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JI BO ÇI KOVEREKE NU? 
KOVEREKE ÇAWA? 

Kovarame Roj ev ji dest bi We§alle dike. Bi bejmara :xwe ya yekemin da dikeve 
qada çapameni u çandi a Kurdi. Kovara ROJEV, di gelek §erten dijwar de u di 
guhartinen bingem en dine de dixulukin, dest bi We§alle dike. Di ve deme de, li 
Rojhilata Navin agir dibare, §ereki gelek mezin domdike. Kurdistan, giredayi 
§enten :xwe yen jeopolitik, ji bo vi §eri sehayake vekiri ye. Bomben jehren li ser 
Kurdistane dibirikin .. Ji bo ve j~ wek hemu kovar u rojnamen Kurdan, di bin 
bareki gelek giran daye. 

Bi kovara me Rojev ji, ti§teki gelek xwuyayi heye, ku bejmara kovar u 
rojnamen Kurdi u Kurdan yek bebek zede dibe. Em ha§ dizanin, ku bi dengeki 
bilind ji nebe, reya gi§ti ya welatparez, ji me ji de bipirse, "Ji bo Çi Kovereka Nu 
?", ya ji "Gelo we nedikari, hun, di ew koveri\n ku di qada çapameni u çandi ya 
Kureli de, bir ô baweriyen :xwe binivsinin?". Rasti gor me ji ev pirsan, pirsen 
rojene ne u pewiste ku mirov bersive van pirsan bide. 

Dema ku em li rastiya :xwe binerin, pirhejmariya kovar u rojnameyen me, 
giredayi reW§a Tevgera Welatparez u Sosyalist e. Elbette ku dema Tevgera 
welatparez u sosyalist, di nav:xwe de,ji aliye rexİstini ve, di nav be§ u perçebftneke 
gelekbe manaye de be, encama ev be§ u perçebftna, di qada çapamenide ji, be§ 
u perçebftneke be mane, tev li hevu nexwe§ tine rojeve. U bi viti§ti, em naxwazin, 
bibejin ku Tevgera welatparez u sosyalist bes xwediye yek kovar u rojnameyeke 
be. Ew ne mimkun e ji. Lewra Tevgera Kurdistane ji, giredayi sedemen çini, 
civaki, felsefi, :xwediye pliiralizmeke ye. Dema ku ew pliiralizma hebe, ew bir u 
baweriyen ku nikaribin di yek rexistin u partiyeke de, xwe bi hev re rexin, mecbur 
in ku xwe cihe u cı"he rexin. Ew cihe ii cihe bftna rexistinl, li ser bingeheke, 
pewistiya cihe ii cihebftna kovar ii rojnaman ji tine: Ev ji gele k normal e. 

Disa ne we manaye ku li welate me gelek kovar u rojname bilanebin ii nabin. 
Elbet di saha çandi, civaki, ilmi ii siyasi de, kovar u rojnamen cihe ii cihe de bibin. 
Pewiste ku j~ jiyana çapemeni, gor van sahayen jiyane ji be§ bibin. Ew deme, 
kovar ii rojnamayen me ji halk€§, giranbiha dibin; :xwendina wan ii muneqe§en 
di wan kovar ii rojnamen de fede diginin miroven Kurd. 

ROJEV ji, wek be§ek jikovaren siyasi en Kurdistane, dikeve nav çapameniya 
Kurdi u Kurdan. Disa encama perçebiina Tevgera Welatparez u Sosyalist a 
Kurdistane, bi sere xwe, dikeve nav jiyana çapameni. Her çiqas kovara me, 
encama ve perçebuyine ji, naxwaze ku :xwe teslimi ve perçebiiyine bike; ji bona 
ve ji, bo ku ev perçebiiyina ji hole rabe ii li ser xeten esasi yekitiyen siyasi ii 
rexİstini pek be, giraniya xebata xwe di de ser pirsa yelo"tiye. 
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W ek reya gişti u welatparez a Kurdistane ji dizane, di meha Çiriya P€§in 
( Oktobr) sala 1990- i de, ew kes, gurubu rexistinen ku ji tradşiyona ( edeta) Ala 
Rizgariye dihatin, pişti xebateka dftr u direj, bi hev re Konferansek pek anin. Di 
konferanse de, di xeten gişti de yekı"tiya xwe ava kirin. O asi ku ji wan te, pirs u 
pirsgireken Tevgera welatparez u sosyalist a Kurdistane, muneqe§e bikin, biryar 
dan ku kovarekee daxin jiyana çapameni. Kovarame ROJE V encama ve biryar e, 
dikeve qada siyasi u çandi. Disa tişteki gelek vekiri u ji aliyen herkeseki siyasi u 
welatparez ve te qebftl kirin heye, ku rexistinek bi çend tişten bingem te naskirin. 
KOYAR, yekji van unsurane ye: Dijiyana rexistinide, unsurekigelek bingem 
ye. Rexistinek bi riya kovar u rojnaman dikare xwe bide naskirin u xwe bide terif 
kirin. Huwiyeta rexistineke bi kovar u rojname teye neqişkirin. Disa, kesen li 
dervayi yek rexistineke bin, zedetir dikarin bi riya kovar u roj name, rexistineke 
takip bike. Kovar u roj name, di bingem de, ji kar u baren rexistini re dibe neynik 
u re ya gişti ji wir agahdar dibe. Pişti ku endam, welatparezen dervayi rexistine u 
reya gişti agahdar dibe, we rexistine rexne dike,ji we rexistine re p€§niyaran dibe 
u heta di dawiye de, ya li diji we rexistine ra dibe, ya ji ji aliye we rexistine ve, 
be§darbftna xwe dıyar dike. Em hevidar in, ku kovara me ROJEV ji, di ve di 
pirdengiya Platforma me de, ev rola xwe bilize .. 

ROJEV, gora nave xwe, ci dide pirsen rojani u halk€§. Seheya pirsan, di 
çerçewa Kurdistan, herema me Rojbilata Navin u Dine de tespit dike. Roj ev ha§ 
dizane, ku welate me be§ek ji Rojbilata Navin u Dine ye. Roj ev disa baş dizane, 
ku welate me Kurdistan, Koloniyeka Navnetewi ya ji Navdewleti ye, gelek 
konkret be§ek ji Rojbilata Navin e. Çimki ew dewleten (Tirkiye, İran, Iraq u 
Suriye) ku Kurdistan kirine koloni, dewleten Rojbilata Navin in u van dewletan 
bi sere xwe Kurdistan nekirine koloni, bi alikariya dewleten mezin en emperya
list- kolanyalist ku ji Kurdistane gele k dftr in bftne xwediye van imkanan. Pişti 
demeke ji, ew dewleten xwe sosyalist didan naskirin, ji van dewletan re bftne 
piştgiriya xurt. Ji bo ve ji, ROJEV ji dizane, ku Kurd, Gel u Netewe Kurd u 
Kurdistan, zedetir din ya yi ye .. 

U her çiqas kovara ROJEV, çerçewa xwe wisa fireh da tine ji, bi taybeti u bi 
girani dixwaze cibide pirs u pirsgireken bingem en Tevgera NetewiDemokratik 
a Kurdistane. Di van pirsen netewi demokratik de, giraniye bide pirsen yekitiya 
pir ali. Ji bo ku gelek fıkren heja, azad, reçvekiri derkevin hole, re dide bir u 
baweriyen cihe u cihe. Ev azadiya, him ji bo felsefen u bir baweriyen ideolojik
siyasi yen bingem u him ji, di bir baweriyeke felseki de, ji bo varyanten cihe u 
cihe ji derhas dibe. Roj ev, di we baweriye de ye, ku bi ve nerine dikare xizmeti 
guhartina kultura (çandiya) siyasi a iro bike. 

Di Rojeve de bi domdari (berdewami) nivisandin, vatiniya endamen Platfor
ma Yekitiya Ala Rizgariye ne. Endamen platformen, bi naven xwe dikarin 
binivsinin. Nivisandina endamen platforme u bi taybeti ji di pirsen halk€§ de 
nivisandina wan, ji bo te§wika nivisandina ew kesen sosyalist u welatperez u li 
derva)'i platforme ne, dibe wasiteka heja. 

Kovara ROJEV, du meha careke, bi Kurdi u Tirki derdikeve. Em hevidarin 
ku ew sozen ku em di din gele Kur d u welatparezen Kurdistane, b inin cih, dere w çi 
dernekevin. Ji bo we ji, piştgiri u alikariya xwendavan u endamen Platforma 
Y ekitiya Ala Rizgariye gelek hewce ye. 
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NİÇİN YENİ BİR DERGi? 

NASILBİR DERGi? 

D ergimiz ROJEVde yayma ba§lıyor. Birinci sayısı ile Kürt kültür ve basın
yayın sahasına giriyor. ROJEV, oldukça zor §llftlarda ve dünyada temel degi
§İmlerin oldugu bir dönemde, yayınma ba§lıyor. Bu dönem de, Ortadogu'da atf:§ 
yağıyor ve büyük bir sava§ devam ediyor. Kürdistan, jeopolitik koşullarından 
dolayı, bu savll§a açık bir sahadır. Zehirli bombalar Kürdistan üzerinde l§lldıyor. 
Bundan dolayı da, bütün diger Kürt dergi ve gazeteleri gibi, ağır bir yük ve 
sorumluluk altındadır. 

ROJEV'le birlikte açıga çıkan bir şey vardır ki, Kürt dergi ve gazetelerinin 
sayısında bir adet ar~ oluyor. Biz iyi biliyoruz ki, yüksek bir sesle de olmazsa, 
yurtsever kamuoyu soracak, "Niçin Yeni Bir Dergi?" ya da" Siz, Kürt hasm
yayın kültür sahasında varolan dergilerde kendi düşüncelerinizi yazamaz 
mıydmız?". Dogrusu, bu sorular bizim içinde güncel sorulardır, insanın bu 
sorulan cevaplandırması da bir zorunluluktur. 

Biz kendi gerçegimize baktıgımız zaman, dergi ve gazetelerimizin sayısımn 
fazlalığı, Yurtsever ve Sosyalist Hareketin durumuna baglıdır. Elbette ki Yurt
sever ve Sosyalist Hareket, kendi içinde oldukça anlamsız parçalılığa ve bölüm
lenıneye sahip olursa; bunun neticesi olarak, basın-yayın sahasında da, anlam
sız, nahO§, karmakarşk bir parçalanma ve bölümlenmeyi gündeme getirir. 
Yalnız bununla, Yurtsever ve Sosyalist Hareketin bir tek adet dergi vegazeteye 
sahip olmasım belirtmek istemiyoruz. Bu mümkün de degildir. Çünkü Kürdistan 
Hareketi de, sınıfsal, sosyal felsefık nedenlere baglı olarak bir çogulculuga 
sahiptir. Bu çogulculuk oldugu zaman, bir örgüt ve partide birlikte örgütlene
meyen dii§ünceler, dünya görii§leri; ayrı ayrı örgütlenmeye mecburdurlar. Bu 
ayrı ayrı örgütlerin varlıgı gerçegi, dergi ve gazetelerin ayrı ayrı olmasım da 
zorunlu kılar: Bu oldukça normaldır. 

Yine o anlama gelmez ki, bizim ülkemizde de birçok dergi ve gazete olmasın. 
Elbette ki, külütür el, sosyal, bilimsel ve siyasal alanda, ayrı ayrı dergi ve gazeteler 
olacaktır. Gerçekten de, basın- yayın hayatının bu alanlara göre bölönlenmesi 
en dogrusudur. O zaman, bizim dergi ve gazetelerimiz de, dikkat çekici, degerli 
olur; onlann okunması, bu dergi ve gazetelerde yapılan münaka§aların Kürt 
insanına bir yaran olur. 

ROJEV de, Kürdistan'ın sıyasi dergilerinden bir parça olarak Kürtçe ve Kürt 
basın-yayın hayatına giriyor. Yine Kürdistan Yurtsever ve Sosyalist Hareke
ti'nin parçalanmışlıgımn bir ürünü olarak, kendi ba§tna yayın hayatına giriyor. 
Her ne kadar, bizim dergimiz de bu parçalanmışlıgın bir ürünü ise, bu par çalan-

. mışlıga teslim olmak istemiyor: Bunun için de, bu parçalanmışlıgın ortadan 
kaldırılması ve esas çizgilerde siyasi - örgütsel birliklerin olU§turulması için, 
çalı§masının esas agırlıgım birlik meselesine veriyor. 

Kürdistan yurtsever kamuoyunun da bildigi gibi, 1990 yılımn Ekim ayında, 
Ala Rızgari geleneginden gelen unsurlar, gurup ve örgütler, uzun bir çalışmanın 
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sonucunda, birlikte bir konferans gerçekleyirdiler. Konferansta, genel çizgiler
de birliklerini oluşturdular. Onlardan geldigi kadannca, Kürdistan Yurtsever 
ve Sosyalist Hareketi'nin sorun ve açmazlannı tartışmalan için, bir dergi çıkar
maya karar verdiler. Dergimiz ROJEV, bu karann sonucu olarak da, siyasi ve 
kültür sahasına dahil oluyor. 

Yine açık olan ve yurtsever siyasi her unsur tarafından kabul gören bir §ey 
vardır ki, bir örgüt, esastabirkaç §eyle tanınır. Dergi bu unsurlardan biridir: 
Örgütsel hayatta temel unsuru oluşturmaktadır. Bir örgüt, dergi ve gazete 
yoluyla kendisini tanıbr ve tanımlar. Bir örgütün hüviyeti, dergi ve gazete ile 
örülür .. Yine bir örgütün dı§ında olan kimseler, fazlasıyla, dergi ve gazete 
yoluyla, örgütü takip eder. Dergi ve gazete, temelde, örgütün çalı§malarında bir 
ayna vazifesi görür ve kamuoyu oradan bilgeleniT. Örgüt üyesi, kamuoyu ve 
yurtseverler bilgilendikten sonra; örgütü ele§tirir, örgüte öneri sunar ve sonuçta, 
ya o örgüte kat'§l durur ya da o örgütten yana taraf olur. Umut ediyoruz ki, 
dergimiz ROJEV de, çok sesli Platform'umuzda da, bu alanda kendine dÜ§eni 
yerine getirsin. 

ROJEV, ismine uygun olarak, güncel ve dikkat çekici konulara yer verir. 
Sorunların alanım, Kürdistan, Ortadogu ve dünya olarak belirler. ROJEV'de iyi 
biliyor ki, ülkemiz, Ortadogu ve Dünyadan bir parça oluşturmaktadır. Yine iyi 
biliyor ki. ülkemiz Kürdistan, uluslararası (ya da devletlerarası) bir sömürge 
olarak, Ortadogu'nun oldukça somut bir parçasıdır. Çünkü Kürdistan'ı sömür
gele§tiren {Türkiye, İran, Irak ve Süriye) devletler, Ortadogu devletleridir. Bu 
devletler, kendi ba§larına Kürdistanı sömürgeleyirmemi§ler. Büyük ve Kürdi
stan'dan uzak kapitalist- emperyalist ülkelerin yardımıyla, bu sömürgele§tirme 
imkanlarına sahip olmuşlar. Bir dönem sonra da, kendisini sosyalist olarak 
tanıtan ülkeler, bu devletler için güçlü bir dayant§ma unsurlan olmuşlardır. 
Bundan dolayı da, ROJEV da biliyor ki, Kürt, Kürt halkı ve Ulusu, Kürdistan 
fazlasıyla dünyalıdır .. 

Her ne kadar ROJEV dergisi, çerçevesini bu kadar genİ§ tayin de ediyorsa 
da, özellikle ve ağırlıkla Kürdistan ulusal demokratik hareketinin sorun ve 
açmaziarına yer verecektir. Bu ulusal demokratik sorunlardan da ağırlığı, çok 
yönlülük taşıyan birlik sorunu oluşturacaktır. Degerli, özgür ve yolaçıcı dÜ§ün
celerin ortaya çıkması için, ayrı ayrı dÜ§üncelerin yansı bulmasına yol verir. Bu 
özgürlük, hem ayrı dünya görÜ§leri- felsefeler ve hem de aynı dünya görÜ§ünün 
ayrı ayrı varyandan için geçerlidir. ROJEV, o inauçtadır ki, bu anlayt§ ile, 
günümüzde geçerli ve egemen olan geleneksel siyasi kültürü degi§tirebilir. 

ROJEV de sürekli yazmak, Platforma Yekitıya Ala Rızgari üyelerinin bir 
görevidir. Platform üyeleri, kendi imzalanyla yazı yazabilirler. Platform üyeleri
nin yazması ve özellikle de dikkat çekici konularda yazmalan; platformun üyesi 
olmayan yurtsever ve sosyalistlerin yazmalan içinde te§vik edici bir vasıta olac
akbr. 

ROJEV dergisi iki ayda bir, Kürtçe ve Türkçe çıkar. Umut ediyoruz ki, Kürt 
halkına ve yurtseverlerine verdigirniz sözlerde yalancı çıkmayalım, sözlerimizi 
yerine getirelim. Bunun için de, okuyuculanmızın ve Platform üyelerinin daya
Ul§Masına ihtiyacımız var. 
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İbrahim GÜÇLÜ - Mamoste HIVZ~ 

Körfez'deki Savaşı Anlama Ozerine 

Son birkaç yıldır, özellikle de S. Birligi'nde Gorbaçov'un devlet ba§kanı 
olmasıyla birlikte, "yumuşaına", "barJ§ sürecinin güçlenmesi" ve "nükleer silahia
nn indirimi" çabalan göze batar bir durumdaydı. Bu çabalann göze batarlıgıııın, 
iki dünya büyügünün işe soyunma.sıyla gündemle§tigi de kabul edilir bir olgu, 
olmalı.Bu olgunun kendisi, dünya batl§llliD bozulmasmda, aynı zamanda bu iki 
büyügün sorumlu olduğunu gösteriyordu. Böylece, dünya bai'I§mln, huzurunun 
asıl bozuculan, bu illetierin ortadan kalkınası için paçalan sıvamaya başlamışlar
dı. Bir yasa vardır, "bozanın kendisi daha iyi yapar". Bu yasa, dünya ölçegindeki 
gerçekte de kendisini ispatlıyordu. Dünyanın huzurunun, batl§llliD, ekolojisinin 
bozulmasında asıl sorumlular, nedeni ne olursa olsun, bunu düzeltmeye çalı§ıy
orlardı. Bunun kendis~ bir olumlu başlangıcı ve adımı ifade ediyordu. 

Bu süreç, iki büyük devletin devlet ba§kanlannm, deği§ik zaman momentle
rinde, deği§ik önemli siyasi merkezlerde ve en sonunda da Malta'da görüşme
leriyle birlikte, önemli bir ivme kazandı. İki büyük devlet arasındaki sorunlann 
çözümü konusunda, somut adımiann atılması şartlan tümden olgunlaştı. Tabi 
~ iki büyük devlet arasındaki sorunlann çözümü konusundaki adımlar, iki 
devletle sınırlı kalmıyor, iki devlet çevresindeki halkalan, devletleri ve güçleri 
de anında, etkiliyordu. S. Birligi'nin her adımı "sosyalist" ülkelerde yansı bulu
yordu. Aynca bu adımlar, bu ülkeler siyasi rejimlerinin, devlet sistemlerinin ve 
yönetimlerinin degi§mesini gündeme getirecek; o devletlere her yanıyla yeni bir 
çehre kazandıracak bir düzeyi belirledi. ABD'nin atttığı adımlar da, endirek bir 
biçimde başta İngiltere olmak üzere, Batı Avrupa ülkelerini etkileyen bir geniş 
halka oluşturuyordu. 

35 Batı ve Doğu Avrupa ülkesinin Fransa'da toplanmalan, AGİK Paris Şartı 
Belgesi'ni imzalamalanyla, iki büyük devlet ve bu iki büyük devlet etrafında 
kümelenen devletler arasmda soğuk savaşın son bulduğu kanaatı yaygın bir hale 
geldi. O günden bu yana olan gelişmeler, bu tespitin en genel çerçevede bir 
doğru olduğunu gözler önüne sermiş durumda. 

Ama iki küme devlet arasmda soğuk sava§m son bulmasımn, dünyamn çeli
§kili gerçegini, dünyamn başka bölgelerindeki çatışmalı konumlan, ortadan 
kaldırma güç ve yeteneginden olmadıgım da olaylarca ortaya çıkanyordu. PA
NAMA Krizi bu doğrunun ipucunu dünyaya sundu. Körfez bunalımı, bu gerçegi 
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çarpıa bir biçimde gözler önüne serdi. Elbette bu noktada bu geli§melere 

bakarak, büyükler arasındaki soğuk savaşın son bulmasının "birşey olmadıgı"m 

ileri sürme "gaflet"ine dÜ§müyoruz, başkalarımn da dÜ§memesi gerekir. 

Bu noktada bir saptama da yapmak gerekir: "Soğuk savaş" döneminde, dü

nyadaki olaylara ve geli§melere, çok sistemlilikten gelen bir parçalı yaklaşım 

vardı. Bu yaklaşımlardan, iki büyük devlet, olayın niteligine, nüfuz alanına ve 

zamana göre agrrlıgını koyabiliyor, birdigeri §iddetli bir biçimde kar§ı çıkıyordu. 

Bu anlamıyla, meselelerin entarnasyonalizme olması daha zor ve parçalı idi. 

Soguk savaş sürecinin bitiminden sonra, çok sistemlilikten kaynaklanan parçalı 

yaklaşım yerine, daha bütünlüklü bir yaklaşımın yaratılması sürecinin başladıgım 

görmek gerekiyor. Bu anlamıyla, dünyanın çelişkili ve çat:şnalı konumu içinde, 

bölgesel sorunların daha hızla enternasyonalizme olacagı da açık. Körfez buna

lımı ile birlikte, bu gerçekte çarpıa bir biçimde görülmeye başlandı. 

Panama krizi, uzun sürmedi. ABD'nin ~endisinin yarattığı belayı ortadan 

kaldırması, elini kolunu bagl.ayıp Anıerikaya getirmesi ve yargılaması zor olma

dı. Çünkü Panama, her yönüyle ABD'nin arka bahçesi konumundaydı. Panama 

lideri kendisini yaratan ve ayakta tutana başkaldırınca, ayakta kalamadı: Sonunu 

hep birlikte gördlik. Bu gelişinenin de ortaya çıkardıgı çıplak bfr gerçek: Her 

ülkenin yönetimi, liderligi, esas olarak kendi halkından gücünü almaya çalJşma

hdır. Bunun içinde, halkın katılımını saglayan ve onayım somutlayan demokra

tİkle§menin her yönüyle, her sahada gerçekle§tirilmesi gerekir .. 

2 Ağtitos 1990: Körfez krizinin keskin çizgileriyle kendisi ortaya koyduğu 

tarihtir. Çünkü, bu tarihte, Kuveyt, Irak silahlı kuvvetleri tarafından i§gal edil

ın.i§ti: Bu anlamıyla keskin çizgileri ifade ediyordu. Yoksa Körfez krizi, o tarihten 

öncesine dayamyordu. Ayrıca, Körfez krizinin boy verdigi saha, Ortadogu, 

bunalımın, çat:şnalann, çelişmelerin ve kavgalarm varoldugu yapısalhktadır: 

Ortadogu denildigi zaman, çat:şna, çeli§me; Kürt- Arap, Türk-Arap, Kürt

Türk, Kürt-Fars, Arap-Arap, Arap-Fars, Yahudi-Filistin kavgası akla 

gelir. 
Bu tarihten sonra, bütün dikkatler Körfez ve Ortadogu Bölgesine çevrildi. 

Irak lideri Saddam, iflas eden tüccarın seki defterleri karJ§tırması tutumuyla; 

Kuveyt'e olan borcunu ödememesi için petrol fiyatlannda çıkardıgı "hır", bütün 

ara-bulucu giri§imlerine ragmen, §ark usulü aldatmacalar la birlikte, Kuveyt'in 

i§gali ile noktalandı. Irak, Kuveyt'i i§gal ettikten sonra, kendi i§galini meşru 

göstermek için, "ilerici-yurtsever Kuveyt güçlerinin istegiyle Kuveyt'e gidil

digi"ni ileri sürdü: Bunun sonucu olarak, kukla bir Geçici Hükümet kurdu. 

Bunun üzerine, başta ABD olmak üzere, bütün Birleşmiş Milletler üyesi devlet

ler büyük tepki gösterdiler. Birleşmiş Milletler hızla toplanarak, Irak kuvetleri

nin Kuveyt'ten çekilmesi karan aldılar. Bu karar üzerine, Irak, Kuveyt'i ilhak ve 

27. il ilan ettigini açıkladı. Bunun üzerine yeni teoriler üretmeye başladı: Ku

veyt'in eski tarihlerde de Irak topraguun bir parçası oldugunu, emperyalistlerin 

oyunlan sonucu Kuveyt'in Irak topraklanndan kopanldıgım, sun'i bir devlet 

oldugunu, açıkça savundu. Bu tezierekanan solcular da oldu. Bu solcular, işi o 

kadar ileri götürdüler ki, Irak'ın Kuveyt'i zorla i§galini, meşru ve üstelik Arap 

milletinin birleştirilmesi meşru eyleminin bir parçası oldugunu savundular. Ama 

unutuyorlar dı ki, sosyalistler, demokratlar, zora dayanan hiçbir birligi savun-
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mazlar. Ayrıca, Irak devletinin de, Kuveyt ve diger Arap devletleri gib~ İngilizle
rin politikası sonucu tarih sahnesine çıktıklannı, hafıza unutkanlıgı ile gözden 
kaçınyorlardı. 

Birleşmiş Milletler, Irak'ın Kuveytt'en çekilmesi için genel bir ekonomik 
ambargo uyguladı. Bu ambargoda, Irak üzerinde etkili olmayınca; zorla Ku
veyt'ten çıkanlması konusunda 678 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Meclisi 
kararı benimsendi ve 15 Ocak'a kadar Irak'a süre tanındı. 

Irak'ın Kuveyt'i işgal'inden sonra, başta ABD olmak üzere Birleşmiş Millet
ler' deki tüm büyüklerio büyük tepki d uyması, bölgede yeni bir kapışmanın 
olacaguu gösteriyordu. Günler geçtikçe, ambargonun gerekli etkinligi göster
ınemesi ve aleabinde 678 sayılı kararın kabul edilmesi, bölgede sava§l daha güncel 
kıldı. Bu süre içinde, "bölgede bir savaş olsun mu yada olmasın mı?", "Bölgede 
bir sava§ln çıkması Ortadoğu halklarının ve dünyanın yararına mıdır, değil 
midir?", "Sava§l.D çıkması Kürtlerin lehine midir, değil midir?" sorularıda yogun 
bir biçimde tartışma gündemine geldi. 

Tabi, şu gerçegin altını çizerek belirtmek gerekir ~ Irak'ın Kuveyt'i işgal 
etmesi ile birlikte, Kürt sorunu, Güney Kürdistan'a baglı olarak da dünyanın 
dilinde telafuz edilmeye başlandı. Çünkü, o noktadan sonra, dünyanın belirli 
çevreler~ özellikle de dünyanın kaderini elinde tutan, Saddam'ı yaratan güçler, 
Kürtlerin ba§J.Da getirilenleri, Halepçe katiarnını hatırlamaya başladılar. Bunun 
ötesinde, Kürtl~rin Irak'ta ciddi bir ulusal ve siyasal güç olmasından dolayı, Irak 
rejiminin zayıf düşürülmesinde ve hatta devrilmesinde, Kürtlere önemli roller 
düşebileceği de perde arkası hesaplarda öne çıkıyordu. 

Kürtlerin büyük çogunluğu, bunalım sürecindeki gelişmelerin içinde, T.C'nin 
de soruna aktif taraf olmasıyla birlikte, "sava§ln çıkmamasını", "ambargo ve Irak 
iç muhalefetiyle, dolayısıyla Kürt halkının gücüyle Saddam rejiminin yıkılınası 
sürecinin agır basmasının halkımızın çıkarlarına olacagı" görüşünü savundular. 
Bu süreçte, aynı zamanda, Kürt sorununun öne çıkması, dünya devletlerinin 
Kürtleri ciddiye almaları konusunda çabalar gösterdiler. 

Körfez savaşı, Kürt halkının iradesi dışında, Ocak ortalarmda başladı. Günü
müzde de bütün şiddetiyle devam ediyor. "Sosyalist" ve kapitalist tüm büyük 
devletler, ektikleri rüzgarı, fırbna olarak biçiyorlar. 

Kürt halkı, savaşlardan, çok büyük acılar çeken bir halktır. Bundan dolayı, 
hiçbir zaman, savaşlara, kendi isteğiyle taraf olmamıştır. Ama, kendi ulusal 
demokratik haklarını almak, kendini savunmak, kendi üzerindeki baskı ve zulmü 
bir tarafa itmek için savaşlara taraf olmuştur. Ne yazık ki, bugüne dek, bütün bu 
savaşlardan da, kendi konumundan, tarihsel talihsizliginden dolayı en büyük 
zararı kendisi görmüştür. Bugün Körfez savaşındaki her kaybı kendi kalbinin 
derinliğinde hissetmekte; Halepçe katliamını ve diger karşı karşıya kaldığı 
birçok katliamı gözlerinin önüne getirmektedir. Bunun içinde, her bir çocuğun 
ölümünden, bir Araptan daha fazla acı çekmektedir. Ama bir gerçek var ki, Kürt 

·halkının şimdiki konumu değişmeyene; özgür, bagımsız ve demokratik bir dev
lete kavuşmayana dek de, bu savaşlar içinde olacak. Onun için duygulan bir 
tarafa bırakmadan, sağ duyulu ve realist değerlendirmelerin yapılması gerekir. 

Körfez sava§J.Dda iki taraf sözkonusudur. Taraflardan bir~ Irak devletidir. 
Diger taraf, ABD'nin başını çektiği Müttefik Kuvvetleridir. Taraflann konum-
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lan ve sa~a hedeflediklerinin önemli olduguna şüphe yoktur. Bu durum tespiti 

içinde, Kürtlerin tutumlannın ne olacaguu saptamak önemli olacaktır. 

Irak, Kürdistan'ı sömürgele§tiren bir ülke. 1960 yılından bu yana, 4 yıllık 

(1970-74) kısa bir süre devre dışı bırakılırsa, Kürt halkını yoketme savış 

içindedir. Bu savaşın sonuçları, Kürt halkının kaybı bilinmekte. Y a§aDan sürgün

ler, katliamlar ve Halepçe'de kimyasal silahların kullanılmasından sonra Kürdi

stan insanının yarı nüfusunun Kürdistanı terketmesi üzerinden uzun bir zaman 

geçmi§ degil. Bugün dahi, emperyalisdere kar§ı haklı bir sav~ verdiğini ileri 

sürmekte olan Irak Rejimi ve onun diktatör lideri Saddam, Kürtlere kar§J. olan 

dii§manbgından vazgeçmi§ degil. Bu sav~a da, Kürtlerin en fazla yokedilen 

olması için, cepheye sürmektedir. Yine bu yıllarda, 1980 yılı sonlarından, 1988 

yılı ortalarına kadar, İran'a kar§J. başlattıgı sava§l bütün §iddetiyle sürdürdü. 

Mecbur oldugu için savış durdurmak durumunda kaldı. Yoksa, İran'ın merkezi 

otoritesi altmda bulunan birçok bölgeyi işgal-ilhak ile kendisine baglayacaktı. 

Kürtlere kar§ı savış devam ederken, İran'a kar§ı savaş daha yeni durmU§ken, 

Saddam ayağının tozu ile Kuveyt'i i§gal etti. Kuveyt, bir Arap ülkesi, İran'a kat'§l 

sava§I.Dda, lrak'a büyük maddi yardımlar yapan, "karde§ ülkeler" arasında yer 

alıyordu. Görünen o ki, nufüzunu Kiıveyt'le de simrh tutmaYaı-ak, S. ·Arabistan 

ve diger Haliç ülkelerini de Irak topraklarına katacaktı. Arkasından, Saddam 

imparotorlugunun getireceklerini beklemek gerekiyordu. Eğer ABD'nin b~ 

çektigi ülkeler bloku gerekli tepkiyi göstermese~ bazı Türk solcularmm zora 

dayanan Arap Birliği projesini çok çok ll§aD. bir imparatorluk tarih sahnesine 

çıkacak, bir diktatörde Ona hükmedecekti .. Ama görünen o ki, bu hayaller 

kursaklar da kalmak üzere .. 
ABD'nin hapı çektigi devletler blokunun, Kuveyt olayına bu kadar sert tepki 

göstermesinin, tek başına insan bakla ve özgürlükleri, "ulusların egemenliği" 

prensibinin korunması ile izah edilir bir yanı yoktur. Elbetteki gelinen 3§aD1ada 

dünyadaki degi§meler, ismi geçen blokdaki ülkelerdeki degişmeler ışğında, 

gittikleri yere, kendi motiv prensiplerini de götürecekler. Körfez bunalımımn 

başlamasından sonra, Arap §Cyhlikleri ve krallıklarında reformcu taleplerin uç 

vermeye başlaması bunun göstergelerinden olsa gerek. 

Ayrıca, ABD ve özellikle Japonya ve Batı ülkelerinin, Körfez'deki petrol 

düzenine bağımlılığı tartı§ılmaz ve önemli bir gerçektir. Bu bölgedeki petrol 

egemenliginin, " ne ettigi belli olmayan bir diktatör"ün eline geçmesi, bu ülkele

rin işlerine gelmiyecegi gibi, bölge ve dünya dengelerini alt- üst edecegi de bir 

realite. Diger yandan, ismi geçen blokun, Kuveyt'in çıkarlarını savunmakta 

olması ve Kuveyt halkının ve diger Arapların çogunlugunun destegini görmesi 

de, Onlara, bir "haklılık" ve eylemlerine bir "me§ruiyet" kazandırdığı da ortada. 

Yani haklılık- haksızlık kategorisi içinde durum değerlendirilecekse, ABD'nin 

ba§im çektigi devlet blokunun tarihsel, hak- hukuk açısından haklılığı birazcık

ta olsa sözkonusu. 
Peki, "bu tabloda Kürtlerin yeri neresi olmalı?" sorusu oldukça güncel ve 

canalı cı. 

Daha önce belirttigirniz gibi, Kürtler sava§ istemiyordu. Saddam diktatörlü

ğünün yıkılmasım; demokratik bir Irak'ın ve Kürtlerin tüm ulusal demokratik 

haklarına sahip oldugu federal bir devlet sisteminin yaratılmasımn, iç mücadele 
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süreci ile belirlenınesini istiyordu. Bu isteğine rağmen, savaş başlailll§ durumda. 
Savaşm taratlardan biri, Irak devleti, Kürt halkının stratejik ve dogrudan düş
manıdır. Tarihsel olarak devam eden mücadeledemizdeki isteğimizin bu savaşta 
da öne çıkması, hakkımızdır. Bu istek, Saddam Rejiminin yıkılmasıdır. Bugün, 
bu rejimin yıkılınası için, devreye giren güçler, başka bir biçimde stratejik 
hedefin imha edilmesinde yardımcı olmaktadırlar, Saddam rejiminin kollarının 
ve kanatlarinın kınlmasına çalışmaktadırlar. Bu da, Kürt halkırun çıkanyla, 
FN'nin karariarım ve uygulayan güçleri yan yana düşürmektedir: Bu da çok 
dogal ve normaldır. Bu savaşm, Saddam rejiminin yıkılmasıyla sonuçlanması, 
Kürt halkının istegi olmalıdır. Tersi bir durumda, Kürt halkı için yeni bir açmaz, 
bir kadastrof ortaya çıkacaktır. 

Saddam Rejiminin yıkılması, yada Irak devletinin yeni bir konuma gelmesin
de, Kürtlerin tayin edici bir unsur oldugunu, dünyaya anlatmak gerekir. Aynca, 
anlatmadan da onların anlamalan gerekir. Bunu bugüne dek anlamamalarımn, 
Kürtlerin sorununun çözümünde adil tarafgirlik içinde olmamalarının; Saddam 
rejimini, Batısı ve Dogusu ile güçlendirmiş olmalannın, insanlık için ne büyük 
bir ucube yarattıklarının bedelini ödemek durumdaydılar: Bugün de ödüyorlar. 

Bölgemizde, adaletli, demokratik ve barışçıl bir düzenin yaratılması, ana 
sorunlardan biri olan Kürdistan sorununun haledilmesinden geçecektir. Bütün 
bu olup bitenlerden sonra, Kürdistan sorununun, bu aşamada da, adalet, insan 
haklan v.b. gibi ulu kavramlar arasında kaynayıp gitmesi, Kürtlerin, bölgeyi ve 
dünyayı insanlığa zindan etmesi gibi "tarihsel haklılif)"m yaratabilir. 

Bu kO§ullarda, büyük güçler savaşmaktadır. Özellikle, Güney Kürdisan'da 
ulusal demokratik hareketin güç temerküzünü saglaınası, örgütlenmesini güç
lendirmesi gerekir. Bu anlamıyla, Irak Kürdistanı Cephesi'nin, bu savaşa dogru
dan ve fiilen taraf olmamasım olumlu kacylamak gerekir, anlamak gerekir .. 

Bu saV8§1ll sonucunda, dünya güçleri bir masaya oturacaklardır. Bu masaya 
otururken, çözümlenecek asıl sorun Ortadogu sorunu olacaktır. Kürt halkıda bu 
bölgenin etkin ve yaygın bir halkı; sorunu çözümlenmemi§, tarihsel haksızlıkla 
karşıya kalan halkı olduguna göre, görüşmelere taraf olması gerekir. Bunun 
içinde, Kürdistan siyasal güçlerinin ve yurtseverlerinin güçlerini birle§tirmeleri 
gerekir. Ulusal demokratik güçlerin birle§ik gücü, uluslararası platformlada sıkı 
ilişkiler kurarak, halkımızın taleplerini somut bir biçimde sunmalılar, gelecek ile 
ilgili muhtemel tüm gelişmelerle ilgili dünyayı bilgilendirmelidirler. 

Türkiye'nin Başı Özal Mücize Mi Yaratıyor? 

Türkiye'nin bugünkü başı ve dünkü başbakanı Özal, hükümet olduktan kısa 
bir süre sonra, kendi ekonomik, siyasal icraatlarından çok memnun oldugundan 
olacak ki, sık sık "Türkiye'ye çağ atlattıklarından" dem vurmaya başladı. Ama bu 
sözü, birilerini sırf kiskandırmak yada birilerine gıdıklamak için yapıyorml.l§ gibi 
de, her fırsattan dile getiriyordu, getiriyor. Buna kacylık olarakta, burjuva 
muhalefet güçleri de çok kızgın bir biçimde, Özal'ın bu sözünü küçümserneye 
çalışıyorlardı. Ama bu sözü küçümserken de, Özal kat'§1Sında ezildiklerini de 
dı§a vurmaktan kendilerini alıkoyamıyorlardı. Çünkü, burjuva muhalefet, iktidar 
yada Özal hükümeti karşısında, ciddi bir alternativ ekonomi- politika üreteme-

9 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



den, Özal'ın ileri sürdüklerini tartışmaktan, evirip çevirmekten ba§ka bir şey 
yapamaz durllına düşüyorlardı. Gerçekten de, son dönemlerdeki gelişmelere 
bakıldıgı zaman, Türkiye'nin başı Özal'ın, her dönemde, kendi muhaliflerinin 
fazlasıyla uğraşacakları, evirip çevireceği sorunları ortaya atmakta, tartıştırmak
ta "Türkiye'ye çag atlattığı"na inanmamak elden değil. 

Son zamanlarda da, 2932 Sayılı Kanunun Ortadan Kaldırılması, Kürtçenin 
Serbest Bırakılması, TCK'nın 141, 142 ve 163.maddelerinin kaldırılıp, yeni bir 
düzenlemeye tabi tutulması sorunları da, burjuva muhalefet açısından aynı 
tabioyu ortaya çıkartlll§ durumda. Burjuva muhalefet, Özal'dan farklı ve ileri bir 
şey söylemiyor, ortaya atılan sorunları eveleyip geveliyor. Özellikle de, 12 Ey
lül'den sonra, şapkayı eline alıp hükümeti tepkisiz bırakan ve Evren gözaltısında 
kaldıktan ve Özal'ı dişine uygun görüp, muhalif oldugundan beri, çok çok 
libaralizmden ve demokrasiden bahseden Demirel tam da baklayı agızdan 
çıkararak, Özal'dan bile çok çok geri oldugunu gösterdi. 2932 Sayılı Yasanın 
değişikliği ile ilgili olarak, birçok şeyi agızdan eveleyip-gevelerken, herkes 
daha ileri bir proje sunacagı beklentisi içindeyken, meşhur-maruf deyimle ve 
Özal'ın 2932 Sayılı Kanun değişikliği ile ilgili söylenen "dag fare doğurdu" sözü 
bir o kadar da Demirel için geçerli bir söz oldu. Demirel eveleme-geveleme 
arasından, Kürtlerin isminin bile telafuz edilmesinin bölücülüge kaynaklık ede
ceğini, bunun için bu sorunla oynamanın, "ateşle barutun yanyana konulması" 
gibi bir hassasiyet gösterdiğini açıkça dile getirdi. Zaten başı kel olan Demirel, 
diğer yanıyla da şapkasını düşürerek kelini gösterdi.. Bunu şaka yollu bir girişten 
kabul ederek, asıl soruna girebiliriz. 

Son bir ay içinde, Türkiye'de iktidar, daha dogrusu iktidar-hükümet deni
lince akla gelen Özal, meselenin sahibi Kürt halkı için değil, meselenin köklü
tarihsel düşmanı Türk devleti ve devlet güçleri açısından, şaşırtıcı açıklamalar 
da bulundu ve bazı değişiklikleri hızla gündeme getirdi. Nedir bu değişiklikler?: 
2932 Sayılı ve Kürtçe'yi de yasaklayan kanunun ortadan kaldırılması, bu sorunun 
yeni bir kanunla düzenlenmesi. İkincisi, TCK'nın 141, 142 ve 163. maddelerinin 
TCK'dan kaldırılacagı, sorunun yeni bir Terör Yasası ile yeni bir çerçeveye 
kavuşturulacagı idi. Tabi ki ikinci sorun, devlet güçleri için çok şaşırtıcı bir sorun 
değildi. Bu sorun, daha önceki dönemlerde de, belkide onlarca defa telafuz 
edilen bir sorundu. Ayrıca, onyıllardır üzerinde konuşulan bir sorun oldugu için, 
devlet güçlerinin aşinası oldugu, kendi içlerinden, bu sorundan ne zaman kur
tulacagız, acaba bunun için bir kurtarıcı çıkmaz mı, diye uroarcı oldukları bir 
sorundu: Komünist ve Sosyalist Partilerinin kurulması da, bu konuda epeyce 
aşinalıgı saglanıış durumdaydı. Tabi ki fiili durum yeterlidir dememek gerekir. 
Bunun hukuki ve resmi bir biçimde de tescil edilmesi, daha güvenceli bir olay 
oldugu ortada. 

Demek ki son değişiklik önermeleri içinde önemli olan sorun Kürtçe'nin şu 
veya bu boyutta resmi olarak serbest bırakılması sorun uydu. Yasal planda sorun 
bu olmasına ragmen, Özal sorunu orada bırakmadı. T.C'nin devlet başkanı 
olarak ilk ve resmi bir biçimde Kürtlerin varlıgından ve Kürtlerin 12 milyon 
oldugundan; Türkiye'deki Kürtlerin, tıpkı Türklerin Yunanistan ve Bulgaris
tan'daki soydaşlarının haklarını takip ettikleri gibi, diğer devletlerin sınırlan 
içinde yaşayan soydaşlannın haklarını takip etmesi hakkının oldugundan; Kürt-
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terin çoguııluğunun Türkiye'de yaşamakta olmasından dolayı, Kürtlerin hami
liginin Türkiye'ye dii§tüğünden, bundan sonra bu görevin yerine getireleceğin
den; bugüne dek Kürtlerin hiçbir biçimde Irak'ta bir siyasal statüye kaVışnalan 
istenmemesine rağmen, Irak'ta Araplann, Kürtlerin ve Türklerin Federal Bir 
Cumhuriyet olU§turabileceklerinden bahs edilmesi, sorunu daha boyutlu ve 
önemli kıldı. Hem de bütün bunlar, bölgede bir sav3§1Il bütün §iddetiyle devam 
ettigi kO§ullarda dile getiriliyordu. 

Devletçi güçlerin sahip olduklan gelenesel deger yargıianna ve Türk devle
tinin yapısal özelliklerine vuruldugu zaman, kat'§tya çıkan tablo: Şa§kınlık, buru
kluk, endi§e, korku, kaybetme duygusu, tepki- reaksiyon karışımı duygu ... 

Tabi ki Kürt yurtsever çevreleri açısından ba§ka bir kU§ku ve endi§e gündeme 
geldi. Hakh olarak, her Kürt yurtsever çevresi, "bayram degil seyran degil 
eniştem beni niye öptü?" diye biribirine sormaya ba§ladı. Üstelik bu degi§iklik 
önerisi gündeme geldiginde: Türkiy~'nin, Irak'a ilişkin ve Musul-Kerkük'e 
girebilecegi hesaplan somutl3§Dlaya başlıyordu. Durum böyle olunca, sorun 
daha karmaşık bir hale geliyordu. Buna artı ek olarak, "Kürtlerin aldatılacagı", 
"bir oyunun ortada oldugu" gibi tartışma boyutlan da, devre dı§ı bırakılmaz 
boyutlardı. Bütün bunlar, aynı zamanda, sorunun önemini ve üzerinde durul
maya degerliliğini ortaya koyuyor. Biz de sonuıu qelemenin gerekliligine inan
dığımız gibi; genel bir çerçeveyi de ortaya koymaya ça11§3C88ız 

T. Cumhuriyeti'nin kurulu§undan sonra, "Batıalık" ve Avrupa Ülkesi olma" 
fikri ve eylemsel ana abmlardan biri oinıupr. Özellikle de, yeni devletin başmın 
bu egilimde olması, bu egilimi körüklemede avantaj yarauyordu. Üstelik bu 
akım, yeni 

degildi. Osmanh İmparatorlugu zamanında da, Avrupa'da okuyan Türk ay
dınlan yoluyla taşuııııl§tı. Bu fikir akımının etkisiyle, meyutiyet dönemleri ba
§latılmı§tı. Bu aynı zamanda, modern anlamda demokratik hak ve özgürlüklerin 
telefuz edilmeye ba§landıgı dönem oldugu da kabul görmekte. 

Fakat, Türkiye'de Avrupalı olmak, ha deyince olacak bir i§ degildi. Tür
kiye'nin sahip oldugu §ark ve islam kültürü ve gelenekleri ile, Batıhh olmadeger 
yargılan arasında köklü bir ça~a sözkonusu idi. Topluma egemen olan §ark 
ve islami kültür degerleri, Batıh deger yargıianna kat'§t büyük bir direnç göster
mekteydi. Buna artı ek olarak, §arklılıgı ve islamcu kültür ve gelenekleri temsil 
eden akımlarm sistematik, örgütsel dirençleri de soruna eklendigi zaman, i§ 
daha karmaşık bir hal almı§tır. Bundan dolayı, Türkiye, dogululuk deger yargı
lan ile batıhhk deger yargılannın mücadele alanı olmU§tur. Bu mücadelenin 
geli§im süreçlerinde, devletçi güçlerin genel hatlanyla Batıhhk egitimlerinden 
ve deger yargılanndan yana olmalarmdan dolayı, Batıhhktan yana tarezinin 
kefesi egilmeye ba§lamıştır. Ama bu mücadele ve sürecin belirledigi tablo, çogu 
zaman trajedi- komik salınelere yol aÇIIll§tır. Halen de bu durumdan kurtulmU§ 
degildir. 

Tabi ki Türkiye'deki Dogululuk-Batıhhk mücadelesi, uluslararası ili§kiler
den soyut seyreden bir mücadele olmaıtıJ§tır. Bu iki toplumsal-siyasal egilim, 
kendi deger yargılarma uygun bir biçimde uluslararası ilişkileri de tayin etmeye 
çalşyorlardı. Dogululuk mantıgı, Ortadogu'nun islam ülkeleriyle ilişkilerin 

geli§tirilmesini isterken, Batıhhk mantığı, Avrupa ve ABD ile ilişkilerin geli§ti-
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rilmesinden yanaydı. Resmi devlet güçlerinin eğilimi ve mekanizma, Batılılıga 
göre ayarlandıgm.dan, ABD ve Avrupa ile ili§kiler ağır basmaya, T.C'nin ulusla
rarası ilişkilerinin de ana çizgilerini tayin etmiştir. İkinci Dünya Savaşından 
sonra, ABD'nin kapitalist dünyanın b3§1DI çekecek derecede güçlenmesi, dünya 
hegemonyasını eline geçirmesi ile birlikte, T.Cumhuriyeti'nin ABD'ye bagımlı
lığı giderek artDU§br. Böylece o tarihlerden sonra Türkiye'de Batılılık, Avrupa 
ve ABD merkezleİine bagımlı bir biçimde gelişm.i§tir. 

Türkiye'nin bu kadar Batılılığı benimsernesi ve bunun için çaba göstermesi; 
uluslararası ilişkilerini buna göre ayar laması, aynı zamanda onlara benzemesinin 
zorunlulugunu ortaya çıkarDU§br. Bu benzeme de yordamınca, kendi dinamikle
rince olmayınca, hep çarpık olmU§tur. Batıdan ahnan kurumlar, kurallar, Dogu
lu kültür ve gelenekleriyle kanlarak bir yapılanmaya kaVU§ffiak durumundaydı. 
Ama sonuçta, Batıya benzeme, Ortadogu'nun diğer ülkelerinden farklı kurum
la§Dlayı ve bir yapılanmayı sergilemiştir. 

Bu çaba trajedik- komik bir rota da bugün de devam ediyor. Özal'ın iktidara 
gelmesinden sonra, İslam-Türk kültürü sentezini ana miliver akım haline 
getirme çabası olmasına rağmen, bununla çatışır, örtÜ§mez gibi görünen Batılılık 
sevdası da son bulmamıştır, tersine daha da alevlenmiştir. Bu sevda belirli bir 
dönemden sonra, Özalın, "çag atlama" teorisinin bir gereği olarak, AET'ye girme 
merkezinde dügümlendi. Bu sevda, Özal'da bir aşka dönii§tü, AET'eye girme 
bayrağını ba§kasına kaptırmamak için, olmadık madrabazhklar yapmak duru
munda kaldı. Bunun için, kafasını olmadık duvarlara vurdu. 

Bu sevdası 8§k çizgisinde devam ederken, ana bir handikapla kai'§I kai'§Iya 
kalıyordu: Türkiye'nin demokratik bir ülke olmaması. Türkiye demokratik ol
mayınca, AET'in normlanna uygun düşen bir ülke olamazdı, o zaman da 
AET'eye üye olamazdı. AET ülkeleri ve AET'nin yetkili kurullan da bunu açıkta 
dile getiriyorlardı. A ynca, sorunun ekonomik normlarla da bir bagının olduğuda 
çoğu fırsatta dile getiriliyordu. 

