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KARKEREN HEMU WELATAN U GELEN BINDEST YEKBIN!

FAŞIST DİKTATÖRLVK 5. YILINDA PROIESTO EDiLDl
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Bilindiği gibi f~ist diktatör luk 5. yılını da doldurdu. Bu
süre içinde· emperyalist patentli her türlü siyasal, ekonom ik~ askeri tc!rör araçlarıyla
halkJarımıza karşı bir saldırı
seferberligine girişildi. Ve bütüıı bu tc!rör v.ı.hşetini "terörü
durdurma" adına kanıüflc
ederek yapıyorlar. Türkiye ve
K iırdiı.tan halkJan gibi tüm
dunya cmckı,.ileri de iy1 bil nı cktu.lir ki , en büyük terörist
siııııi.irgı:ı:i-faşist Türk dcvle -

içişlerine

.a

rıtıı; Bulgaristan'ın

rs

tidır. .1\ii rdısıanı sömürgeleşti ·

rerc:k, iman hak ve ö4:Urhik lcrıni ayaklar altına aları, Kürt
h alkıııa yöııclık soykırımları
n ıı gın~en ; Kıbrıs ' ı işgal eden;
ı ııırı ve Irak Kı.irdistanı'na
~aldıraı ı; Yunaııistan ~ Suri ye ' yı tehdit alunda bulundu burııunu sokan onlardır .

w

faşist Evren-özal yönetiminin 5 yıllık icraatı halk larıınızırı ınııluınudur : Siyasal
uliırak, '·terörü durduracak" larını , " kardeıjkavgasına son
ve rdin.uk " lerini söyltrliler .
Ama L'fl barbarca, en lıayasız 
ı.:a siyasal terurlerini estirdi ler. lialkl<.ırınıızın en yiğit ev -

Köliın'dcki yü rü y ü ş ten

w

w

ya da yakıştımı<ı dcgıldır . Bu ,
sömi.irgcci giıçlerin halkınıızı
"ıslah" etmeye. "boyun eğme 
ye' ' , buııu ba~&anıadıkli.!Cında
da halkııııızı yuk etmeye yoııe 
latlarmı i~kenu: çarklarında ,
lil; lıır ~IJ ırı sıdır.
d aragaçlarında. zındanlardu
Huguıı y uıtluıııuıurı ht:r ta
d aglarda katiettiler . edıyorlıı r. . rafı a:;keri hıriıklcrk doldu O n binlerce devrimci-yurtsc - rulııı~tur 1\ıirdistaıı kOyleri
veri nııdanlarda tutuyorlaı
ıııecburi is kana tabii tutulu ·
Insan hak ve öı.gıirlüklerin · yor. Ki.irdistan ' ııı diger parça
d en hiç pay alaınayan, fakat
larırta yakın .. ,ınır" koyleri
yapılan tüm bu. barbarlıklar 
askı.:ri bölgeler ilan ediliyor .
d an cifte · kt."Z nasibirıi ala n Türkiye Kürdistu·nı devrimci
Kurt ulusu bir bütün olarak
hareketinin ili~kileriııi diğer
yuk edilmek isteniyor. Bir işı;i
parçalurdu ki devrimci - yurt ·
ar kadrujın belirt li ği gibi, " M u - sı.:ver guı,:lerle ke,ıııek içııı
latya'ya girişle birlikte iruan
sınır yoreleri rııayııılaıııyur .
kcndi!>ini bir harb alanında
Kürdiswn 'da boyuılanan ulu h i!> ediyor" . Bu bir beıı~etme
sal demokratik gclı~ıneyi fren ·

bir görüntü

!emek içırı dcvrirııci - yurısı.: 
vcr b'liçleri , halkına , ülkesine
ve nıüı.:adclcsine ihanete zor luy o r. Butun bu qi az gorıil ııı iı~
ba~kılar<ı
ragmcn
lı alkıınıı: b uy un egıııedi egııı ı 
~or Halkımızın ulu~uı ı.k:ıııuk
ruıık ıııüt:adel~i guntleıı guııe

ycııı ku~ullaru gort: buyuılaııı 
yor . Halkımız, özgurliıguıııi
golgekyen lıu lwr;.ınlık düne
ın iıı perdesini araluyaı.:ak vı.:
kendi elleriyle aydın , gı.i v cıı 
cı.:li ~mutlu ~leccgıııi bı.: lir 
leycn·kıir

Suııııiıge..:ı -- lu!ıı,ı yuııı.:tıııı ,

Ortadugu 'tla AHLJ
lızıııiııiıı

eıııpayo

jandarıııalıgını

üsı 

!andırıyor vı.: gercktıgindc

bu nu Kürt ulusal hareketine,
Sovyetler Birligı ve bölb>cdeki

devriınci duniışiıııılere

karşı

k ullaııaı.:ak
Ekuııuıııik olarak , "Ti.irkiye'yi dar bogazlardan kurtaracaklan"rıı, "enflasyonu durduraı.:akları''nı
söylediler .
A ıııa gen; e k ~u ki , her türlü
hurjuva demokratik haklar ·
tlaıı , yani grev, tuplusözle:ıınc ,
ozgıir sendika seı,:ıne ve örgıit
lenıııe özgürli.ıklerindı.:ıı yuk ,un bir işçi sınıfına ragıııeıı
u retııııde istenilen artış gör u 1mediği gibi , bilaki~ diışlı:j kay ·
d t:dilnuştir .

IL-rııııi:o

durumda Kürdısıaıı ·
da Çt:'\ık Kuvvetleri koııuııı -

Dcva.ıııı saylo.ı

-nt·

Rüpel 2 ROJA WELAT

Kuşkusuz 5ÖmÜrgeci-faşist

K.Fırat-KÜRDISTAN

"SİVİL SAVUNMA KOMİTE
LERİ" DÜŞMANA BlRER

1UZAK OLACAKilR
Sömürgeci-faşist

cunta

açıktan halkımıza karşı savaş
ilan etmiştir. Saldırılar, operasyonlar ve çatışmalar birbi-

rini iıJiyor. Fakat düşman sadece bunlarlada yetinmiyor.
O, daha sinsi planlar peşinde ..
Biryandan, Kürdistan köylüsünü faşist teröre boy hedefi
seçerek göçe zorlarken, diğer
sinsi planlannı
yandan
gerçekleştirmek için yeni kararlar alıyor, yeni adımlar atı
yor. CAHŞ örgütlenmesi, köyterin merkezileştirilerek denetimin daha rahat sağlanabil
mesi sözkonusu planların birer halkalarıdır.
Ne var ki, bu hesaplar da tut-
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çetenin, ulusuınuza karşı baş
lattığı bu çok yönlü haçh seferleri nedensiz değildir. Ne
onlarn vahşet saçan saldırı
ları Ye ne de böbürlenmeleri,
korkularını gizJemeye yetmiyor.Öyle ki, onlar, beşikte bulunan Kürdistanlıdan bile
korkuyor ve om dahi ııehirle
m eye çalışıyorlar. Özellikle
Diyarbakır'da orta dereceli
okullar ve ögn:ncilerinin üzerinde ilginç yöntemler deneniyor. Bazı öııel kişiler vası
tasıyla kurdwuJan "Vakıf
Yurtlan"nda öğrencilerin,
özellikle yoksul öğrencilerin
beyinleri yıkanmak isteniyor.
Anlaşılan sömürgeci güçlerin
yıllarca bu amaçla kullandık
ları yatılı bölge okullan artık
"ihtiyaca" cevap veremiyor.
Dolayısıyla bunlar, sözkonusu
yurtlarla takviye edilmek isteniyor.
Haydutlar çetesi, bu uzun vadeli hesaplann yanısıra, tek
tek bd gele ri n, hatta en küçük
yerleşme birimlerinin yerel
özelliklerinden, yöresel" çeliş
kiler'den yamrlanarak sömürgeci-faşist otoriteyi güçlendirmek, faşizmi kurumlaştırmllk ve "eşkiya" alarak
n i telendird ikieri yurtseverlerin kökünü kazımak istiyor.
Ve özellikle CAHŞ'lardan yararlanma, onları ulusal kurtuluş güçlerine karşı kullanmada ~anlı oluyorlar.
Fakat bütün bunlara ragmen
kitlelerde ulusal kurtuluş özlemi artıyor. Halen görünürde
egemen gibi görünen eski suskunluk içerisinde, degişik
halk kesimlerinih sömürgeci
boyunduruğa karşı kin ve
öfkesi bileniy<.r. Eskiden ulusal kurtuluş mücadelesine şu
yada bu nedenle karşı olan geniş kesimlerde yumuşanıa,
hatta taraf olma eğilimleri gittikçe güçleniyor. Bu durum,
devrimciler, yurtseverler lehi-

Yoldaşlar,

Bir yolcuhı&um sırasında
bir olayı anlatar~k; askerin içinde roluntanık olduğum

duğu paniğin boyutlarına işa

ret etmek istiyorum.
Bindiğim otobüste, tam
önümde iki asker oturuyordu.
Hemşehri oldukları anlaşılan

mayacaktır. ü.ınta, komşusu

Irak'tan ögrendigi bu hinligi
de gerçekleştiremiyecektir.
Çünkü bu, sömürgeci-faşist
iktidara çok masraflı olacaktır. Dolayısıyla köyterin
dağınık oluşu ve özellikle dağ
köyleri sömürgecilerin işini
zorlaştırmaya devam edecektir. Kaldıki bunu, kendileri de
çok iyi biliyorlar. Bildikleri
içinde, "Sivil Savunma Komiteleri" vasıtasıyla denetimi
sağlamaya çalışıyorlar. Daha
şimdiden, hemen hemen her

rg

güçler,

ASKfluN PANiGiAIOIYOR

askerlerin ikisi de Siirt'te
askerliklerini yapıyorlardı.
Hemşehri ve tanıdık olmalarından olacak ki, rahatlıkla
dertleşıyor, içierini biribirlerine döküyorlardı. Biri anlatı
yor, digeri pür dikkat kesiliyordu. Sözü ilk alan, subaylarının nammussuzun biri
olduğunu söylemekle konuş
maya başladı Ye devam etti:
-Sürekli dagdayız. Bazen aç
kalıyoruz. Çünkü erzağımız
haftada bir, helikopterle geliyor, bazen de gecikiyor. Bu subay dı..-diğim herif bizi, sürekli
dağlarda dolaştınyor. Birgün
bize yakın
anarşistlerin
olduklan ihbarı geldi. Gece
yarısı yola koyuldu k. 3-4 saat
yürüdükten sonra, iki köyün
hemen hemen ortalarında
daglık bir yerden geçiyordu k.
Tam bu sırada bizi taradılar.
Subay yat ve ateş emri verdi.
Yattık ve ateşe başladık, ama
kimin nereye ateş ettiği bile
bilinmiyordu. Merrnilerin
çogu havaya gidiyordu. Birkaç
dakika sonra ateş kesildi.
Arkadaşlarınuzdan ölen ve
yaralananlar dmuştu. 9 kişi
ölmüş, ll kişi yaralanmıştı.
Ölü ve yaralı sayııoını söylerken er, renkten ren ge gimıeye
ve titremeye ~!adı. Bu sıra
digeri sözü aldı:
- Vallahi biıim subay çok iyi
bir insan. Bizesürekliemir gelirdi, falanca bölgeyi arayın,
diye ... Ama O bizi, karaegahtan uzak bir yere götürür, herhangi bir derede yatırır,
akşam olunca karaegaha geri
getirirdi. Fakat bizim ordlarda
da askerden kaçan, firar eden
çok ...
Digeri tekrar sözü alarak, firarlar, intiharlar bizde de çok,
dedi ve ekledi:
-Kardeşim operasyonlarda
da bir şey çıkaramıyoruz. Gittiğimiz köyde, nekadar insan
varsa topluyoruz, dayciktan
gcçiriyoruz, hışnunı çıkanyo
ruz. Ama yine de, "ben bilmez,
ben görmedi komutan" diyorlar.
Yolculuğumuz bitmek üzereydi. Onlar da ahu-vahlar
içinde, bir yandan inmeye
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Rlfiat-söııürgeci

ülkemiz ve halkımız Wıerinde
tüm lıoz.larını oynuyorlar. Onlar, br yandan, baskı, saldırı
ve sürekli operasyonlara, tutuklamalara, lıatliamlara, sürgünlere hız verirken; diğer
yandan toplumumuzu yozlattırmllk, kedi benliginden
uzaklaştırmak, gelişen ulusal
birliğin önüne kin ve nifak tohumları ekmekiçin ellerinden
geleni yapıyorlar.

hemen belirtmek gerekir:
Yurtsever ve devrimci güçlerin birliği ... Halk kesimleri, bir
ya da iki örgütün bu işi başa
ramıyacagı, yurtsever ve devrimci güçler arasındaki birliğin, zaferin memli bir koşu
lu, olduğu kanısındadır. Bu
bakmdan, ilkeli, uzun vadeli
ve ülke gerçeklerine uygun
birliklerle, yığmları etkilemek,
onlara güven vermek Ye dolayısıyla onlan mücadele içinde kendi güçlerine inandır
mak daha da olanaklıdır.
Yoldaşlar, ülkemiz Kürdistan
bir barut fıçısı durumundadır.
Kitleler patlamaya hazır, ama
şu an için suskundur. bu suskunlugu, patlamaya dönüştür
mek alanaklıdır. Yeter ki, kahraman halkımıza güven verebilelim, onu mücadele içine
çekebilelim.
-Yaşasın yurtsever ve devrimci güçlerin birliği
-Yaşasın PSKT-Roja Welat

rs

Yoldqlar,

köyde Muhtar ve iki üyeden
3 kişilik "Sivil Savun- ·
ma Komiteleri" kurdular. Ve
bu komitelere "ihtiyaçhm"
kadar silah veriyorlar. ·
Böylece düşman, halk olatak
bizi biribirimize kırdırmak,
denetimi sağlayamadıgı yerlerde "SSK"lar vasıtasıyla bunu gerçekleştirmek, ihaneti ve
testiniyeti meşrulaştınnak istiyor. Ama ben, bunun da tutmayacagına inanıyorwn. Söm ürgecilerin dagıttığı silahlar,
birgün mutlaka onlara çevrilecektir. Onlann örgütlediği
"Sivil Savunma Komiteleri"
ise, yine onlar için birer tuzak
haline gelecektir. Nitekim daha şimdiden bunun bazı örneklerine tanık oluyoruz:
Bir arkadaşırııla kahvenin birinde otururken yanımıza (... )
köyünün muhtarı geldi. Arkadaşımı alıp dışarı çıktı. Arkadaşım beni de çagırdı ve birlikte sakin bir yere gittik. Birer
sigara içtikten sonra, muhtar
zazaca anlatmaya başladı.
Ben zazaca çok az aniayabildiğim için· arkadaşım, muhtarın söylediklerini tercüme
ederek bana aktardı:
-Muhtar vilayete, dağdaki
eylemcileri şikayete gelmiş!
Durum şöyle: Muhtann köyündeki karakolu devrimciler
basmışlar. (... ) jandanna ölmüş, birçoguda yaralanmış.
Muhtar olayiann başından sonuna kadar eylemcilere
yardım etmiş. Eylem bittikten
sonra onlara hemen bölgeyi
terkedin demiş ve anında şi
kayete gelmiş.

oluşan

di
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ne yerıi çalışma olanaklan yaratıyor. Ancak, kitleler arasın
da yaygın olan bir eğilimi de,

Ardından köye operasyon
yapıldıgını, muhtarın köylü-

lerle birlikte köyün toplu dayaktan geçiritmesine karşı da
tedbir aldığını öğrendim:
Köyde dayaga dayanan 5 kişi
seçilmiş, bunlar, biz eylemcileri gördük, diyerek topyekün
köyü dayak ~ işkenceden
kurtarmışlar ..
Işte bir "Sivil Savunma Kom itesi"nin hikayesi bundan
ibaret .. Bu da gösteriyor ki,
düşmanın sinsi planlanna,
alçakça taktiklerine karşı
halkmuz da kendi taktiklerini
geliştiriyor. Sömürgecilerin,
ihaneti, soykınını ve denetimi
sağlamak için örgütledigi "Sivil Savunma Komite leri", yine
onlar için birer tuzak oluyor,
olacaktır.
Devriınci selamlarımla ..

H.Bekir-AD lYAMAN

ROJA WELAT RUpel 3

N.Xan-SİİRT

"ÇEKO"NUN MEKTUBU VE
R.AZADİ'NİN YA YINOUK
.
"MAHARETİ"!

fasında yayınlandı. "Işkence

suç degil, söz etmesi suç .. "
başlıgı ile yayınlanan bu "militan" mektubunun altında
gönderdigi yer, Çeko-BİN
GÖL" yazılıydı. Bulgaristan
"olayları"ndan,

işkenceler

den, "pişmanlık" yasasından,
Tunceli'de A. Can'ın, metropolde Fikri Sönmez'in katiedilmelerinden söz eden "Çeko" mektubunu, Iran-Irak
sınır hattının mayınlanması
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haret"lerinden birine deginmektir.
Riya Azadi'nin degil de, devrimci bir yayın organınınkısa
ca işlevini arnınsatarak "Çeko"nun mektubu ile yakanın
ele verilmesiyle açıga çıkan
bir gerçege parmak basmak istiyorum.
Devrimci biryayın organının
başlıca özelliği, onun kollektif
bir ajitatör-propagandist ve
kollektif bir örgütleyici olmasıdır. Bu örelliginden dolayı o, kadrolara, yıgınlara yol
göstericiliginin yanı sıra,
yıgınlar arasında ördügü aglarla mlarla bütünleşir; onların (yani yıgınların) sesi haline gelir. Flbette ki, bu
sanıldıgı kadar kolay degildir.
Yıgınların sesi haline gelebilmeninasgari iiçütü, ajitasyon
ve propogandanın oluşturul
masında yıgınların kollektif
katkısının saglanmasıdır. Bu
ise yazı kurulu ile degişik mücadele alanlarını, fabrikaları,
tarlaları, okulları birbirine
baglayan muhabir gurupların
danselen seslerin harmanlanması ve belli bir sentezden
geçirilecek tekrardan söz konusu kanallardan yıgmlara
iletilmesiyle gerçeklik kazanabilir. Kuşkusur bu, hayali
ya da naylon "muhabirgurupları" türeterek yapılmaz. Böyle bir yola baş vuran yayın
organının, kitlelerin sesi haline gelmesi şöyle dursun, kısa
sürede maskesi düşer. O
yayının hitap ettigi kadrolar
"uyusa" bile yıgınlar, tanık

ve Kürdistan'dan Batı'yayapı
lan sürgünlerle noktalarken,
onu Bingöl'den yolladıgı
imajınıvurgulamayı da ihmal
Yoldaşlar,
etmiyor. Halen Bingöl millet
Galiba fazla uzadı. Ama gavekili olan Hakkı Artukaslan'- zeteniz aracılıgıyla Riya Azadanstilediyor. Onun mecliste, di'nin bu tür "maharetleri"ni
işkenceler sorununun tartışıl
açıga kavuşturmak bir görevması sırasında söylediği sözledir. Belki bu, yıllardır hayali
re yer veriyor. Ve daha sonra ve naylon muhabir gurupları
bu herifi tanıtmaya çalışırken türetenlerin, neden koca bir
yakayı ele veriyor:
on yılda iyi bir yazı kadrosu
"Bu Artukaslan, Bingöl'de
oluşturamadıldarını kavramageniş toprakanJşyerleri, kilarına yardımcı olur!..
tapçı düklanları, lüks araba"Yalancının mu m u yatsıya
ları olan bir aileden. Geçmişte
kadar yanar"!..
gerici ve fasişt hareketin içinKolruşm uşlugun belirtileri
de idi. Şimdi, bu hizmetlerine gün be gün açıga çıkıyor. Bu,
karşılık bir de parlamento
zaferin bizim olacagını gösteüyesi yapıldı. Sömürgeciler
riyor.
onu Kürt halkma karşı ikinci
Y.Xesar
bir Kamuran lnan yapmak is.
" (R .Azadi ,s. 36 ,s.2)
BAAS REJiMİNİN SAÇUGI
t ıyor.
Hakkı Artukaslan'ın "geçKANLI VAHŞEf
mişte gerici ve faşist hareket
9 Haziran 1985 tarihinde
içinde" yer aldıgı dogrudur.
O'nun 12 Eylül öncesinde söz
konusu "hizmetlerinden" dolayı ve hak ettiği için Bingöl'de devrimcilerin hışmına ugradıgı ve kaçarak Istanbul'a
yerleştigi de, "Çeko"nun bildigi ama söylemedigi bir baş
ka gerçektir. Ayrıca O'nun
Kamuran Inan'ın işlevini görüp, görmeyecegi tartışılır. Fakat benim tartışmak istedigim,
bütün bunlar degil. Adı geçen
herifin teşhir edilip edilmemesi de degil; "bakın Bingöl'- ~--le de bagımız var, yaşıyoruz,
.~:l
savaşıyoruz" imajını yarat- 1/.U! 1 ' ·• -: ll
!Dak için büyük bir ihtimal~e c.· ,
L. _ Z_ i_''_"!~~~_::_~~-lsveç'taı kaleme alınnuş bır
' -- -- ------- -- --- - ----- --
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Yoldaşlar,
Amacım poJemik degil,sadece öteden beri şaibeli olan Riya Azadi'nin yayıncılık "ma-

