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ROJEV'DEN 

S. BİRLİGİ'NDE DARBE, 
DEMOKRATiK GÜÇLERE ÜÇ GÜN DAYANABİLDİ... 

20 Ağustos'da, S. Birliği'nde darbe olduğu zaman, Dergi Redeksiyonumuz 
toplantı halindeydi. Redeksiyonuınuz da, bütün dünya için önemli olan bu olayı, 
gündeminin başına alarak tarlı§tı. Redeksiyon üyelerinin değŞk açılardan yaratti
klan yaklaşımlar ve ortaya koyduklan argümanlar sonunda; oybirliği ile cuntaya 
karş tutum belirlemeye karar verildi. 

Ve yine Redeksiyon toplantınnzda, bu darbenin uzun ömürlü olmayacağı, ama 
çok kan dökebileceği gibi bir saplama da yapılmıştı. Darbenin üç (72 saat) günden 
fazla dayanmaması, Redeksiyonumuz ve dünyanın diğer demokratik güçlerinin 
öngörüsünü doğruya çıkardı. A ynca, kan dökülmeden, darbenin altedilmesi olumlu 
bir geLİ§meydi. 

Darbe çekip gitmesine rağmen, ardından tartışına ve değerlendirmelerin yapıl
ması sürecini belirledi. Redeksiyonuınuz da, bu konudaki görüşlerini, ana hatlarda 
okuyucusuna sunmayı uygun görüyor. 

Bilindiği gibi, Sovyetler Birliği'nde 1985 yılında başlayan reform sürecinin 20 
Ağustos'da ilan edilen bir cuntayla kesilmesi, dünyada büyük tepkilere yol açtı. 
Soldan sağa tüm liberal, demokrat ve anti-cuntacı kesimlerin böylesi bir cuntaya 
tepki göstermesinin oldukça geçerli nedenleri var. 

Sovyetlerdeki 70 yıllık diktatorya( toplumsal yapılanmamn sorgulanmaya başlan
dığı 1985 yılından bu yana olan geliıjmeler, dünya demokratik güçlerinin yoğun 
desteğiyle karşılan dı. Doğu Avrupa ülkeleri üzerindeki tahakküm ve kontrolundan 
vazgeçen Sovyetler Birliği, bu ülke halklannın istemedikleri yönetimlerin devrilme
lerine olanak sağladı. Sovyet Ordusu müdahale ettiği Afganistan'dan geri çekilme
kle, her ülke halkımn kendi yönetimini tayinde özgür olduğu demokrasi prensibinin 
güçlenmesine katkıda bulundu. S. Birliğinin, toplumun tüm kaynaklarnn genelin 
çıkanna olmayan bir ekonomik sistemle düzenleyen; kaynaklan, kendi kişisellüks
leri için pervasızca harcayan diktatörleri ayakta tutmaktan vazgeçınesi; 45 yıldır 
bölünmüş olan Almanya'mn birleııtirilmesine en büyük katkıyı sağladı. Kendi ülke
sinde sansürü kaldırması ve örgütlenme özgürlüğünü 70 yıldan sonra ilk kez tam
ması, S. Birliği halkımn yönetim ve denetim süreçlerine katılmasına da olanak 
sağladı. Bu aşamada, demokrasinin temel prensiplerine vurgu yapıldı. S. Birliğinde 
70 yıldır çoğu kez kendi iradelerine rağmen eşitlikçi olmayan bir birlik içinde 
tutulmaya çalışılan değişik, çeııitli uluslar: Eskiyen ve demokratik olmayan böylesi 
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bir birliğin, daha demokratik ve eşitlikçi bir birlikle deği§tirilmesi ya da kendi 
bağımsızlıldanm elde etmeleri önerisini dile getirme olanağına sabip oldular. 

20 Ağustos 1991' de demokrasinin hiçbir ilkesine saygı duymadan, demokratik 
bir sürecin sonucu alınan "kaybedilmiş olanaklan" geri almak için S. Birliği yönetim 
organlanmn en az demokratik olanlan olan: KGB, Ordu ve Komünist Parti'nin 
tutucu ve diktatarlük yanda§i yönetici ve kesimin; gerçekle§tirdikleri bu cunta, artık 
halk ve yüksek idealler adına yönetim olma isteminin çağını daldurduğunu gösterdi. 
Gerçekle§tirilen cuntanın ilk elde yayınladıgı bildiride; sansürü b"§latması, bunun 
sonucu olarak dergilerin (6-7 dı§ında) kapatılınasma karar vermesi; yeni hazırlanan 
daha liberal ve demokratik Birlik Antlll§lllasını imzalarnayağırn ilan etmesi ve 
Baltık ülkelerinde gelişmekte olan özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine saldırma
sı, cuntanın genel karakterine ve demokrasi anla~a ilişkin kuwetli ip uçlannı 
vermekteydi. 

Ama, S. Birliği halkı artık demokrasiyle başır ne§ir olmuş, özgürlüklerin tadına 

varllll§, kendi kaderi üzerinde yönetme ve yönlendirme sürecine katılmaya b "§la
llll§tı. Demokrasiyi tammasa bile, cunta bildirisinde ifade edilen diktataryayı 70 yıl 
iliklerine kadar y"§allll§, karanlık bir siyasal tarib, siyasal acemilik ve ekonomik 
çöküntünün sonuçlannı somutça görmüştü. Bütün bunlar, S. Birliği halkrnın cun

taya karşı acil ve radikal tavır alışını beraberinde getirdi. 70 yıldır yaratılan diktato
rya! yönetim mekanizmalannın milyontarla sayılan kitlelerin enerji ve bilgilerinin 
yönetim ve denetleme eylemine aktarılmaması; halkın, toplumun yönetimine katı
lınunın demokratik mekanizmalannın yaratılllll§ olmaması, bugün y"§Bnan siyasal 
problemierin demokratik çözümünü doğal olarak etkileyecek. 

Bugün eğer S. Birliğinde halk, gelişen siyasal ortamda gereğince ve yeterince 
demokratik davraııJ§lar sergileyemiyorsa; bunun suçlusu, toplumu 70 yıldır demo
krasi sürecinden uzakta tutanlar du. Halk adına her §e yi bilme, her §"yi yapma, hak 
ve yetkisini kendinde görenler, halkın yönetimi eline geçirmesi kO§ullannda, halkın 
adil ve sağduyulu davranmasını beklememelidirler.Bugün yaptıklarınuz, yarın bize 
yapılmasını istediklerirnizin göstergeleri olmak zorundadır. 

Demokrasi tamamlanllll§ bir süreçten çok, y"§anan bir süreçtir. Bazı demokratik 
hakiann varlığı ve yokluğundan ziyade, bunlan gerçekle§tirebilmelerinin meka
nizmalannın açık veya kapalı olması, demokrasinin varlığının asgari kO§ulunu tayin 
eder. Bugün S. Birliğinde bu mekanizmalar olii§İurulmaya çalı§ılıyor. Bu süreçte 
y"§Bnılacak eksikliklerin, yaniışiann toplumsal sebepler~ 70 yıllık diktatörlükte 
aranmalıdır. 

Cunta sonrası yöneticilerin demokrasi alanında yöneldikleri yasaklar, dikkatle 
izlenilmesi gereken, endi§" verici bir gelişmedir. 

*** 

PAŞA GÜVEN PUSUYLA KATLEDİLDİ! 

P ll§ll Giiven, ll Temmuz 1991 Günü, Paris'te, bilinıneyen bir §alııs tarafından 
kuf§unlanarak katledildi. P"§B Güven'in katledilmesi kısa bir sürede, radyolarda 

dile getirild~ telefonlann hemencecik i§lemesine neden oldu. Bunun iki önemli 
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nedeni vardı. Bir neden, Paşa Güven'in Türkiye devriınci hareketinin tamnmış 
simalanndan ·biri olmasıydı. Diger neden, bu ölümün özgün bir ölüm ve devrimci 
kamptaki çal!§maiun bir ürünü olmasıydı. Ölümü daha da acı kılan, çekilmez hale 
getiren ikiıici neden olsa gerek. 

Paşa Gü.ven, 1955' de Erzincan' da, bir Kürt ailesinin çocuğu olarak dünyaya 
geldi. Dünyaya geldiği bölgenin kO§nllanndan dolayı, çok küçük yli'jta iken ailesi 
gelip İstanbul' a yerleı;ti. İstanbul' da üniversite ögrencisi iken, Türkiye Devriınci 
Demokrat J-lareketinin bünyesinde aktifçe yer aldı. 12 Mart cnntasının Türkiye'de 
yarattığı depolotitasyon kO§ullannda, gençligin örgütlenmesi ve politikleı;tirilıne
sinde büyük roller yüldendi, kısa bir sürede gazetelerin de kendisinden bahsetmeye 
ba§ladığı gençlik ·liderlerinden biri oldu. Bu mücadelesini daha da genİ§letti, derin
leı;tirdi, yeni bir düzeye çıkardı. Genel Halk Harekıetinin örgütlenmesi için çalış
malanın yoğurila§tırdı, o yeni politik dönemin kO§nllarmda, siyasi örgütlenme 
olarak, DEV-SOL'un öncü kadrosu içinde, yaptığı çalışmalann ve fedekarlıklann 
bir ürünü olarak öne çıktı. 

12 Eylül 1980 Cnntasından kısa bir süre önce, örgütün karanyla, yurtdışına 
çıkmak durumunda kaldı. 1985 yılianna kadar DEV-SO! adına siyasi ve örgütsel 
çalışmalar yürüttü. 1985 yılında, örgüt bünyesinde ortaya çıkan siyasi ayniıkiardan 
dolayı, örgütten uzakla§tınldı. O günden sonra, Paşa Güven ile örgütü arasındaki 
çatışmalar yoguİıla§lı!. 5 Mayıs 1988 günü, kendisi ve harunu silahlı saldınya uğradı 
ve agır yaralandılar. O saldında polisin ele geçirdigi iki unsurun, Paşa'nın siyasi 
geleneginin içindeki unsurlar olduğu saptandı. Bu saldın, Paşa ile örgütü arasındaki 
sorunlan, yeni ve. üzücü bir noktaya getirmiş oldu. Dolayısıyla devrimci demokratik 
saflarda da, devrimci hareketin geçmiş dertlerinden olan, iç çalışmayla ilgili tartış
malara, kısır da !)lsa, yeniden yol açtı. 

Ama bıı saldın, saldın sonucu yapılan ikaz ve tartışmalar, Paşa'nın katlini engel
leyemedi. 

Paşa'nın katlinin, devrimcilerin dilijınan eliyle katledilmesinden daha farklı ve 
üzücü olması niye? sorusunun yanıtı açıktır. Çünkü, Paşa Güven devriınci kamptaki 
çat:ışmamn sonucu olarak katlediliyor. Bunun daha acı ve kalıredici bir olay oldu
ğunu, kimsenin redetmesi olanaksızdır. Zaten bütün bu tür olayiann arkasında 
vardığııttız yargıda bu olmuyor mu? Hatta bir dönem önce bu yargıya katılanlann, 
bir dönem sonra ayın kötülüğü kendilerinin yapmış olması, insanın kendisine 
yabancıla§ınasırun, kendisini inkar etmesinin ve yaptığım bilmezliğin ifadesi degil 
midir? Bu tür kalıredici ölümleri engellemek mümkün değil midir? 

Elbetteki btı sonUçlan engellemek mümkündür. Ama bu sonuçlann yokedilmesi 
için, devrimci hareketin sahip olduğu ban yapısal özelliklerinin değişmesi gerekir. 

Bu yapısai değişikliklerin yapılmasının gerekliligi konusunda, 12 Eylül'den son
rası hepimiz anlaşır görünmüyor muyduk? Tüm devrimciler bu konuda görilij birliği 
sağlayabilmişlerdi. Çünkü, devriınciler arasındaki çatışma, halkla ve hatta devrim
cilerin kendilerinde ve özellikle de o çatışmayı yaratan, yöneten ve sürdürenlerde 
bir güvensizliğe yol açınış; bundan dolayı devrimci örgütlerin her gün üye, taraftar 
ve dostlanru kaybetmesine sebep olmuştu. En önemlisi de, devrimciler arasındaki 
çatışmanın yarattığı maddi ve manevi kan kaybı, 12 Eylül cnntası gibi büyük bir 
saldın karşsında birlikte hareket etmemizi bırakalım bir tarafa; devlet güçlerinin 
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mevzi saldınlan kar§!smda bile konumlanmamızı engelledi. 

Günümüzde de bu sorun, bir hastahk düzeyindedir. Bu çatl§malann sonucu 

olarak, aynı sonuçlar ortaya çıkffil§ durumdadır. Bugünkü ortamda bunu göremey

enler, yann büyük bir hayal kınklıgına ugrayacaklardır. Bu neticeleri doguran 

güçlerin, çevrelerin ve ki§ilerin, kendilerine dönüp bakmalan gerekir. Tutumların

daki isrann, kendileriyle, mücadele ettikleri güçler ve yapılanma arasındaki farklan 

ortadan kaldırdığım, bilmeleri gerekir. 
Devrimciler, sosyalistler: insanca bir d üze u, haksızlıkların ortadan kalktığı bir 

düzen, demokratik bir düzen için savaşyor. Bu idealler içinde, insaniann canlanın 

alınamak en önemli boyutlardan birini olll§turduğunu yine de belirtmeye gerek var 

nu? Devrimciler, niçin idam cezalarına kal"§l çıkıyorlar? Bunu dii§ündükleri zaman 

bile, yapılan i§in ne kadar berbat bir i§ oldugu görülecektir. 

Yine, devrimci demokratlar d ii§ ün ce özgürlüğünden yanadırlar. Böyle olduklan 

içinde, herkesten daha fazla bunu kendi bünyelerinde ve dışlannda savunmak 

zorundadırlar. Buna ragmen, farklı dii§ünceler savunmll§ olmalanndan dolayı, 

örgüt üye ve taraftarlanmn, itharn edilınelerinin ve hatta hayatlarırun ortadan 

kaldırılınası kararlaorun verilınesinin aniann nedir? 

Başka Pll§a Güven'leri kaybetmemek için, devrimci kamptaki örgüt içi ve örgüt

ler arası çall§malar üzerine cesaretle gitmeliyiz. Örgüt içinde ve örgütler arasında 

demokratik prensipierin i§ler hale gelınesi, toleransın yaratılması ve geni§ perspek

tifler geregi ili§kilerin ayarlanması için mücadele etmeliyiz. 

Pa§a Güven katiedildiği zaman, Kürdistanİ nitelikteki çalışınalara daha fazla ilgi 

duyuyor; Kürtlerle ilgili toplantılara ve kampanyalara katılıyordu. Bundan dolayı 

da, Paris Kürt Enstitüsü üyesi olmU§tU. Bu anlanuyla, Paşa Güven, Kürtler için 

özgün bir kayıptır. 

*** 
AGAHDARIYEK 

Di bejmara çüyi ya ROJEvE de, di bin sernivisa "Rexistln@n Siyasi Yen 

Kfirdistana Bakiir ii Kadroyen Serbixwe Yen Li Sw@de Bi Hevre Civinek Li Dar 

Xistin (Riip.3)' de du şaşiyen çape çebiiye. 

Şaşiya yekem, di rupela 3-de di paragrafa pencan de çebiiye. Ev paragrafa pencan 

ku dibeje "Em@ di kovara Rojev de, nerin ii biryarin Platforma Yekitiya Ala 

Rizgariy@ (PYAR) ô p<şniyarôn Selim Keya; Daxuyaniya civine biw~nin" de 

§aşlyek heye. Rastiya paragrafe dive wek jerin bôya: 

"Erne di kovara Rojev de, nerin ô pô§niyaren Platforma Yekitlya Ala Rizgariye 

ô daxuyaniya elvine bi~nin-" 
P€§ııiyaren Selim Keya wek niviseke normal ji bo çapkirine ji kovarame re hatibu 

ü ketibfiçape. 
Şaşiya duyem, nivisa di bin sernivisa "Hevalen Berez' ku di rupeta seyem de 

destpedike ü ta rupeta pencan didomine, dilin ü p€§ııiyaren PYAR'e ye. Di desıpek 

an ji di rüpela pencan de p€§niyaren Selim Keya hatiye çapkirin (1 ji bo ku nave 

PY AR nehatiye nivisandin tekilheviyeke hatiye hole. 

Em ji xwendevanen xwe tika dikin ku li me biborin. 
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PIRSA YEKİTIYE 

ü 
İDEOWJİ 

SeidMURAD 

J i 1980 u virde, bi taybeli ji di van saıen pajin de, siyasetvan u ronakbiren Kurd 
bi hawakivekiribehs jikrizeki siyasi dikin, we tinin ziman. Rasti ji ewe ku, rexisıinen 
Kurd u kadroyen siyasi di nav krizeki piralidane. Gelek pirs u pirsgireken siyasi u 
rexisıini ku di ıekoşlna gele me de roleke giring u sereke dileylzin, be di sere gelek 
kadroyen Kur d de zelal n Inin u ji ber ve ye k e jl bersive xwe nedftine. 

Her çiqas levarqilin, tespftkirin u zirnananina pirsan ji bo çareserkirina wan 
gaveke giring bej~ le zirnananma krfz u pirsan u çareser kirina wan du tişten cuda 
ne. Ku mirov pirseke tespıtkir u ani zirnan, dive li ser sedemen ku we, an ji wan 
pirsan anfne hole u elementen ku tede xwedi roleke bune bisekine, bibfne u ji bona 
çareserkirina we, li raman, re u rebazen nu bigere u biblne. ü pirse li gor realfta 
rojane çareserbike. 

Di halen normal de u bi pirani ji di hale teqereq, tevlibevi u sergejiye de, pirs u 
pirsgireken ku le nebatine varqilandin, an di paş siya menfaeten piçôk de mane, an 
ji, ji ber binek sedeman nebatine itirafkirin, veşarti mane, di hale krize de, mirov bi 
xwaze ji nexwaze ji, xwe didine der, dikevin rojeva siyasi. fro, re"1" kadroyen Kurd 
yen siyasi u rexisiinen Kurd ev e. Ji 70 i virde, di jiyana rexislini de, dı'"tinen şaş, 
metoden ne li re, pirsen ku li ser nebatibi'in sekinandin,ji 80 u bi vir de xwe dane ri'i. 
U h evi ya çereserkirine ne. Ji bo ve ye k e xebatek pewist e. Be i ve xebate, bes bi ten e 
tespftkirin u zirnananma pirsan, wek pirseke nu, krfzeke nu tete p&j. Dibe sebebe 
sergejiyeke bin mezin. 

Krfza fro, ku rexisı in u kadroyen siyasi tedane, be şik krizeke çend seri u pir ali 
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ye. Di ware teori, ldeoloj~ siyasi, rexistim u di §ekle tekiO§ine de xwe radixe ~ 

kadroyan. H elbet, pewtst e ku, bi mentalileke nô, li gor §ert ô zurfen Kurdistan u li 
gor menfaeten gele Kord li ser van pirsan yek bi yek bete sekinandin. 

Ez, di we baweriye de me ku, nerin ô ditina ideolojik, di ve kriza ku iro, em tedane 

roleke giring u sereke leyistiye. Ji her ve yeke jl, bi kurtibe ji, eze, bi ve nivlse li ser 

fdeolojf ıi dftina ideolojik bisekinim. 
İdeoloji, wek termeki cara peyn ji gel ronakbiren Fransi ve, li dij baweri ô 

praktiken ku ji adet u tora ten, ji wan bez ıi bingebe xwe digrin u her wiha li dij 

muesseseyCn heyi ku bi wan ramanan hatine avakirin, wek ditinekC, ji M ''ilmen 
ramanan11 ve hate bikaranin. Li gori wan "tevlihevi U be ahengiya ramanan", "ji be 
qet-iya hisen pozitiffiji netica agahan te". Her wiha hevtu baweriya wan ewbfi ku, 

termen hisen pozitif ku wek "hemanen (ıinsıiren) piçıik ji hev werin veqetandin, ıi 

di bin kontrola 'tegi~tioCn zanisti de"' ji nU ve werin afirandin, we "tevlihevi U be 
ahengiya ramanan" ji bole rabe. Her çiqas ronakbiren Fransi, ideoloji, di ve mane 

de, di teoriye de anin zirnan ji, ew ideolojiya ku wana afırand, ne wek wan bevt ii 
bawerdikir tevliheviya ramanan ji hole rakir ii ne ji tekiliya xwe bi temarni ji tore ô 

muesseseyen bere qutkir. İdeolojiya ku wan afirand, pişte §Oreşa bıirjıiva. bi gelek 

hawaya di bin tesira ramane n ku bingeha xwe ji to ra digre de ma ii bi wan renga §ikil 

girt. Ideolojiya w an, wek stroktureki rama ni, parasıina saziimana bıirjıiva kir. Di 
praktike de fonksiyona propaganda ii parasıine ani ci. 

Pişte ideoloji wek termeke kete literetara siyasi ıi bi vir de, li ser rasti-nerasti, 

naverok, pCwisti.nepCwisti ya we ditinCn curbicur hatine afirandin. Munaqeşen di 
vi wari de heta iro berdewamin. 

Di berdewamiya van munaqeşayan de, binek kes batin we baweriye ku dawi li 

ideolojiye batiye. X wediyen ve diline, van iddiayen xwe nivlsin ii dane helavkirine 

ji. Le ji her ali ve gelek delila nişan da ku dawi li ideoloji ye nehatiye. Le hele ew 

giringi ya ku bere di dane ideolojiye, ji xwe gelek wendakir. Delila nişandida ku di 

jiyana civaki de, we her ideoloji bebin. Tirs ji hebôna ideoloji yen cuda nine. Tirs 

ji ditina ku ideolojiye ô ilme wek hev dibine ye. Ku mirov ve ferqe bibine, hişkiya 

ku heta roja iroyin di ideolojiye de hatiye hole ô betoleransiya dilina ideolojik 

helbel we ciye hişkiye ji şike re ô we be toleransi ji, ji toleranse re bihele. W e gave, 

we baş were dilin kuji bei reş ô spi rengen din ji hene. Di çareserkirina pirsan de 

ne bi tene reyek, le hele ji reyeke pirtir re hene. 
Dilina ideolojiye ii ilme wek hev dibine, hiç ferqeki, cudatiyeke naxe navbeyna 

wan, di praktike de yek altematifeke, yek reyeke tine peş. Di politikaye de, ji bo 

afırandina muesseseya u ji bo çareserkirina pirsan sekter[ u tengiyebi xwe re tine. 

Ev ditine, ku di hişe ınirov de qaliba çedike. Ku careki di hişe mirovan de qalib 

çebun, ınirov edi H her tişti bi qaliba dinhere. Dewlemendiô cudatiyen di civake de, 

ji her çaven mirov wenda dibin. 
Li ser formilekirin u naveroka ideolojiye, ditinen curbicur, b eta ditinen bi gele k 

hawaya li dij h ev he ne. N e ten e di ware formile u naveroke de her wiha li ser girani ya 

ku we ideoloji, di jiyana civaki de bileyize ji dilinen cuda hene. Gori binek kesan 

ideoloji; "ramanen zaniyari ne", ıe Ii gor binek kesen din ideoloji; "ramanen neza
niyari (ilmi)" ne, • kopyeke kem a heqiqete" ye, u hwd. 

Her çiqas ideoloji bi bawayen curbicur hatibe formıle kirin ji, di wareke de li bev 
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hatinek heye. Ew ji ew e ku ramanen ideolojik li gor sistemeke tete avakirin. Bi 
gotineke din,raman wilo tene alirandin ft avakirin ku dinava h ev deli h evin fthevftdu 
di nav sistemeke de tema m dikin. Ev ramanen sistematik ku em jere dibejin ideoloji, 
li gor sistema ku din av xwe de ft prensiben ku jiyana civaki bi re ve dibin ô digerinin 
bi rengeki mirovane hatibin afırandin ft avakirin dikarin rengeki bı!§ bidin jiyana 
mirov. U ku di nav xwe de ft prensiben ku tine zirnan bi hawaki totaliter avakiribe, 
arınane ô dewxwaz çi dibe bira hibe, demokirasiye na, le diktatori ye avadike. 

P<şniyaıi!n felsefi ll Ideolojik, wek tez derdikevin p<ş. Ispata rastiya wan di 
destpeki de ne mumknn e. Gava ku derdikevine p<ş, an 'pişnlyaıi!n maq{ll (just) 
'in an ji" pişnlyaıi!n ne maqlll (non juste) in. nklliyôn wan bi zernan ll pratktikô 
hene. Rasti ll şaşlyôn wan, piştô demek!, li gor çlqas bi jlyanô re di nav aheng ll 
bôahengly@ dane tône peş, derdikevin holô. 

Tezôn zanlyari (ilmi), ji ber kn rastiya wan tône tspatkirio rast (viral) ne. 
Teqabulô zanlyaıi!n feni dikin. H eta şaşl an ji kimasiyen wan neye n ispatklrin rast 
tône qeblllklrin. 

Ev yek, ferqeki mezin ft giring dixe navbeyna ideolojiye ô zamyariye. Ü her wiha 
ji ber ve yeki ye ku, dltina, tn ferqô naxe navbeyna zaniyari ll ideolojiye, tezôn 
Ideolojik wek tezen zaniyari dibine şaş e. Ji ber ve yeki ye ku Marx roleke giring 
nedaye ideolojiye ô goliye 'zanina nezanlyarl (ilmi) ideoloji ye." 

Berhemen ramani yen politik ft ideolojik, ji pewistiya çareserkirina pirs ft pirsgi
rekan, ji bo danln ft tekmilkirin, an ji, gnhertin ii ji h ol e rakirina muessesan ii dil inan, 
di pevajo ô mercen berbiçav de tene afirandin. Ev yek du karekıeren ideolojiye ne. 
Ji alikive struktiira parasıine ye ii ji ali din ve ji struktftra veguherandina mercen 
civaki ye. İdeoloji wek struktftra parasıine cama roleke negativ dileyi'ze. E w kes an 
ji grllben ideolojiye wek zamyari (ilm) dibinin, ku li gor ideoloji ya xwe muesseseki 
avabikin an ji dilineki biparezin, ve muesseseye wek mueseseyô her! hı!§ {1 mazbilt 
ii ditina xwe, wek dilina zaniyari, be şik ii be §ubhe dibinin. Di ve pevajoye de dırina 
ideolojik derdikeve pt\§. N akokiya di navbeyna muesseseyan il mercen civaki yen 
heyi de, ji bo wan kesa hiç giring nine. Ev tevger ft dilin li peşiya pi\§veçftyina civake 
astengiya peyda dike il bi hawayeki kevneperesti roleke negativ dileyize, ji bo ku 
mirov di p<l§dehatinen civaki de roleke negativ bileyize helbel ne pewist e ko mirov 
dindar, burjuva an ji nijatperest be. Her wiha kes, grub an ji parti yen ku xwe 
sosyalist, demokrat il p<l§veril ji dibinin, bi kirin il dilinen xwe yen ku re li veguhar
tinen civaki yen pozı"tiv digrin, di p<l§kevtina jiyana civaki de roleke negativ tinine 
cl. 

İrade, analiz, raman ii şilovekirinen mirov, di her wext il di her §eTti de rast 
dernakevin. Carna dibin sebebe neticeyen wilo ku mirov hiç li ser nefıkiriye, carna 
ji digihfjin neticeyen ziti dexwazen mirov. Mirov dixwaze ji her ferde civake re 
imkanen jiyaneke mirovane pekbine, civake pi\§ve hibe, le bi muesseseyen li gor 
analiz il ramanen ideolojik yen çewt ô şaş hatine avakirin, dikare jiyana civaki bixe 
jiyaneke dijwar il n eki:§. Sovyet il welaten Avrupa Rojhilal il bilyeren ku ir o li we 
dibin li her çav in. Partiyen ku li wan welatan §OTe§ çi:kirin di dexwaza jiyaneke 
mirovane de bün dixwastin li çina karker il tofen zahmetk€§ ji jiyaneke nehemçax 
derxin jiyaneke hemçax il mirovan e. Çi bil? Demokrasi, mafôn mirovi di wan 
welatan de hat e jibirkirin, ji hole rabft. Mafen mirovin il demokrasi bi seri il pe biln 
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goriya ( qurbana) nerina ideolojik. Civak, hiç bi tu ali il awayi peşve nebirin, le bi her 

awayi 50-70 sali şunda birin. 50 sal bere k esi we netice texrnin n edikir. U ir o ji her 
kesive xuyaye il herkes dizane, ev model il we dilina ideolojik kijan netice derxistin 

hole. 
Ideoloji: raman~n ri ll ribazan e, di ware form ll programa de roleke mezin 

dileyize. Mirov dikare bitıeje kn ideoloji bi wan karekleran roleki ramani ll haleti 

(instrumenti) tine ci. Ideoloji bi seri xwe ne armanca mirov e. Ji bo jcyana civaki 

ve çawa ver e organize kirin wek raman re şani mirov di de. Pivana rastiii şaşı"ya wan, 

çiqas bijiyaneve il bi form ü programan re di nav aheng il beahengı"ye da ye. U ku 

ideolojiye ve ro la xwe wendakir, bes bil armancan mirovan, ji aliyeke ve armancen 

esasi wenda dike, dinixeve ji ali din ve ji li ser miravan (kesen ku ew afırandine ji 
tede) tesireke mezin çedike ii mirov mecbiire nerina ideolojik dike. Nerina ideolo

jik, li her ti§ti ideolojik niherin, pivana rasti il şaşiye di realite ye de, di ahengi ü 

beahengiye de ne, di subjektivtzme de dibine. Nerina ideolojik, rasti il şaşiye tekilhev 

dike, dibe sedema tengi, betoleransi, hişki ii kori ya siyasi. 
Ramanen ideolojik, prensiben ku bi alı"karcya wan ramanan derketina pi\ş, destür 

ü program, ne tişten ku hiç nayen guhertin. Li gor şert il zurfan il mercen berbiçav 

dive werin guhertin ku bikaribin pirsan çareserbikin. 
Di dine de, kategoriya ku hiç li ser naye munaqeşekirin tevger (hereket) e. Ji bili 

wi her ti§t mevziiya menaqeşt! ye. Rüreşi nebe ji, kemasiil şaşiya beri mezin ewe ku, 

di dinyaki ku bi roj il seet tete guhertin de, rnirov bibeje "di raman ii ideoloji ya me 

de hiç gubartin çe ne büye" ô ve yeke bike nişana rasli ya raman ll ideolojiya xwe. 
Ku mirov li gor peşdehatü yen abori ü civaki di ditin il programen xwe de guhertinan 

çe neke; ve dewbariye nişan ne de, li paş bilyer u peşdahatüya dimine, dikeve nav 

şaşiyen bingehin ii ew rola ku dixwaze bine ci pek nayne. Ma ev mentalile ne bü ku 
rexisıinen Kurd jipolitika ya rojane dur xist? Bi gotineki din xist rexisıinen marjinal 

u be politika? 
Berhemen ramani ü tezen ideolojik, di pevajo u mercen berbiçav de tene afıran

din. Her wiha, guhertinen di merc ii pevajoyan de çe dibin ü tene hole bt xwe re di 

tezen ideolojik u ramanan de ji gubertina pewist dike. Ji bo polttikek çalek, efektif 

ürojane pewist e ku mirov, bi cesaret be tirs di polı"tiken bere de guhertina pek bine. 
Ne teze n ideolojik ü herhemen ramaniyen din, ayet e qurane ne ku na yen guhertin 

u ne ji marksizm ol e (din e). A marksizm, xist ol (din), ramanen wi xistin ayete 

qurane hevalbende wi b ün. Ü ev ye k, wek nexweşfyeke, ve k toreke ne baş roj bi roj 

xurt bu heta iro hat. Ku ez mevziiye kurt bibirim, dikarim hibejim ku; 
a-Di navbeyna zancyari ii ideolojiye de ferqeke mezin heye ü dive mirovve ferqe 

hiç ji bir neke. 
b- Di ramanan de ü di ideolojiye de her tim şik hebe. Dive mirov, di her firset ô 

guhertine de çavdart ya wan bike. W ana li gor şer! u zorfen nu bugUherine. Ku em 
ve yeke nekin çi dibe? Dilinen me dibin toqa şeytan dikevin stü ye me. Em dibin 

dilen (hesir) ramanen xwe yen ku me bi xwe afirandı"ye. Guhartinen abori il zaniyart 

(ilınf) di jtyana civaki de rewş<ln nil derdixe peş. Rewş& nil, dı"tineki nü, formeke 

nil, il di muesseseyen he yi de gubertinan ferz dik e. Em ve yeke bixwazin jt nexwazin 

jt, çerxa diroke wilo dizivire. Peşdehatinen dawin ku li welaten "sosyalist" dibin, ve 

yeke baş eşkere dikin. 
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Di Arınancan De An Di Ideoloji Ye De Yekiti 

Kes, çin ll kategori yen civaki, ji bo ll li ser arınane ll berjeweodiyen xwe yen 
konkret ll berblçav ten e cem b ev, h ezen xwe dixine yek. Ü dlsa ji bo arınancin xwe 
yen tewel Une dijl hev. Ev prenslbeke sereke ya jiyane ye. Mabesta binyata bi 
hevfldu re bfine, hatina cemhev, neji bo alirandin ll parasiina ldeolojiyeke hempa 
fi mires e. 