Türkiye'de demokrasinin iki ana sorunu sözkonusu idi. Bu sorunlardan biri, 
insan hak ve özgürlüklerine ilişkin boyuttu. Örgütlenme, fıkir, basın- yayın 
özgüriiigünün olmaması, çogulculuğun tanmmaması. Bundan dolayı da, sol ve 
komünist örgütlerin kurulmasına müsaade edilmemesiydi. Sorunlardan ikincisi, 
Kürt halkmın ulusal demokratik haklarından yoksun kalmasıydı. Türkiye, bütün 
uluslararası platformlarda ve AET platformunda bu sorunlarda takılıyor, sınav
dan geçemiyordu. 

Aynca liberal bir ekonomi ve "serbest piyasa ekonomisi"nin diktatoryal bir 
rejimle örtÜ§mesinin zorluklan da, başta Özal olmak üzere, yönetici kadro 
tarafından aniaşılmaya başlanıyordu. 

Bu noktada bir saptama yapmak gerekir: İşte o aşamada, Özal için bu 
sorunların çözümlenmes~ kafaya vurmaya b3§ladı. Sorunun çözümlenmesi için, 
dayandıgı güçlerinde zorlama içinde olduktan, bu sorunlar çözülmeden, Tür
kiye'nin sorunsuz gelişmesinin, kendilerinin de rahatlıkla yardım yapmalarının 
olanaksızlığı anlatıldı: Bu olanaksızlığı, ilk zamanlar kapalı kapı artlannda, daha 
sonra açıkça yayınladıklan raporlarda dile getirmeye başladılar: Amerika sena
tosunun, Avrupa Parimentosunun ve diğer uluslararası platformların (ABD ve 

12 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Avrupa ülkelerinin etkin olduğu) yayınladıldan bildiriler hepimizin hatırlann
dadır. 

Bu durumda, bu sorunlann adım adım çözümlenmesi için paçalan sıvamak 
dii§erdi. 

Demek ki bir mücizenin yaratılmasından değil, çıkariann gerekli kıldıklarını 
yapmaktan bahsedilebilinirdi. 

Sosyalist ve Komünist Partinin örgütlenmesine ilişkin yumll§aDlayı, yada hal 
çaresini bulması zor degildi. Ayrıca, 12 Eylül ve 12 Mart öncesinde de sol partiler 
vardı. Sol ve komünist düşünce, devletçi güçlere de çok çok yabancı fıkirler 
değildi. Nasıl olsa devletçi güçlerin babası M. Kemal Atatürk, "Komünizm bu 
memlekete gelecekse, biz getiririz" dememi§ miydi? Tabi tam o dönemde, ba§ta 
S. Birligi olmak üzere, tüm Dogu ülkelerindeki degişmeler; sosyalizmin yeni 
yorumu ve Türk komünistlerinin "ulusal sosyalizme" dönii§e hazır olmalan da, 
süreci hızlandırdı. D~daki komünistlerin Türkiye'ye gitmeleri ve Komünist 
Partilerini yasal olarak kurmalan, bu sürecin geli§mesinin i§aretlerini vermişti. 
Gelinen 3§anlada, TCK'nın 141, 142 maddelerinin kaldırılması ile, sorunun 
resmi bir veche kazanacagı görülmekte. 

Daha önceki satırlarda da belirttigimiz gib~ Kürt sorununda işler bu kadar 
kolay olamazdı. Ciddi bir hazırlık ve bazı güçlerin ikna edilmesi; bazılannın da 
ba§ka bir biçimde hizaya getirilmesi gerekirdi. Bu hazırlık, iktidarın, resmi 
çevrelerin kalelll§Örlerinin kanalıyla sorunu tartışmaya getirmekle ba§latılabil
inirdi. M. Ali Birant'ın bir dönem Kürt sorunu ile ilgilenmes~ Güney Kürdistan 
örgütleri ile görüşmes~ onlarla Türkiye arasında arabulucu misyonuna soyun
ması; giderek işi Bekaa'ya kadar vardırması; Kuzey Kürdistanlı güçlerin birlik 
sorunlan ve durumları ile ilgilenmes~ bu hazırlık eyleminin bir parçası olsa 
gerek. M. Ali Birant'ın bu çabasının ABD ve Özal'dan bağımsız olmadıgım o 
zamanlarda Kürtler biliyorlardı. M. Ali Birant, Kürdistan'da o dönemde verdigi 
konferanslarda da bunu dile getirmekten geri kalmıyordu. Ama bu süreç, o 
kadar rahat sürüklenecek bir süreç değildi. Birçok engelle karşı kacyya idi. 
Onun için, zaman zaman üstü örtülen bir sorun haline geliyordu. Ama şu bir 
gerçekti ki, Özal ve ekibi, kendi dışında olan odaklann, kişilerin ve siyasal 
partilerin Kürt sorunundaki tartışmalarını, kendi hazırlık döneminin birer par
çasından saydıgım bugün tespit zor olmuyor. 

Tabi ki, Kürt sorunu devletin geleneksel yapısal iflah olmaz özelligiyle dog
rudan hesaplaşmayı, karşı kacyya gelmeyi öngördügünü de bildiginden; bir 
takım kurumlann sivilleştirilmesi çabalanm da parçalı bir biçimde sürdürdü .. 

Ama bir türlü baklayı agzmdan çıkarmadı. Körfez savaşının ba§ladıgı dönem
de kusmaya başladı. Çünkü, Özal başından beri bu sorunun sava§la bitiritmesi 
için yatırımım yapıyordu. T.C'nin çıkarlarını, aktif bir tarafkirlikte bulduğunu 
açık açık söylüyordu. Ona uygunda politikalar yürüttü. Sava§m ba§lamasından 
sonra, Kürtler üzerindeki ve özellikle de Musul ve Kerkük Sorununa baglı olarak 
Kürtlerle ilgili hesaplanın derinleştirdi. O noktada, kendisinin de açıkça belirt
tigi gibi, bölüşüm masasında pastadan büyük pay almak için, ABD'nin ba§ım 
çektigi müttefık güçlerini "kandırmak", Özal'ın kendi deyimiyle "inandıncı ol
mak" için, "Kürtçeyi Yasaklayan Yasayı" ortadan kaldırmaya karar verdiklerini, 
Irak'ta, Kürtler, Araplar ve Türkler'den oluşacak bir Federal Cumhuriyeti kabul 
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ettiklerini, edebileceklerini ilan ettiler. Burada kar§tmıza çıkan saptama şu, 
kandınlmak ve aldatılmak istenen Kürt halkı degil; ABD'nin başuu çektigi 
müttefık güçlerdir. Ayrıca, Kürt halkını kandıramıyacaguu da çok iyi biliyor. 
Görünen o ki, şimdilik ona da ihtiyaç duymuyor. Çünkü, Kürtçe'nin serbest 
konuşulması, Kürtçe müziğin çalınması, Kürt halkının ulusal demokratik hakla
nnın kapsamı içinde "denizden bir damla su" gibidir. 

Bu noktada, bu adımı, T. Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemlerinde, M. Kemal 
ortaya koydugu politika ile de karıştırmamak gerekir. O dönemde, M. Kemal 
bir varolma yokolma savaşına hazırlanıyordu, bundan dolayı da Kürtlerin fıili 
askeri gücüne kesikes ihtiyaç duyuyordu ve ayrıca Osmanlılıktan gelen deger 
yargılanndan dolayı, Kürtler ile Türkler arasında bu kadar derin uçurum, bir 
yabancılaşma sözkonusu degildi. Ayrıca, kazanılmak istenen, Kürtlerin mahalli 
nüfuz sahibi agaiarı, beyleri, §eyhleri ve aşiretleri idi. Bunlan kazanmak, Kürt 
halkının tümünü kazanmak için yeterliydi. Ama günümüzde, Kürt halkının 
kazanılması ve aldablması, o günkü anlamda olanaksızdır. Çünkü, Kürtler de 
siyasal bir çogulculuk, dünden farklı daha ileri düzeyde bir bilinç ve örgütlenme 
oluşmuş durumda. Zaten i§birlikçiler, dün oldugu gibi bugünde, onlar için 
kazandmq ögelerdir. 

Ama, halbı değer yargılarmda bir gevpueye yol açabilir. Ulusal demokratik 
mücadeJeDiıı bmma ciüpirülmesiııiıı halk tarafından bir istek olarak belirlenme
sine yol açabilk diye dipiaülebiliııi: Bunun da geçici okhJium görmek gerekir. 
Ve asıl olarakda ulusal demokratik güçlerin &-g.itJeameleri, bırumlaıpnalan ve 
halka ulaşmalan oranıada etkisizlqtirileilinir bir olaydir. 

Ayrıca, duygulardaki bu gevpııe, T.C'nin ~ yıDık resmi politikasmın iflasın
dan daha agır basan bir yan olamaz. Elbette yeni yasa ~kJiğioia getirdiği 
detaylar anlamnıda, sonuıun çözümü anlammda temel bir boyut yok. Ama olaym 
kendisi, resmi politikaıun iflasını gösterme anlamında büyük bir nitelibel dege
re sahiptir. 

Biliadigi gibi, sömürgeci T .C devleti, 80 yıldır resmi politika olarak, "Kürt dili 
yoktur", "Kürt halkı yoktur", "Kürtçe diye bir dil yoktur", "Kürtler Türk'tür" gibi 
saçma politikalan savumıyorlar. Bu saçma ve sömürgeei politikalanna direnen 
binlerce, onbinlerce Kürt insanının yargılanması, cezalandınlması ve i§kenceye 
tabi tutulması hafızalardan silinmiş degil, günümüzde de devam ediyor. Bu 
aşamadan sonra da, yeni bir mevzide bu belalarla karşı kar§ıya kalınması kon
usunda da hazırlıklı olmak gerekir. Günümüzdeki olayla ne oluyor?: "Kürt halkı 
vardır", "Kürtçe diye bir dil vardır", "Kürtler Türk degildir", "Kürtler başka 
devletlerin sınırları içinde de yaşamaktadır" deniliyor. Bu adımla, T.C devletinin 
temel direkleri sarsılıyor, geleneksel yapısında çözülme ha§ gösteriyor, demek
tir. Bu çözülmenin ve sarsıntının hızlandırılması için, gerekli vuruşlann yapılma
sı, Kurdistan ulusal demokratik hareketinden istenmektedir. 

Buiıdan kazançlı çıkacak olan, T.C devleti degil, kesinlikle Kürt halkı olacak
tır. Bu kazanım, halkımızın ulusal demokratik mücadelesinin bir kazanınııdır. 
T.C devleti, günümüz kO§ullannda ABD'nin başını çektiği müttefik güçlerini 
"ikna etmek için" ya da "kandırmak için"de bunu yapıyorsa, bu ulusal demokratik 
mücadelenin dayatmasının bir sonucudur. Eger böyle bir dayatma olmazsa, 
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ABD ve müttefık güçlerinin Kürt sorunu diye bir sorunu olmayacaktı ve bunun 
içinde T.C devletine bir zorlama içinde olmayacaklardı .. 

Bundan dolayı da, "bu yasa degşkliği, 12 Eylül öncesindeki fıili durumu 
yaratacak, bu da büyük bir farklı1ıığı ifade etmez" görüşlerine tümüyle katılına
bilmek olanaksız. Çünkü günümzüde de 12 Eylül öncesi fıili durum Kürdistan'da 
y3§afllyor. Yapılan deği§iklilde ortaya çıkan önem, yasal me§fUiyetin tescil edil
mesidir. Bu yasal tescilin, T.C'nin resmi politikalannı Türkiye'de ve dünyanın 
dört bir yanında rezili rüsva etmesidir. 

Bundan böyle de, ulusal demokratik mücadelemiz bu tür mevzileri ele geçir
meye aday durumdadır. Buna hazırlıklı olmak ve bundan ürkmemek gerekir. Bu 
kazanımiann ve ele geçirilen mevzilerin, merkezi stratejiye uyumlu ve verimli 
hale getirilmesi için beceri, ustalık istiyor. Bu anlamıyla, ulusal demokratik 
hareketimiz ve Kürdistanlı yurtseverler için yeni bir dönemin de açılmakta 
olduğunu söyleyebilmek olanaklı. Yani bu yeni dönemde, daha da somutta 
savaşmak gibi bir derdimiz olacak. 

Son zamanlarda, Türkiye'de Kürt sorununa ili§kin gelişmeler ve Özal'ın bu 
sorunda söyledikleriyle ilgili, Demirel'in ikiyüzlülüğüne, geleneksel devlet poli
tikasına sıkısıkıya bağlılığına i§aret etıni§tik. Demirel'in tutumundan daha dikkat 
çekici olan, Cumhuriyet'te kümele~ olan Kemalistlerin tutumudur. Cumhu
riyet gazetesi incelendigi zaman, bu yazarların bir kesiminin endi§e ve niyetlerini 
açıkça dile getirdikleri görülür. Dile getirilen görüşlerde, Kürtlerin dil, kültür 
gibi haklannın tanınması konusunda olumlu göründüklerini ifade eden açıkla
malarda bulunmalanna rağmen, Özal'ın, Güney Kürdistan için, Irak çerçevesin
de Federal bir Cumhuriyet olmasma öfkeli .kar§ı çıbyorlar. Irak'ta böyle bir 
çüzümün tasvib edilmesinin, gerçekleşmesinin, Türkiye için de bir "emsal ola
cagı"m, demokrasi, insan hak ve ö~rlüklerinin aşkları olarak dile getirme 
utanmazlığım gösterebiliyorlar. Üstelik bu görüşlerin sahipler~ Özal'ı gerici, 
anti- demokratik ve faşist gören unsurlardır. 

Gerçekler ortaya çıktıkça, Kürt sorununda gelişmeler adım adım somutça 
gündeme geldikçe, niyetierin açıga çıkacağı çok iyi biliniyordu. Ama Cumhuriy
et yazarlan, "gölü görmeden paçayı sıvama" durumuna dii§tüler. 

Peki, Yirmibirinci Asra 9 kala, dünyada bu kadar_köklü değişikliklerin gün
deme geldiği kO§ullarda, üstelik bu gelişmelerin içinde uluslar sorununun dikkat 
çeken ve tayin edici bir sorun olmasından sonra, Kürdistan sorununun her 
miletin sorunu gibi görülmeme gafletine dii§me nasıl izah edilebilinir? Üstelik 
ismi geçen yazarlar, dünyamn başka yerlerinde ve son zamanlarda da S. Birligi'n 
de, uluslar meselesinde çok geni§ konU§1llaktan ve çok ileri talepler ileri sürmek
ten de geri kalmıyorlar. Heleki biraz Türklüğün koktugu alanlarla ilgili olarakta, 
farkına varmadan çılğınca talep ve desteklerden bulunmaktan, gülünç duruma 
bile dii§ebiliyorlar. 

Kürdistan'da Ortak Siyasi Merkez Olgusu Dayatmış Durumdadır 
Kürdistan'da ulusal demokratik hareketin ortak bir siyasi merkeze kavuşması 

olayı yeni gündemle§en bir olay değildir. Yıllardır üzerinde tartışılan, projeler 
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üretilen ve pratik adımlar atılmak istenen bir sorundur. Ama ne yazık ki, bu 

sorun günümüze dek çözümlenebilıni§ degildir. 
Redeksiyonumuza göre de, Körfez Krizi ile birlikte, Kürdistan sorununun 

uluslararası boyutlannın daha belirgin bir biçimde öne çıkınası ve mücadelenin 

uluslararası platformlarda somutça sürdürülmesinin §Clrtlarımn olgunlaşmaya 

b~aması da, bu sorunu daha da güncel bir hale getİrmi§ durumdadır. 

Bu sorunun kotanlmasında, tüm Kürdistanlı siyasal partilere, demokratik 

yığın örgütlerine, kültür ve bilim kurumlanna, tek- tek her Kürt yurtseverine 

görev dii§tüğünden şüphemiz yok. Ama asıl belirleyici rolün, Kürdistanlı siyasal 

örgüdere ait oldugundan da şüphe yoktur. Dergimizin sesi oldugu Platform'da 

geçmiş geleaeği De ve günümüzdeki konumu ile bu çab§ınanın içinde olmaya, bu 

yönde çabalar göstermeye aday görünmektedir. Bu sevindirici bir olaydır. Bir 

yığın Kürdistanlı örgütün de bu soruna hanr olma durumunda olmalan da 

sevindiricidir. 
Elbette bu konuda da, deği§ik yaklaşunlar ve farklı boyutlarda sorunun ele 

aJmmas1 sözkonusudur. Öyle de olmalıdır. 16-17 Şubat 1991 günlerinde, Pa

ris'te yaplan Kürt toplantisında da, üzerinde en çok durulan sorunlardan biri

nin, "ulusal otoritenin" olU§turulınası oldugu, herkesin dikkahm çekiyordu. To

plantıda, siyasi örgüt, parti ve cephelerin temsilciJeri, baglmsız Kürt politikacı

lari ve yazarları, bu sorunun en can alıcı bir sorun oldugu konusunda birle§iyor

lardı. Buoua içinde, çabanın yogunlap-ıbnası için prensip karanna varwyorlar, 

topJaneıma somıç bildirisinde, bu sorunu, birincil sorun olarak saptıyorlardı. 
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ROJEV İÇİN BİR YAKIA5IM 

Zınar BIRADOST 

Rojev, ülkemizle birlikte günden güne hızlanan bir biçimde gündemine gir
digirniz dünyanında geriliminin arttıgı bir dönemde yayın hayatına ba§lıyor. 
İlet:i§im aygıtlannın dünyamızı izlemekte, izleyicilerine tam ve güvenilir bilgi 
vermekte güçlük çektiği, gelişkin bilim merkezlerinin yorumlamakta aciz kaldığı 
böylesi bir konjüktürde, kürt yazın yaşamına ilk adımlannı atan bir derginin 
gerekliligi, şüpheyle karşılanabilin. 

Dünyadaki gelişmelerin lhızlılıgı ortaya çıkacak yeni olgularm belirsizligiyle 
dogru orantılı gelişmektedir. Hiç kimse böylesine ha§ döndürücü bir hızla 
gelişen olayiann nerede duracağım tahmin edebilir durumda degil. Olayiann bu 
biçimde hızlı ve ardşarda cereyan etmes~ aniann altında yatan ve yönelimlerini 
belirleyen dinamiklerin ortaya çıkanlmasını, degerlendirilmesini, dahada önem
lis~ bilince çıkanlmasını engellemektedir. Kürdistan siyasal mücadele hareketi
nin tarihinde, buna benzer dönemler oldukça sık ya§andı. Kürdistan ulusal 
hareketi içinde yer alan kadro ve örgütler her defasında olayiann tozu dumanı 
içinde döneme ilişkin ve dönemin szona ermesiyle birlikte işe yaramıyacak, kürt 
halkmm özgürlük mücadelesine açımlayıcı olma yerine onunun önünü tıkayan 
programlar yaratarak kendi kısır döngülerini, handikaplannı yarattılar. kürt 
ulusunun olması gereken kurum ve siyasal perspektifleri yaratılmadığı için, Kürt 
siyasal Ya§atnl ciddi zorlukla karşı karşıya bulunmaktadır, bugün. 

Günümüzde olaylarm gelişme yönünü kavramakta en çok güçlük çekenler, 
dünya düşün yaşamına onlarca yıldır egemen kılınmış kavram ve programları hiç 
sorgulamadan benimsemiş olanlardır. Örnegin, dünyamızdaartık eşine az rast
lanır diktatörlürden biri olan Saddam'a, bugün, onu kendi elleriyle yaratan 
hamilerinin cepheden başlattıkları bir saldırı karşısında bile kendini ve kendi 
normlannı gözden geçirme geregi görmeden, onyıllar öncesinin degerieriyle 
karşı çıkanların içinde oldukları çıkmaz; yaratılmasına bizim de katılmış oldu-
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gumuz düşünsel ve siyasal sıgJıgın ula§tıgı sonuçlan göstermesi açısından önem

lidir. 
Bugün bu sıgıJığın ~lmasının gerekliliği kendini dayatırken, son birkaç yıldır 

ülkemiz siyasal y3§allllnda yer alım§ örgüt ve bireylerin de böylesi bir çaba 

içerisine girdigi gözlenmektedir. Dolayısıyla, dünya'da ve ülkemiz de y3§<ınan 

gelişmeler: Bizleri yönlendiren, siyasal eylemimizin içerik ve yönünü belirleyen 

teorik ve siyasal sorunsalımmn sorgulanmasının gerekliliğini de ertelenmez bir 

§ekilde gündeme getirmektedirler. 
Rojev,böylesi bir zorunluluğu yıllar öncesinde y8§81lll§, fakat bir türlü günde

mine almayı b~amaıiU§, bu gerekliliği bugün kendini yeni bir birlikte örgüt

leyerek yerine getirmeye çalşm bir siyasi potansiyelin tartışma platformu olarak 

yayına başlamalı. 
ParçalanınŞik içinde olan, farklı değer yargılarınasahip birey ve guruplardan 

oluşmU§ olan Kürt toplumunun, düşünsel ve siyasal y3§3mının da parçaJanmi§lığı 

doğaldır. Toplumu, tek tip insana; onun düşünsel ycşmnnı tek doğruya indirge

rneye çalşm düşünceler insanın ve toplumun gelişmesi önündeki en büyük 

engeller ola gelmi§lerdir. Toplumun ve dünün dii§ünsel y3§3mımn herkesin 

bildigini okudugu, kimsenin bir digerinin dedigini dinlemedigi bir alana dönüş
türmek gerektigi sonucu çıkarılınamalı bu söylediklerimizden. Aksine, bir toplu

mun tüm bireylerinin bizzat kendilerinin yaratılmasına katılabilecegi devreterin 

açık olduğu ortak zeminlerde; aynı anda hem toplumsalbğmı hem de bireysel

liğini yaııyabiJecegi zeminler yaratılmah, bunun kınpsı verilmelidir. 
Kürdistan siyasal yaşamı bir parçalanm1§1ık ve dağimklık içinde kıvranmak

tada. Parça1anDtl§b8ın kendisinden çok; bu parçalanmışhğı yaratan ve daha da 

derinl~rek devam etmesini saglıyan nedenlerin olumsuz olduğu kanısındayız. 

Bugünkü parçalannnşbk, dün olmayan, gerekliliği üzerine bugün ençok tartı§l

lan eksikliğinin hala ağırlıkla hissedildiği, siyasal güçler ve kadrolar arasındaki 

demokratik ve sag duyulu bir diyalogun yaratılam~ olmasında yatmaktadır. 

Dolayısıyla demokratik bir toplumda siyasal, mücadelenin düşünsel cephesi
nin araçlan olması gereken dergiler; bugün Kürdistan'da siyasal hareketlerin 

kimlik kartlarına dönüşmüş bulunmaktadır. Siyasal dergilerin ve gazetelerin 

basit bir kimlik kartı olmadan öteye bir anlamlannın olması gerektiğine inanıyo

rum. Ulusal kurtulU§ mücadelesi sürecinde yayın organlan, kelimenin tam anla

mıyla ulusun gereksinim duyduğu toplumsal ve siyasal projelerin, kültürel- siya

sal değerlerin üretildiği, tartışıldığı ve zenginleyirildiği alanlar olmalıdırlar. 

Böylesi bir çaba, bugün ihtiyaç duyduğumuz yeni bir siyasal kültürün yaratılma

sının ilk adımının atılmasına da yardımcı olacaktır. 
Rojev, bu görevleri; eski parçalaıımışlık geleneğini tarihe gömme niyetinde 

olan, bu anlamda, yeni bir sorunsal ve yöntemler yaratmaya çalışan unsurlanyla, 

eski yöntem ve sorunsalıyla yeni olma iddiasında olan bir gurup adına üstlenme

lidir. Bu görevin kapsam ve ağırlığının bilincindeyim. Ala Rızgari yeniden birlik 

platformu olarak tek b~za böylesi bir görevin altından kalkmamız mümkün 

degil. kürdistan'da bu misyonu yüktenebilecek ve yüklenmesi gereken bir potan

siyelin varlığına inanıyoruz. latform olarak bunun sadece bir adımını atmaya 

çalşnalıyız. 
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Oldukça yeni olan böylesi bir platformun, önceden denennıiş biçim ve yön
temlerin olma}'l§l, daha b3§tan itibaren birtakım güçlüklerle kai'§I kai'§Iya getir
mektedir, bizleri. Kürdistan siyasal yaşamının dününden bugününe yeti§enleriz. 
Bu anlamda dünün deger yargılannın birer ürünüyüz. Ama bugün özgürlük 
mücadelemizde önümüzü bkayan deger yargılannın tespit edilip, gerekli degi
§ikliklerin yapılmasının gerektigine inanıyorum. Bu inanç, bizlerin, dünün deger 
yargılanndan tamamen anndıgıınızın garantisi olamaz. Degiştiemek istedigirniz 
deger yargılannın bizlenr üzerinde hala egemenliklerini sürdürmesi mümkn. 
Hatta bazı arkadaşlanmızın düne ait deger yargılannı degi§tirmek istememeleri 
bile mümkün. Bizler böylesine çeşitlilik arz eden bir potansiyeli en geniş bir 
demokrasi de, aynı siyasal harekette bir arada tutabilmenin yöntemlerini açığa 
çıkarmaya çalışıyoruz. Fikir zenginliginin ve çeşitliliginin, siyasal yaptiann abl
ganlaşmasının ve genişlemesinin sailderi olduğuna inanıyoruz. Bundan dolayı 
Rojev de okuyuculann çogu kez bir~irine tamamen kai'§It makaleler okuyabil
mesi mümkün olmalı. Rojev, siyasal platformun ortak tespitlerinin degil, ortak 
olmayan düşüncelerinin tartşldıgı bir zemin olmayı tasarlamalıdır. 

Rojev'e herkes, hiçbir kaygı duymadan tüm düşüncelerini yazabilmeli. Roj ev 
bunlan yayınlamayı önüne görev olarak koylmalıdır. Hiç kimsenin düşünceleri
ne ambargo koymak gibi bir niyetimiz olmadıgı gibi, kimsenin uslübunun da tayin 
edicisi olmamalıyız. Okuyucu, Rojev de yayınlanan ve kendisinin begenmedigi 
düşünce ve usluplan, onlan eleŞ:irerek Rojev'den çıkarmayı kendine görev 
edinmelidir. Bu sürecin böyle işlemesi, demokrasi; aksi ambargoculuk olur, diye 
düşünüyorum. Rojev de çıkacak yazıların düşünsel ve uslubi sorumluingunu 
yaşazann okuyucuya kacy sorumluluğuna bırakılmalıdır. 

Rojev, agrrhkh olarak Ala Rızgari yenide birlik platformu taraftarlannın 
görüşlerini tartı§kıklan bir yayın organı olarak yayına başlamasına ragmen; 
Kürdistanlı her bireyin katkılanna açık olmalıdır. Düşünsel ve siyasal egilimi ne 
olursa olsun Kürdistanlı her yörtseveri dergimizin temel yazarlanndan biri kabul 
etmeliyiz. Dergimizeve Kürdistan özgürlük mücadelesine gerekli olan düşünsel 
sorunsalın yarablmasına; en anlamlı katkılann bu bireylerden gelecegine ina
nıyorum. 
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PIRSA YEKiTıYE iJ 1EVGERE 

SelimKEYA 

L Kurdistane u li dervayi Kurdistane, her Kurdeki u her gurub, rexistin u 

partiyeka Kurdistane, pirsa yekı"tiye kiriye xala yekemin a rojeve. Ji bo ve ji li ser 

pirsa yekıuye, gelek munaqe§e hene u herkes sere xwe, kasi Iıezıı xwe pe re 

diC§ine. Elbet ev mi§terekbuyina di rojeve de, ne be manaye. Lewra, ceribandi
nen tekO§fna gele me, serbildinen ku bi qetliaman hatine temirandin; gelek 
eşkere dı)arkiriye, ku beyekıoya gel u hezen gel, serkeftin u serfirazi ne miimkin 
e. Dema ku di nav bez u welatparezen Kurdistane de yebü pek na ye, li hemberi 
dijminen me yen metingelıkar, bi serketine em bidin aliyeki, dijminitiya nav gel 

ji gelek kiir u xurt dibe: Dibe sedem ku bez u welatparezen Kurdistane ji li 
hemberihev u du, di §ere bemane de bin. Di ew sih salen dawiye de li Kurdistane, 

dijiyatiya nav bez u rexistinen Kurdistane, zirareki gelek mezin daye Tevgera 

Kurdistane u Gele Kurd. 
Ev pirsa yekıuye, di dema ku em te re derhas dibin de ji, pirseka rojani ye. 

Her welatparezek ji, ji bona ku yekıuyeke fire h u demokratik- netewayi pek 

naye, xwediye gili u gazinca ye. u di eyni deme de, di ve deme de ji bo ku beriya 

yeb"tiya bezen welatparez ji be girtin, hawil te dayin u biryar ten girtin. Encama 

ve hewil dana be perpirsiyari, endametiya Platforma Yekıuya Ala Rizgariye ji 
bo TEVGER'e nehate qebw kirin. Rasti ev biryara gelek balkS§ e; pewisti heye 
ku mirov li ser raweste, sedemen ve pirse derxe hole; bala xelke u hezen 
Kurdistane bikşine ser ve pirse. Ev ji, bi xwe re, pirsa yekı"tiya ~latparezen 

Kurdistane bi gi§ti, bi taybeti ji yekı"tiya rexistin, gurub u partiyen Kurdistane 

çawa pek te, tine ser qada munaqe§e ye. 
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Ji bo nave jiEz dixwazinı li ser ve pirse bi gi§ti, bi taybeti ji li ser pirsa 
TEVGER'e ii ceribandinen yekitiya bezen welatparez rawestim. Elbet dema ku 
ez dibejim "Yekı"tiya Hezen Kurdistane", qesta min, Kurdistana Bakiir e. 

Li cem yekı"tiya bezen Kurdistana Bakiir, yekı"tiya hemii bezen çar be§en 
Kurdistane ji gelek giring e. Bi taybetiji, di ve deme de giring e. Lewra di kriz ii 
şere Xaliçe de, gelek pirs hatine roj eve. Pirsa Kurdan ji, yek ji van pirsa ye. U, 
ji bo ku pirsa Kurda giredayi çar dewleta ye, di van şertan de ji, pewistiya van 
dewletan, wek stratejik ji bo, Dewleten Yekgirti a Ameriki (DYA) ii dewleten 
Ewriipayi hatiye hole; bezen diho ku ji pirsa Kurdan behsdikirin ji, ir o naxwazin 
behsbikin. Ji bo ve ji, bi hev re hareket kirina hezen Kurd bi hev re ii yekitiya 
Gele Kurd pewist e. Ev ji di riya yekı"tiya bez ii welatparezen Kurdistane re 
derhas dibe. U ez di ve nivisandina xwe de bi fırehi ii bi taybeti, li ser ve pirse 
ranawestim. 

Di eyniwexti de, di ve nivisandine xwe de, ez dixwazinı muhaseba me jibikim. 
Çimki, eger bez ii waletparezen Kurdistane di pirsa yekı"tiye de ji, çi kemasi ii çi 
§8§i kirine, we deri hole nexwin, yekı"tiye xurt, domandi ii qerardari pek nayen. 

Bi Xet~n Gişti Ceribandin~n Me Çi Ne? 

Pi§ti sala 1974-a, ew kesen ku em bi pirani ji DDKO'ye dihatin, giredayi 
haziriyen hefse, wek gurubeke siyasi, me dest bi kare demokratik ii netewi kir. 
Di sala 1976-an de, bi riya Kovara Rizgariye, me biriibaweriyen xwe belav kir, 
di çerçewa Rizgariye de me dest bi kare rex:istini ji kir. D isa wek te zanin, me 
:xwe wek gurubeke sosyalist didit. Em di we baweriye da biin, ku li Kurdistane ji 
partiyeke sosyalist ji de he be. Em ji mecbiir in ku ji bo ve kar bikin. Em dikarin 
bibejin, ku di destpeke wan salan de, di pirsa partiyeka sosyalist ii serbixwe li 
Kurdistane ii di pirsen din yen bingehi de, munaşeşe, di navbeyna me ii Riya 
Azadi de dihat rojeve. 

Pi§ti ku Kovara Rizgari der ket, li Kurdistane xwuyayi ii nexweyayi, bi pivanen 
hemdemi ya ji ne yen hemdemi çend parti ii rex:istinan karen siyasi dime§and. 
Ev rastiya ji aliye me ve her deme hate dı"tin, gora we ji me hewil da ku siyaset ii 
nerineo xwe durist bikin. Di bejmara yekemin a Rizgariye de, wek li ser gelek 
pirsen bingehi em rawestiyan; li ser pirsa yekı"tiya tevgera domokratik ii netewi 
li Kurdistane u li ser yekı"tiya bezen Kurdistane jirawestiyan. Di bejmara ye k emin 
de, gelek vekiri hate nivisandin, ku li Kurdistane hevkari ii ittifeka bezen sosyalıst 
ii miletperwer pewıst e. Pi§ti bejmara yekemin, bi gelek çerçewan ii babetan em 
li ser "Pirsa Yekitiye" rawestiyan. Me ji pewistiya Cepheyeki Demokratik ii 
Netewi ji diyar kir. Eger li nivisandinen me en ku di Rizgariye de hatibiin 
nivisandin ben nerin, ji aliye pivan ve zede kemasiyek nine. U disa ji, Rizgariye 
nikari bi bezen din ve hevkariya çeke ii p~ bixwe; ji bo cepheki demokratik ii 
netewikar nekir. Ji ve ji gelekxweya dike, ku sedemen din hene. Pewiste ku mirov 
li ser van sedemen nexweyayi ii bingehi raweste. 

Dema ku di bejmara yekemin ii heejmaren din en Rizgariye de dinivsand ii 
digot ku, "em li Kurdistane yekiti ii ittireka hezen sosyalist ô miletperwer 
diparezin fi ji bo ve ji kardikin", ew deme bes me xwe sosyalist dizani, ew bez ii 
rex:istinen din miletperwer dizani. Deme ku wisa ne mimkiin bU, ku em bi bez ii 
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rexİstinen din ve gora pivanen wekheviye u biratiye daniistandine durist bikin. 
Me daxwaz bikira ji, wan hezan u partiyan qabUI nedikirin. 

Disa ew nerina dibu sedem, ku em hez u rexistinen ku ji bo xwe digotin "em 
sosyalist in", me li dervayi hevkari u ittifeken stratejik bigrin. Heta dem hat ku 
be§ek miroven me ye berpirsiyar, bez u partiyen çep piçUk ditin, dixwastin 
giraniye bidin partiyen miletperwer. E w ji pi§ti demeke ji bo cuda bdna Rizgariye 
bu sedemeka giring ... 

Disa ji bo ku Rizgari ji, ji xwe ne bawer bU, ne dikari ku bi hez u rexisıinen 
Kurdistanere hevkariu eniyeke pek bine. Her çiqas di nivisandinen xwe dediyar 
ji dikir, di praôka xwe de ji hevkari u karen cephe direviya. 

Di dema Ala Rizgariye de, di pirsa hevkariye de, gelek gav hatin avetin. Di 
praôke de ji, Ala Rizgariye, him li Kurdistane u him ji li Tirkiye cesUrtir hareket 
kir, le di we deme de ji, çerçewa kevn nihate şikandin. Di dema Ala Rizgariye 
de ji, hevkari u ittifek redetir bi hez u rexİstinen çep u sosyalist re hate ava kirin; 
ji bezen miletperwer ddrketin çebu. 

U giredayi hemu kemasiyen Rizgari u Ala Rizgariye, tu cara bez u partiyen 
welatparez dijmin nebat diyar kirin, bi taybeli ji li hemberi nerinin wisa en §3§ 

tekO§in hat dayin. Bi sere xwe ew nerin u helwesta Ri7gaıi u Ala Rizgariye gelek 
caran di navbeyna Jıeren Kurdistane de, dibu balanseke, 

Eger mirov li diroka Rizgari u Ala R.izgariye biaere, em vekiri te dilin ku ji 
bo hevkari u eniyeka ııetewi bi plaıı, domdari u bi scbir nehatiye mqandin. E w 
ji kemasiyeke gelek mezia. e. Pewiste ku em vi t:i§t:i ders bilcin d je encaman 
derxwin. 

Gora reya min, iro ji Rizgari, eyni trad§iyone dom dike. Her çiqas di belavok 
u weşmen xwe de, pir caranji yekı"tiye behs dike; hemuhez u partiyen Kurdistane 
di ve pirse de ji rexne dike, tu cara Dikare di nav yekitiyeke de ci bigre. Ya ji tu 
cara ji bo yekı"tiyek pek be, dest bi kar nake, ji bo ve fedekariye nikare bike. 

Platfonna U Elmanya u TEYGER 

Pi§ti belavbdna HEVKARI'YE, hemu hezan reyen xwe nivisand u li ser 
sedemen belavbuoo rawestiyan. Di van nivisandinan da, ti§ten heq ji hebtln, 
ti§ten neheq ji hebtln ku bezan ji hev re digot. Heta di gelek xelan de, itharn u 
gtlnehbcırkirin hebu. Vi ti§ti, di destpeke de, di nav hezen Kurdistane de be 
baweri çekir. Hez u rexistinen Kurdistaneli hemberi hev bebawer kir. 

Bitaybeti ji, ew bez u rexistinen ne di nav Revkariye de btln, ji bona ve şabtln, 
ji bo ku peyvendiyen ew bezen ku kar u baren Revkariye meşandine xirab bibin, 
rolen ne ba§ dilistin. Di eyni wexti de, xebata ş aş a di nav civake de dihatekirin, 
dibu sedem ku baweriya civake u heta baweriya endamen hez u rexistinan, li 
hemberi karen yekı"tiye u rexistinan bişike. Ew rexistinan dema ku ew kara 
dikiriı;ı digotin belku ew e bi qezanc derkevin. u dema baweriya civake, li 
hemberi karen yekitiye u ji rexİstinan bişike, ti§teki vekiri hebu ku ew hezan bi 
xwe ji zerar diditin. Di rastiye de ji wisa bU. U beşek ji rexistinen Kurdistane, ji 
bo ku ji xwe gele k razi ne, neta wan akarkirine tune bU, bi gi§ti u bitaybeti zer ar 
dı"tina tevgera welatparez a Kurdistane, ji bo wan gelek giring nebU u iro ji neye. 
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Belavbfuıa Penckoli (Hevkariye), bitaybeti dinavcivaka Kurd de tesira gelek 
neeni (negativ) kir. Bi ceribandina Revkariye di nav gel de, reyek çe bu ku rexistin 
u welatparezen Kurdistane, tu deme nabin yek; yek nebfuıa hez u welatparezen 
Kurdistane, giredayi berjewendiya §eXS~ qeriyera berpirsiyaren rexİstinen Kur
distane u tengfikiriya gurubi u rexistim ye. Elbet di van nerinan de gelek ti§ten 
rast ji hebfuı: H eta di civake de, nerinen hin xirabtir u xelettir derketin. Ji civake 
be§eke, ew nerina kevn (kolonyalistan ji her deme je istifedekiriye) parastin u 
gotin: "Kord tu caran nebfine yek, niha ji nikarin bi bin yek. Ji bo v~ ji, daxwaziya 
Kurdisteneke serbixwe fi aza d xeyal e." Rasti ji ev nerina u nerinen wek van 
nerinan, li her yeldt:iye hezen Kurdistane gelek asteng bfuı, pewist bu ku beriya 
her ti§teki ev nerinan ji ho le rabin. 

Pi§ti belavbfuıa Hevkariye, gelek hez ji kani bfuı, ku bes bi sere xwe karen 
welatparezi bimeŞnin. Di we reye de bfuı, ku §erten yekı"tiya hezen Kurdistane 
tune ye. U jiyane her tim, di her §ertan de pirsa yekı"tiye derdixist peşiya hezen 
Kurdistane ji, her kurdeki ji. Çimki gelek kar hebfuı u lro ji hene, ku giredayi 
menfeata gi§ti ya netewi ye, u tu hezek ya ji rexistinek bi sere xwe nikare ku ji bin 
wi bari derkeve. Dem u dem ji di §erten nawnetewi ya ji netewi de, pirsen wisa 
derdiketin qada siyasi, her hezek ya ji her Kurdeki welatparez pewistiya yekit:iye 
his dikir, di ve pirse de, her hez u herkese welatparez li hemberi hev xwediye gili 
u gazincan dibfuı. Ev elbet, bi nerinen ku digot:in, "Kord fi rmstin&ı Kurdan 
nikarin bibin yek", "ji bo yekitiya ezm Kurdistaııe şert ne amade ne, di 
navbayna lıezen Kurdistani de baweri nine, ji bo w ji em rawestin baş e", re ji 
nekokiyeke gelek mezin bfı. Lewra, jiyan ew bU, jiyan bi nekokiyan, bi here u 
mercan, bi tehl u tfıji ye re, yek ti§teki organik; tev u li hev e. 

Ev nekoki fı pewistiyan, pi§ti ku HEVKARi belav bU, demeke direj derhas 
nebU, pirsa yekitiye, bfı pirseke giring u roj an e. Ji aliye din ve ji, her rexist:in fı 
partiyeke Kurdistane ji, di nav xwe de bibfın didu u heta se be§. Encama ve 
perçebfıne, gelek rexistin ji heza xwe ketin. Nikarin ji bin bare giran ye welatpa
rez der kevin, vatiniye xwe yen dfırdirej em bi din aliyeki, en rojani u sivik jinikarin 
binin cih. Roj bi roj ji, di nav parti fı rexİstinen Kurdistane de, pir fı pirsgirek 
zede fı xurt bfın; be morali, belav bfın, ji tevgera welatparez dfırketin, di rexİstinan 
de u li dervayi rexİstinan di nav welatparez, sosyallsten Kurdistane de nekoki fı 
be hurmeti xurttir bfı. 

Giredayi ve belavbfıne ji, gel ek kes u rexistin di we baweriye de bfın, ku bi ve 
behez bfuıe yekitiya rexİstinen Kurdistane pek naye u pewist ji nine. U ji wan 
rexİstinen ku gelek behez ketini ji gelek ti§t dihatin xwastin. Ev ji nekokiyeke 
jiyan u tekO§ina civaki u netewi bfı. Rastiyek hebU ku ji bo ku di qada netewi fı 
navnetewi de hezen Kurdistan e bikaribin vatiniyen xwe ci fı bi ci bikin, xurtbfuı, 
hezbfın fı potansiyela welatparez bi hev re hereket kirin gelek muhim bfı. Ew 
pewistiya ji, di laş fı can e welatparez u sosyallstan de xwe his kirin di da. 

Ev ti§tan hemfı dibfın sederne muneqe§a yekı"tiye. Dem u dem ji pirsa yekı"tiye 
· nedihat behs kirin, le dem fı demji, giredayitade fı zulma Dewleta Tirk u huyeren 
ku derdiketin hole, di kovaren parti fı rexİstinan de, pirsa yekı"tiye dihat mfuıa
qe§e kirin. Di wan §ertan de, be§ek rexİstinen Kurdistane li Elmanya Platfonne
ka Merkezi, ji bo çareserkirina pirsa yekitiy~ pikanin. 
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Ew Jıezen di destpeke de Platforma Li Elmanya pCkanibWı ew bUıı: Yekı"liya 
Sosyalist A Kurdistan (YSK), Te"Ygera Sosyalist A Kurdistan! (TSK), Yekbfuı, 
Pirtiya Gel a Kurdistan (KHP), Şoreecren Kurdistan (ŞK). Van lıezan xebat
kirin ku rexistinen Kurdistane yen din ji, di ve platf~ de ci bigrin. u ji bo cih 
girtina heınu bezen Kurdistane astengiyen bingehi en din ji derketibôn qada 
siyasi. Ez dixwazin bi xeten gişti, van pirs u pirsgireken diyar bikim. 

Pirs u astenga yekemia ev bu: W ek min li rezen jor jibehskir, ~k rexistinen 
Kurdistane, di we reye de bfuı, ku ji bo yekı"tiya rexistin u hezen Kurdistane §ert 
pek nehatine, di navbeyna rexistinen Kurdistane de bebaweri çebllye, pewiste 
ku bez u rexistin piçek rawestin u karen xwe bi sere xwe biıneŞnin. Ji van hezan 
yek- didu ji ew hezen Hevkariye bôn. PSK-T'e ji, yek ji van hezan bU. U di 
eyni wexti de, PSK-T, bi partiyen çep en Tirkiye re, di nav Yeldtiya Çep de ci 
girtibU. PPKK (PC§eng) jiwe deme di nav Yekiti,a Çep de bU, ıe wek PSK-T'e 
nedifikiri. Bitaybeti pi§ti demazrandina Yekıuya Çep, ji bo PPKK'e, yekitiya 
hezen Kurdistane; hevkari u eniya Kurdistanebu pirseke giring u pirsa yekemin. 
Heta giredayi ve pirse, di nav PC§eng'e de, munaqqan dest pe kir. Encama we 
reye bu ku PC§eng demeki direj neçu bi xurti di PlatformaLi Elmanye de ci girt. 

Pirs i astenga ciu)'emia: Yek u du hezan, heta we roje ji tu cara xwe ji 
yekıuyeke re hezir nedı"tin. Tabi caran ji, digotin ku ji bo yekitiyeke hez u 
rexistinen Kmdistane arnade ninin. KiP, yek ji van rexislinan bil. Rizgari ji, tu 
caraji bo yekitiye amade nebuye, le ber deme li hemberi her pqniyareke, sedem 
diyar kiri)'e u bqdari xebata yekitiya bez ti rexistitıen Kurdistatıe nebUye. 

Disa ew perçe bilna rexistinen Kurdistane, avabUna pir rextsrinan ji, bi xwe re 
ne reheti u ne amadebUyin tani hole. 

Pirs a astenp seyaıia: Di ve deme de, wek pivan, hemu bez u remtinen 
Kurdistane, ji bo ku bi hev re yekıliyeke pekbinin, di nav hezan de nerin 
tegihqtibiln. H ezen Sovyeti, <;mi u Arnawuti, di hevkariyeke de ji hev re nedikir 
pirs. u ve care pirsa giring ew bU, ku ew perçe bUne, di nav bez u rexistinan de, 
pirs u pirsgireken giring en din anin rojeve. E w kes u hezen ji hev ketiyabiln u bi 
taybeti ji yek na ve k bi hev re bi kar tanin, bi xurti ji li diji hev derdiketin. Rasti ji 
di we deme de, pirsagiringtir ev pirsa bu. Bi taybetiji, ev pirsa encama ku pivanen 
di xabata siyasi u rexistini de li Kurdistane bi ci u ci nebibfuı, ji parti ya ji 
rexistineke, yek -du kes ji komıla merkezi heta ji komıle bingehi biqetiya, bi 
reheti u be berpirsiyari xwe wek rexistin u parti ilan dikirin, naven parti u 
rexistina ku je ketibiln ji, bi hesani bi kar tanin. Rasti ev §3§ bu. U ev nexwe§iya 
tevgera Kurdistane bu. Pewist bU ku em hev u du fehm bikin, ji bo ku ve pirse 
çareser bikin, li hemberi hev bi tolerans bin u hewileke demokratik bidin. U 
peyvendi wisa nedibfuı, ji bo be§ek mirov ji dibU sedem ku ew kesen ji wan 
qetiyane siyaset nekin. Ve ji bi xwe re, "qedexa si,aseti tani" u ew kes tl hezen ji 
hev qetiyabfuı, li hemberi hev dikir dijmin u dixistin nav hevrikiyeke. 

Platforma ku Li Elmaoya pek hatibU, bi zanyariya van pirsan u astengiyan dest 
bi kar kir u xast ku hedi hedi pirsen yekıliye çareserbibin. Di destpeke de, ew 
hezen dest bi kar kiribfuı, ji bo ku hemu hezen Kurdistane be§dari platforme 
bibin, ji hemu hez u rexistinen Kurdistane re ~bir. Piıti pS§niyaren wan, 
di gava duyemin de, Rizgari, KiP u gurubek ji KUK'e ji be§dari civinan bu. u 
pi§ti munaqqan, ew penc gurubea ku me li jor ....C wan belıts kir, di platforme 
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dekaren xwe me§lllldin. U tu cara, peyvendiyenxwe bi hezen din re neqetandin. 
Ji bo ku ew ben platforme, di her firseteke de,ji wan re peşruyar bir u li ser pirsen 
yelcı"tiye munaqeşe kirin. Platforme, p~ti demeke karen xwe gihand destUr u 
programeke. Di ve merhele de, TSK, peynyar kir ku ev xebata yekı"tiye di 
çerçewa Ewrupaye de be fı. ne merkezi be. P~ti ew peynyara nehat qebftl kirin, 
TSK' e ji xwe ~d. U hezen din yen di platforme de ci girtbfı.n, dev ji karen 
xwe bemedan. Hewil dan ku platform fıreh hibe. Ji bo ve ji, hin di sewiyeke zelal 
u bilind de, danfı.standinen merkezi dest pekir. 

P~ti ew danustandinan, gelek hezen Kurdistane di destpeke de biryar dan ku 
be§dari civine bibin. Le ev civina, rasterast ne civina Platforma Li Elmenyaye 
bu: Dihat xwastin ku di navbeyna hezan de pirs demekevin, tu bez ji bo xwe parek 
demexin u hezen ta we roje beşdari Platforma Li Elmanyaye bftne, nebejin ku 
ji dereke din ve, t~t in tene dikte kirin. 

H~z~n Beşdari Civina Yekemin BOn O Rewşa wan: 

YSK, PSK-T, PPKK, PGK, KUK (Baske Merkezi), KUK-SE, Rizgari, 
Şore§geren Kurdistan. Di we navbere de, Guruba Yekbftn bi PDK-T'e re yekiti 
pekanıôu u wan nave xwe kiribftn, Parti Demokrati ya Kurdistan - Rexistina 
Netewi (PDK - RN). Ew ji be§dari civine bftn. 

Ala Rizgari (AR), hatibfı. bang kirin, ji bo ku wan xwe amade nedidı"tin, 
be§dari civine nebftn. Lewra ew hevalan wan rojan, bi gurubek hevalan ve li ser 
yekı"tiya AR'e kar dikirin. U p~tgiriya xebata yekı"tiye dikirin. P~tiyekitiya xwe 
çareser bikin, amade bfı.n ku be§dari yekı"tiye bin. Rasti ji wisa bfı.. U hezar 
mixabin, dema ku be§dari TEVGER'e bftn, nikaribftn ku bi wan gurubek heval 
re yekı"tiye pek binin. Ji bo ku di navbeyna wan de pirs u pirsgirek derketibftn, ji 
hev qetiyabftn. 

KIP' e, ji bo yekitiyeke şert ama de nedidı"t. Ji bo ji ve be§darbftna kare yekı"tiye 
hewce nedı"t. U li diji kare yekitiye ji dernediketin, bi awayeki p~tgiri dikirin. 

Di ve deme de, pirsek hal bibfı.: Guruba PSK- T 1 Roja Welat, bi gurubeka ku 
ji KİP'e dihat re yekiti pekani. Nave xwe guhart. Ew ji bfı. sedem ku bikarin bi 
hesani beşdari xebata yekitiye bibin. U TSK, di civina yekemin de, ji bo ku xwe 
amade nedı"tin beşdar nebfı.n. Di civina duyeınin de beşdar bftn. Di munaqeşa 
programe de, stratejikbuna şere çekdari diparast. Ji bona ku ve reye xwe 
qebftlkirin bide, reyen gelek balkCş, ne ilmi u ne gora şerten Kurdistane diparast. 
Ji bo ve ji reyen TSK'e ji aliyen hezen din ve nehatin qebftl kirin. TSK, di ve 
merhele de dev ji xebata TEVGER'e berda. 

