağlamadığı, ya da Isveç 
aristc*rasisiyle sonu gelmeyen sürtüşme 
ve çatışmalann iktisadi hayatm özgür
lüğünü baltatayıp baltalamadığı sorunu
nu, açık bıraktıklarını sanıyoruz. Ama bu 
aristc*rasiye karşı gelmenin ve (burjuva 
dar görüşlülüğiinün sınırları içinde kalsa 
bile) Norveç köylü demokrasisini destek
lemenin Norveç proleteryasının görevi 
olduğu gerçeği tartışılmaz." (V.I.Lenin, 
UKKTI-1, s.92-93) 

Diger yandan, yukarıya aktardığımız 
hayal ürünü varsayımlar, değişik vesile
lerle ama yine aynı kalemden çıkan yazı 
ve "hikaye"lerle bir bütünlük içinde in
celendiğinde, esas sorunun, "Kürt ağa ve 
burjuvalarının" hakimyetinden duyulan 
endişeler ya da Kürdistan'ın düşman 

güçlerle çevrili oluşunun fetişleştirilme
sine "garnitür" yapılan "dış dünyaya 
açılım", "yoDann nereden geçeceği", 
"pasaportlann geçerliliği" vb. şeyler ol
madıgı; tersine "federasyon tezi"nin 
mutlaklaştınlınası ya da Kürt halkının 
kendi kaderini tayin hakkının federasyo
na baglanması için "gerekçeler" oluştur
ma çabasına yönelik olduğu daha iyi an
laşılır. Oysa niyet bu olunca insanın ken
disini bu kadar zorlamasına hiç de gerek 
yok. Çünkü birazdürüstlük yeter ve artar 
bile .. Ama buna rağmen sorunun daha iyi 
kavranması için TKSP programına da 
bakmakta yarar var: 

"Tarihi gelişme Kürt ulusal sonınunun 
çözümünü iki biçimde karşımıza çıkara
bilir: 

"l.Kürt halkanın başbca kendi güçleriy
le, Türkiye'degenel birdevrim hareketini 
beklemeksiziıı, ulusal kurtuluş savaşına 
girişip bunu başaraya ulaştırınası. 

"2.Kürdistan işçi smıfı da dahil, Türkiye 
işçi sınıfının birlik halinde başmı çeke
ceği, halkiann ortak bir devrim hareke
tiylegerici burjuva vetoprak sahipleri ik
tidannm yıkılması, demokratik bir halk 
iktidarı oluşturulması ve Kürt halkına 
kendi kaderini tayin hakkının tanın
ması." 

"Diğer yandan, ülke ve dünya şartlannı 
doğru bir biçimde dejerlendirerek. 
başanya götürmeye en elverişli yolu 
seçmek ve ona uygun bir mücadele yü
rütmek de görevimizdir. Bu degerlendir
meyi yaptığınazda ikinci olanağın ağır 
bastığım, ulusumuzu daha kısa sürede ve 
daha emin, kurtuluşa götürebilecegimizi 
görüyoruz." (TKS P Program ı, s. 14- 15) 
1 

Görüldüğü gibi, top tarihi gelişmenin 
sunabiieceği olanaklara atılarak, yine 
ikili bir tavır içinde, federasyon biçimin
de bir çözüm öneriliyor. Ve bu, yukarıya 
aktardıgımız alıntının son paragrafıyla 
pekiştirilmek isteniyor!. Oysa yaklaşım
da isabet yok. Şöyle ki: Herşeyden önce, 
Kürt ulusunun kendi kaderini tayin ediş 
biçimi. bir devrim sorunudur. Ve devri
m in stratejik yönelimlerini, gelişme yolu
nu, tarihi gelişmenin ortaya çıkarabile
cegi muhtemel durumları baz alarak be
lirlemenin olanağı yoktur. Çünkü devri
mimizin alacağı biçimleri belirleyen bu
günkü tarihi koşullar, somut hal ve du
rumdur. Bu, aynı zamanda, onunla diya
lektik bir bağ içinde elealınması gereken 
devrimin gelişme yolu ve yine bunun be
lirlediği temel mücadele biçimi içinde 
geçerlidir. 
Kuşkusuz bu, tarihi gelişmenin sunabi

Ieceği olanakların yadsınması, ya da bun
ların gözardı edilmesi anlamına gelmez. 
Örneğin, bu değrendinnemizin bir önce
ki bölümünde belilediğimiz somut tarihi 
koşullar, Kürt ulusunun kendi kaderini 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Rupel8ROJA~LAT ______________________________________________________________ __ 

özgürce belirlemesini, kendi bağımsız 
devletini kurmasını acil bir görev olarak 
dayatıyor. Dolayısıyla ulusal demokratik 
devrimimizin ana ekseni ve ona denk 
düşentemel mücadelebiçimi kendiligin
den ortaya çıkıyor. Ne var ki, bu, Kuzey 
Kürdistan ulusal kurtuluş güçleriyle Tür
kiye işçi sınıfı, anti-faşist ve anti-em
peryalist güçlerinin ortak düşmana karşı 
ortak bir mücadele yürütmelerine, böyle 
bir mücadelenin demokratik halk devri
minden geçerek demokratik halk ikti
damda ortaya çıkarabileceği demokra
tik bir federasyon alternatifini dışlamı
yor. Tersine, her iki halkın devrimci-de
mokratik güçleri, iki ülke devriminin bi
ribirini yakından ilgilendiren, etkileyen 
nesnel gerçeklikleri ve onların yaratabi
lecegi olumlu koşulları görmek gereki
yor. Bu bakımdan, Kürdistan işçi sınıfı ve 
yoksul köylüleri, somut tarihi koşulların 
dayattığı görevlerin biçimlendirdigi 
eksende Kürdistan uevriminin eylemini 
örgütlerken, tarihi gelhımenin sunabite
ceği böyle bir olanağı gözden uzak tut
mamak gibi tarihsel bir görevle de karşı 
karşıyadırlar. Faşizme ve sömürgecilige 
karşı mücadelenin çakışması, bunun 
önemini daha bir artırıyor. Dolayısıyla 
Kuzey Kürdistan'ın Ö'lgÜrlügüne kavuş
turulmasını da gündemde tutuyor. 

Ancak bu, başka bir şey .. Kürdistan dev
riminin stratejikyönelimlerini belirleyen 
somut maddi koşulların yerine, "ulusu
muzu daha kısa sürede kurtulm~a götür
mek"(!?), "daha emin", "daha az kan dö
kerek" vb. gibi soyut ibareterin ikame 
edilerek "federasyon tezi"nin aklanmak 
isterunesi, ya da devrimin stratejik hede
flerini belirleyen somut tarihi koşullar
dan sadece birini, yani coğrafi ve iktisadi 
bağların (ki bunlar, zora dayalıdır) ön pi
na çıkarılarak diğer nesnel gerçeki ikierin 
gözardı edilmesi başka bir şeydir. Ki 
TKSP'nin "ülke ve dünya şartlarını" 
değerlendirmesinde vardığı "dogru" (!) 
sonucun dayanakları da bunlardır. Ve 
"federasyon tezi"ni aklamaktan uzaktır. 
Ayrıca bir devrim de, ka nın az ya da çok 

dökülmesi, izlenen yolun "emin" olup ol
maması, onun kısa veya uzun sürede kur
tuluşa götürüp götürmemesini de belirle
yen somut tarihi koşulların doğru değer
lendirilmesidir. Örnegin, devrimciler, 
elbette ki, gereksiz yere kan dökmeye 
karşıdırlar. Ama şartlar onu kaçınılmaz 
kılıyorsa, kurtuluş mücadelesini. az kan 
dökülsün diye belirsiz tarihlere erteleye
mezler. Yukarıdaki herzelere bakılırsa 
Viyetnam devriminin önderlerini. Viyet
nam Işçi Partisini, en azından ·•fazla kan 
döl<meye sebebiyet verdiği için" suçla
mamak elde değil! .. 

Kaldıki, böyle bir sorunda. hem nala 
hem mıha vurmak, devrimci eylemin 
örgütlendirilmesi açısından da olanaklı 
değildir. Çünkü, yukarda belirttigirniz gi
bi, devrimin gelişme yolu ve ona denk 
düşen temel mücadelebiçim i. somut tari
h i k~ulların öne çıkardığı çözüm şekline 
göre belirlenrnek durumundadır. Ör 

"neğin "Kürt halkının başlıca kendi güçle
riyle, Türkiye'de genel bir devrim harc
ketini bcklcmcksizin, ulusal kurtuluşa" 
yönelmesi, gerilla savaşına dayalı uzun 
vadeli bir halk savaşını hcdcflcmcyi ge
rcktirirken: Kürt ulusunun kendi kaderi
ni tayin hakkının Türkiye'deki genel bir 
devrim hareketine, dolayısıyla federas
yona baglanması ise, böyle bir devrimi 
belirleyen koşullara uygun düşebilecek 
daha "kolay'' gelişme yoluna, mücadele 
biçimlerine tekabul edebilir, ya da en 
azından baylarımızın beklentisi budur. 
Işte TKSP'nin "federasyon tezi"nin altın
da yatan esas neden de budur. Ve bu, so
mut tarih i koşulların yadsınması ve ko
laycıbğı .meşrulaştırılmak istenmesidir. 

bir biçimde geçmek olanaklıdır. (Hemen 
hemen bütün Batı Avrupa Partileri ile 
ABD, Kanada, Avusturalya, Japonya, 
Hindistan vb. komünist partileri bu gö
rüştedir-RW) Ülkelerinin evriminin çö
zümlemesinden hareket eden kimi parti
ler (ki bunlar, bazı Latin Amerika, Asya, 
Afrika ve Portekiz Komünist partileri
dir-RW) kendileri için barışçıl gelişme 
yolunun pratik olarak kapalı olduğu ve 
yakın gelecekte silahlı bir savaşım pers
pektifi çizildiği görüşündedirler." (K. La
radov. Lcnınızm ve Kapıtalızmden Sos
yalizme gcçış,tcm.yay.s. 1'::17) 
~unu antı parantez otarak belırtelını kı. 

gunumuz koşullarında. kendı ulkclcrı 
ıı.;ın barışçıl geçışı uygun goren sozkonu
su partılerın goruşlerı bızcc tartışma go
turur. Ama okurlarımızın da takdır cdc
bıltx:cgı gıbı. bu dcgcrlcndırmcmızın 

çcrçevcsı bunu tartısınaya cl vcrm ıyor. 
Latcn bız. yukarıdakı bctırlemctcrı. ~u ya 
da bu ulkc devrımının gclışmc yolunu 
tartışmak ıçın buraya aktarnıadık. 1 crsı
ne. sadeec her dcvrımııı ve bu arada 
ulkemız devrımının gclısnıc yolunu Vl' 
buna den k dusen tenıcı mu cadele bıcııııı
nı açık ve net bır sekılde bclırk•nıl'llln ta
rıhsel bır zorunluluk oldugunu vurgula
nıal< ıstcdık. Bu. aynı tanıanda. canı ı ık 
kılise arasında bocatayanla rın ınulıtcıııcl 
supekulasyonlarına somut bır yanıttır. 
Zıra ulkcmızın somut ıarıhı kosulların
dan kaynagını alan konuya ıtıskııı hclır

tcıncınız. ulusal l<urtulus surecındc ııcs· 
nci ::;anların gcn·ktırdığı ya lla one cıka
rabılcccgı savasım bıçımlcrını yadsııııaz: 
onun Kurt ve ı i.ırk halktarinın ortak ınu
cadclelerındc ortaya çıka b ılecek dcgısık 
koşullara uyartan masını d ıslaıııaz. 

Ucmck kı. ıarıhı gctışmcnın onumuzc 
çıkarabılcccğı koşulların dıyalcktık nıa
tcryalızın ın si.ızgccınden geçırılmesı ve 
ınucadclc taktıklerının ona gore bclırlcn
nıl'SI gcrçeğını. bugi.ınki.ı nesnel şartların 
önüne koyarak Kürdıstan devrimının st
ratcpk yönelımlerı nı ve dcvrımın gclısnıc 
yolunu belirlemenın olanağı yoktur. Ve 
devrimin gelişme yolunun. mutlaklığa. 
bclirsizliklere yer vermeksizin cok açık 
bir biçimde ortaya konması. tarihi gelişi
min sunabiteceği otanakların görmezlik
ten gclinmesi. Kürdistan devriminın 
ii n ünde bulunan zorlu engellerin k ücum
scnınesi anlamına gelmez. 