Ji bo polı"tikayeke çal ek (aktif) yekitiya ideolojik §ert nin e. Ü ne pewist e ku mirov, 
bi her awayi, ji sedi sed di her pirse de wek hev bifikire. Nabe ku mirov ji alıKive li 
dij politika ya dijmin ya ku dixwaze civake bixe qalibeki derkeve, ji ali din ve ji bi 
xwe hewl bide ku civake bixe qalibeki. Ev dibe sedema ji her çav revandina pir ali 
il dewlemendiya jlyana civaki il siyasi. 

Mirov, hebflneke civaki ye. Ü her tim bi la§e xwe, bi mejfiye xwe fi bi ramaneo 
xwe di nava gııbertineki de ye. Jiyana civaki, serpehatiyen mirov Ii ser dilin il 
ramaneo mirovxwedi tesireki mezio e. Gelek tabiiye ku di darheqe tiştan de dı"tinen 
mirov werin guhertin. Ü her wiha, gelek tabii ye ko ji bona çareser kirina pirsan, 
mirov xwedi pC§niyaren, re il rebazen cuda be. Ev dewlemeodiyek e. Dewlemen
diyeke wiloye ku mirov carna dixwaze le nikikare bi destxe. 

Gelo di kijan parti ya sosyalist an ji bilrjfiva de yekiti ya ideolojik pek hatiye. Ji 
xwe partiyen burjuva bi hawaki sekter yekitiya ideolojik napare zin. En di ve dexwaze 
dane, en yekitiya ideolojik bi quweta imane diparezin, partiyen me yen sosyalist in. 
Ba§ e, gelo di kijan partiya sosyalist an ji korninist de yekı"tiya ideolojik pek hatiye. 
Di partiya Bol§evıl< de, Lenin, Troçki, Zinovyev, Bubarin il Stalin wek hev difıkirin? 
Hiç dilinen cuda ne diparastin? Gelo ji bo ku dilinen wan en cuda tunebfln !oma, 
Lenin kesen sereke ji parti'ya Bol§evı1< diavet? Gelo, bi rasti ji endamen Koını"ta 
Merkeziya Parti Ya Bol§evi'k ajane emperyaliZme bfin, ji bo wi di dadigehen Stalin 
de halin "mehkeme kirin" u kU§tin. Pewiste ku em li ser vana bifikirin. 

Ji bo yekitiya ideolojik ked ll tilizi ya zede, nah@le muxaldeta civaki bibe xweye 
hezeke politik. Pôşi li pekanina bezeke xurt digre. Muxalefeta elvakl perçe dike ll 
nahele ku roleke di cl de ô bi tesir pekbine. 

Ji bo ku mirov, di bin hane partiyeke de bi hevfidu re kar bike yekitiya ideolojik 
hiç ne şert fi pewist e. Mirov ji bo armaneen xwe ten e eemhev, ne ji bo ku ideolojiyeke 
bi afirine il bipareze. Bi programeke ku arınanren mirov bi awakiberbiçav (konkret) 
dihewine tete cem hev. 

U sed nıixabin, qadroyen siyasi yen Kord ve prensibe bi hawaki berevaji dane 
pi:§iya xwe il ji avakirina ideolojlyeke, ~s ll "zauistl" dest bi xebata siyasi kirin. 
Arınane il daxwaz, şert O zurien Kmdist1ıııt yen civaki ü abori, ji bo ku bi hevfidu 
re di nav rexistineki de, an ji bi kemasi di nav hevkari ü cepheki (eni) de karkirin 
roleke giring negirt. Di felsefa rexislineo me de arınane O dexwaz ne tu tişt, le 
Ideoloji, yekitlya ideolojik her tişt bil. 

Civaka kapitalist, ji çin ü kategoriyan pek te. Hebilna wan, arınane il dexwazen 
wan en wek hev il tewel rastiyeke eivaki ye. Yekı"ti u tifaq di navbeyoa van çin u 
kadegoriyan de li ser ve esas€ pek te. Ango, ji her bihezbiln u denga di nav wan çin 
il kategoriya de tifaq dibe pirseke aktuelt il gavi. Pirensı'ben ideolojik u abstrak na bin 
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sedema tifaqa wan çin u kategoriyan. 

Di Kurdistane de gava pô.§in, §ikenandina dagirkirina Kurdistan u di civake de 

guhertinen demokratik in. Ev, dexwaza temami kategoriya ye. Li ser ve yeke dive 

yekitiya netewa Kurd bi hawaki çareser bibe. Mabesta min ne ew e ku bira herkes, 

anji temami kategori di bin bane partiyekil de werin cem hev. Di musseseyen milli 

u demokratik de u her wiha di bin bane cepheyeki ku Kurda bigı1ıine ve armanre, 

bi hev re karkirin wek gaveki ~in pewisti pe heye. 

Pewistiya millete Kurd, bi yekiti il hevkariyen fıreh heye. Ev, dexwaza yekitiye 

dibe ne tene dexwaza kesen dilsoz il welatparezen Kurd be. Her wiha pewistiya 

sosyaliste n Kur d ji bi yekitiyen fire h, tifaq il hevkariye h eye. Serkevtina şore§ll Kur d 

giredaye ve yeke ye. Di vi wari de nerineke nil, niljeniyek pewist e. Pirsa yekitiye il 

hevkariye, wek erkeke şewate li pO§tya welatparez u sosyallsten Kurd, wek pirseke 

ta iro ne çaraserkiri, li heviya çareserkirine ye. Dive çareserkirina ve pirse wek 

rabirdil, bes di gotine de nemine. O ji bo ramanan u yekitiya ideolojik ev yekiti il 

hevkari neye sabotekirin. 
Niherina ideolojik, him di tekiliyen navbeyna rexisıinan de il him ji di tekiliyen 

navrexistini de betehemuli u hevildu neqebillkirin il tengiye bi xwe re line. Re li 

munaqcıeyen li ser dilin il prensiba digre. Di rexisıinen Kordisıane de ev yek bi 

hawaki gelek teng, wek prensibeki sereke hale mcıandin. Di tekileyen navrexistini 

de, komiten merkezi, çi bigota, çi binivisiya rast bil. Tespitkirina politikayil bes di 

des te komı!en merkezi da biln. V e ye k e re li demokrasiya navrexistini digirt. Di 

rexisıine de prosesa demokrasiye ji hole radikir. Re nedida ku her endam li gor 

zanebiln il serpehatiyen xwe levi kare avakirina politikaya rexisıine bibin. Re li 

#etina kadroya dihate girtin, ew be berhem, tiral u be mudaxele diman. 

Tekiliyen di navbeyna rexisıinan de ji li gor dilina ideolojik dihate mcıandin. Ji 

ber ku ideolojiya her grub il partiye, ideolojfya h eri rast, "Ideoloji ya zanyari (ilmi) • 

bil, her wisa grub u partiyen din, xwedlyen ideoloji yen~ ne zanyaribiln. Mentalita 

pewistiya bi hevildu re karkirine li ser vi xiıne qels ii şaş halibil avakirin. Min li jor 

ji anı'bu zirnan ku pewistiya hatina cemhev ii bihevildu re karkirine di arınanren 

ınirov en wek hev de ye. Kes ii grilben ku armancen wan wek hev in dive li ser 

programeki ku van armancan dihewfne de ben cem hev. Kesen ku armancen wan 

cuda ne, an ji di temaıni armancen xwe de wek hev ninin, li ser arınanren wek hev 

pewist e ku eni (cephe) il tifaq pek binin u bi vi awayi re ya hevkari ye ve kin. U 

mixabin rexisıinen me li gor ve prensibe ne, li gor nerina ideolojik nezike ve pirsa 

giring biln. Eni ii hevkariyen ku hat in avakir in, ji ber nerina ideolojik di wexteke kurt 

de ya ji hole rabiln, yan ji wek giriya korkete hev be fonksiyon ma. 

Di rexisıinan de şerte yekitiya ideolojik roleke negativ pek ani. Bii sedemaji hev 

veqetendinen nepewist il ne di ci de. Rexisıinen Kurd roj bi roj piçiik kir il ne ~ı 

ku muxalefeta civaki mezin il xurt be. Li ser prensibeki bihev nekirin ii tekili yen 

§exsi biln sedema veqetandina ii ev yek ji bi teoriya "cudatiya ideolojik" hate izah 

kirin ii xeınilandin. 
Ji bo ramane n ideolojik k esi sere xwe ne i!§and. Di vi wari de serC§andin ne hewce 

bii ji. Piraniya rexisıinan di qampa Yekı!iya Sovyet, Ç'ın an ji Arnavute de ciye xwe 

ye giranbuha girtibiln. Ramaneo ideolojik il politikayen ku li merkezen wan qampa 

dihatine afirandin, be i ku li ser bifıkirin ku bi tekO§ina gele Kur d re u bi şert u zurfen 
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Kordisıane ve, di nav ahengiye de ye an na, wek ayeıe qurane be guberandin qebfıl 
ü binbarek bün. Gifıegoyen di nav rexisıinan de bi pirani li ser wan bil. Ji bo wan 
ramaneo ideolojik fi politikan, hevüdu "sosyal faşist fı bozkurten Mao ci" bi nav 
dikirin. Ji bo wan, xwina şoreı;geren Kord di haıe rijandin. Ü dibü sedema dujmi
naıiya navbeyna rexistinan, yekiti ü hevkari saboıe dikir. 

Pirsa rexisıineki çawa fi xebata rexistini, li gor mercen civaki tene çareserkirin ü 
dive bi arınance re dinava ahange de be. U sed mixabin ev ji ji bo kadroyen Kurd 
hiç giring nebü. Modelen qampan ji bo ve pirsa girig ji çare u derınane beri baş bü. 

İro bi hawakipirsa qampanji hole rabüye. Ev rexisıinen me yen ku hevüdu dujmin 
diditin, bi kemasi be ji gihi§tin ferqa şaşiyen xwe fi hewl didin ku bi hev re kar bikin. 
Ev proseseke pozı'tif e u ji bo me Kurdan gaveki p&j fi baş e. 

Pirsa Kurdistan di iroyin de ji her deme pirtir di dine de aktuel büye. Gele Kurd 
ji ne di rewşa bere de ye. Hişyar büye fi bi xurti doza mafe xwe ye netewi fi 
demokratik dike. A ji rexistin, ronakbir u kadroyen Kord tete xwestin yekiti fi 
hevkariye. 

Armaneen me il bejayi yen me yen bevbeş ku iro hene,ji bo hatina me ya cemhev 
fı ji bo hevknıiye ji "yekitiya ideolojik" fı ditina ideolojik pirtir giringtir e. Di 
dexwaz, mentalile ll tekiliyan de reformek pewist e. 
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LI SER ZIMAN ÇEND GOTIN 

Dara ROŞAN- Bawer DELiL 

D i dir o ka netewayan de zirnan ciyeke pir gir an digre. Zirnan halete hevfidu 

fehmkirina insan e. Bi we wasitaye ku mirov çand il diroka xwe il yen gelen din 

ferdibe. 
iro, di dine de her netewek bi zimane xwe qise dike; bi zimane xwe çanda xwe 

p&jve dibe. Di nav neteweyekfbindest de hısen netewfji bo hebün il berdewamı)ıa 

netewe ciyeke giran digre. 
Zirnan, ji bo netewaya Kur d jf roleke giring dillze. Ji her mileti biltir hewcedariya 

Kurdan bi zimane wf heye. kurd mileteki bindest il Kurdistan ji di gel çar dewleten 

koloylasit ve hatiye perçekirio il di her perçeki Kurdistane de, zordest, zimane xwe 

bi dare zoreferime elikin il bi sala ye dixwazin zimane Kurdan bi me bidin birkirio 

il ji hole rake. Arınanca wan ew e ku gele Kurd zimane xwe di jiyana xwe ya rojane 

de bi kar nayne, nenivisine il nexwine. 

Kolonyalisten Tirk, ji sala 1923 il virde li ser zimane Kureli qanilnen nijadperes

§OWen me§andiye. Heta ji deste wan hatiye zimane Kureli qedexe kiriye. Ke li ser 

zirnan e Kureli xebat k iri be, zor, teda il zindan dı "'iye. U bel e disa ji nikaribüne 

zimane Kurdi ji hole rakin. 
Di dine de, zamyari il teknoloji, roj bi roj pil§ dik eve. Gelen di ne ji bo pil§vebirina 

zirnan il çanda xwe, ji ve teknolojiye fede dibine. W ek radyo, video il televizyone .. 

U sed mixabin Gele Kurd bi zirnan il çanda xwe, ve teknolojiye nikare bikarbine. 

U ev teknoloji ji gel dewleten kolonyalfst ve, li dij çan d u zirnan e Kur d! wek haleten 

asinu1asyone tene bikaranin. 
Tir k en xwinmij, ba§ dizanin ku bi qaniln i\ qedexeyan, bi care k e ve nikarin Kurdan 

asimile bikin. Ji ber ve yeke ji, ji bo asinu1ekirina Kurdan bi haletil metoden cur bi 

cur yen tekniki progremeki dür ı1 direj dane pi!§iya xwe. Ev §ilst-hefte sal e ku ve 

programe didominin. 
Em ba§pe dizanin ku zirnan bi carekive i\ bixweser demeketiye hole. Di destpeka 

mirovatiye de, di nav insanen bere de qise kirin bi renge iroy)n tune bil. Insanen 

bere, di nav xwe de deng derdixistin i\ bi nişanen destan bi hev re qise dikirin. Pi§ti 

demeke dür i\ direj, ew dengen ku derdixistin maneyeki dane, nav li ti§tan kirin i\ 
van dengan di nav sistemeki de , di nav xwe de bikaranin. Di tekiliyen xwe de bi hev 

ı1 du re hin hesantir dan ı1 standin. 

Gava ku Kurdistan di gel du dewleten dagirker ft talankar (Osmani-frani) ve cara 

pil§in hate perçekirin, Kurdi nebatiye qedexe kirin ft Kurdan ji bo ku Kureli qise 

kirine, zor i\ teda nedı"tine. Di Osmaniya de ünsfrra nınmete ji unsura mil e tlye zedetir 

rol dileyfst. Ji ber ve yeke ji zimanen gelan qedexe nedikirin. Pi§tt Ihtilala Fransa ya 
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burjuwa, iinsfira milli di jiyana gelan de roleke sereke leyist ii his ii zanina millihale 
hole. Ji we deme §Un de, bi derengi be ji reW§enbiren Kurdan bi Kurdi kovar ii 
rojname derxistin ii doza pS§vebirina zirnan ii çanda Kur<li, mafen netewi kirin; 
dagirkeren Kordisıane ew sorgun ii zindan kirin: Kovar ii rojnameyen bi Kurdi ji 
qedeıre kirin. 

Bi peymana Lozan, cara pS§in Kurdistana §irin, welate bav ii kalan bi çar perçan 
hale perçekirio ii parve kirin. Ü her wisa di her perçeyen Kordisıane de zirnaneki 
biyani li ser Kurdan hale ferz kirin. Her çiqas em Kordisıane wek welateki qebUI 
dikinji, le hele §ert ii mercen her perçeyi aliyenxwe yen ciida ii taybetihene. Evyek 
ji, li ser tekO§ina wan a siyasi ii çekdari xwediye tesireke ye. 

Li Iran ii Iraq e hebiina Kurdan te qebUI kirin, heta li Iraqe Kord bi zirnane xwe, 
di dibistanan de dixwinin ii di radyo ii televizyona de programen bi Kurdi tene 
we§andin. U Tirkiye hebiina Kurdan naye qebiil kirin. Kord wek Tirken çiyayi tene 
bi nav kirin. Li ser zimane Kurdi asimilasyoneke mezin heye. Heta wexteki li Tirkiye 
Kurdeki bi zimane xwe qise bikira, bi pere il bi ledane dihate cezakirin. Tirken 
xwinmij il nijadperest dixwestin Kurd ii Kordisıane bidin ji birkirin. 

Di serihildanen 1920 - 38-an de Tirkan bi bezaran keç ii xort, jin u mer, zarok ii 
piran, bei ku ferqeki bixin nav wan, kuştin. Disa bi bezaran malhalen Kord halin 
perçekirio ii sorgun kirin. Nedihiı;tin ku ji çar-penc malbatan zedetir Kord di ciyeki 
de bi ci bibin. Ji van surgiina arınane ew bu ku Kurda di nav Tirkan de hin zii ii 
hesantir asimile bikin. 

Her wisa bi surguna Kurdan, a Anadole ji tern nedikir. Ji Anadole bi bezaran 
Tirk anin, di Kordisıane de bi ci kirin u imtiyazen mezin dane wan, ku Kurdan di 
Kordisıane de ji asimile bikin. 

Tirkan zilm ii zora xwe roj bi roj li ser Kurdan zede kirin. Ji bo ku kurd zirnane 
xwe ye zikmaki ji birbikin ii nepeyivin. Ev 60 sal e ku Tirken nijadperest hebiina 
kurdan, çand ii zimane Kurdi inkar dikin u bi dare zore zimane xwe (Tirkl) di her 
aliye jiyane de, li ser me ferzkirine. U hele disa ji heta roja iro nikaribilne zirnane 
Kurdi ji hole rakin. 

Ji vir u §eSI - hefte sale bere, piraniya Kurdan di gundan de rudiniı;tin, dayin u 
standina wan bi Tirkan re zede tune bu, an ji bi re ya muxtaren Kurdan danustandina 
wan hebU u di gundan de dibistan ji zede tune biln. 

Di w e deme de xwendevan univiskaren Kurdan ji zede tu ne bii n. Kur d ku mecbur 
nebilna bi tirki qise nedikirin. Ji her ve yeke ji asinu1asyona Tirkan a ku je dihat 
xwestin bi d nediani. 

Tirkan xorten Kurdan di 20 saliya wan de dibirin le§keriye. Muessesa le§keriye 
wek muesseseki asimilasyone ji li dij Kurdan bi kar dihate anin. Gava ku Kord ji 
le§keriye dizivirin, di jlyana xwe ya rojane de Tir ki bikarnedianin ii bineka ji wan 
Tir ki jl binive birdikirin. 

Kolonyalisten Tirk, asimilasyona xwe bi sistem u program, di dibistanan de 
destpekir. Ji sala 1950-i u virde Tirkan di binek ciyen Kurdistane de dibistanen 
mezin vekirin u zaroken Kurdan ji malbaten wan qetandin u di wan dibistanen 
heremi de dan xwendine. Mabet ji ve asimilasyona zaroken Kurdan bu. Di dibista
nen heremin de pirtuken nijadperest bi zarokan didane xwendin. Propagandaya 
Tirkçitiye dikirin u ne dilıi§tin zarok di dibistane de ii li derveyi dibistane bi hev re 
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Kurdi qise bikin. Di tehtlla havine de zarok diçOn gund ii malen xwe çend meh be 

ji, li cem malbaten xwe diman. Cardin vedigeriyan dibistane. 
Zaroka pişti xwendina xwe ya dibistanen heremi diçiin dibistanen bilind ii ku 

dibistanen xwe diqedandin, ji bo ku di muesseseke dewlete de kar bikin, xwe inkar 

dikirin, xwe Tirk dihesibandin ii weki Tirkan difıkirin. Pirtiik ii rojnameyen Tirkan 

dixwendin, tekiliyen wan yen zede bi Tirkan re hebOn. Di jiyane de xwe Tirk qebı'il 

dikirin. 
Em di we baweriyedane ku asirnllasyona heri mezin ii bi herhem di dibistane de 

destpekir ii bi we tesira me zin, bi h ezaran Kurdan zirnan e xwe ye zikmaki ji birkirin. 

Dewleta nijadperest a Tir k nedihişt ii re nedida ku tu pirtiik ô rojname bizimane 

Kurdi çab bibe ô der biçe. U nedihiştin bi vereye çand ii zimane Kurdi pS§ve biçe. 

fro ji her wisa ye. 
Di bajaran de tekiliyen dewleta Tirk yen siyasi, ticari ii hiquqibi zimane Tir ki bii, 

ji ber ve yeke ji bajari, Tirkiji gundiyan b"§tir ferdibin ii xwe inkar dikin. Pirr caran 

xwe Tir k di hesibinin. 
W ek me lijorji got, di dine de teknolojiroj bi roj pO§ve diçe il Tirkve teknolojiye 

ji bo asimllasyone bi kar tine. 
Em dikarin bibejin ii pirseke din ji bikin, ku Gelo bi kijan metoden din Kurd 

asimlle bOne? Gele Kurd ji aliye abori ve gelek feqir e. Li Kurdistane industriya 

gir an il karxanen mezin tune biin. Ji ber ve yeke ji, bi bezaran Kurd be kar e. Ji bo 

kar binek havinan ô binek ji bi temami malen xwe bari bajaren mezin yen Tirkiye 

dikin. Di van bajaran de jiyana xwe didominin. Eleqeyen wan yen civaki di ciye kar 

de ii wek din bi Tirkan re ye. U bi Tirki qise dikin. Zaroken wan li we dere mazin 

dibin, Kurdi fernabin ii xwe Tirk dihesibinin. fro bi nu1yonan Kurd xwe Tirk 

dihesibinin. Hinek ji wan dizanin ku ew Kurd in, le Kurdi nizanin: Zaroken wan ji 

Kurdi nizanin. 
Burjuwaziya Tir ka kolonyalist ji aliyekive Kurda di karxanen xwe de erzan dide 

xebitandin ii ji ali din ve ji, Kurdi bi wan dide ji birkirin. Wan asinu1e dike. 

Asinu1asyona li ser Kurdi bi vi §ikti ji bi ser dikeve. Her çiqas bi mllyonan Kurd 

asimlle bOne ji, ku Kur di ji ho le ranebiiye. Dijmin nikare bi temamili hemberiKurdi 

bi serkeve. Di vi wari de em dixwazin li ser rola jinen Kurd bisekinin. 
Di destpeke de em jinen Kurdan re sİpasiyen xwe pO§k€§ dikin. Pirani bi saya 

wan, zimane Kurdi di bin zilm, zordari ô asimllasyona tirkan de ji hole ranebilye. 

Em iro baş dizanin ku asimllasyona Tirkaheri bindik tesira xwe li ser jinen Kurd 

kiriye. Gelo çawa tesira Tirki li ser jinen Kurd zede nebilye? 

Em dikarin bersiva ve pirse wiha bidin: Piraniya Kurda li gunda riidinin. Ji vir il 
20 sal bere di piraniya gunden Kurdistane de dibistan tune biln. Ew gunden ku 

dibistan te de hebOn ji, Kurdan keç€n xwe nidişandin dibistane. X wendin ii nh>isan

dina Tir ki femedibOn. Yen ferdibiin ji bindik biin il di jiyana rojane de bikarnediani. 

Tişteki din heye ku eleqeyen jinen Kurd yen ticari ii abori ji tune bOn ii tu tekiliyen 

wan yen civakibi Tirkan re tune bOn. Jinen Kurd di mala xwe de ii di tekiliyen xwe 

yen civaki de Kurdi bikardianin. Zarokan pO§iye di hembeza diyen xwe de Kurdi 

ferdibOn. Piraniya zarokan heta ku dest bi dibistane dikirin Tir ki nizani biin. 

Dijmin ji bo ku Kurdi qedexe bike her çiqas hewl dabe ji, nikari bil di malen 

Kurdan de qedexe bike. 
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U iro piraniya ti§ten ku me li jore am)e zirnan hatiye guhartin. Teknoloji ketiye 
her mal e, gunden Kordisıane yen be dibistan nemane. Pirani ya Kurden bajari Tir ki 
ferbftne u di male xwe de ji, Tir ki dipeyıVin. Di nav gele me de Tirki peyivandin roj 
bi roj zede dibe. Kurdi tete ji birkirin. Asiınilasyona dijmin di her war ô aliyi de zor 
dide ser gele Kurd. 

Em dikarİn bi hesani bibejin ku asimı1asyona di mercen iroyin de berdawam e, 
hiç di tu wexti de nebôye. Li jor ji me behs kiribu, ku di dine de i1m u teknoloji roj 
bi roj p<!§ve diçe, her roj ti§teki nu icad dibe. Gele me ji piraniya van wek gele dine 
bikartine. iro hUyerek li k e dere dine dibe ô bila hibe em di we roje de di male xwe 
de dibizin. iro di her male de radyo ô televizyon ü hw. heye. televizyon, radyo ô 
telefon gihi§tiye gundan, sere çiyan ji. Van deh salen dawiye dewleta Tir ka giraniya 
xwe daye ser van ti§tan. Ji vir ô du sal bere waliye kolonyalist ye hererne Hayri 
Kozakçioglu wisa digot: 'Erne sere male her gundiyeki televizyoneke bidin." Ji bo 
ve yeke ji kampanyeke gelek mezin vekir. Dewlemenden Tir k bi alikariya pere ô 
televizyona (be reng) tevayi ve kampanya ye bftn. 

Em baş dizanİn ku dijminen Kurdan ve yeke ji bo qenciya Kurdan nake. Çi dikin 
ji bo xwe ô ji bo asimı1asyone ô ji bo berdewamiya sazômana xwe dikin. Arınane ew 
bu ku Tirki di her malhata Kurd de were qise kirin. 

Di ve asimilasyone De Gunehen Şo!"e§geren kurd Çiye? 
Asimı1asyona li ser Kurdan wisa xurt hate me§lllldin ku, Kurdan zirnane xwe ye 

zikmakibirkirin. Şoreı;geren Kurd jiji ve yeke para xwe girtibôn. U hele §Oreı;geren 
Kurd ji gel zedetir asimile bibun. Bi hawaki §Oreı;geren Kurd dibftn sebebe asimi
lasyone. Kadroyen §Oreı;ger di çun gundan u bi gundiyan re Tir ki dipeyivin, propa
gandaya xwe di gund u bajaran de bi tir ki dikirin. Belavok u kovaren xwe bi Tirki 
dinivisaudio il belav dikirin. H eta wan ev kar ji Tirkan baştir dikirin. Şoreı;ger bi xwe 
Tirki dipeyivin le dixwestin ku gele Kurd ji bi tirki bipeyıve. Ji bona Kurd ô 
Kurdistane tekO§in didan, le hele bi Kurdi qise nedikirin. Di çiln gund il bajaran ji, 
gele me re bi Tirkibehsa, Lenin, Stalin,Mao ô teoriya se dine, dikirin. Behsa dirnka 
Kurd nedikirin,le behsa ti§ten dine dikirin il zimane gel nizanibftn qise dikirin. 

H eta ir o ji piraniya belavok ô kovaren ku §Oreı;geren Kur d derdixinin bi Tir ki çap 
dikin. E w yek bi girani alikariya asimilasyone dike. 

Li Ewrilpaye neziki milyonek Kurd hene. Piraniya wan ji Tirki dixwinin u 
dipeyivin. iro li Elmanya, Fransa il hw. din §Oreı;geren Kurd, Kurdi fernabin il di 
nav hev de bi Tirki deng dikin. Em baş dizanin ku li ser Kurden Ewrilpaye ji tirsa 
dewleta Tir k, zora cendirme il polise n Tirkan ji tune ye. U disa ji bi riza xwe Tir ki 
qise dikin. Gelo ji bo çi bi Tirki te qise kirin? Gelo çima parti il kadroyen Kurd li 
ser ve pirse nasekinin. Wexta te xeberdan, binek partiyen me dibejin em li Elma
oyayil bi bezaran xwediye endam il terefteran e. Gelo ew beqarardari nine, çiye? 
Dive partiyen Kur d giraniyan xwe bidin ser Kurdi, giftigoyen xwe bi Kurdi bikin, 
kovaren xwe bi Kurdi derxinln. 

iro, rojnama Arınane il Berbang bi Kurdi tene te nivisandin. Em bawerin gele 
me Kurd bi wan zor dilşa ne. Dive kadroyen Kurd, bi Kurdi qise bikin, bifikirin il 
bigihijin §OXSİyeteki Kurdi. 
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XEBAT LI KİJAN PERÇEYİ 

BISER DIKEVE? 

Bareş BATTt 

" 
lro sed salin ku Kurd ı;ere ji bo bidestxistina welatek serbixwe didominin. 

Sebeben hiserneketine gelek in. Y ek ji wan perçebuyina welate wan Kurdistan e. 

Ew ji ne bes e, edi perçebilna Kurdan bixwe ji "Xwe ya li ser birin@" ye ll gelek 

fersenden heja jidest berdane. Nijinandina bezen çekdar, birekvekirina organiza

syonen demokratik u karllbaren di yenji bo ve arınance tev, bindik-gelekli ser vi 

bingebe "perçebilne" ll li gor disa bingebe hebilna "perçe" hatine darnezrandin. Ev 

yeka daxwaza dijmine Kurd e u ji neçari Kurd ji tede be§dar bilne. 

Daxwazen wek; "serxweblln, federasyon, otonoml, maan netewlll mal"en demo

kratik" div@ ji nu de werin munaqeı;e kirin. Ji ber ku reali"teya Kurdistana iroyin ne 

wek ya beriya bist sal bere ye. Hinek pirsgirilk iro ji dema bori behtir u zelaltir ten 

xuyakirin u iro dijwartir bilne ku helkirina wan edi dive bi binek riyen din yen 

modem u li gor van realı'"teyan bete munaqeı;e kirin. 

Ev pirsgirek bi kurti ev in: 
1) Perçubllna Kurdistan re li ber serxwebllne digre! 

2) Pirhibeziya dewleten dagirker re li ber ı;ere çekdarl digre! 

3) Hebilna petrole li Kurdistan, bazara ekonomik ya cihane tevlihev dike ll re li 

ber pi§tgiriyek navnetewi digre! 
4) Sinoren dewleten dagirker yen ku ji aliye Koma Netewen Yekgirti ve naskiri 

ne li ber damezrandina dewleten otonom bi awaye "meseleyen nav dewlete" digre ü 

"heq@ qawln" tim dixe destil neteweyil serdest u hukumdar. Kurd di nava van 

dewletan de tim minorite diminin. 
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Mirov dikare van xalen jor pirr bike, le bi a min xalek gelek giring heye ku iro 
di ve bi xurti were munaqey: kirin ku e w jimesela "demokrasi" ye. Li kijan "per çe yi 
u bi çi awayi "demokrasi" u bi rexistinek çawa u bi çi daxwazi!!! 

Heger ınirovo-li perçeyen Kurdistan yek bi yek binere u tecrübeyen bori bejing 
bike, we eşkere xuya bike ku ev fersend iro li perç€ bakftr (Tirkiye) re dicle xebatek 
"demokratik" ji bo bidestxistina mafen netewi-Kur di u dikare re b ide damezrandina 
dewletek otonom a Kurdi dinava sinoren Torkiye de. Gelo çima? 

Ji ber ku: 
1) Dewleta Tirkiye; li gor dewleten di yen dagirker, dewletek ji aliye ekonomik 

veıar e. 
2) Dewleta Turkiye; giredanen xwe yen gelek xurt bi Ewropa ve heye, di ware 

demokrasi de ji her se dewleten di yen dagirker u bi geleki li ~tir e. 
3) Di nava dewleta Torkiye de; Kurden §ehreza u xwenda pirr bftne, li bajaren 

Torkiye yenmezin bejmerak gelek bilind Kord ciwar bune u bi dengeki gelek bilind 
qala Kord u Kurdistan dikin. 

4) Di parlemento ya dewleta Tirk de gelek Kord bi ci bône u xwe dane qebôl 
kirin. 