Di ve civine de, pirsa KUK'e ji hate roj eve. Lewra KUK bibft du beş. Her du 
be§llll ji dixwastin bi na ve KUK' e xwe temsilkirin bi din. Elbet ji bo ve du 
zehmetiye bingehi hebfı.n. Zehmetiya yekemin ew bfı., ku du guruben siyasi ne 
mftmkin bii, bi eyni nave beşdar bibin. Ew ji bo gelek hezen Kurdistane ji zehmet 
bu. Zehmetiya duyemin ji ew bfı., ku her du aliyan bi wi babeti hevfı.du qebfı.l 
nedikirin. Her du ali ji di we reye da bfı.n, ku dema guruba din beşdari xebate 
bibe, aliye din qebftl nake. 

Rastidi dest peke de pewist bfı. ku ew pirsa be çareserkirin. Baştirin helwest 
ew bU ku ew hezen be§dari kar en hevkari fı. yekı"tiye dibftn, di ve pirse de bigehin 

25 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



encameke u li ser bingeha ve encame siyaseteke ı:nişterek tesbit bikin. Wisa ji 

hate kirin. 
Di ve pirse de, se rey derketin qada muneqa§eye: 

Reya yekemin, reya YSK, PSK-T, KUK- SE u PPKK'e bu. Gora reya wan, 

pewiste bu ku yek terefbe§darixebate hibe. Ji bo ve j~ her tİ§te ba§ ew e ku, her 

du aliyen KUK- e di nav xwe de ve pirse hal bikin. E w helwesta ji bo ku beze n 

dost eciz neke, metodek e. U ew hezan ne di re~ de bun ku bi hev re rftnin, 

ve pirse hal bikin. Ji bo ve ji, disa ew se hezan, gora pivanen gi§ti yen rexistini u 

hiquqi gih€§tin biryareke. Biryara wan ji ew bil ku ew terefa ku di merkeza 

siyasete de pirani teşkil dike be§dari civine hibe. 

Hezen din yen pirani vekiri ev reya nediparastin. le ji bo berjewendiya gi§ti, 

gora bala pirani, wan ji, di wan §ertan de, ew biryara qebftl kirin. Giredayi ve 

biryare KUK'e di nav xebata yekitiye de cih girt. Heta dawiya xebate, di amade

kirina program, desture de be§dar bftn, le di merhela ilankirina TEVGER'e de, 

KUK'e, giredayi pirsen hunduri biryar dan ku beriya xebaten derva u xebata 

TEVGER'e, pirs u pirsgireken xwe yen hunduri çareser bikin. Ji bo ve ji, 

nedikarin ku bi aktıTı be§dari TEVGER'e bibin. Heta ew hevalen ku bi nave 

KUK'e di TEVGER'e de xebat dimeşandin, di we reye de bftn ku KUK bi gi§ti 

naxweze ku be§dariTEVGER'e hibe. Ew munaqeşa demake dur u direj nehate 

fehmkirin. U ti§teki vekiri hebu ku KUK, be§dari TEVGER'e nehu. Bes 

xwastibu ku wek "çavner• beylari karen TEVGER'e hibe u pi§ti ku pirsen xwe 

hal kir ji bi aktifi beşdari TEVGER'e hibe. U, ji bo ku destftra TEVGER'e ji 

çavneriye re nemusaı"t bil, peşniyara KUK'e nebat qebftl kirin. 

Bes Rizgari, bi awayeki sist li dij derket U dema ku li dij derketin, rasta rast 

ji pirsa KUK'e nedianin rojeve, giredayi hezen din yen bi daxwaziya xwe neha

tibftn civine, bi israra daxwazkirina hatina wan li dij derdiketin. Ji bo pirsa KUK' e 

ji tu pivanen nil u ji bo ku pirs çareserhibe p€§niyar nedikir. Tİ§teki gelek vekiri 

hebft ku Rizgariye nedixwast "tiri bixwe, dixwast bexçewan ço bike ". Ji bo ve ji 

vekiri u durist hereket nedikir, ji bo xwe sedemen şikli çedikir. U pİ§ti ku 

TEYGER hate damezrandin, bi nave Rizgariye, di Kurdistan Press'e de nivisan

dinen hatin çapkirin, ew sedemen ku di civine de diyarnekiribun ji, dihatibun 

diyar kirin. V e ji neduristi diyar dikir u disa derdixist ho le ku Rizgari ji bo be§dari 

xebaten yekitiye ne be, ji bo xwe sedeman çedike u her deme ji, bi van tİ§ten hiç 

u puç dikare xwe bixapine. 
Di ew civina yekemin de, pirsa PKK' e jihate rojeve. Beşek ji hezan wek pivan 

gotin ku "em ne li dijihebuna PKK' e ni. U xweyaye ku giredayihelwesta PKK' e, 

gazikirina me tu fede nagine kare yekı"tiye. Bes ew helwesta dibe sedem ku xebat 

dereng bikeve. Di rojen p€§ de, eger ev pirsa be rojeve, em disa bi hev re 

munaqeşe dikin u digen encameke." Beş ek ji hezan ji, -ku girani li wi ali bU

bi PKK'e re, dikarkirinde him xwe u himjiPKK'e amade neditin. Ji bo ve ji di 

we reye de bun ku ve pirse munaqe§e nekin. 

H ezen be§dari xehate hibun, biryar bi gi§ti girtin, ku be yi PKK' e kare yekitiye 

bimeşinin. 

26 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



• 

"Yekftiyeke Çawa?" O "Kurdistaneke Çawa?" 

H ezen be§dari REVKARl'YE bibfuı, di wexteke direj dabu pirsa "yekı"tiyeke 
çawa?" bi çarçeveke gi§ti, di nav xwe de çareserkiri bu. U dema ku ji bo 
TEVGER'e xebat destpekir. Di reW§a hezen Kurdistane de gelek guhartin 
çebibfuı, rexİstinen Kurdistane, di nav xwe de bibfuı gelek be§aD, ji bo ve ji 
neriDen nu derketibfuı qada siyasi. 

Çareserkirina ve pirse, ji bo pirsa "rexistineke çawa?" u "destfueke çawa?" ji 
gelek giring bu. W ek te zanin ku eger yekı"tiya be damezrandin eniyek be tiştek 
e u hevkariyeke demi be tiştek e ii hevkariyeke demudirej be, rew ciida ye. Her 
babeten rexİstini ji, destfu u program u dezgehen cuda cuda tine roj ev e. 

Her çiqas di destpeke de, ji bo "yekı"tiyeke çawa" li hev kirin nebe ji, li 
arınanren yekı"tiye u bi gi§tili ser pivanen u benden programa yekı"tiye li hev kirin 
çe bU. Gora reya gi§ti, pewist bii ku ew-yekı"tiya, ji bo Şore§a Demokratik ii Netewi 
tekO§in bide ii ji bo avakirina Kurdistaneke Demokratik ii Serbixwe şerten xwe 
pek bine. Ve çarçeve elbet pirsa "rexistineke yajiyekı"tiyeke çawa?" bi xeten gi§ti 
ji hal dikir. Di encame de ji wisa bU. Dema ku yekı"tiyek ya ji rexistinek şore§B 
bike arınane ii karen mezin bide berxwe, pewiste ku gora we ji takim u dezgehen 
xwe ama de bike. E w dezgeha ji, dezgeheki rojani ii sist nebe. 

Min, wek çend rez li jor ji behskir, arınanca yekı"tiya me wek "Kurdisteneke 
Demokratik u Serbixwa" hate diyarkirin. Ev bi gi§ti ji bo hezen Kurdistane 
gaveke gelek giring ya mişterek bii. Di demen buhuri de, di hemii karen hevkari 
u hevbeşiye de, ev pirsa di navbeyna hezen Kurdistane de, ji bo li hevkirine biiye 
asteng. Di REVKARl'YE de, ev pirsa di çarçeve " Netewe Kurd xwediye mafe 
ku kedera xwe bi xwe tayin bike" de hatibll hal kirin. "Statiiya Kurdistanedi roj en 
be de a çawa hibe?", di ve pirse de tiştek nehatibii diyarkirin ii en cam, ji sedeman 
re u reW§a peşveçfuıa tevgera Gele Kurdistane re hatibii hiştin. 

Di Programa TEVGER'i de Çi li Gotin? 

Ji bo her bez ii rexistineke program gelek giring e. Çimki program, giredayi 
reyen rexistineke, ew encamen derketine qada fikri ne: Çarçeve tekoşin u 
armancen rexistine eliyar dike. Be şik ji bo TEVGER'e jimana programe gelek 
giring bu u gel ek pewist bUji. Eger e w beze n ten cem hev u d ii, bi bir u baweriya 
felsefi ii ideolojik cure ii cure bin, bi hev re hereket kirina wan rexİstinan bi riya 
du unsuren bingehi dikare bi hesani ii be pirs-pirsgirek hibe. Ew du unsuren 
bingehi: Program ii destfu e. 

Disaji bo gurubeke u ya ji, ew kesen biryar dane ku bi hev re di yek rexistineke 
de xwe rexin, program arnade kirin hesanitir e. Çimki ew kesen biryardane ku 
yek rexistineke çekin, te we manaye ku pişti demeke ew kesan gih~tine ew 
qanaate, ku reyen xwe dikarin bi gi§ti di yek rexistineke de bimeşinin. Dema wisa 

. be, ji bo we rexİstine program amadekirin ne zehmet e. 
U ji bo eniyeke u ji bo hevkireyeke ev pirsa ew qas ne hesan e. Çimki di 

eniyeke de, gelek hez, rexistin, koroelen demokratik u heta kesen serbixwe cih 
digrin. Her rexistinek, di eniye de ya ji bi babeteki din di çarçeveke yekitiyeke 
de cih digre, xwediye program, bir u baweriyen ciida u cuda ne. Ji wan hezan re, 
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progremeke mişterek çekirin ceribandin, ustati dixwaze. Ustati dixwaze, çimki 

pewiste ku ji reyen wan hezan, reyen mişterek ii reyen ku ji aliye hem ii hezan ve 

be qebiil kiringerek be tespit kirin. Ji bona ve jl, li Kurdistan e di xebaten yekı"tiye 

de, amadekirma programe gelek hesan nebiiye. 

Di merhela TEVGER'e de, program amadekirin hesantir bii. Lewra beriya 

pekanina TEVGER'e, li Kurdistane ji, ji bo yekı"tiye gelek ceribandin qewimi

biin. W an ceribandina bi xwe re, di qada programe de ji gelek munaqe§e anı'biin 

ii ew miineqe§llll di merheleke de ji gora xwe encam dane. Xebat ii Programa 

UDG' e, Revkariye, Platforma Li Elmanya ji van ceribandinan e. Lidervayivan 

ji, li gelek heremen Kurdistanedi navbeyna bez ii rexistinen Kurdistane de, ji bo 

demen kurt hevkari ii hevbe§i ji çe bii ye: V an ji, ji bo progremeke encamen biçilk 

pŞ€§1 tevgera Kurdistane kirine. Ev ceribandinen yekı"tiye di demen ciida ii 

ciida de pek hatine. Bi xwe re muneqe§en gelek heja anine, biine sedem ku gelek 

pirsen programatik en tevgera welatparez ji ben zelal kirin. 

Ji dervayivan cerabindinen, evdemanezik li Kurdistana Bakur; ceribandinen 

diroki ya tevgera gele Kurd li be§€n din en Kurdistane ji hebiin. TEVGER'e ji 

van hemuyan bi gi§ti ii bi taybeti ji, ji programa Revkariye ii Platforma Li 

Elmenyaye gelek istifade kir. Ji bo ve, amadekirma programa TEVGER'e 

demeke direj neaşot ii di demeke kurt de encam da. 
Programa TEVGER'e ji penc beşan pek hatiye. 

Hep Yekemin: Ditinen Siyasi yen Bingehi ii Armancen Rebazi ye. 

Hep Duyemin: Arınanren Siyasi ye. 
Hep 8eyemin: Politika Abori ii Civaki ye. 

Hep Çaremin: Polı"tika Rindekarl ii Kulturi ye. 

Hep Pencemin: Polı"tika Derva ye. 

* Di beşi yekemin de, ji diroka be§biina Kurdistane ii tekt:Şna netewe Kurd 

ii seribildinen Kurdistane te behskirin ii ji wan cerabandinan ders derdixe. Ji 

rewşa siyasi, abori ii çandiya Kurdistane a hemdemi behs dike ii dost ii dijminen 

gele Kurd yen netewl, heremi ii cihani zelal dike; tade ii zulma li hemii be§en 

Kurdistane diyar dike. Pewistiya tek~ina demokratik ii netewi dide berçav ii ji 

bo serketina tevgera Kurdistane ii netewe Kurd, yekı"tiya gel bingeh dibine: Ji bo 

yekıüya gel jl, yekıüya bez, rexistin, parti ii welatparezen Kurdistane riya sere k 

diyar dike. 
Ji bo babeten ( rengen - awayen) tekt:Şne wisa dibeje: "TEVGER, de ji bo 

gihiştina serliraziye, li ser bingeha siyasi, hemô rengen tekoşina şo~er ô 

demokratik, li gor ~' yek bi yek, an ji tev de, ligel hev, bikar bihene." Ji bo 

ve tespite, di platforma TEVGER'e munaqe§eyen giring ô dt\r ii direj hatin hole. 

W ek te zanin, him dema ku TEVGER hatibfi avakirin fi him ji beriya we deme, 

babaten tek~ne di nav Tevgera Kurdistane pirseke gelek giring bii. Di ve pirse 

de, gelek reyen cfida ii côda hebiin. Dema ku em li tespita TEVGER'e binerin, 

babeten tek~ine de, bingem babeta siyasi te qebiil kirin. u ji ve pirse çi be 

fehmkirin ya ji te fehm kirin, ji bo her hezeke tişten cihe ii cihe ye. Tişteki vekiri 

heye ku, iro ji ji bo tevgera Kurdistane ev pirsa pirseke giring e. Tevgera 

Kurdistane, di bingeh de, di ve pirse de her deme pivanen edeti bi kar anine. Di 

her fırsete de babeta §ereçekdaribikaraniye. u di ve babete de, bi sere xwe heta 

niha ji bi ser neketiye. Di van şerten cihane de, giredayi guhartinen bingehi 
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pewiste ku tevgera Kurdistane ii rexİstinen Kurdistane babeten tekO§İne ji nu ve 
şirovebikin, giredayi şerten welate xwe, herema Rojbilata navin ii cüıane bigehin 
encaman. E w encamen konkret,ji bo k aren rexistiniii pek anina dezgehen siyasi, 
le§keri ii biriibaweriyan ji gelek ii gelek miihim e. 

TEVGER, beşbiina Netewe Kurd ii Kurdistane ne heq dibine, ew tixiiben 
hatine danlıı, sun'iii tixuben kolonyalist ii emperyalist dihesı'bine. Ji bo ve jiwek 
armanc, yekitiya Kurdistane ii Netewe Kurd pewist dibine. U di van §erten 
Kurdistane de, pek anina yeki't:iya Kurdistane pirseke rojani qebiil nake ii ji bo 
ve ji taktiken rojani di ve pirse de dıyar nake. u ba§ dizane ku yekı"tiya 
Kurdistane bi carake ve; bi xwe ii bi xwe ii di rojeke de ji pek naye. Pewiste 
merhele ii merhele, ji bo yekı"tiya Kurdistane ii Netewe Kurd, kar be kirin. 
TEVGER, di ve deme de, bi tekO§ina netewe Kurd ii Rexistinen Kurdistane re 
li hem ii be§an pİ§tgiriye, hevkari ii hevxebatiye, giring ii kareki roj en e tespıt dik e 
ii di programa xwe de wisa dibeje: "TEVGER, d@ piştgiriya tekoşina rizgariya 
neteweyi ya li perçe Kurdistan en din b ike. giredanek teköz ligel h@zen neteweyi 
demokratik bih@ne, d@ bixebite ku tevkari (i piştgiriyek li gor rewşe were bol@." 

TEVGER'e, disa ba§ dizani ku neteweye Kurd bi sere xwe najiye. Diroka 
Neteweye Kurd mecbiir kiriye ku bi mileten din re bijin. Her çiqas ew jiyana 
jiyeneke bi dil nlııe ö bi dare zore hatiye pek anin ji, le rastiyeke. Di ve pirse de, 
di bingeh de ew neteweyen ku bi netewe Kurd re dijin ji, ne xwediye gunehan e. 
Disa li Kurdastane giredayi jiyaneke gelek tebü, gelen din ji li Kurdistane dijine. 
Eger TEVGER'e neta we ya rizgariya gel ö welate xwe hebe, pewiste ku hesabe 
vi ti§ti bingem ji bike: TEVGER'e, di dest peke de ev pirsa ji, çav nerevandiye 
ii li ser rawestiye. Ji bo ku tekO§ine li Kurdistana Bakiir bidomlııe, ji bo ve ji 
pewendiya xwe ii gele me; pewendiya gele Tirk ii hezen Tirk yen şerO§ger, 
demokrat ii sosyalıst re wisa diyarkiriye: "TEVGER, d@ ligel hezen demokratik 
en li Tirkiye, di deqen (noqten) hevpar de, hevalbendi (i piştgiriye pek bihene, 
li diji emperyalizme, diji faşizme (i serdestiya burjuwaya kolonyalist, di nav 
çerçeweya nasina mare çarenösi (i mare sazkirina dewletek serbixwe de tifaqan 
pek bihene, de ji bo pekanina piştgiri, tevkari ö lihevhatinan rewşan biafirine." 

Ve nerine bi xwe re, pirseke din ya giring ku di demebuhuride ji aliyen hezen 
Kurdistane ve dihate muneqe§ekirin ji, bi awayeki çareser dikir. W ek te zanin, 
beriya 12-e İlone ii pİ§ti 12-e ilone, di pirsa yekı"tiye de, pirseke giring ji, 
peyvendiyen hezen Kurdistane ii hezen demokratik en Tir k bi çi §ikli, çi awaye 
pek ben bii. Yek nerinek ew bu ku, di destpeke de rexistinen Kurdistane di nav 
xwe de hevkariye u eniyeke pekbinin; ew eni ya ji hevkariya bi hezen Tir k en 
demokrat re hevkari u eni çebike. Gora ve re ye, hevkariii eni, li ser bingeha welet 
ii hezen welatan dihat pek anin. U reya din, bi vekiri ne li diji ve reye be ji, bi 
awayeki din kar ii baren xwe dime§and. TEVGER'e reya yekemlıı xurttir u 
zelaltir kir. 

* TEVGER'e di programa xwe de, gelek armancen siyasi en giring qebiil 
kiriye. Dema ku li van armancen siyasi mirov dinere, him tİ§ten ji bo tevgera 
Kurdistane yen nu hene u him ji, ew pirsen diho di navbeyna hezen Kurdistane 
de, ne tİ§ten mİ§terek bun, bune dıtinen mi§terek. 

Ew pirsa ku di demen buhuri de, dibu sedema muneq~n bingem di progra
ma TEVGER'e de wisa hatibı1 çareserkirin: Nire kolonyalizma Tirk ô heval· 
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benden wan en hundur we be rakiri n ô Cumhôriyeta Demokratik a Kurdistan e 

ya Serbixwe be damezrandin •• " 
Bi ve xale rejimeka demokratik ji te parastin. Di xalen din de ji, pek anina 

rejima demokratik bi gelek aliyan ve te vekirin. Disa çawa ku di dema iro de, Li 

Kurdistane pirpartibôn ô pirrexistibôn wek bingeh te qebôl kirin ô li ser ve 

bingebe eniyek ô hevkariyek pek te; pi§ti ku welat rizgar ô azad bibe, ew 

rexİstinan bi hev re, di çerçava koalisyoneke de, giredayi pivanen demokratik, 

welet ji idare bike ô ya ji di welate me de mafen xwe en muxalelefete bi kar bine. 

Ji bo rejima demokratik ô plôralist, ew xalen di programa TEVGER'e de ten 

qebulkirin ji wisa ne: 
- "Hukumeta demokratik a muweqet w@ be damezrandin kuji hezen netewi 

yen demokratik pekhatibe ô Qanôna Esasi ya Cumhuriyeta Demokratik a 

Kurdistan@ w@ be damezrandin. 
- Selahiyeta qanônderanine we ya Medisa Netewi ya Kurdistane be, ku bi 

helbijartinen li ser bingehen gi§ti wekhevi, veşarti (vep~di) ı1 yek dereceyi 

hatibe avakirin; selahiyeta birevebirine we ya H okumeta Geleri be ku ji bal ve 

meclise be danin; organen dadgehi yen demokratik ô serbixwe we ben da

mezrandin da ku selahiyeten dadgehi bikarbinin." 
Wekji van xalanji eşkere derdikeve hole ku TEVGER'e organa qanôn çeke; 

organa van qanônan tetbik bike ı1 organa ku di tetblkkirina qanônan de, kemasi, 

ihlalen derkevin hole kontrol bike, kesen di ve pirse de berpirsiyare dadgehe 

bike, ji hevıldui cuda kirine. Ev pivana piveneke navnetewi a demokrasiye ye. 

"Pivana Côadabôna Hezan" e. Ji bo milete Kord, ji bo ku bi hev re jiyane 

bidominin, ji mafen hevıldu re hurmet bikin; ti§ten mi§terek bikin ti§ten jiyani, 

ev pivana gelek giring e. 
Disa hôkômeteka geleri te fıkirandin. E w ji te we manaye ku ew hukumeta 

berjewendiya gel bi gi§ti dipareze. U di nav xelke de, ji aliye maf parastine de, 

mafen sinife serdest ji heye. Gora reya min, ji bo civakeka demokratik ı1 sazu

meneke civaki ev pewist e. 
TEVGER'e, wek avakirina meclise ô hukumeta geleri, bi riya helbijartine 

girtiye bin gerentiye; ji bo idareyen hereme ji, sistema helbijartine qebôl kiriye: 

Di ve pirse de, bin hesas e. Çimki di idara hereme de, ew kesen bi helbijartine 

ten ser hikum dikarin rast e ı1 rast, ji aliye gele we hereme ve ben ezilkirin ji. Di 

ve pirse de program wisa dibeje: "Helbijartin ô ezilkirina berpirsiyar@n heremi 

w@ ji bal gel ve ben kirin .. " 
Di dema program amadekirine de, li ser azadiya fikri, rexistini ı1 çaparneni 

gele k bi direjahi hat e rawestandin. Çimki de ma ku programa TEVGER'e ama de 

dibu, hem u rexistinen Kurdistan€ ji bo ve pirse di nav muhasebeke da bun ô di 

demen buhuri de, ew ti§te gelek giranbiha, pirsen azadiye nehatibôn qebôl kirin 

ô bi cih ı1 cih nebibô: Gelek nexweşiyen bingem derketibôn pfl§ Tevgera Kurdi

stane. Disa di we deme de, bi destpekirina guhartinen li welaten "sosyalist", 

azadiyen fikri, rexistini, çapameniu.y.d. bi awayeki din ı1 kôrtir diliate munaqeşe 

kirin. Ji bo ve ji, TEVGER'e gelek vekiri ev pirsa formılle kir. U bes qedexeki

rina nijadperesti ı1 fa§izme hat e qebôl kirin: Ev pivana ji, go ra pivanen nevnetewi 

yen insani ı1 demokratik, ne ti§teki xerib bô. Çimki li dine, di hemu rejimen 

demokratik de, bir ı1 baweriyen nijadperesti ı1 fa§isti hatine qedexe kirin. 
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Rastiji qedexekirina van bir u baweriyan ne bemane bôn. Van bir u baweriyan 
demeke hilweşandina nizamen demokratik anıôô hole u bi sedeme §ereki gewre 
(Şere Cihani a Duyemin) u di vi şeride, bi gelek aliyan ve mirovatiye zirar dı"t:ibô. 
U iro, li welaten demokratik u yen peşketi ji bo ku ev bir u baweriyan, beteqat 
bikevin, sedemen abori, siyasi u civaki pekhatine u ji bo ve ji li wan welatan, ji bo 
ku ew bir u baweriyan zede teşhir bibin, be bez bikevin, ji wan re ji azadi qebôl 
kirin te munaqeşe kirin. U li welaten paşve mayi, ew bir u baweriyan her deme 
tehlôke ne. Rasti ji, ji bo demeke be ji, qedexe kirina wan, reel xweya dike .. 

Di beşa Artnanren Siyasi de; pirsa eqaliyeten mili li Kurdistane, pirsa jinan u 
pirsa azadiya oli ji ciheki gelek giring digre. Disa cara yekemine ku ji pirsa 
eqaliyeten mili li Kurilistane bi çerçaveke gelek fıreh u zelal teye behskirin. Ji 
eqaliyeten mili re, "muxtariyeta heremi" te peşniyarkirin, ji bo ve ji xebat pewist 
te ditin. Pirs wisa te formôle kirin: "Her awaye zordariya mili ya li ser egaliyeten 
mili (Ereb, Ermeni, Çerkez, Suryani _u gelen din) en Kurdistan@ we be rakirin, 
maten mili yen demokratik en van ô egaliyeten Tirk ô Ezeriwe ben garantikirin; 
firset ô imkan weji wan be dayin ku bi serbestiziman ô kultura xwe pişde bibin; 
muxtariyeta heremi we be dayin, li heremen ku di piraniye da na • ." 

Dema ku ev pirsa hate munaqe§e kirin, gelek munaqeşBn kôr u fıreh çebôn. 
Be§ek ji berpirsiyaren hezan, ne di we reye de bôn, ku ji bo Tirkan ev çarçewa 
be qebôl kirin. W an digot ku ev re ya u ji bo Tirkan program çBkirin, Tirken ji bo 
ku Kurdan asimı1e bikin hatine şandini Kurdistane, meşru dike. E w reya ji, wek 
reyeka côda hat qebôl kirin, le ew reya ji bo programe nebô asteng. 

W ek li hem u civaka pirsa jinan giring e. Li Kurdistane ji giringtiriya pirsa jinan 
bemuneqe§e ye. Ji bo ku civaka Kurd bi azadiye pC§neketiye u riyeke tabii, xwe 
organize nekiriye, di hemô jiyanan civaka Kord de, çanden mileten kolonyalist 
li ser me tesiren ne baş kirine. Heta ew demokratik buna eşiri a civaka Kurd bi 
deste çanden kolonyalistan u ol, ji hole hatiye rakirin u jinen Kurd mehkumi 
mal e, zarokan kiriye. Ji bo ve ji, roj en pB§ ji, pirsa jinanji bo civak u tevgera Kur d 
pirseke gelek giring e. Eger di ve pirse de, civaka Kurd pC§nekeve, jinen Kurd 
şahsiyet qezenç nakin u ji bo ve ji, bi zanati nikarin beşdari tevger u civaka 
Kurdistane bibin. 

TEVGER'e, ji bo aboriyeke netewi çarçewek daniye. Ji bo ve ji, gada karki
rina dewlete di yar dike u hemô dewlemendiyen binerd u sererd yen di bin desten 
kolonyalista u emperalistan de ne, dike male gel. Ji bo ku sinaiya giran be 
demazrandin, aboriya netewi bingeh dibine. 

Ji bo ku aboriya netewi pek be, ji çavkaniyen derva ji istifade dike. Ji bo ve ji 
berjewendiya netewi bingeh digre. Rasti ev xala ji, ji bo tevgera Kurd xaleki nu 
u bi cesaret e. Lewra pişti sala 1970-e, di tevgera Kurdistane de giraniya çep 
u sosyallstan çBbibft. Çep u sosyallsten Kurdistane ji, di ve pirse de gelek teng u 
otopik difikiriyan. Bes wisa diparastİn ku dewlemendiya welate me tera me dike, 
ya ji bi alakariya dewleten "sosyalist" em dikarin jiyana xwe bi hesani bidominin. 

· U du tişten vekiri hebôn. Ye k pirs, ji bo tevgera Kurdistane dewleten "sosyalist" 
tu cara ji bo alikariye net ek e vekiri u comert di yar nedikir. Pirsa duyemin ji ew 
bu, ku welaten "sosyalist" bi xwe ji Kurdistaneredetir hewceye alikariye bôn. Ew 
salen dawiye ji, rewşa welaten "sosyalist" ji aliye abori ve ispat kir, ku rewşa wan 
ne baş e u pir zede hewceyi alikariya derva ne. 
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TEVGER, di programa xwe de Şoreşa Erd dike arınanc. Şore§a Erd ji bo 

wekheviya gele heremen gundi, ji bo çareserkirina aboriye, di karanllıa fırsetan 

de, bi kemasi be edeleta mezin çene be; gundiye be erd jiyaneke baş bidomine te 

qebw kirin. Di Şore§Cl Erd de, ye k meseleke ji hev u du cftda dike. Ev pirsa ji e w 

e ku, "ew rewşa xwedan erden ku beşdari şoreşe ne, li her çav be girtin •• " Rasti 

ev pirsa ji, bi gele k aliyan ve hate munaqeşe kirin. Çimki ev xala ji ji bo tevgera 

Kurd, ti§teki nu bu: U di wan munaqe§ClD de, re'W§a ew kesen xwediye erd in ku 

be§dari §Of~ bftne, çawa li her çav be girtin?' di ve pirse de, li hev kirin nebft. 
Rasti hewce ji nebat dı"tin. Çimki ew pirsa, pirseke rojani nebft u di rojen be de, 
ji bo çareserkirina ve pirse gelekimkan u alternativ derdiketin qadajiyane. 

Gora pivanen demokratik organizekirina jiyana kar ji, di programa TEV

GER' e de ciyeki giring digre. Ü dijiyana civaki de tedbiren giring tine. Program 

di wan pirsan de wisa dibeje: 
"Li hemfi derenjiyana xebate u kar we rojakar a 8 seetan be lidarxistin;ma

fen sendikayi ji hemô xebatkar ô karkiran re be dayin ku mafe greva tevayi fi 

siyasi, mare lihevkirina tevayi, mare ku kirekar tekevin dezgehen birevebiri yen 

ciyen kar fi xebate. 
Lokavt we be qedexekirin. 
Ji bo karen wek hev we destmiza (meaşB) qasi hev be dayin; 
Tedbiren wilo we ben standin ku keda jinan ô zarokan biparezin; 
Hemôxizmeten tenduristi (sihi) we bibin civaki,ji bo xebatkaran we be pere 

be: 
- Extiyar, seqet, jinebi u kesen sewi di bin lenerin, xwedikirin u parastina 

dewlete de bin; ji bo dawi le anma bekariye we tedbir ben stendin; 
- Problema gel a xani u avahiyen we be helkirin." 
* Ji bo ku tesira asimı1asyona bişike, zirnan u çandiya gele Kurd pey,ikeve, 

sistemeka netewi u demokratik te peşniyarkirin. 
* TEVGER, ji bo derva siyaseteke serbixwe beali dime§ine. E w xala ji, ji bo 

tevgera Kurdistane xaleki giring e. E w pivana, ji bo ku tu hezan ji dervayiyekitiye 

nehele pir giring e. Rasti ji bo ku tevgera Kurdistan e ji xwe re huwiyeteka taybeti 

çBke u giredayi tu merkezan siyaseta neafirine ô berjewendiya gişti bipareze ew 

xeleka giring e. 
Di encam de dikarim hibejim ku, programa TEVGER'e ji pir aliyan ve, ji bo 

ve merhela §Ofe§ a Kurdistane, programek e ku dikare tere bike. Her bezeki u 

welatparezeki Kurdistane dikare li ser ve programeli hev bike. Di pa§erojan de, 

dema ku hezen Kurdistanebi giştl yeki'tiyeke çekin, programa TEVGER'e dibe 

bingeheke gelek giring. 

DustOra TEVGER'A Ji Hereketa KurdistanA Re TıştAn NO nne .. 

W ek min li b~n din behskir, Tevgera Kurdistane, ji bo programeke hevka

riye fi hevbe§iye, zede ne bejipiçek xwediye cerabindanan bô. U di pirsa destur e 

de, ceribandina Tevgera Kurdistane, bi awayeki çar kO§e tune bu fi tune ye ji. Ji 

bo ve ji, amadekirina destura TEVGER'e gelek rehet nebft. Çimki pewist bu ku 

yekıüya pek be li ser pivanen nu u li ser unsuren taybeti pek he. Ew deme ji, ew 

destôren kevn tera TEVGER'e nedikir u bersiva hewceyiya TEVGER'e nedida. 
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Ji bo ve ji, li ser destftre, komisyona batibii te§kükirin u hemu terefen ku beşdari 
karen TEVGER'e bibun xwe gelek €§<mdin. 

Rasu ji dema ku mirov li destftra TEVGER'e binere, mirov tedigehe ku 
pivanen nu u unsuren nu hatine qewiınandin. Ez dixwazinı, bi xeten gişti li ser 
van ti§ten nu u yen ku roj en peş ji pewist in, rawestim. 

* TEVGER, ji bo ku bersive bide programa xwe, wek rexistineke pir ali hate 
avakirin. Ji bo ve ji, xwe wek rexistineke dı"t. Di Destftra TEVGER'e de, wek 
rexistin wisa te terlfkirin: "TEVGER, •••• rhistineke demokratik fl netewi ye." Ji 
bo ku wek rexistineke pirali hatiye damezrandin, pivan u organen TEVGER'e 
ji gora w1 esası hatine pekanfn. Di me§andina TEVGER'e de, pivanan merkezi 
demokratik bingeh e. Hemu endamen TEVGER'e xwediye eyni mafan u vati
niyan e. Di TEVGER'e de, her rexistinek ji serbixweya hevı1du re, xwediye 
birmete ne. Mafen tu hezan nfne ku tekili karu baren hezen endam be. U 
rexisıinen ku endamen TEVGER'e ne, nikarin zirare bidin berjewendiya gişti 
ya TEVGER'e ji. Hezar mixabin di piratlke de u di jiyana TEVGER'e de, bi 
tayben PSK- T'e, di ve pirse de gel ek xweparast hereket kir. 

Endam u mensuben TEVGER'e mecbur in ku biryaren TEVGER'e ci u bi 
ci bikin. Hindikayi ji reya pirani re, organen li derece bini bin, gredayi organ en 
bilind in. U pirani, pewiste ku ji reya hindikayi re, xwediye toleranse be. 

* TEVGER'e li Kurdistane ti§ten edeti şikand. Gora reyu pivanen edeti, 
hevkari u hevbe§i ya ji eniya netewi wisa diliate fıkirandin, ku bes ji rexistin ı1 
partiyen siyasi pekten. TEVGER'e di ser ve re gav avet, redetir berjewendiya 
gi§ti fıkir kir u ji bo ku hemu potansiyel u hezen welatpare;z; ben organizekirin 
pivan çekirin. 

Gora destura TEVGER'e, bes rexistin u partiyen siyasi nabin endamen 
TEVGER'e. Rexistinen civaki ı1 cemalıiri en Kurdistane ji dikarin bibin endam. 
Ji bo ve ji di destüre de pivanek hatiye tespit kirin. Gora we pivane, ew rhistinen 
ku di çarçeva netewi de xwediye temsile ne, dikarin bibin endame TEVGER'e. 
U li ser ve pivane, di organen TEVGER'e de gelek caran munaqe§e hate kirin, 
le, li hev kirin mimkun nebı1. Sedema ve ya bingem ji - ku li rezen p€§ eze disa 
li ser rawestim - e w e, ku rexistin di ve pirse de cu da u cuda difıkirine u bi taybeti 
ji, PSK- T'e, ev rexİstinan her dem ji bo ku di xeta partiya xwe de difıkire, 
xweyaye tu caran li hev kirin ji ne mimkun e. 

Dema ku mirov li realita me binere, ev pivana ji tere nake. Lewra gelek 
welatparezen Kurd, him li dervayi rexistin ı1 partiyen siyasi ne u him ji li dervayi 
rexİstinen civaki ı1 cemalıiri ne. Ji bo ve rastiye, TEVGER'e di destura xwe de 
qebftl kir ku kesen welatparez ı1 serbixwe ji dikarin bibin "mensup". Rasti gelek 
caran, ji dervayi TEVGER'e ji bo ve gotine henek hatin kirin. Go ra min ji, gele k 
li ci ye. Çimki dema ku destur ama de dibii di navbeyna rexİstinen siyasi de, di ve 
pirse de gelek munaqe§e hate kirin. Bi taybeti ji be§ek ji rexİstinen siyasi ı1 bi 
taybeti ji PSK- T' e, li diji ve pirse bU. Ji bona ve ji, di en cam e de, ti§te mi§terek 
"mensubiyet" hate tespitkirin. 

* Elbet tespitkirina endametiya rexİstinen civaki u mensubiyeta kesen serbix
we, tere nake. Ti§te giringtir ew e ku, maf ı1 vatiniyen wan çibibin. Li ser ve pirse 
ji, gelek munaqe§e çeblln. Di van munaqe§an de, be§ek rexİstinan tim dixwast 
ku mafen wan teng bike, be§eki ji dixwast ku mafen wan fıreh bike. Em, wek 
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YSK' e, di we baweriye de bfuı, ku mafen rexİstinen civaki ii mensuban ji naye 
teng kirin, heta be fırehkirin. u, di encame de pivanen mi§terek hatin ditin. 
Dema ku em li van pivanan binerin ti§te deri p~ me dikevin ew in: 

Rexİstinen Civaki bi yek nuneri dikare di organa bilin d de ci bigre. Rexistinen 
siyasi bi du kesan dikare cibigre. Mensub ji dikarİn di organa bilind de cibigrin. 
u bejmara mensuba di organa bilind de, ji 1/5 hejmaren nuneren rexİstinen 
siyasi ii civaki zedetir nabe. Bi reya Komita Gi§ti te hilbijartin. Ji bo tixfibeki 
bejmar hatiye danin. _ 

* Di destura TEVGER'e de, "mensup" ciyeki giring digre. U, dipratike de, 
ew ciye xwe tu cara tayin nekir. 

Gora destiira TEVGER'e: 
Her keseki welatparez dema ku program ii destura TEVGER'e qebiil bike, 

dikare bibe mensube TEVGER'e. Yek kesek dema ku ji rexİstinen endamen 
TEVGER'e ixrac bibe ii yajibi dile xweji rexistinaxwe biqete, mensubiyeta wi 
kesi, demeka ku bixwaze, di TEVGER'e de dom dike. 

Mensup, dikare ji organen TEVGER'e re, p~niyar ii rexne xwe p~~ bike; 
di waşanen TEVGER'e de re yen xwe diyar bike, gora metoden ku ji aliye Komita 
Gi§ti ve ben tespit kirin, be helbijartin ii bikare helbijere .. 

Pirs u PirsgirekAn TEVGER'A Çine u Çibun? 
Ev pirs ii pirsgireken ku ez li ser rawestim, pirs ii pirgireken ku li organen 

TEVGER'e hatine munaqe§ekirin ii bitaybeti ji ew pirs ii pirsgireken ku min ji 
gelek caran li ser nivısandiye ii şandiye organen TEVGER'e ii endamen organen 
TEVGER'e ye. U di ve nivisara xwe de li ser wan pirs ii pirsgirekan bi fırehi ii 
kuri rawestandina min ne mumkin e. Ji bo ve ji, bi xeten gi§ti ez dixwazim pirsa 
diyar bikim ii ji bo munaqe§eke, re vekim ii di roj en p~ de, dema ku em ji nu 
ve, wek hemii hezen Kurdistane hatin cem hev, ji van cerabindinan fede bibinin. 

* Pirs ii pirsgireken TEVGER'e, ne demeka pi§ti damezrandina TEVGER'e, 
pi§ti amadebiina program, destur ii programa demi destpekir. Civina Komita 
Gi§tiya Yekem, Kongra Yekemin ya TEVGER'e hate hesibandin. Di we civine 
de, program, destur ii belgeyen din hatin qebiil kirin. Ji bo organan helbijartin 
çebun. Di helbijartina organan da, rastiyek derket hole ku rexİstinen me girani 
ii qiymeteka giring nadine TEVGER'e. Ji bo ve ji, her çiqas program ii destiira 
TEVGER'e bi iddieyeka mezin hatibiin amadekirio ji, di helbijartina organan 
da, ew ciddiyeta nebat diyarkirin. Ew pirsa, bes bi kesen be§dari organan bibin 
ne, le di we deme de nerinen hatibiin hole ji, pirsen giring derxistin p~ me. Ji 
bo ve ji, me wek YSK' e, di we deme de p~niyaren guhartinan kir. P~myaren 
me ew biin, ku şerten rexistineke wek TEVGER'e damezrandin xwuyaye tune 
ye. Ji bo ve ji, pewiste ku em gora rastiya xwe rexistineke pekbinin. U, ew 
p~niyara me, bi re ye piraninehate qebiil kirin. Me, ew reyenxwe him bi tutanaxe 
ii him ji pi§ti civine, bi nivisandineke tespit kir ii ji en dam en Komı"ta Gi§ti re şan d. 

*Di destpeke bi taybetiPSK-'eT nedixwast ku We§aneke TEVGER'e bibe. 
Ew nerina bi sere xwe pirseke giring bii. U pi§ti gelek munaqeşan hat qebiil 
kirin ku rojnama TEVGER'e, bi du mehani derkeve. U ti§teki vekiri hebii ku 
rojnama du mehani, tera TEVGER'e nedikir: Him ji bo ve ji endamen partiyen 
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ku en ciamen TEYGER'e biin u him jiji welatparezen Kurdistane gelek rexneyen 
heq dihatin. U, bi taybeti, PSK-T'e, li hemberi van guhartinan derdiket Di 
rojnama du mehani de ji, dixwast ku qaliben gelek teng u hi§k ben domkirin. Ew 
ji di organa TEYGER'e de gelek caran dibu pirsek. Di dawiye de, bi ve siyaseta 
xwe xastin ispat bikin ku rojnama TEYGER'e be manaye u di vi ti§ti de ji bi 
serketin. Dema ku li diji guhartinan derketin, bi pi§tgiriya andamen PPKK ji, 
pirs hate we merhele, ku rojnama TEYGER ji hat dawi dayin. 

Eyni nerine, di rojnama welet de ji tesireke gelek nebaş kir. Ji bo rojnama 
welet, ji gele k aliyan ve haziri çebiin u ji bo gav avetine merc amadebiin. U, pi§ti 
demeke PSK- T li dij derket Di eyni deme de, du partiyen endamen TEY
GER'e jikovaren xwe, bi şikleki li welet diweşandin. 

* Ji bo ku nerinen PSK-T'e, li hemberi biryaren ku di destpeke de, di 
TEYGER'e de hatibıln girtin bıln, li hemu welatan, di komiten TEYGER'e de, 
dibun sedeme pirs u pirsgirekan. Pi§ti demeke, PSK- T, ew destfua bati qebıll 
kirin ji wek engeleki dit. Di her civina Komı"ta Gi§ti de peşniyar kir ku destfu be 
guhartin. Çimki gora destura TEY GER' e biryar, di organan de, bireya piraniya 
andeman dihat girtin. PSK- T'e, dixwast ku TEYGER biryaren xwa bireyen 
gi§tibigre. Hem u bez her deme li hemberi ve nerine derketin. Ji bo ve ji, PSK- T, 
di ve pirse de şiklen bi serneket. U, demek hat ku wexta biryar be girtin, 
nemayina PSK-T di TEYGER'e de hate rojeve. Di we deme de, PPKK u 
KUK-SE'ye rolaxwa gora pivanen TEYGER'e neleyistin. Biin sedem ku biryar 
nayen girtin. Di we deme de ji, destfu ji hale rabıl. Elbet, dema ku destfu ji hale 
rabe, yekitiya kar u xebate ji ji hale radibe. Di pirsa ingiltereye u Partiya Legal 
de ew pozisyona gelek vekiri hate roj eve. W ek te zanin, YSK' e, di kovara xwe de 
li ser van pirsan rawestiya bu u rexne u endi§en xwe diyarkiribu .. 

* Ji bo rexistinen civaki demokratik u cemahiri, di TEYGER'e de, gelek 
nerinen beja, needeti, negurubi; motiva rexistinen nu hatibun afirandin. Gora 
nerinen TEYGER'e, rexisitinen civaki ji, dikarin bibin endame TEYGER'e. Ji 
bo ve ji, damezrandina rexistinen civaki u netewi, bingeh bu. u hezar mixabin, 
TEYGER'e, giredaye nerinen PSK-T'e yen şaş u gurubi, nikari gaveke li 
dervayi welet baveje. Rewşa derva, bu sedem ku li hunduri welet ji, rexistinen 
civakiyen mi§terek u cemalıiri ben damezrandin. Ji bo ve ji, her partiyeke endam 
a TEYGER'e go ra xwe rexistinen civaki u demokratik avakirin. E w ti§ta ji de ma 
ku hate munaqeşe kirin, PPKK, gelek vekiri, rewşa derva u siyaseta PSK-T'e 
diyar kir u emsal nişan da. U, tu cara ji terefan nexawstin ku ev pirsa bi fırehi u 
kfui be munaqeşekirin, ji bo be çareserkirin gav ben avetin .. 

* Elbet dema ku van nerinen şaş li hale bin, her partiyek berjewendiya xwe 
ya teng bifikire, nemilmkin bı1 ku bi hem u bezen xwe ji beşdari kar u xabaten 
TEY GER' e bibin. Dema ku TEYGER hate damezrandin, her rexistineke rewşa 
hevıldu dizani, ji hevıldu re digot u bi wi awayi ji herkesi hevıldu qebul kiribıl. 
U hezar mixabin, pi§ti damezrandina TEVER'e, partiyen xwedf bez u imkan ji, 

· ji parti u rexistinen xwedi nebez zedetir beşdari kar u xebaten nebun. Di kar u 
baran de, yekuyek dihate hejmartin. Heta mirov dikare bibeje, ku parti u 
rexistinen ne bi bez u ne xwedi imkan, ji yen din zedetir fedekari dikirin .. 

Di wi/vi hali de ji, partiyen me en bi bez u bi taybeti ji PSK-T' e, di xwast gora 
beza xwe ji, xwe di organen TEYGER'e de temsil bike. Em, amade bun ku ve 
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pirseji munaqe§e bikin. ü ji bo ve ji komisyenek ji hate damezrandin ku projan 
munaqe§e bike. U, PSK-T'e dı"t ku ew projen hatini wisa bi reheti re nadin 
mezintiya wan u mezinti ji, bi fedekari u xebate dibe. Di civina Konıı"ta Gi§ti ya 
dawi de, wek ew pl\§nıyara nebftye hareket kir .. 

Elbet em ji dibejin ku herkes qasi bez u xebata xwe xwediye heq be u ew deme 
bin demokratiktir dibe. u ji bo we ji mercen pewist hene, gerek ben cilı .. Ji bona 
ve, endamen YSK a Komita Gi§ti yen TEYGER'e, projeyek peşniyar kiribftn. 
Rojen be pewist be, em li ser ve proje ji radiwestin .. 

• Her çiqas biryar hatibu girtin ku Rexistmen Civaki bibin endam; giredayi 
berjewendiye gurubi u nerinen §8§, di ve pirse de ji izin neda ku gav be avetin. 

*Di pirsa Mensuban de ji', du diliya TEYGER'e her dem dom kir. Bitaybeti 
ji, dema ku jikesen serbixwe dihate behskirin, dile PSK-T'e bi xurti davet u 
krizan destpedikir. Ji aliyen din ve, ji bo ku TEYGER dikaren xwe de p8§neket, 
ji bo welatparezen serbixwe ji, nebft merkezeka giring. 

Bi xulasa, di destpeka damezrandina TEYGER'e de, roj u bi roj, TEYGER 
ji aliyen nerin, program U destftre pa§Ve ket U ji idealen XWe dftrket. Ji bo ve ji 
nikari, pratikeke demokratik, fireh, balke§ derxe hole ... 

Endametiya Platforma Yekitiya Ala Rizgeriyi Çima Nehat QabOI Kirin? 

W ek te zanin, YSK ve AR' e, di destpeke de di nav TEYGER'e de bftn u di 
eyni deme de damezranen TEYGER'e bftn. U, di Oktobra sala 1990-i de, 
YSK, AR u gurub u qadroyen din ku ji avakirina Ala Rizgariye dihatin, konfe
ransek pek anin u di we konferanse de, yekı"tiyek ava kirin. Encama ve yekı"tiye, 
hemu guruban xwe halkirin u di nav Platforma Yekı"tiya Ala Rizgariye de cilı 
girtin. Encama ve biryare, YSK u Ala Rizgari ji, wek gurub ji hole rab un. Biryar 
dan ku bi nave Platforma Yekitiya Ala Rizgariye xebata xwe ya siyasi u welatpa
rezi bime§inin .. 

Di eyni konferanse de, biryaren siyasiyen din ji' hatin girtin. Y ek ji wen biryara 
ji ew bU, ku Platforma Yekı"tiya Ala Rizgariye di nav TEYGER'e de cilı bigre u 
bi riya TEYGER'e yekı"tiya hezen welatparezen Kurdistane tekuz u fireh bike. 
Ev biryara, bi piraniya nuneren konferanse hatibft girtin. Çimki be§ek ji nuneren 
konferansedi we reye de b un, ku endambftna TEYGER'e tu fede nagine tevgera 
Kurd u dervayi ve ji, TEY GER, nikare programa xwe ji' bimC§i'ne. U, ji bo ku 
YSK u AR'e ji di pirsa TEYGER'e de xwediye berpirsiyar in, pewist bu ku em 
bi berpirsiyariyaxwe rabin,ji bo ku pirs u pirsgireken TEY GER' e çareserbibin, 
em vatiniyen xwe binin cih. Encama gelek munaqe§8n lii§k, em gih8§tin we 
biryare, ku Platforma Yekitiya Ala Rizgariye, di nav TEY GER' e de cih bigre .. 

Giredayi ve biryare, heta civina Komita Gi§ti ya TEYGER'e, ew terefiaren 
YSK u AR' e ye, wek en dam in, kar u bar en xwe me§andin u di konu "tan de 
vatiniyen xwe, wek tu guhartinek ç8nebftye bildan ser milen xwe. 

Di civina Komita Gİ§ta ya TEYGER'e de, YSK u AR'e ji, ji rewşa xwe behskir, 
gora destma TEYGER'e, ji bo ku Platforma Yekitiya Ala Rizgariye hibe 
endame TEYGER'e seriledan çebii. E w ji bo Platforma Yekitiya Ala Rizgariye 
tİ§teki gelek şikli bii: Çimki, ew du hezen ku bere di TEYGER'e de endam bftn 
ji, di nav Platform e de cih girtibftn, rewşa wan, ji bere xurtir u teklıztir bU. Dervayi 
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ve ji, hewceyiya TEYGER'e ji endametiya hemu hezen Kurdistane u ji kesen 
walatparez re hebii. 

U, munaqC§e derxist ku pirs wek em difikirin nine. PSK-T u KUK-SE, li 
diji endametiya me derketin. Sederne ku xweyayi diyardikirin ew bu: "Platforma 
Yekitiya Ala Rizgariye rexistineke nfl ye, heta rexistin e, yaji nerexistin e ew ji 
ne :xweya ye. Heta wek rexistin ji be qebôlkirin ji, hatiya w@ ne :xweya ye. Ji bo 
ve, niha, endametiya Platforma Yekitiya Ala Rizgariy@ naye qebfll kirin, piçek 
rawestandin baştir dibe." U ji bo ku gel ek §erm nereve, digotin ku "Piatforma 
Yekitiya Ala Rizgariye, di TEVGER'@ de, demek@ wek çavn@r dikare ci bigre." 