KÜRDISTAN DEVRIMININ KAREKTE
RI VE ITTIFAKLAR SORUNU 

Diğer yandan, "devrimci" eylemin 
örgütlendiritmesini bu ikinci yola göre 
yapan TKSP ve benzeri örgütlerin, Kür
distan'ın bağımsızlığına yönelecek bir 
mücadelenin gereklerine kendilerini 
uyarlamaları da, oportünistlerimizin 
iddia ettikleri kadar kolay olmayacaktır. 
Bu bakımdan, "Türk~'deki şoven güç
ler demokratik federasyonu istemedikle
ri re onu engelledikleri" zaman (ki, 
"bağımsız bir devlete kapalı olmayan" 
TKSP programının bağımsızlığa yönel
mcsinin koşulu budur. Ve bu, TKSP Yurt 
ve Dün. Gör.,Prog. s.30'da açık bir biçim
de ifade edilmektedir.), Kürdistan 'ın 
bağımsızlığına yönelecek TKSP ve onun 
gibilerinin. treni kaçırmaları kaçınıl
mazdır. Ancak digerleri bakımından, ta
rihi gelişimin sunacağı olanaklardan ya
rarlanmak hiç de zor olmayacaktır. Dün 
lran'da, bitten, yeteneklerinin "körelme
si"nden yakınıp feryadı bastıranların ha
la unututmayan tavırları bile. -sorun 
çok daha ciddi boyutlu olmasına rag· 
men- buna bir örnek teşkil edebilir. 
1\m.:ıık Kuzey Kurdıstan devrımının ge
lışmc yolunu, sıtahtı savaşı m pcrspcktıtı
nc dayandırmamız ve bunu gerıla savaşı
na dayatı uzun vadclcı bır halk savaşı 
şeklınde belırlemcnıız (kı bu, ayrı bır 
yatJmızın konusu otacaktır ). ı I\.SI' opor
tunızmıne ve ··barışçı-barışçı olmayan 
gıbısınden ktasık sozcukterı yan yana ko
yup ışın ıçınden sıyrılmak ısteyen bazı

larına ters getebıtır. Ve onlar. can damar
larına dokunougumuz ıçın bızı. ··sol cu
lul<la suçtayabıtır: hatta ışçı sınırı bıtımı 
adına sorunu. nı uttaktaştırdıgımızı da 
llldıa cdcbıtırter~. Uysa ulusat ve sosyal 
dcvrımtcrın deney ımlcrı. u ı us larara sı ko
ıııunıst harekctın belgelerı bızı dogrutu
yıır. sozkonusu yeltenışterı yadsıyor: 

"13 Mart 1966'da, Havana Vniversitesi Bu dcğerlendirnıcmizin bir önceki 
öğrencilerine yaptığı bir konuşmada fi- sayınıızda yayınlanan bölümünde belirt-
del Castro Küba'da devrimin tek müm- tığiıniz üzere Kuzey Kürdistan devrinıı. 
kün yol olan silahlı savaşım sayesinde siimürgeci boyunduruğa ve t•mperyaliz-
başarıya ulaştığını ve kazanılan utkunun ının ülkcmi7.dcki varlığına yönelen yo-
devrimin yenilmez gücünü meydana ge- nuylc ulusal. çağdışı kurumları. toprak 
tiren işçilerin. köylülerin ve ezilen öğren- ağalarını ve işbirlikçı bunuvazıyı tıcde-
cilerin kararlı askeri desteğine borçlu Ilcyen yönüyle demokratik bir nıuhtcva 
olduğunu belirtti." (l,ranma 14 :VIart tasıyor. L'lusal çelıskının tayin cdıcı hır 
ı YtıtıJ iincmc sahip oldugu bu aşamada. dcvrı-

"8ugünkü koşullarda. ( ... )birçok kapi- ının ana yönelim lerinde çıkarı olan top-
talist ülkede sosyalizme nisbeten barışçıl- tumsal sını! ve katmanlar. aynı zamanda 
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devrimin toplumsal tabanını. dolayısıyla 
bu a~amaya denk düşen karaktcrini be
lirler. Bu sınıf ve tabakalar ise. işçi sınıfı. 
köylülük. kent küçük burjuvazisi ve ikili 
karekıerine rağmen ulusal burjuvazidir. 
IJolayısıyla Kuzey Kürdistan devrim i. sö
zü edilen sını! ve katmanların bıleşımın
de iladesını bulan halkçı bır karekıere 

sahıptır. 

Ne var ki. bazıları devrım ın bu halkçı 
karakterinden hareket Ic u 1 u sal dem okra
tık dcvrımı ya da "ulusal dcmokratık 
halk dcvrınıı"nı. dcmokratık halk ıktı

dan ı Ic karıştırıyorlar. Bu bakınıdan bazı 
örneklerle sorunun açıklığa kavuşturul
masında yarar var. Urrıcgın I'I'KK pro
granıında konuya ılişkin olarak şöyle de
niyor: 

"Ulusal demokratik halk devrimi aşagı
daki köklü demokratik dönüşümleri 
gerçekleştirecektir: 

"Sömürgeci tekelci burjuvazinin. em
peryalizmin ve yerel işbirlikçi güçlerin 
Kürdistan üzerindeki ekonomik. siyasal 
ve askeri egemenliğine son verilip işçi 
sınıfının öncülüğünde işçi-köylü it
tifakı temelinde ve tüm ulusal demokra
tik güçlerin içinde yer alacağı DEMOK
RATIK HALK IKTIDARI kurulacaktır. 
DJD aracılıgıyla demokratik bir cumhu
riyet ve yasama yetkisini kullanacak Kür
distan Ulusal Meclisi oluşturulacaktır." 
( 1' 1' KI\ 1' rog .. s. 27 ) 

Ayrıca tartısrııalarımıza ışık tutması 

bakımından yınc I'I'KK programından 
basl<a bır pasaı daha aktarmakta yarar 
v;ır: 

"Kürdistan'da ticaret. sanayi ve kır bur
juvazisinin bir kesimi kendisi Kürdistan 
pazarına sahip olmak istediği için. sö
mürgeci tekelci burjuvazi ve onun işbir
likçileri ile çıkar çelişkileri içindedir. 
Burjuvazinin cılız olan bu kesim inin 
Kürdistan pazarına egemen olma özlemi, 
ikircimli, uzlaşmacı ve sömürücü niteliği
ne rağmen onu ulusal demokratik müca
deleye kazanabilir bir güç olma konu
munda tutuyor ve kendine ulusal bir ni
telik kazandırıyor." (PP KK l'rog .. s. 20) 
Aynı şcylcr.yınc i' PKK'nın oncrdığı ··u

lusal dcnıokratık halk ccphcsı"'nın pro
granı he dellerı arasında yer alıyor. (Bak. 
I'I'KK l'ol. Kap.) 
Uncclıklc sunu bclırtclım kı. ··ulusal dc

ıııokratıl< tıalk dcvrımı ve dcrııokr<ıtık 
tıaık ı ktıd<ırı. aralarında cı n setlerı olma
masına ragıncn bır ve aynı şeyler dcgıl
dır. \c bu. ulusal ve toptumsal dcvrırıılc
rııı yaşanan tarılısel deneyımlerıyle dog
rulannııstır. Uzciiiklc ıkırH.:ı LJunya :::ıa

\·;ısı sonrasında eıııpcryaııznıc. soınurgc

nııgc. yenı soıııurgecılıge ve ı<ısıznıc 

I.;<ırsı gel ı sen kurtulus narckctıcrı. :::ıovyct 
•ktıdarından ları.;ıı iktidar biçiınlerineıe
ı..:<ıbul eden halk deınokrasileriııı yarattı. 
hulgarıslil n. H om <ın ya. 1... ekoslov<ı k ya. 
.\Iacarıstan, l'ololly<ı. lJerııokratık r\1-

lllilllYil. \,.ın. \ill'tn<ını. ı,uba. ı'uzcy Kore. 
Lc1..ayır .. \llozarııbıl<. 1\rıgoıa. lıitlL' ıran 

\'l' son olarak da :-.ık<ıragua da ya~anan 
denıokratık ııatk devrırıııcrıııııı. ner utl<c- _ 

nın nesnel ktliullarına ve devrınıııı gelış
mc pcrspcktıt ten ne go re betırtcncn ozcı
lıkterı var. urncgın Butuarıstan dak ı natk 
dcvrıını. dı ger bazı Avrupa devrım lerın
den tarktı bır getışnıe surccı ıztedı. Baş
langıçta antı-cm peryatısı ve antı-taşısı 
program negeııerıne sanıp olan ııatk 

devr.ııııı. kısa surede sosy<ıtıst devrım ııı

ıeııgıııe nurundu. t:Sunun neoenterını 1\.. 

Laradov. Lı. uımııroı ve Bl\.P Ml\. sı Potıt 
t:luro uyesı ı. l'avtov un betırtcnıeterınc 
de yer vererek şoyte açıklıyor: 

" .. .'Daha kilisenin bagımsazhğı için sa~ 
Vaıtlm çağında bile. Bulgar burjuvazisi 
kendi öz burjuva demokratikdevriminde 
hegemonyadan vaıgeçmemişti; bizde, 
nesnel olarak burjuwa demokratik dev
rim rolünü oynayan ı877-ı878 İtos
Türk savaşmdan sonra, Bulpristan'm 
kurtuluşu sarasında da burjuvazi ikinci 
tarihsel teslimyetini imzaladı.' Öyleyse 
Bulgaristan, kapitalizmin az gelişmiş
liğinden değil, gelişmiş olmasandan acı 
çekiyordu. anti-emperyalist, anti
faşist. ulusal kurtuluş hedeflerine yöne
lik 9 Eylül ı944 ayaklanması, ı948'de 
BKP 5. Kongresinde G. Dimitrofun not 
ettji gibi, kapitalist sistemin temellerini 
yıkinadan ve burjuwa demokrasisinin 
çerçevesini aşmadan durmazdı. Merkezi 
ve yerel iktidar, emekçi kidelerle bağ
laşnuş işçiSDUfına, Bulgaristan Komünist 
Partisinin )'Önetici rolü oynadıjl Vatan 
Cephesi komitelerine geçti. Devrim, 
faşist diktatörlüğün )'erine, gerçekte pro
leterya diktatörlügü işlevini gören de
mokratik halk iktidanm koydu." (K. Za
radov, age, s. 243-244) 

ı 
Yine ulusal, demokratik ve halkçı ka

rekterde bir devrime sahne olan Viet
nam'da, işçi sınıfı uzun erimli direnme 
savaşında köylülükle geliştirdiği ittifakı 
pekiştirmiş, devrime damgasını vurmuş
tu. Zaten zayıf olan ulusal burjuvazi, ulu
sal demokratik halk devrimini destekle
miş, devrim sürecinde gelişen, yetkin
leşen işçi sınıfının önderliğini ve yöneti
ciliğini kabul eder duruma gelmişti. Do
layısıyla ulusal demokratik halk devrimi, 
iktidar sorununu kendi gelişim evresinde 
çöıiirnler duruma gelmişti. Yani ulusal 
demokratik devrimin hemen sonrasında 
d emokratik halk iktidarının sınıf güçleri 
ve koşullar olgun laşmıştır. Böyle bir du
rumda, Vietnam işçi sınıfı, nesnel ve öz
nel koşullann dayattıgı görevleri görmez
likten gelemezdi. Ve gelmedi. Halkın de
mokratik iktidarını kurarak ülkeyi, sos
yalist bir dönüşüm sürecine soktu. Ama 
VIP, buna rağmen, devrimin stratejik 
aşamalarını birbirine karıştırnıadı. Tersi
ne onları; ustaca biribirine bağlamanın 
yolunu buldu: 
"ı930'daki politik tezleri Vietnam dev

riminin iki aşamadan geçmesi gerektiğini 
belirlemiştir: Önce, ulusal demokratik 

devrim; sonra, kapitalist gelişme aıta
masına atlayarak, sosyalist devri,..~ dog
rudan bir geçiş." (L.Duan, V. U~. 19) 