Irak savaş uçakları, Irak kürdistaru'nda Kürt çocuklarının
kaldı'ğı
kampa
bombalı
saldında bulunarak 120 'çocuğun ölümüne ve 373 çocuğun yaralanmasına neden
oldular.
Sömürgeci Baas yönetimi
yıllardan beri Irak'ta Kürt
halkına karşı en sinsi planlarla yok etme savaşı vermektedir. Tüm bu haskılara karşın
Kürt halkı kendini savunma
ve haklarını elde etme mücadelesini yürütüyor. Böylesi
haklı bir m ücadele içinde olan
Kürt halkının çocuklarına dah i ölüm fermanları çıkaran
sömürgeci Baas yönetimi her
dönemde Türk devletiyle anlaşmalar imzalayarak ve onu
Irak Kürdistanı'na devet ederek, Kürt halkını yok etmek
emellerine kavuşmak istiyor.
Kuşkusuz bu, Kiirdistan'ı aralarında bölüşen tüm sömürgeci güçlerin ortak emelidir ve
bu emellerinden vazgeçmeleri
zaten düşünülemez.
Bu saldırıdansonra harekete
geçen CUD güçlerine bağlı
peşmergeler düşman mevzilerine peş pes/e saldırılar düzenlediler.
-4.8.1985 tarihinde bir gurup peşmerge Xalıd Dubardini komutasındaki askeri birliği bozguna uğrattı.8 Irak
askeri öldürüldü.
-18.8.85'te arpicilerle emniyet müdürlüğü binası basılıp 4
eminiyet görevlisi öldürülüyor.
-10.8.85'te S.Muhammed
Saleh grubuArtuş yakınların
da bir askeri cephaneyi askeri
araçlarla birlikte havaya uçuruyor.
-Zafer halkınuzın olacak!
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özgürlük mücadeleleri
bozguna
ugörnekleriyle doludur. Kürdistan halkıda er geç
bozgunu, "büyük Türk ordusu"na yaşatacakır!
Zafer halkınuzın olacaktır!..
karşısında
radıgının

kavramakta gecikmez.
İşte"Çeko"nun "Bingöl'den
gönderdigi" (!) mektubu, bu
bakımdan ilginçtir: Mektup ,
R.Azadi'nin 36. sayısında,
"militanlar"a ayrılan 2 say-

"militan" ya da bir parti militanı d<ur-yazar olmasa bile
Artukaslan ailesinin, -Bingöl'de- "geniş topraklar''a
degil, bir kanş topraga dahi
sahip olmadıgını çok rahatlık
la bilebilir. Eger bu "Bingöl'den mektup gönderen" (!)
"Çeko", isveç'te olan "S."
degilse ve bukadar olayı kisacık mektubunda biribirine
bağlayabiliyorsa nasıl böyle
bir hata yapabilir? Çünkü Artukaslan ailesi, yıllar önce Bitlis'ten gelen bir ailedir, topragı yoktur, genellikle ticaretle ugraşır. Ve bu, Bingöl'de
her kes tarafından biliniyor.
Kaldı ki, sözkonusu mektubu
okuyan herkes, mektubun
Bingöl'de yaşanan güncel
olaylardan, sorunlardan uzak
ve hayali bir mektup oldugunu çd< rahatlıkla farkeder. Ve
Riya Azadi'yi dikkatle izleyen
bir d<ur, böylesi uyduruk
mektuplara sık sık rastlar.

i.o

larının, halkların bagıınsızlık

ve

oldukları olayları çarpıtan,
onları oldugundan başka gösteren ya da onların yerine hayali şeyler koyan ajitasyon-propagandanın gerçekçiligini

rd

çalışırken, bir yandan da ved alaşı~rlardı.
İşte iki asker arasında geçen
bu konuşma, "büyük Türk
ordusu"nun içinde bulundugu
durumu, morali ve psikolojiyi,
bir ölçüde de olsa, sergiliyor.
Tarihin, aı güçlü ordu-
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artış kaydedilmiştir.
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Bu ekonomik, siyasal baskı
lar toplumu derinden sarsarak, faşist yönetime karşı içten
içe bir kin ve nefrete dönüş
mektedir. Bu kin ve nefret yer
yer kendini değişik biçimlerde
5. YilDA CUNTAYA DUYUdışa wrmaktadır. Toplumda
içten içe kaynayan bu hare- LAN NEFRET AZALDl MI?
ketlerunenin yönünü degiştir
Bilindiği git», son yıllarda
m ek için tekelci burjuva çevreleridaha şimdidenyeniyeni tüm devrimci demokratik güçler 12 Eylül faşist cuntasını
burjuva alternatif arayışları
degişik ülkelerde belirli "platiçine giriyorlar. "Değişik"
b urjwa alternatifleri halk- form"lar oluşturarak, merkezi
eylemlerle protesto ediyorlarımızın özlemi ve istegi olamaz. Ne SODEP ne de DYP lardı. Özellikle 1982 ve 83 eylemleri Avrupa kamuoyunda
halklanmızın demokratik tageniş yankılar
uyandırdı.
leplerine CCYdp veremez.
Gerçek anlamda bir demokra- Yalnız Almanya'da 25 bini
aşkın anti-faşist bir kitle sosi, işçi sınıfının ve Kürt
kağa dökülüyor, hep bir ağız
halkının elleriyle ancak kurulabilir. Ve ancak böylesi bir dan cuntayı lanetliyordu. Bu
demokrasi "kesinti" ve "aksa- eylemler temel mücadele
alanında uğraş verenlere, zın
ma"lara ugramadan kalıcı
danlarda direnenlere moral
olabilir. Aksi düşünülemez.
veriyor, onların mücadele
Sooın, gerçek demokrasi
güçlerinin birliğinin sağlan azimlerini artırıyordu. Yine
aynı olgu yurt dışında çalışan
ması, Türkiye Ve Kürdistan
eme4i halklarının çıkarları işçilerimize de güven veriyord oğrultusunda işlerlik göre- du.
1980'den bu yana 12 Eylül
cek demokratik halk devriminin ~rçekleştirilmesidir. An- cuntasının, merkezi yürüyüş
cak böylesi bir devrim, halk- ve mitirıglerle protesto edil. larımızın sömürüsüz, baskısız, m esi, yurt dışında bir gelenek
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yulan kin ve nefretin sogumasına yetmiyor.
Fakat faşist diktatörlüğün
kurumlaşma çabaları ve onun
iktidardan def edilmesinin
uzun vadeli bir mücadeleyi
devrimci-demokratikgüçlere
dayatması, bazı çevrelerde
yılgınlık yarattı. Bazı çevreleri
de, faşizmin kendiliğinden iktidarı burjuva demokratik
güçlere devredeceği sevdasına
sürükledi.
Bu iki sapiantı sonucudur ki,
devrimci-demokratik hareketler asgari düzeylerde biraraya gelmiyor, anti-faşist bir
yürüyüş ve miting bile ortak
düzenleyemiyor. Geçen yıl
olduğu gibi, bu yıl da aynı anlayışlarda ısrarlı bazı hareketlerin tutumlan sonuı."U gelenekselleşmiş merkezi miting
ve yürüyüşler sekteye uğ
ratıldı. Işte Temmuz sonların
da Alınanya'da yapılan iki
ayrı
çağrının
gerisindeki
ın antık ve çıkan sonuç..

yor.lkincisi, eylemin amacına
ilitkin olarak, lam da kendilerine ~ refmnist talepler
etrafnda eylem yapmak için
eylem düzenleme isteğ.idir.
Günün anlamı geregi, yıgmla
ra devrimci bir mesajın iletilmesi yerine, 1\irkiye'de günümüzde kırıntıları bile bulunmayan burjuva demokrasisinin çerçevesini "genişletme"
yi hedefleyen reformcu talepler hedef gösteriliyor ve dem okras~ banş, insan hakları
anaana yönelik bölgesel bir
eylem haftasını öne sürüyor.
Oçüncüsü, devrimci demokratik güçlerin geniş bir kesimine
çagn yapılmıyor. Çagnlarını
dar birçerçevede tutmalda da
bölücü niyetlerini bir kezdaha
sergiliyorlar. Dılha başmdan
beri en geniş güçlerin katılabi
lecekleri eylem birligine karşı
olduklannı bu tutumlanyla
ortaya koyuyorlar.
Ikinci çagn da ilkinkinin
tersten ele almışıydı. Bu
çağrının mantıgı da birincisinkinden pek farklı degildi. Bu
kez çagnyı yapanlar HK ve
Partiıan'dı. Çajrılanlar ise;
D I,Av.Dev-Genç, DK,Kurtuluş, Kawa ve B. Partiıan'dı.
Kurtuluş ve Kawa toplantıya
katılmamış. Bunların dapnda
Işçi Gerçegi gözlemci olarak
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biçimine dönüşmüş bulunmaktadır. Faşist diktatörlüğün
iktidara cikoyuşunun üzerinden yılların geçmesi, ona du-

i.o

bir toplum kurma mücadelesi~
nin münü tıkayan yasakları
kaldırabilir, gerçek anlamda
demokratik bir anayasa oluş
turabilir, tekellerin egemenliklerini kırabilir, Kürt ulusal
sorununa demokratik tir çözüm getirebilir, fikir ve düşün
ce özgürlüklerini sağlayabilir,
NAlO ve ABD emperyalistleriyle yapılan anlaşmalan fesh
ederek, bağımsız bir dışpoliti
ka izleyebilir.
Kuşkusuz, böylesi demokratik hedefleri belirtmekle, ya
da programlar hazırlamakla
sorun çözülmez. Hedef belirlemek ve programlar yapmak
mücadelenin ilk adımlandır.
Zafer ve başarı, izlenecek politikanın doğruluğu ve esas
amacın aracı olan örgüt sorun una bağlıdır.
Bugün, 5 yıllık bir yenilgi döneminden sonra dahi, sol güçler daha kendilerine gelemem iş ve asgari olarak faşizme
karşı bir protesto eylemini bile kalıcılaştırarnamıştır.Sol siyasal güçlerin içinde bulunduklan kaosu gazetemiz, Roja
Welat'ın bundan önceki sayı
larında değişik yönleriyle
irdelemeye çalıştık. Aynı konulan tekrarlamanın anlamını bulmuyoruz. Burda sadece yurt dışında" 12 Eylül'ü
5. yılında protesto" eylemlerine ilişkin yaşanılan ve karşı
laşılan sorunların nedenleri
üzerinde d urmaya çalışacağız.
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sayfa 1'de
Memur ücretleri, hava raporu gil:i günlük değişime uğra
yan enflasyonartışına rağmen
sabit tutulmuş, alınan ücretler
temel ihtiyaçları bile karşıla
yamaz olmuş. Ayın 15'inden
sonra hayat borçlanarak akıp
gidiyor.
Kırsal kesimlerde yaşayanlar
tam bir perişanlık içinde. Köylü üretici mallarını pazarlayamıyor, taban fiyatlar norm al standartların oldukça
altında tutulmuş. Buğday, tütün, pamuk, pancar vs. mam üllerin yok pahasına elden
çıkanldığı, sebzenin tarlalarda çürüdüğü, ya da hayY"dnlara yem olarak verildigi biliniyor. Ama buna karşın, gübre,
zırai ilaç ve mazot fiatları
oldukça yüksek. Özal hükümeti sanaide oldugu gibi
tarımda da küçükleri büyüklere yem edecekşekilde bir politika izliyor.
Kısacası toplum bir bütün
olarak sefaleti yaşıyor. Kitlelerdealım gücü düşmüş. Ülke
zenginlikleri bir avuç tekelcin in çıkarlarına peşkeş çekilm iştir. Ekonooıik sıkıntılar
toplumun ahlaki değerlerini
alt-üst etmiş, fuhuşta büyük

iv
ak
u

Baştarafı

12 EYLÜL EYUM BİRLİGİ
ÇAUŞMALARINA

lı.JşKİN

YAPILAN ÇAGRILAR

yıllarda oldugu gibi,
yıl da, yine bazı güçler tarafından belirli güçlere çağrı

Geçen

bu

lar yapıldı. lik çaArı 6'lırun bir
ekaiji ile,,yani: FlDEF, KOMKAR, DIB-AF, GERÇEK,
BirlikYolu imzalarıylaşu güçlere; İşçi Gerçeji, DDKD,
Kurd-koın ,Kurtuluş, Proleter
DayaDlfllla, Devrimci İşçi, Av.
Dev-Genç, DİDFe yapılmış.
Yine Zl. 7. 85 tarihi için yapı
lan bu çaArırun hedefi de;" Insan hakları, Barış, Demokrasi
için eylem haftası" olarak be-

toplantıya katılmış.
Bu toplantıya Partizan, devrim lllSıl ve kimlerle yapılır

türünden bilgece (!) bir platform taslagı swunuştur. Partizan'ın sundugu platfonn taslagı, amacı, süresi belli bir
günlük güç ve eylem birliğin
den ziyade bir devrim programını andmyormuş. Bunun
için de toplantıya katılanlar
bu taslajı red ederler. Bunun
üzerine toplantı başka bir güne ertelenir.
3 ı. 7.85'te yapalan toplantıya
lirlenıniş.
gözleınci
olarak biz de
Anılan tarit1e yapıan topkatıldı k. Çağrının kapsamının
lantı, istenilendüzeydeverimli
d ar tutuld ujunu vurguladı k.
Merkezi bir yürüyüş ve miohn8Jillf. İşçi ·Gerçeği ve
Kurd-kom, Çagrının kap- tingten yana oldugumuzu ve
samının dar tutuldugunu vurtümgüçlere birçajrınmyapıl
gulanuşlar. Sol birlik güçleri
m asım ön erdik.
H K, daha önce, Sol Birlik'in
ise, "biz iş yapabileceğimiz
güçlere çagn yaptık" demiş çagnsı sonucu yapılan topler.
lantıda yaptıgı şu önerisini
Sol birlik, bu toplantılarıyla tekrarladı: Aydın ve sanatçılar
da bölücülügüıü ve gerçek ni- tarafından bir çalrının PKK
yetini ortaya koyuyor. Birkere dışındaki tüm güçlere çıkarıl
ması ve bunun sonucu biraragelenekselleşmiş. geniş güçlerin katıldılı merkezi protesto ya gelinip, ortak bir yürüyüş
yürüyüş ve mitinglerden çark
ve mitirıg düııenlenmeli. Bu
öneriye tüm güçler karşı çıktı.
yapıyor ve kitleleri sokaklardan salonlara çekmeye çalışı- Böyle bir öneriye elbettekarşı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . R O J A WELAT Ri'ipel 5
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göreyapılacağı
daydı.

doğrultusun

şehirde

di. Yine ortak hazırlanan bu
bildiriye bağlı kalınarak ortak
konuşma metni hazırlandı. Bu
işbölümünde Kürtçe konuşma
görevini Roja Welat olarak
biz üstlendik. Bu platf<rmda
Sol Birlik örgütleri, bildiriye
Sol Birlik imzasını atıp, eylem e de aynı isimle katılacak
larııu belittiler. Ancak, toplantıdan bir b'Ün sonra, bildiriyi basım göreviniyükümlenen
korniteye sözlü başvuruda bulunarak, Roja Welat imzasının
bildiriden çıkarılmasııu, aksitaktirde Sol Birlik olarak eylemden çekilereklerini bildiriyorlar. Onların bu istemine
karşın "bu platformu kabul
edenlerin imzasının konacagı" söylenince Sol Birlik
kendi içinde olayı degerlendirip, eyleme Sol Birlik olarak
katılacaklarııu ancak bildiriye
KOMKAR hariç digerleri kendi imzalarını kullanacaklarını
bildirerek sorunlarını çözmüş
oluyorlar.
12 eylül günü hamburg'ta
yapılan yürüyüş yaklaşık 400
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Aynı

(Ör. Paris'te aynı günde birer
saat arayla aynı alanda üç ayrı
miting yapılıyor.) amaçları
aynı olan değişik yürüyüşle
rin, mitingierin düzenlenmesi
kuşkıısuz savunulacak bir şey
değildir. Ve bundan -çok da
değil- iki yıl önce aynı güçler
aynı amaca yönelik birlikte,
bir platform etrafında eylem
koymalarına rağmen ...
Yukarda da belirtiğimiz gibi,
en basit bir eylemin bile birlikte yapılmamasının başlıca
nedeni, yıllardan beri bölücü
ve bozguncu tavırları meslek
haline getiren sağ ve "sol"
sapma içinde olan güçlerden
kaynaklanıyor. Bu yıl da 12
Eylül'de güç ve eylem birliği
nin saglanmamasının nedeni,
Sol Birlik güçleri ile Parti:Zan,
H K ve benzeri örgütlerin sekter tavırları olmuştur.
7 EYLOL'DE KÖINDE
FAştsr
oiKrATöRLVK
PROTFSTO EDiLDl
Söıkonusu 3. toplantı sonrası, biz, lG ve DI biraraya geld ik. Dl'ye şöyle bir öneride
bulunduk: Ortak
olarak
yaptığımız tüm çabalara rağ
men geniş güçJerin katılımını
sağlayacak, bir platform üzerinde anlaşacak biçimde bir
yürüyüş ve mitingi düzenlenm esini sağlayaınad ık. Bu aşa
madansonra da bunu sağlaya
mayız.. Ancak şunu yapabiliriz: Onar dakkikalık olan konuşma sürelerimizi birleştire
rek, bu beş örgütün dışında
kalan güçlere çağrı yapıp,
kendi aramızda bir platform
oluşturabiliriz. Devrimci Işçi
önerimizi olumlu buldu. Sözkonusu önerimizi degerlendirip cevaplarını bildirereklerini belirttiler. Daha sonra, kendi konuşma sürelerini sınır-

istemediklerini, 7
Eylül'de örgüt içi sorunlarına
ilişkin önemli açıklamalarda
bulunacaklannı oldukça geç
bildirdiler. Bunun üzerine biz
ve lG konuşma süreınizi birleştirdik ve şu güçlere çağrıda
bulunduk: KUK,Kurtuluş,PD,
D .Komal, Kurd-Kom, Tekoşin, AR, KD, KKDK.
Yaptığımız bir dizi toplantı
lardan sonra RW, lG ve Tekoşin olarak ortak bir platform oluşturduk. Platformum uzu yürüyüşe yaptığımız
çağnyla birlikte kamuoyuna
duyurduk.
7 Eylül'de yapılan yürüyüşe
yaklaşık 5000 dolayında bir
kitle katıldı. eylem birliği için
bağlayıcı bir platformun olmaması küçük bazı olumsuzluklara sebebi~t vermiş oldu.
Tabii ki, bu olumsuzlukların
kaynagı yine Partizan'dı. Partizan, eylem birliği görüşmele
rinde oldugu gibi, yürüyüş ve
miting esnasında da. bir çok
olumsuz ve provakatif tavırla
ra girişti. Yürüyüşe katılan hem en hemen tüm güçlerle belirli düzeylerde sürtüşme ve
sataşmalara girişti. Ancak onların bu provakatif ve yer yer
gülün; (kale fetheder gibi kon u şmaların yapıldıgı kamyo- ·
n etin üzerine çıkmaları, flama
açmaları, ne yazık ki, yapılan

ur

yapılamıyor.