5) Li Ewropa bi sed bezaran Kurd ô Tirkeu demokrat xebate ji bo pekanina 
demokrasi li Tirkiye dikin ô gelek gaven hilja ten avetin. Dewleta Tirkiye beyi 
alikariya hemwelatiyen xwe ya ekonomik ji Ewropa nikare xwe bilivine. 

6) Perçeye Kurdistan ye mezin li Tirkiye ye ô dikare giraniyek baı; li ser dezgeha 
dewleta Tirkiye bike. 

bi §ehrezayi, pi§tgiri ô alikariyek organizekiri di navbera bilzen Kurdi ô penaber 
u mihaciren Kord yen li Ewropa u nava Tirkiye de, gaven gelek xurt ô mezin dikarİn 
bene avetin. Ev gav, insiyatlv dive ji aliye organizasyon u rexisıinen Kordisıana 
Bakfir ve be avetin. Dive berin cem hev u hevfidu be bazara §"XSi qebfil bikin. Bi a 
min riya azadiye li jora Kurdistane ye. 
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ARMANC, STRATEJi ÜYEKBÜN .. 

Yekiti Gulbaran 

G ava ku mirov li diroka Kurdistane dinere dibine ku armancen Kurdan yek e: 

Azadi ü serxwebün e. Hernil rexistin ji ji bo milete Kurd azadi dixwaze. Bes 

stratejiyen rexislinan yek nine. Li Kurdistana Bakôr arınane ô strateji (bi pirani) 

"Kurdisteneke Serbixwe" ye. U li beş6n <lin "otonomi" ye. Ango strateji yek nioe ô 

ji bo ve yekejiKurd zfı bi zô nikarin di nav xwe de yekbôneke ırurt pekbinin ô bi hev 

re kar ô b aren mi§terek b im "§inin. Pir sa yekbône demeke dôr ô direj e di nav Kurdan 

de te munaqe§t' kirin. Ev munaqeşe nezı1<e 60-70 sal dom dike. Hemô rexistin ô 

kadro her tim qala (behsa) yekbône dikin. Ev munaqe§t' ô axiftina 10 sal e li 
Kurmsıana Bakür di rojeve de ye. Hinek kes ilibej in "bila tevgeren sosyalist di nav 

xwe de bi bin yek." Hinek ji <li bej in "edi sosyalizm ml ri ye ô bôye mefta. Ji bo ve yeke 

ji xebata sosyalist bewce nin e. Xebata welatparezi pewist e •. " Bi kurti pirsa yekbône 

tevlihev bôye. Wisa xuyaye ku konferansa netewi <li demeke kurt de xevn e. Ji her 

ku sazômanen kolanyalist li diji dexwaza serxwebfine ne ô nahelin Kurd werin cem 

hev. 
Gora min bilyeren <li welaten sosyalist de çi:bôn, li ser hezen Kurdistane tesireke 

mezin çekiriye. Heviyen gelek welatparezan şikiyaye. Bes ev naye we maneye ku em 

dev ji sosyalizme berdin. Ji her ku sosyalizm n emiriye ô hio ji sosyalizm ji bo milete 

me xelasiyeke pak e. Çewti ô xeletiyen doxmatizıne mirine. Kinge çiniyeti li <line ô 

li Kurilistane ji hole rabe, we gave em dikarin bibejion ku "sosyalizm ji bo Kurdan 

pewist nlne! . ." 

Perspektlva Yekbône ..• 
Em baş <lizanin ku li Kurdistana Bakôr ronakbiren Kurd hin nebibôn Kurıl, bôn 

"sosyalist". Ev xeletiya bu sedemen cudati ô paşketine. Bere 12-e İlone <li navbera 
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hezan de tekiliyen biratı nemabfuı. Sedem çi bu? Her hezeke digot ku "be me 
şon!§l!er u sosyalist tune ye •• ." Di hezen Kurdan de pazbilindi bulcim diajot. Tu kes 
nezike hevkari u pi§tgiriye nedibô. Hemô rexistio dije pirrrengi bôn. Ev dijitiya ji 
bu sedem ku gelek welatparez ô şoreşger ben kll§tin. Di nav rexisıinan de putperezi 
xwe ııi§an da ô rexistin wek koma moridan bôn. Disa rexisıinen Kord dev ji 
aqilmendiya vala bemedan ô tevgereke yekdest nemf§lllldin. Ji ber ku "sosyalizm" 
di dest wan de bibô wek mare reıı. Gava ku bilina wan teng dibu, gopale xwe yen 
efsUnkar derdixistin hole fı bi ve kilmasiyen xwe "diedilandin!!!". Gava ku mirov 
beriya 12-e İlone dinere çavtariti, bilm tengi, nehi§paki, birakuji, cudatiyen va1a 
dibine. 

Pi§ti 12-e İlone hezen Kurd ditin ku welatparezi fı sosyalisli tene male wan nine. 
Hedihedi dev ji çewtiyen kevn berdan ô nezikihev bfuı. Bi rast! ev gavaji bo civata 
Kord giring bô u berjewendiya gi§ti ji pewist ılikir ku Kurd bi hev re bime§in. 

Ez dixwaziro li vir kevaneke vekim. Pirsa yekitiye ji 74-ao vir de Li Kordisıana 
Bakôr te munaqeııe kirin. Dikarim hibejim ku di cudatiya Rizgariye de pirsa yekı"ti 
roleke mezin listibfı. Bes hewce nedikir ku Rizgari bibe du beıı. Ev pirsa di dema 
Ala Rizgariye de ji dom kir. Ala Rizgariye di pirsa hevkariye de gaven giring avet. 
Bes Ala Rizgari ji dervayi rexisıinen sosyalist u çep bi kesi re kar nemeııand. Gora 
min ev kemasiya Ala Rizgariye bil. 

İro pirsa hevkari u yekitiye dom dik e. Pewist e ku yekı"tiyeke çawa em dixwazin, 
gelek em b~ bizanin. Beriya we jl hewceye ku em "otokritiken" xwe bikin ô ji 
kilmasiyen kevn bifılitin. Heq e ku em rexne li xwe vekin, dema ku em xwe rexne 
nekin, em oikarin bigehio encameke b~. 

Ji bo ye kitiye h eta ni ha gele k gav hat in avetin, bes ji ceribandina yekbfuıe li berçav 
ti§tek nemaye. Ji ber ku gava ku hez lawaz dikevin dixwazin lawaziliyen xwe veııerin 
ô çav milet bigirin, serili pirsa yekitiye dixwin. Di gel ve hinde gelek hez di pirsa 
yekı"tiye de hi§pak nioin. Ev jl dijwariyeke mezin e. 

Wisa dixuyaye ku pirsa yekitl ô xebata hevkarlye ji bo Platforma Y ekı"tiya Ala 
Rizgariye jl pirseke giring e. Dive em bigehin encameke ô di pirsa yekittye de çi 
difıkirin ô yekı"tiyeke çawa dixwazin? em zelal bikin. 

Ez wisa difıkirim ku gave yekitiye dive li welet be aviitin ii kadroyen Ewrupa jl 
ah"kariyen welet bikin. Ji her ku xebat ô tekoşln di hundire welet da ye. Em him 
dixwazin rexistineke demokratik avabikin, him jl hln kilmasiyen kevn didominin ô 
dixwazin kadroyen welet bila giredayi Ewrupaye bin. Dive em ji van nerineo şaş fı 
çewt dev je berdin. Bi gora min, di pirsa yilkiliye fı rexistin ava kirin de, dive insiyatif 
di dest kadroyen welet de be. Li Ewrupaye heta niha ji bo yekitiye gelek gav hatin 
avetin. U tu karen yekitiye ji bi ser neketin. Kani Hevkarl, Platforma Ahnanyaye, 
TEVGER, Platforma Yekı"tiya Sosyalist li ku ye? Çima van xebatan negihi§tin seri? 
Sedem çi bôn? Çima demeke direj neajotin hilwe§iyan? Ji her ku ev xebatan li 
Ewrupaye çi:bfuı! Usedem ew tene jl nebô. Dive em ve b~ bizanin, ko psikolojiya 
welet ô Ewrupaye wek hev ninin. Her Kurdeki sosyalist dixwazin di rexistineke de 
kom bibin u yekiti li welet be avakirin. U li bundire welet beta ko tekoşina sosyalist 
ô welatparez xurt ne be. yekitiyeke xnrt avakirin ji zehmet e. 

Disa bi nerina min sosyalist dikarin di nav xwe de yek bibin, nakokiyen bere yen 
be mane niha ji bole rabône. Dive welatparez jl di nav xwe de bibin yek. W e çaxe 
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sosyalist u welatpanôz dikarin cepheyeke netewipekbinin, di platfonnen demokra

tik (i netewi de li gel hev bixebitin. 

Şerten Yekblln@ Heye ••• 
Min li rezen jorin got ku '60-70 sal e pirsa yekbône te munaqe§t' kirin .. " Ez 

dixwazim ji dirnka me nfşıneke bidim 

" ... Tifaq il yekbun, zexmi u xurtiya civa! e ye. Nifaq u herberi qelsi il jariya we ye. 

"Dive di cihane de her tişt her mezinahi bi tifaq u yekbune, bi dayina hev ber 

baren hev, bi hevgibana mirov u bi hevgibandina xebaten wan hatine pe. 

"Milet u dewleten be tifaq ketine biniya kortala neyine. Ji lewre mirov dikare 

bibeje beyin di tifaqe de, neyin di netifaqe de ye. Xurtiu zexmiya yekbune dilebiyede 

gelek qenc tel ditin. (Hawar, Hejmar 2, 1932).' 
Bi deb salane Kurd qala yekbune dikin u nabin yek ji. Ev trajediyeke mezin e. 

Lewra tekoı;ina Kurd her tim te merheleke u 

wir disekine. Dive em li ser ve pirse baş rawestin u encaman derxin. 

İro doraliye Kurdistane ji aliyen dijminan ve hatiye girtin. Dijmin her tim di 

navbera xwe de li bemberi Tevgera Kurd bi hev re disekine u politikayen mişterek 

bi hev re dime§ine. Pewist e ku Kurd ji di nav xwe de dest bidin hevôdu u bi 

stratejiyen mişterek birne§in. 

Kare PYAR Çima Ila§ Name§e? 

Nezike 10 meh e PY AR batiye damezrandin. Gelo heta niha PY AR li Ewrupaye 

çi kiriye? Ji bo peşniyaren hevalen welet u derve çi biryar daye? Ji bo ~niyara 

Rizgariu Bergehe çi difıkire? Di perspektiva yekbıine de çarçeveke çawa difikire? 

PYAR çirna nikare biryar bigre? Ji bo kongre haziriye çawa dime§lne? 

Bi nerina min PY AR wilo nikare bime§e, ji her ku heval nikarin insiyatif dayinin 

u bi xurti bixebitin. Hinek beval bin ji dev ji klikçitiye bernedaye. Di 10 mehan de 

bi zore 2 bejmar kovar hatiye weşandin u 3 belavok hatiye belav kirin. Ez iddia dikim 

ku em di dema YSK'e de, baştirin dixebitiyan. 

Ji aliyel<f din ve, hevalen me di dorhela kilmasiyen AR eligerin ıi kemasiytn we çi 

bil, wan ji nabejin. Dive em di rexnen xwe de çavsor bin, kemasiyen xwe bi xurti 

bibejin u fedi nekin. 
Dixwazim tişteki din bibejim: Hinek heval hln ji berdevikiya Talabani dikin u 

dixwazin em gora YNK gav bavejin. Ev ji çewt e ıi diyar dike ku bevalen me ji 

çewtiyen bere nefilitine. Ez nizanirn, em platformeke serbixwe ne, an ji seksı"yona 

Talabani ne. Talabani diçe Saddam maç! d ike, diçe bi Kazakçioglu re dipeyive u bin 

ji hevalen me ji bo Talabani çepika lMixin. Dive ev hevalan biryara xwe di dimeke 

kin de bidin, bibejin an Talabani an j1 PY AR. 

P@şııiyara Rizgari ll Bergeh .• 

Tevgera Kurd gib~tiye merheleke giring. Li welet tekoı;ineke xurt ava kirin 

he w ce ye. W e xebate j1 PY AR ni kare bi sere xwe birn"§ine. Lewra ki nezı"ke me ye, 

dive em bere bi wan re rexistineke pekbinin. Nakokiyen bere !ro li hole nemaye, ji 

bo we ji em dikarin bi Rizgarfu Bergeh re yekbibin ıi rexistineke sosyalist ava bikin. 

Dive em berpirsiyartiyen xwe binin cih. Ez bevi dikim ku Komita Gişti demeke kin 
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de pC!şniyaren Rizgari il Bergehe bigihine encameke baş. 

Ji Bo Kongre Peyıiya~n Min 
W ek te zanin pewist e ku PY AR heta 2 meha kongra xwe ava bike. Ji bo kongre 

ji, di hole de xebat heye tune ye em nizanin. Ez hevi dikim ku hevalen berpirsıyar ji 
bo kongre bi dilsozi il bi dilxwazi bixebitin. 

Ez daxwaz dikim ku bila hevalen ku nikarin be§dare kongre bi bin, dive e w ji bir 
il baweriyen xwe bihejin il Komila Amadekirma Kongre, neriDen wan hevalan ji 
bigrin her çav. 

Dema kongre di wexte de çı!nebe, dive Komita Gİ§ti xwe fesh bike. 

Div@ Em U Welat Xebate Xurt Bildn 
Bir il baweriya min ev e ku li Ewrupaye mayin em nikarin pir tİ§ten baş dirôst 

bikin. U Ewrupaye xebat ji hewce ye, bes li welet xebat kirin h eri zedetir hewce ye. 
Ji bo ve yeke ji dive em li welet xebata xwe xurt bikin. Pawist e ku rexisıine em ji nii 
ve avabikin il insiyetif ji bila di dest hevalen ku li welet dijin de be. Dema ku em 
wisa nekin, di navbera hevalen welet il hevalen Li Ewrupaye nekokiyen mezin 
derdikevin hole. 

Em nikarin il tu heqe me jitune ye ku li Ewrupaye pronivis arnade bikin ilji welet 
re biqedirninin. 
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DI REWŞA İRO DE 

TEVGERA KURDİ DIKARE ÇI BIKE? 

Mamoste HIVZt 

D i re~ ir o de, ji bo ku em di xebate de gaven b"§ bavejin u xebata xwe firehtir 

bikin, pewist e ku, giredayi ı;ert u zorufen demi projeyek be arnade kirin, ev proja 

raste rast xizmeti arnıanca me bike. Her wiha disa pewfst e ku ev proja giredayi 

dexwazen mişterek be arnade kirin, ku hem u rexisıinen siyasi, c!vak!, demokratik u 

şexsiyeten serbixwe yen siyasi di nav ve proje de c!h bigrin u bi hev re dezgehen 

mişterek avabikin. 

ReW§II lro Çiye? 
Netewa Kurd di bin terora dewleten metingelıkar de diperçiqe u welate Kurdan 

ji aliye çar dewletan ve hatiye perçe kirin. 

Li Kordisıana Bakfrr, Dewleta Tirk, bi dezgeben xwe yen leşker!, adli, idari, 

pervergehl ( eit!m) u hwd, li ser civaka Kurd tehekuma xwe didom!ne. Civaka Kurd, 

di nav çerxen dijwar yen tehekkume de diperçiqe u li her aliyen j!yane birindar dibe 

u birina civake roj bi roj kurttir j! dibe. Ez dixwazim, ve rewş€ h!n konkret diyar 

bikim. 

a) Çerxa Asimllasyone 
Ji dezgehen dewleta Tir k, dezgeha xurttir u bi tesirtirin, dezgeha asim!lasyone 

ye. W ek me li rezen jor! behskir, dezgeha asim!lasyone, di ci vaka Kur d de b!reneke 

kfrr vekiriye u d!sa wisa xuya dike ku tedaw!kirina ve birine demeke dür u direj 

dixwaze. Ji bo ve j!, pewist e ku tedawı""kirina ve birine her gav di rojeva Tevgera 

Kurddebe. 
W ek te zan!n ku gelek gel benin ku asim!I€ bllne u ji qadaj!yana diroki rabfrne. 

İro, bes nave wan gelan di diroke de maye. U, Netewe Kurd, be dewlet di nav çerxa 
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asiınilasyone de neheliyaye u xwe li hemberi ve çerxe parastiye. Lewra disa ji 
asiınilasyone di nav civaka Kurd de, li ser unsuren netewıôftne tesfren neeni kirine. 
Bi taybeli ji di van demen dawiye de, tesira asiınilasyone redetir xuya dike. Helbel 
ew ji be sedem nine. Ji bona ve gelek sedemen hundiri u derva hene. 

W ek b3§ te zanin ku civaka Kurd bere bi pirani ne di bajaran de, di gundan de u 
li sere çiyan dijiyan. Bajaren ku li Kordisıane hebiin ji, biçôk biın ii tekili u 
daniistandina gele bajer xurttir bu u peyvendiyen wan di nav xwe de girti bftn. 
Dezgehen dewleta Tirk ji, wek !ro xurt nebftn u bi cih ü cih nebibun. Disa di deme 
beren de li bajaren Kordisıane wek fro gelek ıniroven Tirk ji nedijiyan. Ji bo ve ji, 
çerxa asilasyone zede rola xwe nedikari bilfze. 

Her çiqas pi§tiŞere Yekemin a Cihane, Dewleta Tir k, ji bo ku hebftna Gele Kurd 
ii zirnan u çan da Kur d qedexe b ike, gele k qanfinen nijadperest derxistibin ji, le heza 
dewleta Tirk u re~ civaki ya Kurd re nedida ku ew qanftnan bi cih u cih bibin. 
Heremen Kordisıane ji Dewleta Tir k re girtibfi u gelek berem ji hebün ku Dewleta 
Tirk ü dezgehen we negihôştibôn wan deran. 

U pişti Nive Sedsala 20-an, dewleta Tirk edi di nav civaka Kord de hernil 
dezgehen xwe avakir fi bi xurti dezgehen xwe bi kar ani. Dewleta Tirk ji bo ku li ser 
Kurdistane kontrola xwe pekbine, fı asimı1asyone pôş bixe; re, pir, dibistan, girtixane 
ii bingebe n I "§k eri çe kir u xebata xwe ji roj u bi roj fırehtir u kurtir kir. Çapemeniya 
xwe li nav Kurdistane belav kir. Ji bo rakirin, an ji helandina Netewaye Kur d, şer en 
xwe yen barbari her çô zede kir. Gora baweriya min, asimilasyon li ser Kurdan, di 
nive sedsala 20-an de xurttir bfı. U disa, şertan re nedaye ku ji bona ve pirse ji 
istatistik ben çekirin. Rast! di gava fro de, di deste me de istatistik hebuna, li ser ve 
pirse nerinen zelaltir me dikari biafirandina. 

U mirov dikare numineyeke bide: N eslek heye ku bes kal u piren wan Kurdi 
dizanin, de ii baven wan Kurdi ü Tir ki dizanin, wana bi xwe Kurdi jibirkirine ft bi 
tene zintane Tir ki dizanin. H elbet ev numüna ji bo gişti derhas nabe. U tişteke ji 
me re nlşan dide, ku çerxa asiınilasyone di deme dawiye de bi xurti çawa hatiye 
bikaranin. iro ji dema ku em li Kordisıane binerin, dibistanen Tirkan li her qunci
keki Kordisıane avabüne. Di nav van dibistanan de, bi zore zimane Tirki, dirok ü 
çanda Tirkan ten xwendin; di bingebe de, nerineo §OWenist ü nijadperest bi zaroken 
kurdan ten ferkirin, mejuyen zaroken Kurdan ten §U§tİn!! Disa di şerten fro de, 
radyo fı telewfzyon ketiye nav hemft malen Kurdan. Re u pir hatine çekirin, di 
navbera gund fi bajaran de peywendi xurt biiye; wek bere gunden Kurdistane ne 
girtine. Olsa giredayi pôşveçüna civaki u gelek sedemen din (wek ıade, zilm u 
zordari), gundi malen xwe koç dikin u di çin li bajaren Kordisıane u Torkisıane bi 
cih dibin u jiyana xwe li wan deran didominin. Ew ji dibe sedem ku gele Kurd, li 
bajaran ji asimilasyone para xwe zedetir hildide. Her çiqas li Kurdistane xwendin u 
nivisandina Tir ki k em ji b ibe, le disa go ra deme n bere redetir bel av bu ye. Ji dervayi 
ve, li Kurdistane di dezgehen Dewleta Tir k de bi xurti u fermi zintane Tirki bi kar 
teanin. Di eyniwexti de, bi vi awayi dewleta Tirk ideoloji ya xwe ji belav dik e 

b) Parti~n Metingahkar Yen Tirk._ 
Partiyen Tirkan bi gişti di nava Kordisıane de bi cih bftne, li her bajar u qezen 

Kurdistane liqen wan hene. Van parti yan, di nav gele me de, ideolojiya metingehkar 
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yen dewleta Tir k belav dikin il ji bo na xwe aligiran ji dibinin; gele me ye nezan dixin 

bin basken xwe. Ev partiyen metingehkar yen Tirk li hemberi rnafen gele Kurd 

nerinen wan kem il zede wek hev in. Her çiqas di program il nilrinen wan de binek 

cfida bfin hebe ji, le disa li hemberi mafen Kurdil dijitiya gele kurd wek la§ek, wek 

mejilyek, wek dengek hareket dikin. Ji Gele Kurd ew kes il malbaten xwedi nfifuz il 

yen berjewendiyen xwe yen rojane dizanin, di van rexisıinan de cih digrin. Niyeta 

wan kes il malbatan çi dibe bila bibe, bi objektivi di nav çerxen van partiyan de, li 
diji mafen gele xwe disekinin il dezgehen dewleta Tir k xurt dikin. Di van §ert il zurfen 

iro de, ji bo ku Partiyen Kurd yen vekiri (legal) tune ne, gele me be alternativ rnaye; 

reyenxwe mecburididin van partiyen Tir kan. Disa bi riya van partiyen metingehkar, 

muxalefeta gele Kur d te beş kirin il di nav çerxa metingehkari de te helandin. Her 

çiqas iro Partiya Ked a Gel (HEP), bi pirani ji aliye Kurdan ava bfiye il carna ji ji 

boxwe dibeje "ez partiyaKurda me" ji,ji ber gelek sedeman, di rew.ja iro de nikare 

muxelefeta demokratik a netewaye Kurd di nav xwe de kom bike, ve muxalefete 

bikaribe bidoınine. Ji van sedeman yek jiev e ku, Tevgera Kurdfyekitiya xwe çareser 

nekiriye, perçe il perçe ye; wek bere nebe ji, di navhezen Kurd de disajf dijitiheye. 

Ev perçebfina Tevgera Kurdistane, bi her awayi pilşiya xebateke fireh il giştf digre 

il Partiya Ked a Gel ji ji ve yeke para xwe hildide. Li Kurdistan'a Bakilr, heger 

Tevgera Kurdf bikariba di n av xwe de yekitiyek çilkiribfiya, PKG jf xwediye şanseki 

dibil il gelek dezgehen m~terek yen netewf dikaribiln bihatana ava kirin. 

c) Dezgehen Tero~ 
Dewleta Kolonyalist a Tirk, bi leşker, polis il bi kontr gerillayen xwe, Li 

Kurdistan€ teroreke hovı"tf dimeşinin. Leşkeren Tir k eri§i gunden Kurdistane dikin, 

miroven Kurd keyfi dikujin, malen wan talan dikin. Li ser gundiyan l§kenceyen 

nediti didomfnin, gundan vala dikin: Gundiyen Kurd mecbur dibin ku ji gunden xwe 

koç bikin il biçin nav bajaran. li wir ji jiyaneke gelek belengazf didominin. 

Li bajaren Kurdistan€ ji, eynf muamele dom dike. Dewleta Tir k, bi leşker, polfs, 

MIT, kontrgerillayen xwe il bi bezaran mixbiren xwe li ser gele Bajer terora xwe 

didoınine. Miroven Kurd bi dizf te kU§Iin il laşil wan diavejin nav quçan. Bi keyfi 

xelk gulebaran dibe. 
Gora baweriya min, ew muamelan diyar dikin, ku di vansalen dawiye de tirseke 

mezin ketiye nav dile dewleta Tirk. Dewleta Tirk ditirse, ku tevgera Kurd li ser 

b ing e ha demokratik fi kı"tlewf xurt bibe il pilşbikeve: J i bo ve jf gele k nl§an hene. E w 

ji dibe sedem ku dewleta Tir k terora xwe zede b ike. Rastf beze n dewleta Tir k bi van 

karen xwe yen qirej dixwaze pilşiya xebata demokratik, avayiyen Iegal bigre, ji bona 

ku Tevgera Kurd xurt nebe astengen mezin derdixe hole. 

d) Dezgehen Adli •• 
Dewleta Tir k ji bo ku re li ber tek0§1na Gele Kur d bigre il Gele Kur d di nav Tirkan 

de biheline, ji hernil aliyan ve qanilnen xwe derxistine. Gora qanfinen wan yen 

kevneperest, hebilna Netewaye Kurd, zirnan il çanda Kurd naye naskirin; bi kurtf 

mirov dikare bibilje ku bi gora qanfinen dewleta kolonyalist a Tirk, hernil mafen 

demokratik il netewfyen Gele Kurd qedexe ne. Bi ve babeteji, di Iegalite de, bi riya 

hiquqf pilşiya xebata Gelil Kurd girtiye. Ji aliyen din ve ji, dewleta Tirk bi riya 
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qanunan; zilnı u zordariya xwe li ser Gele Kurd meşru kiriye. 

Hemft Van Dezgehan ÇI Encam Dane? 
Di bajaren Kordisıane de beşek be ji, Kurdan zimane xwe jibirkiriye u Tirki 

dipeyıVin. Di nav xwendavanen Kurd de, xwendin ft nivisandina Kurdi gelek kem te 
zanin, an ji qet bi kar na ye anin. Ku, ev kemasiya di nav rewşenbiren Kur d de ji, xwe 
gelek vekiri dide ıruyakirin. Di bin zilnı u zordariye de, di bin qedexan de, xebat ji 
bo zinıan, edebiyat, çand O dirnka Kurdi mecal nedidi't ku peşve biçe O ev xebata di 
nav gel de belav bibe. Disa gele Kord ji bo kar u baren min bejmarti, ne xwediyen 
dezgehan e O ji bo ve ji di ve sebaye de xebat gelek qels e. 

Disa van dezgeh@n metingehkar,ll serşexsiyeta miro~n Kurdji tesireke negativ 
kiriye ft ruhiye ta Kord birindar kirlye. Bawerlya min ev e: Van kar ft baren dijmin; 
dezgehen metingehkar şexsiyeteka di c~ xwe de rftnenişti li Kurdistan@ qewiman
diye. 

Bi reya dezgehen metingebkar, di her aliye jiyane de, pôşiya MVeçfrna civaka 
Kurd hatiye girlin u ji bo ku hissen netewi ben k~in, teroreke nedi"ti te dom kirin. 

Piraniya civaka me, nezan, belangaz u niV§exsiyet kirine. Di bin zilnı, Iade u 
heqarete de, birindarkirina şexsiyet u rubiyeta miroven Kurd; derew kirin, xwe
biçfrkditin O be buwiyeti aniye bole. Mirov dikare li ser sedemen van encaman, gelek 
numineyen rojane bide. 

Gunden van ten wirane kirin, malen wan ten talan kirin, mer O jinen wan; zarok 
O neziken wan ten kuştin; ten işkence kirin; birçi, tazi, ti dihelin, hewceyi naneke 
dikin; le bi besani nikarin li diji van muamelen ne mirovane derkevin. 

Guyen beywanan bi wan didin xwarin, jin u meran li ber çaven wan tazi dikin, 
organen mera yen cinsi giredidin didin dest jinen wan, di nav gund de didin 
gerandin; gelo we deme bi mirovan re şexsiyet dirnine, an na? 

V an bOyeran bem u de ma ku digebin h ev, heysiyeta miroven Kur d dikeve bin 
linga. 

Heger mirov di bin zilm O zordariye de, feri derew gotin bibe, we deme mumkin 
nine ku şexsiyeteke ırurt bi mirov re bimine. Rasti dema ku dijmin çi bibeje, ne bi 
dile mirov be ji, mirov daxwazen wan bine cib, disa şexsiyet gelek zirara mezin 
dibine. fosane Kurd dema ku jiyana xwe ya milli biji, zimane xwe bi azadi bipeyive, 
disa bi azadiye di nav dile xwe de , xwe Kord his bike, we deme mumkin nine ku xwe 
wek Tirk bihesibine, ew ji ji bona miroven Kord serbilindiyek O bi sexsiyetditinek 
dibe. 

Disa ew bir O reyen şowenist u nijadperesten ku di rojnameyan de ten belav kirin; 
ew propaganda ku bi reya dibistanan çe dibin ji, li ser şexsiyeta miroven Kurd 
tesireke gelek negativ dike u hisen ıniroven Kurd birindar dike. 

Ji bo ku Kord ji ber çaven Kurdan biçfrk bikeve, her t:i§teki nebaş O xirab 
dinivisinin O belav dikin. Kurdek ji de ma ku wan tiştan dixwine, di xwe de kemasiye
ke mezin dibine. 

Ji van en cam en xirab, di jiyane de O dinavcivaka Kur d de k em O zede her Kurdeki 
para xwe girtiye; şexsiyeta her Kurdeki bi dereceyeke zirar di"tiye. Disa ve jiyana ku 
bi desten kolonyalistan batiye dam=andin, li Kordisıane jiyaneke tevlihev aniye 
bole u di civaka Kurd de kategoriyen cur bi cur çekirine. 
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Ev kategoriyen heyi, di nav reW!jenbiran de, xwe bi gelek zelali diyar dike. 

Di nav reW!jenbiran de kategoriye k heye ku, bunya wan gelek texrib biiye u ew 

xwe Tir k dihesibinin. E w, bi mejuyen xwe, bi çeken xwe u bi edet u toran, bi deng u 

tenburan; bi qelem univise xwe, xwe Tir k dihesibinin. Ji bona ve ji, gora hezen xwe 

ji berjewendiya dewleta Tir k diparezin, kar dikin; bi zanyari u an ji ne bi zanyari li 

diji gele Kurd xebat dikin. 
Kategoriyek reW!jenbir ji heye ku, rizgarixwazin, jiyana xwe gora edet, çand u 

diroka Kurd dimeşinin. Ji mafen demokratik u netewi yen Gele Kurd re xwedi 

derdikevin; ji bo van mafan ji, gora hezen xwe li dijiDewleta Tir k xebat dikin; azadi 

u rizgariya Kurdistane dixwazin. 
Disa gora baweriya min, di nav ve kategoriya reW!jenbir de ji, du beş hene. 

Di beşa yekemin de, gelek ji wan asimile bftne. Her çiqas ew li diji asimilasyone 

derdikevin; li edebiyat, dir ok u çan da Kur di re xwedi derdikevin ji, le çi mixabin e w, 

li ser van babetan xebatkirine biçilk dibinin; çareserkirin, an ji pilşvebirina van 

babetan dilielin pi§ti şoreşa Kurdistane. U ew ji her welaten xwe ve, gelek zehmeti 

dik§inin; i§kenceyen hov dibinin, bi salan di girtixanan de radizen, disa bi salan li 

sere çiyan eliminin u §ere çekdari didominin, di dawiye de jiyana xwe bi dilxweşi ji 

bo welate xwe gori (feda) dikin. U ew kesan, di roje de niv saet axwe nadin hinbftna 

Kurdi. E w kategori di jiyana rojane de, di tekili u danustandinan de, zimane Tirki 

bikartfnin, bi zimane Tir ki dixwinin, dinivisin, sıraneo Tir ki guhdari dikin; zarayen 

xwe feri zimane Tirki dikin. Disa ew ji bo binbuna zimane Kurdi, xwendin u 

nivisandina zirnane Kurdi sere xwe naeşinin. Ji bo ve ji, helbest, maqale u romanan 

bi Tir ki dinivisfnin, saz u tenbilran bi Tir ki bikartfnin. 
E w ji, gelek vekiriye ku, niyet çi dibe bila hibe, ji asimilasyone re xizmet dike; 

edebiyat u çanda Tirki p€§\'e dibe, ne ya Kurd. Gelek ji van dibejin ku (zedetiren 

wan di welaten Ewrupaye de dij1n u xwediye §erten b"§ inji), "em çi bikin, ev kemasi 

kemasiya me nine, dewleta kolonyalistem asimile kirin u reW!j8 civaka me wisa ye. 