Vietnam devrimine benzer bir örnek 

Çin'de yaşandı. Ulusal demokratik dev
rim, iktidar sorununu, devrimin gelişimi
ne paralel olarak çöıiimler duruma geldi. 
"ı949 yılı, halk devriminin utku yalı oldu. 
ı Ekim ı949'da Çin Halk Cumhuriyeti
nin ilanıyla birlikte halkın demokratik 
diktatörlügü gerçekte proleterya dikta
törlügünün bir biçimi haline geldiği sıra
da, devrimin burjuwa demokratik aşa
ması esas olarak tamamlannuştı.''(K.Za
radov, age., s.253) Ulusal burjuvazi ise, 
önemli ölçüde komünist partisinin izle
diği savaşkan esnek ve etkili politikadan 
ütürü halkın yanında yer almıştı. 
Diğer taraftan bazı Avrupa ülkelerinde 

demokratikhalk devrimleri, değişik özel
likler göstererek gelişti. Işçi sınıfı yer yer 
umn süre ulusal burjuvazi ile iktidarı 
payiaıtmak mrunda kaldı. örneğin Çe
koslavak devrimi buna ilginç bir örnek
tir. Yine K Zaradof, Çekoslavak devrim
cilerinin göriişlerine de yer verdiği belir
lemesinde devrimin iktidar yapısına iliş
kin olarak şöyle diyor: 

"Ulusal w demokratik devrimin utku
sundan sonra, bu ülkede iktidar, komü
nistterin yönetici rolü üstlendikleri ulu
sal cephe hükümetine geçti. Bununla be
raber, o dönemde işçi sınafi iktidann tü
münü elinde tutmii)'Ordu, OIW bir süıe 
daha burjuvazi ile paylaşmak zorun
daydı. 'Yalmz başınuza hükümet edeme
yi7.' DiyordiL K. Gottwald ı 945 Nisanm
da, 'onlar da.tek başianna hükümet ede
mezler. (Y .. i burjuvazinin temsileile
ri-KZ) Ne biz onlar olmadan, ne de on
lar biz olmadan hükümet edemezler, fa
kat onlar bunu bizsiz, bizim onlar olma
dan yapac:ağınuzdan çok daha zor yapar
lar.'" (K. Zaradov, age., s.24 7-248) 

Yine Cezayir ulusal demokratik devrimi 
bir başka trnektir. Cezayir devriminde 
de iktidarı, tüm ulusal kurtuluşçu güçler 
paylaşmış; iktidarın bu sınıfsal bileşimi 
devrimin, burjuva demokratik sınırları 
aşarak kapitalist olmayan yoldan sosya
lizıne radikal bir dönüşümü olumsuz 
yönde etkilemiş, onu ağır ve sancılı bir 
gelişme süreci içinde tutmuştur. 

Nikaragua halk devriminde ise, farklı 
bir süreç Yaıtanıyor. Devrimden hemen 
sonra, değişik sınıf ve tabakalann 
yarısıdığı iktidar, bugün devrimci Sandi
nİst yönetimin kesin denetiminde sosya
list bir dönüşüm sürecine yönelmiş bulu
nuyor. 

Sıraladığımız bu tmekterin yanısıra 
ulusal, demokratik ve halkçı karakterle
rine rağmen burjuva demokratik dö
nüşümleri aşamayan devrimler de oldu. 
Örneğin Hindistan ve Endonezya'da bur
juvazi hegemonyayı ele geçirirken Porte
kiz'de görülen 1974 Nisan Devrimi, 
faşizıni iktidardan ıuaklaştırnıa ve tekel
ci sermayenin hakimyetini kırma düze
yinde kaldı. Devrim ve karşı devrim güç
leri arasında acımasız bir mücadele sürü
yor. Iran devrimi ise, emperyalizme ve 
monarşiye karşı mücadele hedefleri üze
rinde gelişti. Devrimin stratejik aşaması-

- na uygun düşen demokratik ve halkçı ka-
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rekterine ragmen küçük burjuvazinin ge
rici kesiminin hegemonyayı ele geçirme
siyle, devrim, onun demokratik ve an
ti-emperyalist özünü boşaltmayı hede
fleyen ters bir "gelişim" sürecine sokul
du. Emperyalizme ve monarşiye karşı sa
vaşta aktif olarak yer alan işçi sınıfına, 
özellikle ezilen, sömürülen ve baskı 
altında tutulan halk güçlerine açılan acı
masız savaş halen sürdürülüyor. 
Görüldüğü gibi, bütün bu örnekler (ki 

bunlar çogaltılabilir), demokratik halk 
devrimi ya da ulusal demokratik halk 
devrimi ile proleterya diktatörlügünün 
öıgün bir biçimi olan demokratik halk 
iktidarının bir ve aynı şeyler olmadıgına 
ilişkin yukarıdaki belirlernemizi dogrula
makla kalmıyor; bunun nedenlerini, iki
sini biribirine baglayanya da birincisin
den ikincisine geçişi kolaylaştıran veya 
zorlaştıran nesnel ve özellikle öznel 
koşulların belirleyici önemini de sergite
yerek tartışma kor.umuza ışık tutuyor. 
Bu bakımdan, ulusal demokratik devri
min ya daPPKK'nın deyimiyle "ulusal 
demokratik halk devrimi"nin gelecekte 
alacagı biçimleri ve iktidann niteligini 
mekanik bir anlayışla ele almak, dahası 

. buna denk düşen program hedeflerini, 
"ulusal demokratik halk cephesi"nin 
program hedefleri arasına koymak müm
kün degildir. Böyle bir yaklaşılDı herşey
den önce nesnel ve öznel koşulları yadsı
yan bir yaklaşım dır. Çünkü devrimimizin 
bugünkü aşamasında (yani ulusal de
mokratik devrim aşamasında), nesnel 
olarak çıkarı olan sınıf ve laltmanlann, 
zorlu bir savaşıma sahne olacak Kürdis
tan ulusal kurtuluş savaşında oynayacak
lan roller konusunda şimdiden kesin 
yargılarda bulunmak, hatta nesnel olarak 
omuı itici güçleri olan işçi sınıfı ve yok
sul köylülügün mücadeleye kesin bir 
biçimde damgasını vurmasına ve kendi
sinigerçekanlamda kabul ettirmesine te
kabfil edebilecek demokratik halk ikti
darını ulusal demokratik güçlerin önüne 
yalan bir hedef olarak koymak, en basit 
anlamıyla gölü görmeden paçaları sıva
maktır. Diger bir deyişle devrimin strate
jik aşamalarını ve onların öne çıkardıgı 
görevleri biribirine karıştırmaktır. Birin
ci aşamayı yaşamadan diyerine atla
maktır. ÜY.5a bu sanıldıgı kadar kolay da 
degildir. Omegin em~ryaliırn çagında 
ilk halk devrimi olan 1905-1907 Rus 
burjuva demokratik devrimi ve ardından 
on yılı aşkın bir süre sonra patlak veren 
1917 Şubat devrimi bile proleterya ile 
köylillügün tek başına iktidan kurma
larına olanak vermedi. Bir anda, birçok 
sınıf birden iktidan paylaştı. Çagırnız 
halk devrimlerinin Rusya'dakinden 
farklı özellikler göstermeleri ise, onlann, 
iktidara dogru adım adım giden özellik
lerini yadsımıyor. Yukarda sıraladığımız 
çarpıcı örnekler de, bu gerçegi açık bir 
biçimde ifade ediyor. 

Flbetteki, bu, Kürdistan işçi sınıfı hare
ketinin ulusal demokratik devrim süre
cinde köylillükle geliştireceği bağ-

laşıklıklar temelinde hegemonyayı ele 
geçirmesi doğrultusunda kararlı bir çaba 
haracamasını, Vietnam ve Çin devrimle
rinde görüldüğü gibi tüm ulusal demok
ratik güçlere öndediğini kabul ettirme 
koşullarını yaratarak, ulusal demokratik 
devrimi kesintisiz bir biçimde "gerçekte 
p roleteeya diktatörtülü işlevini gören de
mokratik halk iktidarı"yla taçlandır
masını yadsımak anlamına gelmez. Tersi
ne bu, Kürdistan işçi sınıfına, kendisini 
bugünden dayatan uzun erimli tarihi bir 
görevdir. Ama bu, yani işçi sınıfının ulu
sal kurtuluşu toplumsal kurtuluşla taç
landırmak istemesi başka bir şey, onun 
bu isteminin, zorlu birmücadele sürecin
deve ulusal kurtuluşgüçlerinin devrimci 
eyleminde, pratik-örgütleyiciligi ve bi
linçli yönlendiriciliği birleştirebiten tayin 
edici bir etkinlige kavuşturulması başka 
birşeydir. Ki bu istemin gerçekleştirilme
sinde nesnel koşulların, uzun vadeli dire
niş savaşının proleteryanın lehine, diger 
sallantılı, kararsız ve uzlaşmacı güçlerin 
aleyhine yaratacagı yeni olanaklann 
yanısıra esas belirleyici olan da bu tayin 
edici etkinligin yaratılmasıdır. Ve Kür
distan işçi sınıfı hareketinin sosyalist 
devrimi hedefleyen bu istemi, onun, ulu
sal demokratik devrimin hedeflerine uy-

. gun asgari bir program perspektiflerini 
ön plana çıkarmasıyla çelişmez. Tam ter
sine işçi sınıfının, köylülüğün yanı sıra 
kent küçükburjuvazisi ve "Kürdistan pa
zanna egemen olma özlemi" içinde bulu
nan ulusal burjuvaziyi kazanmayı hede
fleyen bir programlaortaya çıkmasını zo
runlu kılar. Gine devriminin önderi 
Amilcar Cabral'ın şu belirlemesi bu 
bakımdan ooemlidir: 

"Kurtuluş mücadelesi mesafeleri kate
derken farklı çıkarlan uyum içine sokma
ya, çelişkileri çözmeye ve kurtuluş ve 
ilerleyiş aranışı içinde ortak hedefler ta
rif etmeye ınecburdur." (A. Cabral, Son 
Kon., Teori yay. s.60) 

Görüldüğü gibi, proleterya diktatör
lüğünün öıgün bir biçimi olan demokra
tik halk iktidarının ulusal demokratik 
devrim aşamasında hedef olarak göste
rilmesi, küçük burjuvazinin bazı kesimle
rini ürkütmenin yanısıra, ulusal baskı
dan etkilenen ve "pazar özlemi" içinde 
bulunan ulusal burjuvazinin kazanıl
masını güçleştirir, hatta önemli ölçülerde 
engeller. Dolayısıyla ulusal kurtuluş ta çı
karı olan tüm yurtsever güçlerin çıkar
larını yansıtabilecek "ortak hedefler tarif 
etmeyi" yadsır. Çünkü ulusal burjuvazi
nin kendisi de, böyle bir iktidarın daha 
başlangıçta anti-kapitalist bir öze sahip 
olduğunu ve bunun kendi sınıfsal çıkar
larıyla açık bir şekilde çeliştiğini biliyor. 

Hayır, PPKK'nın programında ifade 
edildiği biçimiyle "demokratik halk ikti
darı"nın bir kapısı da diğer ulusal de
mokratik güçlere, dolayısıyla ulusal bur
juvaziye de açık tutulacaksa (ki, "işçi 
sınıfının öncülügünde işçi-köylü ittifakı 
temelinde tüm ulusal demokratik güçle-

riniçinde yer alacağı demokratik halk ik
tidarı"ndan çıkarılabilecek anlam bu
dur), o zaman böyle bir iktidann 
"gerçekte proleterya diktatörlüğünün bir 
biçimi haline geldiği"nden ve onun bir 
demokratik halk iktidarı oldugundan söz 
edilemez. Zira demokratik halk iktidarı, 
esas olarak ulusal demokratik devrim 
aşamasının tamamlanmasına tekabul 
eder. 

Ittifaklar sorunu, devrimin stratejik so
runlarından biridir ve devrimin stratejik 
aşarnalarına göre belirlenir. Ve devrimin 
değişik aşarnalarına denk düşen stratejik 
hedefleri belirleyen somut tarihi ve ikti
sadi koşullara göre biçimlenir. Örneğin 
devrimimizin bugünkü stratejik aşaması, 
ulusal demokratik devrimdir. Ulusal de
mokratik devrimi izieyecek ikinci aşama, 
sosyalist devrime tekabfıl eder. Her iki 
aşama da, mütefiklerin alabileceği ko
numlar, aralarındaki ilişkilerin biçimi 
dogal olarak farklılıklar gösterecektir. Bu 
bakımdan devrimimizin sınıf güçleri 
arasındaki ilişkileri ve mütefiklerin ko
numunu, ulusal demokratik devrimin 
ana yönelimlerine ve ulusal kurtuluşun 
mantığına uygun bir biçimde çözümle
rnek zorundayız. 