.a

bir taraftan platform oluştur
m aya karşı çıkıyordu, diger taraftan toplantılara platform
sayılacak taslaklar sunuyordu.
Kendisi tarafından sunulan
taslagı kabul ettigimizi, aynı
taslagı çağrı olarak diger güçlere yapmayı önerdigimizde,
bu kez taslağını savunmaktan
bile vazgeçiyordu.); Av.Dev-Genç ve DK, "Partizan olmadan hiç bir şey yapılamaz" diyecek kadar kendi özgüçlerine
güvenmemeleri ve güre tapınada ısrarlı olmaları; Dl'nin
ise, geçirdiği örgütsel sarsıntı
ve tekrar kimligini bulma konusundaki hesaplı yaklaşımı,
bir platform etrafında geniş
güçlerin eylem birliğini engelleyen nedenler oluşturuyord u.
Platform oluşturma çabaları
bir çıkınaza girince, soouçta
toplantıya katılan 8 örgütün
(Dİ, DK, lG, RW, Av.Dev-Genç,HK, Partizan) onar dakkikalık
kon~ma
yapma
hak.kna sahip olmalan koşu
luyla 7 Eylül'de Köln'de bir
yürüyüş ve mitingin düzenlemesinde anlaşıldı. Yürüyüş ve
konuşma sıralamalan kura
çekilerek saptandı.
Yine bu arada Feyka Kurdistan tarafından sözlü ve şartlı
bir çağrı bize yapıldı. Sözkon u su çağrı, Eylül'ün 14'ünde
yapılacak yürüyüşte yüriyebileceğimizi, sloganlarımızı atabileceğimizi ve konuşma ise,
sadece "15 Agustos ruhuna"

luyla bir araya gelirler ve eylemin örgütlenmesinde direkt
rol alırlar.
Genelde ortaya çıkan sonuç,
kuşkUBUZ olwnsuz. En geniş
güçleri kapsayacak merkezi
yürüyüş ve mitingin yapılma
ması, sol siyasal güçlerin içinde bulunduklan derin bir bunalımın ifadesidir. En basit bir
protesto eylemi bile birlikte

landırmak

ak

liği taslağı savunmaması(HK,

Şartlı ve
örgütsel
bağımsızlığımıza yönelen böyle bir çağrıyı kuşkusuz ciddiye
alamazdık. Eylem birliği görüşmelerinde, taraflar birbirlerinin örgütsel bağımsızlık
larına saygı duymaları ve eşit
koşullara sahip olmaları koşu
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Hiç bir yerde
örgütsüzler örgütleri eyleme
çaRmnamış, örgütler örgütaüzlerin peşinden gitmemiş,
bilakis örgütler ierici aydın,
aanatplara hatta sendika dernek gibi demokratik kuruluş
lara çagn yaparlar. Bu düşün
cemizi sözkonusu toplantıda
da dile getirdik.
Aynca bu toplantıya da biri
H K, diğeri DI tarafından iki
ayrı eylem birliği platformu
taslagı sunuldu. Partizan bu
tasialdara ilişkin boıguncu
tavrını sürdürdü. Toplantı bir
sonuca varmadan ertelendi.
Daha sonra yapılan 3. toplantıya, bir önceki toplantıya
katılanların dışında KKDK da
katılnuştı.
Sözkonusu toplantıda da Partizan bölücü ve
bozguncu tavrında ısrarlı
olunca, HK toplantıya sund uğu 15 maddelik "Eylem Taleplerimiz" başlıklı eylem bir-

rs

çılulacaktı.

konuşmaların
içeriğine
"renk'' katamadı..) durumları
karşısında, difş!r devrimci kuruluşlar politik olgunluğu ve
duyarlılığı elden bırakmadan,
planlarını boşa çıkardılar.

Böylelikle eylem esas amacı
na, yaııi sömürgeci-faşist
c untanın teşhirine yönelmiş
oldu.
HAMBURG'TA 12 EYLÜL'O
PROTESIO EYLEMİ

Harrt>urg'un önemli bir politik merkez oluşu dikktc alına
rak, rrerkezi yürüyüşü engellerniyecek şekilde, 12 eylül'ü
protesto eylemi yapılması
d üşünulcrck bazı örgütler tarafından en geniş güçlere.
ça~n yapıldı. Toplan~ıda DI,
DIDF, Halk Evi, RW, lG, B.Y,
K.Y, Koç-Kak, i.S, Av.Oev-Genç Türkay Komite Hamburg, BWK, FAU-R, WN,
DKP Hamburg, KOMKAR,
örgüt temsilcileri tartısınalar
sonucu 12 Eylül günü miting
ve yürüyüş yapmayı karara
bagladı. Ayrıca bu platform
ortak bir bildiri metni üzerinde anlaşarak bununla kamuoyunaçağrı yapmaya kararver-

kişinin

katılımıyla

geçti. Bidirilerin
dagılımı, miting ve
faşizm lanetlendi.

başarılı
geniş
yürüyüşle

İSVEÇ'TE 12 EYLVL

PROTFSTOSU
Geçmiş yıllarda olduğu

gibi,
lsvt.."Ç'te 12 Eylül
protesto amacıyla,
Türkiye ve Kürdistanlı örgütler biraraya gelerek ortak bir
platform oluşturdular.
Platformda yer alan örgütlerin temsilcileri belirli aralık
larla biraraya gelerek, yapıla
cak eylemlerle ilgili önerileri
degerlendirip birdizi kararlar
yıl da
faşizmini

bu

aldılar.
Bu yıl faşizmi

protesto eylemleri daha kapsamlı duşü
nüldü. 6 Eylül'de Uppsala'da,
7 Eylül'de Stockholm'de olmak iızere iki gece düzenlemek, bir hafta süresinre Stockholm, Uppsala ve Södertaljc'dc pankart açıp bildiri
dagıtma ve son olarakta 12
Eylül günü miting ve yürüyüş
ler yapma kararı alındı.
Hazırlıklar bu program
çerçevesinde yürütülürken,
platfcrmda ve tertip kornitcsinde yer alan "Sol birlik",
platformdan çekildi. "Sol Birdışında
lik"in, platform
bağımsız eylem hazırlıkları
oldugunu gerekçe yaparak
ayrı düşmesi eylemlerimize
Devaını sayfa 12'de
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"Blıu.J.K" SORUNU TAKI'IŞWYOil!

YURTSEVER KİTLE PARttsi Mİ?
LENiNİST PARTİNİN KİTLESELLEŞMESİ Mİ?

reğidir.

w

w
w

tartışmaya açıldı.
Bu yazımızda Euro-Komü-

nizm ve Avrupa Sosyal Demokrasisinden kaynaklanan
eklektik bir düşünce sistemaliğine sahip dan "Devrimci
Işçi" dergisi çevresinin tartış-

Lokman Polat
de Güney Vietnam'da ulusal
kurtuluş hareketi proletaryanın önderliginde yürütülüyorrlu ve Vietnam'ın Kuzey
parçası da, daha önce aynı öncülülde zafere ulaşmıştı.
Yine marksist-leninist
örgütsel çalışma tarzı ve mücadele anlayışı ile proletaryanın önderliğini red etmek
için Herbert Marcus tarafın
dan yeni bir devrim teorisi ortaya atıldı. H Marcus işçi
sınıfı önderligini red ederek
"öğrenci gençligin devrime
önderlik edeceği"ni formüllt:~tirdi. H. Marcus'a göre:
"Oğrenci gençlik, üniversiteleri kızıl yuvalar haline getirecek, ni.icadeleyi buradan baş
Iatacak ve devrime önderlik
edecek"ti. Bu yanlış, sakat
tezden de esinlenerek Avrupa'nın bir çok ülkesinde özellikle Fransa'da başgösteren
öğrenci olaylan kısa bir süre
içerisinde darmadağın edilip
yenilgiye ugratıldı ve ~lece
hayat bu tezinde çürüklüğünü
orta yere serdi. 1968'lerdeki
öğrenci olaylannda önder konumda olan ve bu olaylara liderlik v-asıfıyla damgasını vuran bir çok devrimci genç daha sorıra da siyaseti bırakarak
kendi köşelerine çekildiler ve
kendi kişisel yaşamlanru ikame etmeye çalıştılar. Özellikle
Fransız öğrenci gençlik lideri
C on Bendil'in durumu, Ingiltere'ye gidişi ve ordaki yaşam
tarzı, devrimci mücadeleye
olan inançsızlı&ı bilinmektedir.
Daha sonra da Latin Amerika'da boyveren devrimci kurtuluş mücadeleleri bir çığ gibi
kitleleri sardı. Orada komünist partilerinin yanı sıra
m arksizm-leninizmden esinlenen birçok devrimci örgütlenmeler oluştu. Bir çok komünist partisi ihtilalci bir konumda olup bizzat gerila hareketlerini örgütleyerek sıcak
savaşı başlattılar. Kolombiya
Komünist Partisi ve onun yiğit
önderi Rosmend Arismendi'n in kumandasındaki gerila
faaliyetleri ve devlet güçleriyle olan zorlu çatışmalan herkesçe bilinmektedir. Işte tam
bu sırada Regi llebray adın
daki gazeteci, yazar bozuntu-

di
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yaptı.

Burjuvazi bir yandan marksizm adına ortaya çıkıp süreç
içerisinde marksizmi revizyondan geçirip, marksizmden
yanlış, tutarsız tavırlanru kısa
sapan sapık akımların geliş
ca eleştiri sü~ecinden geçire- mesi için onlara her türlü
ceğiz.
m addi, manevi yardırru yaparken diğer yandan da markALTERNATIF NEDiR
sizm dışı teori ve tezlerin bilimsel sosyalizme alternatif
Kapitalizmin doğuşu ve ge- olarak gelişip güçlenmesi için
lişimiyle birlikte burjuvazi önelinden geleni ardına koyder bir konuma geçerek "ulu- m adı. lleriye sürülen bu tür
sal birlik" şian altında burju- teori ve tezlerin asıl dayanak
va demokratik devrimleri dö- noktalan buıjwazi ve küçük
nemini başlattı. Halk toplu- burjuvazi olup temel amaçları
luklan uluslaşma sürecine gi- proletaryanın örıderligini, lerip ulusal devletlerini kurma- ninist örgütsel çalışma ve müya yöneldiler. Burjuvazinin
cadele anlayışını inkar etmek,
önderliğinde bir çok ulusal
onun gelişmesini engellemek
devletler oluştu, ama burjuva ve kitleler içerisinde onu gözdemokratik devrimleri top- d en düşürmektir.
lumsal sorunlara gerçek anMarksizm adına ortaya çıkan
lamda bir çözüm getirmedi. velakin prolataryanın devrimFeodal sömürü, baskı ve zor- ci mücadelesini doğru devrimbalığın yerini kapitalist sömüci rayından saptırmak için,
rü ve zulüm aldı;ezilen, borla- devrimci hareket içerisinde
nan, sömürülen serllerin yeri- burjuvaziye hizmet görevini
ni de proleterler aldı.
gönüllü olarak üstlenen
1917 Ekim Devrimiyle bir- Bernstein, Kautski, Troçki vb.
likte toplumsal sorunların
lerinin çürük tezleri leninizgerçek çözümü pratikte haya- m in sarsılmaz çelik kayalarma
ta geçirildi ve böylece prota- çarpıp parçalandıktan sonra
taryanın önderliğinde ulusal
da yine de yeni yeni sapık tezve toplumsal sorunların çözü- ler piyasaya sürüldü. Ulusal ve
mü için devrimci mücadele
toplumsal kurtuluş mücadelegelişip güçlendi ve bir çok
sine önderlik eden proletarülkelerde demokratik ve sos- yanınönderliğini inkaretmek
yalist devrimler başanya
için ftanz Fanon adındaki bir
ulaştı. Yine 1917 Ekim Devrikişi yeni bir devrim teorisini
miyle birlikte ulusal sorun tek icat ederek "uliJsal kurtuluş
tek ülkelerin iç sorunuolmak- hareketlerine proletaryanın
tan çıkıp sömürgeler genel so- önderlik edeıniyeceğini, köyrunu haline geldi ve ulusal lülüğün önderlik edeceğini"
kurtuluş hareketlerinin başı
ileri
sürdü.
Ulusal
na proleterya geçerek, ulusal bağımsızlığını elde edememiş
demokratik devrime bizzatibi sömürge ülkelerde köylükendisi önderlik ederek bu lüğünsayısal çogunluğwla badevrimi bir ço{( ülkede kesin- karak köylülüğü önder bir kotisiz darak sosyalist devrimle numa sokmak isteyen F. Fatamamladı.
non'un tezi özünde leninizToplumsal olayların gelişimi m in ve proletarya önderliği
ve ulusal kurtuluş hareketleri- n in inkarı olup, burjuva ve
n in boyvermesi karşısında
küçük burjuvaziden kaynakürken burjuvazi bu mücadele- lanan yeni bir devrim teorisi
leri içten çökertmek ya da idi. Oysa ki, tam da o dönem-

.a

Marksist mücadelelertarihinin her döneminde, bilimsel
sosyalist teoriyi küçük düşür
mek, bu devrimci ideolojiyi
geçersiz kılmak ve proletarya
ile emekçi halk kitleleri
arasında onungelişmesini engellemek için tirçok değişik
türden teoriler, tezler ortaya
çıktı, piyasaya sürüldü. Ama
her dönemde de doğru devrimci hat olan bilimsel sosyalizm üstün geldi, Bu hattın
doğruluğu maddi hayat tarafından ispatlandı. Burjuva
ve küçük burjuva sınıfsal,siya
sal ve ideolqik yapılardan
kaynaklanan teori ve tezler
hayat tarfından mahkum edildi, çürütüldü ve gelişme imkanına sahip damadı.
Günümüzde de proletaryanın yüce ideolojisi olan
maksizm-leninizme alternatif ço{( çeşitli türden teori ve
tezler ileri sürülmektedir.
Özellikle 12 J;ylül faşist darbesinden sonra Türkiye ve
Kürdistan'da devrimci mücadeleyi ilgilendiren değişik formüller gündeme getirilip

önder konumunu engellemek, leninist örgüt
anlayışının gelişimini sekteye
ugratmak için çok çeşitli yöntemlere
başvurup
marksizm-leninizme alternatif
olarak değişik dönemlerde,
degişik teori ve tezlerinortaya
çıkması için elinden geleni

ur

Kürdistan ulusal demokratik
devrim mücadelesini rayın
dan saptırmak, degişik yönlere çekmek, yanlış örgütlenme
teorileri ve bilim dışı mücadele yöntemlerini geliştirmek ve
leninist örgütlenme ve mücadele anlayışına alternatif olarak burjuva ve küçük burjuva
ideolqik ve siyasal anlayışlar
dan kaynaklanan tezleri piyasaya sürmek, onları geliştir
m ek ve bu doğrultuda belirli
b ir çalışma içerisine girip çaba
sarf etmek isteyen güçlerin bu
yanlış, sakat tezlerini eleştirip
mahlrum etmek devrimci bir
görev olup, aynı zamanda leninizme bağlılığın da bir ge-

proletaryanın

ak

tadır.

ma gündemine getirdigi "yeni
demokrasi", ''yeni sosyalizm"
tezlerine
değinmeyecegiz.
(çünkü özünde leninizmi inkar temelinde geliştiriirnek istenen bu yeni tez başlı başına
bir yazıyı gerektirir.) Biz asıl
olarak bu yazımızda Kürdistan'da örgütlenme ve mücadele soruntarım temelden ilgilendiren ve leninist örgütlenme ve savaşım anlayışına
karşı yurtsever bir örgüt (parti) arayışı içine giren güçlerin

iv

Kürdistan devrimci
hareketi çok yönlü sorunların
çözümü ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu sorunların
değerlendirilmesi ve doğru,
sağlıklı çözüm yollannın bulunması kendisini dayatmak-
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"SOL BİRLİK" (!)
VE
MADALYONUN İKİ YVZO!

.a

tutmadı.

w

Değişik toplum kesimlerindegörülen bu
hızlı değişim ve dönüşüm, bir bütün olarak burjuvazinin tedirginligini arttırdı ;
burjuva güçler cephesindeki çelişkileri

w

w

k t:Skinleştirdi . "Son Türk devleti " nin
parçalanmaktan korunması ya da "ıs 
lahı" sorunu, burjuva çevrelerinde güncel
b ir tartışma konusu haline geldi.Toplumsal artık-değerin eşit koşullarda paylaşınunı isteyen semıaye çevreleri , bu durumu yerinde değerlendirdi. Ve büyük
sermaye çevrelerinin saldırgan eğilimine
hızlı deği~ im sürecin in yapısı nkarşı,
da geliştirdiği patlayıcı birikim in,baskı ve
z u lmün arttırılmasıy la be rtaraf edile m iy eceğine dikkatleri çekmeye yöneldi.
Çünkü "liberal" burjuvazi, bunWlla bir
yandan toplumsal artık-değerin eşit
k oşullarda paylaşımıru hedefleyecek,
d iğeryandan yıgınların artan basıncının
s ertleştireceği ulusal ve sosyal mücadele-