Şa§iya van reyan gelek bi fırehihate di yar kirin. Rastiji, ew sedemen ku dihatin 
diyarkirin, ji bo endametiya Platforma me, ne tu engel biin. 

Yekemin: TEYGER, rexistineka ku ji rexİstinen siyasi hatiye ava kirin. Her 
çiqas bi sere xwe rexistinek be ji, le di encam de, hevkariyek u hevxebatiyek e. Ji 
bo ve ji, her beza ku dibeje ku ez vatiniyen xwe tiniın: cih, welatparez be u program 
u destura TEYGER'e qebiil bike, dikare hibe endam. Eger rexistina ku biiye 
endaın, dema vatiniyen xwe nine cih, we deme heqe rexİstinan heye, ku we 
rexİstine rexne bikin. 

Duyemin: Eger hatiya Platforme ne xweya be, eyni tişt ji bo hemu rexİstinen 
Kurdistane u endamen TEYGER'e re ji derhas dibe. 

Seyemin: Gora destilra me, ne bes rexİstinen siyasi, kesen welatparez ji, wek 
"mensup" dikarin di TEYGER'e de cih bigrin. Ti§teki gelek vekiri heye ku 
Platforma Yekı"tiya AR'e ye, qasi pir mensuban nebe ji, qasi çend mensuba 
dikare roleke bilize .. 

Çaremin: AR u YSK' e ji, di Platforma Yekitiya Ala Rizgariye de cih digre, ji 
bo wan be ji, mafekihatiye qezanckiriheye. U, hezar mixabin, ew pivanen hiquqi 
u siyasi en ku em dixwazin ji bo kolonyalistan derhas bibin, xweyaye bin ji bo 
bez u rexİstinen Kurdistane derhas nabine. Ji bo ve ji tu cara, bi vi hale me, 
tevgera Kurdistane nikare hibe alternatif .. 

Pi§ti van nerinen me ji, endametiya Platforme nebat qebiil kirin. Çimki 
sedemen bitaybeti ji aliye PSK-T'e ve dihat diyarkirin, sedemen esli nebun, en 
şikliu pirs bin perdekirine biin. KUK-SE ji, di agire nezanetiye u hesaben piçuk 
de di§ewiti. 

Ji bo PSK-T'e sedemen esli ew bu, ku PSK- T'e, demek bii ku bi kirine xwe 
dıyardikir ku TEYGER belav hibe. Ji bo ve, di komı"tan de pirs u pirsgirek zede 
dikirin. Berjewendiyen xwe yen partitiye li her sehaye deri p~ dixist, xwe ji 
endamen TEYGER'e diirdixist ii ji bo ku program ii destiira TEY GER' e ji hole 
rabe, ji zeefen endamen TEYGER'e yen din ji istifade dikir. Ü beriya civina 
Komı"ta Gi§ti ya TEYGER'e, bi hi§ki, li diji rojnama TEYGER'e derket u disa 
nedixwast ku li welet ji rojneme k be weşandin. U, hezen din rojnama TEY
GER'e ter nedidit, dixwastin ku rojname hefteyi u ya ji mehani, bi hemu deq u 
dolaben xwe p~iya vi ti§ti ji digirt. Endamen TEYGER'e yen din ji, di gelek 
pirsan de, dibiin alikar. 

Ji aliye din ve, YSK' e, di organen TEYGER'e de, belkijiji hezen din zedetir, 
ji PSK-T'e re muxelefet dikir; we muhimtir ji di weşanen xwe de ji, siyaseta 
PSK-T'e, rexne dikir. Ew ji dibii sedem ku PSK-T'e, bi Platforma Yekitiya 
Ala Rizgariye re xebat neke u firseta ku ketiye deste xwe bi kar bine. 
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Ew biryara gelek vekiriye ku li diji berjewendiya TEVGER'e u bi gi§ti ji, li 

diji berjewendiya yekitiya hezen Kurdistane ye. 

Di Encam De Çend Xalen Giring 

Tevgera Welatparez a Kurdistana Bakur di nav xwe de belav u belav e. Ji bo 

ve ji, di xebate de u li diji dewleta T.irk alternativeke xurt pekanin muınkin nabe. 

Pewist e ku tevgera welatparez bi hernil unsuren xwe (bi hezen siyasi; rexıstinen 

civaki, demokratik u cemahiri; bi rexistinen çan di u ilmi; bi rewşenbiren welat

parez) ve, xwe di çarçeveke demokratik de organize bike. Ji bo ve ji, gelek 

ceribandinen me yen kfu u fıreh tune bin j1, qas1 ku em platformeke pekbfuin 

tere dike. 
Gerek her hez u welatparezeki Kurdistane baş te bigehe, ku dema ku em 

hezen xwe nekin yek, em nikarin Kurdistane azad u serbixwe bikin. Ji bo ve ji, 

pewist e, ku em ji h ev re tehemmul bikin. Ji bo tehemmllle ji, gerek em ji n erine n 

§a§ u ne domokratik ji, dev je berdin. Ew kes u hezen dibejin, ku "eze bi tene 

Kurdistane azad bikim", gerek baş bizane ku pi.şti azadiye ji, gele Kurd u hezen 

wan yen siyasi mecbur in, ku bi hev re jfyaneke bidomlııin. Ji bo avakirina welate 

me ji, gerek hem u potansiyala welate me bigehe ser hevildu. 

Eger li her be§a Kurdistane potansiyala welatparez bi awayeki demokratik be 

organize kirin, ji bo rexistineke Kurdistani u ji bo temsile Kurdistane otoriteke 

merkezi pek anin ji, hesantir dibe. Rasti ji di §erten iro de, di ew rewşa ku Gele 

Kurdistanete re derhas dibe, platformeke Kurdistanipek anln, di çareser kirina 

pirs u pirsgireken tevgera me de u bitaybeti ji di qada navnetewi de, gele k pewist 

e. 
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• 

BİRLİK VE NASIL BİR PARTi 
ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE 

TARTIŞMA 

Mamoste HIVZE 

Içinde bulunduğumuz zaman kesiti içerisinde, deyim yerindeyse dünyamız bir 
alt - üst oluş dönemi yaşamakta, güç dengeleri degi§mekte ve yeni dengeler 
oluşmaktadır. Özellikle sosyalist ülkelerdeki degişim ve geli§meler gün geçtikçe 
yoğunlaşmakta. Öyle ki, adeta olaylan günü gününe izleyebilmek bile güçleşiyor. 
Bu degişim ve geli§melere paralel olarak Kürdistan ulusal demokratik hareke
tinde de gelişmeler kaydedilmekte ve yeni nitelikler kazanmakta. Bununla bir
likte kaydedilen geli§meler çok nisbi olmakta ve dünya d üziemindeki gelişmelere 
kaT§lll, sorunlanru dile getirebilecek ve varlıgıru his ettirebilecek bir düzeyde 
olmanın hazırlıgı içerisinde degildir. Kürt ulusal demokratik hareketi kendisini 
temsil eden bir siyasi merkezden yoksundur, bölük - pürçüktür, yeterli örgüt
lülüge sahip degildir. 

Önümüzdeki yakıcı görevlerden biri: Kürdistan genelinde, ulusal demokratik 
hareketi uluslararası düzeyde temsil eden bir siyasi merkezin oluşturulmasıdır. 
Ki, bu konuyla ilgili ulusal konsey önerisi ve bu doğrultuda atılan pratik adımlar 
ve tartışınalar vardır. Buna pararlel olarakta, Kuzey Kürdistan'da tüm Kürt siyasi 
örgütlerinin dahil oldugu ve bir avuç i§birlikçi dışında Kürt toplumunun talebi 

· olan Kürdistan'ın bagımsızlaştınlması ve bu talep perspektifınde, engeni§ cephe 
birliğini dayatmaktadır. Diger bir konu da, Kuzey Kürdistan ulusal demokratik 
hareketinin temel sorunlanndan biri olan ve günümüzde degi§en koşullannda 
daha fazla tartı§mayı gerektiren, nasıl bir parti örgütlenmesi sorunudur. 
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Dünkü örgütlenme An.layışımız 

Geçmi§ten bugüne dek, parti örgütlenme sorunu ile ilgili tartı§ınalar oldu ve 

olmakta. Düntın tartı§malan, bir yıgm nedenden ötürü son derece kısınlı. Bir 

nevi öyle de olmak zorundaydı. Bu nedenlerin bır kısmını kısaca belirtirsek: Kürt 

toplumunun kültür-el, sosyal ve toplumsal yapısı, bilinç düzeyinin yetersizligi ve 

daha da önemlisi sol yelpazede yerini alan yurtsever Kürt hareketlerinde oldugu 

gibi, Ala Rızgari'ye de yön veren ve ideolojik temellerini oluşturan dünya 

komünist haraketine egemen olan yanlı§ sosyalist anlayıştan ötürü idi. 

Bu kısır döngü içerisinde ve yukanda belirttigim nedenlerden ötürü, pratikte 

atılan adımlar ve oluşturulan yapılanmalar teoriye uyunıluluk içerisinde olmak 

zorundaydı. Bu böyle oluncada, Ala Rızgari Hareketi, diger Kürt siyasi örgütleri 

gib~ ne çogalarak halk yıgmlarını kucaklayabildi ve ne de demokrasi gelenegi 

olmayan toplumumuzda, örgüt içi ve örgütler arası ilişkilerde yeteriice demo

krasi olgunl3§tırılabilindi. 

Kürt siyasi örgütlerinde, - günümüzde de devam eden - "ayrt§ma" yada 

"safla§ma" adı altında kadrolannı ve taraftarlannı yitirme, ufalıp daralma olayı; 

dün Ala Rızgari'de de ya§andı: Dagılnıalar oldu, küçük guruplar oluştu. Çünkü 

bir gerçege parmak basılmaılllijtı ~ o da şuydu; mutlak gibi dogru kabullenen 

formülasyonlarla, parmak sayısını a§ınayan klasik kitaplar la sınırlandırılmış bag

ımlı beyinler, özgürleşmedigi ve ideolojik birlik esas alındıgı sürece, ne yeterli 

düzeyde birlikler, ve ne de her geçen gün çogalan, yı8ınlan kucaklayan, demo

krasiye dayalı örgüt inşa etme, ve bagunsız politika üretme, olanaSı vardı. Çünkü, 

maddi yaşamın duragan olmadıgı, hareketlilik içerisinde oldugu gerçeginden 

hareketle, her an yeni gelişmelerin biri- birini izleyecegi, yeni olgulann oluşa

cagı bir dogrudur. Böyle olunca, ideolojik birligi esas alan örgütler de, her 

gelişen olgu kacysmda, insan dogası geregi, örgütteki her bireyin, taraftann aym 

düşünceyi payla§ması ve aym sonuçlara varması elbetteki mümkün degildir. 

Bundan çıkaracagımız sonuç şu: İdeolojik birlik esas alındıgı zaman, her gelişme 

karşısında kopmalann, daralmalarm ve bölük - pörçük olmamu peşinen kabul 

edilecegi karar altına alımyor, demektir. 

Diger bir yanda, "Komünist merkez"lerin ürettigi teor~ ideoloji ve politikala

rm mutlak ve tek dogru kabul edilmesi, bu sınıriandınlmış çerçeve içinde 

olgulara yaklaşım, yorumlama ve o dogrultuda sonuçlar çıkarma yoluyla "fıkir 

üretıne" yoluna gidilmesi; bu düşencelerin, yukandan a§aSıya kadrolara ve 

taraftariara aktanlması da dünyada ciddi bir tehlikeyi oluşturmaktaydı. Kürt 

siyasal örgütleri de bu beladan kendilerini alıkoyamadılar: Kürt ulusal demokra

tik hareketinin temel dogrulan, bu dar çerçevede tayin edilmi§ formülesyonlaria 

izah edilmeye çalışıldıgı gibi; örgütlenme sorunuyla ilgili de hazır bir şemaya 

sahip olunuyordu. 
Kendilerinin tek dogruyu temsil ettigini kabullenen örgütlenmelerin her biri, 

kendileri dışındaki siyasi örgütlenmelere kacy büyük bir tahammülsüzlük içeri

sinde olduklan gibi, onlann mutlak yaniışı temsil ettikleri anlayışına sahiptiler. 

Aym düzeyde olmazsa bile, örgüt içi işievde de, ideolojik birligi saglama adı 

altında bu tahammülsüzlük sürdürülüyordu. 
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her kadro ve taraftar, örgütünün geli§melerle ilgili merkezi politika, tavır ve 
kararlannı paylaşma; aynı zamanda örgütünün dergi ve bildirilerinde yazılania
nn tümüne, deyim yerindeyse "harfi - harfme" katılmak durumunda ve zorun
lulugundaydı. Bu da, birilerinin kendi örgütlerinin merkezi politikalarma ya da 
ideolojik belirlemelerine katılınama hakkını ortadan kaldınyor; o konu ile ilgili 
eleştirme ve degişik önermelerde bulunma; kendisinin dogruluğuna inandıgı 
düşüncelerini örgütün olanaklarmdan yararlanarak tartı§mayı sürdürme ve gi
derek düşüncelerini örgüt çatısı altında yaygınlaştırma gibi, en tabi demokratik 
haklarmdan yoksuniuğu getiriyordu. Bu durumda muhalefet eden unsurun ya 
da unsurlarm önünde iki seçenek durmaktaydı: Ya ideolojik birligiıı hatırı için 
kendi düşüncelerden vazgeçerek "ikna" olma, ya da örgüt içinde kendisini ifade 
etme olanaklarmının olmamasından dolayı, örgütün dşnda kalma. Hal böyle 
olunca, yı8ınla kadro ve ulusal demokratik mücadele taraftarlan, Kürt siyasi 
örgütlerinin dışına itilııiiş oldu. 

Özce belirtmek gerekirse, örgütlenmelerde koyu bir merkeziyetçilik vardı. 
bunun yanında, demokratik yan oldukça cılızdı. Böyle yapılanmalarda, birim ve 
kurumlarm kendi çalışma sahalarmda otonom bir yapıya sahip olmalan sözko
nusu degildi, olamazdı da. Tüm bunlarla birlikte, belirtebilecegimiz başka ne
denlerden dolayı, aşagıdan yukanya dogru bir beyinsel bagımlılık vardı dersek, 
yanlış olmaz sanınm. Bu da aynı düşünceleri paylaşan ve geli§meler karşsmda 
aynı sonuçlara varan, üretken olmayan insan tipini yaratıyordu. 

Dün dogru kabul ettigirniz bu örgütlenme anlayışı, Kuzey Kürdistan ulusal 
demokratik devriminin sorunlannı çözme ve giderek özgür ve demokrasi teme
linde olU§turulacak, bagımsız demokratik Kürt devletinin kurulmasıyla uyumlu
luk içerisinde degildi: Hatta birçok yanlanyla çatışır durumdaydı. Aynca hede
flenen, ulusal demokratik devrimin giderek sosyalizmle taçlandınlmasıydı. Bu 
toplumun inşasında da, yanlış sosyalist anlayış geregi "proletarya diktatörlügü", 
daha dogrusu tek parti diktatörlügü temel alanıyordu. Sosyalist ülkelerdeki tek 
parti diktatörlügüne dayanan yönetimlerin izleyicisi durumundaydık. Örgütlen
me, devlet ve demokrasi anlayışı, ittifaklar sorunu, çalışma tarzı; hedeflenen 
"proletarya diktatörlügü" adı altında, tek parti diktatörlügüne dayanan bir to
plum düzenine göre uyarlanıyordu. 

Nasıl Bir Örgütlenme Gerekli? 

Günümüzde, dünün örgütlenme anlayışını gerilerde bırakan, ileriye dogru 
bazı geli§meler izlenir durumda. Birleşik Sosyalist Parti çalışmalan, ideolojik 
birligi esas almayan ve en geniş birligi ohı§turma dogrultusunda çalışmalaoru 
sürdüren platformlar, birer örnek olarak gözlenebilinir. Bu geli§melerin yanın
da, eski örgüt anlayışı etkinligini hala sürdürmektedir. 

Sömürge Kürt toplumundaki irili - ufaklı çeli§kilerden olU§an yumagı 
çözme, ulusal demokratik devrimden sonrada devam edecektir. Her çözölen 
çelişme, bagonda yeni çeli§meleri dogrucaktır. Bu çeli§me yumagınm çözmünü 
engelleyen, varolan çeli§meleri etkileyen, çeli§melerin gelişme içerisinde olan 
yanlannı frenleyen ve çözümünü geciktiren olgu, ba§ çelişki durumunda olan 
ulusal çelişkidir. Bu da Türk sömürgeci güçlerinin tüm kurumlaoyla birlikte 
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Kürdistan' dan atılmasına ve Kürt halkının kendi devletini kurmasına tekabül 

eder. Bu açıdan, bu talep, bir avuç i§birlikçi dışında tüm kürt halkının istemidir. 

Kürdistan'ın bağımsızlıgı perspektifınde, kürt siyasi örgütlerinin tümünü ve 

giderek top - yekün Kürt halkını bir parti çatısı altında birlikten1iginin olU§tur

uJması önermeleri; somut §artlara uygun degi]dir, inancındayım. Çünkü diger 

önemli çe]i§kilerin çözümünde de, ulusal sorunun dışında ortak paydaları o1may

an Kürt siyasi örgütlenmeleri vardır ve toplumun somut §artları geregi de 

olacaktır. Açık bir örnegi, Kürt İslami Örgütü. Ve niceleri olU§abilir ki, bunların 

hepsinin bir parti çatısı altında olabilmelerinin olanakları oJmaz. Kürt İslami 

güçleri dahil o1mak üzere, varolan tüm siyasi Kürt örgütlerinin bir ulusal cephe 

altında yanyana ge1melerinin §artları vardır ve hatta zorunlulugu vardır. 

Kürdistan da, ulusal demokratik temelde, sosyalizm tartışmasına açık tüm 

yurtseverlerin, sosyalistlerin kendilerini ifade ettikler~ en geni§ yıSınları kacak

layabilen ve ideolojik birligi esas aJmayan, değişik düşünce ve eğilimleri bagrm

da t3§lyan, ulusal demokratik kitle partisini olU§turma §artları vardır. Çünkü 

ortak yanlarıınız, ayrılık yanlanmızdan çok daha fazladır. Yeter ki, bir parti çatısı 

altında olabilmenin §aftlanm yaratacak i§lev ve kurallan iyice tayin edelim. 

İdeolojik birliği esas almayan parti örgütlenmesinde, daha geni§ yıgınlan 

kapsayacaktır: Küçülme, bölünme yerine, her geçen gün bütünle§Dle~, çoğal

mayı saglayacaktır. Bunun yanında, parti içinde degi§ik yerlerde seyreden, ayrı 

bakış açılarına sahip olan eğilimlerin, değişik düşünce kaynaklarına zenginlik, 

dinamiklik, üretkenlik Şevini kazandıracağı ve giderek demokrasiyi olgunlaştı

racağı kanısındayım. Bu örgütlenme, formülasyonlara, parmakla sayılan klasik 

kitaplara haps oJmadan; özgürce düşünen, yaratıcı olan ve kacyt görüşleri 

hO§görü ile karşılayan bir ortamı da yaratacaktır. 

Kabullendiğimiz doğrular kalıcı değil, geçicidir. Olgulan detaylıca irdeleye

rek vardığımız sonuçlar, önerdiğimiz çözümler, zaman ve mekan şartlan 

içinde doğru kabul edilse bile; bu asıl dogrulara varmada, yaklaşım derecele

rine göre sıralanan, asıl dogrulann bir parçası kabul edilirler. Brujka bir 

deyi§le, kabul edilen dogrulann, maddi yaşam içeresinde denenerek hayat 

bulması; olgunun geli§en yaniarım frenleme yada hıziandırma oramnda, gerçege 

yakınlıgı ya da uzak1ıgı derecesine göre sıralamr. ~ bu da bir zaman dilimi 

içerisinde geçerliliğini korur. kabul ettiğimiz dogrulan doguran somut şartlar 

değişmeye ugrayarak ortadan kalktıgında, dogrularda geçerliligini yitirir, ya da 

o somut şartlarda dogrulugu kabul edilir. Özce bir deyi§le, dogrular, insan 

bilincinin kabul gördügü mutlak oJmayan olgulardır. Bu gerçekten hareketle, 

dogru kabullendiğimiz bir düşüncenin mutlak oJmayacagı gibi, yanlış hükmüne 

vardıgımız kacyt düşüncenin de mutlak yanlış olmayacagı anlayışı temel alına

rak, parti çatısı altında ve yaşamın diger alanlannda, hareket yönünün tayin 

ediJmesi; ili§kilerde daha bir sıcaklıgı, tartışmalarda daha hO§görülülügü ve 

rahatlıgı saglayacaktır. 

Parti içerisinde çogunluk hangi hak ve olanaklara sahip ise; azınlıgın da, daha 

açık bir ifadeyle muhalefet durumunda olan tek- tek unsurlar ya da değişik 

egitimleri te§kil eden guruplar, aynı hak ve olanaklara sahip o1malıdırlar. Mu

halefet durumunda olaniann gerek gördüklerinde, kendi düşüncelerinin akta

nJması ve yaygıonlaştınJması için, partinin yayın organlarmda ve hata bunu 
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yeterli görmeyenler, partinin olanaklannı kullanarak, düşüncelerini brO§ürlerle, 
mektup yazışmalanyla parti yıgınlanna aktarması, yaygınlaştırması en tabi de
mokratik haklan arasmda sayılmalıdır. 

Ulusal Demokratik kitle Partisinin dogası geregi, bünyesinde degi§ik egilim 
ve ayrı bala§ açılan olacaktır. Ama, aynı çatı altında, sömürgeci güçlere kaf§l, 
eylem birliğinin sağlanması zorunludur. Onun için de üretilecek politikalar, 
alınmak istenen kararlar, elverdigi oranda çok geni§, yogun tartı§İnalarla olU§
turulmaya çalışılmalıdır. Bu da, bu tartı§malar sonucunda belirlenen degi§ik 
düşünce ve bala§ açılannın sentezle§tirilmesinden çıkan, ç<>gülculuk yöntemiyle 
karar bağtanır. 

Alman kararlara muhalefet etme durumunda olanlar, gerek gördüklerinde, 
kararlarla ilgili düşünce ve önermeterini dergide yazışmalarla, yada diger vası
tatarla tartışarak sürdürürler, giderek düşüncelerini yaygınlaştırma hakkına 
sahıptır ler. 

Muhalefet içerisinde yukanda belirttigim demokratik haklan yeterli görmey
en, çogulculukla benimsenen kararlan da paylaşmayan, bu karariann kendile
rini bağlamayacağını söyleyen, eylem birligine uymayacak durumda olan egitim
ler ve unsurlarda parti içinde olacaklardır. böyle bir kategori içerisinde yerini 
alan unsurlann ya da egilimlerin, parti içerisindeki konumları, hak ve görevleri, 
muglaklıga meydan verilmeden tespit edilmesi gerekir. 

Otonom bir yapıya sahip olacak olan, partinin kurullan ve birimleri, daha 
üretken, daha yaratıcı olacaktır. Önemli bir diğer yanı da, demokrasiyi olgun
laştıracaktır. 

Böyle bir örgütlenme, y3§aDlln her alanında mücadeleyi sürdürebilme, örg
ütlülügü olU§turabilme ve giderek kalıcı kurumlann yaratılması dogrultusunda 
olanaklan yaratacaktır. Toplumun demokratikle§mesinde, ulusal degerierin 
gelişerek serpilmesinde, halk yıgınlannm bünyesinde kendi - kendilerini ko
ruyan savunma mekanizmasını olU§ up güçlenmesinde; yaşamın her alanı ile ilgili 
yetkinle§miş degerler ve kurumlann olU§turulmasmda da, gerekli ortamı yara
tacaktır. Diger önemli bir yanı da, çalı§manın ve örgütlüiiigün çok çe§itli yönlü 
olması halinde, Kürdistan'da her yurtsever, sosyalist, bulundugu çalı§ma alanın
da ve ilgi duydugu sahada, kendisini geliştirme ve yetenekleri ölçüsünde Kürt 
toplmunun gelişmesine ve ulusal demokratik mücadeleye katkıda bulunabilme 
olanaklannı elde edecektir. Demokrasi geleneginin olmadıgı toplumumuzda, 
böyle bir örgütlenme, demokrasiyi olgunlaştırabilecegi gib~ özgür düşünen, 
yaratıcı, üretken ve hO§görülü yıgınlann yaratılmasına ortam hazırlayacaktır. 
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KÖRFEZ SAVA5I ÜZERİNE 

Bilal GERGER 

• 
Ilk günlerinden başlayarak bütün bölgeye yayılma egilimi gösteren Körfez 

sav3§1, dördüncü haftasına girerken, aynı tehlikeyi potansiyel olarak halen taşı

makla birlikte, kaldığı sınırlar içerisinde bile bölgenin gelecegini tehdit eder 

boyutlara ula§~ bulunmaktadır. Bölgenin doğal zenginliklerini, tarihsel ve 

kültürel değerlerini ve insan potansiyelini büyük bir tehlike ve yıkımla yüzyüze 

getiren bu sava§. aynı zamanda bölgeyi ekolojik bir felaketin e§iginede sürükle

mektedir. 
Sava§ bu geldigi a§amada durdurulsa bile, yanan, yakılan ve denize dökülen 

binlerce varil petrolun zıyan edilmesi bir yana; Kuveyt ve Irak'ta yakılan ve 

yakılmasma devam edilen petrol kaynaklarmdan havaya karışan zehir li gaziann 

ve denize boşaltılan petrol hammaddesinin bölgenin iklimi ve doğası üzerinde 

yapacağı olumsuz etki; yine şu ana kadar miktan yüzhintonlara ul3§m1Ş yakıcı ve 

yıkıcı bombalann etkisiyle birlikte düşünülürse, sonuçta bütün bunlann, telafi 

edilmesi olanaklı olmayan bir yıkıma ve kayba neden olacağı kendiliğinden 

anlaşılır. 

Sava§ bu yörüngede ve şimdiki boyutlarıyla ilerlemeye devam ederse, bütün 

diger alanları bir yana bırakalım, sadece Kuveyt'm petrol kaynakları ateşe 

verilmeye devam edilirse, sonuçta bu, ayda beş yüzbin ton zehirli dumamn 

atmosfere karışacağı anlarnma gelmektedir. Yanan her petrol kaynaguun sön

dürülmesinin yaklaşık olarak bir yılı aldığı hesaba katılırsa, Ortadogu ve bütün 

Asya'nın gelecek on yıliarım etkileyecek bir felaketin eşigine sürüklendigimizi 

göstermektedir bu rakam. 
Sava§ID olumsuz boyutlan bölgede ekolojik bir tehlikeyi gündeme getirmekle 

sınırlı değildir ne yazık ki. Bölgenin doğal zenginliklerini doymak bilmez bir 

iştahla yutup tüketen bu sava§, yoksulluk ve sefalet içerisinde kıvranan bölge 

halklarını daha da yoksulla§tırmakla kalmayacak, ama bu yoksulluk ve yoksun

lukları toplumsal çöküntü düzeyine çıkaracak boyutlar da taşımaktadır. 
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Öte yandan bölgenin özgün dinamiklerini ve güçlerini tahrip ederek, bölge
deki ezilen ve sömürge halklann haklı mücadelelerini, bu haksız ve gerici 
didi§menin mekanizmalan ve gürültüsü içerisinde boğma tehlikesini de bölgeye 
t3§lyan bu sava§. halkların bagunsızlık mücadelelerini tali duruma iterek unutul
ma tehlikesiyle de yüz yüze getirmektedir, aynı zamanda. 

Halkların özgürlük mücadelesini yeni tuzaklada karşı karşıya getiren; yüzbin
lerce insanıiı. i§sizlik, açlık, sefalet ve ölümüne; dogal zenginliklerin ziyan edil
mesine yol açacak olan; giderleri günde ınilyonlarca dolan bulan bu savll§tan 
bölge halklannın kazançlı çıkmayacagı açıktır. 

Bu savaşla birlikte bir dolu harekete geçirilen emperyalist ve sömürgeci 
devletlerin iletişim aygıtlan bll§ka bir sav3§l da iletişim alanında başlatmaktay
dılar. Yogun bir propaganda içerisinde sava§ adeta §irinleştirilirken, kimin, 
hangi tarafın kazanacagı sorunu en önemli sorun olarak öne çıkanlınakta, dünya 
kamuoyu bu kısır döngü etrafında düşünmeye zorlanmaktaydı. 

İletişim aygıtlan düzeyi, hangi tarafın kazanacagı sorunu üzerinde yoğun 
tartışmaların yapıldığı, teorilerin üretildiği bir sava§ alanına dönüştürürken, 
bölge halklarına ve dünya kamuoyuna, savll§an taraflardan birini desteklemek
ten bll§ka bir seçenegin kalmadığı da anlatılmakta aynı zamanda. Bu yazının 
boyutlan içerisinde biz, daha fazla, sav3§ln nedenleri ve bu nedenlerden kayna
klanan yakl3§1ınlann sav3§l nasıl kaçınılmaz duruma getirdiği sorunu üzerinde 
yogunlaşacak, bu haksız ve tahribkar sav3§ln bölge ve bölge halklannın bağım
sızlık sav3§l açısından doguracagı zararlar üzerinde durmaya çalı§acagız. 

2 Agustos 1990 yılında Irak ordusunun Kuveyt'i i§gal etmesiyle ba§layan 
Körfez krizi, ABD ve Irak devlet yöneticilerinin bu kriz etrafında geliştirdikleri 
yakla§ım ve kombinezoruar içerisinde Körfez saV3§lna dogru geliştirilmişti. 
ABD tarafından geliştirilen ve yönlendirilen: Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesini 
öngören yakl3§1ma karşılık, Irak'ın Kuveyt'e yerleşmeyi ve bu ülkeyi 19. vilayeti 
ilan etmeyi öngören yakl3§1m1, bu sözkonusu sav3§l kaçınılmaz duruma getirmiş
ti. 

2 Agustos'tan başlayarak, reel diplomasinin bir süper devlete sagladığı ola
naklan efıkas bir §ekilde kullanan ABD yöneticileri, NATO, AET ve bölge 
devletlerinin önemli bir bölümünü Birleşmiş Milletler bünyesinde toplayarak, 
Irak'a kacy geniş bir müttefık devletler topluluğu olU§turmayı başanrken, bu 
ittifakı kendi liderliği altmda birleştirmeyi de gerçekleştirmekteydiler. 

Daha sonra Birleşmiş Milletler (BM)'m karan durumuna getirilen Irak'ın 
Kuveyt'ten çekilmesini öngören talep, bu kararı gerçekleştirmeye yönelik, 
Irak'la her türlü ticaretin boykot edilmesini amaçlayan kararla birleştirilerek, 
sözkonusu boykotu denetleyecek uluslararası bir birliğin Körfeze gönderilme
siyle tamamlanan bir gelişme çizgisi izieyecek ve Körfeze gönderilen irlikler 
ABD'nin kumandası altında birleştirilecekti. 

Böylece ABD'nin Irak'ı "cezalandırmaya" yönelik yakl3§1mı, lrak'a kacy geniş 
bir koalisyonun genel yakl3§1mı görüntüsüne bürünerek uluslararası bir tavır 
alı§a dönüşecekti. Bundan sonra ABD ve müttefikleri açısından iş, Irak'ı ceza
landırmanın pratik örgütlendirilmesine kalmaktaydı. İletişim araçlanmn yogun 
propagandası eşliğinde bölgeye aktanlan ve orda yerleştirilen dev bir sava§ 
gücünün tantanalı görüntüsü altında; Amerika, İngiliz ve diğer müttefık devlet-
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lerin askeri uzmanlan: Sava§11148 saat'te bitirilecegini dünya kamuoyuna müjde

liyorlardı. 

2 Agustos'tan sonra, ABD tarafından başlatılan diplomatik taaruzun meyve

leri Irak'a ai'§I geniş bir koalisyonun birle§tirilmesinden ibaret degildi sadece. 

Bu koalisyonun Irak'ın yenilgisinden sonra, endüstrileşmiş Batı devletlerinin 

daha dolaysız ve daha etkili bir şekilde bölgeye müdahale etmesini öngören bir 

yönelim üzerinde aniaşmış görünmeleri de önemli noktalardan biriydi. 

Koalisyonun endüstrile§miş devletlerinden oluşan kanadımn, Irak'ın ceza

landınlmasmdan sonra, bölgenin siyasal sükrüktürünü degiştirmeyi öngören bir 

yaklaşım üzerinde birleştirilmesini, endüstrileşmiş ülkelerin kendi ihtiyaç ve 

ilgilerinden kalkarak anlamak olanaklıydı ve zaten ABD ile ortak kaygılar 

taşımaktaydı sözkonusu devletler. Ne var ki, koalisyonun bölge devletlerinden 

oluşan kanadının, endüstrile§miş devletlerin bölgeye daha dolaysız şekilde yer

le§Wesini öngören BD stratejisi üzerinde birle§mesinde böyle bir perspektif 

görmek olanaklı degildi. 
Koalisyon içerisinde endüstrile§miş devletlerle bölge devletleri arasmda olan 

birligin kaygan ve her an degişebilecek bu zeminin doğuracağı sorunlan fazla 

önemsemeyen endüstrileşmiş devletler, yalnız bu konuda degil, Irak'ın askeri 

gücünü ve siyasal kozlanm küçümseme konusunda da yanılmaktaydılar, 48 

saat'te sav.ş bitireceklerini iddia ettikleri zaman. 
Kriz süresi boyunca Kuveyt'in i§gali üzerine geliştirilen yoğun diplomasinin 

dönemeçleri içerisinde ABD, Irak'a kai'§I geniş bir koalisyonu birleştirmeye 

çalşrken. Irak yöneticileri de boş durmamışlardı. Onların da öynayacak kozlan 

vardı. Müttefık güçlerin saldınlarma kai'§I bir dönem direnebilinirse, hem böl

gede Batı devletlerine ve İsrail'e karşı var olan geniş muhalefeti harekete geçir

meyi ve hem de Amerika ve Avrupa'daki güçlü potansiyele sahip olan savaş 

aleyhtan kitleleri etkilerneyi hesaplayan kitleleri Irak yöneticiler~ İsrail'i de 

savaşın içine çekerek koalisyonun bölge devletlerinden oluşan kanadım dagıt

manın ve bölgedeki tarafsız ülkeleri etkilemenin hesaplanın yapmaktaydılar. 

Bu amaca yönelik olarak Arap ve İslam motifleriyle öncelikle bölge devletle

rinin desteğini aramakta yogunlaşan Irak yöneticile~ aym zamanda bölge ülke

lerindeki kitleleri motivize etmeye agırlık verecek, emperyalizm ve siyonİZin 

tehdidi temalanyla kitleleri harekete geçirmeyi öngören bir taktik geliştirecek

lerdi. 
Ne var ki, Irak devletinin yönelimine ideolojik bir motif, siyasal destek ve 

müttefık saglamaya yönelik olarak kullamlan bu kozlar, müttefık güçlerin lrak'ı 

kuşatması olan savaş makinasına kai'§I bir güvence olamazdı Irak açısından. 

Sava§lll bu ilk aşamasında Irak'ın asıl kozu, son on beş yılda kurdugu: Gelişmiş 

ve disiplinize edilmiş savaş gücü ve tecrübesi olmalıydı. 

Nihayet, Irak'ın gerek sözkonusu siyasal ve gerekse askeri beklentilerinde 

fazla yamlmadığı savaş başladıktan kısa bir dönem sonra görülecekti. İran'la 

aralarindaki savaştan önenıli deneyler çıkarmış olduklan anlaşılan Irak'ın aske

rive siyasi yöneticiler~ müttefık devletlerin her yeri yakıp yıkan hava saldıolan 

altında kendi savaş gücünü çok az bir kayıpla koruyabilmişlerdi. Irak devletinin 

Avrupa ve Amerika kamuoyunda varolan kısa dönemde kazarulacak bir savaş 

umudunu ortadan kaldıran, bu başansı; bu ülkelerde savaş aleyhtan muhalefetin 
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güçlendirir ve hükümetlerin kitle desteklerini zayıflatırken; Arap ülkelerindeki 
kitlelerin yansından çoğunu Saddam Hüseyin'in izledigi politika etrafında bir
leştirmekteydi. 

Sava§ ilerledikçe Arap ve İslam ülkelerindeki kitleler ve muhalefet hareketleri 
üzerinde etkinligi giderek artan Irak yöneticiler~ koalisyon ile koalisyonun bölge 
devletleri arasına çelişki sokarak, bu devletlerin bir kısmını koalisyondan kopa
np kendi cephesine çekme şansına daha çok yakl3§maktaydılar. Başını ABD'nin 
çektigi bu koalisyona kai'§I uzun bir dönem direnebilme şansı, bu koalisyonun 
zayıflatılmasına bağlıydı. Dolayısıyla daha savaşın ilk haftasında, mücadele, 
bölge devletlerinin pozisyonunu etkilerneye yönelik olarak kızışmakta ve bu 
baglarnda İsrail, önemli bir öge olarak gündeme gelmekteydi. 

İsraili sav3§a çekmeye çalışan Irak'la bu ülkeyi savaştan uzak tutmaya çalı§an 
müttefik güçler arasında bir yarış b3§lıyordu. Irak İsrail belli aralıklarla roket 
atı§ına tutarak provaka etmeye çalı§ırken, müttefik güçler Irak'a kai'§I saldınla
nm İsrail'in de destegiyle artırarak, İsrail beklerneye ikna etmeye çalışmaktay
dılar. 

Savaşın ilk haftası Körfez krizi etrafında olU§turulmU§ ittifaklan dagıtmak 
yada pekiştirrnek amacıyla mücadeleyi İsrail üzerinde yoğunlaştınrken, savaşın 
genişleme olasallığını da artırmaktaydı aym zamanda. Hafta sonuna doğru Mısır 
ve Süriye'nin, yan agızla, İsrail'in cevap vermesi durumunda bile koalisyondan 
ayrılarak Irak'ın tarafına geçmiyeceklerini bildirmiş olmalan bile, bu olasılıgı 
hafıfletmiyordu. 

Dolayısıyla, savaşın ilk haftası, savaşa başlamadan önce müttefik devletlerin 
savaşı 48 saat'te kazanacaklanm öngören iddialanın çürütmekle kalmamakta, 
bu devletlerin kim kazanacak sorunu kai'§Isındaki h~örülerine de kU§ku dü
şürmekteydi. Bu k~ullarda ve bu zorlama altında savaş birinci haftasını doldu
rurken, dünyaya Irak'a karşı ikinci cephenin açıldıgı haberi yayılmaktaydı. Bu 
Türkiye cephesiydi. 

Savaş tablosunun içineTaürkiye görüntüsünün de girmesi, savaşa yeni boyut
lar katıyordu dogal olarak. Irak'ı askeri alanda zorlayacagı kesin olan bu yeni 
cephenin siyasal etkisi ne olacaktı savaşan taraflar üzerinde? Daha önemlisi, 
üslerini büyük bir iç muhalefete ragmen, "beklemedik" bir şekilde müttefik 
güçlerin kullamnıına açan Türkiye'yi bu karan vermeye zorlayan nedenler ne-
lerdi? " 

Türkiye'deki bu üsferin sav3§a açılmasına ilişkin, Amerika ve Avrupalı müt
tefiklerin Türk hükümetini sıkıştırdıklan bilinmekteydi. Bölgede güçlü bir 
Irak'tan, müttefik devletler gibi, Türk hükümetinin de rahatsız oldugu bilinmek
teydi. Bu devletin askeri ve siyasi gücünün sımrlandınlmasını ve hatta denetim 
altına alınmasım Türkiye'de istemekteydi. Türk sömürgecilerinin Musul ve Ker
kük'e olan ilgileri de biliniyordu. Dolayısıyla, müttefik devletlere üslerini açabil
ecekleri gibi, bu "ülkenin" Musul'a kadar olan parçasım kendileri de işgal 

· edebilirlerdi. Hem zaten, orada bir Türk azınlıgı da vardı! Ne var ki, dünyamn 
siyasal konjoktürü, ama en azından bölgenin konjoktürü, Türk devletinin haya
lini bu kanalda geliştirmesine fazla olanak vermiyordu. Bütün savaş hikayesi bir 
ülkenin işgal edilmesine kai'§I çıkma temelinde kurulmU§tU ve yeni bir işgale, en 
azından şimdilik, elverişli degildi durum. 
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Türkiye, §U anda, Irak Kürdistan'ını i§gal etme §anSına sahip değilse de, 
Kürdistan'ın bu parçasının Irak hükümeti dÜ§tükten sonra bir tehlike durumuna 
gelmesini engelleme §anSına ya da kozlarma sahipti en azından. Üslerini mütte
fik devletlerin kullanımına açmadan önce ve açabilnıek için, ciddi kaygılan 
konusunda güvenceler almak/olU§turmak pe§indeydi Türkiye. · 

Üslerini müttefık güçlerin kullanımına açmadan önce sözkonusu güvenceleri 
olU§turmaya yönelik yogun bir diplomatik faaliyet içerisine girecekti bu ülke. 
Önce ittifakın Amerika ve Avrupa kanadıyla i§i olgunla§brmaya çalı§acak, daha 
sonra Suriye ve İran'la belli "prensiplerde" anla§tıktan sonra üslerini müttefık 
devletlerin kullanıroma açmaya karar verecekti. Sözkonusu devletlerin kapalı 
kapılar ardmda hangi prensiplerde ve nasıl anla§tıklarını zaman gösterecek. 
Ama açık olan bir §eY var: Diger sömürgeci devletler gib~ Türk sömürgecileri 
de, Kürdistan sorununa ili§kin denetleyemeyecekleri bir çözümün gündeme 
getirilmesinden yana degiller. 

Sömürgeci devletlerin tedirginlikle~ bagımsız bir Kürdistan sorununun gün
deme getirilebilecegi ihtimalinin olmasından degildi elbet. Çünkü endüstrile§
mi§ devletlerin de bölgede herhangi bir statüko degi§iminden yana olmadıklan 
bilinmekteydi. Bu devletleri ilgilendiren Kürtlerin haklan degil, Irak devletinin 
askeri ve siyasal gücünün kontrol altına alınmasıydı. 

Bu anlamda kültürel özerklik yada "otonomi" benzeri bir "çözüm önerisi 
gündeme getirilebitirdi endüstril~ devletler tarafından. Oysa Türkiye ve 
diger sömürgeci devletleri Irak'tan ziyade Kürdistan ilgilendiriyordu. Dolayısıy
la, bu soruna ili§kin, insiyatif ve öncelik sömürgeci devletlere verilmeli, bu 
devletler, Kürt sorununa ili§kin bulunacak herhangi bir "çözümü" denetleyecek 
hak ve olanaklara sahip olmalıydılar. Bu güvenceler yaratıldıgı/verildigi zaman 
ancak Türk hükümeti üslerini müttefık devletlerin kullanımına açacaktı. Sözko
nusu devletlerin kendi aralannda bu sorunu nasıl halettiklerini zaman içerisinde 
geli§meler gösterecek. Ama öndüstrile§mİ§ devletlerin Kürdistan sorununa ili
§kin suskunluklan, bu devletlerin türk sömürgecilerine verdikleri güveneelerin 
neler oldugunu da açıklamaktadır aynı zamanda. 

Öte yandan açılan ikinci cepheyle yalnız Türkiye degil, ama bu vesileyle örgüt 
olarak NATO da bölge sava§lna kan§maktaydı. NATO Genel Sekreteri: Irak, 
Türkiye'den kalkarak Irak'ı bombalayan müttefık güçlere kacylık verirse, NA~ 
TO' nun da Türkiye'yi savunmak amacıyla Irak'a kacy sava§a katılacagım açıkla
maktaydı. 

Böylelikle açılan Türkiye cephesinden saldırılarla NATO ve resmi olmayan 
bir biçimde İsrail boyutu İ§e kan§lnca, dünyada ve özellikle bölgede, §imdiye 
kadar tarafsız kalmt§ devletlerin yakla§tmlan degi§meye, ABD ve NATO'nun 
bölgede geni§leyen etkilerine kacy kU§kulan artmaya ba§layacaktı. 

Sava§ ikinci haftasını bitirmeye yönelirken, bir yandan i§in içine kart§an 
Türkiye ve NATO ve dolayısıyla İsrail boyutuna duyulan tepki; diger yandan 
yogunla§tırılan hava saldırılanyla Irak'ın ba§ta Bağdat ve Basra olmak üzere 
büyük kentlerinin harabeye çevrildigi haberlerinin dünyaya yayılmasının yar at
tıgı tepki: Arap ülkelerinin tümünde ve bu ara bazı islam ülkelerinde geni§ kitle 
hareketlerine yol açmakta, iktidarlar, Irak'ın saflannda sava§mak amacıyla sok
kakta geli§en muhalefet tarafından zorlanmaya ba§lamaktaydı. 
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Bu zorlama Irak'a zaten taraf olan Ürdün parlamentosunu müttefık güçlere 
kai'§l sava§ fetvası çıkarmaya; Magrib ülkelerinden Cezayir ve Tunus gibi Irak'a 
yakın duran ülkeleri daha da yakınla§tırmaya; İran ve Libya gibi tarafsız ülkeleri 
Amerika ve İsrail'e daha radikal kai'§l çıkmaya zorlarken; Fas, Süriye ve Mısır 
gibi devletleri ise geni§ bir muhalefetle kai'§l kai'§lya getirmekteydi. 

Sovyetler Birligi'nin yakl3§1mında da bir degişim gözlenıiıekteydi sav3§1D 
ikinci haftaSının bitimine doğru. Amerika Birl§ik Devletlerini ve müttefıklerini 
ele§tiren Mikhall Gorbatjov: BM kararının, Irak'ı Kuveyet'ten çıkarmaya zorla
makla sınırlı oldugunu, müttefık devletlerin ise, bu kararın dşna çıkarak Irak'ın 
ekonomik ve askeri varlığım yok etmeye yöneldiklerini belirtmekteydiler. 

Arap ve İslam ülkelerinde yoğunla§an kitle muhalefetiyle birlikte, ittifak 
dşndaki bölge ve dünya devletlerinin yakl3§1mlarında beliren bu degişmeler, 
müttefık devletlerin i§ini zorla§tırmaktaydı kU§kusuz. Sav3§1D uzaması durumun
da, dünyada sava§a kacy güçlü bir muhalefetin geli§ecegini sava§ öncesinde 
hesaplaıt11§ olan müttefık devletler, bu olasallığın önünü kapatmak amacıyla, 
yıldırım hızında bi ba§an parolasıyla sava§a başlaıt11§lardı. Ama ne var ki evdeki . 
hesap pazara uymaıt11§tı. 

Az bir kayıpla yıldınm hızında bir başarı parolasıyla başlaıt11§ olan müttefık 
devletler, Irak'ın askeri savaş makinasım parçalamaya yönelik hava saidınianın 
yoğunla§tırarak sav3§1D üçüncü haftasına girerlerken, yalnız hava saldınlanyla 
Irak'ın savaş gücünün parçalanmayacağını anlamaya ba§lamakta, sonucun kara 
sav3§1yla belirlenecegini vurgulayarak, yıldırım hızında bir b3§a0nın mümkün 
olmadıgını itiraf etmeye ba§lamaktaydılar. 

Sav3§1D bu üçüncü haftasında. Şimdiye kadar askeri olanaklarım ölçülü bir 
biçimde kullanarak asıl askeri koztarım iterisi günler için saklallll§ olan Irak 
yöneticileri ise, müttefık güçleri hazır olmadkları kara sava§lna çekmeye çalışa
rak, sava§ üstünlügünü tutmaya çalışmaktaydılar. Kara sav3§1Dl kı§kırtmaya 
yönelik geli§ tirilen bu provakasyonlar, müttefık güçleri ürküterek, hava saldın
ları dönemini uzatıp zaman kazanmaya yönelik bir sava§ taktiği izlenimi vermek
tedirler. 

Oysa müttefık güçlerin üç haftalık ağır hava saidıniarı yanlış hedeflere yön
lendirerek, iyi kamufle ettikleri savaş güçlerini ayakta tutmayı başarllll§ olan Irak 
yöneticileri, kara sav3§1 yerine, Kuveyt'ten çekilmeyi kendileri gündemle§tirir ya 
da herhangi bir biçimde kabul ederlerse, ki büyük ihtimalle öyle yapacaklar, bu 
Irak açısından degil müttefık devletler açısından bir yenilgi olabilir. 

Bu olasallığın farkında olan müttefık devletler ise, hava saldınlanm Irak'ı 
Kuveyt'ten çıkarmaya yönelik olarak degil, ama Irak'ın askeri gücünü imha 
etmeye yönelik yogunlaştırmakta, Irak'ın Kuveyt'teki gücünden fazla askeri 
gücünü bir bütün olarak parçalamaya ağırlık ve öncelik vermektedirler. 

Irak'ın Kuveyt'ten çekilmeye mi, yoksa kara sava§lna katılmaya mı karar 
verecegini zaman gösterecektir. Ama, eger bu devlet Kuveyt'i elde tutmaya ve 
bunun için kara sava§lna girmeye karar verirse, bu durumda savaş: sonunda 
kimyasal ve atom bombalanmn da kullamlacagı kanlı ve yıkıcı bir yörüngeye 
girerek Irak'ın i§gal edilmesine kadar gidebilecegi gibi, İsrail, İran ve Ürdün gibi 
ülkelerinde katılımıyla daha geni§ bir sava§a da dönii§ebilir. 
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Savll§ln nasıl geli§ecegini ve sonuçlanacagını §İmdiden kestirrnek oldukça 
güç. Ama savll§ln dört haftalık süresi içerisinde somut olarak ortaya çıkan bir 
gerçek var: Dokulununca hemen yıkılacak bir Irak yok, müttefık güçlerin kaf§l
smda. Askeri ve siyasi alanlarda güçlü ve önemli kozlan olan bir Irak var, tersine. 
Peki, çağımızın süper teknolojisiyle donatılmı§, süper ordularına kaf§l ayakta 
durmayı, en azından şimdilik, başarll11§ olan Irak'ın sözkonusu savaş makinası 
nasıl oluşturulmuştu? Kimler, hangi konjoktür ve nasıl yardımcı olmuşlardı bu 
savaş gücünün oluşmasına? 

Alman nasyonal sosyalimıi, İtalya faşizmi ve reel sosyalizm motiflerinin kan
şımmdan oluşmuş Irak Baas partisi, 1963 yılında kanlı bir darbeyle iktidara el 
koyduğunda sadece 900 üyeye sahipti. İktidara gelir gelmez örgütlü iki temel 
güçle karşılaşmaktaydı, bu küçük parti. Bunlardan ilki Güney kürdistan'ın geniş 
bir kesimini denetimi altında tutan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP); ikincisi, 
Irak Arap kesiminde geniş bir potansiyele ve örgütlenmeye sahip olan Irak 
Komünist Partisi (IKP) idi. Baas Partisi bu her iki muhalefetle de iyi ilişkiler 
kurmaya çalışacaktı iktidannın ilk dönenılerinde. KOP'nin gerçek otonomi" 
talebini kabul ettigini açıklayarak, bu partiyle otonomi görüşmelerine Baas 
Partisi; Komünist Partisi sorununu da bu partiyi hükümete ortak ederek çöze
cekti. 

Kürdistan ulusal kurtuluş güçlerine ve Kürt halkına verilen otonomi sözünün, 
iktidan saglamlaştırmak amacıyla zaman kazanmaya yönelik bir aldatmaca ve 
oyalama oldugu kısa bir dönem sonra anlll§llacaksa da, Komünistlerle kurulan 
ilişki bir dönem daha devam edecekti. 