Ulusal çelişkinin tayin edici olduğu ulu
sal demokratik devrim aşamasında, işbir
likçi Kürt burjuvazisi, toprak agaları ve 
gerici ögeler, Kürt halkının bağımsızlık 
ve özgürlük istemlerinin karşısında, sö
mürgeci güçlerin, dolayısıyla emperyaliz
min yanında yer alacaklar. Buna karşın, 
işçi sınıfı, köylülük, kent küçük burjuva
zisi ve ikili karekterine rağmen ulusal 
burjuvazi nesnel konumları itibarıyla, sö
mürgeci boyundurugun parçalanması, 
emperyalizmin ülkemizdeki varlıjına 
son verilmesi, toplumun bajıınsız-de
mokratik bir gelişme yoluna sokulması 
ve toprak devriminden yanadırlar. Do
layısıyla esas olan, sömürgeci boyundu
ruktan kurtulmanın özlemi içinde bulu
nan bu sınıf ve tabakaların farklı çıkar
larını uyum içine sokabilecek ortak he
deflerin tesbit edilmesidir. Işte Kürdistan 
işçi sınıfı, mütefiği olan yoksul köylü
lüğün yanısıra küçük burjuvazi ve ulusal 
burjuvaziyi, Kürdistan devriminin yu
karıda belirlediğimiz stratejik hedefleri 
üzerinde ve ulusal demokratik cephule 
birleştirmek için çaba harcarken eylemi
ni buna göre saptamak durumundadır. 
Aynca Kürdistan'da yaşayan Ermeni, 
Arap, Türk ve diğer ulusal azınlıkların öz-
gürlügü Kürdistan'ın kurtuluşuna 
bağlıdır. Ve onlar da devrimimizin müt
tefikleridir. 
Diğer taraftan Kürdistan, tek bir devlet 

tarafından degil, emperyalizmin çıkarlan 
doğrultusunda bölge devletlerince sö
mürgeleştirilmiş bir ülkedir. Onun bu 
özelliği, her parçanın özgülünde sömür
geci devletin gelişim sürecine bağlı ola
rak ekonomik, toplumsal ve siyasal 
biçimlenmelere neden olmasına rağmen, 
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B ir ~·olda~ım 11.1n Di~· arbakır t.indanındaki 

~-asa ma ili~kin ~iitlcm \'Cdc!lcrlcndirmcsini 
o kurlanmını sunupırut. 

H.oja \\'clat H.cdaksiyonu 

DIRENİŞ OSTVN GELlYOR! 
1-25 EYLÜL 1983 DIRENIŞI 

Zulüm tüm şiddetiyledevam 
ediyordu. Bazı koguşlarda 
açlık grevinin başlatıldıgı söy
leniyordu, ancak kesin haber 
alınamıyordu. Eylül'ün ilk 
günleri idi. PKK'nın mahke
mesi vardı. Mahkemeden dö
ncnlcr eczaevi şartlarını pro
testo için direniş kararıaldık
larını diger örgüt temsilcileri
ne ilctip konuyu tartışmaya 
açtı lar. 

Talepler şunlardı: 
- Işkenceye son verilmesi. 
- Askeri marşların söylenıne-
ın esi. 
- Görüşmelerde anadilde ko
n u şma scrbestligi. 
- Haftada bir kez banyo. 

'komutanım· kelimesinin 
kaldırılması. 
- Yemekleri n günde 3 kez düz
gün verilmesi. 
- Günlük gazete. dergi. roman 
ve ders kitaplarının serbest bı
rakılması. 

Talepler üzerinde anlaşmaya 
varılmıştı. Eylem biçimi üze
rinde tartışmalar yoğunlaştı. 

KLJK ve PKKölüm orucunu 
iincriyorlardı. Rızgari barikat
lar kurulup topluca sloganlar 
atılsın süreç içinde degişik ey
lem biçim leri olabilir. diyor
lardı. KIP sözcüsü tarafsızkal
maya çalışıyordu. TKSP da
vasından yargılananların bir 
kısmı ·yaşlılar koguşu' nda kış 
uykusuna dalan 'abilcri'nden 
haber beklerken. tabanın ezici 
bir çogunlugu direnişçi bir 
tavır gcliştiriyordu. (Biz taban 
olarakbulunduğumuz bölüm
dekiler ölüm orucundanyana 
olduğumuzu belirttik.) Tartış
malar bizim koguşta henüz so
nuçlanmamıştı.Ancak 5 Eylül 
sabahı slogan sesleriyle 
uyandık. Dcrhal pcnccrclcrc 
koşup slogantarla direnişe 

katıldık. Direnişe ihanctçilcr 
dışında yaşlılar koguşu katıl
mamıştJ. Direniş sistemli idi. 
Bir komite kurulmuştu. Her 
koguştan beşer gün ara ilc 5 
kişi ölüm orucuna yatacaktı. 
Bizim koguşta direnişin üçün
cü gününde ikisi PKK ikisi 
KUK taraftarı olmak üzere 5 

kişiyle ölüm orucuna baş
lamış oldu. Diger arkadaşların 
tümü koguşa yemek almıyarak 
açlıkgrevi ile eylemi destekli-· 
yordu Sabahla başlayan slo
ganlarımız kapıda bekleşen 
görüşmecilerden yankı bulu
yordu Yönetim bunu bastır
mak için megefonla askeri 
marşlar çalıyordu. Ölüm oru
cuna yatanları koguşlardan 

alıp ayrı bir salona götürüyor
lardı. Orada zayıf unsurları 
caydırıp direnişi kırmak isti
yorlardı. Ancak çok az sayıda 
sempatizan insan bu zaafiyeti 
gösterdi. Çoğunluk kararlı ve 
direngendi. Her akşam koguş
lardan bir sorumlu, koğuşlarla 
ilgili bilgi veriyordu. Kürtçe, 
Arapçabağrışarak bilgiler top
lanıyor, Yapılacaklar tesbit 
ediliyordu. Faşist yönetim di
renişi saptırmakiçin Kürtçe ve 
Arapça bilen erler vasıtası ile 
hedef şaşırtmak istiyor, 
yılgınlık yaratmaya çalışıyor
du. Tüm bu engellemelere 
karşın eylem başarıyla sürdü
rüldü. 25 Eylül günü talepleri
mizin kabul edildiği bildirildi. 
Böylece hücrede bulunan di
reniş komitesinden 2 arkadaş 
koguşları gezerek eylemin 
başarıyla sonuçlandıgını, ta
leplerimizin kabul oldugunu 
belirttiler. Ve eyleme son veril
mişoldu. 

Cezaevinde yaşam koşulları 
az da olsa değişmişti. Askeri 
marşlar söyletilmiyordu. Haf
tada bir kez sıcak suyla banyo 
yapıyorduk. Görüşmelere ra
hat çıkıyorduk, kumutanım 
diye hitap etmiyorduk ve tüm 
bunlardan ötürü işkence dur
durulmuştu. Yaklaşık olarak 
iki ay bu haklarımızı kul
landık. Aralık ayı ortalannda 
idare yavaş yavaşmüdahaleye 
başladı. Dahaönceki direnişe 
katılanların koguşlarını değiş
tirdi. Yeni dağıtırnda 8. 
Koguşa düştüm. Yaşlılar 
koguşu karşıriıdaydı. Ayrıca 
hücrelerin bulunduğu 26. 
Koguşa yakındık 

Tek tip elbise sorunu gün
demdeydi. Idare giydirmek is
tiyordu. tutuklular bu işi ka
bullenmiyordu Böylece hava-

tandırmalarda konuşma ya
sağı koydular. Mahkemeye gi
diş dönüşte dayak başladı. Di
renişle alınan haklarımız ya
vaş yavaş tekrar gaspediliyor
d u. Diğer kovuşlara haber ile
tilmeden, iki kovuş tekrar di
renişe girişmişti. Bu durum
ları protesto etmek amacıyla 
havalandırmaya çıkmıyor
lardı. O sıralar mahkemeye çı
kanlar bu haberi getirdiler. 
Olay koguşta değerlendirildi. 
Sonuçta şu kararlar alındı: 
I-Direnişe başlayan iki ko

vuşun durumunu tüm kovuş
lara duyurmak; 

2-lşkenceler tekrar baş
lamıştı, onu, engellemenin 
yollarını aramak; 

3-Tek tip elbise giymeme 
konusunda direnmek. 

Biz durumu 25-26. hücreler 
kovuşuna ilettik. Çünkü ilk di
renişte oradaki komiteden ge
len karar üzerine direnişe son 
verilmişti. Onların idareyle 
m uhatap olmaları gerekiyor
du. Idare ile ne kadar muha
tap olduklannı bilmiyorum. 
Bir gün sonra, "yarın direnişe 
geçilecek" diye karar bildirdi
ler. Idarenin yoğun saldırısı 
olabileceği nedeniyle iyi ted
bir alınması gerektiği bilini
yordu Böylece 30 Aralık 1983 
günü sloganlar atarak direnişi 
başlattık. 

Işkenceye son, ölmek var 
dönmek yok, ölüm yaşatirislo
ganları duvarlan aşıyordu. 

Ilk etapta görüş ve mahke
melere çıkınama kararı veril
mişti. Idare ise, büyük anfiler
le savaş marşlan çalarak sesi
mizi bastırmaya çalışıyordu. 
MITten, Kontr-Gerila'dan 
ne kadar uzman işkenceci var
sa, hepsi birden cezaevini dol
durdular. S'er kişilik olarak 
ölüm orucuna yatılması gere-

kirken, bu iş kontrole alın
madı. Artık kendisine güvene
bilen ölüm orucuna başladı. 
Digerleri zaten yemek alın
madığından dolayı açlıkgrevi

ne girmiş oldular. Yaşlılar ko
vuşu bu olayların henüzdışın
daydı. Ord an gelen h.ııere gö
re Ö.Y. davasından yargıla
nanlar olaylarda kararsızkah
yorlardı. Yaklaşık olarak 1 O 
gün kovuş kapılarına yatak
ları dayayıp, yemek almaya
rak, slogan atarak, kürtçe 
marşlar söyleyerek direnişi 
sürdürdük. 

Daha sonra idare, "kovuşlar
da direnişe katılmayanlar 
çıksın" diye anons ettiler. Hiç 
kimse çıkmıyordu. Bunun 
üzerine tek tek kovuşları bas
maya giriştiler. Bir kovuşu 
basıp, içerdekileri çıkardılar 
ve işkenceye çektiler. Ikinci 
kovuşu basmaya gittiklerinde, 
arkadaşlar yangın çıkardılar. 
Böylece itfaye yanan koguşu 
söndürüp, o koğuşu da 
boşalttılar. Bazı arkadaşların 
yaralandığını duyduk. Ancak 
net haber alamadık. Diger ko
vuşlar da baskına ugrarlarsa, 
kovuşu yakacakları kararını 
aldılar. 

Olaylar bu boyuta vannca 
yaşlılar kovuşundaki siyasiler 
de artık tabaklarını yere çaldı
lar ve direnişe omuz verdiler. 
Böylece onlar da hücrelere 
alındılar. 

Direnişleri kınlan kovuşlar
dan arkadaşların bir kısmını 
yanıımıdaki 7. kovuşa vermiş
lerdi. Yılmaz Demir de onlar 
arasındaydı. O gece duvardan 
onlarla görüştük Ö.Y.'dan ... 
arkadaş onunla konuştu. 
Ölüm orucuna gitmeme ka
rarını bildirdi. Yılmaz ise, 
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Faşizm in iktidara geliş b içi~ 
mini tek yanlı olarak görüp 
değerlendirmeler yanlış so
nuçlara varıyorlar. Örneğin 
Avusturya Sosyalist Partisi 
faşizmin yukarıdan aşağıya 
darbe yoluyla geliş biçimini 
kavramadığı için ve faşizmin 
geliş biçimini salt aşağıdan yu
karıya doğru, kitle tabanı bula
rak tırmanarak iktidara gele
ceğine bakarak ve tezlerinide 
buna göre tck yan lı olarak ele 
aldığıiçin sondereceyanlı~so
nuçlara varmıştı.Günümüzdc 
de bircok parti böylesine 
yanlış sonuçlara varıyor. 

Yine 1971 Tt.irkiye'sinde bazı 
devrimci, demokratik güçler 
12 Mart faşizmin i ilk başta 
yanlış değerlendirerek bu n un 
faşizm olmadığı sonucuna 
varmışlardı.12Eylülfaşistdar
besinden sonrada bazı siyasal 
güçler faşizmin iktidara geliş 
biçimini yanlış değerlendire
rek, soruna tek yan lı ve meka
nik bir şekilde bakarak soyut 
bir tahlil.le darbenin faşist dar
be olmadığı sonucuna varmış
lardı. Bazı sivri akıllılarda Ev
ren cuntaının sonradan faşist
leştiğini belirttiler. 