w
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Bilindigi gibi, "Sol Birlik"in, biri "Sol
B irlik Deklereb-yon u" ve digeri "Demokrat ik Güçbirligi Platformu" diye isimlendirilen iki ayrı programı var. "Türkiye ve
Türkiye Kürdistanı Sol Birlik Deklerasyonu" diye anılan birinci programda,
"Sol Birlik" örgütleri , Kürdistan devrimin i Türkiye devrimine bağlayarak demokratik halk iktidarı hedefinde arılaşıyor 1ar. Su>yalistlik adına mangalda kül bı 
r akmayan " Kürdistanlı sosyalistler" im iz
d e, varlık nedenlerini bile önemli ölçüde
y adsıyan sözkonusu programı onaylıyor 
I ar! (Bu konuya tekrar dönecegiz)
Ne v-ar ki , "Tlirkiye'nin toplumsal kurtuluş yolu" nu belirleyen bu program,
f a~ist diktatörlük yıkıldıktan, "ülke" de
burjuva demokrasisi gerçekleştirildikten
s onra kitlelere hedef olarak gösterilecek.
&imdilik ise, sadece bir kalkan işlevi görecektir.
Esas olarak bugün için öngörülen program, "Demokratik Güçbirliği Platform u"dur. Sözkonusu programın "Demokrat ik Güçbirliği Platformu" diye anılması
i se, sadece formülasyanda başvurulan bir
canbaıJıktır. Ve bu "uyanıklık", 41 maddeden oluşan ve "iktidar değişikliği" ni
h edefleyen belgeyi , program olmaktan
~ıkannaya yetmiyor. Ancak bu, onun
m ükkemel bir program olduğu arılarnma
gelmez. Çünkü sözkonusu programın
m ükemelliğini, dolayısıyla "Sol Birlik" in
p rogr.un hedeflerini kavramak için, önc elikle nasıl bir" iktidar'ın hedeflendigin i, öngörülen "iktidar"ın sınıf yapısını ve
i ktidar degişikliğinin nasıl gerçekleşe
c eğini açığa çıkarmak gerekir. Ki bu kon u da OOş vurulacak kaynak, yine en baş
ta anılan programın kendisi, bu prograllll imza koyan ve fakat kendi çizgisinde
k ıs men de olsa tutarlı bazı örgütlerin bel irlemeleridir.
Öncelikle "Demokratik Güçbirliği Platformu"nun nasıl bir "iktidar"ı hedefled i ği ni görelim:
"Faşist diktatörlüğe son vermek, onun
kukla parlamentosunu ve hükümetini
da&ıtmak ve geniş anti-faşist demokrasi
ve banş güçlerinin temsilcilerinden
oluşan bir hükümet kunnak;"(DGP)
Hedeflenen "iktidar"mı? Hükümet mi?
Yoksa her ikisi mi? Yukardaki belirlemey i aklımızda tutarak bu soruların yanıt
larını araştınnak için programa tekrar
göz atalım :
"Başta cuntacı generaller olmak üzere
faı;izmin tüm debaşlanru, faşist katilleri,
işkencecileri yargılamak, hakettikleri cezalara çarptınnak;"
"MIT, Kontr-Gerila ve benzeri tüm
faşist örgüt ve odaklan dagıtmak;"
"Devlet aygıtını faşist-ırkçı unsurlar-
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yi "ehlileştirme"yi,saptmnayı ve tekelci
d evlet kap i talıminin ömrünü uzatmayı
s ağlayacaktı . Kuşkusuz bu, öncelikle, icaz et li "muhalefet"in kitlelerin gelişen ve
y aygırılaşan muhalefetine paralel olarak
r ad ikalleştirilmesini gerektiriyordu.lşte
" liberal" burjuvazi bunu yaptı. Ve farklı
b ir öz kazanarak gelişendevrimci sürece
müdahale kapısını araladı. Dolayısıyla
o portünist ve reform ist güçler için yeni
b ir güneş doğmuş oldu.
Yine bu dönemde, yursever ve devrim ci
h areket bir bütün olarak faşizm güçleri
k arşısında ağır bir yenilgiye uğramıştı.
Yenilgiyi ciddi ideolojik, politik ve özel l ik le örgütsel sorunlar iıJedi.Aynşmalar
ve dökülmeler belirginlik kazandı. Birlik
s orunu istismar edildi. Özellikle sağ
o portünizrn , yaşanan zorlu dönemin "sig ortalı" savaşım için sağladığı olanaklard an dayararianarak aynşma ve saflaşma
ı arın önünü tıkarnaya tasfıyeciligi geliş
t ir rneğe yöneldi. Ne varki,zorlu kt:ı?ullara
rağmen devrimci yönelimlerin önü alına
m adı. Ve bu süreç, değişik toplum kesimI erinde görülen hareketlenmelere paralel
olarak gelişti . örgüt içi sorunlar, örgütler
arası sorunlara dönüşerek sütatükocu1uğa ve tasfiyeciliğe karşı gelişti. Ve bu,
s ağoportünist ve reformist güçleri
s ıkıştudı; on lan, süreci tersine çevirmek
ya da en azından birbirlerine tutWlarak
varlıklarını sürdürmek için daha bir
y akırılaşmaya zorladı.
Işte bu koşullar, " Sol Hirli" i yapısında
geliştirdi . Bu bakımdan,"Sol Birlik"
örgütlerini bir araya getiren nedenler,
y aldızlı sözlerlecilatanan iddiaların aksin e , ne sol güçlerin asgari müşterekleri, ne
istemişçilerin, emekçilerin birlik
l eri ve ne de "karşılıklı güven" ve" eşithak
t emeli"nde geliştirilen ilişkilerdir. Tam
tersine, burjuvazinin şu yada bu kesimine
baglanan umudarın,"liberal" burjuvazin in yukarıda irdeledigimiz koşullarda
"yeniden" tarih sahnesine çıkışıyla kemale frişmesidir. Sol siyasal yelpazede
devrimci uyanıklığın gevşeyen etkisinin
h ala taın anlamıyla kırılrnaması , devrimc i sürecin oportünist ve reformİst güçler in aleyhine gelişmeye başlaması isı; ,
burjuva kuyrukçuluğuna soyunan yöncl imierin birleşmesine "tuz-biber" ek m iştir. '· Sol Birlik Deklerasyonu" ve
"Demokratik Güçbirliği Platformu"nda
i fadesini bulan mantık, oportünist can b azlıklarla ha:nrlanan formülasyanlara
rağmen bu tesbilimizi doğrulamaktadır.
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'•SOLWRLIK'1 YARATAN KOŞULLAR
"Sol birlik"in yapılanma biçimi , onWl
bölücülügünü belgelemekle birlikte,
onWl gerçek işlevini sergilerneye yetmiyor. Çünkü "Sol Birlik" in üstlendigi "tarihsel" görevin özünü kavramak, yapılan 
ma biçiminin yanısua esas olarak onWl,
hangi ihtiyaçtan kaynaklandıgını, program hedeflereini, mücadele ve ittifak anlayışını ve bunların gerçekçilik ölçülerini
b ilince çıkarınakla orantılıdır.
"Sol Birlik"i yaratan koşullann tesbiti,
öncelikle onun, " ne zaman ve hangi şart
larda" ortaya çıktıgıru irdelemeyigerektir ir. Bilindigi gibi, " Sol Birlik", 12 Eylül ile
b irlikte bastuan karanlık dönemin yu tsever-devrimci hareketeve bir bütün olarak
Kürdistan veTürkiye halklarına yaşattıgı
kabırlı sürecin, -agır da olsa- ileriye
d ogru farklı bir öz kazanarak geliş m e seyri içine girdiği bir zamanda ortaya çıktı.
Faşist diktatörlüğün siyasal teröreşliğİn
d e uyguladıgı ekonomik politika bu dönemde iflas etti; Türkiye kapitalizminin
s üreki ve kalıcı olan yapısal bWlalımırun
d aha bir derinleşeceği bütün çıplaklıgıy
la açığa çıktı. Bunalımın yükünü çeken
işçiler, emekçiler ve geniş halk yığınları,
satın alma gücünü hemen hemen tümüyI e yitirdiler.Baskı, işkence, vahşet ve katliamlar, açlıgın ve yoksullugWlfaşist iktid ara karşı yarattığı kin ve öfkeyi kamçı 
tadı, geliştirdi. Kitlelerde artan hoşnut
s uıJuk, silah zoruyla bastırılan ulusal ve
yeniden cantoplwnsal muhalefeti
landırdı. Silahların gölgesinde saglanan
"sessizlik", yer yer yığınlann artan
b asıncı n ın farklı biçimlerde kendisini
dı~ vurmasıyla kınlinaya başlandı. Kürdistan ise, bir barutfıçısı durumuna geldi.
CWltanın Kürdistan'a yönelik planları

"SOL BİRJ...İK"İN PROGRAM
HIDEFLERİ, MÜCADELE VE

İTIİFAK ANLAYlŞI
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leyeceğiz gibimanevralaryapmayaçalış

manm anlaıru ne? Hem burjuvazi adına
ve burjuvazi için programlar yapmak,
onu "ilerletmek", onun sol güçlerle işbir
lili yapmasım sağlamak için yeterli mi?
D eliise (ki, degildir), "Sol Birlik" in bunun da bir "çaresi" ni bulması, dolayısıyla
burjuvazinin güvenine mazhar olması gerekmez mi? Kuşkusuz 8frekiyor. Ve" Sol
Birlik''in m iman olan 'IXP, bunun da yolunu buldu bile:
"Biz pmdi ömelia DYP ve SODEP
f andıışı halk )lliuılanm, kendi putilerio in ilan et tildert demoluui için işbirliji
rapma hedefine uygun davraomaya.kend i oı1ak çıkarlan için ~çlerioi birleştir
m eye çağınyoıuz. Tabandaki böylesi birlikleı- iki parti arasındaki işbirliiinin
aerçekteo demokratik bir kareider kaUDDIWnıo güvencesi olacaktır. Ve ejer
komünist ve aolcu işçi ve ay d ını. bulunduldım her yade emekçilerin birlqmeli
için vargüçleri)'le çalışuiana, hiç kimse,
b iç bir emekçiyi,komünist ve aolc:u işçi ve
aycbolarla birietmemek gerektiine kolay lıolay inaodıramıpaıktır." (Yol ve
amaç, s. 7)
İşte, sözkonusu progranun iç yüzü!..Ancak, Yukandada belittigimiz gibi, bütün
bunlar sadece"Sol Birlik"in program hedeflerini, mücadele ve ittifak anlayışını
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İkincisi, faşist diktatörlüğe son verecek,
onun '"kukla parlamentosunu ve hüküm etini dagıtacak" güçler kimlerdir? Bu
m is yon kimlere lutfediliyor? Yine DG P'na bakalım :
"Tekellerin ekonomik ve toplumsal
yaşam üzerindeki egemenliklerini sınır
lamak;"
"Kürt halkı üzerindeki ulusal baskıya
son vennek, onun ulusal demokratik
haklarını sağlamak ve tüm ulusal azınlık
Iann dil ve kültürlerini geliştinnelerinin
önündeki engelleri kaldınnak;"
"Topraklannuın ABD ve NA10 çıkar
lan için komşu ülkelere karşı bir saldın
üssü olarak kullanı.lınBsını önlemek;
ABD 'Çevik Kuvvetleri'nin topraklanmı
za yerteştirilmesine, varolan üslerin genişletilmesi girişimlerine, (... )karşı çık
mak;" (DGP)
Ve TKP, TSlP'in belirlemelerinden
ekleyelim:
"Kuşkusuz biz özünde burjuva demokrasisi olan bir demokıasi için savaşıyo
ruz" (H. Kutlu, Yol ve Amaç, s. 1, s.9)
"Bu gün devrimin lwtullan yoktur ve
devrime hazır olmayan kitleler faşizm ile
burjuw demokrasisi arasında adi bir tercihle karşı karşlyadırlar."(Kitle,sayı 255)
Görüldüğü gibi, DGP'run özünüoluştu
ran yukarıdaki istemler, TKP ve TSlP'in
b elirlerneleriyle diyalektik bir bütünlük
a rzediyor. Ve öngörülen "iktidar" misyon unun kim !ere lutfedildiğini, tartışmaya
yer \t!rmeyen bir açıklıkJa ortaya koyuyor. Dolayısıyla sözkonusu programla
hedeflenen "iktidar" ın sınıf yapısı, karekteri kendiliginden ortaya çıkıyor.
Uçüncüsü , bunun nasıl gerçekleşeceği
ve ittifakların nasıl şekilleneceğinin
a çıklıga kavuşturulmasıdır . "Kitleler
faşizm ile burjuva demokrasisi arasında
acil bir tercihle karşı karşıyadırlar" belirl ernesini hatınmı.zda tutarak tekrar programa dönelim:
"Demokratik Güçbirliği Platformu, yu. kardaki istemler doğrultusunda işçi ve
emekçi hallun aktif, örgütlü ve yıiınsal
m ücadelesini temel alım, fatisı diktatörtü ge karşı geniş demokrasi ve bant güçler inin birligini sağlama ~un da kalıcı bir
güçbiriiii ohqtunnayı amacllUDıktadır.
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önemli

yanı,

"Sol Birlik"in,

faşizme karşı nücadelede "ülke"Frçeklerini yadsıması ve burjuvazinin delir-

m enine su

· ·

v önnesidir.

İSTAN-TÜRKİYE GERÇE
VE "SOL BİRLİK"
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Faşizme karşı savaş, ülkeniıı tarihi, ekonomik, toplumsal, siyasal koşullan ve
u lu sal özelliklerinden soyutlanarn az.
Aksine bu koşullar, faşizme karşı savaşta
belirleyici güç olan işçi sınıfının,savaşım
p erspektiflerini, ittifak ve mücadele
biçimlerini belirler. Eğer sözkonusu olan
çok uluslu bir devlet yada sömürgeci-sömürge ilişkilerinin bulunduğu bir "ülke" isedurum daha bir değişir . Ve faşizme

di
.o

luşmak .

Demokratik Güçbirlij Platfonou bu
amaç ve isteder üzerinde anlatan tü•
politik parti ve akualanıa qit baldar tem elinıle katıhou.na açaldır. Demokratik
Güçbiıliii Platformu bu taleplerin tümünü kabul etmeııeler bile bunlardan herhangi biri uğnmda mücadele etmek isteyen ~çlerle, onlar fap.t diktaüirtükle
uziBflllllyı redettikleri ve demokratik
güçlaie, sol güçlerle işbiıtijine yanaştık
lan ölçüde, oolano bu miicadelaini de..
teklemeye, eylem birliji yapmaya ve
omuz omuza ortak bir avatım )Wütmere hazırdır." (DGP)
Alternatif "burjuva demokrasisi, dolayısıyla burjuvazi olduğuna" (!) göre
mücadelenin we ittifakiann biçimio.l de
belirleyen ya da dayatan burjuvazi olmayacakrnıdır? Kuşkusuz, burjuvazinin
kendisi olacaktır. Bakın Nazlı Ilıcak'ın,
cuntarun şefi Evren'in "end~Jeri"ne
ilişkin yorumu bu açıdan ilginçtir:
"Eodiwe ve luuasiyete mahal yok diyoruL Çünkü 'l'iidd)'e'de ve ordu müdahalelerine aabae olan dijer ülkelerde, iktid an devral an sivil yöoeümler biç bir zaman heaap aonaamışlar, 'devr-i sabık'
raratllllmıtlanlır. YUIIIUiiatao ve Arjantin'de durum fuldıdır. Çliokü iki ülkede
aöoiilii bir datr dejil, lıezimeteujrayıp
iktidırian kaçaf aözkoouaudur.."(N. Ilı
cak, Ter. Gaz.)
O halde, "faşist diktatörlüğün kukla
parlamento ve hükümetini claiıtmak"
"işçi ve emekçi halkın ııktif, ÖIJÜt.IÜ ve
rıjınaıll mücadelesini temel almak" gibi
i nciler dökmenin, "burjuvazi sol güçlerle
işbirliğine yanaştıgı ölçüde" onu destek-

karşı savaşta işçi sınıfı,sömürgeci-faşist

çar ka yönelen güçlü ve bir o kadar da kararlı müttefige kavuşur.İste,Türkiye ve
Kürdistan gerçeğinde, faşizme karşı geliştirilecek demokrasi mücadelesini bu
bağlamda değerlendirmek ve "Sol Birlik"in burjuva demokrasisini hedefleyen
programının gerçekçiligini tartışmak gerekir.
"Sol Birlik" programının "ülke" gerçeklerini yadsıyan özünü bilince çıkarmak
için, <ncelikle burjuva.ziye lutfedilen "demokratlık" misyon undan işe başlam ak
ve Türk devletinin tarih sahnesineçıktığı
döneme doğru geriye gitmek gerekiyor.
B ilindiği gibi, Thrk burjuvazisi, tarih sahnesine çıkışından buyana Kürdistan sorunu karşısında şoven ve sömürgeci bir
tavır içindedir. Ve bu, onun demokrat
oluşunu engelleyen önemli birfaktördür.
Aynca o, -daha öncede belirttiğimiz gibi- G;manlı despotizrninden devraldığı
yapıyı yaşatmak istemiş ve feodalitenin
radikal yöntemlerle tasfiyesine yanaş
m arruş; tersine, büyük toprak sahipleriyle
işbirligine yönelmiştir. Buda, burjuva demokratik
dönüşümlerin
tamamlanmasını engellemiştir. Dolayısıyla devlet
yapısındaki gerici eğilimler törpülenem emiş; aksine, gelişme ve güçleome olanağı bulmuştur. Kürdistan'da yeralan hareketler ve Türk burjuvazisinin pazar tutk u su, onun bu şoven ve gerici eğilimlerini
güçlendirmiş; tekelci döneme tekabül
eden siyasi gericiliğin dcrinle§mesi için
e lverişli koşullar yaratrruştır. Ozellikle ll.
D ünya Savaşı sonrasında, Türkiye e kon o misinde, tekellerin ortaya çıkması ve
devletle bütünleşmesi , burjuvazinin bu
gerici eğilimlerinin devletin eğerneo karekteri haline gelmesini beraberinde getirmiştir. Türkiye kapitalizminin, emperyalizm ile olan ilişkilerinden de etkilenen
sürekli ve kalıcı yapısal bunalımı,sömür
geci devletin bu eğemen karektcrini gel iştimıiş, pekiştinniştir. Dolayısıyla tarih in hiç bir döneminde Türkiye, Batı Avrupa'da görülen tipte bir burjuva demokrasisine tanık olmamıştır. Tersine, "demokrasi" adına en basit insan haklarına
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d an ı.ıe.. em payalizmiR &ian lanndan temizlemek;"
DGP'nda aktarılması gereken daha
önemli maddeler var. Ancak biz, şimdilik
bunlarla yetinelim . Ve soralım: Thrkiye'de zaman zaman hükümetleri yerinden
oynatan, onlann elini-kolunu bağlayan,
h atta onların ooşını yiyen MIT, Kontr-Gerila ve benzeri faşist odaklan iktidar
olmadan dağıtmak mümkünmüdür? Yine devlet aygıtını "faşist-ırkçı unsurlard an \1! emperyalizmin ajanianndan tem izlemek"
iktidar olmadan
olan aklınudır? Değilse (ki olmadıgı açıktır),
iktidan hükümetle, "iktidar" programını
hükümet "programı"yla karıştırma hin1iği neden? Nedeni açık: "ne gdirse gelsin"(Yol ve Amaç,sayı7)parolasında bu-

açıklıga kavuşturmak,fonnülasyonJarda
ki canbazlığı ~ek içindi. Oysa konu-

hayasızca

teı:avüz

edilmiş, derinleşen

ekonomik bunalımın tekelci burjuvaziyi
yönetim acziyle karşı karşıya getirdiği
h er dönemde askeri müdahalelere, faşiz
m e baş vurmuştur .
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laşan bağlaşıklar arası ilişkilerdegörülen

olanak
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vermez." (R Welat,s.