İktidarını belli oranda saglamlaştırdıktan ve hazırlıklannı tamanıladıktan 
sonra, Kürt halkının ulusal demokratik taleplerini kitle katlyianılanyla yanıtla
maya başlayacaktı Baas Partisi (BP). Kürt halkının ulusal demokratik güçlerinin 
"gericiligi" ve emperyalizmle olan "ilişkileri" ile gerekçelendiren BP, bu gerek
çeleri Irak KP'nin daha aktif ve yakın destegini almaya ve S. Birligiyle daha iyi 
ilişkiler kurmaya yönelik olarak ustaca kullanacak ve bunda başanlı da olacaktı. 
Kısa bir dönem içerisinde S. Birligiyle yakın bir ilişki kurmayı başaran BP, Irak'ta 
"sosyalimı"i kurmak ve emperyalimıe karşı korumak adına Komünist Partisiyle 
olan ittifakını da derinleştirecekti. 

S. Birliginin Irak "sosyalizm"ine verdigi destek, Irak ordusunun teknik techi
zatından egitim ve yeniden örgütlendirilmesine; Irak devletiyle S. Birligi ve diger 
Doğu Bloku ülkeleri arasmda askeri saldırmazlık ve işbirligi antlaşmalarma 
kadar uzanan, bir dizi alanı kapsayacak şekilde geliştirilip, genişletilecekti. 

Bu işbirligi ve yakınlaşma Kürt hareketine yaklll§lm konusunda daha da trajik 
boyutlar kazanıyordu. "Bölücü" Kürt hareketine kai'§l, Irak'ta derinleştirilen 
"sosyalizm"i korumak amacıyla Irak BP'ye tam destek veren S. Birligi, kürt 
hareketini bastırmak amacıyla Irak ordusunun egitimi ve techizatlandınlmasını 
da üzerine alarak katılıyordu kürt hareketinin bastınlmasma. S. Birliginin bu 
yakın 'destegiyle ve yine S. Birligi'nde egitilmiş Komünist ve BP'lerinin askeri 
uzmanlannın ortak mariCetleri sonucu, Kürdistan'da tüyler ürpertici katliamlar 
gerçekleştirilecekti. 

Kürt hareketi geçici olarak tehlike olmaktan çıktıgı. zaman, sıra Baas'm iktidar 
ortağı KP'ye geliyordu. Bu partiye yönelik başlatılan ve kanlı bir terörle yürütü-
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len tasfiyeler sonucunda, beş bine yakın komünist lider ve militan katledilmi§, 
bu terörden kurtulan komünistlerin bir kısmı dışan kaçarak, diğer kesimi de 
Kürt peşmergelerine sığınarak hayatını kurtarınayı başarabilmişlerdi. 

Kürdistan ulusal kurtuluş hareketini bastınrken, bu eylemini S. Birligiyle iyi 
ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye yönelik olarak ustaca kullaııtn1§ ve bu konuda 
önemli ba§anlar elde etmiş olan Irak Baas yöneticileri: CIA'ron yardımını alarak 
KP'yi tasfiye ederlerken, bu eylemlemlerini de, Batı devletleriyle iyi ilişkiler 
geliştirmeye yönelik olarak ustaca kullanacaklardı. 

Kürt hareketinin "bastınlması" ve Komünist Partisi'nin tasfiye edilmesi dö
nemlerinde, partideki diğer görevleri yaronda istihbarat teşkilatı içerisinde so
ruşturma ve işkence bölümü ba§kanlığıro da üstlenen Saddam Hüseyin'in ve 
diğer parti liderlerinin insanlık dş metodtarım yakından tamyan Batı devletle
rinin, bütün bunlara rağmen, Irak Baas yöneticileriyle, önceden varolan ve 
KP'nin tasfiyesinden sonra gelişen ilişkilerinin altında, bu devletlerin pragmatist 
yakl3§1mlan ve kara altına olan ihtiyaçlan yatmaktaydı kuşkusuz. 

KP'nin tasfiye edilmesi ve Batılı devletlerle geliştirilen ilişkiler, Irak'ın S. 
Birliğiyle kurdugu yakınlık ve işbirliğini hiç bir dönem ortadan kaldırmadığı gibi, 
bu ilişkinin önemini ve boyutlanro da sırorlamayacaktı. Sahip oldugu petroloyla 
ve önemli bir silah alım pazan olarak, her iki sistemi de memnun edecek bir 
potansiyel e sahip olan Irak, bu dönemden ba§layarak her iki sisteminde de önem 
verdikleri bir pazar olma özelliğini, bugüne kadar, hep koruyacaktı. 

Irak'ın Avrupa ve ABD ile, özellikle İran sava§l sürecinde derinleşen askeri 
ticari ilişkileri, S. Birliği ve Dogu Avrupa ülkeleriyle varolan birinci derecedeki 
ilişkileriyle birleşerek dev bir savaş makinasıron yaratılmasına olanak yaratlll1§tı. 

Irak'ta atom silah üretimini geliştirme çalışmalarında hayli yol kat etmiş 
ÇHC'nin; Mısır'la birlikte bu ülkede Concor-2 adıyla adlandınlan uzun men
zilli roket projesinin yaronda bir dizi ba§ka alanda faaliyet gösteren Arjantin'in; 
İngiliz ve Belçika fırmalanron yaronda Akaa§ad ve Samarra gaz fasrikalanro 
kuran ABD firmalannın; ABD, Kanada ve Brezilya gibi ülkelerin ve bu ülkelerin 
çeşitli firmalannın katılımı yanında, bu ülkenin savaş aygıtının oluşumuna önemli 
derecede katıllll1§ Dogu Avrupa ülkelerinin yardımiarım da bir yana bırakalım. 
Yalnız S. Birliği ve Batı Avrupa ülkelerinin Irak'ta kimyasal, biyolojik ve atom 
bombası teknolojilerinin ve farklı menzillerde roket üretiminin geliştirilmesine 
katkılan ve katılımlan, Irak'ta bu sektörün ne kadar ileri götürüldügünü göster
mesi açısından önemlidir. 

Son on yılda: 100'e yakın Alman, 18 İngiliz, 16 Fransız, 12 İtalyan, 8 Belçika, 
4 İspanya ve 2 Hollanda firması Irak'ın silahianma projesine katıllll1§tı. Bu 
ülkelerden Almanya özellikle Irak'ın kimyasal ve biyolojik silah sektörünün 
gelişmesine katılırken; İngiltere sava§ malzemesi ve teknolojisi satımı dşnda, 
bu ülkenin, pilot ve teknik elemanlannın egitimini üstlenmede öne çıkmaktaydı. 

Fransa, BatıAvrupa ülkeleri içerisinde Irak'ın silahianmasına en fazla katkıda 
·bulunan ülkeydi. 1965 yılından 1990 yılına kadar, lrak'a Exocet-Misilleri ve 
bunlar için Mirage savaş uçaktan, helikopterler, anti-tank misilleri; farklı 
tiplerde silahlar ve silah parçalan satarak bu ülkenin silahianmasına üst düzey
lerde katıllll1§tı. 1987 yılında Irak, yarısından fazlası silah alınuna yatınllll1§ 22 
milyar Frank borçlanlll1§tıFransız devlet ihracat bürosuna. 
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Son onbe§ yılda Irak'ın silahlarunasına en çok yardımcı olmuş ülke kuşkusuz 

S. Birliğiydi. Uluslararası Barı§ Ara§tırma Merkezi (SIPRI)'nin ara§tırmalarma 

göre, S. Birligi, son on yılda 13 milyar dolar tutarmda silah, askeri malzeme ve 

silah teknolojisi satllll§tı Bagdata, Satılan silahlar arasında: T-72 tankları, 

SCUD ve SAM füzeler~ MİG 29, MİG 25 ve SUKHOİ sava§ uçakları, helikop
terler v.s. vardı. 

Irak'ın İngiliz yapımı olan CHİEFf AİN tipinde 30 tankınm dışında bütün 

tanktarım S. B~ligi yapllll§tı. 100 Fransız yapımı Mirage sava§ uçaSımn dı§ında 

bütün uçaklan Soıvyet yapımıydı. Karadan havaya füzelerinin 300'ü Sovyetler, 

60'ı Fransızlar tarafından yapılllll§ken geriye kalanlan Avrupa fırmalanyla 

Irak'ın üretimiyle saglaDDll§tı. Ayrıca Irak'ın bir milyonluk ordusunun bütün 

uzmanlan S. Birligi ve Batı Avrupa ülkelerinde egitİlmi§ti. 
Verdigitniz bu özet açıklamada da görüldüğü gibi, Irak devletinin yogun 

silahlaruna süreci BP'nin bu devleti ele geçirmesiyle ba§lamakta, bu partinin 

devletle özdeşle§IDesiyle geli§mekte ve bu güne kadar uzanıp gelmekteydi. Yine 

bu parti döneminde endüstrile§IDİ§ ülkelerle yakın ibir ili§ki kurulmakta, bu 

devletlerin aktif katılımı ve destegiyle Irak'ta geli§mi§ bir askeri sektör oluştur

ulmaktaydı. 

daha önemlis~ bu askeri ve silahlanma sektörünün oluştunılmasınm kürt 

halkınm ulusal ve toplumsal mücadelesinin hastınlmasıyla bir parelellik içerisin

de geli§tirilmesiydi. Irak'ın silahlanması geli§tiği ve güçlendiği oranda Kürt 

halkınm ulusal kurtuluş mücadelesinin bastırılması derinle§tirilmekteydi. Bu 

dogru orantılı geli§me Halepçe katliamına kadar uzanarak bir felaket düzeyine 

ula§acaktı. 

Pe~ eski endüstrile§IDİ§ dostlan niye Irak'a kar§ı tavır almaktaydılar şimdi? 

ABD'nin Kuveyt'ın işgaline refleks hızındaki karşı tavrı ve bu tavrındaki İsrarlı 

politikası nasıl yorumlarunalıydı? 2 Ağustos da gerçekleşen Kuveyt'in işgalinin 

ardından, ba§llll ABD'nin çektiği, yogun bir propaganda içerisinde bölgeye 

ta§lnan dev bir sava§ gücünün amacı neydi? Müttefik devletleri ABD'nin ba§lm 

çektiği bu gerilimli çizgide ikna eden nedenler neterdi ve nasıl sava§a karşı aykırı 

sesleri bastırarak müttefik bir güç oluşturabilmişti ABD? 
Bu yönelim ve ittifakın altında iddia edildigi gibi, endüstrile§IDİ§ devletlerin 

işgal ordusuna kat'§I duyarlı olmalan nedeni mi yatmaktaydı? Dünyanın diger 

ülke ve bölgelerini bir anlık bir yana bırakalım, endüstrile§IDİ§ devletlerin kür

distan ve Filistin topraklanmn işgaline ili§kin politikaları, bu devletlerin bugüne 

kadar, işgale kat'§I bir tutum içerisinde olmadıklanm gösterecek örneklerle 

doludur. Kürdistan'ın bölünmesinde oldugu gib~ bu bölünmüşlügün devam 

ettirilmesine de çok zaman fiili olarak katılllll§ olan emperyalist devletler, bu 

soruna ili§kin her zaman Kürdistam sömürgeleştiril~ olan devletlerin yanında 

yer alllll§, sömürgeci devletler her zorlandıgmda emperyalist devletlerin sıcak 

ilgilerini ve yakın desteklerini arkalannda görmüşlerdi. Emperyalist devletlerin 

Türk, Irak, İran ve Süriye sömürgecilerine verdikleri bu destek, kürdistan'ın 
yakılıp yıkıldıgı; Kürt halkımn kitle halinde katiedildiği dönenılerde bile devam 

ederek bir suç birligine kadar ulaıjtınlllll§tır. Sömürgeci devletlerle emparyalist

lerin birlikte katardıklan yıkım ve katliamlarm ayrıntılı bir dökümünü vermenin 

yeri degil burası. Ama Irak Kürdistan'ında iki yan dönemde ve her ikisi de Irak 
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BP yönetiminde gerçekle§tirilıniş: Qaladıze ve Helepçe katliamlan, bu konuda 
iki önemli örnnektir. 

Kürdistan'ın yakın geçmişinde gerçekle§tirilıniş sistematik katliamlardan sa
dece iki tanesi olan adını verdiğimiz tüyler ürpertici katliamlara karşı bugün 
Kuveyt'in işgaline ilişkin kıyameti koparan devletlerin tercih ettikleri utanç verici 
sesizlik nasıl açıklanabilinir? Qaladıze ve Halepçe katliamlan, Irak sömürgeci 
BP devleti tarafından Kürt halkının anti- işgal cı direnişini kırmak amacıyla 
tertiplenmemiş miydi? kürt halkı Qaladıze ve Halepçede kırılırken neredeydi 
anti i§galcı demokratik" devletler? İlginç olan, BP'nm Halepçe katliammda ki 
vah§eti de bugün gelmektedir, bu "demokratik" devletlerin aklına. Tabü, Ku
veyt'le ilgili olarak yürütülen tantanalı propagandanın bir argümenti olarak! 

Aynı çifte standartlan, Filistin sorununa ilişkin de sözkonusudur endüstrile§
miş devletlerin. Bir yandan, Arap devletlerinin baskısıyla, yan agızla Filistin'in 
işgal edilmesine karşı çıkan bu devletler, öte yandan İsrail'in silahianmasma üst 
düzeylerde kablarak, bu ülkeyi: bölgede her türlü silabm yıgıldığı, patlamaya 
ham bir silah deposuna çevirmekteydiler. 

Fılistin'i işgal ederek; Filistin halkını mülteci hayatma zorlaııuş ve bu halkın 
ulusal demokratik haklan ugruna her istegini terörle yanıtlamayı bir politika 
haline getirmiş olan İsrail devletini destekleyen, koruyan ve silahiandıran dev
letler, ba§ta ABD olmak üzereAvrupa devletleri degil midir? 

Kürdistan ve Filistin'in işgaline ses çıkarmayan emperyalist devletlerin, Ku
veyt'in işgali etrafında yarattıkları yapmacık gürültü neyi amaçlamaktadır? En
düstrile§miş devletelrin Kuveyt'e ilişkin yaklaşımlan, bu devletlerin işgal olgu
suna karşı geleneksel yaklaşımlannın bir özele§tirisi olarak mı algılanmadır? O 
zaman "anti- işgal" cı tutumlannı niye Kürdistan ve Fılistin'i de kapsayacak 
§ekilde genişletmemektedirler bu devletler? Kürdistan ve Filistin'deki işgale 
karşı açık ve anlaşılır bir yaklaşım geliştirmedikleri ve bölge devletleriyle gelişti
recekleri bu yeni yaklaşımiarına uygun ve uyumlu ilişkiler içerisine girmedikleri 
müddetçe kimi anti-işgalci olduklanna yada işgal olgusuna ilişkin eski tutum
larmdan vazgeçtilderine inandırabilirler söz konusu devletler. 

Peki, Irak'ın tercih ettiği yogun silahianma çizgisi mi müttefık devletlerin 
Irak'a karşı savaş çizgisi üzerinde birle§melerine neden olmaktaydı? Silahianma 
çizgisinin dayandığı ve beslendiği mantık ve mekanizmalarm yapısı, böyle bir 
iddiayı da geçersiz kılmaktadır. 

Birincisi, silahianma çizgisi geri kalınış ve gelişmekte olan ülkelerden endü
strile§miş ülkelere dogru degil, tersi bir yönde, yani gelişmiş ülkelerden üçüncü 
dünya ülkelerine dogru geliştirilmektedir. Yukanda Irak'ın silahianma bahsinde 
de görüldügü gibi, Irak endüstrile§miş ülkeleri değil, endüstrile§miş ülkeler 
Irak'ı silahiandırmışlardı. İkincisi, endüstrile§miş ülkeler tarafından geliştirilen 
ve te§Vik edilen silahianma tehlikesi ve potansiyeli, bölgemizde Irak'la sınırlı 
olmaktan çok uzaktır. İsrail, türkiye, İran, Süriye ve Mısır ülkelerin her biri geniş 
bir silahianma potansiyeline sahiptirler. Dün Irak'ı silahiandırmış olan endüstri
le§miş devletler, aynı zamanda bu devletleri de silahiandırmışlardı. Ve bu dev
letlerin silahiandırılmasına halen aynı tempoyla ve hatta hızlandıolarak devam 
edilmektedir. 
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Soguk savaş döneminin "kontrolsuz süreçleri" içerisindoe, bölgeye pompala

nan anat'§İ ve kargaşayla birlikte, bölge pazaralanna sürülen silahlarla bir dizi 

militarist- kiriminal devletin oluşturulmasına ön ayak olmuş olan endüstrileş

nıi§ devletler, bölge devletleri arasında yarattıklan ve kı§kırttıklan yapay çeli§ki

lerle silahianma ihtiyacım ve militarİst "kalkınma" egilinıini de bir model olarak 

sürekli beslenıi§lerdi. 
Bu politikalanyla, bölge halklaorun başına bela olan bir dizi militarist devletin 

olU§umuna neden olm U§ olan endüstrileşnıi§ devletler, soguk savaş döneminin 

kapatıldıgını iddia ettikleri günümüzde, o dönemde yaraltıldan bu "bela" ve 

sorunlann çözümü konusunda bölge halklanna yardımcı olacaklanna; tersine, 

bölgede gerilimi ve kargaşayı artıracak politikılannı derinleştirmektedirler. 

Ellerindeki nükleer silah tekelinin verdiği üstünlüğü bir tehdit unsuru olarak 

kullanan endüstrileşnıi§ devletler, geri kalmı§ ve gelişmekte olan ülkelerin si

lahlanmalanndan kalkınmalanna kadar uzanan bir dizi alan üzerinde kontrol 

mekanizmalan kurmaya, bu ülkelerin gelişmelerini soguk savaş döneminden çok 

daha dolaysız denetmlemeye yönelik adımlar atmaya başlamaktadırlar. 

Ne var ki, geri kalıııJ§ ve gelişmekte olan ülkeler, soguk savaş döneminde 

oldugu gibi, kO§ulsuz bir §ekilde endüstrileşmiş devletleri izlemeye niyetli gö

rünmüyorlar. tersine, kendi aralannda yakınlaşan endüstrileşmiş devletlerin bu 

yeni yönelimine tedirginlikle bakmaktadırlar bu sözkonusu devletler. Silahlan

ma ihtiyacım reel olarak teşvik eden bu tedirginlik iki temel kaynaktan beslener

ek güçlenmektedir. Bunlardan ilki, endüstrileşmiş devletlerin ellerinde bulunan 

nükleer silah tekelinin tehdidi; ikincisi, bölgede soguk savaş döneminde yaratıl

mış militarist devlet arasındaki çelişki ve çatı§malann ve bu devletlerin silahlan

dıolmasına halen devam edilmesinin, dogurdugu tehlikeler. 

Bu anlamda yumU§aDUl süreci endüstrileşnıi§ devletler arasında bir yakıniaş

maya yol açarken, gelişmekte olan ülkelerde ise silahlanmamn ve militaristleş

menin derinleşmesine ve gerilimli bir sürecin başlamasına yol açmaktaydı. Bu 

yönelimin kapsamı, yukanda da belirttiğimiz gibi Irak'la sınırlı olmaktan çok 

uzaktır. 

Dolayısıyla işgale karşı olma iddialaoru Kuveyt'in işgaliyle sımrlayan; si

lahlanmaya kacy olma iddialarmı da Irak'ın silahlanmasıyla sınırlayan, endüstri

leşnıi§ devletlerin, bu her iki iddialannda da samimi olmadıklan açıktır. 

Irak'a karşı ABD'nin başım çektiği savaşın ve bu savaş etnrafında endüstri

leşnıi§ devletlerin geniş bir koalisyon içerisinde birleşmelerinin nedenlerini üç 

ana başlık altında toplayarak tartl§mak mümkün bizce. 

Bu nedenlerden biri, bütün endüstrileşmiş devletlerle ilgili oldugu gibi, özel

likle ABD ile ilgilidir. Uszun bir dönemden beri kalkmmasımn ertelenmesi 

pahasına bu silahianma çizgisi izleyen S. Birliği'nin, 1980'h yıllann ikinci yansm

dan başlayarak silahianma bızım yavaşlatarak bu yönelimini ABD'ye dayatması, 

ABD'yi ve yüksek silahlanma ihtiyacına göre kurulmU§ ABD ekonomisini hazır

lıksız yakalamaktaydı. 

S. Birliği tarafından geniş bir uluslararası destege dayalı olarak geliştirilen ve 

yıımU§aiDa süreci olarak adlandınlan bu süreci kabul emmekten başka seçenegi 

kalmamış olan ABD, zaten uzun bir dönemden beri katlanarak geli§en devlet 

teşeküllerindeki ve ödemeler dengesindeki açığı nedeniyle ABD tarihinde az 

54 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



rastlanır bir buhranla kaf§l kaf§lyyken, bu yeni gelişmeyle daha da zor bir 
duruma düşmekteydi. 

Bu süreci kabul etmesine etınİ§ yada etmek zorunda kalınıştı ABD. Ama bu 
ülkenin ekonomisi, soguk savaş döneminde S. Birligi'nin gördügü negatif i§levi 
görecek bir düşmana gereksinim duymaktaydı. ABD tarafından böyle bir düş
manın arandıgı bir dönemde Irak'ın Kuveyti i§gale yeltenmes~ ABDye arayıpta 
bulamayacagı bir fırsatı dogurmaktaydı. Irak yöneticilerinin büyük "§aDszlıgı", 
ABD ve müttefık devletlerin ulus ve insan haklarına saygılı olmalarmdan değil, 
ama ülkeyi i§gal etmek için yanlış bir konjüktür seçınİ§ olmalanndan kaynaklan
maktadı. 

Irak'ın Kuveyt'i i§gal etmeden önce Amerika'nın Bagdat büyük elçiligi aracı
lığıyla ABD'nin nab21nı yoklarken aldıgı cevap ilginçti. Büyük Elçi: ABD'nin, 
bu dönem, başka bölgelerin "iç" sorunlarına karışmaya ilgi duymadıgını belirte
rek, Irak'ın Kuveyt'i i§galine ye§ilşk yakmaktaydı. Olayda yatan blöfü yakala
mayan Irak yöneticiler~ i§galden hemen sonra tantanalı bir gösteri§le Irak' a kaf§l 
bayrak açan ABD'nin tutumundaki deği§ikligi anlamada zorluk çekecek ve hata 
bu tavn önemsemiyeceklerdi. 

Ne var ki, ABD aradıgını bulm\l§tu ve bırakmaya da hiç niyetli degildi. sorun, 
bu yakla§Jmına dünya kamuoyu ve devletlerini ikna edecek motifler bulmaya 
kalıyordu, ki o da kolaydı. Bir ülkenin i§gal edilmesine kim kaf§l çıkmazdı ki? 
Nihayet, 2 Ağustos'la başlayan bunalım sürecinde, Amerika'nın ba§~DI çektiği 
tantanalı propaganda meyvelerini vermeye, ABD'nin liderliginde toplanan müt
tefık devletler bölgeye yerle.<jmeye başlamaktaydılar. 

Bu bunalım süreci içerisinde ABD'nin Avrupa, Japonya ve diğer Arap ülke
lerinden aldıgı yardımiann ve bu ülkelere sattığı silahlarm miktannı bir yana 
bırakalım, yalnız Suudi Arabistan'la sagladıgı silah satımmm tutan 20 milyar 
dolan bulmaktaydı. Bu miktar dünya silah satım tarihinde yeni bir rekordu. 

Kuveyt'in i§galinden sonra dünya petrol üretiminin yüzde yirmisine yakm bir 
miktannı denedemeye başlayan Irak, petrol silahıyla İngiltere hariç, bütün 
Avrupa, Japonya ve diğer endüstrile§mi§ ülkelerin büyük bölümünün gelecegini 
önemli oranda etkileyen bir ülke konumuna yükselmekteydi. İngiltere dşnda 
kalan Avrupa ülkelerinin petrol konusunda % 90; Japonya'nın % 95 petrol 
üreten ülkelere bağımlı olduğu hesaba katılırsa, ABD'nin ba§lnı çektigi savaş 
çizgisinin niçin kabul edildigiDin ikinci nedeni de ortaya çıkmaktadır. 

Böylelikle, ABD'nin silah satım pazan yaratmaya yönelik gerilimli bir dü
nyaya olan ihtiyacı, Avrupa devletlerinin petrota olan ihtiyacıyla birle.<jerek 
Irak'a kal"§l ABD liderliginde bir ittifakın oluşmasına hayat vermekteydi. 

"ABD sava§!, Avrupa ülkeleri ban§J kazanacak". Avrupa ve Amerika'nın 
Irak'a kal"§l savaş çizgisi üzerinde birle.<jmesinin başka ve önemli bir boyutunu 
vurgulamaktaydı, Avrupa Parlamentosunun bu diplomatik formülasyonu. Yeni

. lecek olan Irak, kazanılacak olanda Ortadogu ve bütün islam dünyasıydı. 
Peki ama, islam dünyasının kazanılması için niye Irak'ın yenilmesi gerekiyor

du. Bu dolaysız baglantı neye baglı olarak kurulmaktaydı?. daha önemlisi, 
yenmesi ve kazanması öngörülen özneler arasında, yani Amerikayla Avrupa 
arasmda bu i§birliginin nedenleri, belirttikterimizin dşnda, nelerdi? 
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Avrupa parlamentosu bu formülasyonlar, soğuk sava§ döneminde kurulmU§ 
bloklaşma ve bu bloklaşma içerisinde §ekillenmiş ili§kilerin, süper devletler ve 
diger endüstrile§DÜ§ devletlerin yakınlaşmasıyla giderek tasfiye edildigi gönü

müzde, aralarındaki önemli sorunlara ve kapl§Jilalara ragmen endüstrile§IJÜ§ 
devletlerin Üçüncü Dünya ülkelerine kar§1 adı koyulnıamış yeni bir bloklaşma 
içerisinde birleştiklerine, işaret etmekteydiler kU§kusuz. 

Bir dönemden beri gündeme getirilen "yeni dünye düzenlenmesi tezi, üçüncü 

dünya ülkeleri ve bölgelerinin ihtiyaçları ve taleplerinden ziyade, endüstrileşmiş 
devletlerin endüstri komplekslerinin ihtiyaçları gözönüne alınarak tarl:ı§ılmakta, 
dolayısya, her ne kadar demokrasi ve insan hakları yumU§ama sürecinin temel 
yönelimi olacak denilsede, bu süreç, b3§1D1 endüstrile§DÜ§ devletlerin tutmU§ 
oldugu bir hiyerarji içerisinde geli§tirilmekte ve merkezine endüstrile§DÜ§ dev
letlerin çıkarları oturtutarak gündeme getirilmekteydi. 

Ellerindeki, gezegenimizi birkaç kez yok etmeye yetecek nükleer silah teke
linin verdigi üstünlüğü bir tehdit unsuru olarak kullanan endüstrile§IJÜ§ devlet
ler, üçüncü dünya ve çevre ülkelerin de, soğuk sava§ döneminde kurulmU§ ama 
artık günümüzün yeni ihtiyaçlarına yanıt vermeyen sömürü mekanizmalarını 
"yeni bir dünya düzenlenmesi" adıyla değiştirmeyi gündeme getirmekte ve her
kesi bu yeni düzenleme içerisinde toplamaya zorlamaktaydılar. 

Endüstrileşmiş devletlerin bu yöne yönelimleri, bütün dünyada oldugu gibi 

üçüncü dünya ülkelerinde de, her dönem oldugu gibi, kendi yand3§larını ve 
işbirlikçilerini yaratmakta gecikmiyordu. "Yeni bir dünya düzenlenmesi" kosko
ca bir ag örüyordu bütün dünyada. Ne varki öte yandan bütün dünyayla birlikte 
üçücncü dünya ülkeleri ve ezilen halklarda zenginliklerin bir yandan kendilerini 
köleleştirmeye yönelik araçlara dönii§tüğünü ya§ayan halklar, diger yandan bu 
zenginliklerle dünyanın bölgelerinde yaratılan refahın tezatını görmeye baıjla
maktaydılar. Dolayısıyla üçüncü dünya ülkelerinin yoksul kitleleri: Kendi dogal, 
kültürel ve ulusal degerierine sahip çıkmaya; eyeyen sömürü ve talana hayır 
demeye ba§lıyorlardı. 

Arap dünyasında bu bilinçlenme iki kanaldan beslenerek geli§mekteydi. İsrail 
ve zengin Arap §eyhleri kanalıydı bunlar. Arap §eyhlerinin ihanetinin ve İsrail 
tehdidinin arkasında emperyalist devletleri görmeye alışkın olan Arap kitleleri

nin; açlık, sefalet ve tehditlere karşı uyanarak bilinçlenmeleri, bu devletlerle 
birlikte emperyalist devletlere karşı da radikal bir çizgide toplanınalarma yol 

açmakta, zenginliklerin bütün Arap bölgelerine eşit §ekilde dagıtılıcağı büyük 

ve güçlü bir Arap Birligi kitlelerin özlemi ve sloganı durumuna gelmekteydi. 
İran'la savaljtan sonra, endüstrile§IJÜ§ devletlere ve Körfezin zengin ülkeleri

ne 65 milyar doların üzerinde borçlanlllJ§ olan lrak'm, borçların ödenmesi 
sorununun da yavaş yaVa§ gündeme getirildigi bir dönemde, Arap kitleleri 
içerisinde emperyalizme ve Arap şeyhlerine karşı geli§en tepkiyi kullanmaya 
yönelik bir yaklaşım içerisine girerek: emperyalizm, siyonizm ve gerici Arap 
§eyhlerinin i§birligi motifıni geliştirmeye yöneldigi de görülecekti. 

İran'la savaş döneminde ekonomisi önemli oranda bozulan ve büyük borçlar 
altına giren Irak, bu ekonomik sorunlarına ters orantılı olarak, yukarıda da 
belirttigirniz S. Birligi, Batı Avrupa ve ABD'nın da yardımıyla büyük ve güçlü 
bir saVa§ aygıtı oluşturarak çıkDU§tı bu savaljtan. Endüstrile§DÜ§ devletlerin 
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teknolojisi ve zengin Arap devletlerinin parasıyla kurulnıU§ olan bu askeri aygıt, 
sava§ sonrasında, bölgede yeni ve güçlü bir konum kazandıracakb Irak'a. 

İranla ateşkes antiaşmasından sonra, daha net bir şekilde açığa çıkan Irak'ın 
askeri gücü, bu askeri gücün olU§turulmasma katılım§ olan devletleri de şaşır
tacaktı. Sözkonusu devletleri şaşırtan: Irak'ın endüstrileşmiş devletlerin farklı 
kesimlerinden alllU§ oldugu askeri techizat, teknoloji ve bilgileri genel bir pro
gram içerisiiıde toplayarak, ortaya büyük ve denetlenmesi zor bir yapı çıkarllU§ 
olmasıydı. 

Ama gerek endüstrileşmiş devletleri ve gerekse zengin Arap ülkelerini daha 
fazla tedirgin eden yan, Irak'ın bölgede hissedilmeye ba§lanan büyük devlet 
politikasıydı kU§kusuz. İran'a karşı bu ülkeyi silahlandırmada fazla ileri gitmiş 
olduklarını anlayan sözkonusu devletler, biraz bu kU§kulardan, birazda Irak'tan 
alacaklı olduklan borçlardan dolayı Irak'a karşı tedbirli davranmaya, bu ülkenin 
silahlanınasma eskiden oldugu gibi cömert davranmamaya başlayacaklardı. 

Dolayısıyla hem endüstrileşmiş devletler ve hem de Körfez'in zengin Arap 
ülkeleri, borçlann ödenmesi sorununu gündeme getirerek ve bu soruna önemli 
düzeyde politik baskı boyutlan da katarak lrak'ı sıkışbrmaya başlayacaklardı. 
Bu baskılar albnda, musluklann kısılmaya başlandığım hiseeden Irak, bu tedbir
lere karşı misilierne olarak, yukanda belirttigirniz emperyalizm, siyonizm ve 
gerici Arap şeyhlerinin işbirliği motifıfıni öne çıkararak, Arap halklanmn birligi 
çizgisini derinleştirecek ve geniş Arap kitlelerinin bu konudaki uyanışını kendi 
devlet politikasma yönelik kullanmaya çalışacakb. 

Bu amaca yönelik olarak, Irak devleti tarafından, Irak ve Arap basımnda 
yoğun bir kampanya b8§lamaktaydı. sık sık Irak'ı Babil devletine; Saddam 
Huseyin'i de büyük Babil imparatoru Nebukanedzar'a ya da Selahadini Eyubiye 
benzetmeye b8§laiD1§ olan yayın organlanna, bu hikayeyi işlemeleri amacıyla 
sadece 1988 yılmda 57 milyon dolar harcanacakb. 

Böylece Baas Partisinin büyük Arap imparatorlugu hülyası yeniden diritilir
ken; Atıantik denizinden Körfeze uzanacak, Roma imparatorlugu büyüklüğün
de bir Arap devleti talebide yeniden gündeme getirilmekteydi. Arap ülkelerinin 
zenginliklerini, yoksul Arap kitleleri arasmda adaletli bir §ekilde bölÜ§türmeyi 
ve bunu büyük Arap devleti idialine yönelik ilerietmeyi güçlü Irak ve onun büyük 
lideri Saddam Hüseyin başarahilirdi ancak! 

Bu sözkonusu çizginin alabildigine derinleştirildigi bir dönemde, Kuveyt'le 
aralannda varolan adalar sorununu da yeniden gündeme getirmekteydi Irak 
yöneticileri. İranla sava§ içerisinde en çok zorlandıklan ve Kuveyt'in ekonomik 
destegine en çok ihtiyaç duyduklan bir dönemde bile, Bubiyan ve Warbah 
adalan üzerinde iddia ettikleri haklardan vaz geçerek, bu konuda Kuveyt'le 
anlaşmaya yan8§mallU§ olan Irak yöneticileri, §imdi adalar sorununu daha ciddi 
bir §ekilde gündeme getiriyorlardı. 

Ne Irak'ın silahlanması ve nede Arap ülkelerinin birliği motifi yeniydi. Yeni 
olan, İran sav8§1ndan güçlenerek çıkmı§ olan ırak'm, adalar sorunuyla birlikte, 
Arap ülkelerinin birligi sorununun da pratik bir sorun olarak gündeme getiril
mesiydi. Elindeki güçlü askeri sava§ makinasım bölgesel süper devlet olmaya 
yönelik kullanmaya başlayan Saddam Hüseyin, geniş Arap kitlelerinin emperya
lizme, siyonizme ve Arap şeyhlerine kaf§l gelişen tepkilerini de kendi liderligi 
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altında birleştirmeye yönelerek, endüstrile§D1iş devletler arasından bölgede bir 

tehlike durumuna gelmekteydi. 
Tehlike durumuna gelmeye ba§layan yalnız Saddam'ın askeri gücü ve izlediği 

politika degildi kU§kusuz. Endüstrile§miş devletler, her ne kadar Saddam 

Hüseyin'in sorununun, yoksul Arap kitlelerinin sorunuyla aynı olmadıgını bilse

de, Irak devleti tarafından kullanılan motifterin tehlikeli bir uyaıll§a ve geniş 

kitlelerin direnişçi bir ulusal kimlige ula§malanna yol açacaguu da büyük bir 

tehlike olarak görmekteydiler. 
Dolayısıyla, bölgede endüstrile§miş devletlerin ihtiyaç duyduklan yeni bir 

düzenlemenin gerçekle§tirilmesi önünde bir engel durumuna gelmiş olan Sad

dam Hüseyin'in direncini kırmak, Arap dünyasmda gelişen uyanş kırmak 

açısından da zorunlu duruma gelmekteydi, endüstrile§miş ülkeler açısından. 

Bu anlamda endüstrile§miş devletlerin Irak'a kaı'§l ba§lattıklan sava§ln kökle

ri, Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesine duyulan tepkiden çok derinlere uzanmaktaydı. 

Körfez sava§l, 2 Agustos'da Kuveyt'in işgal edilmesiyle degil, sözkonusu devlet

lerin, İran savışından sonra kacylıklı olarak izledikleri politikalarm dogal bir 

sonucu olarak gelmekteydi. 
İran- Irak sava§l döneminde, endüstrile§D1iş devletlerin de yardımlanyla, 

Kürdistan sorununu kendisi için "tehlike olmaktan" çıkarıruş olan Irak devleti, 

bölgede varolan eski dengeler içerisindeki yerini, §Ündiki yeni ve güçlü konumu

na uygun görmemeye başlamaktaydı. dolayısıyla, büyük Arap devleti motifiyle 

yayılınacı bir yönelim içerisine giren Irak yöneticileri ve egemen sınıftan, bölge

de soguk sava§ döneminde kurulmU§ nazik dengeleri de kendi lehine dönüştür

me tehlikesini gündeme getirmekteydiler böylece. 
Bölgede, varolan nüfuz denge ilişkilerini, yumU§aDla sürecinin ihtiyaçlanna 

uygun olarak yeniden düzenlemeye yönelmiş olan endüstrile§D1iş devletlerin de 

hesabına gelmekteydi; Irak tarafından ba§latılan bu gerilim. Bir yandan bölgede 

silahianma ihtiyacını derinle§tirerek, gelir getiren bir pazann olU§IDasma yol 

açacak olan bu gerilim, diger yandan endüstrileşmiş devletlerin bölgeye daha 

dolaysız müdahalelerini ön gören yeni bir düzenleomenin gerekliligi konusunda 

bölge devletlerinin ikna edilmesini de hızlandıracaktı. 

Nihayet, 2 Agustosla başlayan bunalınu, bu amaçlaona yönelik olarak ustaca 

kullanan endüstrile§miş devletler, bölgede hiç bir dönem sanhip olmadıklan 

olanaklan ellerine geçirerek, bölgeye yerle§meye ve orada denetimlerini artır

maya ba§lamaktaydılar. 
Bu anlamda Ortadogu, Körfez sava§lndan çok önceden ba§layan bir çıkar ve 

yeniden bölüşüm kavgasına sahne olmaktaydı. Bir yandan Irak'n, diger yandan 

endüstrile§miş devletler ve diger bölge ülkelerinin başını çektikleri bu egemen

lik mücadelesi, Kuveyt'in işgali ve ardından Körfez sava§ıylayeni ve yıkıcı bir 

aşamaya ula§lyordu. Kısa bir dönem içerisinde, bölgeyi dogal zenginliklerinden 

insan potansiyeline, tarihsel ve kültürel degerierinden ekolojik dengesine kadar 

bir diZi yanıyla tehdit altına alan bu sava§, bölgede kalıcı bir barışın temel 

dinamiklerinden biri olan Kürt halkının ulusal kurtulU§ mücadelesini de gerici 

kombinezoruan içerisinde bogma tehlikesiyle karşı kaı'§lya getirmekteydi. 

Irak'a kaı'§l kurulan ittifaka aktif bir şekilde katılan Türkiye ve Süriye'nin 

baskılanyla, ittifak içerisinde, Kürdistan sorununa çözümlenmesi gereken bir 
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bölge sorunu olmaktan ziyade, bölge devletlerinin bir iç sorunuymll§ gibi yaktaş
ma eğilimi öne çıkmakta, bu anlamda sorunun çözümü, yeni bir bölge düzenlen
mesinde sömürgeci devletlerin insiyatifıne terkedilerek, devre dş bırakılmak 
istenmekteydi. 

Diger Arap devletlerinin de ortak isteklerini dile getirdikleri belli olan Süriye 
ve İran'ın konuya ilişkin yaklaşımlan başından beri açıktı: Irak'ın toprak bütün
Iiigünü koruma temelinde bir çözüm. Türkiye'nin ise, yukanda da belirtigirniz 
gibi, Kürt meselesine ili§kin bu üleklerle ortak kaygılar taşımasına ragmen, 
Irak'ın bölünmesinden kimin pay alae<ıgına göre belirlenmekteydi yaklaşımı. 
Irak hükümetinin "dii§mesinden" sonra, bölgede karar verecek devletler stetü
süne girmenin vizesini, üslerini müttefık güçlerin kullanımına açarak garantiley
en Türkiye, eger bu konumdan faydalanarak, Irak'ın parçalanması ya da merkezi 
gücünün garantör olacak devletler tarafından kontrol altına alınması sorunu 
gündeme gelirse, Güney Kürdistanı bizzat kontrol etme talebini de gündeme 
getirme şansına sahip olabilecekti. Ama giderek bölgede yeni bir İsrail İ§levi 
görmeye yönelen Türkiye'de bu konuda ne Arap ülkelerinin ve nede Türkiye'de 
ki parlamento aritmetiginin kaygan ve her an degi§ebilecek zemininden dolayı 
endüstrİle§Illİ§ ülkelerin desteği ve güvenine sahipti, bir bütün olarak. 

Dolayısıyla Türkiye'nin zaten başından beri güvencelerini olll§turmaya çalı
ştıgı; Süriye ve İran'ın yaklaşımıyla birleşen ikinci yaklaşım -ki bu bayşından 
beri Türkiye'nin resmi çözüm önerisiydi- gündeme gelmekteydi: Irak'ın toprak 
bütünlügünü öngören kürdistansız bir Ortadogu çözümü. Türkiye'nin İran ve 
Süriye ile birleşerek müttefik devletlere benimsettiği ve müttefık devletlerinde 
resmi görii§ü durumuna gelen yaklaşımda buydu. 

Bu yaklaşım içerisinde Kürdistan sorunu, Kürdistanı sömürgeleştirmiş dev
letlerin bir iç sorunu olarak kabul ediliriken, bu sorunun çözümü de ne oldugu 
belirsiz bir Otonomi' de somutlaşıyordu. Dil hakkı, kültürel ve yerel yönetsel bir 
kaç bakla sınırlı bir otonomi. Türk devlet yetkililerinin, son günlerde, Kuzey 
Kürdistan'da Kürt sorununun çözümüne ili§kin, vaadettigi "haklar gözönüne 
alınırsa, sömürgeci devletlere bırakılan kürt sorununun çözümü insiyatifinin 
nasıl bir bir çözümü gündeme getireceği daha şimdiden belli olmaktadır. 

Öte yandan endüstrileşmili devletlerin Kürt sorunu karşısında İsrarlı suskun 
durmalan, bu sorunun çözümünü sömürgeci müttefıklerine bıraktıklannı gün 
geçtikçe daha da somutlaşmaktadır. resmi olarak bugüne kadar hiç bir şey 
söylememİ§ olan emperyalist devletlerin resmi olmayan agızlan ise, Kürtlere 
"bazı haklann" verilmesinin gerekliliğinden bahsetmektedirler. 

Dolayısıyla, Kürdistan sorununa ili§kin hiç bir ilgili devletin yaklaşımı, şu anda 
Irak'ta varolan "otonomi"nin çerçevesini aşmıyor. Sadece diktatör Saddam'ın 
uygulamaya koyınadıgı "haklann yeni bir hükümet gelirse uygulanılabilineceği 
umudu veriliyor Kürtlere. Bu da Kürtler için yeterlimidir zaten? 

Sahip oldugu güçlü ve yaygın mücadele potansiyelleriyle bölgede kalıcı bir 
barışın temel dinamiklerinin başında gelen Kürt meselesine, bir yandan önemsiz 
ve basit bir sorunmll§ gibi yaklaşarak, bu sorunu savaşın/banşın gündemine bile 
almazlarken, diger yandan Kürdistanı savaş içerisine çekerek, kendi anıaçianna 
yönelik olarak kullanma hesaplan içirisine girmektedirler, sözkonusu devletler. 

59 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kürdistan ulusal kurtul U§ güçlerinin duyarlı olması gereken, kritik ve tehlikeli 

bir noktaya çekilme tehlikesiyle yüzyüze getirmektedir bu durum. Kuveyt'e 

ilişkin en yüksek sesle maskaralıklarm yapıldıgı bir dönemde, 25 milyonluk bir 

insan potansiyeliyle insanca y3§anla kavgası veren kürt halkının adını bile agzma 

almaya yanaşmayan devletlerle, Irak hükümetini dii§ürme gerekçesiyle Ortak 

projeler üzerinde çalı§mak, yada bu projelere destek vermek telafi edilmesi 

olanaksız bir yaniı§a saplanmak olacaktır. 
Birincisi, kürt halkının bı çıkar savaşına taraf olmasını gerektiren bir neden 

yok orta yerde. Emperyalist devletlerin daha etkili bir §ekilde bölgeye yerleşme
lerine basamak olmakta herhangi bir çıkarı olmayan Kürt halkının, bu ülkelerle 

ortak çalı§an sömürgeci devletlerin bölgede etki alanlarının genişletilmesine 

destek olmakta da hiçbir çıkarı olamaz. 
İkincisi, resmi görii§melerinde Kürdistan sorununu önemsemeyen ve bu so

runun gündeme getirilmesine hiçbir düzeyde yanaşmayan bir ittifaka sempatiyle 

bakmanın altında yatan perspektifi anlamak mümkün değil. Sözkonusu devlet

lerin Kürt sorununa ilişkin gizli diplomaside ve ikili görii§melerde hiçte yabana 

atılacak görü§lere sahip olmadıklan savı ileri sürülebilir. Ne var ki, 25 milyonluk 

bir ulusun ba8Jmsızhk sorununun, gizli diplomasinin labirentleri içirisinde Cısıl

tılar ve ikili görii§melerle çözümlenemiyeceği açıktır. 
Kürdistanlı ulusal güçlerin dikkatli davranmalan gereken bir nokta daha var. 

Kürt halkınm ulusal sorunu, bölgede çıkar ve egemenliklerini pekiştirıne sava§l 

veren bir emperyalist ve sömürgeci devletler ittifakına dayanarak çözülemez. 

Y a1nız onlara değil "dost" ve "demokratik" devletlere de. Böyle bir yol hem sonu 

olmayan ve hem de tehlike ve tehditlerle dolu bir yol olacaktır. 
Bunu en iyi Kürdistanlılar biliyorlar yada bilmelidirler. Uzak ve yakın tarihi

mizde aa örneklerini y3§3mı§Jz çünkü. Mehabad ve Halepçe yakın tarihimizden 

iki örnektir. Bu iki tarihsel olayda da devler arası çatışmalara gereğinden fazla 

bel bagl~ olan Kürdistanlılar; Mehabad ve halepçe'nin aa ve aaklı sonuçla

oyla ödeıni§lerdi bu yaıılı§lanru. 
Böyle bir yanlşn tekrarlanması, Kürt halkırun haklı mücadelesini, Körfez 

sava§JIDD yapay, haksız ve yıkıa bunalımı içerisinde boğma tehlikesiyle yüz yüze 

getirmekle kalmayacak, sava§Jn arkasında yürütülen gizli diplomasinin karanlık 

dehlizleri içerisinde Kürdistan ulusal kurtulll§ mücadelesinin arkadan vurolma

sını da kolayl8§bracaktır aynı zamanda. 
Kürdistan ulusal güçleri, bizler, hepimiz, emparyalist ve sömürgeci devletlerin 

Kürt halkına kar§J birlikte kolardıklan tarihsel dönekliklere ve ihanetiere dönüp 

yeniden bakmalıyız. Sevr ve lozan antla§malannda olup bitenler; Mehabad 

Cumhuriyeti'nin ba§Jna gelenler; Halepçe katliamırun ögrettikleri iyice incelen

melidir. 
kürdistan halkının ve ulusal kurtulll§ mücadelesinin tek güvencesi: Bu halkın 

halktı taleplerinden kaynaklanan zengin mücadele potansiyelidir. Yapılması 

gereken bu mücadele potansiyelinin organize edilerek harekete geçirilmesidir. 

Kürt halkı, ancak, yaygınla§tıracagı ve bütün düzeylerde harekete geçirileceği 

bu potansiyelleriyle kendi sorununu bölgenin ve dünyamn gündemine da yatarak, 

çözüme zorlayabilir bütün dünyayı. Yoksa dayatılan gerici program ve projelere 

destek vererek değil. 
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_GEÇMiş MUHASEBE 

VE 

YENİDEN BİRLİK 

Ka m ran 

Yıllar sonra, yeniden bir araya gelmemizi -bu toplantı süresinde kalsa bile
saglayan, Fransa'daki arkadaşlara te§ekkür ederiz. Yıl 1990. Eski yapımızın bir 
değerlendirmesini, hem geçmŞmizin hesabını verip olumlu ve olumsuz notkta
larını belirtme, hemde bundan sonra yeniden bir araya gelebilirmiyiz, bir şeyler 
yapabilirmiyiz, sorularını tartışmak, bugünlere kadar sarkmışsa, bu bizleri dü
şündürmeli. 