Ez zimane Tirki bwı dizanim ô xwe bWjlir Ifade dikim." Be§ek ji wan ji heye ku 

Kurdi b"§ dizanin, le disaj~ Tir ki dipeyivin; xwendin u nivisandina Kurdi fernabin. 

Gelek caranji dibejin, ku "axaftin u nivisandina zimane Kurdi zede muhim nfne. Ez 

bi xwe Tir ki dinivisim, ki dixwaze bila ew Kurdi binivisfne. Ez çi bikim reW!j& me 

wisa ye. Rast e, çi mixabin re\V!j& me wiha ye." E w nerinan ne di ci de ne. Bele re\V!j& 

me wisa ye, le guhartina binek ti§tan ji, di deste me de ye u pewist e ku mirov, peşiye 

li ser kemasiyen xwe sere xwe bieşfne u di xwe de guhartinan çeke. 
DI ve kategoriye de be§eke din heye ku, ew, gor bez u zanistiyen xwe di 1ntereseya 

sahayen xwe de, ji bo çareser kirina pirsen ziman, çand u dirok; ji bo mafen gele 

Kur d yen delll<ıkratik fi neteweyi sere xwe bi zirnan u çan da Kur di diilşinin u jiyana 

xwe wek Kurdeki didominin. Ew, ji çan d, edebiyat fi zimane Kurdiredi pralike de 

xwedi derdikevin, li diji asimilasyone bi pratika xwe derdikevin. Bi qelem, bi saz u 

dengen xwe edebiyata Kurdi, çanda Kurdi dewlemend dikin. E w, tekiliii danustan

dinen xwe yen rojane Kurdi dimeşinin, meqeleyen xwe, raporen xwe bi kurdi 

dinivsfnin; Kurdi dixwinin il. munaqe§eyen xwe bi Kurdi dikin; bi zimane Kurdi 

helbest u romanan dinivsinin. Pirtilkan werdigerfnin zimane Kurdi. Disa ew xebat 

dikin ku bi zmane Kurdi kovar, rojname derxin. Bi kurtebehsi, xebata li dijt asirni

lasyone. di jiyana rojane de, bi Mza xwe dixin nav jiyane. 
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Xalek heye ku pewist e ku meriv birneke: Tevgera Kurdi, li bemberi asiınilasyone 
vatiniyen xwe bi layiki nani cib. Gelek rexisıinen Kurd u ronakbiren Kurd bi 
nezanati, ji çerxa asimilasyone re av ki§and. 

Gele Kord U Diji Zilm fl Zordariye Nerazibüna Xwe Nişan Dide 
Li Kordisıana Bakur, dinavcivaka Kurd de muxelefeteka xurt çebuye: Him bi 

babettin demokratik u him ji bi babeta çekdari di nav gel de ew muxelefeta belav 
bilye. PKK' e, gora bir fl baweriyen xwe, ji sala 1984-an vir ve şere çekdari didomine 
u di nav gel de ji, ji xwe re gelek aligir ditiye. 

Gele Kurd ligundan u bi taybeli ji li bajaran, hemô tebeqe il ketegoriyen civaki, 
li ser bingeha demokratik nerazihfina xwe li hemberi metingehkaran tine zirnan O 
tekoşina xwe didomine. Gundi meşan ç8dikin, esnafen Kordisıane dikanen xwe 
digrin, xelk bi babeta kitlewi sen1ıildide, zarok il xort bi k eviran O bi dar an li hemberi 
leşkeren Tirkan şer dikin; xwendevanen dibistanen destpek, navin fibilin d boykutan 
ç8dikin. Jinen Kord dikevin nav greva rO~in fi birçibüne. Dil O girtiyen Kurd di 
dadgeben metingebkaran de, parasıina xwe ya siyasi O biquqibi zimane Kurdi dikin. 
Ronakbiren Kurd (bi rexislini O ne rexistini), vekiri koıru1e O platforman avadikin; 
kovar fi rojnaman diweşinin. Di van kovar il rojnameyan de, pirs u pirsgireken Kureli 
ten munaqeşe kirin. Mebusen ku Kurd in, li gor beza xwe, di pirsa Kurdi de, li 
meclise ü li dervayi meclise muneqeşan vedikin, reyen xwe linin ziman. 

Li dervayi welet ü bi taybeli ji li welaten EwrOpaye, bi sedbezaran Kurd dijin. Li 
van welatan ji, muxelefeteka gelek xurt qewimiye; gelek dezgeben demokratik 
avabune; xebata li ser ziman, çand, edebiyat ô diroka Kurdan pÔijve diçe; cur bi cur 
kovar, rojname, pirtôken wek roman, helbest, bi zimane Kurdi çap dibin. Van 
xebatan di bin merkezeke de nameşine. Her rexistin, her komikek, dezgehen 
demokratik u şexsen serbixwe van xebatan didominin. Her çiqas, dezgeben mİ§te
rek; wek, Li Swede Federasyona Komelen Kurdistane, Li Parise EnstitOya Kurd, Li 
Londraye Malbala Kord batibin avakirin ji; xebaten din bi fırebi belav belavi te 
meşandin. Di navbera van xebatan de koordinek ji tune ye. 

Tevgera Kord Perçe Perçe Ye!! 
Di ve merhela ku em tere derhas dibin, tevgera Kord li hundire welet ü li dervayi 

welet di nav xwe de yekitiyek saz nekiriye, tevgera Kurd perçe perçe ye. Ev 
perçebôna di eyni wexti de, re nade ku tevgera Kord li dervayi welet illi hundire 
welet bibe xwediye dezgeben xurt ü mi§terek ji. Ji bo ve ji, her rexistinek, her 
komeleka demokratik ü şexsen serbixwe gora bezan xwe kar dimeşinin, ew ji tesirek 
O giraniyeke xurt nikare bine ser reya giştl. Her rexistinek ô her komikek gora xwe 
dezgehen xwe avadikin, ew dezgeben ten avakirin ji, gelek zeif u be bez in. Disa her 
rexistinek, komikek ô şexsek ji aliyen xwe ve, karen çapemeni; wek roman, kovar, 
rojname, belbest ô wergerandina bi zinıane Kurdi diweşinin. Ew ji gelek belav ô 
belavi ye, di nav van xebatan de ji wek me li jor awayeki din gotibu, koordinek lun e 
ye. 

Qadroyen ku sere xwe bi van karan dieşinin, ji bo ku di nav wan de hevkari ü 
alikarl tune ye, xebat belav nabe; ji bo ku xwediye imkanen mali ji ninin, wextek 
şunve gelek bi hesani mecbur dibin ku navbeyne bixin nav xabate. Bi taybeli ji, ew 
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ji bo kesen serbixwe bin zedetir astengan tine hole. Ji bo ew kesen serbixwe yen 

xebatkar, kar peşve birin, zehmeıtir dibe. 

Dema ku kar giredayi grub, rexistin ii koınikeke dirne§e; disa bi deste wan kovarek 

ii an ji rojnameyek derdiçe, we deme kovar ii rojname girti dimine; pişti demeke 

wan kovar ii rojnaman çiqas bi perspektiven fıreh ji hereket kiribin, demek şiin ve 

perspektiven wan kovar ii rojnameyan teng dibin. 

Olsa ew belavbiina dibe sedem ku kovar, rojname, ji aliyen kadro, mali il tekniki 

ve ji lewaz bikeve. 
Ew hernil ~ perçebiina tevgera Kurd e. Ew perçebilna ji dibe sedem ku 

tevgera Kurd zeü bikeve, giraniye nede ser reya gişti. 

Di V@ R~ De Tevgera Kurd Dikare Çi Bike? 

Pirseke gelek zelal heye ku Netewa Kurd, di her aliyen jiyane de diperçiqe il 

piişiya piişveçiina w1 ji hatiye girtin. Min di rezen jorin de ji işaret kiribii, tevgera 

Kurd perçe perçe ye. Ji bona ve ji, Netewaye Kord pewlst e kuji ber allyan ve xebata 

xwe bidomine, xwe organize bike, dezgeh il muesseyen welatparez ava bike. Pewist 

e ku baş be zanin ku partiyeke siyasi çiqas xurt dibe bila hibe; çiqas xelk digre nav 

xwe bila bigre; tu cara nikare bi sere xew hernil kar il baren netewayibine cih. Ji bo 

ve ji pewistiya hemu Kurdan, di nav xebate de cih bigre heye. 

Olsa pewist e ku mirov birneke, ku her xebat di nav sahaye xwe de giring e il bi 

qiymet e. Xebata çekdan bi sere xwe, an ji xebata siyasi bi sere xwe, an ji xebata 

demokratik il diplomasiye bi sere xwe; an ji xebata çanıli, edebi bi sere xwe, ji bo 

p@şveçliyin li serkevtina tevgera mileteki ter nake. Ji bo ve çawa ku xebat li her 

saha ye li bi her awayi organize ki ri n pewist e; di e yni wexti de organize kirina bem li 

tebeqe li kategoriyen elvakl yen Kurdistan@ ji pewlst e; ji we pewlstir ti§t ji, ew 

bigebin otoıiteke merkezi li mi§terek li demokratik. 

Dema ku di şerten iro de em le dinerin, li ser yeldtiya Tevgera kurd munaqeşen 

gelek fıreh dibin; xebateke sivik be ji te domandin. Di van salen dawiye de, xebata 

Hevkaıi li TEVGER'e ji van xebatan em dikarin bihesibinin. U Hevkari di demeke 

kurt de belav bil; TEYGER ji, negih~t arınanca xwe ii di nav sise ii çar rexislinan 

de girti maye. Heger mirov li ser damezrandina van yekitiyan rawest e, dibine ku 

gelek kemasiyen wan hebiin. Ya giringtir ew bii ku, di damezrandina van yekitiyan 

de bes rexisıinen siyasi cih girtin; ji dervayi ve şexsen welatparez yen serbixwe, 

dezgehen demokratik beşdari damezrandina wan nebiin. Ji bo ve jiyekitiyen fire h 

nebiin, hemii be§en civaki temsil nedikirin. Van yekitiyan, di nav xwe de, ji bo ku 

dezgehen mişterek bidamezrinin ji gav navetin ii peywendiyen hezen ku di nav van 

yekitiyan de jixurt nebii: Rexisıinan wek beriya TEVGER'e kar ii baren xwe bi sere 

xwe meşandin, reya ~titu ferqeq di navbera bere ii nii de nedidit. TEVGER'e bes 

rojname weşand, ve rojnameye ji tu hewceyiye re bersiv nedida. 

Li derveyi welet ji di her wari de (siyasi, demokratik, çandi il edebi) yekiti pek 

nehatine. Tu dezgeheki xurl, ku herkes ji beşdar be tune ye. 

Ji bo ve ji, dive tevgera Kurd hewl bide ku li derveyi welet di piişeroje de 

konferanseke pekbine. Ji bo avakirina konferanse pewist e ku pivanen demokratik 

ben meşandin. Pewist e ku hemii rexisıinen siyasi, komele ii dezgehen demokratik 

ii şexsen serbixwe ji ben gazi kir in. W e deme, ev konferansa dikare giredayi re ya 
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gİ§ti platformeka karkirine avabike. 
Dive ev platforma ji, ji bo avakirina Kooseya Milli xebat bike. Ev Kooseya Milli 

ji, li derveyi welet we deme dikare temsila Gele Kurd bike. Helbel ew rexistio, 
komele ii dezgeheo ku di Kooseya Milli de cih girtine, pewist e ku bi sere xwe ji 
otooom bin. 

Disa ev Konseya Milli, di ve deme de, bi hesant ir dikare li her welateki Ewriipaye; 
büro, dezgehen xwe yen mişter ek u net e wl sazbike. Di bin bask en xwe de, e w k ome! 
u dezgehen hey! ji dikare bigihine hev. Disa dikare hewl bide ku ew komelen 
demokratik yen li Ewrupaye hene, li her welateki Ewrfıpaye di bin merkezeke de 
bigihine beviidu. Ü di p€şeroje de ji, ew merkezen wek federasyon€ sazbfıne, di oav 
xwe de dikarin Konfederasyona ava bikin. 

U e w na ye we man eye, ku ji bo kn li her welateki Ewrupaye u bi gişti li Ewrfıpaye 
tevgera demokratik bi awaye federasyon ii koofederasyona pek be, em li heviya 
Konseya Milli biminin. Kurd dikarin, beriya ve ji van karen xwe bi hesani birn"§inin 
u bi serkevin jl .. 

Xuyaye kn ji bo Konseya Milli kar m!:§aodin li bemu b!:§en Kurdistan€ bi hev re 
hesan nine. Ji bo ve ji, ev karaji dikare li hem u b!:§en Kurdistane, di destpeke de bi 
sere xwe ji be m"§andin. Ji bo ve ji, li Kordisıana Bakôr avakirina platformeke 
mişterek, di ~eroje de, xizmeti sazkirina Kooseya Milli dike. 

Ev platforma Kordisıana Bakôr, ve deme dikare him li h undiri welet u him ji li 
derveyi welet xebaten heja bike. Di §erten niba de dikare kovar u rojnarneo bey!, 
gora kategoriyen oav xwe bigine merkezeke; komel u dezgeben demokratik dikare 
bikeyek. 

Li huodire welet ji, ji bo damezrandioa dezgeheo kulturi, cemahiri; ji bo W!:§ao· 
dina pirtukeo Kurdi, kovar ii rojnameyen Kurdidikare gavao baveje; ji bo ku bemô 
kategoriyen civaki yen Kurd organize bibin alikarl bike, hewl bide. 

Ve platforme dema ku xebata xurt kir u hate merheleka biliodtir ô tekôztir; we 
deme dikare hemô metoden xebaten yen demokratik; wek, serihildanen kitlewi, 
kepeog girtin, m!:§ao, greva birçibône ô runi§tine, boykot u hwd., bikarbine. 

Disa platform, di platforma legal de ji bo ku pirsa Kurdibe muoaqe§e kirio, xebat 
dikare bike. H eta di rojeo pey de, ev platforma dikare Partiyeke !ega! a Kurdi ji 
damezrine, ji niha ve dikare §erten we pek bine. 

Helbel ji bo ku platform, Konseya Milli be damezrandin gelek asteog hene. U 
ev oaye we maneye ku em xwe ji wan karan bidin aliyeki. 
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BI DEWLEffiN KOWNYALİST RE 
PEYWENDIYA TEVGERA GELE KURD 
HEWCEYİ MUNAQ~EN NU NE! 

SelimKEYA 

P eywendiya Tevgera Gele Kurd bi dewleten kolanyalist re, demeke dur u direj 

e ku wek pirseke li ber welatparezen Kurdistane sekiniye. Welatparezen Kurd, her 

tim nebe jt, dem u dem li ser ve pirse rawestiyan; bir il reyen xwe ptl§kO§t reya gi§tf 

kirin. U di van demen dawiye de, bi taybetipeywendiya Tevgera Başura Kurdistane 

bi dewleta Tirk re pekhat, gora reya min, pirsa peywendiya, ji nu ve bu pirseke 

ro jane. 
U heta niha di ve pirse de, reyen welatparez, reW§enbtr u rexisıinen Kurdan zelal 

nebune u li tu sehayen welatparezt ji, bi nivisandin ew pirsa bi fırehfnehatiye qada 

munaqe§eye. U bes di pirluka Rafet Balli, "Kllrt Dosyasi (Dosya ya Kurd)" de, li 

serve pirse yek u du kes rawestiyane. Dervayiwan reyan, PKK u hevildoren PKK' e, 

di ve pirse de, bi !ez u bez şablonen xwe bi kar anin. PKK' e, ji dervayt realı'"ta rewşa 

xwe, nertn afırandin u be munaqe§e Tevgera Kurdistana Başfu tewambar kirin. 

Ji bona Tevgera Kurd, di bingeh de, ptvanen PKK' e u hevalbenden wan, pfvanen 

objektif u ilmi ninin; di eyni deme de, nikare hibe pivanen gi§tt jt. 

Lewra pewist e ku pivanen nil, en ku riya Tevgera Kurd vekin ben afirandin. 

Ez wek dirok nikarim dfyarbikim, le ti§teke baş te zanin heye, ku zilda ye ku 

Tevgera Kurd, bi dewleten kolonyalist rexwediye peywendiye ye. E w rastiya,ji bona 

T evgera Baş ur u Rojhilal a Kurdistan€ ji dirokeke kevintir de derhas dibe; ji bo 

Tevgera Bakfu u Rojavayabaşfua Kurdistane di demen nezik de yek rastiyek e. 

Bona ku Kurdistan welatekt he§kiri u milete Kurd bi tixilben kolonyalist ji hev 

hatine durxistin, ew rastiya baş nedihate zanin. Ji bona ve ji, him reyen utopik dihatin 

afırandin u him ji, di nav reyan de gelek neheqiyen mezin, li hev dihate kirin. iro ji, 

ew tevliheviya ji hole nehaiiye rakirin. Ji aliye din ve jf, Rexistin u seroken Kurd di 

peywendiyen xwe yen dewleten kolonyalist re, wr dane tixiıben welatparezi il 
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berjewendiya gi§ti ya milete Kurd. 
Di dema iro de rastiyeke vekiri ft be munaqe§e heye, ku Kord netewayek e, erde 

Kurdistane di nav çar dewleten kolonyalist de hatiye be§ kirin il ji bona ve ji 
Kurdistan, koloniyek e navberdewlet an ji navbernetewi ye. Gele Kurd wek her 
mileteki bindest ft koloni ye ft bi deh salan e, ku ji bona mafen xwe yen netewi ft 
demokratik bidest bixe; welate xwe rizgar bike; wek mileten din qedera xwe bigre 
deste xwe; azadiya siyasi, netewi ft abori, qezenç bike, di nav teko.:;ineke heq de ye. 

Arınanca tek<J§ina gele Kord, çar dewlet in; dewleta Tirkiye, frane, Iraqe il Suriye 
ne. U ew naye we maneye, ku wek milet di eyni demi de, bi eyoi strateji ft taktikan 
li hemberi van çar dijminao erne şer bikin. Be§bftna Kurdistan ft netawaye Kord, li 
her be§eki Kurdistane ji bo netewaye Kord, dijmineki serek ft kookret aniye h ol e: 
Ve rastiye kes nikare red bike. 

Gelek vekiriye, ku dema Gele Bakiira Kurdistan li hemberi Tirkiye dest bi 
tek<J§ine kir, li hemberi xwe Dewleta Tir k dı'"t. E w rastiya ji bo be§i\n din ji derhas 
dibe. U dema ku tek<J§ina gele Kord li be§eki Kordisıane xurt dibe, pO§ dikeve il ji 
bo statilya çar dewletan il hererne Rojbilata Navin dibe xeter, we deme çar dewlet 
bi hev re eri§Cn xwe dibin ser Gele Kurd. Lewra di erİıjen mİıjterek de gelek 
serbilyeren Gele Kurd hene. Ew serbilyeran him di diroka me ya dilr de il him ji di 
diroka me ya nezı""k de hene. Di sala 1967-an de eriıja Suriye li hemberi Tevgera 
Başura Kurdistane, Peymana Cezayir ya sala 1975, erİ§a Dewleta Tirk li hemberi 
Tevgera Başfira Kordisıane di salen 1983 il 86 il 87-an de; di sala 1989-an de li 
hevkirina dewleta Irak il frane, misalen ku pir neziktir in ... 

W ek baş te zanin, ku be§bilna Kordisıane il Netewaye Kurd, bi xwe re pirs il 
pirsgirekan tine rojeva jiyana gele me; mirov dikare bibeje, ku xeteriyeke gelek 
mezin ft di çarsernekirina pirsa milete me de astengeke giring e. Gelek caran il 
dernan ji dervaylirada serokatiya Tevgera Kurdistane, li dijiberjewendiya gele Kord 
re il rebazen gelek §aş ji, derketine pO§. 

Ji bo ve ji, giredayive rasıiye mirov di destpeke de dikare bibeje, ku pewist e her 
Kurdek, her rexistineke Kordisıane il bi taybeli ji Serokatiya Tevgera Kurd, di van 
xerc flmercan de tİıjtekibi xeteki gelek qalind bine pO§ xwe il gora we hereket bike. 
Ew tİıjte ku em derxin pO§ ev e: Her Kurdek, Her Rbdstineke Kordisiane ü li her 
beşeki Kordisiane Serokatlya Tevgera Kurdislane, ~st e ku heıjeweudiya gi§ti 
ya gele Kordisiane bide her çav fl di tekO§ina xwe de gora ve rastiyf hereket bike; 
hesaben dür direj ô yekitiya Kordisiane fl Netewaye Kord bike. 

U, bezar mixabin di ceribandinen Tevgera Kordİstane de, peywendiyen hatine 
daoin, heta iro bi gi§ti ji dervayivan prensihan ıne§İyao. Ji bo ku em ji rastiya iro re 
ji pivanan derxin hole, ez dixwazim bi kurt!, peyvendiyen Tevgera Kord bi dewleten 
kolonyalist re, bi çarçeweka glower diyar bikim. 

W ek baş te zanin, di peywendiyan de, du an ji se ali di bin. Di peywendiyen 
Tevgera Kurd, ji dewleten kolonyalist bi dewleta frane, Iraqe (i Suriye re hebô. 
Tirkiye, di şerten Şer e Korfeze de, dest bi vi karl kir. Bere bi xurti li diji van 
peywendiyao bu, di Rojbilata Navin de, di siyaseta gi§ti de, ji hemft dewleten 
kolonyalist yen Kurdistan be§kirin re; ji bo Tevgera Kurdistaoe be temirandin, 
serokali dikir. Her dem daxwaz dikir, ku li hemberi Gele Kurd fl Tevgera Kurd, 
siyaseten kolonyalist yen gi§ti (i miıjterek ben me§andin. U, pişti guhartinen dine fi 
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pil§ketina Tevgera Kurd, dewleta Tir k jl dil, ku ew siyaseta narne§e iı bi taybeli ji, 

dewleten din yen kolanyaüst ji bo, ku ji nakokiyen di nav xwe de istifade bikin, bi 

Tevgera Kurdistanere peywendi çedikin: E w ji bu sedem ku siyaseta dewleta Tirk 

ji bi maneyeke iflas bike. 
J i aliye din ve ji dewleta Tir k, pişti Osmaniyan, hebiına Gele Kur d qebiıl nedikir, 

siyaseta resmi (fermi) ew bu: ku "Kurd, Tirk in" .. Di encam de dewleta Tir k ba§ 

tegih~t, ku bi siyaseta inkarkirina Gele Kurd, di platformen navnetewi de iı li 

hemberi guhartinen dinyaye nikare siyasete biafırine: Guhartin pewist dil u di ve 

guhartine de serokcumhur Ozal, serekati kir. Ji bo na ve ji, bi peywendiyen Tevgera 

Kurd re, ceribandina dewleta Tirk nfı ye. 

Bi Gi§ti Tabloya Peywendiyen Tevgera Kurd Çibfin? 

• Ez naxwazim biçim diroka gelek kevn. Ez dixwazim bi taybeli pişti salen 1960-i 

vir ve li ser pirs€ rawestim. 
Pişti salen 1960-1, Tevgera Ba§iıra Kiırdistane bi İrane re xwediye peywendiye 

bfı. Ve peywendiye p€§iya gelek tiştan girt. Tevgera Ba§fıra Kurdistane vekiri iı bi 

hesani bi Tevgera Rojhilata Kurdistane re nikari peywendi dayne iı peywendiyen 

xwe ırurt bike; ji bo ku strateji iı taktiken mişterek bime§inin, nikaribun §ertan pek 

b inin. H eta tişteki gele k xeter hat e roj eve, PD K a Iraq e bi daxwaza dewleta İrane, 

biı sederne lru§tin iı lesiima welatparezen Rojhilata Kurdistane. W ek te zanin, ev ji 

biı sedem, ku di navbera tevgera herdu be§l\n Kurdistane de baweribişike. Peywen

diya Tevgera Ba§iıra Kurdistane iı dewleta İrane ( Eınerika ji raste rast bi Tevgera 

Kurd re peywendi çenedikir, bi riya dewleta İrane iı ŞaM dı"ktetor re peywendiyen 

xwe didomand) roj bi roj xurı bu (l di sala 1975-an de, bu sedema feleketeke mezin: 

Ji bo ku dewleten İran iı Iraqe, bi alikariya Cezayire peyman çekir; İrane ji ve 

peymane gelek fede girt; Otonoıniya 11-e Adare, Tevgera Ba§iıra Kurdistane 

mecbiır bU ku dev ji şer berde. 

Pişti şikestina Tevgera Ba§iıra Kurdistane demeke direj derhas nebiı, YNK fi 

PDK a Iraqe (Qiyade Muwaqqet) disa dest bi tekoıina çekdar kirin. (Gerek be 

qebiıl kirin, ku di desıpekiTina şere çekdar de, reqebeta siyasi ya nav hezan ji heM). 

Di eyni deme de, ceribandina kevn vegeriya Tevgera Kurd, PDK a iraqe bi İrane 

re; YNK ji bi Suriye re peywendiyen xwe ırurt kir. 

Ew peywendiyan, disa dibfın sedeın, ku Tevgera Kurdistane li hemfı be§an, di 

navbeyna xwe de peywendiya ırurt neke; strateji iı taktiken mişterek neme§ine; 

berjewendiya gişti ya Gele Kur d li hemberi din e, di ye k platformeke de nepareze fi 

temsil neke. 
Pişti hilWe§SDdina rejima Şah, Tevgera Ba§iıra Kurdistane bi rejima İslami re, 

wek qet guhartinek nebfıye, peywendi pek ani; rejirna Humeyni ji, wek bi Şah re tu 

peywendi tune bôye, peywendiyen xwe me§and. Elbet ew ji pirseke gelek halk~ bô; 

le Tevgera Kurd zede li ser ve pirse ranewestiya. 

Ew dema ku Tevgera Ba§fira Kurdistanebi İrane re peywendi pek anibu, rejirna 

İslami nu hatibiı damezrandin, re~ rejime diyar ne di kir, rejirna islami iddia 

demokrasi iı mafen netewayi dikir. Ji bo ve ji, di desipek e de, bi Rejima İslami re 

peywendi pek anin, di momenteke nerini (pozitiv) de biı. U, demeke direj derhas 

nebi\, Rejirna İslami, dev ji hemfı iddiayen xwe berda iı erişi Tevgera Rojhilata 
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KurdistanS kir. Hezen KurdistanS mecbUr bün, ku li ber xwe bidin ü di Jlona sala 
1980- i de dest bi şere çekdari kirin. Di van §ertan de, Rejirna İrane gelek vekirt, 
xwest ku H ezen H3§Üra KurdistanS bi kar bine. 

H ezenKurdistanedi destpeke de, bi takttken rojane, xwe ji ve belaye dan aliyeki, 
le Rejima İslami bi ve helwesta h ezen KurdistanS razi n ebu: Gelek ti§t daxwaz k iri n. 
Di we momente de, di peywendiyen hezen B3§fira Kurdistane ü dewleta lrane de 
krtzek hate hole. Ji dervayi PDK a Iraq e, hemü hezen B3§fira KurdistanS daxwaza 
Rejima Islami bi cih nanin. U Rejirna İslami ji bi wan hezan re peywendiyen xwe 
qüt kir. PDK a Iraq e, di sala 1981-an de, di herema Şikake de eri§ bir ser pe§mergen 
PDK a frane ü Komeleye. PC§mergen Rojbilata Kurdistan mecbur bün, dev ji 
herema Ştkake berdin: E w herema bi alikariya PDK a Iraqe ket e deste h ezen le§keri 
yen frane. 

Ji ve giringtir, di navbeyna hezen Rojbilata KurdistanS ü PDK a Iraqe de 
dijitiyeke xurt peyda bu. Bi salan ve dijitiye dom kir. Di ve deme de, ew nakokiyaji 
ber ku ji hole rabe, hedi ü hedi gav ten avetin .. 

Ji we deme heta iro, di navbeyna hezen B3§ilra KurdistanS il dewleta Suriye de, 
peywendi dem il dem sar bibe ji, bi qerardari dom kiriye. Ji bo ku Gele Kurdistana 
Suriye ne di nav şereki germ daye, van peywendiyan, qonkret il gelek vekirf, zirar 
nedaye Tevgera Gele Kurd li Suriye, an mirov dikare bibeje, ku di navbeyna hezen 
Kurdistana B3§ilr il Suriye de, dijitiyek xuyayt demeketiye hole. Le, ew peywendiye, 
ji aliye siyasi ve gelek zirar daye Tevgera Kurdistana Suriye ji. 

Di ve deme de ji, bi van herdu dewletan re, Tevgera B3§ilra Kurdistane xwediye 
peywendiya ye. Ji dervayi van herdu dewletan, bi Tirkiye re ji peywendiyen wan 
demeke ku dest pekiriye. W ek Celal Talabani diyar dike, beriya ve 3 salan, hezen 
B3§ilra Kurdistane daxwazkirine, ku bi Tirkiye re peywendi pek binin. U Tirkiye 
qebill nekiriye. Di dema Şere Korfeze de,giredayt guhartinen siyasi; Tirkiye hebilna 
Kurdan bi riya Serokcumhur qebül kir il dest bi munaqe§en nü kir. Pi§t re demeke 
direj derhas nebü, disa Serokcumhur diyarkir, ku Celal Talabani ü Muxsin Dizeyt 
hatine T"ırkiye ü T"ırkiye bi wan re peywendi çekiriye. E w peywendili wir ranewes
tiya, Di dema Komcivina Enternasyonal€ de, Celal Talabani disa hate Tirkiye, ve 
deme bi serokwezir ü bi serokcumhur re ji, runi§t. 

Di ve deme de, Celal Talabani gele k re yen b alk C§ di yar kir. Celal Talabani digot, 
ku "Irak qasi Tirkly@ demokratik be, em arnade ne, kuji olonomiy@ ü şere çekdar 
ji dev jeberdin." Ew reyen Celal Talabani, di bingeh de giredayi reyen wl yen 
demokrasiya Irak ü Tirkiye ye. Gora Celal Talabani, 'Di lraqe de, demokrasi di 
derece yekemin de ye, derece duyemin otonomi-ozerklik e." Heta Celal Talabani 
digot, ku otonomili cem demokrasiye ne giring e. 

Rasti ji, ev reyao, xere ni§an nade. Celal Talabani di reye xwe de, bi zanyari, an 
ji ne bi zanyari, mudaxeleyi pirsen Tevgera Bakura Kurdistane dike. Ev ti§teki qet 
rast nine. 

Disa Celal Talabani, bi van nerinan ü babete peywendiye dı"yar dikir, ku tevgera 
B3§Üra Kurdistane, ji peywendiyen dewleten kolonyalist qet ders dernexistine. 

Encama van reyen §8Ş, bi awayeki din domkir ü bü sedemen C§andina gele Kurd: 
Dema ku W edat A YDlN ü bi dehao welatparezen Bakiira Kurdistane hatibün 
kU§tin, di we deme de hatina Celal Talabani a Tirkiye ü bi qesabe Gele Kurd re 
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ruııiştina wi ji, ji aliye moral ve, gele Kurd birindar kir; heta bu sedem, ku Gele 

Konlistana Bakur li hemberi hezen Başura Kurdistan€ bikevin nav be baweriye. Di 

rojen pe; de ji, ne xuyaye ku çi pirsen xeter yen ben pfş Tevgera Kurd. 

Ev peywendiyen be seriiiher ii keyfi yen hezen Başura Kurdistan€, zede je feda 

Tevgera Kordisıane u bi taybeli j~ je feda Tevgera Bakura Kurdistan€ nine. 

Elbet gora realita Kurdistan€ il reW§'I ku bi deste Tevgera Kurdistan€ hatiye tayin 

kirin, em bi gi§ti nikarin li dijivan peywendiyan bin. U tixuben peywendiyan ji gele k 

girfugin. Tixuben peywendiyan, pewist e ku betjewendiyengi§tiyen Gele Kord diyar 

bike. 
• Ji demeke direj ve ye, ku PDK a İr ane ji, bi dewleta Iraq e rexwediye peywendiye 

ye. Ev peywen~ piştisala 1979-an, bii peywendiyeke siyasi il leşkeri. Di salen 1980-i 

de, Komeleye bi Iraqe re peywendi dani. 