Birkere lleylül 1973'te&ili'
de Pinochet'in yaptığı darbe
nin ilkin faşist oladığı, sonra
dan faşistleştiğini (Dünya ko
münist hareketi içerisinde) 
kimse belirtınem iştir. Kaldıki 
faşizm bir hükümetin başka bir 
hükümetle yer değiştirmesi 

değil, bir devlet biçimidir. Ko
münist Entemasyonalin 7. 
kongresinde sundugu rapo
runda Dimitrov şöyle diyor: 
"faşizmin yönetimi ele geçir
mesi,sadece birburjuva hükü
metin bir diğerini izlemesi 
değildir. Burjuvazinin belli bir 
sırufsal egemenliğini içeren 
devlet biçiminin -burjuva de
mokrasisinin- bir diğeri ile 
açık terörist dikta törlükle yer 
değiştirmesidir. Bu farkı göz
den uzak tutmak yanlış olur." 
(F.KB.C .sa.48) 

FAŞİZMİN SINIF 1EMELİ 
VE KİTLE TABANI 

Faşizmin sınıfsal temeli ve 
dayandığı kitle tabanına yu
kanda kısmen değinmiştik. 
Faşizm mali sermayenin en 
büyük, en güçlü birliklerine 
dayanmaktadır. Sınıfsal teme
li mali sermaye ile açıklık ka-

zarur. Faşizmin sınıfsal 
yapısının iyi kavramlması için 
emperyalizm ve onun"her çiz
gide gericilik" olan siyasal eği
limi kavranılmalıdır. 

Emperyalizmin oluşumu ile' 
ortaya çıkan faşizm burjuva 
diktatörlüğünün bir biçimi ve 
emperyalist dönemin somut 
bir özelliğidir.faşizmin iktidar 
oluşu ve gelişimi mutlak bir 
olgu değildir. Faşizmin 
gerçekleşmesi ülkenin içeri
sinde bulunduğu somut koşul
ların durumu ve sınıf güçleri
nin örgütlülük düzeyine 
bağlıdır. Ülkenin özgül koşul
ları, Nesnel durum ve devrim
ci, demokratik güçlerin örgüt
lülük düzeyinin gelişkinliği 
faşizmin gelişini engelleyebi
lir. Örneğin Ispanya'da al bay 
Tejero tarafından yapılmak is
tenen faşist darbe başanya 
ulaşınarn ış ve devrimci, ilerici, 
demokratik güçler tarafından 
engellenmiştir. 

Faşizmin sınıf temeli mali 
sermaye olmasına rağmen da
yandığı kitle tabanı küçük 
burjuvazi ve orta katman
lardır. Almanya'da faşist" Nas
yoyal sosyalistler'' Alman
ya'yı ve tüm Dünya'yı tehdit 
eden bir kitle hareketi haline 
gelmişlerdi. Yine İtalya'da 
faşist güçler küçük burjuvazi 
ve orta katmanların talepleri
ni ileri sürerek bazı reform 
aldatmacalarıyla kitlelerı yan
larına çekmeyi başarmışlardı. 

Faşizmin küçük burjuva ve 
orta katmanları aldatması 
geçici bir durum arzeder. 
Faşizmin iktidara gelişi ile bir
likte toplumun tüm kesimleri 
üzerindeki baskıları ve yaptığı 
uygulamalarını gören küçük 
burjuvazi ve diğer katmanlar 
faşizme olan desteklerini çe
kerler. Ve böylece faşizmin 
kaçınılmaz sonu daha da 
yakıniaşmış olur. 

FAŞizMiN UYGULAMALA
RI, İDEOLOJİ VE POLİIİKA
SI 

Faşizmin sırufsal niteliği, çı
karları, uyguladığı terör ve 
saldırganlığı onun temel he
def ve amaçlarını ortaya ko
yar. Zaten faşizmin ayırdedici 
özelliği onun terörcü ve 
saldırgan niteliğini ortaya ko
yar. Mali sermayenin en gerici 
kesimlerinin açık terörist dik-

tatörlüğü olan faşizm, ilk 
etapta işçi sımfını ve onun 
örgütlü politik öncü güçlerini 
hedef alır ve kendi iktidarını 
sağlamlaştırmak için devrimci 
proleteryayı susturmaya yelte
n ir. Ama o, bununla kalmaya
rak toplumun diger kesimleri
nin üzerinde de, faşist terör 
dozunu artırır. Faşist terörün 
asıl hedefi işçi sınıfı olmasma 
rağmen, yoksul köylülük, 
küçük burjuvazi ve diger kat
m anlar ile reformİst burjuvazi 
de faşist devlet terörünün he
defi olurlar. 
Faşizmin terör dozu ve uygu

lama biçimleri ülkeden ülkeye 
değişir. Mali sermayenin en 
gerici kesimi ülkenin tarihsel 
ve toplumsal koşullarına göre 
değişik kılıflara börünerek 
faşizmi uygulama alanına so
karlar. Örneğin: Pakistan'da 
faşizm din kisvesine börüne
rek en gerici ve terörcü uygu
lamalarını sürdürüyor. Türki
ye'de de, günümüzde faşizm 
kemalizme börünerek uygu
lanılıyor. Yine bir çok ülkede 
faşizm, kitleleri aldatmak için 
"sınıflar üstü" görünümünü 
vermeye çalışıyor. 

Mali sermayenin en gerici, 
saldırgan ögelerinin faşist 
ideolojisi şovenizm, ırkçılık ve 
yayılmacılıktır. Faşizmin en 
kudurgan şovenizınİ 
onun yayılınacı amacını 
yansıtır. Faşizm diger halkiara 
karşı milliyetçiligi ve ırkçılıgı 
geliştirir, bunu hortlatır. Al
manya'da faşizmin başı Hitler 
ve onun demagog propagan
dacısı Göbels, "Alınanların 
Ari"liğini tüm dünya ulus-
larından "üstünlüklerini" 
kendilerine göre tesbit ederek 
bunu ideolojik propaganda
ları için birer malzeme yaptı
lar. 

Türkiye'de faşistler, "birTür
kün dünyaya bedel olduğunu" 
ve Türklerin "üstün bir ırk" 
oldukları satsatasını ideolo
jik-propaganda aracı yaptı
lar. Faşizm ırkçı, milliyetçi, şo
venist duygulan hortlatarak 
kitleleri etkilemek ve dikkat
lerini başka yöne çevirmek 
için her türlü yönteme baş
vurmkta ve her yolu kendine 
mübah saymaktadır. Özellikle 
bunu yaparken, anti-komü
nizm ve anti-sovyetizmin do
zunu artırmaktadır. 

Faşizm toplumun değer 

1. J'tılat 

yargıianna müdahale ederek, 
dini istismar edip, dinsel ve 
mezhepsel çelişkilerden de 
yararlanıyor. Dün Ispanya ve 
Avusturya'da, bugün de Pa
kistan'da dindar kesilen 
faşizm, Latin Amerika ülkele
rinde din adamlarını kaçıra
rak hunharca öldürmektedir. 
Ama tüm bunlara rağmen 
faşist ideoloji kendi içinde tu
tarlı bir bütünsellik gösterme-
mekte, ülkeden ülkeye 
değişiklikler arz etmekte ve 
kaba bir demagoji yığınından 
öte gitmemektedir. 
Faşizmin politikası dakendi

sini şu şekilde göstermektedir. 
Faşizm iktidara geldikten son
ra, ülkenin içersinde bulun
duğu duruma ve özgül koşul
lara göre içe yönelik (ülke 
içindeki devrimci demokratik 
güçlere yönelik) yıldırma ve 
yok etme politikasını iç içe 
geçirerek uygulamalarını ve 
politikasını sürdürüyor. 

Bazıları salt faşizmin yoket
m e politikasına bakarak ve 
ona göre tek yanlı bir tahlil 
yaparak, 12 Eylül faşistdarbe
sinden sonra faşist cuntanın 
ilk başlarda uyguladığı yıldır
ma politikasına kanarak, cu
natarun faşist olmadığını 
kanıtlamaya çalıştılar. Geçen 
zaman sürecinde faşist cun
tanın yıldırma ve yoketme po
litikasını birlikte uyguladığı 
daha açık ve net bir şekilde 
görülmesiyle, bunların temel
siz tesbitleri gün ışığına çıkıla
rak yanlışlıgı orta yere serildi. 
Faşizm iç politikada bir yan

dan devrimci, demokratik 
güçlere karşı yıldırıcı, yokedi
ci, baskıcı terörünü sürdürür
ken, diger yandan da ülkedeki 
toplumun ezici çoğunlugunu 
sefalete doğru itmektc ve em
peryalizmle olan bağımlılık 
ilişkilerini daha da artırarak 
emperyalizmin ileri bir kara
kolu \e jandarması konumu
na gelmektedir. 
Faşizm, dış politikada saldır

gan biremel besiernekte ve sa
vaş kışkırtıcılığını yapmak
tadır. Faşizm barışa düşman 
olup saldırgan ve yayılınacı 
bir politika izlemektedir. Geç
mişte Alman faşistleri önce 
Avusturya, Çekoslovakya, Po
lonya ve Macaristan'a girme
leri ve sonra da dünya devrim-

Devamı sayfa 15'te 
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KONGRA BdSNAİ YA I'EDERASYONA 

KOMELEN KURDISTAN LI SwED PEK HAT 

Kongra istisnai ya Federas
yona Komelen Kurdıstan lı 
Swed dı navbeyna 8-9 u 
15-16 ye Hızerane pekhat. 
Cıvina kongre roja 8 e Hızera
ne destpekır u 9 e Hızerane 
berdewam kır. Sedemen ku 
kongre xelas nebii, hefteki 
paşva hat avetın. Roja 15 e, 
kongre jı nuqta rojeve ya ku lı 
w ır ma bii n berdewam kır ii 16 
e Hızerane de kongre xelas bii. 
Dı kongre da 14 komel beş

dar bfin Gora rojeva kongre, 
pışti nuqta raberzandın lı ser 
komelen berendam, mınaqeşe 
lı ser avakırına komelan lı ta
xan (belediyan) destpekır. Dı 
vi wari de peşneyarek jı ali 13 
komelan hat qebiil kınn, ko
mela Komkar lı dıj ve peşne
yara avakırma komelan, lı be
lediyan cih stand. Jı ali kongre 
ve, jı 5 mırovan komisyoneki 
hat avakırın. Ev komisyon, dı
ve bı hındıkayi dı 7 belediyen 
ku Kurd lı wır ciwar bfıne ko
m ele avabıkın ii dı vi wari de 
kar fı bare xwe dı navbeyna 3 
mehan da bı raporeki vewerın 
komita karger ya Federasyon e 
ii nuneren komelan. Dı cıvina 
komita karger iı nuneran de, 
we ev rapora komisyone be 
m ınaqeşekırın. Ger ev rapor 
pozitif be, bı awaki dın ger dı 
vi kar ii bari de serfinaz bıbe, 
we komisyon kar ii bare xwe 
bımeşine ii federasyon we bı 
van komelen niih dı sala 1985 
~eha Sıbate de kongra xwe 
pekbine. Ev arınanca kongre 
ku serbıkeve, we komelen ku 
gredayi hereken siyasi ne, en
damtiya xwe ya federasyone 
wenda bıkın. Komelen ku nı
ha endame federasyone ne ii 
federasyon jı wan ava biiye, bı 
pırani gıredayi hereken siyasi 
ne, ne komelen demokratik ku 
jı hemii mıroven welatparez re 
vekıri ne. 