cek, burjuva demokrasisini kuramayacak, Portekiz'de salazarist politikanın
İkincisi , tekelci burjuvazinin finanskapi uygulayıcıs ı olan Man:do Caetaoo iktitalin tahakümünden rahatsız olan kesim
d arı gibi Evren- Özal politikasının izleleri, 1lirkiye kapitalizminin toplumun
yicisi olacak ve " ülke", kısa sürede ya
değişikkesimlerini birazcıkdaolsamemdevrime, veya gerisin geriye faşizme ginun edebilecek ya da onlara burjuva dedecektir. Bu bakımdan , böyle bir
mokrasisinin gerektirdiği asgari ödünleri
olasılığın şimdiden kitlelere hedef olarak
verebilecek bir mali güce sahip olgösterilmesi , dahası savaşım perspektimadığını da çal<. iyi biliyorlar. " Dolayısıy fle ri ve ittifakların buna uyarlanması,
la faşizme karşı gelişen demokrasi mü ca" Kürdistan ve Türkiye halklarının faşizdelesinin finans kapitalin, emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı savaşta güçlem in ydnısıra kendi varlıklarına yön elerini birleştirmelerini baskı altına almayı,
ceginin de bilincindedirler. Aynca işçi
halk güçlerinin gelişen eylemini saptırsınıfı, Kürdistan halkı ve diğer emekçi
m ayı ya da zayıfiatmayı hedeflemek"ten
yığınların kabaran hoşnutsuzluğu, sosyabaşka bir anlam taşımaz. Ve "liberal"
list sistemin artan etkinliği ve demokrasi
burjuvazinin istediği de budur. Çünkü o,
ve sa;yalizm güçlerinin kazandığı yeni
kitlelerin gelişen eylemini saptırabildiği,
yeni mevziler karşısında ipin ucunu kaçı m uhalefetini yozlaştırabildigi ölçüde
racaklarının da .. " (R.Welat, Ags.) Bu ne"son Türk devleti" nin ömrünü uzatabilir.
denle faşizme karşı demok
Burjuvazinin ve devletin bu tarihsel gedevletin sı asa
e erının
lişim süreci, sömürgeci karekteri, Türkionun sınıfsal a ısın
ani tekellerin
ye kapitalizminin yapısal sorunları ve
f~menlığ!ne ve emperyalizmin "ülke" emperyalizme olan bağımlılığı, Kürdise ı varlığına yönelmek durumundad !!.,. tan 'da devrimci sürecin kazandığı boyutDıger tarftan Türkiye, bölgede, em perlar ve devletin sınıf yapısı içinde ifadesini
yalizmin, sömürgeciliğin ve gericiliğin en
bulan bağlaşıkların durumu , Kürdistan
zayıf durumunda bulunan Kürdistan ' ın ,
ve Türkiye koşullarında faşizme karşı yüen büyük parçasını sömürge olarak elinrütülen mücadeleye özgül bir karakter
de tutuyor. Kürdistan halkı ve onun yurtkazandırıyor; savaşı m perspektifieri ni,
sever-devrimci güçleri ise, vatanın
m ücadelenin ve ittifakların biçimini debagıımızlığı ve özgürlüğü için sömürgerioden etkiliyor. Faşizme karşı savaşın,
ci-faşist Türk devletine karşı wrlu bir '\ sömürgeciliğe, tekellerin egemenligine
savaş yürütüyor. Bu durum, ulusal deve emperyalizmin "ülke"deki varlığına
mokratik güçleri, faşizme karşı savaşta, l yönelmesini, yukarıda sıralanan nedennesnel olarak işçi sınıfının temel ve güçlü
lerden ötürü zorunlu kılıyor. "Sol Birbir müttefiği durumuna getiriyor.Dolik"in "ülke" gerçeklerini gözardı eden
layısıyla Kürdistan ve Türkiye koşul- j programını ve Komünist Enternasyonalarında faşizme karşı savaş, sömürgecilin 7. Kongresi karar ve taktiklerinin
liğe karşı savaşla ya da Kürt ulusununardına sıgınar.ık burjuva demokrasisinin
kendi bağımsız devletini kurma hakkı
savunulmasını yadsıyor. Zira 7. Dünya
dahil-kendi kaderini özgürce belirlem;_:..-. Kongresinin faşizme karşı savaşta birlik
si mücadelesiyle çakışıyor . Türk burjuvaolmanın önemini belirleyen özüne ve ruzisi ise, iç çelişkilerine rağmen bir bütün
h una uygun olarak, en geniş güçlerin birolarak Kürdistanı elde tutmak için her
liği socununu doğru bir biçimde kavratürlü saldırı ve soylunın politikasının
m ak, bir başka ülkede ya da ayda mütteaklanması noktasında birleşiyor. Dofik aramak demek degildir. Tam tersine
layısıyla bu, soruna değişik boyutlar kayukarıda belirlediğimiz gibi , "ülke"nin
zandırıyor ; burjuvazinin gerici, karşı devtarihi, iktisadi, toplumsal ve siyasal dururiınci konumunu pekiştiriyor.
m unu doğru bir şekilde tahlil etmeyi;
Ama bu nesnel gerçekiere rağmen "Sol
burjuvazinin, işçi sınıfı, Kürdistan halkı
Birlik", burjuvazinin şu yada bu kesimini
ve diğer toplum kesimlerinin, ulusal ve
" ilerletmek" , hatta onun adına ve onun
sosyal çatışmaların şiddetlenebilecegi
için programlar yapınaktan kendisini
koşullarda
alabilecekleri konumları
alamıyor . Henlde nüfusun ezici çogunaçığa çıkarmayı, kazarulması ve tarafsızluğunun ve özellikle Kürt ulusunun acil
laştıruması gereken toplumsal katmand e mokratik taleplerinden ödün vereları tespit etmeyi ve buna uygun ilkeli
rek .. Oysa bugün " anti-faşist" bir koama esnek bir birlik politika gütmeyi
n u mda olan ve ilerletilmesi düşünülen
gerektirir.
" liber.ıl" burjuvazinin bıcjını çeken yine
Diğer taraftan , 7 . Dünya Kongresinin
tekelci çevrelerin finans kapitalin ta hakarar ve taktikleri , faşizmi yaşayan halkkümünden rahatsız olan kesimlerdir. Ve
ların t!llgin mücadele deneyimleri, elbetbu kesimler, faşizme karşı mücadelede,
te ki, bizim iı,:in esin kaynağıdır. Ancak
"işçi ve emekçi halkın aktif, örgütlü ve
bundan hareketle, Türkiye'yi, bir lspanyıgınsal mücaddesini temel" alacak bir
ya , !talya, Alnıanya ve Yunanistan'la; busavaşımın yanında değil, yukanda belirgünkü durumu, faşizmin dünyada koltiğimiz nedenlerden dolayı tam karşısıngczdiği 1935'lerle özdeşleştirmenin olada yer alacaklardır. Kaldı ki, şiddetli ulu nagı yoktur. Ayrıca Komünist Enternassal ve sınıfsal çatışmaların yer alacağı bu
yonalin 7. Kongresi karar ve taktiklerini,
savaşta, m u h temel bir SO DEP artı HP ya
m ekaııik olardk Türkiye'ye "monte" etda DYP iktidarı da, sorunları çözerne yem e nin ya da onları savunma aracı olarak
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bu deği~im, kaçınılmaz olarak burjuva
güçler arasında var olan çelişkileri derinleştirdi; tekellerin biribirleriyle ve emperyalizmle olan ilişkilerini olumsuz yönde
etkiledi.(R.Welat,s. 25-26) Işte "Sol Birlik"in "liberal", hatta "kurtarıcı" ilan ettiği bazı tekelci kesimler, sözkonusu
değişimden, diger bir değimle finans kapitalin tahakümmünden rahatsız oluyor
ve buna karşı çıkıyorlar; toplumsal
artık-degerin
eşit
koşullarda
paylaşınunı istiyorlar. Ancak devletin büyük
sermayeden yana müdahaleci bir işlev
görüyor olması, burjuvasömürüc ü güçler
arasındaki u:daşmayı mali sermayenin
tehakümüne uğrayan sömürgen kesimlerin aleyhine bozması, bu kesimlerin
gerçek anlamda radikalleşmelen veya liberalleşmeleri için yeterlimidir? Ya da
"Sol Birlik" in bulduğu formülasyon la,
yani özünde toplumsal artık-değerin
eşit koşullarda paylaşınunın bir ifad esi
olan "tekellerin ekonomik ve toplumsal
yaşam üzerindeki eğemenliklerini sınır
landırm.a.k ve NATO' cu emp eryalistlere
göz kırpmaklasömürücü burjuvazinin bu
kesimlerin i, faşizme karşı savaşta radikal
bir eylem çizgisine çekmek veya "ilerletmek" mümkünmüdür? Benzer sorular
çogaltılabilir . N! var ki, bu ve benzer sorulara olumlu yanıt bulmak olanaksızdır.
"Çünkü bu, asgari koşullarda emperyalizme karşı bagımsız birtavır geliştirmeyi
gerektirir. Bu ise herşeyden önce uluslar
arası sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşmesi sürecinin belirlediği işbölü
mü çerçevesini yadsır. Kaldı ki, yerli tekelci sermayenin emperyalizmle olan ortaklık · ilişkilerin den
kaynaklanan
bağımlılık nesnel olarak böyle bir tavı-

ralışa

25-26)
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Işte söıııürgen burjuvazinin, dolayısıyla
devletin tarihlel gelişiminin hemen hem en her döneminde belirgin bir biçimde
kendisini gösteren bu siyasal karekteri,
bir lılşına , "Sol Birlik''in hedeflediği
"devletin ehlileştirilmesi"ni ya da '' demokratikleştirilmesi " ni
yadsıyor. Bu
bakımdan, Tilikiye ve Kürdistan şa rt 
larında faşizme karşı yürütülen demokrasi savaşının, devletin bu gerici karekterine yönelmesi gerekiyor.
Sömürgeci Ttirk devletinin bu siyasal
karektcrini belirleyen ise, burjuvazinin
sınıfsal yapısı ve siyasal konumudur. Ve
devletin karelderinde meydana gelen n iteliksel değişmeleri de bu bağlamda ele
almak, devletin sınıf yapısı içinde, burjuva güçler arasında yeniden düzenlenen
ilişkilerin biçimini açığa çıkararak burjuvazinin şu ya da bu kesimine lutfedilen
"liberal"lik misyonunun sırrını çözmek
gerekir. Bilindigi gibi, 12 Eylül'de, faşist
cuntarun silah zoruyla iktidara el koymasıyla , sömürgeci devletin sınıf yapısı
içinde, tekelcilerin çıkarları çerçevesinde
ve fakat uzlaşma temeline dayanan ittifak ilişkileri, ruyük tekellerin yararına
bozuldu; finans kapitalin ekooomik terörü ve siyasal zoru altında ye~iden düzenlendi. Devlatin sınıf yapısında somut-

RU~l lOROJA~T-----------------------------------------------------------

altındaDOP prograrnından aktardıgımız

konuya ilişkin belirlemeyi hatırlayarak,
TKP'nin Merkez Organı Yol ve Amaç'tan

okuyalım:
"TKP, faşizmin yıktiması ve ulusal demokrıtii için savaşımda Kürt halkı üzerindeki ulusal baskıların sona ermesi istemini öne çıkarıyor. Faşizmin erkten
uzaklaştmlması ve ulusal bir demokrasinin lwrulması ulusal sorunun çözümünün de yolunu açacaktır."(Yol ve Amaç,

Ags.,s.36-37)
Işte DGP prograrnının Kürt ulusal sorununa yaklaşım budur. Görüldügü gibi,
"Kürdistan'lı sosyalistler"iQliz ortaklarıyla birlikte, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkı isteani şimdilik "erken", burjuvaıiyi ürküten "sivri" bir
"belgi", ulusal sorunun çözümünü ise
olanaksız görüyorlar. Demek ki, "ulusal
demokrasi" kurulduktan sonra kendi kaderini tayin hakkı için mücadeleedilebilecek w sorunwı çözümü ise proleterya
diktatörlügünün özgül bir biçimi olan demokratik halkiktidannm gerçekleşmesi
ne kalacaktır.
Burada bir parantez açarak "Kürdistan'lı sosyalistler"imizi.n, faşizme karşı
mücadelede dün nasıl düşündüklerini
görelim:
"Cwıtaya kaqı bir kalkışma dün mümkün olmadı ve bugün de onun lr.otullan
yoktw. Ama yarın buna uygun lwfullar
ortaya çıkabilir. DüşlDlnın daha "yumuşak", dahaörtülü diktatörlükbiçimlerine II'Çmesine ve bunu bir 'demokrasiye
dönüş' gibi kitlelere yutturmasma fırsat
vei'IDelDek gerekir. Eski veya yeni bir Dem irel'in, bir Ecevit'in kitlelere wnut gibi
sunubasma fırsat vennemek gerekir.
Kitleleri bir dewimci dönüşüme, demokratik halk iktidarına yöneltın eliyiz. Kitleleri 8Ömürü ve zulüm çarkını parçalamaya, Siİllürgeci zincirini kırmaya yöneltmeli~" (TKSP MK. Genelgesi)

w

w

w
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Bilindiği gibi, "Sol Birlik" in programına
imza koyan ve sosyalistlik adına mangaida kül bırakınayan iki de Kürdistan'lı
örgüt var. BiriTKSP, diğeri PP KK. Öncelikle bugün için sadea: bir kalkan işlevi
gören birinci programıele alalım. Bakın,
"Türkiye'nin toplumsal kurtuluşyolu"nu
belirleyen bölümde şöyle deniliyor:
''Emperyalizmle olan her türlü
bağımlılık ilişldlerine son veren, tekelci
sermayenin elindeki büyük üretim ve
ulaşım araçlarını karnulaştıran, onun
toplumsal yaşam üzerindeki ideolojik,
politik egemenliğine son veren, Kürt ulusunun kendi kaderini özgürce belirlerne
hakkını tanıyan ve köklü bir toprak devrimini gerçekleştiren demokratik halk iktidarı, halklannnza ulusal ve sosyal kurtuluş yolunu açacaktır. Faşist diktatörlük
yıktidıktan sonra da partilerimizin içinde
yer aldığı devrimci güçler, işçi sınıfı öncülüğünde demokratik halk iktidan doğ
rultusunda mücadelesini yukandaki
amaçlara varmak için sürdürecektir."(T.ve T. Kürdistanı Sol Birlik Dek.)
GCirüldügü gibi, "Kürdistanlı sosyalistler"iıDz dijer partilerle birlikte, başka
h içbir seçenege, tarihi gelişın e nin öne çı
karabileceji ihtimaliere de açık kapı bı
rakılllkswn demokratikhalk iktidarı hed etlerinde ve devrimin gelişme yolu konusunda görüşbirligine varıyorlar! Ilk
anada bu, olumlu bir iş, "önemli bir
adım" olarak ajirülüyor. Ne var ki, yaklaşımda isabet yok. Çünkü aynı tqütler,
demolaatik halk iktidan hedeflerinde ve
devrimin gelişme yolu üzerinde mutabakata '18111lanın yanısıra sosyalist sistem,
ulusiAnrası politika, demokrasi mücadelesi \le daha bir çok konuda aynı şeyleri
söylemelerine w birlik tüccarlığuu en
fazla yapmalanna rajmen hala ayn ayn
örgütler olarak varlıklarını sürdürmeye
çabalıyorlar. Oysa dün "Türkiye'de işçi
sınıfı putisi olmadıjı için ayn tqütlenmek zorunda kaldıklarını" söyleyen
"Kürdistanlı 106yalistler"imizden bazı
larum, bundan sonra ayn örgüt olarak
kalmaya ne gibi gere~ler bulacaklan
meçlwldur (!) Çünkü dünden bugüne
ayn &'güt olnak, işçi sınıfı hareketinin
birlijnin daha bir önemkazandıjıgünü
m üzde ayrı &'güt olarak kalmak için
yeterli bir neden dejildir.
Yok c.jer bu, TKP odağında birleşmenin
bir IIBDevrası dejilse, yukardaki belirleme, Kuzey Kürdistan devrimini Türkiye
devrimine bağınılı kılmakla, Kürdistan'da devrimci sürecin Türkiye'den ileri
olduğunu belirleyen PPKK'nın \le tarihi
gelişmenin
sunabileceji olanaklar
karşısında başka seçenekiere kapıyı kapamaı.ı açısından da TKSP'nin -o her
tarafa çekilebilen- prowarnam yadsıyor.

rişimlerin ulusallaştırılarak kamulaştırtl
m ası. Faşizmin arkasındaki büyük tekellerin, büyük dış ticaretin, büyük banka ve
sigorta şirketlerinin, petrol ve madenierin devletleştirilmesi." (PPKK, P.Rap.,

s.86)

i.o

"SOL BiıuiK"
VE ''KVRDISJANLI SOSYALiSTLER"

PPKK'nın Politik Rapor'unda ise bu konuda şöyle deniyor:
" ...Kürt ulusunun kendi kaderinin tayin
hakkının tanınması,( ... )"
" ... Fınperyalizm ve özellikle ABD emperyalizmiyle ekonomik, siyasal ve askeri
alanda imzalanan bütün kölelik anlaş
malannın iptal edilmesi, NA10'dan
çıkılması. Türldye ve Kürdistan'daki
ABD ve NA10 üsterine el konulması."
"Emperyalist tekellerin elindeki ya da
ortak olduğu büyük şirket, kuruluş ve gi-

Görüldüğü gibi, "Kürdistanlı sosyalistler"imiz, dün, faşizme karşı mücadeleyi
bir devrim sorununa bağlıyorlardı. Ama
yine onlar, bügün, "liberal" burjuvazinin
devrimci sürece müdahale kapısını aralamasıyla yüz seksen derecelik bir dönüş
yaparak "iskeleye yanaşma"yı da ihmal
etmiyorlar; hem de varlık nedenlerini
önemli ölçüde yadsıyarak ...
Oysa Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkı talebi, acil demokratik bir istemdir. Kürdistan halkı ensesinde faşiz
m in olanca şiddetini hisetmesine rağ
men, esas olarak bu talep ekseninde anti-faşist savaşa aktif olarak katılabilir.
Ve böyle bir istemi, "erken" gören, onu
"çilenin sıfırı tüketeceği" tarihlere erteleyenler, daha şimdiden halkımızla sömürgeci yönetim arasında örülen kalın
duvarları, vatanın bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna gelişen mücadeleyi, Kürdistan'ın bölgedeki konumunu görmeyen ya
da görmek istemeyenlerdir; ve onlar, sosyalistlik adına, faşizme karşı mücadele
adına kendilerini temize çıkaramazlar.
Çünkü bugün sömürgeci burjuvaziye şi
rin görünmek için böylesi ödünler verenlerin, ulusal kurtuluşun ileri boyutlar kazanması sürecinde hangi boylara gireceğini kavramak artık sır değildir.
Diğer taraftan, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkı sorununa böylesi bir
yaklaşım, "Sol Birlik"in diğer ortakları
ve faşizme karşı geliştirilen demokrasi
mücadelesi bakımından da önemlidir.
Çünkü devrimci çalışmada ajitasyon ve
propaganda, güncel ekonomik istemlerle
siyasi taleplerin birleştirildiği ölçüde
doğruluk kazanır, başarıya hizmet eder.
Ve siyasal sorunlardan yançizmek ya da
ödüncü davranmak, bilimsel sosyalizmin
ilkelerinden bir sapma, uzaklaşmadır.
Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı
ise, siyasal demokrasinin vazgeçilmez bir
istemidir. Bağımlı ve sömürge ulusların
sömürgeci "bütün"lerden ayrılıp kendi
bağımsız devletini kurma hakları dahilkendi kaderini özgürce belirlemeleri isteminin "m utlakbir istem" olduğunu belirliyen Lenin'in, aşagıdaki belirlemesi bu

rd

meyecektir.

Ne ki, TKSP'li baylanrnız, daha dün
HEVKARI programında bağımsızlığı hedefleyen gelişme yolunun altına koydukları imzalarının anlam ve önemini de "unutarak", sözjonusu bölümü "Sol Birlik"
deklerasyonuna "koymakla" böbürlenmekten de kendilerini alamıyorlar! ..
Oysa demokratik halk iktidarı, ortak
düşmana karşı ortak savaşın örgütlenmesi ve gelişmesi sürecinde gündeme gelebilecek bir olasılıktır. Ve böylesi bir
olasılık dahi, Kuzey Kürdistan devriminin esas gelişme yolunu kapayamaz,
mutlaklaştıramaz. Çünkü Kuzey Kürdistan'da devrimci süreç, Türkiyeden daha
ileri bir seyir izliyor. (RW. s.27-30)
Ancak "Küıdistan'lı sosyalistler"imiz
bununla da kalmıyor; ulusal kurtuluş
m ücadelesinin taşıdata potansiyeli, onun
gelişme dinamiklerini,"liberal" burjuvaziye ~şkeş" çekerek daha "ileri" gidiyor \le Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkı mücadelesini"burjuvadeınok
rasisi sonrasına erteliyorlar. Bunu nasıl
"kitabı" na uydurduklarını, degerlendirmernizin bu bölümünde ikinci arabaşlık
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kullanmanın da. .. Dolayısıyla buda, "Sol
B irlik'' kahramanlarını kurtarmaya yet-

bakırndan öğreticidir.
Devamı
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DÜNYA GENÇLİK YILI VE VLKEMİZ GENÇLiGİNİ
BEKLEYEN SORUNlAR
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Sonucu belirliyen "Dien
Bien Phu" meydan muharebesi 13 Mart 1945'te başlayıp,
55 gün sürdü. Bu savaşla geri
kalan en son düşman istihkam
müdafa birlikleri de en ufak
varlık göstermeden 7
bir
Mayıs'ta Viet minh ordusuna
teslim olmak mrunda kalmış
lardı.
Bu savaşta

"Viet minh"ordusu büyük oranda savaşaraç ve
gereçleri ele geçirdiler. Politik
bir bilim adamı· olan MORROCK'un yazdığı gibi, ele

KAPİTALİZMİN GENÇLİGE
VERECEGİ Hlç BİR ŞEY

YOKlUR
"Engels 1845'te Ingiltere'de
Emekçilerin Durumu adlı eserinde 'buıjuvazi
nin, işçi sınıfının eğitilmesin
den wnacagı pek az, ama korkacağı pek çokşey vardır' diye
yazıyordu. Tartışma götürmez
kanıtiara dayanan Engels, şu
ünlü sonucu çıkardı: 'buıjuva
zi, onlara (işçilere), o da kesinlikle gerekli oldugu için, şu
kadarcık yaşam hakkını lütfen
verdiği sürece; yine onlara, o
da çıkarı öylegerektirdiği için

ur

di

yayınlanan
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Kürdistan gençligini
ülke esası temelinde temsili
sorunuydu. Bu ise ayrı bir
değerlendirme konusudur.