Ev peywendi bil sedem, ku serokatiya PDK a İrane hemii dem heremi il İrani 

bifıkirin; taktik il stratejiyen xwe gora §erten heremi bime§inin, bi hezen Kordisıane 

yen be§en din re, peywendiyen resmi-vekiripek neynin: Elbet giredayipeywendiyen 

xwe, nerin ii çarçewe tespit kirin, gelek caran dibfi sedemen encamen baş ji. Y ek 

encameke baş ew e, ku giredayi van peywendiyen xwe, PDK a İrane il Komela 

Zehmetkfşan a Kurdistan€, erişiTevgera Başura Kurdistane nekiriye il zirar nedaye 

tevgera Kord. U hele tu cara bi siyasi, li hemberi eriş il xirabiyen dewleta Iraq e li 

ser Başili a Kurdistan€ ve kir i ranewestiyan. 

• Li Bakiira Kurdistan€ peywendi bi dewleten metingelıkar re, bi ri ya PKK' e xwe 

diyar dike. Li ser peywendiyen PKK' e rawestandin, gelek girfug e. Lewra bi pey

wendiyen PKK' e, gelek xeteriyen mezin derketin qada siyaseta Kurdistan€. 

PKK' e pişti sala 1980-e, bi dewleta Suriye il İran e re peywendi d ani. PKK' e, 

peywendiyen xwe wek peywendiyen welatparezi il rast diyar dike, sedemen wan 

peywendiyan gora xwe, gelek bi durilli ii bi felbazi izah dike. U, dema ku hezen din 

yen Baş iir il Rojbilata Kurdistan€ rexne d ike, wan, girerlayivan peywendiyen "xain", 

"cehş" ii "hevalbenden dijmin" ilan dike. Gelo dema ku hezek li diji peywendiya 

dewleten kolonyalist derkeve, pewist e, ku bi xwe nekeve nav ve peywendiye. Dema 

ku bi xwe ji, xwediye van peywendiyan be, pewist e, helwesta xwe go ra we di yar b ike. 

Ji we ji xetertir, PKK' e, bi deve kolonyalistan erişi bezen Kurdistan€ dike. W ek 

minak: PKK' e bi istixbarata Suriye re kar dike, PKK' e dewleta Suriye fi rejirna Baas 

li diji emperyalizme, demokrat fi p6;verii il aqildare hererne dibine; le ji bezen 

Kurdistana Suriye re ji, dibeje, ku "ew hezan oportunist in, ne şore§Ser ii welatparez 

in". Sederne ji, ji bo ku li hemberi Rejima Suriye bi babeteki radikal §er nalcin il 

rejima Suriye p6;verii dibinin, diyar dike. 

Gelo tişte ku PKK' e dike, ferqa hezen din çiye? Eger hezen Kordisıana Suriye 

giredayi van se dernan ne welatparez bin; PKK e çawa te izah ki ri n? 

Ye rasti, ji kijan ali ve le bineri, pirsgirekeke gelek giring e. PKK' e pişti demek€ 

bi Iraqere ji peywendi ç€kir. İro ji, bi se dewletan (İran, Iraq u Suriye) re, xwediye 

peywendiye ye. U, li hemberi van her se dewletan ji, bi dizi, di n av Kurdan de gele k 

radikal il dijmine wan dewletan xwe diyar dike. Diyare ku ev taktika ji, taktikeke nii 

ii zanyare ye!. Ji siyasetvanen Rojbilata Navin yen diktatar fi yen bikum dikin hatiye 

girtin. 
Bi taybeli ji, li wan he§en Kurdistane ji hem u beze n Kurdistane re dijiti dik e, er iş 
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dibe ser wan. Hewildide ku li b<:şen din ji bo xwe endama peyda bike. 
Di ve pirse de, kar u baren ku li Kurdistana Suriye dimeyne gelek balkOş in. 

PKK' e, Li Kurdistana Suriye hernil parti u rexisıinen Kurdji bo ku di çaven gel de 
re§ bibin hewl dide, endamen wan ji wan di\r dixe; ji bona xwe endaman çedike. Ji 
bo ve ji, istixbarata Suriye j1 gelek alikariye dike, hewl dide ku Kurden Suriye bibin 
endamen PKK' e. Lewra ew jiparttil rexisıinen Kurd yen ku PKK' e ji wan re dibeje 
"ne §Ore§ger u ne welatparez" ji ditirse. U, ji partiyeke "radikal", "§Ore§Ser" a wek 
PKK' e natirse. Rasti tİ§teki gelek eceb e. U ew baş dizanin ku PKK' e xistine bine 
kontrola xwe, tu cara, bi kemasi di van şertan de, ji PKK'e zirar nagı1ıe dewleta 
Suriye. 

PKK' e dijitiya xwe li wir ji ranewestandiye, li b<:şen din yen Kurdistane hewldidin 
ku parti u rexisıinen giredayi xwe damezrinin. Ji bona ve j1, di Başura Kurdistane 
de gav j1 avet in. Ev gava, giredayi ve gave, ti§ten dinivisinin u di rojnaman de elibej in, 
vekiri şerfiroşiye tine qada Tevgera Kurdistane. 

Elbet ji bo ve dijminitiye, bes sedem, peywendiyen PKK'e bi wan dewleten 
kolonyalist re nine. Di eyn1 deme de, qerektera PKK' e ya ne demokratik, d1ktato
ryal, kesperesi ji, sedemeke gelek giring e. Lewra ji roja demazrandina xwe ta 1ro, 
di destpeke de li Bakura Kurdistane, ji dervayi xwe tu rexistin welatparez qebul 
ne kir. Pi§ti demek e ku PKK' e bi dewleten kolonyalist re (Iran, Iraq u Suriye) 
peywend1 dan1, li wan deran ji bo xwe tınkan pek ant; pişt re, li be§en din j1 hezen 
welatparez qebôl ne kir: H ezen welatparez yen Kurdistane hem u dijmin ilan kir, er işi 
wan kir. Ew ner1nen PKK' e, ji nerina rejirna siyasi ya yekpart1buyine te. Bitaybeti 
ji, pişt1 ku bi Baasiyan re peywendi xurtkir, ew re u bir-baweriyan zedetir, di laşi: 
PKK' e de kur bil, PKK' e zedetir zani ku e w re yan rasttir in!!. 

Ev rastiyan gelek tehl in. U, rast in. Min, ew rast1yan ji bo ku part1 ô rexisıinen 
Kurdistane xirab d1yar bikim, nenivisand. Ji bo ku em rastiye bib1nin, ve pirse bi 
kurani munaqeşe ô çareser bikin, d1yar kir. 

Lewra di reW§ll Kurdistan€ u dewleten kolonyalist de guhartineke bingeh1 pek 
naye; em di takttk ô babeten kevnare de, xwediye inat u israre bin, dur nine ew bela 
sibe be ber dere me ji!! 

bş. Dewleta Tirk Li Hemberi PKK'e Li Başilra Kurdistan@ Trajediya Peywen
diyen Hezen Kord bi Dewleten Kolonyalist Re Diyar Kir: 

Dewleta Tir k di 5-e Tebaxe de, ji tixôben Cumhuriyeta Tirkiye derhas bun, çiln 
ketin nav tixôben dewleta Iraqe. Ew ciyen ku le§keren Tirkan çiln, Kurdistan bil. Bi 
taybeli ji, di ve deme de, Kurdistan, bi babeta fermi di bin kontrola Hezen Kurdi
stane de bil. Ew tişteki vekiri diyar dike, ku Dewleta Tir k wek her care him erişi 
Başi\ra Kurilistane kir, him ji ve care mudaxeleyi nilfuza siyasi, le§keri ya Tevgera 
Kurilistane kir. Ji bo ve ji, ev erişa, ji eri§en din ferqtir u hin balke§tir e. 

Lewra, di derneo bihur1 de, dewleta Tirk giredayi peymana nav wan u Iraqe; bi 
izna dewleta Iraqe eri§en xwe elibirin ser Başi\ra Kurdistan€, ve care ji dewleta Iraq e 
izin pewist nedit. 

Gora ku berpirsiyaren Tirk dibejin, ji bo ve eri§€ Hezen Başilra Kurdistane 
(Cepha Kurdistani) hatiye agahdar kirin; le izin hewce nebatiye dilin! U, berpir
siyaren Tevgera Başi\ra Kurdistane, van reyen berpirsiyaren Dewleta Tirk rast 
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neditin, gotin ku, 'Dewleta Tirkji bo erişa xwe tu agahdari nedaye me" .. Xuyaye ku 

dema ku rewşa Tevgera Kurd wisa be, bilzen Kordisıane di peywendiyen xwe de 

xwediye pivanen gi§ti yen li berjewendiya netewaye Kurd nabin, bin gelek bftyeren 

din yen ben peş wan, ji dervayi munaqeşe ft spekftlasyona ji, qet tİıjtek nabe nasibe 

GeleKurd .. 
W ek li rezen peşmindıyar kir, everiıjaDewleta Tirk,ji erİıjendinferqtir e. Tirkan 

ji Iraqe tu icaze negirtin. Çimki piıjti Şere Korfeze, dirane Saddam hatin kİıjandin, 

nftfuza dewleta Iraqe hate şikandin. Di ve de ji, Dewleta Tirk roleki mezin list. iro 

ji, mirov dikare bibeje ku fekiyen we dicivine. Her çiqas muxalefata burjuwazi ya 

Tirkiye dibeje ku : "Tirkiye, ji şere Korfeze bi zerar derket." E w reya zede ne rast 

e. Şen:> Korfeze,ji bo Emerika u Dewleten Rojava giringiya Tirkiye derıcist hole, iro 

ew dewletan heseben xwe yen Rojbilata N avin, bi hesani dikarİn bi ri ya Dewleta 

Tirk bimeşiııin. Dema ku wisa be, Hezen leşkeri yen Tirkiye ji, eriıje Iraqe bikin; li 

hemberi ve eriıje dengen xwe bilind nakin. Ev du-standartiya, di çapameniya dine 

de ji, gelek vekiri hate diyarkirin. 

Disa Hezen Başura Kurdistan€ bi Dewleta Tirk re xwediye peywendiye bun, ji 

erişen din ferqtir; hezen Başura Kordisıane li hemberi erİıja Tirkan ranewestiyan. 

Bes berpirsiyaren Tevgera Başura Kurdistane, carna bi devki gotin, ku "Ev erişa 

Dewleta Tirk, li diji pivanen hiquql yen navnetewl ne." U gelek caran ji, ji bo ku 

van reyen xwe puç bikin, gelek golaren ne xweş peşkeşi reya gi§ti ya dine kirin. Bi 

van golaren wan, him Gele Kur d il him ji dosten Kurdan yen li Cihane şaş man. Di 

van golaren xwe de bi gi§ti wisa digotin: "Dewleta Tirk pewist e ku ewlekariya 

niştimani ya xwe bipareze. Ji bo vejl, çiiyina wan Iraqe pir normal e. U pewlst bu 

ku em agahdar bikirana ii siwil bomhebaran nekirana • ." 

Dema ku hezen Kurdan van tİıjtan bibıôjin, qet rast nabe ii dile Gele Kurd jibirin 

dike. Lewra, gora van reyan, Bakura Kurdistanjimale Dewleta Tir k e. Dervayi ve 
ji, ciyen leşkeren Tirk çun, di bin nilfuza Hezen Kurd de beji, hıôzen Tirkan dikarin 

gele k bi reheti ben!!. Dema wisa be, beze n welatparez çawan gele Kur d temsil bikin? 

Gele Kurd ye çawa bi wan hezan bawer bike? Di destpeke de, em icaze bidin ku 

pivanen navnetewi yen hiquqi u demokratik ben iıdal kirin, rojen peş erne çawa 

mafen gel hiparezin ft edelete tesis bikin?. 

Di ve rastiye de, aliyeki din heye. E w aliya ji, aliye PKK' e ye. PKK' e baş dizane, 

ku di şerten Şer e Korfeze de, giredayi guhartinen Rojbilata N avin, Rewşa Tirkiye 

u welaten Hevkar; H ezen Başura Kordisıane biTirkiye re peywendf çıôkir. Ü gelek 

vekiri bii ku hıôzen Başura Kordisıane hewceye ve peywendiye biln. U, PKK' e ji 

bona ku van peywendiyan xirab bikin, kar kirin. Gelek vekiriji rojnamevanan re qise 

kirin, gotin ku "Li Iraqe kampen me hene." 

Ew diliate we maneye ku li Başura Kurilistane kampen wan hene. Başilra 

Kurilistane ji, eger, di van şerten dawiye de, di bin nilfuza Hezen Cepha Kurdistanf 

de be, ew te maneye ku pewist e ku Tir k zorabidin hezen Başura Kurdistane, an ji 

peywendiyen xwe bi bezen Başura Kordisıane re qut bikin. 

Senaryo li wir ji ranewestiya, bi na ve PKK' e li Başura Kordisıane partiye k ji hat e 

damezrandin. Di ve merhele de, li hemberi hezen Başura Kordisıane dijiti xurttir 

bU. Ev senaryo bftn film u li ber du dewleten kolonyalist Iraq u Tirkiye hale listin. 

Lewra, herdu dewlet ji, xwediye tecrube il imkanan e. Gora ve ji dewleten kolonyalist 
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re fl rebaza xwe diyar kirin: Dewleta Tirk eriş bir ser BaşUra Kurdistane, zor dan 
hezen B3§flra Kurdistane. Iraqe ji, pi§tgiriya PKK'e kir. Bi riya alikariya xwe, 
dixwaze ku hezen Kurdan ben hemberi hev, di nav wan de şere çekdari derkeve; 
hezen Kurdistana B3§flr zeif bixine. Hesabe duyemin ew e ku peywendiyen Hezen 
B3§flra Kurdistan fl Tirkiye xirab bike. Ev nı"yeta xwe ji, di erişa Tirkiye de, bi deve 
wezireki xwe dı"yar kir. Wezire lraqe gelek vekiri gol ku: "Ew ciy@n leşkerf Tirkiye 
çfin, ne di bin kontrola me de ye. Wlsa xuya dike ku pi§tl v~ hi§e, ew kes~n wek 
Celal Talabani fi Mes(lt Barzani ku bi Tirkiy@ re navbeyoa wan baş bfi, navbeyoa 
wan dhirab bibe • ." Hesab gelek vekiriye .. Hesaren seyemin fl giringtir jl ew e: Iraq 
dixwaze diyar bike, be wan di hererne de ewlekari pek naye; di çareserkirina bi 
awayeki xirab pirsa Kurdi de, miftebôna xwe dixwaze tespit bike. Tirkiye, H ezen 
Hevkar ve bidin ber çav, kiymeteke bidin Iraqe; bi Iraqe re pirs çareserkirine, bi 
Kurdan re giringtir bibinin .. 

Wisa xuya dike ku ew senaryoye de bidomine. 
Ve pozisyone, ji bo gele Kurd ji gelek encaınen neb3§ derxist bole .. Gele Kurd ô 

hezen we yen welatparez demoralize bôn, li hemberi van peywendiyan §3§ bôn; 
nikarln bi xurti li hemberi erişa Tirkiye ji derkevin .. 

Di Ve Pi~ De TiştE Giring Çiye? 
Wek min ji diyar kir, Tevgera Kurdistane di hemô dernan de, bi babeteki bi 

dewletl!n kolonyalist re peywendi pek anine ô iro ji, ew peywendiyan didominin. 
Mirov dikare bibeje, ku her rexistineke Kurdistane, di destpeka damezrandina xwe 
de, bi idealen Kurdistan! bereket kirine, tu cara ji nefıkirine, ku bi welaten kolonya· 
list re peywendi pek binin fl bi taybeli ji, dema ku dewleteke kolonyalist, li Kurdi· 
stane qetliam bike, ıade fl zilumdariyen nedı"tibidomine; bi wl! dewlete re peywendi 
danin. 

U, realiteye, tabloyeke din derxist pi!:ı welatparez ô rexisıinen Kurdistane. Heta 
ew peywendiyen bi dewleten kolonyalist re, di despek e de bi xeteri des! penekiriye, 
le di nav deme de, roj bi roj, dewleten kolonyalist ji bo berjewendı"ya xwe, ew 
peywendiyan organize kirin ô bi gelek aliyan ve bi kar anin: E w bikaranina, carna li 
hemberi dewletan bôye (1 carna ji raste rast li hemberi Tevgera Kurdistane bôye. 
Heta dem hatiye ku ew peywendiyan, bône kadastrof (i xeteriyen mezin; ji bo 
helwişandina Tevgera Kurd bôye sedema bingehi. 

Ew realita Tevgera Kurdistane ji, girerlayi sedemen bingebi bôn. 
Çine e w sedemen bingehi'?. Pewist e ku em w an sedema derxin ho le ô§irove bikin. 
Kurdistan koloniyeke navbernetewayi ye. Netewaye Kur d, neteweyeki bindes ı ô 

lıe§bôyiye. Pirsa netewaye Kurd, pirseke rizgarixwaziya netewiye. Pirseke "bundiri" 
nine, pirseke azadi ô rizgari ye. Ji bo çareserkirina pirsa Netewaye Kurd, ji erden 
xwe re; ji hemô mafen xwe yen netewi u demokratik re xwedi derketin bingebi ye. 
Ji bo ve ji, guhartina statôye, ji welaten kolanyalist côdabône tine rojeve. Ew ji, ji bo 
dewleten kolonyalist, pirsa mayın ô nemayine. Olsa her dewleteke kolonyalist b3§ 
dizane, ku li beıeke Kurdistane azadi ô rizgari ava bibe, li ser beşen din raste rast 
tesi'r dik e. Li hem (i beşen Kurdistan e ta de ô zuhneke gele k xurt ô kôr he ye. E w zulim 
ô ıade ye bi xwe ji, li ser bingeha zore dimeşe. Elbet li bemberi zora ji, zore wek 
giringiyeke derdixe pi!:ı Gele Kurd. 
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Di .,erten rexistin avakirin ıl merhela xebata siyasi de, parti ıl Rexisıinen Kurdi

stane, bi imkanen xwe dikarin tekü§ina xwe bidominin. We deme pewlstiya peywen

di bi der ıl d oran re tılne ye. U de ma ku .,ere çekdar, p8§mergayeti des! pe dik e, di 

re~ de bi sedi sed guhartin çe dibe; hewceyen tevgere zede dibin u heta dem te 

ku dema ji derva alikart naye girtin, imkan tune ye, ku tevger bime.,e. 

Di we deme de, pewlstiya peywendiyen der u doran te rojeve. Dema ku tevgera 

Kurd ji, bi der ıl doren xwe re peywendi daynin, mecbur in, ku bi dewleten 

kolonyalist ıl yen ku Kurdistan dagirkirine re peywendi dayııln. 

Li vira babete tekü§ina tevgera Kurd gelek giring e u pewist e, ku li ser menaq"§iln 

giring ben kirin. U ev pirsa bes giredayi tevgera Knrd ji nine. Dewleten kolonyalist 

bi xwe j~ dibin sedem ku tevgera Kord bi babeta çekdari tekO§ina xwe bidomine u 

xwe bipareze. E w bi xwe pirsek e, ku mirov nikare ji nav derkeve. Ü di demeke kurt 

de j~ xuyaye ku di ve pirse de guhartineke b ingebi na be. Diyare ku Parti ıl rexisıinen 

Kurdistane, demeke din di çarçewa van .,ertan de hereket bikin. Gora ve, rexistin u 

partiyen Kurdistane pewlst e ku çi bikin? 

• Di van .,ertan de, dema ku rexistin u partiyen Kurdistane mecbur bfin, ku bi 

dewleten kolonyalist re peywendi daynin, beıjewendiya gi§ti ya Kurdistane ıl N ete

waye Kord bidin ber çav. 
• Ji bo ve jt, di van peywendiyen xwe de, gelek vekiri bin: Li ser mafen Netewaye 

Kurd li wlbelji xwediye pazare nebin. Bi ew dewleten peywendi te danin re ji, pewist 

e ku ew re%3 vekiô be gotin. Dema ku ew bilzen ku bi dewleten kolonyalist re 

xwediye peywendiyene, bi bilzen din yen wl beŞ re peywendi Dikaribin pek binin, 

alikart bikin; kemasi bila zirare nedin tevgera we be§€: Realita Kurdistane diyar 

dike, ku Tevgera Kurd li tu beı;i nikare bi riya çekdari pi§tgiriya tevgera b"§€n din 

bike. U, bi wan re pi§tgiriya siyas~ ne zebmet e u tu kes ji nikare li hember derkeve. 

De ma ku dewletek li hemberi we ji derkeve, we deme, ne hewceye ku bi dewlete re 

peywendibe ava kirin. Bitaybeti ji, di şerten iro de, ji bo ku Tevgera Kurd bi hev re 

pi§tgiriya siyasi bidominin, .,ert hene u pivanen cihanen yen iro jt, mecal didin ve 

alikariye. 
Dema ku dewleta kolonyalist bixwaze zirar bide, an jt zirar da tevgera Kurd, 

pewlst e ku we deme, gora pivanen hiquqi u siyasi yen navnetewl, li diji van ziraran 

raweste. E w helwesta, bes ne bi qezenc e, ku beı;a zirar dibine; zedetir bi qezenca, 

ew bez u an ji bilzen bi dewleten kolonyalist re xwediye peywendiye ne. Lewra her 

deme ew kes u hezen siyaseten bi .,exsfyet dim.Şnin, ceribandinan diyar kiriye, ku 

ye je fede bibinin. 
• Partiurexistinen ku bi dewleten kolonyaltst rexwediye peywendiye ne, di .,erten 

taybeli de, wek minak li ser Gele Kurd qatliamek, erişeke mezin hebe, bikare ji we 

dewlete peywendiyen xwe qut bike. E w belweste ji bo Gelekurdu ji cihanere mane 

u naverokeke nu dide Tevgera Kurd. Elbet ew hezen ku wlhesabibikin, di destpeke 

de, gora we balanseke didin peywendiyen xwe. Dema ku bi gişti peywendiyen xwe 

q e tand, we deme zirareke me zin ji nabtne. 

• Beriya peywendiyan, rexistin u partiyen we beı;e xeberdar dikir O. reyen bilzen 

wan beı;an girlin gelek giring e .. Lewra rewşa we dewlete, redetir welatparezen 

Kord yen, ku li we dewlete dijin baş dizanin: Dikarin agahdariyen bingeht bidin. 

Mirov dikare bibeje, ku ew agahdariya, bes ji bo zanina hezan ji ne bes e. Ji bo 
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çarçeweke ıni§terek, an ji bo beıjewendiya gişti ya Gele Kurd ben tayin kirin ji 
destpekek e. 

* Ji bo ve be ji, parti ô rexisıinen Kurd, pewist e, ku peywendi ô platformeke 
taybeli pek binin. Di we platforme de, çarçewa peywendiya Tevgera Kurd, bi 
dewleten kolonyaltst rediyar bike. Gora ve çarçewe, bezeoku peywendi dom nekin, 
we deme platform bicive ser hev, reW§'l nô bikole, §irove bike, ji nô ve balanseke 
pek bine. 

An ji re"§"ke taybeli ô dervayi heseb derkeve ji, we deme ji platform te cem hev, 
gora berjewendiya gişti ô netewaye Kurd; gora reW§'l hererne ô dinyaye ye we roje, 
çarçewa danôstandine iliyar dike. Bi ve reW§'l organizekiri, dewleten kolonyaltst 
nikarin, ji tevgera Kurd istifade bikin, di navbeyna ıevgera Kurd de nakokiyan, 
dijitiyan pek binin. 

• Disa di ve pirse de, peywendiyen awaye (babeıa) hezan bi b~n din re ji gelek 
giring e. Dema ku bez ô an ji h ezen b"§eke Kurdistane, bi be§a din re, bi riya parti 
ô rexisıina dostani, hevaİti ô hemb"§iya xwe nem"§ine; raste rası di we b"§e de, bi 
ri ya organizekirina xwe, kare n xwe birn"§ ine; demeke were ku dewleta kolonyaltst 
ya ku xwediye peywendiye ye, ye li hemberi h ezen b"§en din, e w heza hatiye organize 
kirin bikarbine. Ew babeta xebate, dibe sedem ku navbeyna hezen Kurdistane ji 
vebe ô nakokiyen wan kur hibe. 

Ji bo ve ji, di ve pirse de pivanen gişti u zirarenedin Tevgera Kurd, di platformeke 
de tespit kirin gelek giring xuya dike. 
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DÜNYAYI SARSAN 10 GÜN 

Mesut ZİLAN 

"DÜNYAYl: SARSAN 10 GÜN" adını vermişti ünlü Arnerikah gazeteci John 

Reed, 17 Ekim devrimi"ne gebe olan günleri anlatan kitabına ve son derece de 

isabetli bir ad. 17 Ekimi karakterize eden, bundan daha uygun bir ad bulunarnazdı 

dogrusu. 17 Ekim, dünyayı gerçekten de öyle bir sarstı ki, dünyarnn halen de kendine 

geldigi söylenemez. Bu sarsıntıdan payını alanlar, ya ÇaVIDjesko ve onun "sosyalist" 

Romanya'sının kaderini paylaşmak zorunda, ya da bizim gibi ulusal kimligine 

yabancılaşıp, 12 Eylül' e gelindiginde, hiç bir devrimci programa sahip olarnadan 

dağılmak zorundadırlar. 

12 Eylül cuntası ile paramparça olan Kuzey Kürdistan öbür sosyalist hareketleri 

ile, Ala Rızgari 1 AR) olarak biz de 10-ll yıldır ayın kaderi paylaşıyoruz. Yaklaşık 

sekiz yıllık bir mülteci hayatından sonra, bugün çerçevesini henüz iyi bilmedigimiz 

bir yapı -Platforma Yekitıya AR- da, biı:şeyler yapabilmek umuduyla yeniden bir 

arayagelmiş bulunuyoruz. Biraraya gelmek, prosesin sıfır km.sidir. Asıl önemli olan 

ise, bir arada nasıl ve ne için kalacağınuz sorusu olmalı. Neden ve nasıl sorulan, 

ancak bir örgüt şeması ve bu ise nasıl bir örgüt sorusunu gündeme getiriyor. Nasıl 

bir örgütün şemasını çizmek için de, dün nasıl bir örgüt olduğumuzu ve bu örgütü

müzün neden yetmediğini iyi bir muhasebeden geçirmemiz gerekiyor. 

Bu arada nasıl bir örgüt? ile ilgili bizi pek yakından ilgilendiren gelişmeler de o 

kadar hızla oluyor ki, takip etmek bile güç. Bu da, "sosyalist sistemin başını çeken 

bu ve öbür "sosyalist" ülkelerde meydana gelen gelişmelerdir. Bizim dün olduğu gibi, 

bugün de kavgasını verdigirniz şeyin, bu "sosyalizmler"le o kadar yakından bir ilişkisi 

vardı( r) ki, bugün, o kavgasını verdigirniz şeyin sadece ismini bile aldığınuz zaman, 

kendimiz~ heykelleri yıkılan Lenin' den, mezanndan bile çıkanlan Stalin'e, Enver 

Hoca'dan, kurşuna dizilen ÇaVIDjeskoya, yolsuzluktan mahkemelik olan Honi

ker'denAfganistan Necibullalıına kadar herkesle ayın anadan, aynı babadan kardeş 

olduğumuzu, otomatikman ilan etmiş sayıhnz. neden sosyalist bir örgüt? ya da 

Neden sosyalist bir örgüt değil? sorusunu ancak ve ancak dün ne olduğumuzu, ve 

bugün de, yukanda adı geçen ve tarihin her birini farklı bir şekilde nıahküm ettiği 

sosyalizm ve sosyalist liderler ile ne derece yakın, ne derece uzak olduğumuzu, 

başka bir deyişle; bu sosyalizmlerle akrabalık derecelerimizi tartışarak, cevaplamak 

mümkün olacak. Bu akrabahk, bize kendimizi ve neyin kavgasını verdiğimizi ifade 

etınemizde yardımcı olacaktır, kanısındayım. Yukanda örgütlenmeye ilişkin soru

lan sorular, bu yazının ayın zamanda devanu da olan, ikinci bölümünde, Nereden 

Başlamalı? ana başlığı altında ele alınacak. 

"17 Ekim Devrimi" ve Sovyetler Birliği (SB), şu son yüzyıllik insanlık tarihini en 

çok etkileyen ve bundan dolayı da en çok tarişlan olayların başında yer almakta. 

42 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Gorbatjovun iktidara gelmesi ile birlikte, tartıı;malar ulusal ve uluslararası düzeyde 
yeni bir boyut aldı. Glasnost ve Prestrojka; tüm sırurlanna ragmen, 17 Ekim'den bu 
yana ilk kez 70 yıllık "Sosyalizm" tarihine bu kadar yönelme ve tarihi yeniden gözden 
geçirme fırsatuu verdi, tarihçilere. Tarihçiler ilk kezdir, pek alışk olmadıklan bir 
görev yapacaklar ve görevleri de sandığıınız kadar basit değildir: Bir kere 70 yıllık 
bir tarih sorgulanacak, bu tarihteki eak ve kara sayfalar birbirinden ayırt edilecek 
ve sayfalar birer birer gerçek sahiplerinin hanelerine yazılacaktır. 

Eger amaç gerçekten de dogruyu bulup, dogru söylemek ise, Gorbatjov (ileriki 
satırlarda anlatmaya çalıı;acıığım) patlamaya hazır, tehlikeli bir bomba ile oynuyor 
demektir. Bu ise Gorbatjovla b<lljladı, ancak onunla ve onun istediği yerde de 
durmayacak.Bu yönelim er yada geç, Gorbatjov'un pek taraftar olmadığı bir nok
taya götürecekti, bazı tarihçileri. Glasnost dalgası tarih ile hesaplaşmasında §imdilik 
Stalin döneminden ileri gitmemi§ ve görünen odur gitmesi balinde kaT§l kaT§lya 
kalacıiğı büyük tehlikeyi gördügü için, gitmeye de pek niyetli yada cesaretli degildir. 
Şu ana kadar resmi ıığızlardan Lenin ve onun dönemine direk bir eleştiri yapılmaz 
ve Lenin dönemi güllük gülisıanlık olarak gösterilirken, Lenin'in partisinin (ve hem 
de Lenin hayatta iken başkanlığa getirilen) başkam Stalin, tüm kötülüklerin asıl 
sahibi olarak gösterilmektedir. Stalin ile ilgili kullamlan terimler oldukça ıığır: 
11 Stalin, sadist, hasta, anti demokrat, diktatör ve karİyer hastası idi." Lenin'i temize 
çıkarma pahasına, lenin ve onun partisi ile sanki biç alakası yokmll§ gibi Stalin'e 
yapılan haksızlığın ortaya çıkmasına sebep olan en haklı yan ise, tüm Moskova 
durll§malanmn (Vi§inski mabkemeleri) sahte oldugunun kabul edilmesi ve o du
nıı;malarda binbir uydurma ile her biri ayn ayn birer kapitalist devletin ajanlan 
olarak ilan edilip öldürülen yada meçhul olan başta Troçki olmak üzere, öbür 
Bolşeviklerin emek ve §Creflerinin geri iade edilmeleri oldu. 

Bu arada yıllardır Gegorge Orwells'ın "1984" ve Kamerat Napolyon/Hayvanlar 
Bahçesi" üzerindeki yasakıla kaldırıldı. Ve nihayet Kamerat Napolyon'un aslında 
Stalin dönemini en iyi anlatan bir eser olduğunu artık yavaş yavaş kendi pro-sovye
tiklerimizden de duyabiliyoruz. 

Gorbatjov, ürünlerini -olumlusu ve olumsuzu ile- gördügümüz §U ana kadar 
maddi hayatta attığı adımlar, nispi de olsa hayata uygulamaya çalıı;tığı reformlar, 
dÜ§ünce özgürlügü, basın yayın özgürlügü, sansür, ülke dışına seyahat v.s. gibi 
§imdiye kadar atılamayan adımlan atmakla, KrU§çev'e· oranla tarihle hesaplaşma
sında daha ciddi oldugunu kamtlaDU§ken, öbür yandan tarihi Stalin'den öteye 
götürmemekle pek farklı olmadıgını da göstermi§tir. Krll§Çev iktidarda olup da 
Staline olan yönelirninden Gorbatjov ve onun fraksiyonu ile belli konularda çakışy
or olabilir. Ancak korealamaya henüz cesaret edilmeyen 70 yıllık "sosyalizmin" dı§ 
politikası da bu gün iç politika gibi muhakemeye tabi tutulursa, 1956 Macaristan ile 
b<lljlayıp kapıkOID§U müslüman Afganistan'a kadar uzanan "Enternasyonalizm" adı
na fıili i§gal yoluyla bir gecede sosyalistleştirilen bir dizi ülkelere yapılan müdaha
leden KrU§çev de payını alacaktır. 