Wek te zanin, lı S wed dora 
6000 Kurd ciwar biine. Kur
den siyasi an ji ne siyasi, yen 
welatparez-peşverii bı prani 
lı derva ye rexıstına Federas
yone mane.bo ve sederne ji, 
bıryara ku dı kongre de hat 
standın bıryareki gel ek baş bii. 
Dıvet icar jı bo kar ii bare pra
tik yen vi bıryari xebat be 
çekırın. 
Jı bo bıryara avakırma korne

le n nfıh dı belediyan de, me lı 
jor qıse kır ku komela Komkar 
lı hemher ve bıryare bfı. Nune
ren Komkare dı kongre de dı-

got ku, ev peşneyara jı bo 
avakırma komelan dı beledi
yan de, lı dıji rexıstına here
kan e ii peşneyareki vala ye, dı 
şerten iroyin de avakınna ven 
k omelan ne hesaye u ev şert ji 
nine, bo ve sederne ji em lı 
hemher ve peşneyare ne. u 
wan disa dıgotın ku gele Kurd 
be rexıstınİ naghije azadiya 
xwe ii ev peşneyar ji dıxwaze 
rexıstmen siyasi berdewam 
ne kın fı bel av bıbın. Le bı rasti 
em i~ tevayi mevan (i komelen 
dın ji, jı van gotınen Komkar 
heyir man. Gelo ki lı hemher 
rexıstınan dıxebıte ii ev peşne
yar çıma wısa tefamkırın ii hi
me madi ya Komkare ku dıpa
rastın çı biin? Komkar lı ser 
van pırsan nesekıni ii mkanbii 
bısekıne ji, lewra ku tışten 
Komkar dıgot bı xwe tışten 
çewt fı bebıni biin. Em dı vi 
wari de jı bo sere xwendeva
nan neşinın, em naxwazın diir 
u dırej lı ser rewşa Komkar ii 
ve nerina wan a çewt bı
sekının, em rexne ii kritera vi 
babete teqdire xwendevanen 
berez dıkın. 

Le tıştek gring heye ku em 
gere jı birva nekın. Jı bo fede
rasyoneki bı heztırin ii xurttı
rin ii demokratik ku karıbe 
Kurden lı Swed bı prani hem
bez bıke, jı problemen rnace
ren me re heliyek bine fı pışt
giriya doza şoreşa Kurdıstane 
bıke ii doza gele Kurd ya heq · 
dı Swed de bıde naskınn ii bı· 
her awayi propaganda vi kari 
bıke, dı ve gora bıryara ku dı 
kongre de hatiye standın, go ra 
belediyan komelen nfıh ben 
sazkırın u lı ser vi himi fede
rasyon be meşandın. Le jı bo 
jiyana vi kari ji, beri her tışti, 
dı verereken me yen siyasi dı 
aqıle (mejiye) xwe de guhartın 
çekın, tehmU!a hev bıkın, 
dıjmınatiya beri ya navbeyna 
herekan bavejın, hebiina hev 
qebUI bıkın, menfeata xwe ya 
grubi nexın peşiya menfeata 
gele me. Jı bo serfıraziya vi kar 
u bari ji, deve berpıersyariya 
here mezın ji, hereken siyasi 
re dıkeve ii gere hereken me 
ve berpırsyariya xwe pek
binın. 

Em hevi dıkın ku, we ev ko
misyon kar u bare xwe bı serxe 
dı ve arınanca xwe de serfıraz 
bıbe. Em dı xebata komita 
karger de u komisyona 
avakırma komelan lı beledi
yan de, serfırazi daxwaz dıkıri. 

"PİŞMANUK YASASI" İLE iHANET VE 

TESLiMiYEr GELİŞTİRİLMEK İSTENiYOR 

Faşist cunta iktidara gel
diğinden bu yana, beş yıl sü
reyle Türkiye ve T. Kürdis
tanı'nda halklarımız üzerinde 
terör estirmiştir. Ve tüm bun
ları "terörü durdurma" adı 
altında yapmaya devam et
mektedir. Komünist insanın
dan yıırtseverine kadar, sendi
kacısından barışseverine ka
dar, Bakanından çobanına ka
dar ne kadar yıırdunu ve eme
ğini seven insan varsa, ve ne 
kadar gerçskleri konuşmak, 
yazmak isteyen insan varsa 
zindanlara doldurulmuş, yüz
binlerce insan işkence çark
larından geçmiş, halk
larımızın en ileri yiğit evlatları 
bu teıgahlarda can vermiş, so
kaklarda, dağlarda sorgusuz 
sualsiz kurşuna diziimiş ve 
hala dizilmektedir. 

Türkiye ve Kürdistan'da te
röre d oymayan faşist yönetim, 
cezaevlerinde bulunan yurtse
ver ve devrimciler üzerinde 
yeni yeni oyunlar oynanılma
ya çalışılıyor. "Pişmanlık ya
sası" adı altında ihaneti geliş
tirmek, ajan ve provakatörleri 
vasıtasıyla devrimci hareket
leri kamuoyu nezdinde küçük 
düşürmek ve durduramadığı 
devrimci gelişimin önüne yeni 
engeller koyma peşindedir. 
Onlar bu yasayla, kitleler için
de hızlagelişen "Genel Af' ta
lebinin hedefini saptırmak is
tiyorlar. Kitlelerin gittikçe 
yükselen bu talebine karşılık 
icazetli burjuva partileri za
man zaman "af"tan bahset
melerine rağmen, bu konuda 
gereldi duyarlılığı göstermek
ten oldukça uzaktadırlar. 
Faşist iktidar ise kitlelerin bu 
talebine karşılık bir yandan 
kendi yandaşları olan MHP 
yöneticilerini ve onun elikanlı 
olan lideri Türkeş'i sessiz se
dasız serbest bırakırken, bir
yandan da kaşla göz arasında, 
"kaçakçılık ve döviz suçları 
için" af yasasını çıkartıp or
taklarını serbest bıraktılar. 
Yani, yönetim kendi çömezle
rini af etti. Kitlelerin beklenti
si olan "Genel af"ın adını bile 
ağıza almaktan korkuyor. 

Faşist yönetim onbinlerce 
ilericiyi hala zındanlarda tut
muş olmasına rağmen, dev
rimci mücadeledurmak bilmi
yor. "Kökünü kazıdık", "bitir
dik" derken yeni yeni gelişme
lerle karşılaşıp şaşkına dönü-

yor. Bir yandan zayıflığını giz
lemek isterken, diğer yandan 
zayıflıgın ve korkaklıgın ema
resi otan "pişmanlık yasası"nı 
piyasaya sürüyor. 

Tüm bu yapılanlara karşın 
ilericilere, yurtseveri ere düşen 
görev faşist yönetim in ne yap
mak istediğini iyice kavrayıp 
teşhirini kitlelere ulaştırarak, 
oynanaAoyunlan bozmaktır. 

O halde iyi bilmek gerek. 
Düşman "pişmanlık yasası" 
ile nereye varmak istiyor. şöy
leki: 

1. O şimdiye kadar içerde 
satın aldığı ve "samimi iti
rafçılar" diye anılan ihanetçi
lerin cezaevlerinden çıkarıl
masını sağlayacak. Bu insan
lar kimlik değiştirip, estetik 
amelyatla yeni bir biçim alıp 
faşist yönetimin emrinde 
muhbir, ajan ve provakatör 
olarak istenilen yerde kullanı
lacak. 

II. Bu yasa ile yeni yeni in
sanlar ihanete zorlanacak. 
Böylece hareketlerin yeni du
rumlarıyla, yeni çalışma yön
temleri ile ilgili bilgileri top
layıp, topadanmaya çalışan 
devrimci hareketlere yeni dar
beler wrmaya çalışacak. 

III. "Genel af" talebi etrafın
da genişleyen kitle muhalefe
tini bölmeye çalışacak. Salt 
hümanist düşüncelerle bu ta
lep etrafında toplanan insan
ların karşısına "bunlar piş
manlıkduymadı, tekrar 12 Ey
lül öncesine döneriz" dema
gojisiyle çıkacak. 

IV. Dünya kamuoyunun 
faşist yönetim üzerindeki 
baskılarını azaltmaya çalışa
cak, zaman kazanmak için on
ları oyalayacak. 
Kuşkusuz faşist yönetim bu 

yasa ile devrimci hareketleri 
yaralamak isteyecek ve bu
nunla birlikte ihaneti gelişti
recek. Ama toplumun hiçbir 
kesimi ihanetçilere uzun süre
li yaşam hakkı tanımamıştır. 
Böylesi insanları, faydalana
bildiği ölçüde kullandıktan 
sonra tortu gibi kenara 
atmıştır, atacaktır. 

Bugün, devrimci güçlere 
düşen görev ise, inanç ve ka
rarlılı"ğı elden bırakmadan 
"zindanlar boşalsın, genel af" 
sloganını daha bir yaygın
laştınnak ve bu talep etrafın
da oluşan kitle muhalefetini 
harekete geçirmektir. 
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SIN'ET Ö ÇAND 

HEVRA DENGION 

Hevra dengkın 
Hevra hang kın 
Sewa cik ô zıvatiye 
Sewa zılm ô taelan 
Denghevkın 
Em ji mırovın 
Nav nnleten sererdan 
Em ji bıranın lı dıne 
Edibese 

Humbre xwe da mebejm 
Derd ii qotıke xwe 
Denghevkın 
Bıla bıhizın 

Xoşnav: "çıma ez konm ku, 
te nabinım, çıma ez kerım ku 
tu dıxwazi mm bıxapini! Here 
wek hevalen xwe bedeng bı
sekme, yan ji eze te bıkujım." 

Perwiz bı tırs ii lerz ve zıvıri 
kuncıka xwe. Şiişa dıle wi şı
kestiya. Kelegıri kete nava le
van. U dı dıle xwe de dıgot: 
Imam çawa mm ii kale mın 
xapand. Ewqasdırav jı me gırt. 
Ew, kale mm riiçıkand. Çı me
riki sextekar derket... 
Xoşnav bı ecebmayi lı Perwiz 

dınehııya. D ıle wi pe şewıti. Jı 
hal ii rewşa wi dilbendi qet tış
tek fam nekınbii. Dit ku Per
wiz hur-hur dıgri, ew çax 
derge vekır ii her bı wi çft .. Lı 
keleka wi ruhnışt, keleşkafa 
xwe da ser ço~ xwe O demek 
bedeng ma. 
Xoşnav: "Ew çı bı te qewımi

ye? Mın jı te qet tıştek der
nexıst. Te avxwest, mmjı te re 
ani. Te kaxezek şewıtand O 
xweliya we bı ave re vexwar. 
Şunda ji te xwest ku bırevi. Ka 
jı mın re serpebatİya xwe şıro 
bıke!" 

Perwiz, bı gotınen Xoşnav ve 
hızi bii. Hesıren çaven wi wek 
barane dıhat xware. Demek 
be deng ma, hesıren xwe paq ıj 
kır. Lı der O doraxwe bı çaven 
valahi ii berxwketi nıheri ii 
got: 

"lmame Sextekar!" 
"Xoşnav: "Kiye O çıbOye 

Imame Sextekar?" 
Perwiz serpebatİya xwe bı 

diir-dırej jı Xoşnav re qıse 
kır ii got: 

"Ger ez nemının eze heyfa 
xwe jı Imame Sextekar bıs
tinım." 

Hemii bıra ô xwışk 
Bıla şiyar bıbın 
Hemii mıleten dıne 
Derd ii kulen dılen 
Edibese 

De rabın 
Mıroven welatperest 
Agırki daynın 
Pışt bıdın hev 
Dengan hevkın 
Dıji ipmeryalizme 
Dıji faşizme 
U dıji şovenizme 

Newal ô neqewan 
Bo azadiye 
Kılarneki bısıtırinın 
Bıla çiya bı hejın 
De rabın 
De rabın 
Tewl ô hev 
Deng hevkın 
Em ji mırovın ser erdan 
Bo azadiye şer dıkın 
Ya dımınn 
Ya dınnnn 
Ya azad dıbın 

Em yek ô yek şer nekın 
Em yek ô yek neyen lwştın H.Çaki Gaze-Istanbul 

Imam e Sextekar 
IV 

Xoşnav desre xwe lı pışta 
Perwiz xıst O je ra got: 
"Heke tu dıxwazi bı saxi jı vır 

bıfılıti, cara ewıl jı berpırsya
ren me . re poşmaniya xwe 
eyan bıke. Ya duyemin careki 
d ın ji lı dıji gele Kurd şer neke. 
Ya seyemin, ew tışte ki tu dıza
ni be ~masi şıro bıke. Ger tu 
van se şertan bini cih ez ba
werım ku we te azad bıkın, jı 
bo van yekan bıfıkıre." 
Dı we deme de, dilbenden ku 

sond bıxwarana ii soz bıdana, 
ku lı dıji gele Kurd careki dın 
şer nakm, peşmergan wan 
azad dıkırın. 
Xoşnev, serpehatiya Perwiz 

jı hevalen xwe re ii serok peş
mergan re şıro kır. Serok Peş
merge xeber jı lıqe Partiye re 
şand. Demek buhuri berpırs
yare~ partiye hate mmtiqe ii 
jı serd<e Peşmergan re: dı gır
tigeha we de dilbendeki lı ser 
nave Perwiz heye, ez hatıme 
ku ifade wi bıgnm. Heke tu 
betali, tu ji bı mm re bey baştır 
dı be. 