Selim DICLE
k i taplarına baktıgı m ızda 19.
yüz yılda çogu ülkelerde işçi
ve köylü çocuklarının çogunlugunun ilk okul egitimi bile
görernediklerini öğreniyoruz.
Fakat 20. yy. da bilimsel ve
teknik ilerlemenin alabildiği
ne hızlanması, üretim tekniği
nin gelişip karmaşıklaşması
sonucu burjuvaziyi kitlelerin
daha fazla egitim ve öğrenim
zorunlu
görmelerini de
sosyalist
Ayrıca
kılmıştır.
ülkelerdeki egitim ve ögretimin kamusallaştırılarak elde
ettikleri başarılar ve kapitalist
ülkelerdeki işçi sınıfı hareketi
de yine burjuvaziyi kitlelere
daha fazla ve kısmen de olsa
daha iyi egitim ve öğretim saglaya wrlanııştır. Bu faktörler
de burjuvazinin istemi dışında
faktörler oldugu
gelişen

şu kadarcık egitim-öğretimi
bağışlamasına ve buna da

açıkça

ortadadır.

Kısacası,

burjuva egitim sistemi gençliğe bencilligi, açgözlülüğü,
kişiliksiz bir insan tipi yarat-

gerçekte pek bir sey olmamasına şaşmamahyız.' Bu sonuç, geçerliliğini bugün de ko- mayı aşılamaya çalışmaktadır.
ve . Burjuvazi, kendisine boyun
rumaktadır." (Toplum
egen uysal bir kuşak yetiştir
Gençlik, Konuk Y. s.9)
mek için elindeki bütün olaGerçektende Engels'in
nakları kullanmaktadır. Ve
ı845'te yaptığı bu belirleme,
degim yerindeyse, burjuvaziyorum gerektirmeyecek bir şe nin gençliğe vereceği hic bir
kilde açık ve aynı zamanda
şey yoktur
tartışma götürmez bir şekilde
kanıt
verilerle
somut
Devam edecek
lanmıştır. Klasik burjuva tarih
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Ne var ki, Kürdistan gençligi
bu festivalde de temsil edilemedi, ya da temsil edilmesi
engellendi. Engelleme çabalarına açıkça destek verenler
ise, türübünlerde açtıkları
DHKD pankartıyla "namuslarını" kurtarmaya çalıştılar.
Oysa sorun Moskova'ya gitmek. pankart açmak sorunu

Otuz

ZAFERiN SENBOLV "DİEN
BİEN PHU"

değil,

ak

34 Ülkeden oluşan Festivali
Düzenleme Komitesi Sürekli
Komisyonu, 2 yıl gecikmeyle
ı2. Gençlik Festivalini ı985
denk getirmesinin
yılına
önemli tarihlerden kaynaklandıltı biliniyor. 1985 yılı.
aynı zamanda Hitler faşizmi
nin yıkılışının 40. yıldönümü,
atombombasının Hiroşima ve
Nagazaki'ye atılışının 40. yildönümü, Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 40. yıldö
nümüne rastlaması, Bu yılki
gençlik festivalinin önemini
bir kat daha arttırıyor. Bu yılki
festivale yaklaşık ıso ülkeden
2000 kadar gençlik ve ögrenci
örgütünü temsil eden 20 bini
aşkın delege katıldı. 8 Gün süren bu festival, Dünya gençliginin emperyalizme, sömürgecilige, sömürü ve baskıya
karşı barış, bağımsızlık, özgürlük ve daha iyi bir gelecek için
istemlerini dile getirildigi
önemli bir platform oldu.

.a

milletIerin Dünya Gençlik yılı olara k ilan etmesiyle birlikte,
ülkemizde ve diger tüm ülkelerde gençlik sorunlarının
degişik boyutlarda da olsa,
tartışılmasına neden olmuş
tur. BM.'in 1985 yılını, Dünya
Gençlik Yılı olarak ilan etmesinin amacı, degişik toplumsal
sistemlerin yaşandıgı dünyaınııda yaşıyan ve yaş itibariyle gençlik kategorisine giren 760 m ilyondan fazla gencin sorunlarına çözüm yollarını araştırmak, dünya kamuoyunun dikkatlerini bu soru na çekmektir.
Gençlik festivali düzenleme
düşüncesi, II. Paylaşım sabitimine rastlar.
vaşının
Kasını 1945'te Londra'da toplanan 63 ülke gençlik temsilcilerinin Dünya Demokratik
Gençlik Federasyonu'nu kurmayı kararlaştırdıkları "Dünya Gençlik Konferansı" günlerinde ilk gençlik festivali
oluştu. Bu ilk festivali düzen!erne onuru, nazi işgaline karşı
yiğitçe direniş gösteren Çekoslovakya gençlerine verildi.
O tarihten buyana, 1 ı fesıiva 1
yapıldı ve 12. Dünya Gençlik
Festivali de bu yıl, 27 tenı
m uz-3 Agustos tarihleri
arasında Sovyetler Birliği'nin
haskenti Moskovada yapıldı.

rs

ı985 yılını Birleşmis

yıllık direniş savaşının

en uc

noktası

SAYGON ''MUCİZESİ"

geçirilen bu araç, gereç ve silahlar amerikan yapıtı olup,
Vietnam'da tek bir Fransız
kalıncaya deksavaşılması için
kendilerine verilmişlerdi.
Jules Roy,DIFN BIENPHU'yu Beyaz adamın Stalingradı'
na benzetiyordu. Ogüne kadar
yeryüzünde hiçkimsenin tanı
madığı bu bölgenin senbolik
anlamı ve stratejik önemi üzerine kararı -Vo Nguyen
Giap- şöyle veriyordu: Dien
Bien Phu zaferi halkımızın
ulusal bağımsızlık savaşının
ve dünyanın tüm ezilen halklarının yol göstericisi, As. ya'nın-Afrika'run ve Latin

Amerika'nın bağımsızlık mücadelelerini etkileyen, onları

kendi ülkelerinin ve kendi gel eceklerinin belirleyici efendileri olduklarıru birkez daha ispatlamış oldu.
Vietnam Işçi ve Emekçileri
Partisi Merkez Komitesinin
Aralık 1953'te, stratejik açı
dan büyük önem taşıyan
"Dien Bien Ph u" savaşının
oaşlatılması kararını alması
başkomu
savaşın
tanlığınında yoldaş Vo Ngu-

ve • bu

yan Giap'a verilmesi partinin
o kısa tarihi içerisinde önemli
bir yeri ve anlamı vardır.
Belirleyici nitelikte bir mey-

Jurgen Ostrowsky
dan savaşını başlatmak, tanın
mayan karşıt güçlere karşı silahlı bir mücadeleye girmek,(bununla Viet Minh ordusu
kastediliyor) düşüncesinden
hareket eden ltansız başko
mutanı General Navarre 20
Kasım 1953'tetanınmayan bu
ufak bölgeye Di en Bien Ph u'ya paraşütçü birliklerini indirterek işgal ettirdi. Hernekadar
bu müstahkemmevzi havadan
yardım görerek beslenecek,
desteklenecekti. diyen ve ko•tuşmasını şöyle sürdüren General Giap "Amerikan ve
Devamı
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rand'ın başdaruşmanı olmuş.

Günümüzde leninizmi açıkça
inkar eden Euro-Komünizm ine ve emperyalizminyedek
gücü haline gelen maoaıluga
değinıneye gerek bile yok.
Görülüyorki degişik dönemlerdemarksizm-leniniırne ve
proletarya önderliğine alternatif olarak ortaya atılan yeni
d evrim teorila-i ve tezle.:inin

tarafından ispatlanmıştır.

Günümüzde de leninist parti
örgütlenmesine yan çizen bazı
güçler, Kürdistan'da ulusal
demokratik devrim mücadelesinin proletarya öncülüğünde
sürdürülmesirıe alternatif olarak yurtsever bir kitle partisi
arayışı içersine girmiş bulunmaktadırlar. Böylesine bir
arayış içersinde olan bu güçler, herhalde, geçmişte çok
sosyalistlik yaptıklarını zanederek bu düşünceden geri
adım atıyorlar. Onlar için sosyalistörgütlenme artık cazibesini yitirmiştir. Bu nedenle de
yeni yeni arayışlar içersine girerek değişik sınıf ve ideolojilerio içerisinde yer alabileceği
yurtsever bir kitle partisinin
oluşumu için pratikte belirli
çabalar sarf etmektedirler.
Böylesine bir örgüt anlayışı
Kürdistan devrimi için bir çözüm yolu mudur? Ya da Kürdistan'daki siysal boşluk nedir?
Devam edecek

Bizler, TGIB,Roja Welat, Işçi
Gerçegi, Ala Rızgari, Emegin
Birliği, Reya Şoreş, Kurtuluş
taraftarları olarak bir tertip
komitesi oluştuduk. Komitemiz 12 Eylül faşizmini protesto amacıyla bir gece yapmayı
kararlaştırdı.

"Sol Birlik" güçlerinin aynı
tarihte gece yapması, afişleri
mizi sökmesi gibi tüm engellemeleri boşa çıkarıldı. Dağılan
bildiriler ve y-dpılan afişleme
lerle kitleler duyarlı kıbndı.
Sonuçta, ozan olarak Şıvan'ın
da yer aldığı gecemizde, yaklaşık 800
kişilk bir kitle
katılırıuyla faşizm lanetlendi.

di

çürüklüğü, yanlışJıgı bizzatihi
devrimci mücadelenin kendisi

ak

saya 6'da

su kollektif çalışma ve örgütlü
mücadeleye alternatif olarak
"Foko" teorisini piyasaya sürdü. R. Debray'a göre: "Örgüt
ya da parti kurmaya gerek
yok, l:ir avuç gerilla mücadeleyi başlatıp devrime öncülük
edecek"ti. R. Debray'ın bu
"yeni devrim teorisi"nin de
yanlış• olduğu bizzat Latin
Amerika'da devrimci mücadelenin pratiğinde ortaya çıktı.
Ve oradaki devrimci güçler
örgüt, parti ve cepheler kurarak devrimci savaşırnlarını
sürdürüyorlar. R. Debray'ın
kendisi şimdi Avrupa Sosyal
kanatları
D emokrasisinin
altına sığınıp ftansız Sosyalist
Partisi Başkanı, Bay Mite-
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Baştarafı

dcvanu
gölge düşürmedi. Ancak "birlik" adına bölücülük yaptık
ları bir kez daha pratikte
yaşandı. "Sol Birlik"in bu tutarsız, bölücü tavrı, bir açıkla
mayla ilerici kamuoywıa duyuruldu.
lsveç'te, 12 eylül Tertip Komitesi "Sol Birlik" güçleri
dısında, yukanda bahsettigirniz eylem programını hayata
geçirerek 12 eylül faşizmini
protesto etti. Geniş kitle
katılırınnın saglandıgı eylemler başarılı geçti.
DANİMARKA'DA 12 EYLÜL
PROTFSIOSU
Bilindiği gibi, 12 Eylül faşist
darbesinin üzerinden 5 yıl
geçmesine ragınen, faşizm
karşıtı güçler bu koca 5 yıl
içinde güçlerini birlejtirip
cuntaya karşı ciddi bir eylem
birlikleri dahi oluştur.unadı
lar.
Bunun bir örnegide Danimarka'da yaşandı. içinde yer
aldığırıuz platformun tüm ugraşlarına rağmen iki ayrı tertip komitesininoluşması önlenemedi. ve sonuçta "Sol Birlik"in burdaki yansımaları
ayrı bir platformla ayn bir gece yapma eylemine girişerek
bölücü ve sekter tutumlarını
sergilediler.
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Beşinci sayfanın

Leninist kitle partisi mi?
Leninist partinin kitleselleşmesi mi?

TEKOŞİNA MEfİN ...
wcr bu ku, ev rojen çetın Cı
zehmet wek mezineki ye. Aliyeke ve nıezine mıxaneti ye,
aliye dın ji bı rfımet ü ser bılırı
di mırın e. Aliyeke we stCıxwa
ri Cı bexeyscti ye, aliye dın ji
bcrxwedan e. Wi riya duyemin
ya zor u çetın, ya ku rıunn ji
dawiye da heye gırt Cı bı merani bcrxwe da.
Bcrxwedana wi bu ye şeında
neke be wesan (ı re u dırben
şcvcrC?cıı tari roni dıkc Cı dıl
dıdc ber tckoşcren sosyalist.
Ev rcya ku Metin roni kıriye
da serket ın Cı serfırazi ne dur e.
Tekoşin Cı berxwedana heval
Metin reya me roni dıkc!

ur
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SA YGON "MUCİZESİ"

ma araçları -ve güçleri dagıldı,
tüm tedbirler alınarak ortaya
çıkabilecek olağanüstü durumlar için hazır vaziyette
bekleyen topçu birlikler
vardı.Öyleki Viet Minh yaklaşık 200 bin kişiyi bu savaşa
seferber edebilmişti.-sadece
ikmal bakımı içinO zamanlar bir hava subay ı
olan jules Roy şöyle yazıyor
du: "Tiim gidiş ulaşım yolları
bombardıman edilmesine rağ
men, halk ordusu Viet Minh
bu ydla sürekli cephanelerini

w
w

.a

sayfa ll 'de
Fransız ordusu için Dien Bien
Phu kabul edilmez önemsiz
bir durum arz ediyorduysa
da ... Herhangi bir saidırınında
kendileri için bir intihar
olduğıınada inanmışlardı, ve
bu d~ruydu,m.ların yenilmeleri kaçınılmazdı." Nihayet
yaklaşık 16 bin askeri güçleri
Dien Bien Phu'daydı ve bun-

rs

Baştarafı

ların yarısı

yabancı

paralı

w

askerlerden oluşmaktaydı.
Viet-Minh c:rdusu saldırıyı
başlattığında, karşı güçlerin
uyanınaları kendileri için geç
ve kc:rkunç olmuştu bile. Bölgede bulunan tüm e.xpertler
bunun imkansız bir şey
olduğıınu şaşkınlıklanru gizleyemeden yeminle söylüyorlardı. Şoke
olan
Peter
Scholl....:.Latour bile, topların o
toprak yollardan, dağlık arazilerden nasıl geçirilerek Dien
Bien Phu'ya getirildiğini Ha·
noyıdan hayretle yazıyordu.
Viet Minh bu zaferi çok büyük rorluklar altında savaş
yürüterek kazandı; daha ilk
saldında Fransızların savun-

u laştırabiliyor,getirebiliyor
lardı.
vaşta

General Navarre bu saPeugot (Pejo) tekerlekleriyle yenilgiye uğrauldı. Ki
bu tekerlekler ikiyüz, üçyüz
kilo patlayıcı maddelerle doldurulmuş olardk erkekler tarafından çekilerek cepheye
getirilmişlerdi. Bu insanlar aç
ve yiyecekleri bile yoktu. Ayrı
ca naylonlara sarıoarak kuru
yerlerde yatıyorlardı. General
Navarre'yi bu savaşta silahlardan çok, karşı tarafın (Viet-Minh'in) cesareti ve onların
zafer istekleri maglup etti."

FRANSIZ'LARDAN-AME-

RİKAN SAVAŞINA

Fransızların yenilgisinden
önce bile Vietnam savaşı bir
Amerikan savaşına dönüşmüş
bulwıuyordu. 1949 Çin devriminin zaferi Amerikan Dışiş
leri Bakanı Acheson'u harekete geçirdi. Çünkü o, Hindiçini Amerika'nın hay-dti sahası olarak nitelendiriyordu.
Waşington o dönemde bile
Fransız birliklerine silah göndererek on lan finanse ettiler.
1953'te Amerika Fransızların
tüm askeri masraflarını üstlerıerek bu saldırıları için 785
milyon Dolar verdiler. Dien
Bien Phu yenilgisinden kısa
bir süre önce Amerikalı generaller atom bombası atıl
masını dahi önermişlerd.i. Daha sonra Amerikalılar kendi
çıkarlan doğrultusunda Güney Vietnam'da Diem yönetic
m inde kukla bir hükümet
oluşturdular. Giderek ftansız
kapitali sistematik olarak kQ-

vuldu, Güney Vietnam ordusunwı kuruluşu için Amerikalı ltikerler oldukça yardımcı
oldular. Ülkenin bütünleşme
si, birleşmesi için en ufak bir
adım atılmadıgı gibi, bu durum Diem rejimini daha da
azgınlaştırarak korkunç katliarniara yöneltti. CIA ajanları
kanalıyla Kuzey Vietnam'a
(VDC) karşı gizJi bir saV'dŞ sürdürüldü. Dieın kanlı birdiktatörlük oluşturdu. Onun bu teın izleme hareketi 1955 ve
1959 yılları arasında 75 bin
insanın yaşamına mal oldu.
Buna karşılık muhalefet
1956-1957'1erde yeniden
kendisini taparlamaya baş
ladı. Büyük toprak ağalannın
Güney Vietnam'a yeniden dönüşleri, köyiilieri biraraya getirerek kendilerini onlara
karşı direnmeye zorladı. Muhalefetin güçlenmesi, işçi ve
eme~"ilerin
direnişleri
karşısında Diern'i, ülkeyi sıkı

yönelimle idare etmeye yöneltti.
DEVAM EDECEK
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Gelen me

dıke

yan de Metin ji hebil.
Metin, dı zındanen cunta
faşist de bı rojan il hcftan kutan, ledan Cı şkencen mezın
d it. LC wi jı ledanen fll§ist re
stilye xwe xwar nekır. ıı wan
merhemet ü bexşin daxwaz
nedıkır. Ew zanıbfı ü usaji ba-