Glasnost ve Prestrojka'run altında yatan muhtemel motifler pher §Cyden önce 
belirtmek gerekir ki, Gorbatjovun "açıklık" ve "yeniden yapılanma" politikasından 
dünyada en çok §Oke olan sol, biz ve bizimki gibi geri kalmıı; ülkelerin sol ve 
sosyalistleri oldu. Bir Gorbatjovun çıkış örnegin bilinç düzeyi daha yüksek olan 
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Avrupa ülkelerinde beklenen doğal bir çıkış olarak kacylanırken, bizde SB halkın

dan bile daha büyük bir kaygı yarattı. Bunun en belirgin sebebini ise, bizim içinden 

geldigirniz toplumun yüzyıllardır kabul ettigi Yll§liiD felsefesinde aramak gerekiyor. 

Biz islam dini ve onun yaşam felsefesi Kuranı Kerim'den başka bir gerçek tamma

mışız. Bunlara bir kere inanmı§IZ ve artık dünya da gelse, bizi hiç kimse, hiç bir güç 

bu inançtan vazgeçiremiyecektir. 
Sosyalist Kürt kesimine de sosyalizm, ayın mantık ve biçim ile yerleşti. Başka bir 

deyi§le, kürtler, felsefık ve politik mentalite degişikligine uğramadan bir dinden 

ayın yaklaşım ve mentalite ile başka bir din seçmiş oldular. Hz. Muhamed'in yerini 

sırasıyla Marks, Engels, Lenin, Mao, Stalin, Enver Hoca v.s. aldı ve Kuranı Kerimin 

yerini de bu yeni peygamberlerin kitapları aldı. Onlar örgüt ve programlarırnız için, 

örgüt ve programlarıımzda bizim için dokunulmaz, de~tirilmez ve eleııtirilmez 

tabular oldu. Bir kere iman getirilen bir dii§ünce, ikide bir de~tirilemezdi. İslam 

dininden gelen bu mantık, "sosyalist" felsefeınİzin de ana ilkesi oldu. Bir örgütün 

progranunı ömrü boyunca de~tirmemenin adı "büyük bir marifet ve tutarlılık" 

olarak kabul edilirken, "somut §artların somut tahlili" slogamnı en çok tekrarlayıp 

duran bu ayın örgüderimize göre, somut şartlara göre tavır ve tutum değiştirmek 

ise "tutarsrzlık" olarak adlandınldı. 
Gorbatjovun çıkışı böylece dünyada herkesten çok bizi programsız bıraktı. Çün

kü dünyada hiç kimse bizim kadar ("somut şartiann somut tahlili" sloganına rağ

men) programını yukanda isimlerini saydığım, " ... izm"lere uyarlamauuştı. Hele 

yıllardır "kacy devrimci" olarak görülen Troçki ve öbürlerine yapılaniann bir hak

sızlık olduğunu da belirttikten sonra, Gorbatjovun yaptıklanndan şoke geçirmesin

lerde bizim pro-sovyetiklerimiz, kim geçirsin? 

Gorbatjov fraksiyonu, önüne koyduğu progrann uygulayabilmek için Sovyet 

Toplumunungüvenine ihtiyacı vardı. SB, 70 yıllık "sosyalizm" tarihinde, bir zamanlar 

"halklar hapishanesi" olarak bilinen Çarlık Rusyasını hiç aratmadı. SB' de 70 yıldır 

iki gerçek atbaşı gidiyor: Biri totaliter yönetimin SB halkianna zorla dayattığı resmi 

gerçek, öbürü de resmi gerçeği de her yönüyle ve hayatın her alanında yalanlayan 

maddi gerçek. Maddi gerçek, resmi gerçek ile çatl!jtığı, yada onun tarafından 

yasaklandığı müddetçe, hiç bir iktidar ihtiyaç duyduğu gerekli güveni alanuyacaktı 

SB halklarından. Sovyet toplumu Gorbatjovun "yeniden yapılanma" politikasına 

elverişli hale getirilecekse, toplumun ağzına 70 yıldır vurulan kilit gevşetilmeliydi. 

Parti içindeki tutucu kesimi vurmak ümidiyle, halkın 70 yıldır bildiğini ama bir türlü 

söyleyemedigini söylemeye bir parça izin verilmeliydi. 

Stalin, 70 yıllık "sosyalizm" tarihinde yapılan tüm kötülüklerin asıl sahibi olarak 

gösterilmeye (SB' de gehniş geçmiş liderlerin içinden) en yatkın olanı olduğu için 

günah keçisi olarak seçilirken, bizlere belkide farkında olmadan başka bir ip ucu 

veriyor Gorbatjov fraksiyonu. Eğer Stalin ve onun gölgesi olan Brejnev'in iktidar 

dönemleri, yani 1920'lerin sonundan (Stalin'in iktidara geldigi dönem), 1950'lerin 

başına (Stalin'in ölümü) ve 1960'ların ortalanndan (Brejnevin iktidara gelişi), 

1980'lerin ortalanna (Gorbatjovun iktidara gelişi) kadar anti demokratizm, terör, 

katliam ve sürgünlerle dolu ise, eğer bu dönemlerde dii§ünce özgürlügü yok ise, 

eğer toplum tek parti diktatörlüğü ile yönetilmişse -ki hepsi de öyledir- ve eğer 

bunlarda sosyalizm değilse, o halde bu ülkeye sosyalizm ne zaman geldi? 
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Eğer sosyalizm sadece ve sadecebir ekonomik model .veya sadeqe ve sadece 
piılitik bir iktidar biÇimi olarak algılannııyacak ve sosyalizm buna karşılık, toplumsal 
bir Ya§a1l1 düzeyinde bir proses olarak algılanacak ise, bu prosesi Stalin'den başlat
mak ve Stalin'de sonuçlandırmak mümkün olamaz. Gorbatjovve Glasnost fraksiyo
nunun, tarihle hesapl3§111ada, tarihi Stalin'den öteye götürmemelerinin anlaşlır bir 
nedeni vardır. Stalin ötesi tarihi prosesi sorguya çekmesi halinde Gorbatjov, kendi 
üzerinde oturduğu dalı kesiyor demektir. Ancak, bizim glasnost fraksiyonundan 
daha da ileri gidip, bu prosesi gerektiği yerden başlatmamamız için hiç bir neden 
bulamıyorum, ben. N asıl ki glasnostçular Sovyet _;;sosyalizm" tarihinde sosyalist 
olınayan ve hatta çuğu zaman anti sosyalist tüm uygulamalan Stalin' den başlatıp, 
Gorbatjovla sonuçlandırmakla bir tarihi gerçeği "gerçekçilik" adına bir kez daha 
inkar ediyorsa, Kürt sosyalistleri de muhasebeyi Lenin'in 17 Ekim Cnntası ile 
başlaımamakla tarihi yeniden yan bı; ve çarpıtarak yazmış olacaklar. Kürt sosyalist
leri bu gün de bir sosyalizm kavgasını vermeye devam edeceklerse, bugünkinin 
dündekinden farkını koymak zorunda. Bu fark ise Stalin ve onun iktidar dönemi ile 
Stalin'in gölgesi olan Brejnev'den değil, Stalin ve Brejnevleri duğuran Lenin'den 
başlatmak gerekiyor. 

Sosyalist Bir Devrim mi, Politik Bir Cunta mı 
Paris Komününün kısacık ömründen bir sosyalizm modelini maalesef çıkarama

llll§b Lenin. Geriye Marks'ın klasiklerinde, henüz denenmemiş bir sosyalizm teori
sinde başka da örnek alınacak bir model yoktu. Bu teroninin ise, Rusyaya değil, 
"sadece Batı Avrupa ülkeleri ile sırurlı" oldugunu bizzat Marks'ın kendisi altını 
çizerek yazllll§tı Vera Sasuliç'e yazdıi\ı metubunda (1). Teorisinin geri kalllll§ bir 
tanm ülkesi Rusyaya degil, sanayil"§§Diş Batı Avrupa ülkeleri ile sınırlı olduğunu 
marks, ölmeden bir yıl önce Manifestonun Rusça baskısına Engels ile birlikte 
yazdıgı önsözde de tekrarlallli§İl. İdeal bir komünist toplumun en çok benimsenen 
kurarncısı Marks, böylece Rusya'daki ögıencilerini büyük bir zorlukla kacykarşıya 
bırakllll§h. Marks ·ile kendilerini identilize eden Rus devrimci ve sosyalistleri ya 
Marksı dinleyip, kapitalizmin kaçınılınaz olarak doğuracağı güçlü ve gelişmiş bir 
işçi sınıhnı bekliyeceklerdi, ya da "kapitalizmi en zayıf halkasından" vurarak işçi 
sımfı adına iktadara gelıneyi tercilı edeceklerdi. 

Rus Sosyal Demokrat İ§çi Partisi, bu nedenle 1903'te ikiye ayrıldı ve lenin'in 
grubu Bolşevikler azınlıkta kaldılar. Rusya'nın gündeminde bir burjuva demokratik 
devrimin olduğunu ve bu devrimin daha sonra sosyalist bir devrim ve proletarya 
diktatörlüğü ile tamamlanacai\ını her iki taraf da teslim etmişti. Ancak, mell§evikler 
bu iki devrim arasındaki geçici sürecinin daha uzun olacagı yada olması gerektiği 
görüsünü ileri sürmekle Marksa biraz daha yaklaşrlarken, Lenin, oldukça zayıf olan 
Rus burjuvazisinin Çar'ın yıkılıı;ından sonra iktidarda kalabilecek güçte olmadıgını 
ileri sürerek, kendilerinin iktidan ele geçirmeleri gerektiğini savundu. Ve tarih, 
Lenin lehine işledi. Bir yandan tarihe "kanlı pazar" olarak geçen 1905 Ocak ayı 
Petersburg katlianu, öbür yandan da Japonlara kaybedilen 1904-5 savaşn felce 
ui\Jattığı. y3§a111, halkın Çarlığa olan ölkesinde bardagı taşran son damla oldu. 
Grevler ve protestolar ülkenin her tarafına yayılllll§ ve Çar, Duma'nın olll§masıru 
daha fazla engeleyemezdi. Ancak, bundan başka da gözle görülür elle tutulur bir 
şeye daha boyun egıneden, devrimi suslarmasım da becerebildi. 
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1917'ye gelindiginde Çar'ın lehinde bir durum değişikligi suzkonusu degildi. 

Aksine Çar, 1. dünya savaşı altında çökmek üzereydi. Grevler ve yürüyiişlerin önü 

arkası kesilıniyordu ve cephedeki askerin techizatsız, aç kanola savaşınaya daha 

fazla takatİ ve istegi yoktu. Ordusuz hüküm süremiyen Çar'ın böylece 1917 Şubat 

da sonu gelmiş oldu ve duma Krenskinin geçici bir hükümet kurmasına karar verdi. 

17 Şubat devriminden sonra sürgünden döndüğünde Bolşevikler henüz büyük bir 

güç olmaktan uzak olmasına rağmen Lenin, Krenski iktidanmn uzun ömürlü ola

mıyacağım görüp kavramıştı. Modern silahlarla donatılmış Alman ordularına karş, 

kendi halkından ve ordusundan bile gerekli destegi bularnıyan Krenski'nin yıpran

mış bir ordu, çökmilij bir ekenomi ile daha fazla dayanamıyacağıru biliyordu Lenin. 

Büyük bir ajite ve örgütlenme yetenegine sahip olan Troçki, Petrograd askeri 

birliklerini de düı;ürdükten sonra Bolşevikler, kı§lık Sarayına herhangi bir engel ile 

karşl"§madan girebilirlerdi. Nitekim Bolşevikler, 7 kasım (25 Ekim) 1917'de Kıı;lık 

Sarayı ele geçirdiklerinde Krenski için sav"§maya hazır olan bir kadın (askeri) 

birliginden b"§ka birlik yoktu. 
Bolşevikler ayın geceye dilijürdükleri "Sovyet Kongresi" ne "devrimi gerçeklie§

tirmiş olduklarıru" duyurunca,sosyalist devrimciler ile Meru;evikler bunun devrim 

degil, bir cunta olduğunu belirtip, kongreyi de protesto ederek çıkıp gitmi§lerdi. 

Bolşevikler böylece kongrede, (Sol sosyalist devrimcilerin oyları çıkanlırsa) aldıkla

n % 25 oy ile çift bir cunta yapmış oldular. lenin, bir !"§la iki kru; vurmru;tu. 

Lenin Olmadan Bir Stalin Olmayacaktı 

Lenin geri kalmış Rusya'da cunta yaptığında, gelişmiş kapitalist ülkelerde yapı

lacak sosyalizm dört gözle beklenen bir bebek gibi bekleniyordu. Rusya' mn, Marks 

temel alındığında, böylesi bir bebege ana olabilecegi akıldan geçirilmezken, lenin 

ve Troçki, yaptıklan bebeklerinin adırun "sosylalizm" oldugunu duyurdular dü

nyaya. Lenin'in iktidara gelen asker disiplinli, diktatör partisinin,Stalin'e büyütüp 

geli§tirmesi için emanet ettigi bu bebegi, Leninin istediği titizlikle korumaktan 

b"§ka bir şey yapmadı Stalin. 
17 Ekim Rusyasında tüm veriler, gündemdeki devrimin (Marks temel alındıgın

da) sosyalist olamıyacağıru gösteriyor olmasına rağmen, Lenin, bu cuntaya "sosyalist 

devrim" demekle, sosyalist olmayan bir prosesin sorunlanru yüklenmiş oluyordu. 

Lenin, böylelikle Çar ile başlayıp Krenski ile devam eden bir prosesi devraldıgtnda, 

Çar döneminde b"§§ayan 1. Dünya Savaşı henüz sonuçlanmanru; ve Krenski döne

minde var olan muhalefet ise daha güçsüz duruma dilijmemişti. 

B"§ka bir deyişle Lenin,çar'ın yaraıtıgı ve Krenski'nin devam ettigi bir prosesi 

"sosyalistle§tirecek" ve bunun da kolay bir iş olmadıgını tarih ispatlayacaktı. 

Almaniann şartlarını kabul ederek Brest - Litovsk antl"§masını intzatayıp Ru

sya'ya geldiginde Troçki, savaşın sadece biri sona ermişti. Dış sav"§ durdurulmru;tu. 

Ancak, iç sav"§ daha henüz b"§lamıştı. Bolşevikler zor kullanmadan iktidara gel

mi§lerdi. Ancak zora bll§Vllfmadan iktidan ellerinde tutamıyacaklardı. Çünkü dü

nyada hiç bir cunta taribinde muhelefete izin verildiği görülmemiştir. Bu bizim Kürt 

halkı olarak da yakından bildigirniz cnntatann ortak karakterleridir. İktidara yapı· 

lan her muhalefet anti iktidarcı olarak görülür. hele bu iktidara "sosyalist proletarya" 

iktidan adını da verince Bolşevikler, tüm muhalefeti "anti sosyalist" olarak görmek 

"zorunda" kaldılar. Muhalefetin her türlüsünü bastırmak için Lenin'in bll§kanlıgın-
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daki hükümet "devrimden" altı hafta sonra bir istihbarat te§kilatımn kurulmasına 
karar verdi ve "Çjeka" kuruldu. Çjekanın kurulli§U ile birlikte idam sehpalan 
tekrardan i§leve girdi ve bu da, "halklar hapishanesi Çarlık Rusyası"m biç aratmadı. 
Çekanın idam sehpalanndan ilk geçenler ise, örgütlü ve bilinçli olmakla en tehlikeli 
tehdit olarak görülen sol örgütlerin üyeleri oldular. Daha Nisan 1918 de sadece 
Moskova'da (2) öbür sol gruplardan yüzlerce insan tutuklanllll§tı. 

"Savı.ı komünizıni" olarak nitelendirilen 1918 - 20 döneminde Bölşevikler, belli 
oranda agır sanayı, banka, fabrikalan devlet mülkiyetine açmışlardı. Ancak, 
Marks'ın klasiklerine göre yok olması gereken proletarya devleti, proletarya iktida
ra gelmeden yok olmuştu. "Fabrika proleterindi". Ancak, onun yönetimini. üretim 
kapasitesine ili§kin söyliyecek bir sözü, karar verebilecek bir durumu yoktu ve bu 
da "sosyalizm' olurdu. "Sava§ komünizmi", ilerde kurulacak komünist toplumun 
zeminini atmaktan ziyade iç ve dt§ sava§ln felce ugraıııgı, dt§ dünya ile ticari 
ili§kisinin olmadıgı, işlemez bale gelen sanayi yeniden işler duruma getirmek ve 
toplumun acil ihtiyacım karşılamak zorunlulugundan doğmuştu. Sanayisi, ekono
misi ve buna baglı olarak itici gücü ile sosyalist bir toplumun gerekli zeminine sahip 
olamayan bu ülke ve bu toplum, Bolşeviklerin ilkel komünizıne benziyen 'Sava§ 
Komünizıni"nin doğurdugıt doğal zorluklara daha fazla dayanamazdı. Bu büyük 
tanm ülkesinin temel gücünü proletarya değil, köylüler oluşturmaktaydı ve bu 
gücün, ektiği buğdayın elinden, bagazından zorla alınmasına daha fazla tahammülü 
yoktu. Sava§ komünizıni boyunca agır sanayiye verilen agırlığın faturasım köylü, 
boğazından kesilen ekmeği, i§çi ise gece gündüz çalıştıgt İ§ gücü ile ödüyordu. 
"Sosyalist Curnaertesiler" bile Rusyayı sosyalist bir ülkeye doğru götürecek bir 
sanayi yaratamadı. 

Bunun yerine kendini yaratamn bile ba§lrn yiyen, e§ine pek rastlanamayan insan 
ve özgürlük dii§mam canavar bir aparat doğdu. 

Doğmadan Öldürülen Sosyalizm 
Sava§ komünizıni iki önemli esastan oluşuyordu: Bir yandan ekonomi ile politi

kanın tek elde (iktidarda) merkezile§ffiesi, öbür yandan da özel mülkiyetİn mümkün 
mertebede ortadan kaldırılması. 'Sava§ Komünizmi"nin bu iki elementini birbirin
den ayırt etmek gerekiyordu. {Ekonomi ile politikayı ayın iktidarda toplama (M.Z.) 
ve merkezile§tirme prosesi sava§ komünizmi, hatta Avrupa sava§l döneminden 
itibaren a§ln derecede ilerlerken, 'pazar" ekonomisi yerine yerle§tirilmek istenen 
ikinci element 'dogal" ekonominin böyle bir zemini yoktu. "Sava§ Komünizıni"nin 
iki esası arasında dikkat çeken ba§ka bir yan ise, 'merkezileyirme politikasımn 
sadece sanayiye uygulanllll§ olması idi; bunu tanma da uygulama girİ§İmi ba§an
sızlığa ugradı." (3) 

İç sava§ln sona ermek üzere olduğu 1920'lerin sonuna gelindiğinde Bolşevikler, 
proletarya adına, proletarya dahil olmak üzere hemen hemen toplumun tüm kesim
leri üzerinde, daha sonradan totaliter yönetimlerde örnek olacak olan iktidarlanın 
sağlamlıoıtırmak üzereydiler. Lenin'in Krenski'den b~IIll§ Kl§lık Sarayı İ§gal 
etmek üzere yola çıktığıoda attığı "tüm iktidar sovyetlere' parolası nihayet -Sovyet 
kelemisini unutursak- gerçekle§mİ§ti artık. İktidar, nasıl olsa sağlamdı. Artık yeni
den bir rizikoya girmenin bir anlamı yoktu ve görevini yapamayan bir burjuva 
iktidanmn görevini üstlenmenin de bir sakıncası yoktu. Haliyle kapitalizm ve özel 
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mülkiyete geri dönüş anlamına gelen NEP'i uygulama zamarn gelmi§ti. 

Savaş komünizmi dönemi boyunca Lenin, sosyalist bir düzen kuramamıştı. Ak

sine, 1921 Mart (10.) kongresinde, savaş komünizminden NEP'e neden geçmek 

zoruoda kaldıklanm izah ettiginde, bunun bir yenilgi, (kapitalizme yeniden-MZ) 

bir geri dönüş" oldugunu söylemişti (4). NEP'in uygulamaya geçmesi ile, yaklaşık 

"her 5 büyük işletmeden 4'ü, yeniden tek tek §aluslano eline verildi (5) ve bu §3hıslar 

ise, tecrübelerinden yararlamlır diye, özellikle işletmelerin eski sahipleri oldu. 

"Endüstri işçileri bir anda kendilerini yeni bir hiyaraf§İnin kıskacında buldu. Ordu

da da askerler benzer gelişmelerle yaşıyordu. Endüstriye yerleı;tirilen "burjuva 

uzmanlanna" paralel olarak da Troçki, ordu yu, çar ordulanoda görev yapmış eski 

askeri uzmanlarla donattı. 
Sovyetlerin temel gücünü olU§turan köylülerin y3§3m standartlannda bir düzel

me, bir iyileı;me anlamına gelen NEP'i kararlaştıran 10. Kongre, daha sonrada bu 

karan alaniann da hayatianna mal olan başka bir karar daha almıştı. tarih boyunca 

Stalin'i (iyi bir Leninist olarak) yaptığı uygulamada "haklı" çıkaracak olan bu karar, 

ne ya:nk ki Lenin'in kendi eseri ve önerisi idi. Sözkonusu olan karar: 11Parti içinde 

fraksiyonun ayaklanması" idi. 10 . Kongrede bulunanlar, (Stalio'in dışında) kendi 

ölüm kararlanrun altına böylelikle kendi oylan ve elleri ile imza atmış oldular. Bu 

karara göre tandans olmak, iktidara muhalefet etmek, örgütsel bir suçtur ve ceza

landınlmahdır. Bu ceza, ihraçta olabilir, öldürmekle olabilirdi. Kürt sosyalistleri 

olarak bizlerde de bu kanun az işliyor değildir. 

Kronstat Da Mezara Gömülen Leninist Demokrasi 
Bizde Stalinci'liğin moda olmaya başladığı bir dönemde Stalin, Avrupa'da Hil

lere çoktandı benzetilmiş ve sosyalist bir dünyamn başım çeken sosyalist bir lider 

değiı despotizmin simgesi olmuştu bile. Aslında Stalin, biz ve bizim durumumuzda 

olan geri kalmış toplumlarda sevilip sayıldığı kadar, eğer Stalinizmi y3§3mışlarsa, 

kendi anne ve babası tarafından bile o kadar sevilip sayılmamıştı. Bizim o güne kadar 

kraldan daha kralcı kesilen pro-sovyetik düşüncelilerimizin Glasnosttan sonra ne 

· söyliyecekleri, kendilerini nasıl ifade edeceklerinde girdikimeri çıkınazın eo büyük 

nedeni de bu. Bu güne kadar derli toplu bir değerlendirme yapmamakla birlikte, 

bu kesimde de Stalin döneminin sosyalizm açısından pek parlak görülmediği itiraf 

ediliyor. Oysa bugün sosyalist solun gündemindeki sorun, lenin'in kurduğu o güze

lim sosyalist düzenin Stalin tarafından nasıl despotizmc götürüldüğü değil. Gün

demdeki sorun, Lenin'in kurup, Stalin'e devrettiği despotizmin, Stalin'de nasıl 

sisternalize edilişidir. Bunun eleı;tirilmesi moda olan Stalin ve onun döneminde 

olupda, Lenin'de görülmeyen temel bir tek §ey bulunamaz: Ekonominin merkezi

leı;tirilmesini diyeceğiz, bu Lenin döneminde yapılmıştı. Plan ekonomisi diktatörlük 

doğurur diyeceğiz, bunu Lenin, savaş komünizmi ile yapmış, ancak becerememişti. 

Lenin'in hayalindeki ağır sanayiye SB ilk kez Stalin döneminde ulaştı. Troçki'nin 

kurmaya çalı§tığı güçlü br kızıl ordu, ilk kez Stalin döneminde tek başına dünyayı 

tehdit eden bir güç oldu. Geriye Stalin döneminde, Stalin'e ait "Büyük Temizlik 

Harekatı" kalıyor, bunun da Lenin'inkinden daha büyük olmadığım Kronstat te

mizlik harekatı göstermiştir. Lenin'in direktili ile gerçekleı;tirilen bu harekat, Sta

lin'in "temizlik harekatından" daha küçük degildir. Stalin, hiç olmazsa, göstermelik 
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de olsa, mahkeme ettikten sonra temizlemişti, "karşı devrimci kapitalizmin ajanla
nnı'. Oysa Kronstat mahkeme edilmeden temizlenmişti. 

Kronstat için, 'devrimingururu ve gülü" demişti Troçki (6). derin bir ihtilalcı ruh 
ve gelenege sahip olan Kronstat, "Ekim 1905, Büyük Rus devrimi girişiminde, ilk 
ayaklanmanın yapıldıgı" yer olmU§tU. "Kronstat, 1917 Şubat devriminin hemen 
ardından kendi sovyetini kurdugunda, bu devrimci komününe, paris komününü 
örnek alDU§tı." {7) Daha mayıs ayında ise Kronstat, Sovyetten başka bir güç ve 
dolayısıyla da Krenski hükümetlerini tanımadıklannı ilan etmişlerdi Kronstathlar. 
Krenski bu ilandan sonra, Kronstatın Almanlar tarafından satın alındıklan yayga
rasını geliştirdi. 25 Ekim 1917'de Petrograd'a Kışlık sarayını, devlet bankasını ve 
öbür stratejik noktalan ele geçirip Lenin' e teslim eden en büyük organizeli güç 
Kronstat bahriyelileri idi. Kronstat, bir yandan ( cografi açıdan stratejik bir yer 
olmanın ötesinde) Lenin'in, koca Rusya da alm terlemeden iktidara gelmesini 
saglayan gücün bel kemigi olU§tururken., öbür yandan da, gerçekten ve sanıimi bir 
demokrasinin SB de bugüne dek görülmemiş örnegini sergiliyordu. Kronstat Sovye
ti, kurulU§undan, Kronstat kızılordu tarafından yerle bir edildiiii güne kadar, Kron
stat da var olan tüm tandanslan açıkça ve eşit kO§ullarda banndıran tek sovyet idi. 

Kronstatlılar, bizlerin 70 yıl sonra görebildigimiz Bolşevik despotizmini, daha 
1921 de görüp, ke§fetmişlerdi. Bunu ise, sonlannı getirmeye neden olan, aşai\ıda 
oldugu gibi çevirmesini yararlı gördügüm şu 15 maddeden meydana gelen deklara
syon ile ilan etmişlerdi. 

Deklarasyon, 1 Mart 1921'de ı. ve 2. bahriye birliklerinin ortak toplantısında 
kabul edilmiştir. 

'Duruma bir açıkhk getirmek amacıyla ortak toplantının Petrograda gönderdigi 
sözcülerin raporlannı dinledikten sonra, şunlan kararlaştırDU§ bulunuyoruz: 

'1- Halihazırda varolan sovyetlerin, işçi ve köylülerin isteklerini dile getirmedi
kierinden ötürü, sovyetlerin derhal gizli ayiama ile seçime gitmesi ve seçim
lerde tüm işçi ve köylülere serbest ajite hakkuun tanınması. 

2- İşçi köylü, anacyst ve sosyalist devrimciler, partilerine konU§ma ve basın yayın 
özgürlügü, 

3- Toplantı özgürlügü, (mesleki) sendikalara ve köylü kurulU§ (ya da dernekleri
ne) serbestlik. 

4- En geç 10 Mart 1921'e kadar, Petrograd, Kronstat ve Petrograd valiligine bagh 
işçi, asker ve denizcileri, Partiye bagımlı olmayan bir konferansa çagınnak. 

5. sosyalist partilere bagh tüm tutuklular ile işçi ve köylü hareketlerinde tutukla
nan {7) tüm işçi, köylü, asker ve denizcilerin serbest bırakılması. 

6- Hapishane yada çalışma kamplanndaki tutukinlara uygulanan prosesin tüm 
bölümlerini gözden geçirmek üzere, bir komisyonun seçilmesi. 

7- Politik tinılerin {8) her türlüsünü kaldırmak. Çünkü hiç bir parti tek b3§IDa,. 
kendi görüşlerinin propagandasını yapma ve bu amaçla da devletten para alma 
monopaluna sahip olmamalı. bunun yerine, devlet yardınuyla, mahalli örgüt
lerin, kültür ve egitim komisyoulanıu seçmelidir. 

8- Tüm barikat şubelerinin {9) derhal kaldınlması. 
9- Saghk açısından tehlikeli işlerde çah§anlann dışında, tüm çalışanlara eşit 

miktarda yiyecek maddelerinin verilmesi. 
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10- Tüm askeri birlikler ve değiljik fabrika ve atölyelerde nöbet tutan özel 

komünist timleri dağıtmak. Eğer bu tür timlere ihtiyaç olursa; bunlar, aske

riyede askeri birlikler, fabrika ve atölyelerde ise, çalışanlar tarafından seçil

melidir. 
ll- Köylülere, kendi topraklan üzerinde tam karar verme hakkı, kendileri bak

mak üzere, yani ücretli i§çi çalıştırmadıklan müddetçe, hayvan besleme hak

kım tammak. 
12- Biz tüm askeri birlikleri ve kadetli arkadaşlanınızı, deklarasyonumuzla daya

lll§llla göstermeye çağınyoruz. 
13- Mümkün mertebede tüm deklerasyonlann, basında yayımlanmalanm talep 

ediyoruz. 
14- Biz, gezgin bir kontrol grubu olU§ turulmasım talep ediyoruz. 

15. Zanaatkarlığın, ücretli i§çi ça~tırmamak kO§uluyla, serbestl"§tirilmesi. 

Deklerasyon iki oyun dşnda, (yukanda adı geçen toplantıda) oy birliği ile kabul 

edilıııİ§tir." (9) 
Bu deklarasyonun Lenin'in de hazır bulunduğu 10. Parti kongresinin devam ettiği 

döneme denk gelmesi biçilmiş kaftan gibiydi. Parti içinde fraksiyon olma yasağım 

kararlaştıran 10 . kongre, bu karanın Kronstat ile başlayarak hayata geçirebilirdi. 

Kronstatı bastırmak üzere gönderilecek olan birliklerin komutanlan da bu kongre

nin delegeleri arasından seçilmemişti.Böylece bir zamaniann muhalefetteki Le

nin'in, 7 Kasım 1917 cuntası ile ölen sosyalist demokrasisinin cenazesi, tank ve cop 

"§liğinde mezara gömülmek üzere yola çıkanlıtll§tı. Bu demokrasi, 1921 Mart 

ayında Petrograd'ın Batısına dii§en ve Petrograttan yaklaşık 15-20 km. uzaklıkta 
olan Kronstat da mezara, Lenin'in kendi eli ile gömüldü. 

Daha sonralan Staline yardımcı olmak, işini kolaylaştırmak üzere yapılan bu 

kitlesel katliam, 75 yıldan sonra kendi ülkesinden bile kovulmasına mal oldu Le

nin'e. Eğer 70 yıldır sosyalizm adına yapılan tarih yargılanacaksa, bu yargı adaletli 

olmah. Aksi takdirde Lenin'in, "i§çi sınıfı kendisinden daha akıllı bir elit tarafından, 

yukandan yönetilmelidir" ilkesine göre kurulan örgütünden başlamadan, tek başına 

Stalini mahkum eden hiç bir yargı, adalet li olmayacak. 

Notlar: 
ı. Bolsjevikrevolusjonen 1917, s. 41. 
2. E. H. Carr, Den Rusiska Revolution, s. 29. 