Bu girişimden önce birkaç girişim başarılı olmadıysa, bence bunun nedenle
rini eski yapımızdan ve bugüne getiren sorunlarda aramak gerekir. Bu toplantı, 
gerek katılan kişiler olarak, gerekse yapacagınuz degerlendirmeler, eski yapımı
zın tümünü temsil etmemernektedir. Sadece, Avrupa'da olanların bir bölümünü 
kapsıyacaktır. Şu ande, ülkede birçok zorluklarla boSuşan, degerierini koruyan 
bir yıgın arkadaşın değerlendirmeleride vardır. Onların geçmişle ve gelecekte 
ilgili degerlendirmeleri daha önemlidir. Şu anda onlarla ortak degerlendirme 
olanağımız yok. Fakat burdan bız sonuçlar çıkarabilirsek, belki onları da etki
leyebiliriz, terside olabilir, onlann girŞmleri bizleri etkileyebilir. Eger kafalan
nıızda bir şeyler yapmak netse, bunun ilk yoluda eski çevreyi taparlamaktan 
geçiyorsa; geçmişi -Güney Kürdistan'da, Şam'da, Cezaevinde, Avrupa'da 
olanlan- tartışmalıyız. Niye bu noktaya geldik? Niçin şimdiye kadar birşeyler 
yapamadık? Eski yapımız, örgütlenme biçimimiz, önümüze koyduğumuz hede
fler, kadrolara bakış, insan ilişkilerimiz neydi? Amaç için hangi araçlan kullan
dık? Niye bizde insani ve sosyal ilişkiler böylesine tahrib olmuş? Niye çoğumuz 
ülkeden sadece ailelerimizle baglan sürdürüyoruz? İçimizden kaç kişi düzenli 
olarak, 12 Eylül sonrasında ülkede kalanları, cezaevinde yatanlan, bunlann 
ailelerinin durumlannı biliyordu? Bunları ve daha birçok soruları tartışıp cevap 
vermiliyiz ki, bundan sonra ne yapabileceğimizin yoluda açılmış olsun. Bireysel 
ilişki ve sohbetlerle geçmişi değerlendiremeyiz. Böylesi toplantılarlayüz-yüze 
söylenebilecek herşeyi söylemeli ve tartışmalıyız. Eğer bu toplantıda, birbirimize 
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kaf§l güven, sorumluluk, birşeyler yapabilme egilimi varsa ortaya çıksın, veya, §U 

§U noktalardan dolayı, biribirimize inancımız, güvenimiz yok diyelim. 
Şu andaki durumumuz malum. Gerek ülkede ve gerekse Avrupa'da eski 

çevremizin büyük çogıınluğu bıtgımsızdırlar. Bir kesim Ala Rızgari'de, bir diger 

kesim Berbanga Kurdıstan çevresinde, bir ba§ka kesimde Yekitıya Sosyalist 

çevresinde bulunmakta. Yine gerek ülkede, gerek Avrupa'da bir yıguı arkada
§UD1Z, gelinen noktada, eski önderliğe ve eski yapıya kar§l güvensizlik ve umut

suzluk duyduklarından, kendi özel ya§affilarıyla ba§ba§adırlar. Bu durumu yara

tan neden; o arkada§ların mücadeleyi bırakmaları, yorulmaları degildir. Böyle

leride çıkabilir, fakat büyük bir bölümü, önderliğe duyduğu tepki ve hayal 

kırıklıgından, güvensizliklerinden dolayı, §U anda kÖ§elerine çekilmi§ durumda

dırlar. Ülkede bu tepki çok büyüktür. Eski önderlik, eger bir gün ülkeye dönerse, 

o arkada§lar soracakları hesap gününü beklemektedirler. Bu duruma bir çıkı§ 

yolu bulmak gerekir. Bu durum, sadece eski önderligin sorunu degil, tüm eski 

gelenegimizin bir sorunudur. Bunu a§manın yoluda, bizi bu duruma getiren 

nedenleri ve sonuçları tartı§maktan, yargılamaktan geçer. Bunu yaparken, ob
jektif olmalı ve sorumluluk duymalıyız. Tepki duyup güvenimizi yitiren eski 

önderlik; yeni~ yollan aramamıza, tartı§mamıza engel degildir. 
Ülkemiz ve halkı.ınızm içinde bulunduğu durum, içler acısı. Sömürgeci dev

letin baskı, sürgün, ajanla§tmna politikası tüm hızıyla devam ederken, ülkedeki, 

inançlarını tüm zorluklara kaqm koruyan eski arkadaşlarımızı, yeni geli§en 
potansiyelin, PKK dışııdaki diger hareketlerin insanlan, bir çıkı§ yolu bulmanın 

çıkmazıyla boğuşmaktadırlar. Y almz PKK önüne hedef doğruhusunda, örgütsel 

yapısını ve kitle destegini korumaktadır. Sömürgeci devlet bir taraftan Ya§3Ml 
boğmakta, insanlarımıza §unu dayatmaktadır: Ya benden olursun, ya PKK'den 

olursun, ya da bu topraklarını terkedersizin diyor. Diğer bir yandan PKK'de; 

yanlız ben dÜ§mana kat'§t sava§lyorum, benim önerdigim yol tek dogru yoldur 

(kendi mantıgıyla haklı olarak), beni desteklemelisiniz ya da sömürgeci devlet

ten yanasınız, demektedir. Bizler, diğer hareketler, halkımıza yeni perspektifler 

sunup, kendi toprağ:ımızda bunu hayata geçirmemgirniz sürece güçlenen, halkı
mızın destegini alan PKK olacaktır ve olmU§turda. Yeni geli§en potansiyel 

"eski"lerin isimlerini bile duymamı§, Avrupa' da, buralarda ise insanlarımız yine 

bir çıktınazı ya§aınaktadır. Bir kesimi politikadan soyutlanmakta, diğer bir 

kesim, her ne kadar uğra§Iyorum, ülkeye yöneliğim desede, buralara yönelik 

i§leri a§aınamaktadırlar. B uralar da kaf§lla§tığımız çıkmazları a§manın yoUarım 

bulmaya çalı§mahyız. 
Geçmi§i unutalım, tartı§mayahm, yaran yok, yeni §eylere, gelecege bakalım 

dersek, yarında ayın §eyler kaf§llmıza çıkmayacagı, ayın nokttaya gelemiyecegi

mizi kim garanti edebilir? Ben 1973-74-75'lerde bir araYI§ içindeydim, bir

iki yapılanınada yer almama ragmen, ögrendikçe araYI§liD sürüyordu. 1976' da 

Rızgari ile ili§ki kurduktan sonra, sanmı§tım ki araYI§ bitmi§ti. Rızgari'den aynhp 

Ala Rızgari olU§tuğunda ise yine sanml§tım ki, artık hef§ey netle§ti. Bir hare

kemtimiz ve dünya görÜ§ümüz artık var, sanml§tım. 1983'ten sora ve §U 1990'h 

yıllar, yine bir araYI§ içindeyim. 1974'lerdeki araYI§lmdan farklı olmakla birlikte 

ayın noktadayım. Samnın bir yıgın arkada§ ayın durumdadır. Şimdi geçmi§i bir 

yere oturtup sonuçlar çıkaramazsam, niye yeniden araYI§ içinde olduğumu 
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çözemezsem ve tamam! haydi yeniden, hiç bir şey olmamış gibi, gelin birlik 
olU§turalıın dedigimde, başta kendime saygısızlık etmiş olurum. Artık, 5 veya 10 
yıl sonra, yeniden aynı noktaya gelmek istemiyorum. Siyasi mücadele, yaz- boz 
oyunu degilki yeniden başlanılsın. 

Geçmişi degerlendirirken, ta DDKO'lara, 71 cezaevi DDKO komünü ilişki
lerine, Kornal ve Rızgari'ye gitmek zorunludur, bence. Bugünün birçok olum
suzluklarının kökenini oralarda aramak gerekir. Ayrıca, olumlu yanlarınıda 
ortaya serelim ki, günümüz ve yarın ki sorunlarımızda bize basamak olsun. Bu 
tartı§ma, hesapiaşmayı yaparken, birbirimizin kişilikleriyle ugraşmak yerine, bu 
yanlı§ egelimlerin nedenlerini tartışmalıyız. Eski hareketimiz olan Ala Rızgari 
neydi? Neleri yapabildi, neleri yapamadı? Bu noktaya nasıl geldi? Bu sorulan 
tartışmalıyız. Eski yapımızın, 12 Eylül öncesi Kürt hareketleri içerisinde özel bir 
yeri vardı. Türk Solundada bir saygınlıgı vardı. Eski yapımızın olumlu yanlarını, 
ben iki noktada degerlendiriyorum. Birincisi: Kürdistanİ bir harekettİk ve ülke
mizin dinamiklerinden gelmekteydik~ İdeolojik ve politik olarak, baglı oldugu
muz bir merkez yoktu. Bizim dşmızdakiler -KOP ve PKK hariç- uluslararası 
sol kamplaşmalarda, §U veya bu şekilde taraftılar ve onlara göre §ekilllenmi§ler
di. Kendi gerçeklerimizi, bir yerlere göz dikip, onlara benzetmeye ça}ı§ını§lardı. 
1990'a geldigimizde, uluslararası sol merkezlerin içine dÜ§tügü durum, o denem
deki tavrımızın ne kadar doğru oldugunu gösterdi. (1981-82'lerde, Şam'dan 
cezaevine gelen haber lerde, eski yapımızın, Sovyet çizgisine kayt§ gösterdigi idi. 
O dönem ve sonrası Şam' da çıkan bazı yayın, bildiri ve tavırlarda bunu görmek 
mümkün). Yine o dönem, her konuda olmazsa bile, savundugumuz bazı belirle
meler, kendi toplumsal dinamigimizle uyum içindeydi ve önümüze, ülkemizin 
soyal- toplumsal- ekonomik sorunlanın ve yapısını ideolojik olarak oturtınayı 
koyınU§tuk. Özellikle Rızgari 1., 2. ve 3. sayıları, o dönem, gerek kendi toplumu
muzda, gerekse Türk Solu içinde yankı yapmt§tı. Kemalizm, sömürgecilik, ayrı 
örgütlenme, uluslann kendi kaderlerini tayin hakkının Kürdistan uzgülünde 
tartı§ılmasında önemli i§lev görmÜ§tÜ. Geçen yıl Stockholm'de bir arkadaşla 
geçmİ§ üzerine yaptıgtmız sohbette, bana §U konuyu özellikle vurgulamıştı: 
1976'da bir hedef-engel tespiti yapılmt§tı. Yayınlanınca tüm gruplar bu teze 
saldırmt§tı, Rızgari, Kürdistan'da bu tezden dolayı kitlesel destek kazanamamt§
tı. Bizler de bu tezi savunamaz hale gelmi§tik, sonunda geri alınıp özele§tirisi 
yapılmt§tı. Şimdi ise hemen tüm Kürt grupları bu tezi §U veya bu şekilde savun
makta, o, hedef mi engel mi dedgimiz Kürt feodal- burjuva egemenlerin yurt
severlikleri ile ilgiil bir çok §ey yazılıp- çizilmekte ve tartı§ılmaktadır. 

Rızgari 4'le birlikte ve Ala Rızgari 1 ve 2. sayılan ile özel eklerde, ülkemiz 
gerçekleri yerine, daha keskince Marksist- Leninist tezleri en iyi savunma ve 
diger gruplara kacy en gerçek M_L biziz yarl§ına götürdü. M-L'nin evrensel 
tezleriyle ülkemiz yapısını, kendi somutomuza göre inceleyecegimiz yerde, ken
di yapımızı M-L ustalannın yaşadıgı toplumsal yapılara göre yorumlamaya 

· kalktık ve giderek kendi toplumsal dinamiklerimizden uzaklaştık. Ikincisi ise: 
70'1erde, gruplararası ili§kiler- çeli§kilere egemen olan §İddete bulaşmadık ve 
kar§I çıktık. Elimiz devrimci kanına, suçsuz - günahsız insan kanına bulaşmadı. 
Eski önderligin tek saygın yanı bence budur, bizlere kötü §eyler, hesabı veril
meyecek §eyler yaptırmadılar. Hele Rızgari'den ayrıldıgımız dönemde yapılan 
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provakasyona kai'§t takınılan tavır, -ben de dahil birçoğumuz içimize sindire
menıi§tik- o dönemin karşk- bulanık temposunda, diğer gruplar arasmda 
yankı bulamadı. Yankı bulsaydı, gruplar arası ili§kiler, daha seviyeli bir yerde 
olurdu, bugün yaşadıgıınız birçok olumsuzluklan yaşamayabilirdik. Bu tavrı, 
düşmanın elinde tutsakken ve mahkemelerinde yargılanırken yapılan hesaplaş
mada daha iyi anlamJ§tık. 

Eski yapımızın olumsuzluklannı belirtmeden önce, §U noktalan vurgulamakla 
yarar görüyorum: 1979 Eylül'ünde tutuklandıktan ve Diyarbakır 5 Nolu' da, 1981 
Şubatı sonunda, i§kenceciler, direni§imi kınp, bizleri teslim aldıgında, hep 
§unlan dii§ünüyordum; Ben içerdeyim, mücadelede geri kalıyorum, ama hare
ketiın, yoldaşlanm ise dı§arda ve "ilerliyorlar", "geli§iyorlar", "güçleniyorlar" .. 
Fakat ben aralarmda yokum, üzüntüsü içindeydiın, umudumu dı§arda "geli§en", 
"ilerleyen" hareketime baglamJ§tım. "Birgün onlar ben olmazsam bile başaracak
lar" umudu ile avunuyor, "cezaevinde direnme görevimi tam yapamadıgun hesa
bını nasıl vereceğim onlara", diye dii§ünüyordum. Ama ne yazık ki, 1982'de gelen 
haberler o umudumuzu kırdı. Hayal kınldıgına ugradık, gördügüınüz i§kenceleri 
bile dii§ünemez hale geldik. O anki ruh halimizi, karamsarlıg:ınım anlatamam. 
O yaşadıgımız kötü koşullan dii§ünemez olup, Nasıl böyle oJdu? Nasıl yaparlar? 
Şu §U bu duruma nasıl gelir? En temel insanlar nasıl bir çırpıda kapı önüne 
bırakıhr? En yigit ve fedekar arkada§larımız nasıl hareketi terk ederler? Ve 
bunun gibi sorulara kafamızda cevap anyorduk. Aylarca cevabmı aradık. Bir 
nokta kafamızda netle§iyordu, eğer insan bir hareketi birkaç önderle öz tutarsa, 
daha çok hayal kırıklıgıııa ugranz, tek tek ki§ilerle olaya bakma mantıgı kafa
mızdan uzaklcşnl§h. Herkes dii§er, mücadeleyi bırakır, bu i§ler bir veya birkaç 
ki§inin tavrına baglı olarak ileri veya geri gitmez ki? Bu noktalar kafada netle
§iyordu. Bu arada 82 sonlan ve 83'te, güneyden gelip içeri dii§enlerle kai'§tlaşın
ca, olanı biteni defalarca sorduk. Eski yapımız gibi yapıların, bir çözüm olamıya
cagı kafada §Ckillenmeye başladı, yeni arayl§lar içine girmeye başladık. Tahliye 
olduktan sonra (1984 sonlarında) dı§annın durumunu, ailelerimizin durumunu, 
yaşamını kaybeden ve hala zindanda olan arkadÇann aile ve çocuklannın 
durumlannı ve neler dii§ündüklerini gördüm. Kafamda bazı §eyler biraz daha 
netle§iyordu. Hep birileriyle ili§ki kurmayı denememe ragmen, bakıyordum 
gerek güneyde, gerekse Avrupadakilerin benimle ili§ki kurma diye bir dertleri 
olmadıgını anladım. 1982'de tutuklanan bir çok arkadaşla, cezaevinde görii§
memde, bana anlattıktannın bir kısmına inanmak istememi§tiın, bazı noktalarda 
tepki bile göstermi§tim. Demek bizde, zor dönemlerde; "Gemisini kurtaran 
kaptan, altta kalanın canı çıksın" anla}'l§l olU§MU§, yargısına vardım. Buraya 
gelefide neredeyse iki yılı buluyor, hemen herkesle kai'§tla§tım ve konU§tum. 
Cezaevinde, güneydeki dagılmanın nedenlerini anlatan arkadaşlara tam anla
mıyla hak verdim. Niye bu noktaya geldik sorusu bende netleyi. Buralarda 
birçok eski arkadaşın gözünde: Yıllarca cezaevi yatmı§Sın, i§kence görmii§sün, 
ülkede çok zor §artlar altmdasın, hiç önemi yok. Bir kısım arkadaşlar, "eger 
ondansan iyisin, sorulmaya degersin, yok eger ondan degilsen hiç önemli degil" 
anlaYJ§t egemen, bunu tam olarak gördüm. içerde yatanlara kai'§1 sorumluluk 
duyulma dı. 
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Eski yapım21n Olumsuzluklan 
Eski yapımmn olumsuz yanlannı şu noktalarda görüyorum 
* Eski örgüt yapımız, örgütsel anlayı§UDlZ, kendi dinamiklerinrize uygun 

olmadığı gibi, dilimizden di.i§ürmedigimiz M-L örgüt yapısı anlaY1§111ada uygun 
değildi. Pratikte bir "aile örgütü" yapısı savunuluyorrlu ve oluşturuluyordu. Bu 
"aile örgütü" anlaYI§l, DDKO'lardan gelen bir anlaYI§tı. Bana göre bunun özgün 
adı "çomoculuk"tur. 

* Örgüt içi ili§kiler ve düzeyi, kollektif ve kurulsal bir yapıya uygun olmayıp, 
önderligin, sözüm ona özel yetenek ve becerileriyle, hep ki§ilikleriyle götürme 
tavrı vardı. 

* Kadrolan belirli ilkesel yapılara göre biçimlendirme yerine, kendilerine 
(önderlikte bulunanlara) biçimlendirme i.li§kisi vardı. Bu anlaYI§ önderligin 
dışındaki birçok kişiyede yanSIDll§tı. Biçimlendirilmeyen biri varsa gelsin sorun
lar, ayak oyunları. Kendilerini yetenek olarak geçen biri çıktığında insanların 
önünü açacaklan yerde köstek olup, tezgahlar olll§turulmaya çalı§ılıyordu. Bir
gün çok önemli sorumluluklar verilen birine, yarın devrimci degil suçlaması çok 
rahat yapılıyordu. Rızgari'nin oluşumundan günümüze dek, birçok kez tek- tek 
veya toplu halde ayrılmalar olmll§tu. O dönem bunları, kaçtı, oportünist v.s.lerle 
açıkhyorlardı. İmkanım olsada onlarla görüşüp nedenlerini sorsam, o zaman 
birçok şeyi insan daha iyi anlar, sanırım. Diğer gruplarla i.li§kilerde de bu 
anlaYI§ID yansımalanın şimdi, daha iyi görebiliyorum. O dönem dünyanın mer
kezi, bizimkilerin "kafası, yetenekleri ve o güzelim, e§Siz göri.i§leriydi", başkalan 
olsa olsa ya reformist, ya oportünist, ya likidatör olurdu: İttifak edilecek güçler 
olamazdı. Bazı arkadaşlar rahatsız olacaklar ama, bu yanlışlıklar Çomoculukla 
açıklanabilinir. 1978 sonunda Çomo'yla yollar ayrıldı ama, birçok ilişki ve alış
kanlıklarda Çomoculuk egemendi. Bunu netleştirecegim. 

* Eski yapımızın bu duruma gelip dağılmasında önemli bir nedende: Rızga
ri'den ayrıldığımızda, eski önderliğin kafasında yeni bir örgüt yapısı ve çalışma 
tarzı net değildi. O dönem her ne kadar bizlere, "aramızda ideolojik birlik ve 
organik bütünlük var" dedilerse yaşanan süreç bunu dogrulamadı. Ala Rızgari 
şekillenip, 1981'lere gelindiginde, ayrılık nedeni olan Çomoculugun birçok ilişki 
ve yöntemlerinin devam ettiği ortaya çıktı. Sonradan Y ekitıya Sosyalist adını alan 
çevrenin kafasındakiler Şam'da şekillenmeye başlamı§tı. Aynı durum sonradan 
Berbanga Kurdıstan adını alan çevredede şekillenmeye başladı. Kafalannda 
nasıl bir model, nasıl bir çalışma biçimi, nasıl bir kadro i.li§kisinin özlemi içinde 
oldugu ortaya çıkDll§tı. Bu model ve özlemleri "aile tipi" bir örgüt modeliydi. Bu 
modelde kadrolar, kendilerine göre biçimlendirilip, bir yakın çevre hline getiril
mi§lerdi. Kollektif ve kurulsal yapı ise hiç yoktu. Fazla güçlü olmadıklanndan 
tam anlamıyla "şeyh" olamaDll§lardı ama azda olsa "mürit" oluşturmuşlardı. 
Eger, kafalannda ortak bir anlaYI§, ideolojik birlik ve organiklik 1978 sonunda 
olsaydı, bu durumlar belki olmayabilirdi. Çünkü, eğer bir insan, kadrolan ken
dine göre biçimlendirmeye başlarsa, ya bir örgüt modeline sahip degildir, ya 
kendine güveni olmadığından başkasınada güven duymamaktadır, yada kariyer
lik- kaprislik vardır. Tek kişinin egemen oldugu bir "örgüt" istiyordur. Eğer bir 
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insan, kendini her konuda yeterli gördiigü an, kollektif - kurulsal yapı ona ters 

gelir. Eleştiriyi ortadan kaldırıp ki§iliğini tartı§ılmaz otorite yapmak ister, karşı 

çıkan olursa tezgahlar gündeme gelir, insanlar dıştalanmaya ba§lanır, gerekçeler 

hazırdır: Hiziptir, tasfiyecidir, likidatördür, kaçıyor, korkaktır, devrimci degildir 

v.s. sonunda birde bakını§sın ki çevrende sadece kendine benzettigin birkaç 

insan kalını§. Ülmkedeki insanlanmızın arasında §U görÜ§ egemen: Şam'da, 
Süriye'de hareketi dagıtan, sonradan Y. Sosyalist adını alan çevredir. Güney 

Kürdistan'da ise hareketi dagıtan, sonradan Berbanga Kurdıstan adını alan 

çevredir. Ülkede bu iki çevre çok yıprandıgı gibi, büyük bir tepkide almaktadır

lar. 
Uzun süredir dÜ§ünüyorum, acaba aralarında gerçekten ideolojiden kayna

klanan, Ala Rızgari'nin görÜ§lerinden farklı anlayt§lar mı var? Fakat bir bölü

münü belirttigiın, birkaç noktayıda belirteceğim nedenlerin oldugunu çıkarıyo

rum. Tüm belirttiklerimin içeriğinde, "§u §U t~mel tezlerde, M- L'nin §U ilkesin

de sapma var" a yer veremiyorum. Çünkü hareketin dagılmasında bu ilkeler 

belirleyici olmamı§. 
* Bir harekette, niye ve nasıl iç mücadele ba§lar? Bunu iyi anlamak ve ortaya 

koymak larun. Bir hareket, önüne amaçlarını net koymalı ve amacına varmak 

için seçeceği araçlarıda iyi seçmelidir. "Soylu bir amaç için yola çıkanlar, kullan

dıklan araç ve yöntemlerle, bir bakıyorsun öylesine degi§iyorlar ki, amaçlan bile 

belirsizle§iyor. Kulandan mücadele biçimlerinin, amaçla uyumlu olması, inan

dırıcı olabilmek için bir zorunluluktur." (Adam Sanat, Eylül1990). Eğer bir 

hareket, 12 Eylül gibi bir dönemle karşı kal'§lya gelmi§se, bu tür döneme uygun 

mücadele yöntemlerini de koymak gerekir. Böylesi döneme uygun tavırlar kon

ulmadıgı zaman, bozulma ve iç mücadele ba§lar. İnsanlara; ulusal kurtul U§ 

sav8§t, gerillacılık, öneillerin kendini feda etmesi, halk sav8§t, yiğitlik, fedekarlık 

v.s. söyleyeceksin, bir yığın insanı Güney Kürdistana götüreceksin, daglara 

çıkaracaksın, ardındanda dediklerini yapamayacaksın. İ§te o zaman yapıda 
olumsuzluk ba§lar. Bu kezde insanların dikkatleri ba§ka §eylere, ya uluslararası 

sol merkezlerin çeli§melerine veya ba§ka bir hareketin tavırlarına veya hareket 

içinde bir noktaya yada bir ki§iye çekilmek istenir. Bana göre, gerek Güney 

Kürdistan'da, gerekse Süriye'de birbirine girmenin, dagılmanın altında bu ne

den yatıyor. Yeni döneme uygun tavırlar konulabilseydi, insanların dikkatleri 

birbirleriyle ugra§ffiaya degil, yazılan, çizilen, söylenen hedeflere çekilseydi, bu 

duruma dÜ§meye bitirdik. Böyle olmayınca, sorun getirilip birinin "sertliği"ne, 

bir ba§kasının özel ili§kilerine dikkatler çekilir, fırtınalar kopanlır. Ayak kaydır

malar, AR'yi AR yapanlardan olan ki§i veya ki§iler birgün de kapı önüne 

koyulurken çok rahat olunur. Ba§ka bir gün ise bu kez ayın §ey, onu yapanın 

ba§tna geldiğinde, kapı önüne bırakıldıgında, haksızlıgı haykırmak ister ama 

duyacak insaniann çok çevreyi terketmİ§ oldugundan, sadece kendine benzettiği 

insanlar kalını§tır. Mantık bu olunca, bu kez bunu yapanın ba§tnada ayın §ey 

gelince, gelsin suçlamalar, yok tasfiyecilik. yok likidatörlük, yok bilmem ne. 

Altlarındaki toprakta kaydıgında, tutabildikleri birkaç insanla birlikte, gelsin 

ideolojik gerekçeler. Bence gelinen sonuç, eski önderliğin istediği bir durumdur. 

Her birinizin sözüm ona bir "örgüt"ü var, kat'§UUZCla rakip yok ve her biriniz bir 

örgüt sekreterisiniz. 
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İşte bu manbk, çomoculuk mantığıdır ve üzerimizdeki etkileri, bizleri bu 
duruma getirmiştir. Bu manbk önderlikle kalmayıp, birçok kişiyede yansımışb 
(ben de dahil olmak üzere). Bir-iki örnekle somutlaşbrmak istiyorum. 1979 
yılında, tutuklanmadan önce, gelecekle ilgili üzerinde hesap yapılan ve çok 
güvenilen biri, birden bire bana, "sen devrimci degilsin" i rahatça diyebildi ve 
bana karşı birkaç insanı örgütledi. Çomoculukta öyleydi. Yine bir başkası (onun 
üzerinde hesap yapılan ve sözüm ona "temel unsur" olacak biri) cezaevinde çok 
rahatça bana, "inançlannda samimi değil" diyebildi. Birçok kişi bu tür §eylerle 
karşılışnışb. Birlikte yürüyen insanları, kendine benzetmeyince, gelsin karala
malar, tahrib etmeler. Bu tür uygulamalan 1978 sonunda mahküm ederek 
Rızgari'den ayrılllll§bk. 

* Dl§arlilUl bir benzeri de cezaevinde yaşandı. işkencelere karşı, bir arkad3§1D. 
hücreye götürölmesiden sonra, kararlı ca direnemedik ve onu hücrelerde yalnız 
bırakbk. Cuntanın geli§inden sonra, k<>guşta şu kararı alllll§bk: "Herhangi bir 
arakadaşımızı hücrelere almak isterlerse, ya hepimizi götürürler, yada hiç 
kimseyi." Geçmişe karşı en ufak sorumluluk duyan her arkadaş, bizlerden (o 
dönem hapishanede yatanlardan) hesap sormalıdır, ki kararımız olmasına rag
men nasıl tek kişiyi hücreye yolladık! Kogtışumuzda hücrelere gidebilecek, 
direnebilecek birçok arkadaş vardı. Cezaevindeki başarısızlıgı, yapılması gere
ken görevleri yapamayınca, dürüstçe bunu kabul edip yerimize oturacagımıza, 
nedenler arandı ve birbirimize girdik. Yine dışu-da oldugu gibi, adam ayartma
lar, provakatif §eyler, agır hakaretler yapıldı. Ardından, hizipçilik suçlamaları, 
dıştalamalar .. Çomoculuk manhgının gerektirdigi §eyler. Yani sizler Güney 
kürdistan'da ve Süriye'de hareketi dagıbrken, içerde -cezaevinde- hareket 
benzer olaylarla dagıbldı. Sizlerde bunun hesabını, benden, o dönem içerde 
yatanlardan sormalısınız. 

Şunu özellikle vurgulamak istiyorum; eski yapımızın bu noktaya geli§inde, 
birinci derecede sorumluluk, dönemi cezaevinde geçirenler değildir. Güney 
Kürdistan ve Süriye'den ülkeye dönenlerde değildir. Güney Kürdistan'da ve 
Süriye'de hareketi terk edip Avrupa'ya gelenler de değildir. Şu anda mücadele
den bireysel anlamdada olsa uzaklaşıp kendi kÖ§esine çekilen insanlarda değil
dir. Temel sorumluluk eski önderliktedir. Bu duruma önderlik neden olmuştur. 
Şu anda köşesinde oturan her arkadaşa; bırakb, kaçb, v.s. demeye kimsenin 
hakkı yoktur. Bu insaniann büyük bir bölümü, önderliğe ve harekete duymuş 
olduklan güvensizlik ve tepkiden bu durumdadırlar. 

* Çomoculuk dedim, bu nedir? Bunu kendirnce açmaya çalışayım: Çomoyu, 
çoğumuz tanıyor ve biliyoruz. Ben, özellikle cezaevinde ve mahkeme duruşma
lannda dahada iyi tanıdım. Bizler için, hatta Kuzey Kürdistan mücadelesinde, 
1960'lardaki kesitinde bu adamın etkin olması, hepimiz için bir şansızlıkbr. Hala 
bu anlayışın zararlarını çekiyoruz. Sık sık kendi kendime soruyorum: Birlikte 
oldugum dönemde, üzerimde Çomoculugun hala bir etkisi kalllll§ mı? Çomo ve 

·çevresi, 1960 ortalarında mücadeleye başladılar. Şimdi ise 1990'lı yıllar. gerek 
şimdi Kürdistan daglan seslerinden sarsılmalıydı. O kökenden bugüne gelinen 
nokta, birçok gurup ve grupçuk, çevrelerinde birkaç insan, yani bir aile örgütü, 
kendine göre biçimlendirdiği bir avuç insan. 70'lerden sonra ortaya çıkanlar 
daglan sarsıyor. Ama "yiğidin hakkını vermek gerek"tiğinden, Çomo ve çevresi, 
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70 öncesi ve 12 Mart cezaevi ve 74 affı sonrası bir misyonudayerine getİrıni§lerdi. 

Kürt solu, Kürdistanı anlaYJ§lar §ekillenmeye başlanu§tı. Dersim direnişinden 

sonra, sömürgeci devlet karşısında genelde suskun kalan Kürtler, 12 Mart 

döneminde, mahkemelerde kafa tutmuşlar ve gelecek için önemli bir basamak 

olU§turmU§lardı. Bu önemli görevlerinden sonra, Rızgari 1, 2, 3 ve Kornal'ın 

yayınladıgı önemli birkaç yayından sonra, bu misyon görevleri bence bitiyor, 

ba§kalan bu görevi üstleniyordu. İnıkanım olsada; §U DDKO'lann yapısını, 12 

mart cezaevindeki DDKO komününü, o dönem onlann dı§ında olan ve onlardan 

ayrılantarla bir görÜ§üp, o dönemi sorabilsem, umarım ilerde bunu yapanlar 

çıkacaktır. Bugün ya§adığımız birçük olumsuzlukların nedenini, oralarda göre

biliriz sanırım. Çomoçulukta örgüt derken; kendisi ve ona tabi olan bir yıgın 

insan, anlayş vardır. Çomoculukta, kollektif ve kurulsal yapılı bir örgüt ve 

çalı§ma biçimi yoktur. Kollektif ve kuralsallıgın olduğu yerde ya yoktur, ya da o 

çalı§maya ayak bağı olur . .İ§ine gelmezse, gerektiğinde örgütü bile dağıtır, 

insanlan çok kolay harcar ve ardından her§eyi söyler. Eger Çomo cesur bir insan 

olsaydı, çok ki§inin kanına girerdi. Çomoculuk, örgütte tek ki§inin egemenliği ve 

tartışılmazlığı demektir. Örgüt içinde tartşlmaz- dokonulmaz biridir. Kendis

ine ki§isel olarak gelen bir ele§tiri, örgüte gelıniş demektir. Onun için, bazı kutsal 

değerler, örgüt disiplini, ilkeler v.s. yerine göre bir hiçtir. Örgüt içinde, hep ona 

direk bağlı insanlar ister ve bir aile çevresi olU§turur. Çomuculuk aynı zamanda 

bir kişilik gizlemesidir. İnsanlar, onun ne yaptığım bilmemeli, hep bir muamma 

olarak kalmalı, yakın aile çevresinden bile kendini gizler. Çomuculukta, taraftar 

ve kadrolar demek, hamal demektir, üzerine basılan bir basamaktır. ~bitince 

bir kenara hemen atar veya bunu yapmak için te7gahlar ba§lar, yok devrimci 

değil, yok likidatör, tasfiyeci, provakatör, hizipçi yaniliteratürdeve dı§ında ne 

kadar küfür varsa dizilir. İstediği an, yıllarca emek veren, çilesini çeken biri, bir 

anda kapı önüne bırakılır. Çomocııluk, önüne koyduğu veya yapmak istediği 

hedef ve §Cylerden ziyade, ya örgüt içinde birileri veya çevreyle uğr3§1r, tüm 

hünerini ortaya koyar, o kişi veya çevreye karşı, birilerini veya çevreleri yanına 

almaya çalşr, yada dost bir grupla ittifak, dostluk kuracak yerde (ki Çomucu
lukta ittifak edilecek dost grup yoktur, hep mat edilecekler vardır) onlarla sözüm 

ona ideolojik mücadele ba§latır. Bu arada hedef - dÜ§man unutulur ve gözük

mez. Bir bakarsın ba§ka bir kişi veya grupla ili§kiye geçtiğinde; "yahu kard3§tn1, 

yanlı§ bilgi verdiler bize", "falan falan bizi yanılttı" der ve i§in içinden çıkar. Onun 

için, ittifak, her türlü ili§kilere hesap - kitapla yakl3§lf ve içten pazarlıklıdır. Bir 

gün birinin, §aka olarak söylediği bir söz, hiçbir bağlayıcı olmayan bir kelime, 

bir bakarsın ba§ka birgün ona karşı kullamlır ve büyük suçlamalar, o kelime veya 

söz etrafında dönmektedir. Pratikte gözükmez ama hep uç §eyler, sivri- radikal 

§eyler söyler. İnsanlara gaz verir, ajite çeker, ama İ§ ba§a geldiğinde ortalıkta 

yoktur. Kendini bilmem hangi önemli gelecek günler için saklamaktadır. Bunun 

adınada "temel unsurlan korumak" der. Eğer günlük ya§am, bazı §eyleri yap

maya zorladığında, insanlara; "günlük §eylerle uğr3§1p geleceği unutuyorsunuz" 

der. "Kendimizi Kürdistan'ın nihai kurtulll§u gününe hazırlamalıyız" der, "oyuna 

gelmeyin" der. Çomoculuğa görede bu nihai kurtulU§, ha bugün ba§layacak, ha 

yarın derken yıllar yıllan kovalıyacak. Eger burada, darbe falan §Cylerde olmll§

sa, yenilgi gerekçesi hazırdır. "Filan grup, ki§iler böyle yaptığı için oldu, biz 
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zamanında demedik mi?" der. Eger tutuklaııınş;a ve baskı-işkenceyle karşı 
karşıyaysa tavrı, teslimiyettir. Çünkü y3§a111alıdır ki, nihai kurtuluşu yönetsin 
-farklı durumlarla karşı karşıyaysa, bir atraksiyon nasıl yapacagırun planını 
kurar. Mahkemeye savunma, hangi tavırdan kar-zarar alır hesap-kitabını 
yapar. Direnme dayatıyorsa, savunmayı tercih eder ve "tarihe" geçmeyi dii§ünüp, 
direni§ten kaçar. 

Eger hiçbir politik sorun bulamazsa, insaniann günlük y3§alll.lyla ugr3§1I'. 
Kafasında bir§eyler tasarlar ve maddi gelecegi ona benzetmeye çalı§ır. çünkü 
kendisi öyle dii§ündügii için, maddi gerçeklerde dii§ündügü gibi olmalıdır. yani 
küçük- burjuva, kaypak- istikrarsız tavırlann her türlüsünü Çomoculukta gör
mek mümkün. Bu belirttigim Çomuculuk özelliklerinin hepsi olmazsa da, büyük 
bir bölümü eski yapımızda ve önderlikte oldugunu görüyorum. Özellikle, aile 
örgütü, insanları kendine göre biçimlendirme, örgüt içi çekişmeler- dıştalama
lar, Çomoculugun yansımasıdır. Niye Berbanga Kürdistan çevresinde çoğun
lugu bir bölgeden gelen insanlar var? Niye Yekitıya Sosyalist çevresinde, 75'ler
den beri gelen hiçbir insan yok? Bunları nasıl açıklayacaga? Niye her denileni 
körükörüne kabul eden insan tipi isteniyor? 

Denilebilinir ki, bunlar doğru degil. Sonuç ortada! Niye, önderlik arasındaki 
çelişıneler hep tasfiyeyle sonuçlandı? Bu sorulann cevabı verilmeli. Bu neden
lerin arkasındaki mantık görülmeli ki, bir sonuç çıkarılabilinsin. Eger bir hare
kette bir insan, birileriyle uğraşmayı koymuşsa, her §eY mübah olur. Ardın gelsin 
"ideolojik" gerekçeler. bilmem ne tezler v.s. Şöyle bir kendimize baktıgımızda, 
hemen her birimimizde bu tür sorular olmuştu. Çoğumuzun biribirimizle sorun
ları olmuştur. Öyle ki, biri ak dediginde, dediginin kara dedigine tanık bile 
oldum. 

G. kürdistan ve Süriye'de bu olaylar yaşanırken, hiçbiriniz, cezaevinde yatan
lara, ülkede kalanlara sorumluluk duymadınız. Nasıl olsa önderler her şeydir, 
onlar ne yapsalar, digerleri kabul etmek zorundadır, anlayışını taşıyordunuz. 
Ama bu işin, birde yanlız bırakılına durumu var. Her birinizin yanında birkaç 
insan kalmış, bunu dii§ünememiştiniz tabi. 

Geçmişteki savundugumuz teziere baktıgımda, sömürgecilik, U.K.T. Hakkı, 
ayrı örgütlenme, Kemalizmin dışında öyle ahım şahım tezlerde yok., Birçok 
görii§ümüzü, klasikierin yorumunu yaparak yapmıştınız. İdeolojik inşa; klasi
klerden alıntı yapmak, klasikleri yazan ustaların ülkesi pratiginde olanın aynısını, 
bizde savunmak degildir bence. 

Artık bazı §eyleri noktalamak gerek. Hem, hala önderlik iddiası taşıyanlar, 
hem de kadro ve taraftarlar olarak;bir otorite olmaktan ve bir otorite aramaktan 
vazgeçmeliyiz. herşeyi bildigini iddia eden, tartışılmaz kişilik isteyenleri, kendi 
dünyalarıyla baş başa bırakmalıyız. Liderlerde yanlız kalır, potiste çözülür, 
teslimiyet gösterir v.s .. Liderlik ve lider arama bobisinden kurtulalım. Eger eski 
yapımız, birkaç kişinin özel çabalanyla götürülme anlayışı yerine, kollektif -
kurulsal yapılar ortaya çıkanp, bu tür bir çalışma olsaydı, bu noktaya gelmeye
bilirdik Özellikle ülkede önderlige bu kadar tepki duyulmayabilirdi. Kişiye 
sonsuz baglılık ve güven anlayışı, içinde karşıtınıda, dii§manlıgıda taşır. Ben 
buraya gelmeden önce ülkedeyken, hemen tüm arkadaşlarımız, artık bir kurta
ncı beklemiyorlardı ve kafalarda kurtarıcı misyonu yıkılmıştı. Yani Avrupa'daki 
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önderler, af çıkacak ülkeye dönecekler ve ülkeyi toparlayacaklar anlayışı hiç 
kimsede yok, aksine eğer döndüğünüzde, yakanıza yapl§lp hesap verme sorma 
beklentisi vardır. Ülkeye, eğer döndüğünüz zaman, potansiyel olarak, ölen 
arkadaşlann ailesi ve 20 yaşım geçmiş çocuktan, dönemi cezaevinde geçirenterin 
çocuklan bulacaksınız. Onlar, o dönem çektiklerinin hesahım sizden sorabilir
ler, kendinizi hazırlayın. Cezaevinde işkencede akli dengesini yitirip, şimdiye 
kadar hiç kimsenin el atmadığı arkadl§ln ailesi, küçük kardeşleri birşeyler 
sorabilir. Bu tepkileri sanının biliyorsunuzdur. Özellikle Yekibya sosyalist çev
resinin çok iyi bilmesi gerek. Ülkedeki cevaplar; "git ahin gelsin, o bizi örgütlesin" 
türünden cevaplann bir anlamı olsa gerek. niye cezaevindekiler yanlız bırakıldı? 
Niye birçok aile ekmek bulamaz duruma geldi? Bunlan, devrimci mücadeledir, 
mücadele fedakarlık, inanç ister v.s. ile açıklanamaz. Bu fedakarlığı hep birileri 
mi gösterecek? Yıllarca Avrupa'da rahat otur, sadece kendi ailenle diyalogunu 
sürdür, sonrada devrimci fedakarlık v.s. şeyler söylemeye kimsenin hakkı olma
ması gerek. 

Muhasebe Gereklidir 

Yeniden birşeylerin yolu muhasebe yapmaktan geçer. Geçmişin muhasebe
sim nasıl yapacağız?, bunu da somutlaşbrmak gerek. Eğer cezaevindekilere; 
"doğrusunuz, haklısınız, ne deseniz hakkınızdır, ama bundan sonra şu şu olmaya
cak" gıbi laflar değil tabi. Eski önderliğin muhasebe yapması çok önemlidir. Bir 
şeylerin hesabı verilmeli. Niye bu noktaya gelindi? Niye içerdekilere karşı so
rumluluk duyulmadı? Niye birçok insan köşesine çekilmiş? Nasıl bir yapıya 
sahiptik ki, 80-81-82 dönemine uygun tavır konulamadı? Niye harekette iç 
mücadele başladı, tasfiyeler aynlmalar neden kaynaklandı? Daha birçok soru
nun cevaplan verilmeli. Şu noktanın albm çizerek belirtiyorum: Ben, geçmişte 
bir yapıyı dağıtan biriyle, hiçbir şey olmamış gibi bir araya gelmem. Önce bana, 
yeni bir yapı kurmadan önce, eskiyi niye yıkb ki? bunu açıklasın. Bir 10 yıl sonra 
ayın noktaya, sil-baştan noktasına gelmek istemiyorum. Yok efendim, dünya 
değişti, sistenıler değişt~ ülkemizde durum vahim, v.s.ler beni ikna etmez. 

Ülkede, birde halkımızın eski yapımızia ilgili göztenıleri var, onu nereye 
koyacağız? Cezaevi sonrası, Diyarbakır ve çevresinde, halktan birçoklanyla 
yapbğım sohbetlerde, şu sözleri çok kez işittim: "Askeri darbe öncesi, Ala 
Rızgari'nin kötü bir hareketini görmedik, zarannı çeken olmadı. Ama diğer 
gruplann zararlannı gördük, birbirinden adam vurdular. Günahsız insanlara 
bulaştılar, kan döktüler. Fakat, siz de çok gevşek bir örgüt çıktınız, çabuk 
dağıldınız" v.s. Bu değerlendirmeleri yapan halkımıza karşıda söylenecek şeyler 
olmalı. Muhasebe yapıp hesaplaşahın derken, geçmişin olunılu yanlannı gözardı 
edelim de demiyorum. Yeni bir şeyleri, geçmişin olumlu değerleri üzerinde 

kurabiliriz. Aynca kişileri hedef alıp salt onlann kişilikleriyle uğra~~lım demiyo
rum. Bu yanlışlann, olumsuzluklann arkasındaki nedenleri ma~üm edelim. 
Eski Önderliğe karşı, "he abi, he abla, valiahi haklısımz, iyisiniz, doğrusunuz, en 
büyük sizsiniz v.s." veya "herşeyinizle allah belamzı versin" de demiyorum. Hata
lanmzı değerlendirmek için en iyi yol, yüzünüze karşı bunlan belirtmektir. Sizler 
esas, "he abla, he abi, her zaman haklısımz" diyenlerden korkmalısımz. 

70 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Şu nokta dikkatimi çok çekiyor: 1982'de, Şam'da ba§ansızlıga ugrayan kon
ferans giriŞminden sonra, eski önderlikten, hiç toparlanma, bir araya gelme 
çagnsı yapılmadı. Bu çagnda onlardan gelmedi. Birkaç çagn, geçen yıllarda 
olduysa da ba§arılı olmadı. Bu çagnlan önderler niye başkalannın arkasına 
sığınarak yapıyorlar? Niye direk kendileri yapmıyorlar? Gerek 1987'de, ülkede 
giri§im, gerekse 1989da Avrupa'daki giri§ime kimse katılmadıysa, bunun arka
smda birilerinin parmağı oldugunu anlamalarmdadır. Yoksa kendi yollarını 
çizmi§ler ve "yazıyoruz, çiziyoruz, bize gelen gelir" mantığıını var? Eger bu 
anlaYJ§ hala bu arkadaşlarda varsa, ve bu toplantıda Q eski "yetenek ve becerile
rini" (sözüm ona) "genç ve tecrübesiz" dedikleri bizlere göstermelerine gerek 
yok. Burda, "acaba kaç ki§inin kafasım konuşmamla etkilerim" anlaYJ§ıyla bur
dalarsa, onlara tek lafım; "yolun uz açık olsun, ba§anlar dilerim. Sizlerle bir daha 
yürümek mi asla!". Veya eski "önderlerin" bu çagnya ilgi duyup gelmelerinin 
nedeni, gerçektende, "bir araya gelmeliyiz, geçmi§in muhasebesini yapıp hesa
plarımızı vermeliyiz v.s."lerle gelmi§lerse, bu dikkate degerdir. Şimdiye kadar, 
niye bu konuda bir tavır koymadılar? Eski yapının devamı oldugunu söyleyen 
Ala Rızgari'deki arkadaşlar, eski gelenek biziz diyorlar, ama ben buraya gelme
den önce, ülkede bırakalmı bir çagnlarım, bir yazı, bir bildirilerini bile okuyup 
duymadım. Ki en dogal beklenınesi gereken tavır bu arkadaşlardandı. Birinci 
derecede eski yapıyı dağıtanlar, başka olll§um-çevre olll§turmazlardı. Yine 
aylarca önce duymll§tum: Birileri çıkmış ortaya ve şunla şunu barıştınp anlaştı
ralını devam etsinler" diye. Bunlar küskün iki aşiret mi ki barıştınyorlar? Benim 
kafamda, A.R herşeyiyle dogrudur, anlayışı olsaydı, direk arkdaşlara gidip 
çalışırdım. Ama AR tipi yapılanmalar, günümüzün sorunlarına cevap veren 
modeller degil. Aynca, arkadaşlara şu noktayı hatırlatmak isterim: Eger Avru
pa'da bazı ki§iler; şu ile şu, falanlafilan bir araya gelirse bu i§ olur, diyenler hala 
varsa, ülke gerçegini, geldigirniz noktayı hiç kavrayamamışlar, demektir. Bazı
lan, "önderler AVrupa' da, burda birleşirse, ülkedekilerde kabul eder", anlayı
şındalarsa, onlan ülkeye dönmeye çağınyorum. Şu bilinsin, artık olU§turulacak 
yapılar; ablalann, ahilerin bir araya gelmesi ile olamaz. Aynca aradan bunca yıl 
geçmi§ ve birçok eski arkadaşlar aym noktada degillerdir. Bu toplantı süresi 
içinde, YSK ile BK ve AR'yi yeniden hemen bir araya getirebiliriz düşüncesinde 
olan var mı? Merak ediyorum. Bana göre, YSK ve BK eski AR çizgisinin çok 
uzağındadırlar. Şimdiye kadar, AR'yi temsil eden arkadaşların yaptıklan bir 
degerlendinmede kamuoyuna yansımamış ve ülkede de merak edilmektedir. 
Çünkü YSK ve B K' mn yeni anlayışlanın içeren yayınlar ülkede okunmuştu. YSK 
bu çizgisiyle eski AR' den çok uzaktadır ve AR'nin dinamizmini göremiyorum, 
sag ve reformİst anlayışa, sovyet çizgisine kayış gözlenmekte. YS yayınlanm 
okudugumda, bana 75 sonrasım hatırlatıyor. Sanki bir tekrar. Bir yayın çıkarılır, 
okuyan okur, gelen gelir. Eger imkam elverdiyse birkaç tanede D.K Örgütü 
kurdu mu tamam. Ardından da diger gruplarla söz düellosunada giri§ti mi i§ 

·bitti. Degi§ik yöntemler, degi§ik perspektifler düşünmeliyiz. BKise geçmi§i 
getirip yanlış ideolojik temelden çıktıgımıza baglamış. Her şey onun altında 
yatıyor. sanki Sovyetler bize söylemi§te şunu yap, tezgah kur, aile örgütü olll§tur 
v.s. Aynca sayfalar arasında, kuru bir romantizmde birşeyi açıklamaya yetmiyor. 
Yok Kürt halkı yigittir, direngendir, yüzyıllardır direniyor, daglarda peşmerge-
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ler, fedakarlık, ölüm, yeniden ve yakında daglardayız v.s.ler, kann doyurmuyor. 
Devrimci romantizm olmalı, ama böyle kuru laflar degil. Latin Amerika devrim
cilerinde bu romantiznıi görmek mümkün, fakat onlar bunun hakkını veriyorlar, 
o ÇO§kuyu halklanna aşılıyorlar. 
Umanın bu girişim, artık her kafasının esenin çıkıp AR'yi taparlayalım 

durumuna son verir. Bizler burda kendi birligimizi saglamak için toplanıp çaba 
gösterirken, gerek AR gerekse YSK degi§ik birlik ve platformlarda yer almı§lar. 
TEYGER ve Sosyalist Birlik Platformu. Bu platformu oluşturanlara baktıgımda 
hemen hepsi örgüt kurup, örgüt dagıtan insanlar. Bunlara sorulamaz mı: Siz yeni 
bir örgüt v.s. kurmadan önce niye eski örgütlerinizi parçalayıp, ufalattınız? Yeni 
bir modelle kat"§UlllZa çıkmadan önce, eski modelinizi bir tartışın, muhasebesini 
yapın demezler mi adama! Geçmişte, arkadalannızda lOO'ler lOOO'ler varken ne 

yaptınız ki, §imdi arkanızda lO'lar ancak var ve nasıl yeni modeller oluşturacak
sınız? Bana göre, gerek TEVGER'i ve gerekse Sosyalist Birlik Platformu'nu 
oluşturan grup ve kişilerin, altlanndan toprak kaydığı için, çareyi birbirlerine 
sanlmakta bulmU§lar. Bir gelecegi olacagına inanmıyorum. Bu uğraşiann sür
dürülecegi en iyi alan, ülke zeminidir. 

Sonuç olarak 

Sonuç olarak görü§lerimi şu noktalarda belirtiyorum. 
* Burada yapacagımız degerlendirmeler eski yapının tümünü baglıyamaz, 

sadece bu toplantıya katılanlan bağlıyor. Ülkedekilerin degerlendirmelerini 
bilmek gerekir. 

*Eski önderlik, geçmişle ilgili muhasebelerini burda ve ülkede tartıştırmalı

dırlar. yayınla veya yazılı hale getirip dagıtmalıdırlar. Ülkede çıkan birçok ilerici 
yayın organlannda geçmiş ve güneellikle ilgili yazı yazabilirler. Böylece önemli 
sorunlan, ülke kamuoyunda tartışmış olurlar. Türkiye'de çıkan birçok dergi 
görüşlerinizi rahatça yayıolayabilir. Önce böyle başla yın. Ardından bir yolunu 
bulup ülkeye dönmelisiniz. Ordaki insanlanmıza, halkımıza, kamuoyuna muha
sebeDizi açıklama imkanınız olur ve onlarla tartışabilirsiniz. Onlar, sizleri yeni
den kabul ederse, mesele kalmıyor, yok kabul etmezlerse, herkes bildigini yapar. 
Cezalar, aranmalar mazaret olmamalı. Aynca, polis sorgulan, cezaevleri ve 
mahkemeler, bu işin bir parçasıdır. Hem de yıllarcaAvrupa'da kalanlan "akla ya" 
bilen bir parçadır. 

* Önderligin dışında, Güney Kürdistan ve Süriye'de kalanlarda olumsuzluk
Iann nedenlerini, niye önleyemediklerini veya niye taraf olduklanmn gerekçele
rini, muhasebelerini yapıp tartışmalıdırlar. 