Serd< peşmerge bıryar da ku 
Perwiz binın hızura wan. No
bedaran Perwiz jı bendixane 
derxıstın ii wi bırın. Ew çax 
perwiz gele k tınsi, jı xwe re dı
got, ecep vana dıxwazın mın 
bukujın? 

Berpırsyar, hal ii rewşa Per
wiz pırsi ii je re got: "Heke em 
te azad bıkın, tu e çı bıki?" 

Perwiz: "Eze Imam e Sexte
kar bukujım!" 

Serd< peşmerge:" E w he leq e 
me nake, ew mesela te ii Imam 
e. Ne ya me ye. Ya me ewe ku, 
tu zoz bıdi me O careke dm lı 

dıji hezen gele Kurd şerneki!" 
Perwiz:" Ez bı hızar cari son d 

dıxwım ku care:!~ d ın lı dıji we 
tu tışteki nakım U, heke jı 
deste mın be eze arikariya we 
bıkım." 

Berpırsyar: "erne te azad 
bıkm le ne jı bo ku tu bıçi 
Imam bıkuji an ji nekuji. Em 
te berdıdın jı ber ku te sond 
xwar lı dıji me me şer naki..." 

Perwiz edi azad bO. Bı sere 
xwe bii. Wi kınce xwe guhe
rand, bı dızi riya mala xwe 
gırt. Çfı mal dit ku, dewrii de
wrana mala wan ne wek bere 
ye. Jı pira xwe ra got: "Ka kale 
mın? Ez hatım!" Pira wi, axi
nek jı kezebe kışand ii got: 
"Sere te xweş, kale te çii ser 
heqiya xwe ... Gelek ber te ket 
ii dayax nekır ... " 

Perwiz kelegıri bii. Deste 
xwe kıre keleka xwe, pışta wi 
xOz bii O lı kuncıkeki male de 
bedengi ciye xwe gırt. Demek, 
jı d or bela xwe dur ket, be fıkır 
u be raman va gıriya. Şunda 
vecınıqi u jı xwe re got: "Gere 
ez Imame Sextekar bukujım !" 

Ew yek, dı hışe wi da cih 
gırtıbii. Wi sederne hernil tış
tan Imam dıdit. RabO şeşder
be bı dıziti xıste keleka xwe o 
qestamala Imam kır. Imam ne 
lı mal bô. Lı mı:ıgefte bO. Per
w iz zıvıri lı ber dere mı:ıgefte 
benda Imam sekıni. Mı:ıgeft 
bela w bu. Dı dawiye de Imam 
ji derket ku here mala xwe. Le 
ew çax çave wi lı Perwiz ket ii 
bı heyiri ber bı Perwiz çii: 

"Derbasi be! Em pe besiyan 
ku tu dil k eti. te gele k teda d it 
an na?" Imam axineke vala ii 
be baweri jı kezebe kışand u: 

Rezan Berwar 
"Sere te xweş be! Kale te gele k 
m eraqe te kır u bı w e meraq e 
ji çu mhmete. Mın tım dıl dı da 
ber. Mın je re got, ku we Per
w iz bı saxi jı dilbenditiye xılas 
bıbe, le wi gelek meraqe te 
dı kır," 

Perwiz denge xwe bılınd kır 
ii got: 

"lmame Sextekar! Tu buyi 
sederne m ırma kale mın! Te e
di mırıne heq kıriye!.." 

Imam zer ii zuwa bii, keys O 
fersend nedi ku bıreve, an ji 
bı çend gotınan Perwiz bıxapi
ne. Perwiz şeşderbe jı ber xwe 
kışand u gule xwe dı laş u be
dena wi de valakır. Xwedı ser 
laşi wi da avet ii bere xwe da 
çiya ... 

Rojek dosteki peşmergan jı 
bajar batıbii gund ii bı xwe re 
hınek rojname hanibfl. Xoş
nav lı rojnaman çave xwe ge
rand u bı dengeke bılınd jı he
valen xwe re usa got: "Hela lı 
mm guhdari bıkın!" Wı dest bı 
xwendına bıreki rojname kır: 
"Dı navbeyna pastaren Korna
ra Islami ii yen lı dıji Şoreşa 
Islami derten da şereke gran 
çebii. Pastaran gelek jı wan 
kuştın Dı nav wan kuştiyan 
de, qesase Imame mızgefta ba
jar, Perwiz Gulamper ji heye." 
Xoşnav ku xwendma ve xe

bere kuta kır, demek çave xwe 
gırt ii bı xwe re ve mıtale kır: 
Demek Perwiz ata xwe ani 
ci h. Hı m Imame mızgefte kuşt 
hım ji lı cem şoreşgeran cih 
gırt ... Aferin, Perwiz lı serxwe 
de ji mer derket!.. 

-Dawi-
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D IRfNIŞ OSION ... 
~rtık karar falan dinlemem di 
ye bagınyordu. O sabah kovuş 
tuvalelinde asılı olarak bulun
du . Yılmaz, devrimci mücade
lede şehit olmuştu . Idare in 
sanların kararlılıgı karşısında 
~aşkındı. Komite bu arada 
mahkemelere çıkmak ve ora
da cezaevi içinde gelişen olay
ları aniatma kararı almıştı. 
Mahkemeye gidenlerin 
birkısnu bu görevi yerine ge 
tirdileı-. Böylece olay dışarıya 
yansıdı. Iki günsonra idare bi
zim kovuşu basmaya yöneldi. 
Böylece biz de. sloganlar ata
rak. kovuştaki yatak ve ranza
tarı ateşledik Gerek yangın 
dumanı, gerekse itfayenin su 
sıkması karşısında bir çogu
muz bayıldık . Bazı arkadaşlar 
hafif yanık yaralarını aldılar . 

Bizi içerden salona çıkardılar 
ve kumaya sokuncaya kadar 
kalaslarta dövdüler. Bu du
rumda dahi kol kota girip 
oratk slogan atmaya çalışıyor 
du k. Bir ara "direnişe katıl
mayanlar bu tarafa çıksın" de
diler. Aramızdan bir kişi çıkıp 
gitti . Bizleri kovuşun hava
landırmasına getirip. marş 
söyletip yürütmek istediler. 
Bir kişi daha çıkıp yürüdü, git
ti . Diger arkadaşlar hep dire
n iyordu. Tekrar dayak faslı 
başladı. Yarulunca durdular . 
Sonra tek tek yerden sürüyüp 
salona beton üzerine yatırdı
lar. Burası kadınlar kovuşuna 
yakındı. Onların slogan sesle
ri salonda çınlıyordu. Kahrol
sun işkenceciler, katiller, kas
sap lar, diye haykırıyorlardı. 

Baskın ve yangın olaylan de
vam etti. Bu direnişte Yıl 
maz' ın dışında Necmettin Bü
yükkaya, Halil Çatak, Remzi 
Aktürk gibi devrimci yigit in 
sanları şehit verdik. Birçok 
arkadaş yaralıydı, bir kısmını 
hastahaneye kaldırdılar. Buna 
ragmen direnişölüm orucuyla 
devam ediyordu. Ancak hepi
m ize tek tip elbise giydirmeyi 
başardı lar . 

salt bu direnişten ötürü 2 yıl 
t:eza aldım. 

FAŞIZM BUR ... 
ci hareketinin merkezi olan 
SSCB'ne saldırmaları. ıtal 
yanların Kuzey Afrika 'yı işgal 
etmeleri. Japonların Çin 'e 
saldınsı hep faşizmin kendine 
özgü demagojik savsatası olan 
"düzenin saglanması" ve 
"karışıklık ların önlenmesi" n
den hareketle olmuştur. Bu
gün de faşizm bölgesel gergin
likleri artırmakta, savaş tehdi
tini diri tutmakta ve "sınır
larımız, karasularımız ihlal 
ediliyor", "düşmanlarırnız 
ülkemizi işgal edecekler" şek
linde demagojilerini sürdür
mektedir. 

ULUSAL SORUN .. 

Baştarafı s. 7'de 
gündemde bulunan tarihsel devrim aşa
masını degiştirmeye yetmiyor. Ayrıca her 
parçanın ö~l koşullarında ve kendi 
seyri içinde gelişen ulusal kurtuluş mü
cadelesi biribirini yakından etkiliyor, bir 
bütün olarak Kürdistan devrimine ivme 
kazandırıyor. ulusal birligin saglanması 
ve Bagımsız Birleşik Demokratik Kürdis
tan için elverişli koşullar yaratıyor . Bu 
ise. bir yandan sorunun bölgesel ve ulus
lararası boyutlarının önemini daha bir 
artırırken. diger yandan emperyalizmin, 
sömürgeci-gerici ve faşist devletlerin 
Ortadogu çapındaki çıkarları için cidi bir 
tehdit unsurunu oluşturuyor. Ve tarih 
boyunca ortaklaşa sürdürdükleri 
soykırımcı saldırı ve komploları sürekli 
gündemde tutmalarına neden oluyor. 

Korkununecele faydası yoktur! şu ya da 
bu parçadaki ulusal kurtuluş mücadele
sini. yine sözkonusu parçayı işgal altında 
tutan sömürgeci devletin "sınırları" içine 
hapsetme k. emperyalistlerin ve sömürge
cilerin ortak müdahalelerini engelleme
ye yetm iyecek: aksine onların işini kolay
laşuracaktır . Bu nedenle, bölge devletle
rinin ortak soykırımcı saldın ve tertiple
rine karşı ulusal kurtuluş güçlerinin, 
·i leri bir dayanısımı i\inde ol nı aları . hatta' 
ortaksald ırılara karsı ortak direnis ve sa 
, · unına stra tejileri gclistirmelcri t~rih sc l 
bir zorunluluktur. Kusku su z bu. ulu sa l 
kurtulus g ı..iclerinin. kendi bagıınsızlık · 

larını titizlikle koruyarak s<iıııı..irgct:i dev · 
ll'! ler arasındaki ecliskilerden ustaca va 
rarlanma l a rını dıslarmız. Bu bakınıd ~ n . 
Kuzey Kürdistan devriminin en yakın 
müttefiklerinden biri. diger perçaların 

!-llusal kurtuluş güçleridir. 
Kürdistan ulusal kurtuluş güçleri 

arasındaki ilişki ve dayanışmanın örgüt
lendirilmesi, bunun pratikte alacagı 
biçimler de önemlidir. Herşeyden önce 
her parçanın kurtuluşu, yine o parçada 
savaşımını sürdüren halkımızın ve onun 
öncü güçlerinin eseri olacaktır. Ancak 
bunun böyle olması, sömürgeci boy undu-

Ocak ayı başında mahkeme
ye çıktım. Tahliye edildim, 2 
gün sonra da cezaevinden 
çıktım. Ancak direniş hala de
vam ediyordu. Daha sonraki 
günlerde bazı haklar alınarak 
direnişe son verildigini dışarı 
dan duydum. Bu direnişler
den ötürü birçokarkadaşaye
niden cezalar verildi. Ben de. DEVAM EDECEK 

ruğun kırılması, düşmanın ortak saldırı
larının püskürtülmesi, ulusal birligin, dil 
ve kültürün geliştirilmesi için ulusal kur
tuluş güçleri arasında eşgüdümün sag-

1 

lanmasına, hatta ulusal bir organizasyo
nun oluşturulmasına engel değildir. Ter
sine. ulusal hareketin gelişimine, bölge
nin nesnel koşullarına, düşman güçler 
arasındaki çelişkilerden yararlanma ola
naklarına göre parçalarla bütünün çıkar
larını uyumlu kılarak bu yolda ileri adım
lar atmak mümkündür. Ve birbütün ola
rak ulusal hareketi kalbinden yaralayan 
iç çatışmalan önleyebilmenin en etkili 
yolu da , bu doğrultuda mesafe kat etmek
tir. 