3. Agk, s. 39-40. 
4. Agk, s. 46. 
5. Ni e ls Brunse & Hans - orgen Nielsen, Oproret i Kronstadt 1921, s. 16. 

6. Agk, s. 14. 
7. Agk, s. 15. 
8. Politik timler, Bolşeviklerin askeri birlikler ile fabrika ve öbür iş yerlerinde 

kontrol ve denetimi sağlamak için sadece Partililerden olll§turduklan özel timler

dir. 
9. Oproret i Kronstadt, s. 51-52. 
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İKİ AYAGI BİR PAPUCA SOKANIAR, 
TÖKEZLEYECEKTİR! 

B. Hevidar 

Kürdistan yurtsever, devrimci hareketinin son onbeş yılhk tar!ıijmalannın 
gündeminde dii§meyen, nasıl bir örgüt, parti? sorunu tar!ıijması yer almaktadır. 

Tüm bu tar!ıijmalar süreci boyunca da, Kürdistan'da bir dizi örgüt varlığım 
sürdürmekle, ulusal ve toplumsal kurtulU§ mücadelemizde belli görevler yerine 
getirmeye çalışmaktadır. Bu böyle alınasına ragmen, eğer son on beş yıllık tar!ıij
malanmızın b3§1I1da nasıl bir örgüt ve parti tar!ıijması olabiliyorsa, bu derece bizleri 
meşgul edebiüyorsa ve hiç aktüaütesine kaybetmiyorsa, ortada izah edilınesi gere
ken, ciddi bir durum vardır, kamsındayım. Şüphesiz bu tar!ıijmalar, her örgüt ve 
çevre arasında ayın oranda ve yoğunlukta sürdürilimediği için, herkesi ayın kefeye 
koymamak gerektiğine inamyorum. Veya uluorta, her dönemde, gündemlerinin 
b3§1Ilda yer alan tek sorunlan olmadığı için, bir ayınnı yapılması gerektiği inancın
dayım. Onbeş yıl boyunca, döne döne ayın sorunu tar!ıijmak ve nedende sorunu bir 
türlü kavrayamamak, her gün yeni örgüt modelleri ile kamoyunu meşgul etmek, bu 
meseleden biraz uzak olduğumuzun kıstası değil mi? 

Biliyorum bu söylediklerine karş korkunç itirazlar gelecektir; "Parti kurmak, 
dernek kurmak veya çadır kurmak değildir, vs. denllecektir." Elbette tüm bu 
itirazlann doğruluğunu belli ölçülerde kabul ediyorum. Ama kimler için? Ülkede 
bu işe yeni girişen nesillerin veya mücadeleye yeni katılan kadroların itirazlannı 
haklı göreceğim: Fakat yıllar boyu bu sorunlan tartı§arak, bir türlü ne yapacağına 
karar veremeyenlerin itiraz ve eleştirileri hiç mi hiç haklı görmeyeceğim. Hele dün 
binlerce kadro ve sempatizam olan, ama bu işlerin önem ve ciddiyetini kavrayamay
an, ve bugün de hala, nasıl bir parti sorunu tartışması ile vakit geçiren grup ve 
örgütlerimizin itiraz ve eleştirilerini haklı görmek mümkün değildir. 

Kamuoyu sürekü olarak, birlik sorunlan ve parti tar!ıijmalan ile meşgul edilınek
tedir. Bu tutum, kadrolarda, sempatizan kesimlerde ve kamoyunda ciddiye alınmay-
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an, yer yer alay edilen bir hale gelmektedir. İnsanlar bir yerde; 'artık ne yapacak

sanız yapın, lütfen hu sonu gelmez, yıllan alan tartışmalara son verin" deme 

noktasındadırlar. Kamuoyu haklı da. Yıllarca sonu baş olmayan bu "tar~a· ve 

"görüşmeler, tartşnak için tar~aya ve görüşmek için görüşmelere dönüşüyor. 

Kamuoyunu aylarca, yıllarca me§glll eden bu tür görüşme ve çalışmalardan, çoğu 

kez hiçbir sonuç alınmadan ve nedeni de belli olmayan gerekçelerle sona eriyor. 

Üç ay sonra ayrı çevreler, yeni bir tartşna, yeni görüşmeler, habire, aynı sorun 

etrafında dönüp, dolaşyor. 
Bana öyle geliyor ki bu işlerde bir terslik, bir ciddiyetsizlik vardır. Hergün örgüt 

kurup dagıtmaktan vazgeçerek, önce içinde yer aldığınuz yapıyı, örgüt normlanna 

sahip bir hale getirmek gerekligine inanıyorum. Kendi örgütsel yapımızı - işleyişi

ınizi gözden geçirirken de suçu ve yaıılışlan, kendi dışınuzda aramaktan artık 

vazgeçelirn. Önce yeteneklerimizi, kararlılığınuzı veya kararsızlığımızı, amatörlü

gümüzü tespit edelim. Daha sonrada örgütsel yanlı§lanmızı başka merkezlerden 

arayahm. Bizler hep i§lerin kolayına kaçıyoruz, çareyi oralarda anyoruz. Ama hiç 

düşünmüyoruz; Aynı örgüt anlayşna ve modeline sahip, başka ülke devrimcileri, 

çok güçlü, yığınsal parti ve örgütler yaratDU§lar; Bunlardan kimileri, ülkelerinin 

ulusal ve toplumsal kurtuluş savaşımında önemli roller oyuanuşlardır. 

Parti, üyeleri ile oluşan ve yine onlar tarafından yönetilen kurumlardır. Parti 

yöneten ve yönetilenleri ile tüzük ve programlan ile ete kemige bürünen bir orga

niziDadır. Her kademedeki üyelerinin becerisi ve beceriksizligi ile §ekillenen bir 

kurumdur. İ§leyi§i, belli kurallan ve amacı saptanmamış, yöneten ve yönetilenleri 

belli kurallara sahip olmayan amorf bir yapı degildir. 

Eger 'düşüncelerimizi belirleyen maddi kO§nllarsa' bu kO§ullarda devrimci 

milcadeleye katılan insaniann yarattığı örgüt modeli de belli ölçülerde, öyle olmak 

zorundadır. Bu i§in başka bir izalu, bizi yanlış sonuçlara vardırır. Eksik ve aksaklı

klanmızı görmemizi engeller. Günümüzde de, dünün benzeri yanlış ve hatalar 

yapmanuza yol açar. İ§lerin kötüye gittigi, Kürdistan'ın agır sorunlan kaf§lsında, 

yeni alternativler üretmek yerine dünde ülkemizde bir örgütlenme modeli olarak 

bulunan ve bugünde, dün gibi yığınsal olmazsa bile, hiç olmazsa var olan; her grup 

ve katmanın içinde yer aldığı, ulusal demokratik kitle örgütü modelinde son çareyi 

buluyoruz. Dünden bugüne aynı örgütlenme anlaYI§I ve modelini dogru bularak 

bunu sürdürenler, bana göre; Günümüzün eski sosyalist kadrolanndan, bu çizgiye 

deV§irilenlerden daha tutarlıdırlar. Çünkü, 'ulusal demokratik kitle örgütü' veya 

benzeri bir örgütlenme modelini savunan, dünün eski sosyalist kadrolan, bugünde, 

dün oldugu gibi konjüktürel kaygılardan bu noktaya gelmi§lerdir. Yoksa, Amerika yı 

yeniden keyetmeye gerek yoktu. N asılsa bu tür örgütlenmeler Kürdistan da her 

zaman, birden fazla olmuştur. Bu safiara katılıp mücadeleyi oradan omuz verecek

lerine, güya yeni bir §CY kC§fedilmi§ gibi yeni "öneri'lerle piyasaya çıkmayı yeg 

görmek, Kürdistan' da örgüt bunalımuu süreklileştirerek kangrenlC§tirmektir. Örg

ütsel bunabonn esas kayuagı ve nedenleri arasındaki faktörlerden biri de bu tutum

dur. 
Bu giri§ten sonra deginmek istedigim olay §udur: Ala Rızgari kökeninden gelen 

ve daha sonra degi§ik nedenlerle parçalanarak dagılan arkadaşlar, topladıklan bir 

konferansla 'PLatronna Yekitıya Ala Rızgari' adı altında yeniden bir araya geldi-
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ler. Platform, hem kendi sorunlannı hem de Kürdistan'ın sorunlannı tartı,mak 
üzere "ROJEV' adlı iki aylık bir periodik dergide yayınladılar. 

Derginin ı. sayısında Mamoste Hıvze arkadll§Jn, "Birlik ve Nasıl Bir Parti 
Örgütlenmesi Üzerine Tartı,ma" adlı bir makalesi yayınlandı. Hıvze arkadaş yazı
smda geçmişin kısa bir muhasebesini yapmakta ve daha sonrada nasıl bir parti 
anlayş üzerinde durmaktadır. 

Yazı, ilk elde "Platform" adı altında bir araya gelen arkadaşlan ilgilendirse de 
aslında yazı ve öneri tüm Kürt yurtsever ve sosyalistleri de ilgilendirir. 

Nasıl bir örgüt anlayş tartışması ekseninde bir araya gelen "Piatforma Yekihya 
Ala Rızgari" Rojev'in ikinci sayısında -bir yazı dışında- daha başka konular üzerinde 
durdu. Nasıl bir parti tartışmalarma hiç olmazsa, Birleı;ik Sosyalist Parti tartışma
larma katılan ve ortak deklerasyon imzalayan Y ekitıya Sosyalist ve Ala Rızgari' ci 
arkadaşiann katılacağını bekliyordum. Hiç olmazsa, ilk elden bu tür hayati derece
de önemli bir öneri tartışmasına o arkadaşiann katılacağıru umuyordum, ama 
maalesef bu gerçekleı;medi. O zaman bu tartışmaya ben katılma karan verdim. 
Hıvze arkadll§ln bir eksiği veya yamlgısı geçmişin ve de özellikle Ala Rızgari'nin 
geçmi§inin muhasebesini yanlış noktalardan, Ala Rızgari'ye sahip olmadığı bir 
takım i§levler yükteyerek onu eleı;tirmekte, dolayısiyle yanlış sonuçlara varmaktadır. 
M. Hıvze, dünkü örgütlenme anlayşnın yanlışlannı şu nedenlere baglamaktadır: 
"Kürt toplumunun kültürel, sosyal ve toplumsal yapısı, bilinç düzeyinin yeter
sizliği ve daha başka da önemlisi sol yelpazede yerini alan yurtsever Kürt hareke
tinde olduğu gibi, Ala Rızgari'ye de yön veren ve ideolojik temellerini olaştnran 
dünya komünist hareketine egemen olan yunlış sosyalist anlayıştan ötürü Idi". 
Burda şüphesiz doğru ve benim de katıldığını tesbitler vardır. Örnegin. Kürt 
toplumunun kültürel yapısı, bilinç düzeyinin yetersizliği gibi faktörler mutlaka şu 
veya bu ölçüde bir etkide bulunmıışlardır. Bu günümüz içinde, yann içinde geçer
lidir. Çünkü bu faktörler yanlış örgütlenme anlayşnın nedenleri degil, bizi topye
kün sarmalayan, hepimizi belli oranda etkileyen objektifkoşnllannuzdrr. 

Kürdistan'ın sömürge ve parçalanmışlıgı sürdügü müddetçe bunlann etkileri 
olacaktır. Kürdistanlı devrimcilerin objektif koşullan bunlardır ve bizler bunlara 
ragmen, dogru bir örgütlenme anlayışını sahip kılmakla yükümlüyüz. Yukardaki 
almtıda daha başka yanlış var ve ben onlara dikkatleri çekınek istiyorum: Bir kez 
'dünkü örgütlenme anlayşmız"ı tartışırken bir noktaya deginınekte yarar var. Bir 
kez Ala Rızgari, Rızgari ayrışınundan sonra ve 1982 yılına kadar Ala Rızgari, 
"Proletrayanm örgütünü Inşa etınek'ten bahsettiyse de bu görevi yerine getiremedi 
ve getirmezıli de. Ala Rızgari hareketinin bileı;im ve dokusunu gözden geçirdigirniz 
de bu görmemek mümkün degildir. Ama o dönemde bazı subjektif etkenler, 
arkadaşlan o noktaya götürdü. Hatta bana kalusa, Ala Rızgari - Ala Rızgarici 
arkadaşianno kızdırmak pahasına da olsa- hiç bir zaman örgüt olmadı. Bu önemli 
bir gerçektir. Geçmişin muhasebesi yapılırken, sahip olunmayan i§levler ve görevler 
tll§lnruş gibi bir gözle, bir örgütü eleştirmek, bizi dogru sonuçlara götürmez. 

Ala Rızgari kendi içinde belli bir ~leyişi olan, belli saptanmış kurallara tabi bir 
yapıdan ziyade, Leninist parti modelini benimseyen örgüte dönüşrnek isteyen so
syalist bir çevreydi. Ama o sözü edilen Proletarya Örgütü inşa edilmeden, bilinen 
aynlık ve parçalanmalar yaşandı. Proletarya örgütü inşa edilseydi de, belki ayıu hata 
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ve yanlışlan yaparılı. 
Ancak Ala Rızgari'ye "egemen olan yanlış sosyalist anlayııj"tan kasıt pek belli 

degil. Bildigim kadarı ile Ala Rızgari ne Çinci ne Sovyetçi ve ne de herhangi bir 

merkeze bağlı oldu. Geriye sadece kala kala Ala Rızgari'nin sosyalistligi kalıyor. 

Y anlışlanınızı sosyalist ohnanuzdan aramaktan ziyade, belki de dogru dürüst bu 

düşünceyi kavramaınJ§ olmanuzda, şabloncu, hazır reçeteleri benimsemiı; olma

mızda aramak dalıa iyi olur. Dünün örgüt anlayşna sahip ba§ka ülke devrimcileri, 

ülkelerinde ulusal ve toplumsal kurtulll§u sağladılar. Bizse bunda ba§anh olamadık. 

Ba§311Sızlıklarıııuzın nedenlerini, örgüt olayuu kavnyamaınJ§ olmamızda ararsak, 

daha yeterli ve doyurucu yamtlar alabiliriz. Kongrelerimizde, konferanslannuzda 

tespit edebildigirniz doğrulan hayata geçiremedik. O doğrular dergi ve kitap say

falannda kalan formülasyonlar olarak kaldılar. Saıunm kababati "bir elin parmajjı

m geçmeyen klasik kitaplardan" degil de, kendimizde ararsak daha yararlı olur. O 

klasik kitaplan bile doğru dürüst, kıt kanaat türkçemizle kavradığınuz konusunda 

ciddi şüphelerirn var. Klasik kitaplardaki örgüt şemasıru papagan gibi tekrar etmek 

bir marifetmiş gibi, çogu kez farkında olmadan öyle yaptık. Ama o kitaplardaki gibi 

tam teşekküllü bir örgüt modelini maalesefyaratama dık. Y aratamadığınuz bir örgüt 

tipini eleştirmek, herşeyi ona maletmek pek doğru ve inandıncı bir tutum degil. 

Buğün benimde belli yanianın tasvip etmeyerek eleştirdiginı o klasik örgüt mode

lini, bizler Kürdistan'da o modele çok inandıgımız halde yerine getiremedik. Leni

nist örgüt şemasım benimsemiı; olmakla, öyle bir örgüt yaratmayı birbirine 

kanştırmamak gerekli. 
M. Hıvze Ala Rızgari'yi leninist bir örgüt yaratmakla eleştirrnek yerine, karnınca 

böylesine bir örgütü arkada§lar, benimserlikleri halde o dönemde yaratamadıkları 

için eleştirseydi, daha haklı olurdu. 
Dünya'da meydana gelen son gelişmelerle sosyalizm cazibesini yitirerek, bir 

çekim merkezi olma özelligini yitirdigi için, kitleler ve halk yıgınları daha ba§ka 

merkeziere angaje olmaya, kurtulll§u ba§ka yerlerde aramaya koyuldular. Geçmiı;te 

sosyalist olunması ile övünen kadrolar ve neredeyse hareketler de, buna katılmakla 

kendilerini alanuyorlar. Nerdeyse sosyalizmi savunmak, sosyalist bir düzen ve dünya 

ugruna sava§ mak demode olmU§a, bir takım avantüristlerin romantik bir ütopisine 

dönüşmüşe benziyor. Dün, nasıl kendiliğinden sosyalist safiara yıSınsal bir katılım 

var idiyse, bugünde ayın şekilde saflan terketme, sosyalizme inandıgı için günah 

çıkarmak için insanlar sıraya girmiı;e benziyor. Sanki tüm yanhşlıklarunızın nedeni; 

Kürdistan'da kurduğumuz sosyalist düzenden kayuaklaruyormll§ gibi bir atmosfer 

yaratılmaya çalışılıyor. Dün meydanlarda, miting ve toplantılarda, göğsüne vura 

vura "ben sosyalistlm" diyenleri ise nerdeyse gün ortası mumla aramaya kalkışa

cağız. 

Sosyalist saflan terkederek, herşeyi tu kaka eden, eski Kürt sosyalistlerinin 

yaıutlaması gereken birçok soru var. Bir tanesini onlara burda soruyorum; Eğer tüm 

yanhşlannuzm, hatalarumzın, ha§ansızhklannuzın tek kaynağı sosyalizm idiyse, 

neden sosyalist olmayan hareketler Kürdistan'da daha ba§anh olamadılar?. Bu 

sorun üzerinde ciddi bir şekilde düşünmek gerekmez mi? 

Ayrıca bir dizi yanlış ve eksige ragmen, rahatlıkla övünerek söyleyebilirim ki, 

Kürdistan'da hiç kimse, hiç bir parti veya grup, Kürt sosyalistleri kadar, Kürdi-
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s tan' daki mücadeleye katkılan olmanll§tır. Hiç bir hareket veya parti, Kürt sosya
listleri kadar, Kürdistan'da dergi, kitap, brO§ür, dernek veya parti kurmamıştır. Hiç 
bir parti, Kürdistan'daki mücadeleye sosyalistler kadar kitle ve kadro kazanmamış
tır. Hiç bir grup, Kürt sosyalistleri kadar, ne zindanlarda, ne de mahkemelerde 
direnmeıııiştir. Hiç bir hareket veya parti, ulusal demokratik mücadelemizin önün
deki tabuları, Kürt sosyalistleri kadar kır3manll§tır. Eğer dilersem, liste yi daha da 
uzatabilirim. 

Ama sosyalist olmayan hareketlerin de böyle övünülecek bir geçmişleri var mı? 
Tam tersine onlar bile sosyalist ve sosyalizme açık olduklanm bildirmeye özen 
göstermiyorlarmıydı? 

Ulusal demokratik bir kitle partisi konumunda olan, Kürt hareketlerinin ba§arl
sızhklanm nasıl ve hangi gerekçelerle izah edeceğiz. Onların, Kürt sosyalistleri 
kadar bile başanh olduklanm iddia edebilirmiyiz? 

Bugün bile Kürdistan'da pek iç açıcı olmayan kO§ullarda, yine Kürt sosyalistleri 
politik perspektifleri ile ulusal mücadeleye damgalanm vurmaktadırlar. 

Hal böyleyken, tüm yaıtli§ ve eksikliklerimizi, amatörlüğiimüzü sosyalizme mal 
etmek doğru mu? Sosyalist safları terkedenler kervanına, Mamoste Hıvze de katıl
maktan kendini alamadı. Rojev dergisinin 1. sayısında M. Hıvze geçmiş örgütsel 
mücadele anlayşnı eleııtirip redederek "Kürdistan' da ulusal demokratik temel de 
sosyalizm tartışmasına açık tnm yurtseverlerin, sosyalistlerin kendilerini ırade 
ettikleri, en geniş yığınlan kucaklayan, değişik düşünce ve egilimlerl bagnnda 
taşıyan, ulusal demokratik kitle partisini oluşturma şartlan vardır ve hatta 
zorunluluğu vardır' önerisinde bulundu. denilecek ki burda ters olan nedir? Ba
şkaları da aynı görüş ve düşünceleri savunmuyor mu? 

Tersligin esası da burda zaten. Kürt toplumunda, yurtsever hareketinde artık 
herşey normal gibi geliyor, ortada anormal olan bir şey kalmadı. Kürt siyasi yaşamı 
böylesine duyarsız, böylesine ilkesiz ve suskun bir dönem yaşamadı. 

M. Hıvze Rızgart ve daha sonra da Ala Rızgart içinde yer almış, Kürdistan' da 
sosyalist mücadelede yer almış bir arkadaştır. Ala Rızgarici arkadaşlarm kendileri 
ile ilgili önemli bir tanınılaması vardı; "sınıfintihanndan geçmiş proleter devrimci". 
Aradan epey zaman geçti. Bu tür belirlemeler artık küflü dergi sayfalannda kaldı. 
Zaten öyle olmazsa, "sınır intlhanndan geçmiş proleter devrimci" saflardan, bur
juva demokratik örgüt önerileri çıkması yadırganırdı. 

Dün Kürdistan halkını örgütlü sosyalist mücadeleye davet eden, gerçek kurtulu
şun sosyalizm de oldugunu vaaz eden Mamoste Hıvze, bugün Kürdistanlı yurtse
verleri, sosyalistlerini ve halkım, burjuva demokratik sallarda mücadeleye davet 
ediyor. Elbette "dün döndü, bugün bugündür" mantığı ile herkes dilediğini söyleye
bilir. Ama bu mantık ve perspektifle örgüt kurulamaz. Kuramadığı zamanda, 
kabahat i örgütlü sosyalist mücadelede bulmaya çalşr. 

Hiç kimseyi geçmişi ile mahküm etmek, onları yıllar önce söylediklerinin, inan
dtklanmn tutsağı haline dönüştürmek gibi bir niyetim yok. İnsanların düşüncelerin
de meydana gelen degişıııeleri normal ve tabi karşılıyorum. Ancak, insanlar saf 
degiştirirken, yeni konumlannı savunmak için geçmişlerine agır ithanılar yüklüyor
larsa, onlan tutarlı olmaya davet etmek gereklidir, kamsındayım. Tüm kabahali ve 
arnatörlüğümüzü, yaratamadığımız sosyalist örgüte mal etmeye çalışmak, alılaki 
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açıdan da doğru degildir. 
Mamoste Hıvzi\ kusııra kalmasın, sende hala sosyalizmin kalıntılan kaldıgı için

de, önerdigi örgüıte; "sosyalistlerin kendilerini ifade edebilecegi" ibaresini koy

mayı unutmuyor. Belki böyle bir ibare koyınasaydı, daha iyi olurdu. Sosyalistler 

kendilerini ifade edebilecek, arac ve gereçlerden yoksun kaldıklan zaman, artık ~ 

merhamete diiıjüyor. Merbametin de bir garantisi olmadıgina göre, ~ Allah'a 

kalıyor. 

Ge~ sosyalist mücadelede katı, çok merkezci, toleransız oldugumuz doğru

lanm, bugün sosyalist mücadeleyi sürdürenierin en ba§ta kabul eıtigi bir gerçektir. 

Sosyalist Birlik Platformu deklerasyonu bunun canlı bir kanıtıdır. Ama Kürt sosya

listlerinden daha fazla katı, merkezci ve toleransız olan sosyalist olmayan kesimlerin 

tutumlarını nasıl izah edeceğiz? 
Dünün yanlı§lannın telafısi burjuva demokratik bir yapıya denk diiıjen bir örgüt 

teorisi gideremez. Tüm eksik ve aksaklıklan, sosyalist örgüt teorisine yükteyerek 

sorolan haledemeyiz. 
Sırası gelm~en ekleyeyim; ayın tutumu Bergeh çevresinde kümelerren arkada

şlarda gösterdi. Bu arkada§lardan TKSP kökenli olanlan, bilindigi gibi; TKSP 

dşndaki Kürt sosyalistlerini bile sosyalist kabul etmiyorlardı. Herkesi küçük bur

juva, Kürt ınilliyetçisi görerek, küçümsüyorlardı. Ama daha sonra TKSP ile baglar, 

daha ba§ka nedenlerle kopunca. Mamoste Hıvze gibi her sınıf ve katmanın içinde 

yer aldıgı bir örgüt teorisi ortaya attılar. Fakat bu kadar yayınlanan Bergeh'in 

sayılanna ragmen, geçm~lerini eleııtiren, bu konuda yanlı§ bir noktada olduklarını 

ifade eden bir satırlık bir yazı bile yazmadılar. Devrimci mücadele de göriiıjler 

degi§ebilir, dün savundugumuz bazı konularda ya nh§ yapmış olabiliriz, yeni bir 

mücadele perspektifi benimseyebiliriz. Ama tutarlı olmak kaydıyla. Ben, dün de 

doğruydum, bugünde doğruyum tutumu kitlelere, kadrolara güven vermez. 

Mamoste Hıvzi\ de ayın konumda degil mi? Dün sosyalist mücadelede, sınıf 

intihanndan geçm~ bir proleter devrimciyken de doğruydu;bugün önerdigi ulusal 

demokratik kitle partisi önerisiyle de kendini dogru kabul ediyor. 

Mamoste Hıvre, Kürdistan'daki dağınık ve parçalanmışlığın önüne geçmek için, 

tüm ulusal sınıf ve katınaniann içinde yer aldıgı, bir örgütlenme modeli savunur gib~ 

görünsede; esasında o da süren bu parçalanmışlık ve dağımkbga çözüm yollan 

sunacak yeni bir alternativ sunmuyor. Belki o bunun bile farkında degil. Kürt ulusal 

hareketinde, gerek yurtsever kesimde, gerekse de sosyalist kesim de birbirine yakın 

§!'yleri benimseyen, aynlık noktalanndan çok, ortak yanlanmn olduğui çevreler var. 

Bu kesimler birbirlerinin doğrulanm benimseyip, ortak bir payda etrafında bir 

araya geleceklerine, herkes eski içerikle ama yeni bir biçimde bazı önermelerde 

bulunmayı tercih etmektedir. Karnınca Mamoste Hıvze'nin de birçoklan gibi yapııgı 

budur. M. Hıvze, Kürt ulusal hereketinin bölünmiiıjlügü ve dağınıklıgım önlemek 

için, tüm ulusal sınıf ve katmalaniann içinde yer aldıgı bir ulusal demokratik kitle 

partisi önermektedir. 
"Ulusal Demokratik Kitle Partisi" önerisiyle, Bergeh çevresinde kümelerren 

arkadaşların önerdigi "Devrimci Yurtsever Örgüt" arasındaki farklar nelerdir? Bu 

soruyu ciddi bir §!'kilde tahlil ederek, yarutlamak gerekli. Aslında, özde hiç bir fark 

yoktur; varolan fark biçinıseldir. Kürt ulusal hereketinin en büyük sorunu, bu tür 
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tavır davranışlar oldugu, daha bir açıklık kazanıyor. M. Hıvze kendi önerisinden 
önce, böylesi bir örgüt modelini savunan arkadaşlarla beraber davrannuyor. O, eski 
yol arkadaşlan ile bir araya geldiği vakit, aynı içerikle yeni bir öneride bulunmayı 
daha uygun buluyor. Kendi arkadaşlan arasındaki tartışmalarda, ne tür bir örgüt
lenme anlayışı çıkacağı de henüz pek belli degil. Kürt ulusal hereketinin başınsızlığı, 
karşı karşıya bulundugu problemleri anlamak, sanınm şimdi daha anlaşılır bir hale 
geliyor. Sorunun sosyalist örgüt modelinde olmadıgı, esas nedenin aynı düşünce ve 
davranışlan paylaşan kadro ve örgütlerin ayn durmasından, farklı yerlerde, biçimde 
farklı örgüt önerilerini benimsemesindedir. 

Aynca, Kürdistan'da hem M. Hıvze arkadaşın önerilerine hem de Bergeh'ci 
arkadaşiann düşüncelerine denk dii§en örgütlenmeler yok mudur? Kanımca vardır; 
KUK- KDP ulusal demokratik kitle örgütüdir ler. Böylesi örgütler varken, bunlara 
yenilerini eklemek, veya kamuoyunu bu tür çağrılarla meşgul etmek doğru mudur? 
Görev, Kürdistan'daki mücadeleye omuz vermekse, bir an önce önerilerimize denk 
dii§en örgütlerde yer alarak, üstörnüze dii§eni yerine getirmekle başlamalıyız. Kür
distan'da güçlü yıgınsal bir örgütlenmenin yaratılamamasırun ciddi nedenleri ara
sında bu tür davranışlar yatnuyor mu? Herşeyi kendimizden başlatma, olaeaksa 
ancak benim dar çevremde birleşilirse olur mantığı terstir. Herkes kendi köşesinde 
aynı içerikli çağrı ve önerilerle, bu işlerin düzelemiyecegini artık kavramalıdır. 

A ynca, dünyanın hiçbir yerinde; sosyalistlerin burjuva demokratik güçlere örgüt 
kurduğu, onlann kuyruguna takıldığırun bir misali yoktur. Kürdistan'daki tüm 
ulusal kesim ve tabakalan aynı parti çatısı altında örgütleme, ismi ne olursa olsun, 
burjuva demokratik bir örgütlenmedir. Bunun adı, "Ulusal demokratik Kitle Partisi" 
veya Yurtsever Devrimci Parti" olması olayın özünü deği§tirmez. Biçimde ayn, 
içerikle aynı hedefleri önüne koyan ve tüm ulusal kesimleri bagnnda toplamayı 
amaçlayan örgütlenme, çok açık ki Kürt sosyalistlerini, Kürt burjuva demokratik 
güçlerin yedegine alma önerisinden başka bir şey degildir. 

Kürt toplumunu, "imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kitle"den ibaret görme 
anlayışının gerçeklerle bagdaşır bir yanı yoktur. Öyle olmadigına göre; her kesimin 
kendi politik temsilcileri ile mücadele saflannda yer alması en doğrusudur. 

Kürdistan' da ulusal demokratik savaşınun öncesinde ve sonrasında, daha adil, 
demokratik, baskısız ve sömürüsüz bir toplum kurma savaşınu mutlaka sürecektir. 
Böyle bir toplum kurma ve yaratma kavgasını, Kürt sosyalistleri, kürdistan'daki 
politik arenada bagımsız örgütleri ile yer aldıklan zaman ancak olanaklı olacaktır. 
Son yıllarda başgösteren gelişmeler, sosyalist sistemin çökmesi, sosyalizm idealle
rinin sona erdigi anlamına hiç mi hiç gelmez. İnsanoglu, sömürüsüz, baskısız ve 
sınıfsız bir dünya için daha başka perspektiflerde, yeni alternatifler yaratarak bu 
savaşınu mutlaka sürdürecektir. Küçülen dünyanuzda, Kürdistan bu mücadelenin 
dışında kalmayacaktır. 

"UJusal Demokratik Kitle Partisi" veya "Yurtsever devrimci Partiu önerileri, Kürt 
toplumunu cendereye almak isteyen ve içinde korporativ bir toplumun nüvelerini 
de taşıyan, iki ayagı bir papuca sokarak, Kürt sosyalistlerini, burjuva demokratik 
güçlerin peşine takarak, sosyalist örgütlenmeyi tasfiye etme anlayışıdır. Kimi çevre
ler böylesi önerileri taktiksel nedenlerle yapmaktadırlar. O çevrelere göre; böylesi 
bir örgütlenmenin hem yıgınsal olma şansı vardır, hem de öncülük sosyalistlerin 
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olacakıııııj! Böylesi anlayıı;lar, başkalanın ahmak saymak degilse, çok safça söylen

ıııi§ komplocu bir anlayıı; olarak kabul edilebilir. 

Kürt toplumunda, he~yin yerli yerine oturması gerekligine inanarak, böylesi 

tarlı§malann uzun vadede çok yararlı olacagma inamyorum. Bu tartışmalar Kürt 

toplumunda ve siyasal yaşanunda belki yeni bir safiaşmayı gerektirebilir: Bu hem 

sağlıklı ve hem de kalıcı sonuçlar yaratması açısından çok yararlı ve olum! udur. 