* Buralarda yayınlanan bazı yazılan okudugıtmda ve sohbetlerde görüp 
dikkatimi çeken bir nokta var. Bazılanmızda bir kaybetme korkusu var. kaybet

me korkusunun başladıgı yerde, geçmişle övünme duygusu başlar. Bu korku, 
insana aynı zamanda bugünden umudunu kestirebilir, yitirtebilir. Artık yaşanan 

bu günde, umut ve gelecek bulamaz. Sık sık okuyup duydugum şeylerde şu 
noktalar ilginç: Filan tarihte şunu yaptım, şurda şu olmuştu, fılan yerde §U 

olurken, ben böyle tavır alnıt§tım v.s .. bu durum bana şunu gösteriyor, bunu 
söyleyenler veya düşünenler, hala o başanlı olduklan yerdedir ler. Günümüz çok 
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farklı. Bir örnek vereyim: 1971'de DDKO yargılamalannda esas konu, Kürtlerin 
varlıgını savunmaydı. 1980'ler de ise, mahkemelerde esas konu Bagımsız kürdi
stan'ın savunulması oldu. 1990'lara gelindigi.nde, ülkede 8-9 yaşlannda çocu
klar, sokaklarda: Bagunsız Kürdistan sloganı atıp özel time, askere, polise karşı 
taş atabiliyor, gösteri yapabiliyorlar. Nerden nereye geldik? 1990'larda, 1971'ler
dekilerle övünmek yerine, bırakalım onu tarih değerlendirsin,. Bizler bugünü 
yakalanıaya · çalışalım. Açık konU§alım, biz kaybettik, PKK'nin dışııda tüm 
Kuzey Kürdistan hareketleri kaybetti. Şim de ülkede 8-9 yaşındakiler sokaklar~ 
da, Bagımsız Kürdistan derken, bizlerde etrafımızdaki 5-10 kişiyle, buralarda 
hala o halka önderlik yapacagız demek, benim için anlamsızdır. Günümüz 
dünyası, 40-50 yıl öncesi değil. Bir Ho Şi Minh'imizde yok ki, günümüzde 
ülkeye döndüğünde tüm grupları birle§tirsin. Ayrıca Ho gibilerin tek b~a 
ortaya çıkmalan şansıda günümüzde kolay değil. Buralarda yapabileceğimiz 
görevleri görmezlikten gelip, ülkedeki halk adına konuşma hakkını kendimizde 
görmeyelim. Buralarda yapılacak şeyler var, onları yapalım. Ülkeye dönmeyi 
önüne koyanlara yardımcı olalım. 

* Buralarda çıkan yayınlarda şu noktalan görüyorum: Bir bakıyorsun güncel 
sorunlarla ilgili cevaplanması gereken olaylarla ilgili şeyler, uzak hedefler kon
ularak karışıklık yaratılıyor, birde bakıyorsun uzak hedefleri tartışırken güncel
liğin bile gerisinde kalınnuş. Buna dikkat edelim. Günümüzü iyi bir değerlen
dirmeyle yerli yerine koyalım ki, uzak hedeflerde netle§Sin. 

* Ülkedeki sömürgeci devletin baskı ve zulümlerini hep vurgulamak, yeterli 
olmadığı gibi, PKK'yi de tümüyle mahküm etmek, hep onun eleştirisinide yap
mak doğru bir tavır değil. PKK eleştirilirken, elbetteki ya~ları vurgulanıp 
ele§tirilmeli, fakat altemativi de konulmalı, farklı perspektifler varsa açılmalı. 
Ülkede, köyler yıkılıyor, insanlar sürgüne gönderiliyor, rasgele adam öldürülü
yor, kitle gösterileri oluyor, dağlarda peşmergeler devlet güçleriyle çarpl§lyor. 
bu durumda en doğru tavır nedir? nasıl bir perspektifle bunu engleyebiliriz, 
bunu tartışalım. Ülkede birçok insan buna kafa yoruyor. Bunun yoluda, herşey
den önce kafamızda bazı şeylerin netle§mesi gerekir. Muhasebe yapmak gibi. 

* Eski çevremiz, tümden bir araya gelsekte, tek başına birşey ifade etmez. 
bizim dl§lmızdaki güçlerle de ortak paydalar bulup yeni perspektifler üzerinde 
kafa yormalıyız. Doğruyu kim oturtmuşsa ona katılmaktan çekinmeyelim. 
PKK'nin cezaevinde ve dağlardaki direnişlerini görmemezlikten gelemeyiz. 6-
7 yıldır dağlarda çok şeyler yapılabileceğini gösterdiler. Ülkede onlar bir ku
rumdurlar. Bizler ise bir öge bile değiliz. Tüm yurtsever güçlerin birle§tirilme
sinde, bizlere düşen görevi bilmeli ve yapmalıyız. 

* Kısa sürede, gerçek birliği sağlamamız zor olduğu gibi, ülkeye dönme kolay 
olmayabilir. Bu süreç içinde, burdaki birçok görevleri yapabiliriz. Biraraya 
gelebiliriz, sağ-sola savrulmaktan iyi olur sanınm. Kendimizi belirli dallarda 
yetiştirebiliriz, diller öğrenebiliriz, ülkeyle, cezaevindekilerle ilişkilere süreklilik 
kazandırabilir, ordakilerle dayaıuşma içinde olabiliriz. Bireysel yapanlanmız 
var, bunu organ haline dönüştürebilir. Ülkedeki her türlü yayınlan topluca takib 
edebiliriz. Buralardaki birçok kurumlarda -federasyon gibi- çalışabiliriz. 
Kendi tarihimiz, dil ve kültür, folklor değederimizi tam öğrenebiliriz. 
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* Şunu iyi bilelim, mücadele bizimle başlamadıgı gibi bizimle de bitmeyecek. 
Biz olsakta olmazsaleta devam ediyor ve edecek, aynca kendi içinde de misyon

lannı, önderlerini yani gerçek sahiplerini çıkaracak. Eski misyon sahipleri, 
bugün bunu yerine getiremiyorlarsa, yenileri çıkıyor ve çıkacak. Gözlerimiz işte 
bu yenilerde, gerçek sahiplerinde olmalı. Aceleci olmamıza da gerek yok, ülke

miz, halkımız, alanlar orda, kaçıran yok. 74 sonrasİ örgüt modelleri ve çalı§ma 

biçimleri bizleri başanya götürmedi. Önce ne dedigimizi, ne yapacagımızı, 

amacımızı bilelim. Kavram kargaşası, ajite laflarla, ne dedigi belirsiz tezlerle 

ugra§Illayalım. Önümüze önce iyi bir nefer olmayı koyalım. Neferler arasından 

önderler çıkar. 
* Avrupa'daki ilerici güçlerin tarihini, örgüt modellerini, nelerle kacyla§mı

§lar, bizde olan sorunlar bunlarda da olmU§mU, örgüt işlerligi v .s .leri inceleyelim. 

Buralardan, dünyayı iyi tanıma olanagımız oldugu gibi, bizlere çok uzak olan bir 
kısım degerierinden de kendimizi korumasım bilmeliyiz. 

* Kürdistan'ın diger parçalanın bilelim, oralardan gelen güçlerle ilişkide 
olalım, tarihimiz, mücadelemiz aym olduguna göre onlarla kayna§mayı, oralar

daki gelişmeleri izleyebilmeliyiz. 
* Rızgari'de oldugu gibi, biribirimize ajite çekmeyelim. Çok sivri ve uç §eyler 

söylerken, yerimizi, nerde oldugumuzu bilelim. Birbirimizle ugra§ffiayı bırakıp 

kafamızı, yeni §eyler, yeni perspektifiere yoralım. 
Diyebilirsiniz ki, bu dediklerin iyide, bir perspektif mi yoksa tavsiye mi? 
Benim tek b3§Ulla ne yeni bir perspektif koyma iddianı var, ne de o konum

dayım. Ben, bir dönem yaşadık, onunla ilgili kafamda netle§en noktaları açıkla

dım. Y anlı§ gördügüm, bizleri ba§ariszlıga götüren §eyleri mahkum etmek iste

dim. Ama hep birlikte, ortak bir tavır veya perspektif çıkarabiliriz veya bunun 
ugr3§IDI yapabilir. Otoriter ki§iler, etkin kişiler gelecek ve bize perspektiv aça

caklar anlaYI§IDda degilim. Kendi geçmişimizle ilgili vurdum duymaz ve pişkinlik 
içinde olmamalıyız. Bellegimizi, geçmişte yapılanlan unutursak, gelecekte aym 
§eyler yeniden ba§Imıza gelebilir ve daha bilmem hangi ülkenin ba§kentinde, 
daha çok "birlik" toplantılan yapanz, nastoljik duygulanmızı çok tazeleriz. 

Bu toplantıya sunacagım öneriler: 
1- Aile örgütleri yapılanın dagıtmalı, kendine göre biçimlendirdikleri arka

daşları özgürce kendi ba§lanna bırakmalılar. 
2- Buralarda, bu dönem bazı ilişkileri yürütmek içinAR'nin resmi sorum

lulugunu ta§lyan arkada§ götürsün (dı§arıya kaf§l). 
3- Eski önderlik, bu toplantıdan sonra, geçmiş muhasebelerini ve yeni 

görÜ§lerini, dergi, brO§Ür v.s.lerle kamuoyuna, gerek Avrupa'da ve gerekse 

ülkede açmalı. Ülkede bir gündem açıp tırtırabilirler. 
4- Ülkeye dönmeyi önüne koysunlar ve ülkedeki arkada§larlada muhasebe

lerini tartı§ıp yargılama yapsınlar. Ülkeye döndüklerinde yeni §artların, yeni 

potansiyelin istemlerini görsünler. 
s-· TEVGER, Sosyalist Birlik Platform'undan çekilsinler. Önce kendi ken

dilerini toparlasınlar (eski yapımızı). Veya bu gibi birlik v.s.leri ülkede tartı§ıp 
gündeme getirsinler. 

6- Aile örgütleri dı§ındaki arkada§lar da görÜ§lerini açsınlar. 
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KENDİMiZ HAKKINDA 
BİRKAÇSÖZ 

H. YAŞAR 

Ekim 1990'da, Ala Rızgari kökenli siyasal yoğunluklar ve tek tek bireyler 
Avrupa'da bir konferansta bir araya geldiler. Konferans sonucunda oy birligiyle, 
Kürdistan devriminin gündeminde ilk sırayı alan birlik meselesinde ilk adım 
olması itibaoyla Ala Rızgari sürecinden gelen siyasi yogunluk ve tek tek birey
lerin Platforma Yekitıya Ala Rızgari'de birlikte hareket etmeleri karar altına 
alındı. 

Kuzey Kürdistanlı siyasal yogunluklann, gündemdeki birlik meselesini sürekli 
"canlı" tutmalarına ve hergün yeni bir birlik'in adımlarını -bir önceki birligi 
darroadağan ederek- atınalanna rağmen, kendi iç birliklerini koruyamayıp 
atomize olmaya devam ettikleri bir süreçte, Ala Rızgaricilerin 8 yıl sonra hiç
kimseyi siyasi düşünceleri veya özel konumu(!) nedeniyle dı§talamaksızın bira
raya gelmeleri önemli ve gözardı edilemeyecek bir geli§nıe. Sol siyasal gelenegin 
ise ülkemizdeki ilk örnegi. Çünkü: İlk kez bir birlik, siyasal bir yogunlugun 
tepesinde bulunaniann denetim ve tekellerinden çıkıp ~dan yukan -ola
bildigince- gündeme geldi, taıtşldı, karara bağlandı ve bu karar daha sonraki 
muhtemel geli§melere sunulmak üzere öneri haline getirildi. Bu giri§imi önemli 
kılan başka bir yan ise, yine ülkemiz sol gelenegine aykın olarak, birlik giri§imi
nin ilk adımının birbirlerine en yakın olması, gerekenler arasında atılını.ş olma
sıdır. 83 sonrası Ala Rızgari ve Y ekitıya Sosyalista Kurdistan adlan altında 
siyasal aktivitelerine devam eden arkadaşiann bu bapta başka giri§imleri olsa 
da, Konferansa katılaniann bariz bir ç<>gunlugu birlik konusunda ilk adımın en 
yakınlardan başlayarak atılmasının zorunlulugu üzerinde uzun bir süreden beri 
tartı§ıyor ve bunu hayata geçirmenin imkanlannı zorluyorlardı. Bunun gerekçesi 
de şöyle izah ediliyordu: yaşanılan bir aynlıgın hemen akabinde başka yogun
luklarla birlik giri§imlerinin içtenligi ancak bir süre önce birlikte olunan ile, niye 
artık birlikte olunamıyacagı, bu gün birlikte olunmak istenenle geçirilen hangi 
degişiklikler - aynlıklar bazında- birlik yapılacağının olabildigince netle§tiril
mesinden geçer. Aksi takdirde ülkemiz sol siyasi geleneginde içi iyice bO§altıl
llll§, dillere pesenek olmll§ ve de her izahsız aynlıgın korunma zırhı, ünlü 
birlikçi'lere Ala Rızgari de katılllll§ olurdu. Oysa Ala Rızgari saflannda birçok 

. temel konuda oldugu gibi genel olarak birlik sorunu da 80 yenilgisi sonrasında 
degişik bir problematikte tartl§llmak istendi. 

İçinde yer aldıgımız siyasal gelenek, kriz ve yenilgi nedenlerini genellikle 
dı§anda, dı§andan şu veya bu şekilde etkilenen (korkan, kaçan v.b) ki§ilerde 
aramak egitiminde oldugu halde, bizler kendimizden başladık. Bu süreçte ala-
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bildiğince açık yürekli olunmaya çalışldı. Dönii§türecegimizi, kurtaracagımızı 

(!) ve sosyalizmi İn§a edecegimizi iddia ettigirniz Kürdistan'ın göbeginde "özgür" 

dağlardaydık Öncü çelik çekirdek bizler, devrim yapllll§ ustalar esas alınarak, 
tarafımızdan saptanllll§ ülkemizin devrim tezleri ve bize kucak açllll§, aşını 

ekmegini ve dii§man terörünü bizimle pyalaşan halkımız ile ba§başa idik. Kura

cagumz yeni toplumun ilk örnegi olması gereken - olacaguu iddia ettigimiz
kurtarılmı§ bulgelerimizi ellerimizdeki silahlarla kanımmn son damlasma kadar 

savunacagımızı ve savundugumuzu da herkesin bildiğinden kuşkumuz yoktu. 
Bütün bunlara ragmen, elimizi uzatsak tutacakllll§ız gibi duran, varlıgını -

gerçekligini her gün yeni bir biçimde gösteren, halkımızın devrimci potansiyeli 
ile gereken bagı kuramıyor ve de aynı dilde anla§amıyorduk. Hedefe en yakın 

oldugumuza inandıgımız her anda, dııjtan geliligini iddia ettigirniz bir dalga ile 

savruluyor, dagılıyor ve bir süre önce zar-zor anca kurabildigimiz sınırlı diya
logtan da yoksun, toplumsal muhalefetin iyice uzakta seyreden kahramanlara 

dönii§üyorduk. 
Binbir çabayla, ülkelerinde politik iktidarları ele geçİrıni§ ve yukarıdan 

a§aSıya sosyalizmi İn§a etmeye koyulmı.ış ustalarm tezlerini esas alarak, öne 

sürdügiimüz devrim tezlerimiz 80 sonrasında ilk pratikte işlemez hale gelmişti. 
Hergün tezlerimizin bir kısmı ülke gerçekligiyle karşı- karşıya kalarak, çatışma 

içine giriyordu. Bir yerlerde bİr§eyler işlemiyordu. Adet oldugu üzere böyle 

durumlarda suçu dii§mana, "küçük burjuva kaypaklığı, dönekliği, kaçaklıgı 

vb. "ye yüklemek, halkımmn öncüsü oldugunu iddia ettigirniz örgütlecimizi par

çalanmaktan kurtaramıyor ve tezlerimizin kitlelerin yolunu aydınlatmasına yet

miyordu. 
Biz gelenek dı§ı bir yol izlemeye çalı§tık. Deprasyonun nedenlerini, dııjarıda 

gücümüzün yetmedigi yerlerde aramadık Tersine, daha mütevazi bir başlangıç 
önerdik: Kendimize, kendi pratigimize, tezierimize ve bunların birbirleriyle ne 

kadar denk dii§tüklerini ara§tırmaya yöneldik. Bu süreçte mümkün mertebe 

korkusuz hatta cüretkar olunmaya çalışıldı. Çünkü, sık sık kendi devrim tezleri

miz ve bunlara kaynaklık eden ustalarla kal'§l kal'§lya geliyorduk. Böylece de 

hertürden dine ve dogmalara kal'§l oldugumuzu iddia ede ede, bizzat kendi 

yarattıgımız teziere kal§l, nasıl dindar müminlere dönii§tügiimüzü farkediyor

duk. Devrim ustalannı ise korkulması, ürkölmesi gereken insanüstü peygamber

lere, dediklerini ise ölü ayetlere dönii§türmii§tük. Genel olarak devrimcilik ve 

sosyalistlik deyince de, bunlann·her türden gelişmeye ve kendimizde bile oluşa

bilecek degişikliklere kal'§l da korunması anlaşıldıgmdan bu tezlerle her kal'§l

karşıya kaldıgımızda "acaba devrimcilikten ve sosyalist kimligimizden taviz mi 

veriyoruz" sorusu gündeme geliyor ve önemli tereddütlere neden oluyordu. 
Biz kendi payımıza, iç hesaplaşmanın sürdügü bu iki yılı (1981- 83) boyunca, 

herhangi bir mürnin kutsal kitabındaki her hangi bir ayetin çagımızdaki sıradan 
bir olayla bariz çelişmesi kal§lsında yaşadıgı "kafır olma korkusunu" yogun 

biçimde yaşadık. Kaldı ki, böylesine bir iç hesapla§IDa ile ilgili oldukça avantajlı 

durumda idik. D:ış dünya ile ilişkimizin BBC ve Türkiye'nin Sesi radyosu ile 
sınırlı olması, Marksizmin beşigi Avrupa'daki ve Reel Sosyalist ülkelerdeki 

gelişmeleri, tart:ışmaları izleyemiyorduk, ama paradoks gibi görünse bile böylesi 

zorlu bir öz-yargılama için birçoklarına göre kolayca kafir ilan edilememe 
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itibanyla iyice bir pozisyonda idik. (En azından 2 yıl bu avantajı kendi kendimizi 
yüreklendirirken kullandık). Bu konumumuzu şöyle özetleyebiliriz: Her türlü 
baskının ortadan kaldırılıcağı, özgür ve sosyalist bir Kürdistan'ın kurulması 
mücadelesinde, kuracagımızı iddia ettiğimiz toplumun iki prototipinin içiçe 
oldugu (olması gerektigi) bir ortamdaydık. hareketimizin çelik çekirdek prole
ter öncüleriyle birlikte, ülkemizin dÜ§Dlandan kurtarılmış bir parçasmdaydık. 3 
sömürgeci ülkenin uçaklanyla bombalanan bu "özgür" bölgede herhangi birimi
zin daha fazla denenecegi sınav veya kaçacagı bir yer olabilecegini düşünemiy
orduk. Eger gerekecek idiyse, tannlara karşı bir mücadele için iyi mevzilenınİ§
tik. Saddam'dan, Evren'den ve Humeyni'den ve en önemlisi çagımızın hiçbir 
insanı nimetinden faydalanamama itibanyla kendinden kormayanlarm, kendile
rinden 100 yıl önce, başka kO§ullarda y3§amış ve kendi kO§ullannın ürünü tezler 
sunmU§ K. Marks ve diger izleyicilerinden "korkmalannm" anlamsızl@nı sık sık 
vurguluyorduk. Böyle olunca, bu tezlerin kavranıldıgı oranda (!), sadece Türk 
tercümanlannın uygun görüp çevirdikleri eserler le sınır h bir genel kültür le 20'li 
yaşlarda seyreden Ala Rızgari önderlerince belirlenınİ§ kendi tezierimize de 
aynı cüretle yaklaşmanın şartlannı da hazırlamış oluyorduk. Ve en önemlisi daha 
sonraki gelişmelerde öneminin ortaya çıkması gösterdi ki, daglarm tepesinde 
bile sosyalistler, sosyalizmi, merkezi karar olmadan tartışamazlarmış ve bizim 
aramızda bu tartışmalar, bir süre için resmi olarak ilan edilmese bile, 'merkezi 
kararla' yapılıyordu. 

Bu tartışmalar sürecinde, Kürdistan devriminde, tek yol olarak inandıgımız 
ve kitlelere empoze etmeye çalıştıgımız teziere kaynaklık eden anlayşn ülke
mizde devrimci bir dönüşümü hazırlamak yerine, buna engel te§kil ettigiBi ve 
politik iktidan elde etmeyi bile imkansız kıldıgını farkettik. Ülkemizdeki dev
rimci potansiyelle bag kurulamıyor, onlar adına konU§aD marjinal, ama yigit, 
müzmin muhalifler olarak kalmak tercih ediliyordu. Bu durumda olan, birtek 
biz olamazdık. Marksizmi bir biçimde yorumlayan, Türkiye'de Kürt olsun Türk 
olsun, genel olarak solda egemen olan düşünce sistematigi y3§anan deprasyon un 
esas nedenini teşkil ediyordu. Tüm aksi iddialanmıza ragmen, malesef Ala 
Rızgari de, soldaki diger siyasal yogunluklardan bu deprasyonu y3§amayacak 
kadar farklı degildi. Çok eleştirdigirniz ve çok farklı oldugumuzu iddia ettigirniz 
diger sol siyasi yogunluklarla, aynı düşünce sistematigini yani, marksizmin aynı 
yorumunu paylaşıyorduk ve bu nedenle farklılıklanmız detaylarda kalıyordu. Bu 
farkhhklar, bize en fazla bu deprasyonu yukanda aktardıgımız gibi b3§langıçta 
biraz farklı yaşattı. 

Kuzey Kürdistan Solu'nun 80 yenilgisinin b3§lıca nedeni olan ve solun ortak 
anlayışı dedigirniz düşünce sistematiginden bahsetmeden önce, bize bu depra
syonu diger siyasal yogunluklardan farklı yaşatan özgün yanlanmıza kısaca 
deginmek gerekir: 

* Ala nzgari, siyasal yll§amına b3§ladıgında, sosyalist denen dünyadaki kamp
laşmalarda bagımsız kalmayı tercih etmi§ti. Bu anlamda bir bagımsız ara akım 
özelligi gösteriyordu. Diger bagımlı siyasal yogunluklar, herhangi bir geli§me 
kacysında tavır takınmarlan önce merkez seçtikleri ülkelerin (Çin, SSCB veya 
Arnavutluk) tavrını beklemeyi tercih eder ve hazır reçetelerle yetinirlerken Ala 
nzgari dayatan sorunlar kacysında kendi imkanlan oranında ar3§tıncı olmayı 
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tercih ediyordu. Her nekadar hakim sorunsalı digerleri ile aynı olsa da hazır 

reçetelere konmaması Ala Rızgari'ye nispi bir özgürlük veö o oranda katılınıcılık 

sağlıyordu. Çünkü Krdistanı dönüştürmeye yönelik tezlerinde, kızıl Kitaplar 

veya "bilim" işçilerinin marksizmi en "iyi" anlatan- aktaran özet kitaplara ragbet 

edilmediginden marksizmin Markstan aracısız okunınası tercih ediliyordu. Sa

dece bu bile birçok soruna yaktaşmda önemli bir rahatlık ve özgürlük sağlıyor

du. K. Marks'ın kendisinden Marksizm ögrenilmeye başlandıgıııda hiç olmazsa 

Markss'm ünlü kU§kuculugu farkediliyordu. Birkez kU§kucu olunmaya başlan

dıgında ise dogmatik düşünce sistemlerinin mezarları kazılmaya başlanıyordu. 

Diger marksist egiliınli hareketler içinde yer aldıkları kampla§Dlalardaki 

merkez ülkenin ve bu ülke komünist partisinin çıkarlarını het'§eyin üstünde 

görmek durumundaydılar. Bu ülkelerin çıkarları gerektirdiginde içnden çıktı

kları ve sosyalizmi kurmayı iddia ettikleri ülke insanları ile bile karşı karşıya 

gelmekten kaçınmıyorlardı. Enternasyonal dayanışmadan merkez kabul edilen 

ülkenin çıkarlarının het'§eyin üstünde tutulması kavrandıgından, Kürdistan ve 

Kürdistan devriminin çıkarları ikincil planda tutuluyordu. Oysa enternasyona

lizmin ancak eyt ve özgür uluslar arasmda mümkün olabilecegiııi ve hiçbir 

ülkenin çıkarlarının hiçbir gerekçeyle başka bir ülkeye feda edilemiyecegini 

savunan Ala rızgari, Kürdistan devrimini de hiçbir ülkeye ve bu ülkenin çıkaria

nna tabi kılmıyordu. kürdistan devriminin özgün tezlerinin yaratılmasına Kür

distan gerçegi esas alınarak Marksizmin klavuzlugunda yola çıkılıyordu. Özgür 

demokratik bir Kürdistan'da sosyalizmin iışlasmda tezlerin ancak esas alınarak 

yaratılabilecegi görüşü sık sık öne sürülüyordu. Aynca dünyada hiçbir ülke 

sosyalist görülmediginden, bu ülkelerden saglanabilecek enternasyonalist yar

dım ve dayanı§maya da fazla bel baglanmıyordu. Kürdistan devriminin kendi 

özgüçleri iç potansiyeli esas alınmalı deniyordu. Daha sonraki gelişmeler Ala 

Rızgari'nin diger tezlerinin, bu özgüç ile ilgili belirlemeleri içi bo§ ve anlamsız 

slogana dönüştiirmüşse de sadece bu belirleme hareket içinde uzun tartı§malara 

ve araştırmalara sonuçta da bu belirlemeyi anlamsız hale getiren sosyalizm 

anlayıştmo bir gurup tarafından yargılanmasında belirleyici bir rol oynallU§tır. 

Daha ilk örgütlenmesinden itibaren hareketin saflarmda,kürdistan'm özgücü

nün devrime nasıl kanalize edilebilinecegi uzun tartışmalara neden oluyordu. 

Bu nedenle örgütlenmesinde, gelişmesinde ve kitlelerle ilişkisinde, Kuzey Kür

distan'da bulundugumuz sürece kendi yarattıklanmız dşnda, dışardan "dost 

güçlerimiz"den gelmesi muhtemel hiçbir olanaga bel baglanmallU§tır. Bu kon

uda da tepeden tabana hareket içinde yaratıcılık ve olabildigince katılımcılık 

esas alımyordu. Bu nedenle, "kurtanlllU§ kızıl üsler" kurmaya hazırlandıgımız 

günlerde ve birçok kez eylem içinde bile hala "dost güçlere" kafa tutmaya 

çalışıyorduk. Hiç varolmallU§ bir enternasyonalizmi, önemli bir aç®nı silah 

ticareti ve Ortadoğu'daki istikrarsızlıklan kullanarak kapatmaya çalı§an siyasal 

güçlere, onların biricik pazarlık alanlannda hatırlatmaya ugraşyorduk. İki taraf 

da sonuna kadar direndi. 
Ala Rızgari hareketinin sosyalizmi tercihi Kürdistan'daki birçok siyasal yo

gunlugun tercih nedeninden farklı bir motife dayamyordu. Çoğu siyasi hareket 

75 yenilgisinden sonra, Batı'ya duyulan kırgınlıkla SSCB'ye yönelme çabalan 

içinde "sosyalistle§ti". Bu sosyalizmin ana motifi yardımına ihtiyaç duyulan 
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SSCB'nin yanında görünmek O'nunla aynı kamptan olmaktı. Oysa Kürdistanlı 
bazı sosyalistler ise, hiçbir türden sömürünün olmayacagı bir dünyamn kurul
ması için mücadeleye girmi.şlerdi. Ve bu mücadelede Marksizmi bir klavuz 
olarak seçmi.şlerdi. Ve marksizmin Mark/dan ögrenilnıesi. bir dogmlar yıguu 
olarak alınmaması gerekliligi sık sık vurgulanıyordu. Yeniden örgütlendirilnıe
si/dönii§türülmesi amaçlanan dünyada özellikle katılımcı insanlara yer vardı. 
İnsanların yetenekleri oranında katılıp yaratılan sonuçları denetlemedikimeri 
müddetçe sömürüsüz bir dünyadan bahsetmenin mümkün olmadığı vurgulanıy
ordu. Bu dünyanın ilk örneklerinden olması gereken bir sosyalist harekette de 
bu anlamda bir katılımcılık saglanmalı ve bu katılımcılık hiçbir gerekçe ile 
engellenmemeliydi. Tabanın, tepeyilmerkezi denetleyecegi ve herkesin yetene
kleri oranında katılacagı, tek tip sosyalistligin ve bir takım yetenekierin başkalan 
üzerinde baskı unsuru haline gelmeyecegi bir örgütlenme gerçekle§tirilnıeliydi. 
Amaç böyle net konulunca ve hiç çekinmeden silahlı mücadeleyi esas alan 
teziere ragmen silah kullanma yetenegini ba§kalan üzerinde baskı unsuru haline 
getirme egiliıni hissedildiginde "sosyalist bir hareket profesyonel katiller hare
keti degildir. Çok kısa ve çok zorunlukaldığımız için silah kullandığımız bilin
meli ve bu ihtiyaç bir insani yetenek olarak sunulmamalı dır" denilerek, bu egilimi 
t3§lma ihtimali olanlara açık tavır konulmU§tur. "Özgür Kürdistan'da" büyük 
oranda iliegalite nin birçok anlamda insaniann direk ilişkisini ortadan kaldırması 
sakıncası kalmayınca, hareketin tepesindekiler ile tabandakileri "e§it" olması 
gereken şartlarda aracısız yan yana geldiler. Sosyalist ilişkilerin bilinen ka dannın 
hayata geçirilmesinin ve ete kemige bürünmesinin bir anlamda günü gelmişti. 
Gün geçtikçe sosyalist bir örgüt olmaktan ne kadar uzak oldugumuz ve kaT§Isın
da sava§tığımızı iddia ettigirniz klasik örgüdere ne kadar fazla benzedigiıniz 
tartışılmaya başlandı. Birilerinin eline ba§ka birilerinin kaderini tayin etme silahı 
kayıtsız-şartsız yetki verilmişse artık o harekette "arkada§lar ele§tiri yapmadan 
korkma}m. Hiç bir §ey mutlak ve kimse dokunulmaz degildir. Kaldı ki bir 
marksist ba§ka bir marksisti ele§tirirken kendi özele§tirisini yapar" demek ajitatij 
belirlemelerin ötesine geçmiyordu. Sırf bu ajitatifbelirlemelere inanarak ortaya 
çıkma cesareti gösterenler en hafifinden "ideolojik birlik" esasına uymuyor 
gerekçesi ile "temizlendiginden" geriye merkezin izin verdigi sınırlar içinde 
varlık gösteren bir insanlar toplulugu ortaya kalıyordu. Bunun niyesi ara§tınl
dığında o güne kadar doğrulugu hiç tartl§llmadan kabul edilen örgütlenme 
anlayt§ımız ile kacy kacyya gelmekte gecikmedik. Her ne pahasına olursa olsun 
örgüt mü yoksa sosyalizm mi? ikilemi ile kacyla§ıldığında ise Ala Rızgari bir 
biçimde kendi sürecini tamamlaDU§ oluyordu. 

Yeni ba§layan süreçte artık naif, romantik iyi niyetler bir hareketi sosyalist 
kılmaya yetıniyordu. Örgüt Ala Rızgari'mi, Ala Rızgari hareketini ete kemige 
büründüren insanlar mı, sınırlı olanaklarla merkezdeki birkaç kişi tarafından 
yazılnıı§ tezler mi, bunlarla çatı§ma içine giren Kürdistan gerçekligi mi vb. 

· soruları tartı§malara neden oldugunda artık Ala Rızgari yukarıda bahsettigirniz 
özgül yanianna ragmen diger siyasal yogunlukların da kendilerine uygun ya§a
dıklan yeni bir sürece başlatılDU§ oluyordu. 

Bu yeni süreçte Ala Rızgari ve diger tüm örgütler amaç degil, araçtır, heT§ey
leriyle denetlenmeli ve tartl§llmalıdır, diyenlerle Ala Rızgari'yi heT§eyin üstünde 
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tutan anlayış karşı karşıya geldi. Kendi yazdıgımız tezlerin tartışılmasında en 

büyük paniği gösterenlerlekendi tezierimize kaynaklık eden anlayı§lara Marks'a 

Lenin'e yönetelim diyenler karşıya geldiklerinde açık ki hiçbir şey, artık eskisi 

gibi olmayacaktı. İnsanların yarattıktan herşey insanların emrinde olmalı ve 

hiçbir gerekçeyle, kendisini yaratanlara egemen olmamalıdır. Bunun ilk §aftıda 

yaratılanların sürekli kendisini yaratanların denetiminde olmasından geçer den

digiııde, "bunun şu anda §artlan yok, olaganüstü kO§ullardan geçiyoruz veya 

birileri ideolojik sapma, bunalım içinde, kaçış yollan anyor" gerekçeleriyle karşı 

çıkıldığında Ala Rızgari hareketindeki bir yan "bizim tezlerimiz 1967'de yazıldıgı 

günden bu yana degişmemiştir" belirlemesini övünçle yapan başka siyasi yogun

luklara daha fazla yaklaşıyor du. Tezler degişmeden kalıyor, ama Kürdistan hızla 

degişiyor, bu degişikliklerden etkilenen birçok saosyalist örgütlerin "deği§mez 

tezleriyle" karşı karşıya kalıyordu ve sosyalist hareketin "kaçaklan", "sapma 

içinde olanlan", "troçkistleri" ve en genel adıyla "bagunsızlan", herşeye ragmen 

degişmez tezleri övünen örgütlü hareketlerden daha geniş bir yogunluga dönüş

türüyordu. 
Bizim hareketimiz de yukanda degindiğimiz ve tüm gücümüzle çok ciddiye 

alıp öne çıkardıgımız özgün yanlanmıza 12 Eylül yenilgisi sonrası yaşanan 

deprasyonu çok da farklı yaşamadı. Bu özgün yanlanmız, yaşanan deprasyonun 

nedenlerini birlikte ar~ ve birlikte hala birşeyleri yapıp yapmayacagı

mm anlamak için gerekli olan "birbirinin görüşlerine tahammül gösterme"ye 

yetmedi. 
1990 Ekiminde 2,5 gün gıbi kısa bir sürede Ala Rızgari kökenli ana tendanslan 

ve Avrupa'da bulunan hemen hemen tüm Ala Rızgaricileri bir platformda 

birlikte olmaya ikna eden demokrasi kelimesi maalesef 9 yıl önce aynı rolü 

oynayamadı. Özgür beyinler dünyası yaratma mücadelesine girdiğini iddia eden 

Ala Rızgari, özgüar beyiniere ve bu beyinierin oluşmasının ön kO§ulu demokra

siye düşman bir kampta yer alıyordu. Kendisini, sosyalizmi örgütlernede ki hakim 

anlayışın esasında ikamecilik, diktatörlük, ekonomik yararlılık ve mutlaka birey

lere b<ıgımJılık yatıyordu. Böyle bir anlayışın hakimiyetindeki bir oluşumda 

radikal "dönüşüm"lere ancak merkezin oy birligiyle karar verilebilinir. Merkez 

böyle bir girişime birlikte karar vermediği müddetçe eskiyi savunan taraf "aykı

nlara" karşı bunlar çogtınlukta bile 
olsalar kazanır. Bizim hareketimizde tüm güzel söylemiere ragmen deği§me

lere, yenilere, hele hele radikal dönüşümlere karşı yukanda bahsettigirniz sosya

lizm anlayışının egemenligindeki bir hareketti. Bu sosyalizm anlayışı ile bir 

yerlerde uzlaşmanın imkanlan tüm çabalara ragmen bulunamadı. Daha 80'lerin 

başında Kürdistan'da yenildiği halde, bu sosyalizm anlayışının ana merkezindeki 

yenilgi ilanını beklemek gerekecekti yeni dialoglar için. 

1982'de dagılmamm engelleyemeyen özgün yanlanınız 9 yıl sonra, bu plat

formda herşeye ragmen yine bir araya gelmemizi kolaylaştırdı. Bu platform 

yayınıınız sürecinde, Ala Rızgari'nin de içinde yer aldıgı 80'deki yenilgisini 

bugün tüm dünyaya ilan etmiş olan o zamanlar Berbange Kurdıstan de resmi 

sosyalizm dedigirniz sosyalizm anlayışının eleştirisini yaparken kendi özeleştiri

nıizi yapacak, bu günümüzü gücümüz oranında irdeleyip, yarın ile ilgili öneri/gö

rüşlerimizi tartışmaya sunacagız. 
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KONFERANS, ARBP 

VE GÜNDEMİMİZİ TF.ŞKİL 

EDEN BAZI SORUNlAR 

NaciRODI 

Yaklaşık on yıllık aradan sonra, bir araya gelerek bir birlik konferansı gerçek
leştirmek, elbetteki azıınsanacak bir durum degil. Konferansa AR'deki ayrılık 
ve dagılınaların durumunu, uzun yıllar ayrı kalınanın getirdiği dezavantajları 
hesaba katarak baktıgımda, O'nu olumlu ve başarılı bir geli§me olarak görüyo
rum. 

Ki§isel degerierden başlayarak, örgüt, siyaset ve ideolojide ayrı - ayrı dünya
lara sahip insanların, bir yapılanınada bir araya gelebilmeleri geçmiş klasik 
yakla§ımlarla hemen hemen hiç mümkün degilken, konferansımıZin bunu ba
şarması, yapılanmamız zımmende olsa, yeni bir yol izleyeceginin müjdecisi 
olarak görünüyor. 

Geçmişte, §eylerin diyalektik baglantılar içinde, geii§me ve degi§me sürecine 
girebilecegi genel olarak kabul edilirken, marksizmin, sosyalizmin ve bolşevik 
örgütlenmenin degi§mezligi ortodoksça savunulmasından ötürü her §eyde, özel
likle de siyasal yapılanmalarda ideolojik birlik aranırdı. Bu sorun, o kadar hayati 
bir öneme sahipti ki, ki§isel ve örgütsel kurallardaki güvensizlik ayrılıklan gibi, 
ciddi ayrılıklar bile "ciddi" olsun diye, ideolojik ayrılıklara bürünürdü. Öyle ya, 
ideoloji hel'§eydi ve ideolojik olmayan ayrılıkların da ciddiyeti ve bilimselligi 
sözkonusu degildi ! Konferansımız ise, böyles~ ideolojik birlik arayışı içine 
girmezken, marksist, sosyalist ve yurtsever oldugunu söyleyen arkada§lan, say
gıyla kal'§ıladı. Nitekim, konferansımızdaki bu salahiyet ve genişlik, daha sonra 
konferansı açıklama bildirisinde de, açık bir biçimde yansıdı. 
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Yine konferansımız geçmi§in katı örgüt kurallanndan ayrı olarak, geçmişte 
Sosyalist Platform'da yer alan AR ve YSK'li arkadaşiann isterlerse bundan 
böyle o platforınla ilişkilerini kişisel düzeyde sürdürebilecekleri karannı alması, 
aynı platformda olmamıza ragmen bu serbestligi tanıması, kişilerin özgürce 
kendi yollannı kendilerinin belirleyebilmesi açısından önemli bir gelişmedir. Bu 
durum, konferansa katılamayan bazı alanlar tarafından yanlış anlaşıldı. Sorun 
bir kişinin iki örgüte üyelik sorunu değil. Kişinin gelecekte oluşabilecek olan 
örgütlerden birini tercih etmesidir olay. Yine kişinin her iki platforınla ilişkisinin 
olması, gelecekteki örgütünü gönül rahatlıgıyla seçme olanağını yaratacaktır. 
Platformumuzun bu olanagı o arkadaşlara tanıması, Onun demokrasi konusun
daki özverisinden ileri gelmektedir. 

Konferansın TEVGER'e katılma kararı olması, birlikler konusundaki cid
diyetimizin bir göstergesi oldu. İşin b3§1nda böylesi kararların alınmasının getir
diği zorluga ragmen, atılan bu ilk adımın TEYGER'deki bazı güçler (TKSP ve 
KUK- SE) tarafından geri tepmesi kararımızın yanlı§ oldugu anlamına gelmez. 
Biz, sadece üzearimize düşen bir görevi yaptık, ötesi birlige kal'§l olan o güçleri 
ilgilendirir. 

Yine konferansta görünen önemli bir yan da, hesapl3§llla sorunu idi. Konfe
ransta yeterli bir hesapl3§lllamn yapıldıgını söyleyemem. Çünkü genel hesaplaş
maktan, ayrıhklan derinl~irmekten ziyade, ortak paydaların olmıJ§Dlasına ve 
birlige yönelik idi. Ancak bu genel eğilim bile dünden bugüne AR'yi sözkonusu 
parçalannuş duruma getiren eski lideriere (özellikle ikisine) yönelik e~erin 
gelmesini engelleyemedi. Gelen el~ilere, kanımca yeterli bir cevap veril
mezken, ele§tirilere muhatap olan iki arkada§ln yönetimin dışnda kalmasını 
getirdi. Dolayısıyla düne kadar öcü gözüyle bakılan bu arkadaşiann hiçte öyle 
olmadıkları anl3§1ldı. Bu durum aynı zamanda, bütün yolların, o üç arkadaştan 
geçtiği korkusunu da nisbeten kıriJU§ oldu. Hatta bu korkunun kırılmasında o 
arkadaşiann yönetime girme diye bir dertlerinin olmaması da yardımcı oldu. 

Konferansımızın en büyük eksiği ise, örgütsel ve siyasal sorunlann yogun 
tartşldığı bir konferans olmaması idi. Fakat bu durum, böylesi hayati konulann 
tartşlmasının istenmemesinden değil, zaman darlıgından kaynaklandı. Yıllarm 
birikiminin bir sonucu olarak doğan ve onlarca kişinin katılımıyla gerçekle§Cn 
konferansta istenilen verim alınamadığından, sorunlanmızı dergi ve deği§ik 
düzeylerde tartşnak üzere AR.B.P da devam edeceğiz. 

*** 
AR.B.P'nun olU§umuyla bir birlik saglandı. Nedir bu birlik ve hangi merkeze 

konulmalı? Burada hemen şunu belirteyim ki, bu birlik AR sürecinden gelenle
rin oluşturdugu bir birlik olmasına ragmen, sorunu dar gurupsal bir çerçevede 
değil, geniş siyasal ve örgütsel birliklerin sadece bir basamağı olarak bakılmalı. 
Bu bi,rlikle düşünülen önce kendimizden başlayıp düşmana kal'§l alternatif 
birlikler olU§turma sürecinin aktif bir ögesi olmaktır. 

Kürdistan ulusal kurtulU§ hareketinin problemlerini irdelemek, özelikle de 
daha geniş birlikler için adım atmaktır. Halkımızın en çok gereksinim duydugu 
ve ne acıdır ki en çok karmaşıklaştınhp bir kördügüm haline getirilen birlik 
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sorununu zorlaştıran teorilerden kurtarmak, bugün duyulan ihtiyaç oranında 
basitle§tirmektir. 

Basitle§tirmek derken, ilkesizle§tirmek anlamında kullanmıyorum. Elbette 
birlikler ilkesiz olmaz. Buradaki kastım, artık iedolojik sorunlan, birliklerin 
ayakbagı olma durumundan çıkarmadır. nasıl ki dün ideolojik sorunlar, Kürdi
stan ulusal kurtuluş potansiyelinin birliğinde ilkesel bir önem taşıyorrlu ise, 
bugünde böylesi sorunlan tersinden ilkeselle§tirmek gerekiyor. ''İdeolojik birlik" 
şiannı "ideolojik ayniıkiara ragmen birlik" şianna dönüştürebilmeliyiz. 

Özcesi, devrimci ahlak ve demokrasiden yoksun olanlan dışında tutarsak, 
kürdistanlı tüm güç, egilim ve kişilerle birlik yapmanın yollanın aramalıyız. Onun 
için de, eger bu birligimizi AR'den gelenlerle sınırlı tutmak istemiyorsak, plat
formumuzun kapısını tüm yurtsever- devrimci insanlara açık tutmak, birlik 
yapabilecegimiz gruplarla (hiç olmazsa kongreye kadar) dayanışma içine girmeli 
ve netle§mek için tartışmalıyız. 

Platformumuzun özellikle üzerinde durması gereken sorunlardan biride "na
sıl bir örgüt?" sorununu tartışmaya başlamasıdır. Ben bu yazıının boyutunda 
kısaca tartı.şacagım. 

Benim düşündügüm ve tartışmasını istedigim örgüt: hiçbir görüş ve düşünce
nin baskı altına alınmadıgı, kişelerio görüş ve düşüncelerini öıgürce tartı.şabil
ecegi, örgüt içindeki tüm birey veya gruplann örgütün oJanaklanndan eşitçe 
yararlanabilecegi, kişinin örgüte yabancılaşmasını getiren, fonksiyonelligini da
raltan; ikna yerine, kararnameler öngören merkezci tavır ve davranışlardan 
kaçınan, kendi iç sorunlannı bile açıkça tartışıp tarihe armağan eden, çogulcu
lugu hayatın her alanında öngören, azınlıgıyla, çogunluguyla çizilmiş kurallara 
saygı duyan, ama bütün kurallann degişebilirliğine inanan demokratik özlü bir 
yapıdır. 

Örgüt içindeki demokrasiyi dışanya taşıran, kendini tek alternatif güç olarak 
görmeyen, kendisinin dışında da dogrulann varoldugunu teslim eden, Kürdi
stanlı her yurtsever, demokrat kadroyu kendi yol arkadaşı olarak gören, dışın
daki örgütlerin başan ve başansızlıklannı kendi, kendi başansı ve başansızlıgı 
olarak gören, örgüt, isim ve lider fetişizmini birlikler için koşul olmaktan çıkaran 
mütevazi bir yapılanma yaratabilmeliyiz. 

Ancak böyle bir örgütün yaratılabilmesi için, kongre sürecinde, iyi bir sınav
dan geçmemiz gerekiyor. Platformumuzda degişik görüşlerin olması, bizim 
biribirimize karşı daha müsamahalı davranmamızı gerektiriyor. Herhangi bir 
yapının gelişmesi onun iç dinamiklerinin hareketliligine bagl.ıdır. Bizim de, iyi 
bir sentez çıkarabilmemiz için, geçmişin muhasebesi de dahil, bütün görüşlerin 
açılıp tartışılmasında itici bir rol üstlenmeliyiz, tartışarak üretmeliyiz. 

Platformumuz önüne hedef olarak, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketinin 
problemlerini ve özel olarak birlik sorununu tartışmaya koymuş ve bu amaçlada 
bir yayın çıkarmayı kararlaştırmıştır. Bu yayın, Kürt Hareketinin birligine hizmet 

·edecek bir yayın ise; Kürdistanlı yurtsever, demokrat ve sosyalistlerin, kendi 
sorunlannı tartışabilecekleri, kendi yayını olarak görebilecekleri bir ortamın 
yaratılması gerektigi kanısındayım. Bu amaçlı bir yayının kurumlannda, dış
ımızdaki yurtseverlerin, dostlann yer alması engellenmemelidir. Bu durum yayı-
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m geçmişin merkezi bir kurumu olmaktan çıkanp, özerk bir kuruma dönii§tür
mii§ olmamıım ruhuna uygun düşer. 

Zira, politika ile yayını özde§le§tirerek, yayma grup çıkarlan temelinde mer
kezci bir mülkiyet gözüyle bakmak; "bu yayın benimdir ve bu yayında çıkan 
hel§ey benim hanemden sayılacagı" korkusunu almalıyız. Gelecekte birlikte 
olabileceğimiz kişilerle, §U veya bu biçimde ortak çalı§nıa kO§ullanm yaratabil
mek için salt yayın düzeyinde değil, aynı zamanda alan ve birim komitelerinde 
de birlikte çalı§mayı önümüze koymalıyız. Bu basit bir eylem birligidir ve zaman
la en üst kurumlara değin geli§tirilip, zenginle§tirilebilir. 

Politikada yayın amaç değil, onun bir araadır. Bu araa biz platformdaki 
deği§ik düşüncelere sahip insanlar olarak kullanabiliyorsak, dı§ımızdaki dost 
örgütlerle birlikte amaca hizmet eden ortak bir araç olarak da kullanabiliriz. 

Platformumuzun en büyük dezavantajlanndan biri, Avrupa çapmda yapılan 
bir Konferans sonucu doğmasıdır. Her ne kadar amaa geni§ birlikler ve ülkeye 
müdahale ise de, bunu kısa zamanda gerçekle§tirebilme §aDSl azdır. Burada 
oldugu gibi, ülkede de belli bir örgütlülügün sağlanması gerekir. Bu noktada asıl 
sorun §Udur; bu örgütlülük ve toparlanma nasıl sağlanmalı? Hatta platformun 
nasıl §ekilleneceği sorununu ülkedeki çalı§nıalar belirleyecektir. Bu durumun en 
azından kongreye kadar netle§mesi gerekir. 

Ülkedeki arkada§lardan kendi iradelerinin temsil edilmedigi bir platforma 
katılmalannı isternek doğru olmaz. Şu anda platformda yer alan gruplara bağlı 
unsurların, platform yanlısı olmalan dogal olmasına ragmen, arkada§lar, bu 
haklannı saklı tutarak, toparlanma içinde yer almahlar. Ülke ile yaptıgımız, 
yapacağımız çahşmalann yanısıra, oradaki topartanmaya kayıtsız - §artsız 

maddi ve manevi destek vermeliyiz. Ama bu kesinlikle §U anlama gelmemeli; biz 
aynı zamanda ülke yönetiminden de sorumluyuz, 

Oradaki toparlanma sağlandıgında, kendi organlanm kendi olU§turdugunda, 
atılması gereken ilk adım ili§kilerimize bir biçim vermek olacaktır. Bu biçimin 
ortak sağlanması halinde bile, ülkeyle ilgili merkezi düzeyde tasarruf hakkım 
kendimizde görmemeliyiz. 

Diger yandan, ülkedeki arkada§lar da artık sorunu eski önderlik merkezinde 
görmemeli. Hesaphşnaktan vazgeçmeksizin kendi örgütlenmelerini eski ön
derlere göre, onlann hesapla§Wadi tavırlaona göre ayarlamamalılar. Süreci 
hızlandırmak, olumluya doğru adım atmak için, eski önderligin yayın kanalıyla 
geçmi§i degeriendiren yazılar yazıp arkada§lara iletebilirler. Nitekim bizim 
Avrupa'da yaptığımız birlik, salt onlann istemi üzerine değil, arkada§lann zor
laması sonucu olU§mU§tur. Bizim bu birliğimizin geç kalmı§ bir birlik olmasının 
en önemli nedeni, birçogumuzun sorunu eski önderlige göre degerlendirmi§ 
olmasından kaynaklandı. Kısacası süreci eski önderligin belirleyici olma fonk
siyonundan çıkanp yürümeliyiz. Omuzladıgımız davayı onlar için değil, halkımı
zın kurtulU§u için götürmeliyiz. 
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AlA RIZGARİ'NİN BiRLiG i 

Yekiti GULBARAN 

Ulusal ve toplumsal kurtUIU§ mücadelesi 90'm başından itibaren yeni bir 
dönemece girdi. Bahar aylarmda geli§en kitle eylemlilikleri Kürt halkının politik 
öncüye olan gereksinimi iyice açıga çıkardı. Denilebilinir ki, hiç bir dönem de 
Kuzey Kürdistan'daki genİ§ kitleler bu denli mobilize olmamışlardı. Kürt halkı 
genİ§ yığınlar halinde demokratik mücadele perspektiflerini ustalıkla kullanır
ken Kürt örgütleri, sözkonusu eylemiere öncülük yapamadı. Kitle eylemlerinin 
içinde yer alma veya destekleme çabalan kimi örgütler tarafından "halka önder
lik ediyoruz" gibi iddialarla abartıldı. Bir kısım çevre "fılan yerde bildiri dağıttık" 
gibi boş övünmelerle güçsüzlügü kamufle etmeye çalışırken, bir kısım çevrede 
de dar pratikçiliğe davetiye çıkarıldı. Bu yanlı§ tutumlarm yanısıra bir kısım 
çevre de olayiann "kendiligindenci" niteliğini bahane edip, halkımızın geli§tir
digi bu eylemlerin önemini küçümseyen sekter tavırlar içine girdiler. 