Yine bu değerlendirmemizin birinci bö
lümünde belirtigirniz gibi. Kürdistan 'ın 
parçalı d urumu ve her parçanın özgülün
de sömürgeci ekonomik ve siyasal geliş
me sürecine bagımlı olarak geliştirilen 
iktisadi baglar, bunun yaratUgı farklı 
ekonomik, toplumsal ve siyasal degişme
lcr ve cografi konum, söm ürgeci-sömür
ge ülkelerin devrimlerini biribirine 
yakınlaştırıyor. Hatta demokrasi ve dev
rim güçlerinin ortak savasımlarının nes
nel koşullarını yaratıyor. Dolayısıyla bu 
nesnel durum, sömürgeci ülkelerin de
mokrasi güçlerini Kürt ulusunun en 
yakın bir müttefigi haline getiriyor. Bu 
nedenle, Kuzey Kürdistan devriminin en 
yalan müttefiklerinden biri de, Türkiye 
işçi sınıfı ve demokrasi güçleridir. Ayrıca 
faşizıne ve sömürgecilige karşı mücade
lenin işçi sınıfı. Türkiye ve Kürdistan 
halkları nın, diger azınlıkların karşısında 
duran acil-demokratik bir görev olması. 
iki ülke devriminin stratejik hedeflerini 
çakıştırmanın da nesnel koşullarını ya
ratıyor . Ve ortak mücadelenin önemini 
daha bir arttırıyor . 

Kürt ulusunun ulusal kurtuluş mücade
lesi. dünya devrimci stirecının bir 
parçasıdır. Dolayısıyla başta dünya sos
yalist sistemi olmak üzere bagımiı-sö
mürge uluslann emperyalizme ve sömür
~ecilige darbe vuran ulusal kurtuluş güç-

leri ve dünya işçi sınıfı hareketi Kuzey 
Kürdistan devrimimilin temel müttefik
leridir. Ancak bu, kraldan faıla kral cı gö
rünen kirnilerinin yaptıgı gibi, dünya 
devrimci sürecinin genel çıkarları çerçe
vesinde bagımsız ve kişilikli bir politika 
üretmeyi, devrim imizin stratejik hedefle
ri ne uygun bagım s ız ve baglantısız bir dış 
politika gütmeyi yadsımaz. Ayrıca dün
yadaki banşsever, demokratik güçler, in
san hak ve özgürlüklerinden yana olan 
kişi ve kuruluşlar halkımızın dostlarıdır. 
Ulusal kurtuluş savaşımızda bu dost güç
lerin desteğini saglamak için dünya dev
rimci sürecinin çıkarlarından ödün ver
meye yer vermeyen geniş bir politik pers
pektif e sahip olmak gerekir. 

Bitti-

DVZELTME 

27-28. sayımızdayayınlanan "Kürdis
tan'da Ulusal Sorunun Konuluşu" 
başlıklı yazınuzda bazı dizgi hataları ol· 
muştur . 

-10. sayfa, ikinci stun ve ikinci para
grafın son cümlesinin dogrusu şöyledir : 
" 12 Eylül öncesinde yurtsever ve devrim
ci aday ların, burjuva partilerinin her tür· 
lü madrabaılıgına, sömürgeci teröre rag· 
men kazandıkları seçim zaferleri, degişik 
seçimlerde yine aym niteliklerinden do· 
layı bağımsız adayların büyük bir bölü
münün topladıgı oylar ve faşist anayasa 
oylamasında cuntaya atılan şamar bu 
göstergelerin sadece bazı örnekleridir." 

-Yine 10. sayfada, üçüncü sütunun 33. 
satınnda olan bir atlama nedeniyle bazı 
kelimeler yazılmamış. iki cümle biribiri
ne baglannuştır . " Devrim " sözcügüyle 
başlayan ve "somut" sözcügü ile biten 
satırın dogrusu şöyledir : 
"devrim hareketine bagımlı kıldıkları 

açıktır. Oysa somut" 
-15. sayfada. aynı yazının devam ında, 

baştan üçüncü satırda ''Türkiye'de" ola
rak dizilen sözcügün dogrusu ise, "Türki
ye' den" dir. 

Düzehir özür dileriz. 
R.W. Redaksiyonu: 
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Bu yazı AIB (Anti-emperyalist enformasyon bülteni) 
dergisinin Nisan 1985 tarihli Almanca aslından çeviril
mişttir. 

RW. Redaksiyonu 

Otuz yıllık direniş savaşının en uc noktası 

Bu mucizeyi Fransız sömür· 
geeileri süngüleriyle ithal et· 
mişlerdi. Emperyalizmin dün 
yayı yağmalama ve bölüşme 
avına çıktığı dönemlerde, 
Fransa da 1858-1884 yıllar 
arasında Vietnam 'ı parça 
parça , kopararak kendisine 
almıştı. 1893'te Laos ve Kam 
boçya'yı da içine alan bir Hi n 
diçin hamiliği kurdu. 

Sömürge ci devi et, Vietnam ' ı 
tuz, alkol ve afyon tl keline da 
yalı kapital ithaliyla yağmala
yarak soyup sogana çevirdi. 
Bu uygulama yerlı el sanat
larını tahrip etmesine rağmen, 
kısmi bir endüstrileşmenin 
oluşumu ulusal burjuvaziyi ve 
proleter sınıfını beraberinde 
doğurdu , ki bunlar dahasonra 
direnişin sürükleyici gücünü 
oluşturdular. 

1930 yılında orta sınıf ve 
küçük burjuvazinin bir kesi 
m inin inisyatifiyle girişilen 
ayaklanma, sömürgeci güçler
ce en kısa zamanda bastınlın 
ca, bu sınıfların nüfuzu ve 
fonksiyonları da nihayi bir şe
kilde sona ermiş oldu. 

Bu dönemlerde Fransız Dev
rımının ilkeleri , ABD- 
Bağımsızlık deklerasyonunun 
ve 1917 Ekim Rus Devriminin 
son derece etkilediği çok ge 
zip görmüş 35 yaşlarındaki 
HO CHI MINH, 1925 yılında 
Vietnam devrimcigençlikörgü
tünü kurdu , ki bu daha sonra 
Vietnam Komünist Partisinin 
(VKP) ana çekirdeğini oluş 
turdu. 

Entellektüelleri , işçileri ve 
köylüleri örgütleyen VKP -E
kim 1930'dan sonra ismini 
Hindiçin Komünist Partisi 
olarak değiştirdi- , tüm gizli 
liğine ve uğradığı takipiere 
rağmen anti-sömürgeci sa 
vaşın odak noktası durumuna 
geldi. 

1940 yılında Japon orduları 

SAYGON "MUCİZESİ" 
ülkeyi işgal ettiler. Faşist 
Vichy-rejiminin tarafını tu
tan Fransız idari yönetimi, on
I ara kucak açtı. Artık Vietnam 
halkı için çifte baskı dönemi 
başlamıştı. 

19 Mayıs 1940 yılında Ho 
Chi Minh'in ve Hindiçin Ko
münist Partisinin insiyatifiyle 
geniş kapsamlı bir bağımsızlık 
direniş cephesi kuruldu; cep
henin kısa adı Viet-minh ola
rak belirlendi. Cephe pro
gramında, Japon işgalcilerinin 
kovulması , ulusal bağımsızlık 
ve bir cumhuriyetin kurul 
masıyla beraber, alınması ge 
reken iç önlemler: Af, genel 
seçimler, sekiz saatlik iş günü 
ve tarımsal reformların 
gerçekleştirilmesini içermek
teyciL 
Herşeyden önce 1930'lardan 

beri grevlerin, direnişierin ve 
mücadelelerin merkezi duru 
muna gelmiş bölgelerde, 
(danışma büroları oluştura
rak, büyük toprak sahipleri 
nin tasviyesine başlanmıştı) 
Viet-minh partizan savaşına 
başladı. 

22 Aralık 1944 yıllarında bu 
kesimlerde düzenli Halk 
Ordusunun da kurulmasına 
başlandı. 

Mart ı 945'te Japonlar 
Fransız ordularını silahsız
la ndırara k Vietnam çevresin 
de sahte bağımsızlık vaadle 
riyle büyük bir Asya birliğini 
kurdular. Onlar bu girişimle 
riyle kukla Kral Bao-Dai 'nin 
manevra yapmasını da 
başardı lar. 

VİET -MİNH'İN A YAKLAN
MASI 

Viet-minh ordusu organize
I i savrujını işgalci güçlere karşı 
başlattı. ı 945 Agustosunda Ja
Jon emperyalistlerinin yenil 
j isinden bir süre önce, Viet- -

-minh ru savaşı genel bir halk 
ayaklanmasına dönüştürmeyi 
başardı . 19 Ağustosta Hanoi '
da, 25 Ağustoo 'ta Saigon'da 
ayaklanma başarıyla sonuç
landı. 2 Eylül 1945'te Ho Chi 
Minh Vietnam Demokratik 
Cumhuriyeti'ni ilan etti. Yapı
Ian genel seçimlerden sonra 
Ho Chi Mi nh 6 Ocak 1946'da 
Vietnam Demokra
tik Cumhuriyeti'nin Başkanı 
oldu. Aynı yılın Mart ayında 
Fransa istemiyerek bunu res
men tanımak zorunda kaldı. 
Öyleki artık bağımsız demok 
ratik Vietnam' ın onarımına , 
gelişimine başlandı. 

O sıralarda: "Acınacak bir 
durumdu, Fransızlar Japon 
faşistlerin e teslim olmuşlardı , 
lakin sava ştan sonra tekrar 
hakları varmış gibi emin bi r 
şekilde eski sömürgelerine ge
ne beyefendi olarak geri döne
bileceklerini zanediyorlardı " , 
diyen Vietnam Halk Ordusu 
nun Başkomutanı general Vo 
Nguyen Giap böyle yazıyordu . 

"Onlar, Vietnam ' ın 10 hafta 
içerisinde sükünete kavuştu
ru lacagı inancıyla, general Le 
dere koroutasında sevk ordu
larıyla bölgenin istilası için 
yeniden geldiler." 
Fransızlar top atışma tuttuk

Iarı liman şehri Haiphog'ta 
büyük bir katliama giriştiler 
ve 19 Aralık 1946'da Hanoi '
yu işgal ettiler. Böylece __ " ~-0 
Hafta Savaşı" bölgede buyuk 
tahribatlara yol açtı. 1951 'de 
Vietnam'da 175 bin Fransız 
askeri hazır durumdaydı ve 
bir kısım bölgeleri ve şehirleri 
kontrol etmekteydiler. 

" Sömürge ci savaşın , işgalden 
ve ülkemizin bağımlı kılın
masından başka hiç bir hedef i 
olmazdı" diyen general Giap , 
Fransız savaşını böyle analize 
ediyordu : d" . . .. .. .. 

" Düşman ken ısını çozumu 

Jurgen OstrO\wky 
imkansız karmaşık bir pozis
yonda görüyordu: Ordularını 
dağıtmaksızın işgal edilmiş 
bölgeleri kontrol altına almak 
mümkün değildi; fakat onlar 
bu birlikleri dağıtınakla ken 
dilerini tehlikeye koydular ; ki 
bu parçalanmış gruplar daha 
sonra kolayca bizim birlikle
rin tuzağına düşmekten kur
tulamadılar. " 

Vietnam halk ordusunca 
gerçekleştirilen karşı saldırı
lada ele geçirilen bölgelerde , 
düzenli bir şekilde köylülük 
katmanlarının aktifleştirilme
sine başlandı : Toprak refor
m u, ve hayat şartlarını 11 dü
zeltilmesi gibi demokratik 
idari reformlar köylüleri 
bağımsızlık ve askerlik için 
aktifleştirmeye yöneiten se
beplerdi, ki onlar daha sonra 
bu savaşı yürütenler oldular. 

Bugün çoğunluğu kiralık ve 
diğer sömürgelerden zorla ge
tirilmiş askerlerden ve ayrıca 
Bao-Dai 'yin yardımcı birlik
lerinden oluşan bir orduya 
karşı halk savaşının başarısı , 
DIENBIEN PHU'nundestan 
lar yaratan unutulmaz zaferiy 
le noktalandı. (Vietnam tari
hinde önemli yeri olan Dien 
Bien Phu zaferine gelecek 
sayıdaki yazıımzda ayrıca 
deainece2iz.\ 

7 Mayıs 1954"te yenilgin in 
kesinl ik kazanmasıy l a Cenev
re·de müzakere ma sasının yo 
l u aı,:ılmı ş oldu. 

20 Temmuz 1954 'te varılan 
anlaşma; Vietnam, Kamboçya 
ve Laoo'un ülke bütünlüğü te 
melinde bir barışın sağlan
masını tekrar beraberinde ge 
tirecekti. 

Vietnam , 1956'da yapılacak 
genel seçimlerden sonra tek 
rar birleştirilmek kaydıyla 
geçici olarak 17. paralelden 
itibaren ayrıldı. 

DEVAM EDECEK 
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