Dumahik rilpela 12'da

G Eı:..t ME HETA KU HEBE LI DINE,
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Jı vır salek bere, dı 9e Jlone
sala 1984 an de sın'etkar Cı
film çekıre bı nav il deng Yıl
m az Gôney dawi nexw~iyeke
xedar (kansere) lı Parise çCı
ser heqiya xwc.
Yılnliz Gilncy, dı sala 1931
de lı Sıwereke jı di ya xwc dıbc.
H en dı zarotiya w i de mal Cı
malbaten wi jı ber doza xwini
(mer kuştıne) jı Sıwercke bar
dıkın ü dıçın lı Edene cih-war dıbın. Yılmaz lı wır dıx
wcync hcta mekteba navin.
Yılmaz Gilney hen xortaniya
xwe de dcst bı ruvisandıne dı
\
kc ü lukiyaten bıçfık dınıvisi wcriya xwe wcnda ne kır. Jı tc~
ne. Ew dı nıvisaren xwe de lı koşina xwe tewiz neda. Him en
ser rewşa paşmayine, kevna- wi yen dawi bı tevayi lı ser
perestiye dısekıne. Jı bo van
rewşa
Kurdan
hatıbfın
yckan ji pır caran te gırtın il
çekırın. filma .. ya lı ser na ve
gelek salen xwe dı bendixanan ''YOL" (RE), dı festivala Cade dıborinc.
nese de Xciata Palmiya zerin
Güney şu nda de st bı artisti ye stand.
dıkc ü dı derneke kurt de
Yılmaz Güney ne tenemeriki
mcşCır dıbe Cı dıbe meriki
s ın 'ctkar bil. Ew usa ji meriki
hızkıri. Dıve deme de ew dcst
şorcşgcr ü tekoşer bfı. Jı bo xı
bı xebaten siyasi ji dıke. Dı sa- _lasiya çi na karker il gele Kurd
la 1972 de jı ber bir Cı baweri- dı hındave xwe de şer dıkır.
ya xwc ya siyasi te gırtın.
lsal dı biranina salewextiya
Şu nda gelek senaryo dınıvi
wi de, Enstituya Kurdi lı Parisinc, rejisoriya filmen cıvaki
sc,lı Kölne Cı lı Beriina Rojava
dı kc fı dı van filman da ji dıli
se şcven geleri pek ani. Dı van
ze. Ew lı Tırkiye peşcngiya
şcvan de bı hezaran rrurov
sın'etkariya şoreşgeri yd sinebeşdar bün.
me dıke.
Yılıııaz Gfıncy, bı sın'et Cı
Yılnliz Gfıney dı jiyana xwe · afrandınen xwe yen nemıri va
ya kurt de gelek zehmct il te- wc jı aliye gelen me de be bir
dayi jı aliye dewleta kevnepe- anin. Gelen mc tu c aran wi bir
resti dit. Le wi tu car bir ü ba- n akın!

wE

CEGERXWİN BİR BİNE

·lı Kurdıstane heye ku vi evin-

dare wclat, cıger bı xwin1 an go
Şexmilse Hescn ye ku aı sala
1903 de lı gunde Hesare, he la
Merdine jı diya xwe büye, nas
ııeke? Gclo yek jı Kurdan heye ku, vi hozan, dirokzan ü usa
ı i tek~er il şervan e azadixwaz
n!lsneke? Em bawerın ku ye k
nıne ...
Jı Fcqiye Teyra, Ehmcde Xane u Mclaye Cızire vırda, Cegerxwiıı roleke mezın dı literatüm kurdi de dılize. Cegcrxw in, afmndınen xwe lı ser ko k
iı bınyaıa edebyata kurdi ya ı
kevn da rukın kırın Cı bı gora

visaren xwc de

w
w

w

xweş; zımaneki şerin dıbine.
Le şır<Nckırın ü meniya van

xetan ~kere kırın kar ı1 bare
ekspertan e; iı hewcedare pır
tokan e.
W cke ku ·me jore got, lı ser
ve aliye Seyda, meri dıtırse
deng bıkc; le aliyeke wi ye d ın
ji hcye: ]in u tekoşina wı ... Hew ce ni ne ku rrurov lı ser jin u
tekoşina ve merxase hızkıri
dur-dırej qıse bıke. Gelo ye k

peşva~Cına cıvaki, bı ııora pır

sen roıin. bı zırrıaııcke paqıj il
zelal va bere xwc da bır ü baweriyen kevnarc, yen ku büne
qeyd iı bend lı peşiya tekoşin
u _pewdçüna gele me. Cegcrxwın qelema xwc wcke şiır tCıj
dıkc ü jı bo hışyarbun, yekbiln, lı rcf ü hez bfı~ina gele
Kurd bı salan dınıvisıne. Rcya
xılasbune nişanc xebatkar il
welaıparezan dıdc.

Ct..'gerxwin tcnc

m."dıııivi-

dıda eşke

rekırın.

.a

· Mamoste Cı hozane me ye here mezın, ye qurna 20'an Ceger:xwin jı vır salek bere; dı
22.10.84 an de lı S wed çü ser
heqiyd xwe. Meyte vi hozane
merxas, betırs ü tekoşer lı Surya bajare Qaınuşlo bı tekıl ü
hazırbı1yina sed hezari zetır
mıroven ku jı wi hız dıkır ve
hat defın kırın.
Lı ser ditın, baweri u rdmanen ku dı nav şıeren (helbesten) wi de rutrandiye nıvi
sandıngeleki zehmet e. Evyek
hewcedare hunereke pıspori
ye. Mırov dı her xeteke şieren
w i de gclek fıkır ramanen kfır
il usa ji bı ahenıı il ~ıkleki

Güney bir nalon

di

u

tenini dı nav gel da bı
proPoı?andaki zexım va belav
dıkır u bı awdki aktifi Vd dı
xebıtiya .
Wexte ku cunta fa~isti ya ı 2
ll one hukum bı des te xwe xıst,
bı erişeke ncditi va ajote ser
h ezen sosyalist, şoreşger fı welatparez. Wan haran, bı deh
hezaran mıroven peşveril
gırtın ü wan xıstın pey deriyen
hesın. U bı mehan lı wan teda
il şkence dıkınn. Dıxwesun ku
e w rruxanetiye bı gelen xwe re,
bı tevgeren xwe re, bı hevalen
xwe re bıkın. Dı nav wangırti
marksi

Yılmaz

ur

me roni

ak

Jı vir penc sal bere, dawiya
meha ariyaPeşin (Oktobre) •
sala 1980'ı de, ~rvane azadixwaz, mamoste u te koşere heja,
hevale me ye merxas u bıru
rnet Mt:tin Aksoy bı deste qesase devbı:xwin yen cunta
faşisti dawi teda, ledan u ş
kencen gran şehit ket. Metin
xorteki heja, bawermend,
serbılınd il sosyalist bu. Wı temfıle bındesti u stfıxwariye
nedıkır. Jı bo azadi u xılasiya
gele Kurd xebateke jir u bewestan, hez u rekbilyi pevist
d ıd it.
Bı Vdn bir il baweriyan va,
hen dı xortiya xwe da bı can
mal u xeyseteke bılınd va kete
nav tevgera rekbuyi. Dıve re
da bı gaven bawermendi il qewim ve dımeşiya. H.eta dawiy_e
bı gora van şkencen gran ıı,
. nelıkumi, nelerızi il jı bır Cı baweriyd xwe qe tıştek wunda
ne kır.
Heval Metin lı bajare Qerekılise (Agıri) jı de ü bave
xwc dı be. Rewşa malbaten wi
w ek gundiyen Kurd ne dewle. mend biın. Bı gora ve rewşe ji,
Metin jı xwendıne dur nema.
Wi mektcba melımiye kuta
kır. He wexte ku, xwendckar
bu bı bir il baweriya marks i-tenini re nas bü. Wi xwend,
h in bu ku, paşmayi, bındesti Cı
xızani wek ''qedereki ilahi"
n ine jı bo gele me. U disa gele
me dıkare ve ni re koletiye bı~
kine ü wek gelen ci hane bıghı
jc azadi il scrxwebilne. Bı van
bawcriyan va lı dor hela Qerekılise de st bı xcbata rekbüyi
kır. Ri ya xlasiye nişane karker
Cı undivan da. Bir il baweriya

reya

iv

Heval Metin

rs

Tekoşina

O isa cw jı perçebfın, cildabfı
na welatparezen Kurd gelek
dıqcluriya. Wi Um Cı daim riya
hışyarbun il rdbiıne, riya yekbün ü şerkırıne nişane me dı
dan. Dı helbesteke xwede usa
dıgot seydaye Cegerxwin:

1

i

-
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sand, Usa ji, jı

1

bo aLa di U SCfXwcbuna gele Kurd şer dıkır.
W i bawcri bı xcbata lıcz Cı rcf
bCıyinc, dı nav partiyan da ci h
gırtınc pcvist dıdit u bıxwc ji,
ıı vi kar ü bari dür nt--dıınaıı.
Ccgerxwiıı çawan hozan, nı
viskar lı ~ervancki wclatparcz,
usa ji ~orc~vancki enternasyonalist ıi bu. Wı,xılasiya karhr
Cı xcbatkaran dı riya su;yalizmc da dıdit. ve bir il bawcriya
xwc dı ııav gclck hclbest Cı nı-

Besc rrullct lı te şernıc
1-Icta kenge dı xewda bi!?
Dı bın desten neyarande
Hejar u dil ü kota bi?
( ... )

Bıncnn wırı lı Engola
Wckü şcran ketın çola
Sere tc hışk wekı pota
Dı bın dcste neyara bi?
Seri hıldi, tu gemasi
Egcr rdbi tu merxasi

Gele mc jı vır salı!k bere
cwladcke xwe ye here mezın
wcnda kır. Le hcta ku gele ml'
lı dınc saxi bıji. wc vi ewlade
xwc ye ncının bı afrandınen
wi va, bı tckoşina w i va, bı nave wi ye Cıgcr bı xwin va bir
bine ..
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FAŞİZİM, BURJUVA DEMOKRASİSİ VE DEVRİM
L. Polat

w
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BVRJl.NA DEMOKRASİSİ
·SORUNU

w

Faşizm toplumun tüm ezilen,
sömürülen güçlerine düşman
olduğu kadar demokrasinin
de düıımanıdır.Faşizm yönetime el koyduğuandan itibaren
tüm burjuva demokratik kurumlanortadan kaldınp, bunların varlıklarına son verir.Faşiımin
demokrasi düş
manlığı onun sınıfsal yapısı
olan mali sermayenin siyasal
gerici niteliğinden kaynaklanmaktadır. Mali sermayenin, siyasal tavırda, burjuva demokrasisinin ihlaline ve gericiliğe
yönelmesi ve giderek demokratik kı.ırumlari etkisiz hale

DEVRİM SORlJNlJ
Yazının

yukandaki bölümleda olsa faşizme
karşı mücadelede ref!X'mist
burjuvazinin ve sağ oportünisderin anlayışiarına değin
d ik. Şimdi de kısaca sosyalist
ve devrimci güçlerin faşizme
karşı mücadele anlayışianna
ve faşizmin kökünü devrimle
kurutma stratejisine değine
lim.
Bugün Türki:ye ve Kürdistan
toplumu devrime gebedirler.
Türkiye'de faşizmin tümden
ortadan kaldınhnası devrim
sorunudur. Sosyalistler faşiz
min w: emperyalizmin alt edilmesinin devrimle olacagmdan
hareket ederek stratejik tesbitlerini demokratik halk devriminin, giderek halk iktidanyla saglamlaştırılmasına
göre belirlerler. Işçi sınıfının
ve ezilen halldarın çıkarları
devrinxle somutlaşıyor. Sosyalistler devrim savaşıounı
hedef alarak mücadelesini
sürdürürler. Öl:eUikle Thrkiye
gibi geri kalmış, kapitalimıin
çarpık bir şekilde geliştlgi bir
ülkede, faşist kurumlaşma özleminin alabildigine geliştiii
bir ortamda faşist diktatörlüiüWn yıkılmasının demokratik halk devrimiyle mümkün ı:iabileceji gerçetinden
hareket eden SOiyalistlel' program w: ittifak perspektiflerini, bwıa JÖre tesbit ederler.
Türkiye ve Kürdistan devrimini yüreklice tartışan Roja
Welat pzetesinde şöyle deniliyor: "Patizm ltirkiye w: Kürdistan halldamın ortak düş
kısaca

çalışır.

Sa;yalistler, faşizme karşı
mücadeleyi emperyalizme
karşı mücadeleyle bütnleştire
rek yürütürler.Halklann can
düşmanı olan faşizmi birdaha
dirilmemek üzere tümden ortadan kaldınp tarihin çöplüğüne atmak için, faşist diktatörliiü yıkma savaşımını
önlerine koyarlar.
Sosyalizm adına ortaya çıkan
tüm sağ oportünistlerin faşiz
me karşı mücadele anlayışları
burjuva demokratik sırurları
aşmıyor. Adına "Siyasal Demokrasi"de deseler "Ulusal
Demokrasi" de deseler özünde savundukları şey burjuva
demokrasisidir. Zaten bu savunduklarını sözlü ve yazılı
olarak da itiraf ediyorlar. Şöy
le diyiyorlar:" Cuntayı devirme programımız, ilkesel olarak burjuva demokratik sınır-

m u ve aömiirgeci devlet
aygıtnın yapual karekıerin
den kaynaklanan nesnel bir
gerçeldilr.tir. Dolayıaıyla faşist
diktatcrlüjünün yıkılmuı, yerine demokrasi Jiiçleriıan iktidarnın kurulması demokratik hallr. devrimi aorwıudur.
Ancak devrimin bu ilk aşa
ması sürekli kıbnarak,demok
ratik halk iktidan önündeki
engeller temil'Jenebilir ve
halklarımız.ın gerçek demokratik iktidari kurulabilir. Bu
hedefe anti-faşist, anti---i:mperyalist ve Kürt halkının
kendi kaderini tqürce belirliyecegi birleşik ha1lr. cepesinin
örülmesinden geçilerek varı
lacagıda ayn bir gerçekliktir."
(R. Welat, sayı.l3-14 s.8)
Ülkelerimiziniçinde bulunduğu tqül kotullardan hareketle bugün lııendini dayatan
devrimci görev,genel devrimci
stratejiye hizmet eden taktikler belirlemek w: iktidarı hedefliyen siyasal örgütlenmeyi
(birleşik halk cephesi) örmek
ve bunun yanında kitlelere
doğru hedefler göstererek
devrimci siyasal bilinci !Ptürmektir.
Faşizme karşı mücadele zor
ve çetin bir süreçten geçilerek
gelişiyor. Buna karşın mücadeleyi reformist burjuvazinin
kuyruguna takmaya çalışan
ların, ya da faşizmin kendiliğinden gidecegini
umut
edenlerin hayalleri tuzla buz
oluyor. Bu koouda Unıguay
Komünist Partisinin Şuba~
1 983'te yayınladıgı bildiride
söyle deniyor: "Diktatcrlüğü
temelli devinnek için gerekli
nesnel ve öznel prtlar ülkede
ortaya çıkmıştır. Fakat kitlelerin mücadelesi ancak bunu
saglayabilir. Bu nedenle diktatörlüğün hertürlü yeni siyasi durumu faşizm zehirine bu-

di
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caktır.

bazı aldı evellerin iddia ettikleri ıPbi bir zorlama
Türkiye'nin sınıfsal, aiyulll duru-

ur

burjuva demokrasisini alternatif ı:iark mı göstermelidirler? Bbetteki hayır.Faşizme
karşı mücadelede burjuva demokrasisi, sağ oprtünist ve
sosyal demokrasinin ilm sürdüğü tir alternatiftir.Devrimcilerin alternatifi olamaz. Bulgaristanlı yaıar Donço DASKALOYun Sofya Press
ajansında yayınlanan "Komintern, Dirnitrol ve Çağdaş
Devrimci Sürecin Sorunları"
başlıklı yazısında belirttiği gibi "Burjuvazi için bir egemenlik biçimi olan burjuva demokrasisi çağımızda tarihsel
olarak zamanını doldurmuş
tur."
Sosyal demokratlar faşizme
karşı mücadelede
tutarsız
davranırlar. Onun tek amacı
faşiımi geriletmek, ve kısıtlı
bir burjuva demokrasisini yerlaştirmektir.Sosyal demokrasi
faşiımi ve onun sınıf temelini
(kendi sınıfsal konumu gereği) !X'tadan kaldırılmasına
yanaşmaz ve böyle bir durumda da faşizm, herzaman, bir
tehlike olarak orta yerde kalır.
Sosyal Demokratlar anti-faşist mücadelede tutarsız
davrandıklan gibi, bu mücadeleyi anti-emperyalist mücadeleden soyutlayarak mücadeleyi rayından çıkarmaya

.a

devrimci bir mücadelenin sürdürülmesi için faşizm ve onun temel dayanağı dan tekelci kapitaliımin (mali sermayenin)
iyi kavranması gerekir. Ama
iş bunun iyi kavramlması ve
doğru teorik tesbitierin yapıl
masıyla
bitmiyor. Bazıları
faşiımin teorik tahlilini doğru
yapmakla beraber, faşizme
karşı
mücadele alanında
birçok yanlışlıklar yapmaktadırlar. Bu yanlış ve hatalar
d oğru teorinin pratik yaşamla
bütünleştirilmemesinden ileri
gelmektedir.
}uri Andropov, "Teori ve pratiğin leninci birliği" adlı
yapıtında şöyle diyor:" Maksizmin ayırıcı özelliği, ardıcı i
bilimsel teori ile devrimci pratiğin birliğidir." Zaten devrimci teori pratikle bütünleş
tiği anda anlamkazanır.Teori
de başka bir şey deyip pratikte
başka şeyler yapmak oportünizmdir.
Diğer yandan bazılan hemde
devrimcilik adına faşizme
karşı mücadeleyi ref~X"mist
burjuvazinin kı.ıyruğuna takm ak istiyorlar. Faşizme arşı
sağlıklı, sıhhatli ve devrimci
bir mücadelenin doğru bir rotada sürdürülmesi için bu tür
reformist, küçük
burjuva
oportünist anlayışiann mahkum edilmesi gerekir.
Burjuva demokratik hayallerle, burjuva demokrasisini
alternatif olarak sunanların
yanlışilkiarını sergilemek için
kısaca burjuva demokrasisi
soruruma bakalun.

aşamaz." denilmektedir.
Zaten faşizme karşı ya burjuva demokrasisi savuıwlacak
(ki sag oportünistler ve sosyal
demokratlar bunu savunuyorlar) ya da demokratik halk
devrimi hedefi savunula-

ak

Faşizme karşı doğru

ları

iv

MO CADELE
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FAŞİZME KARŞI

amacı,faşizmi
kurumlaştırmak ve lirancı
emellerine kavuşmaktır.
Faşizm burjuva demokrasisine karşıdır diye, devrimci güçler faşizme karşı mücadelede

getinresindeki

marudır. Faşimıe karşı savaş,

hallwnwn ulusal kurtuluş
mücadelesinin bir parçasıdır.
B u nedenle, halklarımızın ortak düfmana karşı, ortak bir
savaşDD yürütmesi kadar
d oiai w: sereldi bir şey yoktur.
Ülkelerimiz açwndan faşizme
ka111 demotu.i mücadelesi
devrim sorunuyla çakıJıyor.
Anti-faşist mücadele, ancak
anti-emperyalist mücadele
ile bütiinleştirilebildiği ölçüde
ete, lııemige bürünebilir. Bu

laştırmaya
kalkışmaksızın
kendiliğinden çekip gideceği

ne dair hayaller tümüyle bir
kenara bırakıhnalıdır."
Sosyalistler (dogmatizme
kaçmadan) dünyanın bir çok
ülkesinde faşizme karşı mü cadelesini sürdüren devrimci
güçlerin deneyimlerinden
önemli dersler çıkararak kendi ülkelerinin özgül koşullarıDevaını

savfa lS'te
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laştıguruz en önemli ııorun
birleşik cepheyi kurmak için

verilecek savaştır." Faşizme,
emperyalizme, sömürgeciliğe
ve gericiliğe karşı mücadele
zemininde oluşacak olan birlüğü yıkmaya hızla hazırlan-· leşik halk cephesi, dar,sekter,
çıkarlardan
gurupsal
mak gerekir."
Sosyalistler stratejik hedefle- arındırıbnış ilkeli ve kalıo bir
örgütııel yapı olacaAı için
rine ulaşmak için cepheyi
faşizme karşı mücadelenin en
karşı
göreviyle
oluşturma
dinamik örgütiel yaplSidır .
bulunmaktadırlar.
karşıya
Faşinne karşı mücadelenin
Çünkü faşizme karşı mücadele ayru zamanda bir ittifaklar sonucunu, güçler dengesi ve
ve cephe sorunudur. Ülkeleri- öncülük sorunu belirler. Anti-faşist mücadelede güçler
m izin objektif koşullarına
d e nk düşen cephe, anti-faşist dengesi burjuvazinin lehinde
gelişirse faşizim gerileyebilir,
birleşik halk cephesidir.
Bu konuda Dirnitraf şöyle di- ama faşizm tehlikesi tümden
yor: "faşistlerin işbaşında bu- ortadan kaldırılamaz. Eğer
güçler dengesi sosyalistlerin
lundukları ülkelerde karşı-

"SOL BlRLİK" (!) VE. ..

n ak.)