Kürt halkı meşrutiyet döneminde de ağır vergileri ve Hamidiye alaylannın 
zülmünü kınamak için Diyarbekir'de, Erzurum'da kepenk kapatmış, telgraflarla 
tepkilerini dile getirmi§lerdi. Halkımız süreç içinde bu eylemliliklere benzer 
çe§itli mücadele yöntemleri geli§tirdi. En kayda değer olanı, halkımızın kimliği
ne sahip çıkma istek ve kararlılıgıdır. 1925'lerde Bave Tujo'nun İstiklal Mahke
meterindeki yiğit tavrının ve bunun geli§tirildiği DDKO dava savunmalan, 12 
Eylül'ün cezaevlerinde yaratılan değerler hep bu ulusal ve toplumsal kimliğe 
kararlıca sahip çıkılınasının örnekleridir. 

Gerek sömürgeci burjuvazinin son manevralan, gerekse halkımızın 90 ba§la
nnda gösterdiği yiğitlik, sosyalistlerin ve ulusal kurtulll§çu güçlerin sorumlulu
ğunu daha da artırOU§tır. Tüm ulusal kurtulll§ÇU güçler halkımızın siyasal bilin
cinin çok yönlü olarak geli§tirilmesi için çalı§mak ve bunun hazırlıklarını daha 
da yoğunlaştırmak zorundadırlar. Öncü olma iddiası ancak halkımızın tüm 
sınıflan içinde çalı§ıp, onlann çalı§masını yönlendirmekle ete kemiğe bürüne
bilir. 

Dönemin Özellikleri ve Görevler 
Dikkatlı bir irdeleme yapıldığında döneme dağınıklığın, günübirlik çalı§ma 

perspektifinin ve örgütsüziiigün damgasını vurduğu görülüyor. Sanıldığının ak-
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sine geni§ yı8ınlan mobilize etmek, bugün daha olanaklı. Bence önce ulusal 

kurtuluşçu güçlerin kendilerini degiştirip dönüştürmeleri gerekiyor. 

Devrimci hareketin kacy kacyya kaldıgı. tıkamklığın aşılması için, yurtsever 

ve sol yelpazede yer alan hareketlerin günün kO§ullarına göre yeniden organize 

olmalan da can alıcı bir noktadır. Bu nedenle yurtseverler, devrimciler geçmi§i 

çok sıkı bir sorgulamaya tabi tutmak zorundadırlar. Geçmi§ sorgulamp, yenilgi

de büyük etkisi olan örgütsel zaaflar saptanmalı ve çagda§ örgütlenmeler yara

tılma yoluna gidilmelidir. 
Gelinen a§amada birçok çevre, geçmi§te yer alan ve bugün de büyük ölçüde 

varlıgım sürdüren örgütsel zaaflann "monolotik örgüt anlayışı"ndan kaynaklan

dıgmda hemfıkir bulunuyorlar. Bu bir olumluluktur. Ancak genelde "es" geçilen 

bir zaaf daha vardır. Buda yukanda izah etmeye çalıştıgım gibi, örgütlerin 

kendilerini degi§tirip dönüştürememeleri, yani sosyalistle§ememeleridir. 

Sosyalistle§ebilmek için sosyalizmi güdükle§tiren dogmatik anlayışlardan sıy

nlmak, sadece sözde degil, pratikte de demokratik sosyalist yapılanmalar yar at

mak gereklidir. Düşüncelerin Çe§itliliginden korkmayan, geni§ kesimlerin örgü

tün kararianna katılınuru amaçlayan örgütlenmelere Kürt Halkımn büyük bir 

gereksinimi vardır. Ben, "Kitleleri mobilize etmeye" sadece onlan eyleme kO§ma, 

ya da onlan "sürü gibi gütme" gibi bir anlam yüklemiyorum. Böylesi bir anlayış 

hem dar, hem de sekterdir bence. "Kitleleri mobilize etme"; hem onlan harekete 

geçirme, hem de kitlelerin politik öncüyü denetleme gibi ikili bir i§leve sahip 

olmalıdır. 

Yurtsever ve Sosyalist Hareket süratle bu dagımklığı ve tıkamklığı a§acak 

perspektifler yaratmak, degi§ik mücadele yöntemleriyle halkın mücadelesini 

güçlendirmek göreviyle kacy karşıyadırlar. Bunu ba§arabilmek için örgütlen

meyi, yeni ba§tan ele almak ve mevcut potansiyeli atıl durumdan kurtaracak 

durumlara gitmek gereklidir. Öncelikle asgari ve azami hedeflerde farklı düşün

meyen sosyalist yapılanmalan bir araya getirecek uzun vadeli çalışmalar yürü

tülmelidir. Bu; varolan örgütlerin faaliyetsizligini degil, aksine daha çok aktif 

duruma kavuşmalanm gerekli kılıyor. Objektif kO§ullar, sosyalistlerin parçalı 

durumununonrtadan kaldıolması için gerekli verileri sunuyor. Ancak sosyalist

lerin subjektif olarak kendilerini henüz bu göreve yeterince hazırlamadıklan 

görülüyor. Özellikle ülkede güçlenmeye ba§layan dar pratikçi egilimler kısa 

vadede bu görevin kotanlmayacagı izlenimini veriyor. 

Acilen gereksinim duyulan çıla§malardan birisi de ulusal otoritenin ortaya 

çıkanlmasıdır. Bir bütün olarak kürt halkının en azından dışanya karşı "tek ses" 

olmasım saglayacak asgari politikalann olU§turulmasına büyük gereksinimi bu

lunuyor. Varolan örgütsel yapılanmalan öne çıkarma yerine, mücadelenin genel 

çıkarianın gözeten bir politika süratle olU§turulmalıdır. Bu, "Ulusal Konfe

rans"da olabilir, bir "ulusal meclis" de. Önemli olan, gerek örgütleri, gerekse tek 

tek bagımsız yurtsever, sosyalist ve diger kitle örgütlenmelerinin katılınuru 

saglayacak bir olU§um yaratılmalıdır. Bu olU§umun yaratılması sürecinde kimse 

kimseye önkO§ul koymamalıdır. Ortadogu'da statükonun tar~ıldıgı bugünler

de, Kürtler olarak henüz böyle bir olU§um yaratamamanuz büyük bir handikap

tır. 
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Sömürgeci burjuvazi 12 Eylül'den sonra Kürdistan'a yönelik militarİst uygu
lamalanın oldukça artırdı. Gerek bu uygulamalar sonucu, gerekse Körfez'deki 
krizde kimyasal silahiann kullanılacağı korkusu Kuzey Kürdistan'dan kitlesel bir 
göçü gündemleştirdi. Ba§langıçta Kürdistan'ı insansızlaştırmak isteyen burjuva
zi, bu kitlesel göçün metropolde yaratacağı sorunlardan ürkmüşe benziyor. kürt 
örgütlenmelerine düşen görevlerden birisi de metropollerde yogun örgütlenme
ler yaratıp, Kürdistanı sava§ alanı olmaktan çıkararak mücadele yöntemleri 
geliştirmektir. 

Burjuvazinin Yeni Manevralan 
Körfez Krizi ile birlikte sömürgeci TC'nin Batı'daki pazarlık gücünün daha 

da güçlendiği görüldü. Krizde oynadıgı rol nedeniyle Türkiye işgali altında 
tuttugu Kıbns'taki sorunda ABD ve İngiltere'nin destegini sağladı. İngiltere eski 
Dışişleri Bakanı Sir Geoffrey Howe'.un de üyesi oldugu "Bow" adlı uzmanlar 
grubu iktidardaki muhafazakar parti için hazırladığı raporda, KKTC'nun tanın
masını istedi. Diger yandan İngiliz Ba§bakaru ile ABD Dışişleri Bakanı da 
Türkiye'nin kıbns'ı işgali ile Irak'ın Kuveyt'i işgali arasında bag kurulmayacağını 
belirterek T.C görüşüne destek oldular. 

Körfez Krizi, Türkiye'nin Kürtler konusunda ne kadar uzun vadeli düşündü
günü ortaya koydu. Özal, Kürt dilini yasaklayan 2932 Sayılı Yasadaki sözde 
degişiklikle hem Avrupa'dan yönelen eleştirileri ortadan kaldırmayı amaçladıgı 
gibi, kriz sonrasında Irak sınırlan içinde oluşturulması planlanan bir federasyo
nun garantörlügü için gerekli alt yapıyı oluşturma çabasına girdi. 

Kürt örgütleri bugün yapılan bu manevralann gelecekte daha da genişleyip, 
siyasal yapılan iyice marjinalleştirebilecegi olasılığını hesaba katan politikalar 
üretmek zorundadırlar. 

Reel Sosyalist Ülkelerdeki Gelişmeler •.. 
Gorbaçov döneminde ba§latılan geçmişi sorgulama, süreç içerisinde siyasal 

ve ekonomik planda söylenenden farklı bir rota izlemeye başladı. Geçmişte 
yeralan hatalan tartışma gündemine fetirmek olumluydu. Ancak çok geçmeden 
bu çabanın, sosyalist kazarumlan ortadan kaldırmaya yarayacak oluşumlan 
hızlandırdıgı izlendi. Bizzat Gorbaçov, AET emperyalizmiyle entegrasyon iste
klerini dile getirmeye ve sık sık "ortak Avrupa Evi"nden sözetmeye ba§ladı. 
Gorbaçov'un ulusal sorun konusunda izlediği politikalarda da sertlik egilimi 
daha ağır bastı. Kapitalizme özgü "piyasa ekonomisi", "serbest pazar" gibi 
kavramiann fink attıgı Sovyet Üst Yönetiminin politikalan, SBKP'nin, 1989 
Mart'ındaki kararlaoyla daha da güçlendirildi. SBKP MK'si, "özel girişimin 
teşvik edilmesi ve yabancı sermayenin celbedilmesi, topraklann köylüye ömür 
boyu kiralanması ve bu hakkın kiracının mirasçısına geçmesi ile kolhozlann 

. ücretli işçi çalıştırabilmeleri" yönündeki kararlarla kapitalizme yelken açtı. 
Özellikle SB'de olan bitenlerden çok yaratıcı dersler çıkarmak mümkün. 

Sovyetlerde olan bitenler sosyalizmde sıruflann ve sınıf mücadelelerinin bitme
diğini, üretim araçlanndaki özel mülkiyeti kaldırmanın sosyalizmi yerleştirmek 
için yeterli olmadıgıru gösterdi. 
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Monolotik parti anlayışının KP içinden anti- komünist hareketlerin dogma
sına nasıl yardımcı oldugu da §imdi daha iyi görülüyor. SB' de, ulusal sorundan 
kadın sorununa dek bir çok sorunun çözülmedigi de acı bir gerçek. Ancak SB'de 
olan bitenlere bir bütünsellik içinde bakmak; kazanımlara oldugu gibi kayıplara 
da sahip çıkmak gerekiyor. Stalin döneminde Kürtlerin de içinde olugu çe§itli 
halklara yapılan tarihi haksızlıklardan hareket edip, bir deneyimi toptan kaf§lya 
almamak gerekiyor. Bu elbette yanlı§ları ele§tirmeyeceğinıiz, ders çıkarmaya
caguruz anlamına gelmiyor. 

Ala Rızgari'nin Birligi 

Ulusal kurtulU§ hareketinde d<ıgtnıklığın sürdüğü bir dönemde gerçekle§tigi 
için, AR birliginin mütevazi, ama önemli bir adım olduguna inanıyorum. Bu 
adımın geli§mesi, geçmi§in korkusuzca muhasebesinden çıkanlacak derslere ve 
yürütecegimiz çalı§malara bağlı bulunuyor. 

5-6 yıl aradan sonra yeniden biraraya gelmenin bazı sorunlan da beraberin
de getireceği görülmeli ve buna hazırlıklı olunmalıdır. AR' de yeniden bir araya 

gelenlerin monolotik örgüt anlayışından uzakla§maları sevindiricidir. Ancak bu, 
ille de örgütte görÜ§ aynlıklannın olac<ıgını mutlakla§tırma anlamına gelmiyor. 
Katılımcılığın, gönüllülüğün ve demokratikliğin istendiği takdirde illegal kO§ul
larda da gerçekle§tirebilme olanagı vardır. İllegal olU§umuz, demokratik olU§u
muza engel te§kil etmemelidir. Demokratik ve çagda§ bir toplum yaratma 
iddiasıyla yola çıktıgınuza göre, örgütümüz böyle bir toplumun kollektif bir 
bile§eni olmak zorundadır. 

AR'de sıkı bir çalı§ma içine girilirse, kitlelerle bag kurup ili§ki geli§tirmede 
zorlanmayac<ıgımıza inanıyorum. Çalı§malarda ülkedeki örgüt birimlerinin in
siyatifi dikkate alınmalı ve ülkedeki çalı§manın Avrupa'daki çalı§mayı etkile
meyecek düzeye çıkarılmasına çalı§ılmalıdır. 

AR kadro ve üyelerinin her an ülkeye dönecek §ekilde hazırlıklı ve siyasal 
açıdan donanımlı kılınınalan da önemlidir. Yüzü ülkeye dönük ve ülkeye dönÜ§ü 
hedefleyen çalı§maları Avrupa'da yogunla§tırmak gereklidir. 

AR olarak ilk yapılacak i§lerden birisi, ülkedeki AR potansiyelini yeniden 
örgütlernek ve b<ıgtmsız sosyalist yurtsever kesimleri de kapsayacak bir geni§le
meyi saglamak olmalıdır. 

Sonuç olarak; AR birliğinin saglanması sürecinden sonra yeterli aktivitenin 
gösterilernemesi bizleri umutsuzluga itmemelidir. Ancak durgun bir çalı§ma 
temposuyla dayatan devrim kO§ullannda üstümüze dÜ§eni yapanuyac<ıglnuzı 
görmek zorundayız. Her ne kadar birliğin saglanmasında geçmi§te aynlık nedeni 
olan birçok §eyin bugün ortadan kalknu§ olmasının önemli bir etkisi olmU§Sa da, 
belirleyici olan AR geleneğinden gelenlerin birlikte çalı§mayı ve kendilerini 
halkın mücadelesine daha örgütlü katılmayı öngören sorumlu tutumlan olmU§

tur. 
Umudu inanca dönÜ§türmek; halkınuzı siyasal bir ordu haline getirmek, 

kendimizi bu ordunun gönüllü sosyalist neferleri yapmakla mümkündür ... 
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DEGİŞEN DÜNYADA -. 
DEGIŞMEYEN AYDINLAR 

Hatice YAŞAR 

İ925'ten sonra katliamlar, zındanlar ve i§kencelerle "dağ Türklerine" dönüş
türülmek istenenler, zorla ülkelerinden ve dağlanndan uzaklaşbnldıkça, kamp
lara vede büyük şehir varO§lanna dolduruldukça asılianna döndüler (!). Orta
dogu'nun en eski mükimlerinden 25 milyonluk bir halkın varlığı nihayet itiraf 
edildi. Ocak 1991'de TC'nin son cumhurbaşkanı ilk cumhurbaşkanınca unuttur
ulmak ve tarihten silinmek istenen bir gerçegi itiraf etti. Turgut Özal, 21 yüzyıla 
9 yıl kala Türklerin ilk Anadolu'ya geldiklerinde rastladıklan yerlinin adını 
söyledi. Ortadogu'da Kürtler var" dedi. 1925 öncesi böyle bir belirleme duyul
dugunda "eee ne olmuş" denirdi. Bu belirleme nedeniyle, ne birilerin birilerin
den ayrılacağı, ne de birisinin birilerine çok güzel bir bağışta bulunduğu ve ne 
de birilerinin dı§ düşmaniann oyununa geleceği akla gelmezdi. 900 yıl önce 
kendisinden oldukça farklı bir Kürdü, ilk görüp tanıdığında hiçbir Türk'ün 
aklına kendisinden yüzyıllar sonra başka bir Türk'ün bu basit gerçegi itiraf ettigi 
için övünecegini, böylesi bir itirafın koca koca adamlarca "akıldanelerce" ciddi 
yorumlara tabi kılınacağı gelmezdi. Böyle bir ihtimalden bahsedildigini duysa 
herhalde en fazla "niye" ama derdi. 

Tüm bunlar bir yana 1925'ten yeni devletin yeni öncü ve ideologlan bile 
yaptıklannın böylesine bir sonuç yaratabilecegini hesaplayamazlardı. 

Bunlar bir yana, 1925'ten itibaren Kürdistan'a yeni bir statü yerle§tirmeye 
çalışan Kemalistler bile planladıklannda bu kadar uzun süre başnlı olabilecek
lerini hayal bile edemezlerdi. I. Dünya savaşnın Ortadogu'daki esas yükünü 4 
cephede, 4 ayn i§galci orduya kacy direnerek yaşayan Kürtler; savaşn "bitimin
den" sonrada hala Türkler, Farslar ve İngiliz-Araplara kacy direnmeye devam 
ediyorlardı. 

Varolan Kürt devletçİklerinin yeni tipte bir merkezi ulus-devlet çatısı altın
da taparlanması arzusunu daha 17. yüzyılın ilk yansında dile getiren ve son 
yüzyılı bu talebi gerçekle§tirmek için mücadele içinde geçiren bir halkın, bir 
jenosid uygulamasına tabi kılınmatan dı§ında tarihten silinmesinin mümkün 
olmadığını, Kemalistler çabuk kavradılar. 

Bu nedenle ilk temelleri Sykes- Picot antlaşmasıyla atılıp, son şeklini Lo
zan'da alan ve Kürtlere dayatılan status quo olabildigince uzun ömürlü kılın
maya çalışılıyordu. Bu ugurda dünyadaki süper güçler aralanndaki düşmanlı
kları biryana tereddütsüz bırakıyorlardı. Sosyalisti ve emperyalistiyle süper 
güçler, monarşi ve "anti-emperyalist" genç TC'siyle tüm bölge devletleri, Kür
distan sözkonusu olduğunda söz birligi ediyorlardı. Ama bu durumun İlelebet 
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sürdürelemiyecegini de çok iyi biliyorlardı. Çünkü, Kürtler en ufak açıktan 

yararlanmaktan uzak kalmıyor, direnmeye devam ediyordu. 80'1i yıllann sonla

ona geliniliginde dünya yeni Y altalara ve statut quo'lara gebe oldugunun i§aret

lerini veriyorken, Kürtlerde neredeyse 2 yüzyıldır aralıksız devam ettirdikleri 

silahlı mücadelelerini 3 parçaya taşır111llj ve §ehirlerde yeni mücadele yöntemleri 

geli§tiriyorlardı. 

2 Agustos 1990'da Saddam, Kuveyt'e girdiginde Ortadogu'da çagın başında 

kararlaştıolan statut quo'nun artık eskisi gibi devam ettirilemiyecegini ve yeni 

düzeniemelerin zorunlulugunun işareteni veriyordu. Açık ki: Bu yeni Orta

dogu'da, 25 milyonluk Kürtler de yerini almakta gecikmeyecekti. Kendi ülkesi 

bir yana bölgedeki 4 büyük başkent ve büyük metropollerde ve Avrupa'da 

milyonlarla sayılan aktifbir diasporaya sahip Kürtlerin kendilerinden bahsettir

mekte gecikmeyecekleri acıktı ve açık oldugu kadar dogal kacylanmalıydı. 

Özal'ın açıklaması ve türkiye'de Kürt diline uygulanan çagdışı ve absürd yasagın 

tartşimaya başlanması, başlayan bu yeni sürecin sıradan belirtilerinden sadece 

biri. Kürtler içinde zorla tutulduktan ve kendilerine dayatılan sömürge durumu

na daha fazla tahammül edemezdi. Lozan sonrasının karanlık haritası yırtılmaya 

başla111lljtı. Yüzyıllar boyunca farklılıklarının bilincinde olarak başkalarıyla iyi 

komşuluk ilişkileri içinde yaşayan kürtler için varlıklarının inkar edildigi son 65 

yıl belirleyici olamazdı. Halklann kollektif hafızalannda ve yaşamlannda 60 yıl 

100 yıl pek fazla uzun sayılmaz. Bu en azından oluşan temel ortak zenginiikierin 

korunması ve devam ettirilmesi açısından böyle. Yüzyıllar öncesi mecburi iskan

lar neticesinde Haymana- Ankara'ya yerle§tirilen Kürt ailesinin Ankara'mn 

Dogusu'nu görmeyen çocugu, Xece u Siyamend ve Mem u Zin ile büyüyorsa, 

2000 yıl öncesinde darmadagın edilerek dünyaya dagıtılınış, jenosidlere, büyük 

katliaınlara defalarca maruz bırakıl111llj "dilsiz", "tohraksız", "ekonomi yaşantı 

birliksiz" yani birilerine göre çagın başlannda ulus özelliklerini bile yitirdigi iddia 

edilmi§ Yahudiler kısa bir süre içinde ça8ımızın en modern devletlerinden birini 

kurmuşlarsa, Özal'ın Kürtler açısından son 65 yıllık sürecin sona erdigini fark 

etmesi pek §aşırtıcı olmamalıdır. Çünkü bu son geli§ m eler ne Özal'ın kendisin

den önceki devlet başkanlanndan farklı olarak Kürtlere duydugu özel bir sem

patinin veya özel bir bagın sonucudur ne de emperyalistlerin bölge halklaona 

kar§l geli§tirdigi "böl- yönet'' politikasımn zorunlu bir geregidir. Bu itiraf sadece 

degi§en dünyanın, degi§ecek olan Ortadogu'sunda Kürtlerin artık bir gün öncesi 

gibi yaşamayı kabul etmediklerinin basit bir kabulünün sonucudur. 

Bu itiraftan ziyade daha sonraki yankılan ve neden oldugu tartı§malar üze

rinde durmak gerekiyor. Kürtlerin varlıgım inkar etmekte hala direnen bir avuç 

gerici Türk ırkçısının kendilerinden beklenen "dogal" tepkilerini bir yana bırak

mak ve fazlaca ciddiye almamak gerek. Bunlar her benzeri durumda oldugu gibi 

kürt realitesini de en son olarak "kabule" zorlanacak olanlardır. Üzerinde durul

ması gereken bir kısım Kürt ve türk aydın ve demokratının takındıkları tavırdır. 

Birbirinden farklıymış gibi görünmesine ragmen aynı düşüncenin, aynı men

talitenin iki ayn ucunu teşkil eden bu tutum, her gelişmenin kaynajını Batı'da 

arayan tanzimat aydın geleneginin bir kez daha bu olay nedeniyle nüksetmesi

dir.19. yüzyıldan itibaren bölgemizde giderek artan bir etkinlikle boy gösteren 

bu aydın tipi dünyanın neresinde olursa olsun her türden gelişmeyi Bat'ya göre 
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degerlendirir (*).Bu Batı, kah yetişilmesi ve örnek almması gereken muasır 
medeniyeti, kah "tek dişi kalmış canavar" veya "kagıttan kaplan" emperyalizmi 
temsil eder. Ama esas olan bu merkez Batı'nın her zaman, heryerde hazır ve 
nazır olması vede herşeye kadir yeni şeytan/tanrı olarak bir tipteki aydmın 
beynine yerleşmesidir. Bunlar için ekonomik gelişme her türden gelişmenin esası 
olarak algılanır ve bu dogrultuda kullanılan her araç ve yol meşru sayılır. Batı'ya 
yükledikleri "imkansız" misyonlar bu tip aydını çift standartlı yapar. Herhangi 
bir bölgedeki bir gelişme, aynı Batı esas alınarak degerlendirildiğinde "ilerici, 
devrimci" hatta Ekim devrimi sonrasının yaygın tanımıyla "sosyalist" olarak 
adlandırılabilinecegi gibi çok rahatlıkla bir gün sonra yine aynı Batı esas alınarak 
ve hatta aynı kaygılarla "gerici, emperyalizmin işbirlikçisi ve feodal vb" olarak da 
adlandınlabilinir. Batı (SSCB ve AVrupa) ile ilişki içinde olan M. Kemal ilerici 
anti-emperyalist burjuvazinin desteklenmesi gereken önderi olarak degerlen
dirilirken, aynı bölgede kendi demokratik haklannı dünyaya duyurmak isteyen 
Kürtler, ileride kurmalan muhtemel benzer ilişkileri öne sürülerek mahküm 
edildi. Bazen öylesine ifrata vanlır ki Etiyopyalı Mengistu olayında oldugu gibi 
bir gün önceki ilişkileri nedeniyle gerici ve kasap olarak adlandınlan biri, ertesi 
günü ilişkilerinin karakterinde herhangi bir degişiklik aranmadan sadece partö
ner degişikliğinden dolayı "sosyalist ve devrimci" ilan edilebilinir. Her ulusta 
karşılaşılan bu aydın tipinin bir başka özelligide ikameci karakteridir. kendisine 
merkez/örnek seçtiği Batı nasıl kendi kaderi konusunda tek örnek ve belirleyici 
ise kendisi de kendisinden daha geri, çıkannın farkında olmayan, aydmlanması 
veya bilinç taşınması gereken birileri adına konuşabilir, onun "gerçek" taleplerini 
programlaştırabilir ve hatta onun adına kararlar da verebilirdi. Adma karar 
verilen kendi yakınlan olabildiği gibi, koca bir ulus, bir sınıf ve hatta başka bir 
yabancı ulus bile olabilir. Esas olan adına karar verilenlerio birebir örnek 
alınması ve yetişilmesi gereken bir merkeze göre geri ilan edilmesi ve bunlann 
kendi başianna bırakılırlarsa "işin ciddiyetini kavrayamacaklanna" inanılması
dır. 

Ekim Devrimi, adına konuşulanlara işçi sınıfını ve örnek alınan merkeziere 
de önce Moskova daha sonra Pekin ve Tiran'ı da ilave etti. Dogu Blokundaki 
son gelişmeler enternasyonalist Pro- Moskovacılar ile H ür dünyacı Pro- Ne
wyork, Paris veya Londra'cılann birbirlerine ne kadar benzerliklerini bizzat 
kendi itiraf ve pratikleriyle gözler önüne serdi .. 

Bahsettigirniz ve kendi bölgemizde tanzimalçı aydın geleneginden diye ta
nımladıgımız bu aydınlar bir tek ulus kökenli olarak alınmamalıdır. Türk, Kürt, 
Fars ve Arap olsun uzun süredir bölgemizin hakim aydın tipi olarak özellikle 
siyasal yaşamda bu aydınlar karar vermektedirler. Bir başka özellikleri de, yerel 
olmayan ve komşu halklar arasında düşmanlıgı körükleyen 19. yüzyıl Batı mil
liyetçiliğini taklit etmeleridir. 

Özal'ın son belirlemelerinden sonra Kürt ve türk aydınlan arasında olayın 
· yankılan kabaca gözden geçirildiginde tanzimat aydınının birbirinin karşıtı gibi 
görünen bu iki uç örnegi ile karşı karşıya kalınz. 

İlk kendini gösteren hakim ulus olma imtiyazını ve imkanlannı kullanan Türk 
aydını oldu. Pozitivist hür dünyacı Ecevit'ten proletaryanın temsilcisi Dogu 
Perinçek' e tüm varyantlanyla Tanzimatçı-Kemalist Türk aydınlan hemen pa-
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nige kapıldılar. bunun nedeni ise, kar de§ ama geri ve naif Kürtlerin yine birile

rinin oyununa gelmek, kullanılmak ve Sevr antiaşmasında oldugu gibi bölücü 

durumuna dÜ§mek üzere olmalanydı. Çünkü Özal ve emperyalistler 65 yıl sonra 

nihayet Kürtlerden açık açık bahsediyorlar. Hatta Lozan sonrası 4'e bölünen 

Kürtlerin iki parçasının birle§mesi ihtimali bile var. Böylesi iki büyük tehlikenin 

(!) farkına varmayan Kürt karde§ler emperyalizmin oyununa gelmek ve dalıa 

önceki "iyi" durumlarından yoksun kalma ile kat§Ikarşıyalar. Buna insaniyet (h ür 

dünyacılar) veya entarnasyonalist karde§lik (sosyalistler) adına ne palıasına 

olursa olsun karşı çıkmak gerekir. Bu aydınlann kürtlere sunduktan gelecek 

vaadi ise kısaca §Öyle özetlenebilir: "Kürtler biraz dalıa sabretsinler. türkiye'deki 

ekonomik gelişme (Ecevit)üretici güçlerin gelişmesi (sosyalistler) Kürt mesele

sini kökten haledecektir. Kendi b8§tna bırakılırsa Kürtler ne bu işin ve hametini 

anlarlar nede dalıa iyi kO§ullarda ya§ayabilirler. 
75 yıldır maruz kaldıgı Zilan, dersim, Sıne ve en son Halepçesi ortada olan 

bir halkın daha kaybedecek neyi kaldJgını ise bu Kürt dostlan(!) kendilerine 

hiç sormazlar. Ve her gün yeniden "Kürtlerin kendi başianna sıradan bir insanın 

alması gereken en basitinden bir karan almaga bile muktedir olmayan yani 

henüz rii§tünü ispatlamaınış ender halklardan oldugunu", "dostluk" adına tekrar

layıp dururlar ve bu müdrik olmayan halkın niye gerçek "dostlarını" dinlemediği

ne hayıflanırlar (!). 
Bu aydın tipinin diğer uç örnegini ise Kürt tanzımatçılan oluşturmaktadır. 

Aralarındaki tek fark bu kez adına hareket edilenin ve kurtanlmak istenenin 

Kürtler olmasıdır dersek pek fazla mübalaga etmiş olmayız. Yine kurtanlmak 

istenenin esas çıkan ve kurtuluşu Batı'da merkeziörnek seçilenetabi kılınır ve 

bu merkeze yetişrnek ve de onun bir parçası olabilmek için gerekli(!) olan her 

yol ve araç meyu görülür. Bilinç ta§lnacak veya kurtuluşunda önderlik edilecek 

olan sınıf veya kürt halkının bu aydınlar tarafından dile getirilen (!) çıkarlan her 

şeyin üstünde tutulur. Bu dogrultuda kendileri tarafından kullanılan metot ve 

araçlar başkalan tarafından kullanıldıgında bu başkalan mahküm edilmeye 

çalışılır. Sosyalizm Kürt aydınlannda da seçilen merkez alternatiflerini çogalt

maya yaramıştır. Bir gün öncesinin Londrası bir gün sonra Moskova ile yer 

degiştirmiş veya şimdilerde moda oldugu üzere tersi öne çıkanlınıştır. Bu tip 

aydınlar kendileri temsil ettikleri halk veya sınıf adına yukardan- aşagı bir 

hiyerarşi içinde karar verdiklerinden herhangi bir kitlesel kamuoyu denetimin

den de yoksundurlar. Batı'dan kendilerine empoze edilen tezlerle kürdistan 

gerçeğini izah ve dönüştürmeye çalışırlar. dost, merkez veya örnek gördükleri 

ülke degiştikçe ( çogu kez sözü edilen ülke istemez artık bir ilişkiyi) Kürt halkının 

talepleri yeni "dost"un önermelerine/ihtiyaçlanna göre degiştirilir. Kürt halkına 

düşen ise sadece ve sadece bu politikanın yarattığı ve genellikle olumsuz olan 

sonuçlara maruz kalmak ve katianmaktır. Kendi kendilerini kurtan cı ilan eden 

bu aydınlar, kürt halkının maruz bırakıldığı durumdan kendilerinin ve merkez 

olarak kabul edip empoze etmeye ugraştıklan "dostlannın" ne ölçüde pay sahibi 

oldugunu bile düşünmeye vakit bulamazlar. Hemen aynı bir gün öncesinin 

gerekçeleri ile yeni bir merkeze yönetirler. Londra'nın yerini Moskova "stratejik 

dost/kurtan cı" olarak alır. Bir önceki yenilgi ile ilgili kitlelerce denetlenmedikle

rinden sadece kendi kendilerine "hesap" şöyle verirler: "Kitleler henüz kendi 
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gerçek çıkarlannın farkına varamıyorlar. Feodal ve gerici vb. degerler Kürt 
toplumunun gerçek önderini izlemesini engelliyor. Ama en önemlisi, "stratejik 
dost"un diger ucunu oluşturan "stratejik dÜ§man"dır. Bu dış dÜ§man (yannın 
potansiyel kurtana dostu diye okunmalı) önderlik içinde de zaman zaman 
yanda§lar bulabildginden zaaflara ve parçalanmalara da neden olmuş ve dost ile 
gereken ili§kiyi engellemiştir." Yani her yenilgi veya ileri adım, seçilen merkez 
( dost/dÜ§man)lere göre, bunlara kai'§t takınılan tavır ve bunlann kar§l tavrı esas 
alınarak degerlendirilir. Yerel hiçbir gerçeklik, degerlendirmede esas alınmaz. 

Kürdistan devriminin yakın tarihine baktıgımızda bu tip aydınlann tam bir 
tasallotu altında oldugu görülür. Bunlann Kürt halkına dayattıktan mücadele 
biçimleri, birlik anlaYJ§lan ve sık- sık degişen tartışmasız "stratejik dostlannın" 
taleplerine uygun programlan ülkemiz gerçegi ile hep çatışmıştır. Her çatışma
dan sonra bunun nedenleri, bizzat ülke gerçekligi merkez alınarak araştınlacagı
na, sadece Batı'nın merkeze alınan dost/dÜ§manını degiştirmekle yetinilmiştir. 
Bu yeni dost/dÜ§manın ihtiyaç ve taleplerine uygun tez ve program, dost ve 
dÜ§man güçlerin mevzilendirilmesi ve bu dogrultuda birlik anlaYJ§lan gündeme 
yukardan aşagı kararlarla kürt halkımn siyasal gündemine empoze edildi. çagın 
ba§lanna gitmeye gerek yok, 1975 yenilgisi &agıyla soluyla Kürt aydınlannca, 
hareketin önderliginin dış dost/düşmaruru yaıılııj tespit etmesine bağlatınll§: Tel 
Aviv ve Newyork, Moskova ile yer degi§tİrmi§lerdir. Kayıtsız şartsız teslimiyet 
temelinde, bu kezde topyekün sosyaliste dönii§en Kürt aydınlan Moskova'nın 
ihtiyaçlan ve talepleri doğrultusunda "devrim" tezlerini Kürt halkına ve hatta 
itiraz eden Kürt aydınlanna dayattılar. tüm temel tezlerini hatta günlük siyasal 
tavır ahşlanm bile merkeze yerleştirdikleri "stretejik dost/dÜ§mana" göre belir
leyen bu aydınlar şimdilerde büyük bir kıvraklıkla yeni bir 75 sonrasına hazırla
myorlar. Dogu Avrupa'daki son gelişmelerden sonra, kısa bir süre önce örgüt 
parçalanmaianna hatta dÜ§lllanlıklara bile neden olan son 15 yılın ünlü "strate
jik" dostu SSCB'nin artık kendisine bile hayrının dokunmadıgına ikna olundug
ondan Kürt tanzimalçılan yeni merkez dost/düşman arayışındalar. Moda ve 
hemen nötr hale getirilip içi bo§altılınııj demokrasi lafızlanyla yeni merkezin 
önerilerine kendilerini ve Kürt halkım hazırlıyorlar. Programlannda henüz bir 
degişiklik yok. Şimdilik sadece varolan program ve tezlerindeki "stratejik" dost 
ve dÜ§lllanlann adlanm degiştirecekler. çünkü her halükarda görünen kadanyla 
ana düşünce sistematiklerinde bir degişiklik yapmalan gerekmiyor. Yine her
§Cyin od<ıgtna yerleştirilen bir "dost/dÜ§lllana" göre Kürdistan gerçegi, kürt 
halkının talepleri izah ve tarif edilecek. Daha şimdiden dün 75 sonrası bir günde 
varlıgı ve önemi kavranan SSCB'nin Qaladıze katlİamındaki aktif rolüne göz 
yumularak muhtemel bir dostluk gösterisine kaf§llık nasıl hiçbir fedekarlıktan 
kaçınılmamışsa, bu gün de ileride yeni "dost" olması muhtemel Paris veya 
Newyork hatınna Halebçe'mn sorgulanması unutuluyor. dün Moskova'ya yetiş
rnek için en "kutsal" ilkeleri ve dostluklan hiçe sayanlar bu gün aym bavullada 
Paris'e yetişrnek için birbirlerini çigniyorlar. Tüm Kürt tanzimalçılan ve degişik 
tendanslarda ki örgütleri aralanndaki ayniıkiann detaylarda olduğunu pra
tikleri ile ispatlayarak bir kez daha yeni merkeze ilk yetişen olma yarışındalar. 
75 yenilgisi sonrasında nasıl bir sosyalist enflasyonu yaşanmışsa ve bu enfla
syon ortamında geleneksel önderlik diye bir gün önce itham edilen KDP 
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(Kürdistan Demokrat Partisi) eski ÇKP yanlısı Komela, SBKP yanlısı TKSP 
(Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi) ve radikal ara ortodoks akım Ala nzgari 
Hareketi arasındaki farklar gittikçe detaylara indirgenmiş ve sosyalist olma 
"stratejik dost" SSCB'ye ve yandaşlarına şirin görünmeye dönüşmüşse bu 
günde sosyalist olma kıstası yerini demokrasi yandaşı olma "zorunlulugu" ile 
değiştirmiş ve şirin görünecek merkezlerin sayısını arttırmıştır. Kürdistan 
gerçeginin dayattıgı herhangi bir güncel sorunun çözümünde birbiriyle kıya
sıya kavgaya tutuşanlar ve birbirlerine görüşlerini silah zoruyla kabul ettir
meye çalışanlar bu yeni merkezlerin en ufak bir çagn lmasında yanyana aynı 
kürsülerde makul ve çagdaş demokrat olma örnekleri sunuyorlar. Aynı düşün
ce sistematiğinin varyantlan olarak kullandıklan araçlardaki farklılıklann 
bir anda nasıl ufak bir detaya inebilecegini gösteriyorlar. 

Bu durumda olan sadece Kürt tanzımatçıları degil Türkiye Solu da uzun bir 
müdettir her gün yeni bir biçimde dünün radikalleri ile reformİstlerinin ve 
Kemalistleri ile sosyalistlerinin içiçe geçmelerine hatta dünün "sosyal faşistleriy
le", "Maocu Bozkurtlannın" birlikte "devrimin öncüsü" partiyi kurma girişimle

rine şahit oluyorlar. Bu ilginç koalisyon son olarak "anti- emperyalist" Saddamı 
bölgede yeni bir Mustafa Kemal olarak selamlama yarşnda gündeme geldi. 
Dün, dillerini yasaklayan, varlıklarını tarihten silmek isteyen ve amacına ulaşmak 
için Kürdistanı kan gölüne çeviren "genç Türk burjuvazisinin temsilcisi 'anti
emperyalist' Mustafa Kemal' e ve Dersim 'fatihi' Alpdogan'a kar§ı Kürt lıal1amn 
neden Şeyh Sait ve Seyit Rıza'nın önderliğinde direndiğini anlayamayan ve aksi 
bir tavrıo daha çok Kürt halkının çıkarına (!) olduğunu yıllardır savunan Doğu 
Perinçek ve tüm varyantlan ile türk tanzımatçılan bu gün de aynı Kürtlerin niye 
Qeledıze ve Helebçe "kahramanı" Saddamı yeni katliamlannda destekledikleri
ne §aşınyor ve Kürtleri yeni emperyalist tehditlere karşı §Öyle uyarıyorlar: 
"Emperyalist devletler, size iki büyükşehrinizde 10 yıl arayla kimyevi silahlarla 
saldırmış, köyterinizi yakıp yıkmış ünlü Mezopotamya'nın zengin topraklarını 
yıllarca hiçbir canlının yaşamayacagı hale sokmuş, Kürt halkını kendi topra

klanndan çıkarmış çöllere sürmüş kısacası ülkenizi cehenneme çevirmiş olan 
Saddam Nüseyin'i size ve kendi halkına karşı daha da güçlenrnek için yeni 
işgallere yöneldiğini gerekçe göstererek şu andaki gücünden yoksun bırakmak 
istiyorlar. Sizin düşmanınız, emperyalistler tarafından silahsız bırakılmak 
hatta ortadan kaldınlmak isteniyor, aynca belki sizin zorla parçalanmış olan 
ülkenizin 2 parçasının birleştirilmesi ihtimali de var. Hatta belki size bagımsız 
bir devlet bile kurduracaklar (!).Işte ilk işaret olarak Özal sizin varlJgınızı 
kabul etti. Çabuk tehlikelere karşı ilk tedbir olarak savaşan Saddam Hüseyin 
ve yandaşlannın yanında yerinizi alın." Absürditenin sının yoktur. Kürtlerin bir 
deyimini kullanırsak Doğu Perinçekler "tüm akıllanyla" (mı acaba?) bırakalım 
Kürtleri bölge halklarını çok yakından tamdıkları ve kendi halkı içinde bile hiçbir 
meyuiyeti olmayan, hiçbir kamuoyu denetimi tanımayan, silah teknolojisinin 
son nitnetlerini elinde toplamış ve bu silahları ll yıldır aralıksız kullanan birinin 
korunması gerektigine ikna etmeye çalı§ıyorlar. İkna kabiliyederi bir İ§e yarar 
ise Doğu Perinçekterin ve Yaser Arafat'ın karde§çe sevdiklerini çok sık tekrar
ladıkları Kürt halkı, insanlık tarihinde can düşmanını güçlendirmek için düş
manının düşmanına karşı düşmanı ile birleşen ve tarih sahnesinden kendi 
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nzası ile yok olmayı kabul eden ilk halk payesine ulaşmayacak mı? Misak'ı Milli 
sınırlannın güvenligi tehlikeye girebilir iddiası ile Özal'ı §İmdiden vatan haini 
ilan edenler kendi vatanlarının bölge haritasından silinme girişinılerinde Doğu 
Perinçek'lerle aynı tavrı koyan veya koyacak olan Kürtlere ne ad verecekler? 

Arap, Türk ve Fars tanzimatçıları nasıl Kürtlerin Saddam'a karşı, Özal ve 
emperyalistlere yönelmeleri ihtimali karşısında §3Şlflyor ve panige kapılıyorlar
sa Kürt tanzimatçıları da aynı hayret ve panigi diger ucundan yaşıyorlar. Birin
cileri Kürtlerin neden kendi katliamianna gönüllü katianmadıkianna şaşınr
ken, ikincileri de "stratejik dostlar" arasındaki koşuşturmalannda, Kürt hal
kının neden kendileri gibi ani karar alınayıp "biraz soluklanalım, biraz daha 
ihtiyatlı olalım" demelerini anlamıyorlar. Her iki tarafta feodal ve gerici ilişki
lerin hakimiyetindeki Kürt halkına onun gerçek çıkariarım yukardan aşagı 
kavratacakları günlerin hayaliyle halkın adına kararlar veriyor ve birilerini yü
celtiyor, başka birilerini mahküm ediyorlar. Veya nedenini, bile açıklamaya 
gerek duymadan birilerine hak olarak gördüklerini bir başkalarında en büyük 
ayıp olarak görüyorlar. İlginç olan bunların dönüp geriye hiç bakmamaları ve 
kendilerinden öncekilerin tecrübelerinden hiçbir ders çıkarmamalarıdır. Birile
rinin adına karar vermeyi ve konuşmayı alışkanlık haline getirenler o birilerince 
hep marjda tutulmuşlardır. Birbirlerine en yakın olduklarında da aralannda ki 
bagı zor (devrimci veya karşı devrimci) saglam.Şır. Bu zor ortadan kalktığı anda 
da her toplumsal yapı kendi gerçekliginin gerektirdigi mecrada yoluna devam 
etmi§tir. 

Kürt halkımn 5 yıllık bir aradan sonra dünya diplomasisinde resmi olarak bir 
kez daha gündeme gelmesi ise bir biçimdeki zorun Kürt halkının toplumsal 
gerçekligine teslim olması olarak anlaşılmalıdır. Yıllarca istihbarat raporları 
dşnda Kürt kelimesini diplomasi sözlügünden silen Avrupa, ABD ve SSCB bu 
gerçeklige ilginç bir evrim sonucu teslim oldular. 3 yıl önce Kürt kültürünü, 
geçen yıl Kürdistan'da insan hakiarım itiraf ettiler ve nihayet bu yıl Kürt soru
nunu siyasal bir sorun olarak gündemleştirebileceklerini söylüyorlar. 

Kürt halkı da varolmak için direnen diger halkiara benzer ve şu andaki sonuca 
da kendi mücadelesi sonucunda ulaşmıştır. Uzaga gitmeye gerek yok. Bugün 
yaşadığınuz toprakların üzerinde adları bize ulaşmış fakat kendileri dış istilalara 
direnmeyip yokolmuş en azından onlarca etnik gurup adı sayabiliriz. Kendisi 
direnme gücü göstermeyen hiç bir toplumsal gurup dış dostlannın yardımları 
sonucu yaşayamamışlardır. Kürtler ise, çok iyi bidigimiz gibi bir ulusu ortadan 
kaldırmaya yönelik her türlü dış beladan geçmiş ve buna ragmen 2 yüzyıldır 
peşmergeleri vasıtasıyla direniDiş kendini duyarmaya çalı§mıştır. Dünyanın ve 
bölgenin tüm egemenlerine karşı defalarca tek başına bırakılmıştır. Emperyalisti 
ve sosyalisti ile dünyamn güçlülerinin kolay kolay hakkım teslim etmeyecekleri 
halkların başında Kürtler gelmektedir. Bu güçler özellikle kürtlere kendilikle
rinden hiçbir şey hibe etmeyeceklerini defalarca is patlamışlar ve ayrıca dünyanın 

· başka bir yerinde olsa kolayca teslim edebilecekleri birçok gerçeklige de Kürtler 
sözkonusu olduğunda göz yummuşlardır. 

Bu nedenle son gel~meler 2 taraftan da tanzimalçılan heyecanlandırmasın. kimse Kürtlere kendiliğinden birşey bahşetmiyor. tanzimatçılar birkez olsun 
birilerinin çıkaoru ondan iyi savunduklan iddiasından vazgeçsinler. Kürt halı-
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knın mücadelesinin kendi iç taleplerine saygı göstersinler. Bu halk da bir takım 
taleplerle birilerine kar§l mücadele eden diger halklar gibi mücadelenin kendi 
iç mantığı gereği bir takım sonuçlarla kar§lla§acaktır. Mücadelenin biçimleri 
degişecektir ve bir anlamda ate§kesler, Cenevre ve Lozan'lar olacaktır. Kürtler 
kimseye kar§l cihad çagnsmda bulunmamışlar ve bölgede ve de dünyada başka 
birileriyle birlikte ya§adıklannı ve ya§amaya devam edeceklerinin farkmdalar. 
Birtakım talepler uğruna verilen her mücadelede oldugu gibi Kürtlerin müca

delesinde de kar§l tarafın geriledigi anlan, ve zayıflıklan degerlendirmek zorun
ludur. Karşı taraftan gelen her türden sinyale kai'§1 duyarlı olmak ise, mücadele 
de ayakta kalabilmenin ön kO§ullarmdandır. Ancak bu şekilde. döneme uygun 

mücadele biçimleri geliştirilebilinir. Bu nedende bir zamanlar lngilizler, ve M. 
Kemal'den daha sonra Hum~yni ve saddam'dan gelen her "ate§kes" i§areti nasıl 
degerlendirildiyse, bugünde Ozal ve dünyadaki süper güçlerden gelen ve kaza
nılını§ bir mevzii demek olan her sinyal ciddiyede ele ahnmalıdır. Tabii ki, 

varlığını ve dilini kabul eden bir Özal, Kürtler tarafından M. Kemal ve Sad
dam'a tercih edilecektir. Buna §3§1rmak abesle iştigal etmektir. Çünkü Özal iki 
halkın gönüllü kotn§ulugunun ilk şartını kabul etmiştir. Ortadogu'nun dünyada 
büyük öneme sahip bir köşe oldugunu ve hiçbir sorunun çözümünde Ortadogu
lularm tek başlarına bırakılmayacaklannı herkes biliyor. Kürtler de kaderlerinin 
sözkonusu oldugu önemli anlarda dünyanın süper güçleriyle mutlaka bir biçim
de kai'§1 kar§lya kaldıklannı ve kalmakta devam edeceklerini biliyorlar. Son 65 
yıldır verilen mücadelenin bir amacı da bu güçlere kendini kabul ettirmek ve 
~ünya siyasi gündeminde açıkça yerini almaktır. bu nedenle ABD, Fransa, 
Ingiltere, SSCB vb kim Kürtlerle açıkça oturmayı önerirse Kürtlerin bunu kabul 
etmemesi diye bir durum sözkonusu olamaz. Yeter ki bu ilişki istihbarat örgüt
lerinin gizli göıii§ınelerinden çıksın ve aynı planet üzerinde ya§ayan ~ uluslar 

arasmda açık, gizlisiz- saklısız bir ilişkiye dönii§sün. Bu konuda da Kürtler 
dünyadaki diger uluslar gibidirler ve onların sahip olduklan her hakka sahiptir
ler ve sahip olmak isterler. Diplomatik mücadele her halkın mücadelesinde 
önemli bir biçim ve a§amadır, Kürt halkı da bu süreçten geçecektir. 

Kürt halkının mücadelesi ba§kalanna dÜ§Dlanlık savış degil aksine bölgede 
kalıcı bir bari§IIl yaratılmasının önemli bir parçasıdır. Çünkü bölgede en azından 

4 halkın karde§Çe yan yana ya§ama ve dayanışma imkanını yokeden bir statut 
quo'yu parçalamaya çalışıyor. Bu nedenle, Kürt h~ nereden gelirse gelsin 
yapılan her bari§ çagnsını, görÜ§Dle önerisini ve hatta Ozal'm itirafına benzer ve 
henüz hiçbir şey vaadetmez görünen belirlemeleri bile ciddiye almalı ve de 
gereken cevabı vermelidir. Bu signal Tel Aviv, Moskova, Paris, Ankara veya 
ba§ka herhangi şu anda düşman kampta bulunan bir ba§kentten de gelebilir. Bu 
durum verilecek cevabı geciktirmemelidir. Çünkü her halükarda bu devletlerin 

bir kısmı ile aynı bölgede yanyana digerleri ise gittikçe küçülen ve birçok ortak 
sorunumuzun daha şimdiden gündemle§tigi (ekolojik sorunlar, özgür bir Kür

distanı daha şimdiden y3§a0ılamaz hale getiriyor) aynı planet üzerinde ya§amaya 
devam edecegiz. Öyleyse 25 milyonluk bir halkın komşusu Türk, Arap ve Fars 
halklannm temsilcileri ile görüşmesi değil görüşmemesi garip karşdanmalı
dır. Yeterki bu görüşmeler MIT, KGB, MOSSAD vb'nin karanlık koridorla

nndan çıksm ve taraflann resmi temsilcileri arasında yapılsın, her görüşme 

kitlelere açılsın, kitleler tarafından denetlensin ve de kitlelerce sahiplenilsin. Bu 
özellikle, savaş alanlarmda kazandıklannı diplomatik masalarda kaybeden Kürt 
halkmm günümüz şartlarmda kazançlı çıkabilmesinin önemli bir ön kO§uludur. 

(•) Batı dediğimizde, bir zamaniann I. ve II. dünyalan ve günümüzde Kuzey 

içinde yer alan ülkeler anlaşılmalıdu. 
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