Lenin'in bu dahiyane tesbitine uygun
mücadele, sadece Çarlık Rusy ası ' nda degil ; kırk sekiz yıl faşist
diktatörlük koşullarında savaşan Portekiz kooıunistlerinin örnek savaşırnların
da da gö rüldü. Onlar da, sömürgelere
bağımsızlık ve özgürlük verilmesi istemini, anti-faşist mücadelenin temel bir yön e limi , bir köşe taşı olarak ele aldılar . Ve
burjuvdZiye ş irin görünmek için bundan
ödün verm ediler. Işte "Sol Birlik"in Türk iye li ortaklanna da böyle bir görev
d üşüyor.

LENMESİDİR
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ALTERNATiF "BURJWA DEMOKRASİSİ" DEGİL, FAŞiZME VE SÖMÜRGEOOGE KARŞI SAVAŞIN ÖRGÜT-

w

w

w

Türkiye koşulla rında "burjuva dem ok·
r asisi"nin kitlelere hedef olarak gösterilm esi, her ş eyden önce burjuvazinin buna
gerçekten istekli, yetenekli olmasını ve
Tı.irkiye kapitalizminin böyle bir d emokrasiyi göğı.i s leyebilecek mali bir güce sah ip timasını gerektirir. Oysa "liberal ",
h atta " kurtancı " ilan edilt:n tekelci burjuvazinin han kesimlerinin de, sınıfsal
yapılan ve sömürgeci karekterleri iti barıyla buna istekli , yetı:nckli olmadık 
larını, "ülke"nin tarihi, iktisadi, toplum sal ve siyasal koşullannın da böylesine
radikal burjuvol kalkışmasını engellediği
n i; onun (yani " liberal" burjuvazinin) bugün "anti-faşist" bir konum almasının,
nesnel durumunu aşacak bir tavır içine
girmesine yetmediğini buraya kadarki
belirlemeleriınlzle açıklığa kavuşturduk.

Geriye tekel dışı burjuvazi kalıyor ki,
burjuvazinin bu kesimi, homojen ve
bağıın;ız bir güç değildir. Ve yerli tekellerin yarusıra emperyalist tekellerle olan

na, tekellerin t..-gemenligi.ne ve büyük toprak sahipligine karşı geliştirdikleri mücadele ile yanyana yürümekten oldukça
vuzaktır. Hatta Türkiye ve Kürdistan de_
rimlerinin ortak paydalarının sözkonusu
asgari h ed efierine yönelen anti-faşist
savaşımı saptırmak, onu kendi sınıf ç ı 
karlan doğrultusunda kullanmak ve ken di p~asında eritme k, eritemediği anda
da boğaziamak kararındadır. Ve burjuvazi için özel progranılar yapmak da, onun
güvenini kazanmak için yete rli değ i ldir .
Bu bakımdan görev, " liberal" burjuvazin in yanında yeralmak, onun içinde erim ek, "burjuva demokrasisi " hayalleri ile
kitleleri silahsızlandırmak ve dolayısıyla
burjuvazinin değirmenine su taş ı mak
değil ; faşizme ve sönıürgecilige karşı savaşı örgütlemek, g e liştirmek ve yükseltm ektir. Demokratik halk devrimilin ana
yönelimlerinden ödün vermeden, be lirli
demokratik talepler konusunda " liberal"
burjuvdziyi yanyana yüıümeyewrlamak ,
onunla bu anlamda - eğer geliyorsa - eylem birliklerinden çe kinmernek ve bunu
yaparken de onun kısa ve uzun vade li h e-

ve pazar tutkusu ise, onun gerici ve karşı-devrimci egilimlerini güçlendiriyor. (Tekel dışı burjuvazinin bu
belirgin karekıeri konusunda daha geniş
bilgi için R. \\\!!at, s. 25-26'ya bakılabi
l ir.) Bu belirgin karekıerinden dolayı tekel dışı burjuvazi, anti-faşist ve anti-sömürgeci mücadelenin boyutlanması
sürecinde tekdci burjuvazinin yanında
yer alacak ve Thrk devletinin parçalanmaktan korunması için elinden geleni
yapacaktır. Elbette ki, ru, bu kesimin, fi nans kapitalin baskı ve terörü altında uğ
ruyacağı aynşmaları gözardı etmeyi gerektirmez; faşizme karşı mücadelede
onun sınıf çıkarlarını korumayı yadsı 
m az. Dahası bir bütün olarak sömürgen
burjuva kampında derinleşe n çelişkileri,
sürtüşme ve tartışmalan gözardı etmemek, yakından izlemek, ve sözkonusu
"çatışmalar" dan ustacayararlanmak için
yoğun bir çaba harcamak da gerekir.
Ancak bu, "ülke" nin nesnel koşullarını
saplarının teşhirini yoğunlaştırmaktır.
gözardı etmek, mücadelenin stratejik yöVe yurtsever, dcvrimt..i ve anti-faş i st
nelimlerin i ve taktiklerini, burjuva güçler
güçlerin bugün için dağınık , iktidara al arasındaki çelişki ve "çatışm a lar" dan yat e rnatif bir örgütlenmeye sahip olanıa 
rarlanma e sasına gôre belirlemek; " Sol
m ası, bazı aklı eve llerin sandığı gibi b öyB irlik''in yaptığı gibi burjuvaziye ragm en
1e bir savaşım hattının geliştirilme s ine
burjuvazi için programlar yapıııak ve
c ngel degildir. Yeter ki, sömürgcci burju onun şu ya da bu k esimine hak etmediği
vazinin aleyhine, işçi sınıfı, Kürt ulusu ve
misyonlar lutfetrnek anlamına gelmez.
Tam tersine mücadelenin stratejik yöne - d iğer emekçi yığınların lehine gelişen
n esncl sürece mdikal müdahalelerde bu lim lerini, devletin sınıfsal yapısı , gerici
lunulabilsin . Çlinkü belirleyici olan nesve sömürgeci karakteri ilc açık bir çatış 
n cl koşullardır. Öznel öge, yani devrimci
ma içinde olan işçi :.ınıfı ve Kürdistan
a ltcrrıatif, savcış süreci içinde de yaratıla 
halkının temel demokrdtik istemlerine,
bilir, \\! devrimci sürec bunun savaşıla 
"tekellerin anti-demokratik ayrıcalık
rak yaratılmasını zorunlu kılıyor. Ve bu
larından, ekonooıik baskı ve teröründen
görev omuzlanabildiği ölçüde, burjuvaziciddi ölçülerde rahatsız olan, ızdırap çen in kendi içinden "alternatif" üretme aç ken" küçük burjuvazi ve tekel dışı burju ın an dcriıılc~ı.:4 kitlelerd;crl Ya:Iıtlan 
vazinin sınıfsal çıkarianna uyarlamayı
m a :.lırc~:i hızlanacak, rcfornıJsı::@Çilliin
gerektirir. Kaldı ki, bugün "anti-faşist"
tc~hiri kolaylaşacak, en gcnl;{ıt'nfi'__.JıfŞist
bir konumdarulunan "liberal" burjuva zi, ii>\1 sınıfı, Kürdistan halkı ve diğer · ve anti-5ömürgeçi güçlerin birliği yolun da ciddi 'adımlar atılabilccektir.
toplum kesimlerinin, faşizme, sömürge~
-Bittic ili ge, emperyalizmin "ülke" deki varlığışoven tavrı
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kararlı

bağımlılık ilişkileri onun, "illke" nin
bağımsızlığından yana tavır geliştirmesi
n i engelliyor. Kürt sorunu karşısındaki

ku

"Bu iatek (ııözkonusu edilen kendi kaderini tayin haldu istemidir-RW)mutlak
bir istemdir, hatta sosyalizm kurulmadan
önce böyle bir isteğin gerçekleşmesi ihtimali bi nde bir bile olsa.." (Lenin , Stalin 'inMark . ve Mil. Mes. Sol Ya .s. l39 'dan

lehine ise, o zaman sosyalistler demokratik halk devrimini, demokratik halk iktidarıy
la bütünleştirerek faşizmi birdaha geri gelmernek üırre tarihin çöplüğüne atacaktır.
Geçmişte faşist diktatörlük,
yada, faşist i;ıgal altındaki
ülkelerde, faşinne karşı mü ca deleyi temel devrim mücadelesiyle bütünleştirerek sosyalizme geçmeyi başardılar.
(Doğu Avrupa ülkelerinde
oldugu gibi) Bazılarınında
tekrar burjuva demokrasileri ne dönmelerinin belirleyi c i
nedenleri , yukarıda kısaca
izah etmeye çalıştığımız güç ler dengesi ve öncülük sorununda yatmaktadır .
BİTIİ

g

na uygularlar. Bugün yalnız
Türkiye ve Kürdistanlı sosyalist güçler degil, faşist diktatörlük altında inleyen bir çok
ülkelerdeki devrimci, sosyalist
güçler faşizme karşı iktidar
m ücadelesini yürütmektedirler.l.atin Amerika ülkelerinde
faşizme, emperyalizme ve yerel gericiliğe karşı devrimci silahlı savaş her geçen gün güçlenip kabarıyor .
Paraguay KPMK bildirisinde
açık darak şu belirtilmektedir: "Ülke m izdeki demokratik
ve yurtsever güçlerin önünde
şu i~i görev durmaktadır.
Faşist diktatörlüğü alaşağı etm ek. Bunu ~rçekleştirmek

için diktatörlük rejimini yıka
bilecek gücü duşturmak ve
kurtuluşa ulaşmak gerek. (... )
Tüm savaşım biçimlerini birleştirerek ve genel halk ayaklanmasına yönelerek diktatör-
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KAMİL'LERİ, ÇALlŞMADA VE ÇARPlŞMADA YAŞATACACIZ!

hirııniııde - yayın yaşamı kısa

bir sun· devanı eden- çıkarı 
Hoja Gel gazetesini ,
kar - kı~ uc ınedcn ülke içine
goturüyor, dağıtımını yapıp
doniıyordu . ayrıca IKDP'nin
siyasi ve askeri çalışmalannda
aktif gi.ırevler alıyordu .
Ne v.ır ki . bu korkusuzluğu 
na , fcdekarlıgına, yaratıcılığı
na ve bunlara ek olarak engin
alçak gi.ınüllüliıgüne rağmen
u , oportünizınin "hışnuna"

w

ugraınaktan
Anıa

kurtulamadı.

w

w

oportünizm in ~aldırıları 
ııa boyun cgıııedi, onun parti ye egemen kılınnıasına karşı
kararlıca ınıicadele etti. Ve bu
savaşınıda ~ırmadı , savrul nıadı , l.ı~tün bir özveriylt• zor ı u klaı·a gogiıs gcrııı esini bil d i.
O 'nun devrin~<:i kararlılığını
ve opurtiınizınin "malıaretle 
ri"nı daha i.ıncc ~oja Wclat'ta

kalmadılar. IKDP'niıı yanın

imkanına

Sanının

g
.o
r
( 1956) - ( ... )

nenıde

Şerif

hala parti üycsi olan

yolda~ın

rd
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bir Ttirkiyeli örgütle bag kurmadım Sizlerle ilişki kurmak
için çok çaba harca dım. Fakat
sabırla beklemesini de bildi m .
Nihayet Agustos-1984 tarihinde, bir görev icabı IKDP
Merkez Komitesi karargahına
geldiğimde, orada, Roja We lat'ın 15-16. sayısına rastladım. Işte bu an dünya benim
olmuştu
sanki... Gazeteyi
aldım, okudum, sesleornek
ilişki kurmak istedim.
"Yoldaş lar,
"Durumum iyidir. Halkım
için savaşmaktan gurur duyuyorum. Bu anlamda herhangi
bir salontım yok. Şimdiye kadar beni rahatsız eden tek bir
şey vardı: Sizinle ilişki kurma

da kaJınamı, onların safların
da bir nefer olarak da ı;avaş
mamJ engelleıru;k için yogun
çaba harcadılar. IKD P ile olan
ilişkilerinden dolayı bı,ı büyük
bir mesel e haline getirildi. An cak iKDP saflannda bulun dugunaız süre içinde gösterdiğim sorumlu, kararlı ııwır ve
iKDPnin yerd bir biriminin
(sözkonusu birim, Hezi Şe h id
Scrgurd Ebasi'uir- HW) oportü nistlerim izin bu çirkef dav~anısına gösterdiği sert tepki,
IKDP saflannda savaşmaya
devarn etmenıde etkili oldu .
Ve oportünistlcrimizin bu (... )
tertiperi geri tepti.
( ... )
"Yoldaş lar, oporıünistıerin
şahsaım yönelik fiili salılın ve
tertiperi aniatmakla bitirilı:
cek gibi değil. Aynca buna gerek de yok. Tahmin ederim benim başıma Ftirilnıek iııte
nenler, her yoldaşınıızın başı
na getirilmek istenmiştir. Yukarıdaki olayı, sadece oportün iz min mücadele anlayışarn vı:
acizligini örneklemek için
yazdım Yok.sa onlann devrimcilik maskesi
altında
yaptıldarı, yapmak istedikleri,
beni yıldırmadı. Tersine beni
biledi.
Halkıma
olan
inanaııu, oportünizme baş
kaldıran yoldaşlarıma olan

.a

ları

" ...3 yıldan buyana iKDP ııa
flannda gerici Humayni rejim ine karşı silalı elde sa~ıyo
rum.
"Bu süre zarfında, çok ter cübe edindim, çok şey öğrandim.
Özellikle Parti içinde oynanan oyunlar, benim açarndan
gerçekten ögmici oldu. Parti
içinde tepeden başlatılan
oportünist tasfiye hareketinin
tabandııki kudıitnlarından biri de ben oldum2 yıl öncesinde lr.uı Kürdistanı birimindı:,
(şimdi böyle bir Parti birimi
yok) oynanan iğrenç oyunlar
sonucunda partidan aynimak
zorunda bırakıldim. Fakat
oportünistler, siyasi yaşamı
ma yönelik b~ saldırılanyla da

baglıhgımı geliştirdi.
"Işte bu nedenlerdir ki, sizlerle ilişki kurmadan herhangi

kavuşmamak!..

bu bundan sonra
mümkün olacak. Ve böylece
Iran Kürdistanı'ndan Roja
Welat 'ın ~stlendigi haklı ve
zorlu mücadeleye gücüm
oranında omuz verme imkanı
na kavuşacagım.

ku

ç ucuguyd u . Ailı.:ı.in in bu d urulll u ve sonıl.ırgcci sistemin
d ogul nedenlerinden ötürü o,
bır nıc~lck yada sanaat sahibi
olma ol.ınagı bulamamı~tı.
Uuııa rağmen aylaklıgı , tcm bclligı scvıneycıı kişiligiy le,
günübırlik
işlerle de olsa
~,· alışıp hayatııu kazanıyor ve
ailesine yardımcı oluyordu .
Kaıııil y(Jlda~. bu çilckeş
ya~anun
sorunları
içinde
bogulınadı. Tersınc bu wrlu
ya~am koşullarına karşın o,
genç ya~ta surunların siyasal
ve tuplunı~al nedenlerini üs tün bır oLveriyle kavradı, k en d i~ıııı halkının davasına ada d ı
ve yetıştirdi . 12 Eylül öncesin ·
uc bır parti militanı olarak •
· ı KSP ~aflarıııda çalışan Ka m il yoldaş , fil:jist cuntanın iktidara cl koymasından sonra
parti kararı ilc Iran Kürdıs 
tanı ' ııa çıkarıldı. İran Küruis taııı · nda bulundugu süre i,·in dc verilen hL·r göreve , itirazsız ,
tartı~m.ı~ıL koştu . Partinin bu

yayınlaııan mektubunda bütün çıplaklıgıyla görmek
ın ümkü nd ür:

cezalandırıl

ınaı.uu

öngören ve Partiyetkilisi iınzasmı taşıyan 10. ı O.
ı 9H3 tarih li belge bu bakım 
dan dü~ündiıri.iciidür :
"( ...) Hareketten kaçm.1ş vt:
olan Kamil'lt:

il~kilt:ri keı;ilnıiş

karşı~tıgıruzda

oıaınla

opüşüp, kucaklaştıgıruı.,

30. 3.
1983 tarihli genel topliantıda
Kamil'in durumu konuşulur 
ken sözalarakdaha önceki birı nı sorumlusu MK üyesinin
"Yoldaşlar,
sözlerini eleştirerek 'Kanı ıl 
" Işimiz zor, yolumuz sarp,
görevlerimiz agır . sorumlu- dcvrirıı ka-,· kııu degıldır ' vb .
luguın.ız büyüktür. Bu bakım ~orun-'u yoldaıjı tckzıp oocıı
dan Roja Wel at, tarihsel gö- sözlerini kanal yoluyla ilcerne revlerle karşı karşıyadır. Ve niz gerekirken, genel toplanıı 
da dile getirdiruz . "(lKSP kişi olarak. sizlerden çok
uzaklarda bulunmama, geliş Parıi Yetkilisi üelgesi)
Evet, Kanı il ylılda~ . ~onıurgc
meler hakkında yeterli bilgile re sahip olmamama ragmen c ili ge vı: ll uını.:yni gl'riciligııı.·
şunu bütün inancımla belirt - kar~ı sava~la şehiı du~tu
mek istiyorum: Roja Welat'ı Ku~ullar ve ulaııaklar O ' ııa z.ı
maııuıda ula~maııııza cl \Cf yaşatımk. TKSP-Roja Wclat
hattım güçlendirmek için ve- ıııcdi . O'na ulaşmak iı:rerı: yıı ·
la ç ıkan yetkili yolda~ ııııız .
rilen her türlü
göreve
hazınm." (R.Wclat . s.21-22 , ya rıyolda O 'nun ö lüm haberi 23 - 24)
ni öğrendi. Fakat O . ölmedi . Fi ·
ziki olarak aramızdan ayrıldı.
Ve bununla , yani fiziksel
Dahası var. Oportiııustlc r
O'nun, yurts~r ve enternas - ya~anuyla O . oportiııunııiıı
yonalist görevlerani yerine ge - i b ret belgeleriri açığa çıkard ı ,
tirrrıek üzere sava~masını en . gcrı,:ck kaı,:kınlarııı kirııler
gellerneye çalışmakla da kal- oldugunu gösterdi , vatanııı
bagııru,ızlıgı ve özgürlügü sa
madılar! .. Da~ · ileri giderek
sirııgeh..-şti .
halkırruzın
bU
öncü sa- va~ıııunuzda
vaşçısını , "devrim kaçkın ı"
lnaııçlılıgı .
kararlılığı , atıl 
ilan etme ve O'nunla konuş · ganlığı ve fcdakarlılıgı ilc yo m ayı yasaklanıaya kadar i~lcri lumuzu aydınlattı. Biz de,
.:alı~ııuda ve çarpışmada 0 'vardırdılar 1 •• Kamil yoldaşın
Parti'den uı.aklaştırıldıgı dö - n u ya~alacagız! ..

rs
iv
a

TKSP- Hoıa Wdat, öncü bir
~avaşçısıııı daha yitirdi. Kamil
He şu (M. Emin) yoldaşı..Kam il
yoldiı:j, sömü~ci-gcrici Hum t:yrıi rejimine karşı silah
cl dt: savaşırken ş ch it diıştü .
Kamil yoldiı:j, 1956 yılında
V.ııı ilinde uw1yaya gt:lmi~ti.
Yuksul ve enıckç·i bir ailenin
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Şerten abone: Bo 6 mehan 10.

Abone şartları: 6 aylık 10
Yıllık 20 DM

Sali 20 DM

adresi:
Postfach 360103. 85 Nürnbcrg 36 BRD