Geçmi§izi irdeleyip, örgüt anlayışınuzı ele§lirirken, Sezar'ın hakkım Sezar'a 

vermeliyiz. Tüm yanlış, eksik ve aksaklıklannuzı, amatörlük ve beceriksizligiınizi, 

devrimci parti anlayışına yükleyerek, kendimizi aklamamalıyız. Ayrıca bir doğruyu 

da teslim etmek gerekir: Kürdistan'da devrimci parti normlarında bir parti yarata

bildik mi ki, tüm kabalıali o parti anlayışına yükleyelim. Lenin ci parti anlayışım tümü 

ile benimsemesek bile, kürdistan'da profesyonel, disiplinli, toleranslı, parlamenter 

demokratik sistemi benimseyen güçlü ve yıgtnsal bir sosyalist partiye ihtiyaç bugün, 

her zamankinden daha çoktur. Sosyalistlere düşen görev; Kürdistan' da burjuva 

demokratik bir örgütlenme yaratmak değil, güçlü yıgtnsal bir sosyalist parti için 

ugraş vermektir. 
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KÜRDiSTAN DEVRİMiNDE 
ALTERNATiF TEZLER 

1- Silahlı Mücadele Anlayışı 

Hatice YAŞAR 

1981 yazından itibaren Kürdistan devrimci muhalefetinin dönüştürülmesi ile 
ilgili saptadığımız temel tezlerimizin bu muhalefetin gerçekligiyle çeli§me içinde 
oldugunu ve bu nedenle de sürekli bir diyalog kopulduğu içinde yll§adığınuzt 
t~aya çalı§tık. Kürdistan gerçekliğinin dışladığı tezler esas alınarak devrimci 
muhalefetin talepleri dogrultusunda herhangi bir radikal dönüşümün, sadece sub
jektif iyi niyetlerle mümkün olamayacagım öne sürdük. Kürdistan'daki devrimci 
muhalefetin temsil ettigi gerçeklik öne sürülen her tezde esas alınmalı ve ayrıca da 
her tez hayata geçirihne sürecinde bu gerçekliğin denetiminde olmalıdır. Ancak bu 
biçimde hareket edildiginde sunulan tezlerin, mutlaklll§all ölü dogmalara dönüş
mesi ve de mücadele sürecinde özgürlüge hizmet etmesi amacıyla olll§turnlan 
kuruıniann halkınuza yabancılru;ması ve giderek özgüriiigüne engel te§kil etmesi 
engelenebilirdi. Bu nedenle de 84 yılında yayınladığımız Berbange Kurdistan'da 
''bundan sonra Kürdistan devrimi ile ilgili tarlı§maya sunacagıınız her tez ve dayat
tığında olll§turacagınuz her kurumun yaratılmasında Kürdistan gerçekliğini esas 
almaya çalı§acağımızı ve her tez ve kurumu toplum içinde gereksiz hale gelene kadar 
t~maya açık tutacı®mızı" yazdık. En azından son yüzyıldır devrimci aydınlarca 
Kürdistan devrimine dayatılan ve yll§anılan yenilgilerle önemli bir payı olanA vrupa 
kaynaklı (Marksist veya burjuva) düşünce sistematiğini yargılamamu gününün çok
tan geldiğine inamyorduk. Bu inancınuz devam ediyor. 
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Doğu Avrupa'daki 85 sonrası yaşanan gelişmelerin neden oldugu demokratiza

syon dalgası geç de olsa ülkemiz aydınlanmda etkiler görünüyor. Ama henüz batı 

pozotivizmini esas alan dii§ünce sistaematiğinin radikal bir biçimde yargılanmaya 

bıl§landığımn emaresine rastlayamadık. Bir yerlerden birilerinin bıl§latması gerekir 

diyerek bu dii§ünce sistematiğinin ürünü olan tez ve kurumlarla ilgili diiıjünceleri

rnizi tartışmaya sunuyoruz. Bu düıjüncelerimizi AlternatifTezler ana b~bgı altmda 

tar!l§maya b~yoruz. Çünkü günümüzde hala Kürdistan muhalefetine dayatılan 

teziere ve kurumlara alternatif tez ve kuruıniann yaratılmasımn ülkernizdeki dev

rimci muhalefetin dönüıjtürülebilinmesi için zorunlu ilk adım olduguna inamyoruz. 

Sağda veya solda olsun hakim ikameci diiıjünce sistematiği radikal bir biçimde 

yargılanarak alternatif kurum ve tezler yaratılmadığı müddetçe Kürt devrimci 

aydınlan ve örgütleri tüm iyi niyetleri ve yüce vaatlerine rağmen marjinallikten 

kurtulamayacak ve de devrimci potansiyel ile gerekli diyaloğu kuramayacaklardır. 

Herhangi bir devrimci dönüıjümü sağlamakta öncülük edernemeleri bir yana var 

olan toplumsal muhalefetin önünde engel te§kil edeceklerdir. Tezlerimizin sunul

ması sürecinde, her kürt aydımmn tek tek önemli oranda payının bulundugu bu 

zararlan yaratılan tahribatlar ve demoralizasyon düzeyinde sırası geldikçe gözler 

önüne serıneye ça~acağız. İlk elde; üç temel konuda görüıjlerimizi tartışmaya 

sunmayı amaçlıyoruz: 

İçinde zorla tutuldugu şartlara son iki yüzyıldır direnen ve siyasall~ması itiba

riyle gerçekliğinden artık kimsenin şüphe etmediği Kürdistan toplumsal muhalefe

tinin nederıleri, karakteri ve taleplerinin tarİl§llınası birinci konu. Bu sayisall<Şillii 

toplumsal muhalefetin kendisini ifade etme aracı olacak organizasyorılann yaratıl

ması ikinci konuyu ve de bu potansiyelin kendisinin sahip oldugu tüm imkanlan 

harekete geçirerek en efikas biçimde somutl~tıracağı mücadele biçintlerinin tartı

şılması da üçüncü konuyu oluşturuyor. Konulann sıralamasım objektif önemleri 

itibariyle bu biçimde yaptıgımız halde, tezlerimizi sunmaya sondan b~lıyoruz. 

Hatta genel olarak mücadele biçintleri adı altında tarİJ§llınası gereken bu konuda 

bile yazıımza dar bir alamn adım vermek zorunda kaldık. Yani tartışmaya en son 

konudan bıl§lamakla kalmıyor, koskoca bir toplumsal muhalefetin kendisini ifade 

etmesi demek olan mücadeleyi sadece bir biçimdeki ifadesi olan silahlı mücadelede 

ancak tarif edebiliyoruz. Iki yüz yıldır hakim statükoya karşı direnen bir halkın 

öfkesinde sadece bir tek biçimin öne çıkanlması açıktır ki; bu halkın gerçek 

potansiyelini gerektiği gibi harekete geçiremediğinin göstergesidir. Her toplumsal 

mücadelede deği§ik süreçlerde bu süreçlere uygun mücadele biçimleri öne çıkar ve 

öne çıkanlan her biçim seçiminde düıjmarun zaaflan esas alımr. Ama maalesef 

Kürdistan' da 200 yıllık mücadeleyi gözden geçirdigirnizde birtek mücadele biçimi

nin sürekli öne çıkarıldığı, diger mücadele biçimlerini kendine tabu ve hatta daha 

da ileri giderek bu biçimin toplumsal muhalefetin kendisini ifade edebilmesinin 

b$ biçimlerini imkansız kıldığı ve genel politikayı bile belirlediği görülür. Mut· 

laklaştırılan ve gün geçtikçe Kürdistan'ın kurtuluşunda etkili bir araç olmaması bir 

yana katastrofik sonuçlara neden olan bu silahlı mücadele anlayışını değerlendir

mek bu nederıle ilk konu hali olarak gündemimize kendisini dayattı. 
Oysa zorla dayatılan statükolara direnme ve değiştirme eğiliminde olan luplurn

sal muhalefetlerin, hakim durumda bulunartlara karşı hayatın her alamoda bir çok 
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mücadele biçimine b3§V11Tmalan gerekir. Ve her mücadele biçiminin seçiminde 
hayata geçirilmesinde özellikle iki konuda duyar h olmalan zorunludur. Toplumsal 
muhalefet seçtigi her eylem biçiminde bu biçimin kendi iç dinamiklerinin karakte
rine uygunlugundan hareket etmeli ve varolan gücünü en etkili biçimde gösterebil
mesi için düşmanın hangi zaaflanndan, ne zaman en effektif biçimde 
yararlanacagıru iyi hesaplamak zorundadır. 'Aritmetikten ziyade cebire benzer" 
denilen politika sanatında bir sanatçının titizligini göstermek gerek. imkanlar itiba
riyle daha güçlü durumda olan düşmanın zaaflanndan yararlanılarak saptanan 
eylem biçimlerine karşı kısa sürede tedbirlere yöneleceği de hesaplanarak; bu 
tedbirleri işe yaramaz hale getirmenin yollan sürekli aranmalıdır. Devrimci muha
lefetin en güçlü olan yanlan düşınanın en büyük zaaflanna karşı hep hareket halinde 
tutulmalı aynı zamanda yeni geli§ıııelere adaptesİ kolay bir genel mücadele anlayışı 
hakim kıhnmahdır. Devrimci muhalefetin karakterine uygun bir mücadele biçimi 
anlık bile olsa gözardı edilmemeli ayrıca daha önce etkili bile olmuş olsa hiçbir 
mücadele biçimi mutlaklaştınlmamalı. Ezilenlerin ezenlere karşı verdikleri mü· 
cadeleden kazançlı çıkmalan sadece ve sadece seyyar geçici ve kontrolu zor eylem 
biçimleri seçmelerinden geçer. Çünkü halihazırda varolan düzenden sorumlu olan 
düşmanın ana zaafı ise yerleşikliği, duraganlığı ve bu anlamda açık hedef teşkil 
etmesidir. Mutlaklaştınlan mücadele biçimlerinde israr edildiginde; imkanlan 
itibariyle daha güçlü olan düşmanın problematiği içine girilir. böylesi bir durumla 
karşı karşıya kalan bir devrimci muhalefetin ise, tüm fedekarlığına ragmen, 
yenilmesi kaçınılmazdır. 

Devrimci bir muhalefetin düşmanianna karşı kullandıgı mücadele biçimlerin
den biri de silalı h mücadeledir. Silah ve silalı h güç, devrimci muhalefetin gerekli 
materiel itibariyle zayıf, düşmanın ise kurulu düzenin sahibi olması gereği en güçlü 
oldugu alandır. Aynca begemonyacı ve zor kullanmaya yönelik karakteri ile silabh 
güç ve silah kendisini yarataniann kontrolünden çıkmaya ve kendisini yaratanlara 
bükmetme eğilimindeki kururulann başında gelir. Böylesi baskıcı ve anti-demokra
tik egilimli bir kurumu nispeten de olsa denetleyebilecek demokratik ve politik 
kurumlara asgari düzeyde bile henüz sahip olamayan ezilen bir ulusun veya sınıfın 
bu iki tehlike karşısında sürekli duyarlı olması gerekir. Bu nedenle de, silahh 
mücadele anlayışı ve kurumlan olabildigince, toplumsal muhalefetin denetimine 
açık tutulmalı ve diğer sivil mücadele biçimleri ile k~tılarak dengelenmelidir. 
Ancak bu biçimde bu mücadele biçiminden kurtultı§ mücadelesindeki araçlardan 
sadece birisi olarak istifade edilebilinir ve genel politikaya tabiyeri saglanabilir. Bu 
konuda gösterilecek en ufacık bir zaafın, kurtulll§ ordulannı daha mücadele için
deyken bile nasıl kendi özgürlüklerinin önünde ba§hca engel haline getirdiğine sık 
sık tanık oluyoruz. Kamboçya, Eritre, Filistin, Kürdistan ve Güney Amerika v.b'deki 
kurtuluş mücadeleleri kaba batlanyla gözden geçirildiğinde bile yukanda değin
digirniz konulardaki en ufak bir zaafın, toplumsal muhalefetleri nasıl bir girdap içine 
soktuguna ve maruz kaldıklan sonuçlarda kendi yarattıkları bir kurumun ne kadar 
önemli rol oynad@nı görebiliriz. Filistin kadınlannın ve çocuklannın canlannı 
di§lerine takarak k"§fettikleri intifadayı saynıazsak (Bu yeni durumda FKÖ'nün ve 
"düzenli" ordusunun uzakta olması Filistiniiierin devrimci potansiyelerini yeni bir 
biçim altında somutlaştırmalannda önemli bir rol oynamaktadır). Tüm bu halkiann 
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devriınci potansiyellerini yıllardır artık dostunda, düşmanında her türden inceligini 

yakından tanıdığı tek bir biçim altında sürdürdüklerine tanık oluruz. 
Yokanda degindigimiz tüm saloncalanna rağmen ezilenler, hakim olanlarm 

uyguladıklan haskılara kaT§I wr ile cevap vermekten kaçmmaUU§Iardır. Zor kulla

nımında gerekli olan araç-gereçler itibariyle düşman k3.T§1S1ndaki güçsüzlüğünü 

kendine ait bir wr kullanma biçimi geliştirerek dengeleyen toplumsal muhalefet bu 

silahlı mücadele kurallan içinde harekete geçirerek askeri açıdan da düşmana 

büyük zararlar verebilmi§tir. Güçsüz olanı en dezavantajlı oldugu bu alanda bile 

güçlü kılan bu biçime, Kürtlerin pe§merge olarak Kürtçeye Mehabad Cumhuriyeti 

sürecinde kazandırdıklan kavramın kaT§!Iıgı olan ispanyolca gerilla adı 19. yüzyılın 
başlarından itibaren uygun görülınüıjtür. Robert partizan kelimesi ile e§ anlamlı 

kabul ettigi geriliayı şöyle tanuular: 'Öncü sava§! veren düzensiz (yerel) birlikler." 

Düzensizdir çünkü nerede olduğu ve ne zaman nereye saldıracagı düıjman tarafın

dan kestirilemedigi oranda amacına ula§IT ve düıjmanın kendisini en güçlü hissettigi 

alanda saflannda korku ve panik yaratabilir. Gerilla kimliğini gizleyebildiği oranda 

bir diğer biçimdeki tarifiyle idantik olarak hareket edebildigi oranda askeri alanda 

da toplumsal muhalefete özgüven, düıjman saflarda panige neden olur. Geriliayı 

'gömdüğü silalu gerektigi anda çıkanpkullanan sivildir' şeklinde tarif edenler sesiz 

kitlelerden kendilerine yönelen wrun kaynaklamu tespit edemeyen düıjmamn ça

resizliğini de tarif etmektedir. Bir süreden bu yana gerillanın gücünün önemli bir 

yanım oluşturan sivilligi profesyonel kavranuna dönilijtürülmüıjtür. Böylece gerilla 

temel özelliklerden birini yitirmi§tir. Profesyonel gerilla kötü asker demektir. Kısa 

bir süre içinde tüm çabalanna rağmen düıjmana açık hedef te§kil eder. Sayılan 

yüzbinlere bile ulli§Sa kötü askerlerin gerçek askerlerin ordusuyla ilk kaT§I karşıya 

geli§inde hezimete ugraması kaçımlmazdır. (Uzaklarda örnek aramaya gerek yok. 

1975 yenilgisi arifesinde Barzani'nin peşmerge sayısı 140 binlerle sayılıyor, bu 

rakama Barzani'nin en ufak bir işareti ile yaruna kO§IIlaya hazır Kürdistan'ın dört 

parçasında yüzbinleri de ilave etmek bile geriliamu gerilla özelligini yitirmeyi 

başladığı anda kendi sonunun başlangıcına adım atmasım engeleyemez. Güney 

kürdistam bir haftada özgürle§tiren milyonlann öncüsü Kürdistan Cephesinin pe§

merge sayısımn nerelere ulaştığını ama Saddam'ın düzenli ordusuyla hemde bu 

ordunun en zayıf oldugu bir süreçte karşı karşıya gelindiginde nasıl bir sonuçta 

kacylaşıldığını hatırlatmaya bilmem gerek var nu?). Tarih boyıınca düıjmanla sava

§lllda devriınci potansiyeline hayatın her alanında düıjmamn zaaflanndan istifade 

ederek yarattığı çe§itli mücadele biçimleri ile donatılnuş bir gerina savaşım bu 

savaşın kurallannı esas alarak yürüterneyen halklar hep hezirnet ile karşılaşırıış ve 

hatta bir çoğu tarih sahnesinden silinmi§lerdir. 
Ekim 1917'de emperyalist metropoller kendi aralannda dünyanın mazlum ulu

siamu yeniden hoyratça payla§tm sava§! verirken, bu sava§ln nedeni ve kurbanı olan 

milyoulara ummadıklan bir yerden yeni bir umut kapısı açıldı. Son büyük çok uluslu 

imparatorluklardan biri olan Çarlık Rusyası yerini SSCB'ye bırakıyordu. Kanlı 

payla§tm savaşımn başlıca aktörlerinden birisi olan Çarlık Rusyasında politik ikti

dan ele geçirenler mazlum halkiara karşı yürütülen savaştan çekihnekle kalmıyor, 

dünyadaki tüm ezilen ulus ve sınıflara emperyalizme karşı yürüttükleri savaşta 

kayıtsız §aftstz yardıma hazır olduklanm ilan ediyorlardı. Gözardı edilerniyecek bir 
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gücü temsil eden bir imparatorluğun yeni yöneticilerinin o güne kadar rastlanmayan 
bir ilişki biçimi önernıesi, mazlum uluslar tarafından ÇO<jkuyla karşılaştı. O güne 
kadar büyük devletler arasındaki çalı§malarda eğer ayakta kalabilmişler ise küçük 
uluslann en fazla elde edebildigi ancak bir tampon devlet statüsü elde etmek 
oluyordu. kendi aralannda çalı§Salar bile hiç bir güçlü devletin kendisi kadar güçlü 
olmayan uluslara karşlık beklemeden el uzatmayacagım mazlum uluslar kendi 
tecrübelerinden iyi bilıniyorlardı. Bu gün kendisine tanınan bazı imtiyazlar nede
niyle mazlum ulusa hami kesilen büyük devlet ilk fırsatta kendisine verilenlerle 
yetimneyerek daha fazla isteyerek düı;man kesiliyordu. Güçlü imparatorluklar ku
ranıaınış halklarm tepesinde her zaman bir dost gücün elinde tutulan "demoklesin 
kılıcı" asılı dunnll§!ur. Bu nedenle büyük bir güçten gelen bu olaganüstü yardım 
önerisine tüm dünyamn mazlumlan -Kürtler de dahil- olumlu karşlık verınede 
gecikmediler. Bazılan M. Kemal' e yapıldığı gibi altınlar, silahlar ve hatta askeri 
uzmanlar düzeyinde bu yeni durumdan umduklanmn da üstünde kazançlı çıktılar 
ve bu büyük yardınu diger kamptaki büyük güçlere karş her alanda kullandılar. 
Bazılan ise ülkelerini kendi güçleriyle merkezi otoritenin zaaflanndan yarlanarak 
kurtarll11§ olan Ermeniler ve Gürciller gibi enternasyonalist dayanışmayı yeni bir 
işgal biçimi olarak !attılar. İngiliz ve Fransızlar gibi o günün başlıca iki büyük 
emperyalist gücüne karş bir çok cephede savaş veren Kürtler daha önce Çarlık 
Rusyasnun son gününe kadar SSCB'nin yeni yöneticilerinin sımf düı;mam ilan 
ederek ortadan kaldırdıklan bu güce karş da savaşll11§ olduklanndan kendilerini 
vaadedilen enternasyonalist yardınu bölgede en fazla hak etmiş uluslar safında 
telakki etmekten kaçınmadılar. Mahmud Herzenci'nin dilinden bolşeviklere sunu
lan yardım önerisine cevap M. Kemal'in Fransız ve İngilizlerle anlaşarak kürtlere 
çevirdigi Sovyet silahlanmn namlusundan gelmekle gecikmedi. 1. Paylaşım savaşı 
boyunca İngilizler ve Çarlık Rusyasına karş savaşan ve Boli;evikler iktidara geldig
inde bölgede önemli bir ulusal demokratik gücü temsil eden Azeriler de yeni ve 
farklı olduğunu iddia eden komşunun enternasyonalist dayanışmasırrdan payına 
düı;en Kürtlerinkinden pek farklı olmadı. Azerilerin ülkesi de parçalandı. Bir 
parçası kızıl ordu tarafından işgal edilirken diger taraftaki mücadelesi iki ateş 
arasında bırakılıyordu. SSCB'nin ne komşulanna yaklaşımındaki çifte standartlı 
enternasyonaliznıi bizzat Lenin'in ezilen halklan harekete geçirmek için kullandığı 
politik kavramla söylemek gerekirse bir zamaniann "balklann zindam" Çarlık Ru
syasından devralınan halkiann aynlma taleplerine bu kezde Kızıl ordunun işgaliyle 
cevap verilmiş olması Kürtler ve Azeriler dahil ezilen uluslann SSCB ile ilgili 
illüzyonlanm devam eıtirmelerine engel olmadı. Hele emperyalist sistemin karş
sında alternatif bir güç olarak dikilen SSCB'nin 2. Paylaşım savaşından faşizmin 
galibi ve Doğu Avrupa "sosyaliznıinin" kurucu ve hamisi olarak ABD'nin yarusıra 
Dünyamn ilk iki süper gücünden biri olarak çıkınası bu hayalleri ve umutlan daha 
bir canlandır dı. Hitleri yenen ve Doğu Avrupa'yı emperyalizmden kurtaran SSCB 
diger halklannda imdadına eninde sonunda yetişecekti. (Kendi iç dinamikleri 
sonucu ülkelerindeki iktidan ele geçirmelerine ramak kalan Yunan ve İspanyollarm 
terkedilmelerinin ne menem bir pazarlıgın sonucu oldugu ile ilgilenınek bu hayal 
aleminin bulamklıgında pek kimseyi ilgilendirıniyordu). Hazar Denizindeki petrol
ler üzerinde elde edilen bir takım imtiyazlar karşlıgı bir anda merkezi otorite ve 
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İngilizler karşsında kaderlerine terkedilen Kürtler ve Azeriler bile Mahabad ve 

Azeri Cumhuriyetlerinin akıbeti ile ilgili SSCB'nin tavnın yargılamadıklan gibi bu 

ülke ile ilgili hayallerini devam ettirdiler. Hatta bizim KDP bile, "Marksizm -
Leninizmin rehberliği ve dünya proletaryasıııın ba§lıca temsilcisi olan SSCB'nin 

çıkarlanııın hel§eyin hatta milli çıkarlardan da önde tutulması" maddesini progra

mına ilave ediyordu. SSCB'yi ve dolayısıyla temsil ettiği sosyalizmi sempati ile 

kat§!layanlar sadece Ortadogu halklan değildi. Bu süreçten itibaren hemen hemen 

dünyadaki tüm ezilen uluslann devrimci muhalefetleri politikalannda da önemli 

değişiklikler yapıyorlardı. O güne kadar ulus-devlet kurma ile sınırlı olan siyasal 

perspektiflerine ünlü kesintisiz devrim anlayışım da ilave ediyorlardı; Ulusal kurtu

luş savaşlanmn toplumsal kurtuluşu da amaçlaması gerektiği her fırsatta vurgulan

maya başlandı. SSCB'nin ulusal kurtulıışçulan etkilernesi sadece siyasal programda 

amaç bölümünün degi§tirilmesi ile sımrtı kalmadı, bu halkiann tüm y~aınlarım ve 

mücadele biçimilerini de radikal bir biçimde deği§tirmelerine de neden oldu. 

Dünyadaki süper güçlere karşı kendi iç dinamiklerine dayanarak mücadele biçim
leri geliştiren bu halklar 20. yüzyılın ilk yansında planetimiz üzerinde söz sahibi olan 

iki süper güçten birini karşılık beklemeksizin sadece enternasyonalist dayaiiDjma 

gereği yamnda ve objektif olarak kendi iç dinamiklerinin bir parçası olarak hesaba 

katlığında bu yeni gücü tüm mücadele biçirulerinde ve araçlannda hesaba katmaya 
başladı. Terminolojiye stratejik dost kavramı girdi. Bu stratejik dost SSCB gibi bir 

devlet olduğundan silahlı mücadele de, yoksunann b~lıca aracı olan gerilla ve 

gerilla sav3§1, yerini kurtaniıiiDj üsler yaratmayı amaçlayan silahlı mücadele anlayı

§lna bıraktı. Böylece hakim olanlarla hakimiyet altında ıutulanlann silahlı sav"§§, iki 

hakim gücün kendi aralanndaki sav~ dönüştü. 
Maa'nun Çin'deki toplumsal muhalefetin silahlı mücadele biçimlerinden biri 

olarak teorize ettiği kurtanlmıı kızıl alanlar; eğer gerçekten hiç bir karşlık 

beklemeden elindeki tüm imkanlan b~ka bir halkın hizmetine sunan bir devlet 
mevcut ise, burjuva toplum yapısına alternatif bir toplumsal yapı oluşturmak istey

enlere düşmanla mücadele süreci içindeyken dosta ve düşmana önerilen toplumun 
bir prototipini tüm sivil ve politik kurumlan ile gösterme imkarn verir. Böylesine bir 

imkan da devrimci güçler açısından kitlelere vaadedilen alternatif toplum modelini 
tüm ülkenin kurtnluşu sonrasına ertelemeden daha mücadele içindeyken kontrol 

altında tuttuklan alanlarda inşaya başlamalan itibariyle bölgelerde etkili bir propa

ganda aracına dönüşür. Aynca mücadelenin esas yükünü çeken kitlelere de müca

deleyi yönlendiren organizasyonlann iktidarda olduklannda kendilerine nasıl bir 

toplumsal y~ hazırladıklan ile ilgili somut fikir sahibi olmalan imkarn tanınnıış 

olur. Yani sivil yığınlar, onlar adına politika yapaniann sadece düşmana karş değil, 

kendileriyle de ilgili iç politikalanın y~yarak denetleme imkamna sahip olurlar. 

Çünkü kurtarılnıış bölgelerin her biri birer devlettir. Deği§ik sosyal sıruf ve !abak
alan, eğer varsa farklı rninoriteleri ve bu topluluğun kendi aralanndaki sosyal etnik 

ve cinsi çelişmeleri ile genel hatlar esas alındığında dünyamn herhangi bir yerindeki 

ama seferberlik ilan etınİ§ bir devlet görünümündedir. Devlet ilan edildiğinde bu 

devlet içinde y~yanlann günlük y~mlanru idame ettirmelerini kolayl~tırmak 
için yeni türde bir takım yükümlülüklere hazır olmak gerek. Halkın günlük ihtiyaç

lanna, karşsında amternatif olundoğu iddia edilen düşmandan daha iyi bir biçimde 
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cevap vermek gerek. Bu da halka sosyal hizmetler sunma, halka dün yaşadıklanndan 
daha iyi bir gün yaşatma ve giderek daha iyi bir yanmn olacağına yaşam içinde ikna 
olmalan imkarn tammak demektir. Halka sunulan toplumsa~ ekonomik ve sosyal 
projelerin halk tarafından yaşayarak denetlenmesi ve yanru ile ilgili daha emin 
adımlar atması demektir. Yani özgürlük için her türlü fedekarlıga katianan milyon
Iann kurtarınayı amaçladıklan ülkenin kurtuluş sonrasında ne olacagı ile ilgili kendi 
fikirleri olur. Böylece soyut ve manevi kavramiann gerçek yaşamda neleri ifade 
ettigine tamk olunur. Kurtanimış bölgede özgürlük gerçekliğe dönüşür ve objektif 
olarak kitlelerin denetimine sunulur. Bu aulamda kurtanimış bölgeler; soyut tezle
rin sabnelenmesinde ilk prova meydanlan haline dönüşür. Kurtarılııuş bölgelerin 
bir toplumsal muhalefetin uğuruna savaştıgı yanm ile ilgili somut fıkirler edinınesi 
açısından faydalanm sayfalar boyunca yazmak ve tasvir etmek mümkün. Ama 
maalesefkurması amaçlanan özgür toplumun prototipi demek olan bu kurtanimış 
bölgelerin yaratılması ve buradaki yaşamın devam ettirilmesi için gerekli olan maddi 
imkaulan, kazarnlan özgürlüklerin, pazarhk masasma yalınlmadan saglayacak olan 
başka bir devlet desteğini gerektirir. Yukanda avantajlanndan bahsettiğimiz kur
tanimış bölgelerin bir de devam ettirilmesini saglamak için üstlenilmesi gereken bir 
takım yükümlülükler var. Ve ezen ezilen ili§kisine karşı mücadele eden hiçbir 
mazlum halk sadece kendi kıt imkanlan ile bu yükümlülüklerin altından kalkamaz. 
Çünkü mücadelenin hangi aşamasında olursa olsun, kurtanimış bölge ilan eden 
toplumsal muhalefet objektif olarak dostuna ve düşmaruna kendi bagımsız devletini 
ilan etmi§ demektir. Bu anlamda kurtanimış bölgelere dayalı kurtuluş mücadele
rine, devletler arası savaş adını da vermek mümkün. Toplumsal muhalefetin 
askeri gücü, kimlikleri ve yerleri ile kendilerini açık hedef haline getirmi§lerdir. 
Dünün nereden geldiği, nerede banudığı ve kim olduğu düşmanca bilinmeyen ve 
de esas gücünü düşmanca bilinmeyen bu yanlanndan alan gerilla, ortadan kalk
mış adı peşmerge veya gerilla da olsa, yerini ilan edilen kurtanimış bölgesinin 
güvenliğini de sağlamak zorunda olan düzenli orduya bırakml§tır. Toplumsal 
muhalefetin o zaman kadar kurtuluşla ilgili tezler sunan organizasyonlan da bu 
görevlerine ek olarak kurtanimış bölgedeki sivil halkın günlük yaşam yükümlü
lüklerine de cevap vermek zorunda olan politik, ekonomik ve sosyal projeler 
üzerinde çalışmak zorunda olan yöneticilere dönüşmüşlerdir. Avantajlanm say
diğmuz kurtulmuş bölgeler sadece savaşçılardan oluşmaz. (Kaldı ki Kürtçe 'drej 
xayen' Türkçe ise uzun ve engebeli denilen devrim sürecinde bir süre sonra savaş
çılann da siviilere benzer talepleri gündeme gelir. Onlarda evlenip çoluk çocuğa 
kavuşmak isterler). 4gal altındaki topraklardaki siviller de düşman zulmünden 
kaçıp bu özgür topraklara sığınınak isterler. Çünkü, düşman özel bir baskı yapmazsa 
bile eger kurtanimış bölge yukanda bahsettiğimiz amaçlara ulaşıp siviilere i§gal 
altındaki topraklar üzerindeki yaşamlanndan daha iyi bir yaşam örnegi sunuyorsa, 
sivil halk açısından kısa bir süre içinde önemli bir çekim merkezi haline gelir. Gerek 
düşman baskısından kaçarak, gerek kendi sempatisinedeniyle olsun sivil halk hangi 
gerekçeyle gelirse gelsin günlük, basit hayalım idame ettirmesi için gerekli olan 
ihtiyaçlan ve iç çeli§meleri ile gelir. Hastahane, mektep, ev, giyinınek, yemek ve 
soyıınu devam ettirmek ister. Yani düşmana karşı korunması yetmez, yaşamını 
idamede de kaçıp geldiği devletin kendisine sunduğundan fazlasını talep eder. 
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Açıkhr ki, bu durumda en temel ihtiyaçlann karşılanması için bile olsa tüm kurum 

ve kurulll§lanyla bir devlet tezgahı ihtiyacı siyasal gündemin ilk maddelerinden 

biri halini alır. 
Yukandaki bahsettiğimiz yükümlülüklerin toplumsal muhalefetin önderliginin 

önüne çıkardığı güçlükler kurtanimış bölgede rastalanabilecek problemierin en 

kolay üstesinden gelinebilecek yanını te§kil eder. Tabi eğer dÜ§man yaratılan ve 

kendisine kacy sürekli ataklarını devam ettiren bu kurtarılmış bölge karşısında eli 

kolu bağlı durabilirse. Oysa hiçbir dÜ§man kacysındaki gücün gelişmesine kacy 

kayıtsız kalamayacağı gibi, bu güce yeni problemlerde yaratır. Bu yeni problemleri 

ekonomik, politik ve askeri alanlarda tüm gücüyle besler. Kurtanimış bölgelerden 

kendisine yöneltilen askeri ataklan bahane ederek işgal altında bulunan halka kar§l 

baskılarını günden güne artınr. toplu sivil katliam lan, ekonomik ambargolar ve 

sosyal hizmetlerdeki aksakhklarla sivil halkı canından bezdinneyi ve demoralize 

etmeyi anıaçlar. İki ateş arasında bıraktığı sivil halkı ya kendisiyle uzl8§1Daya (Güney 

Kürdistan' da son halk ayaklanması öncesinde 300 veya 350 bin ca~'tan bahsediliy

ordu) ya da yerini yurdunu terketmeye zorlar. Sivil halk yeni talep ve ihtiyaçlan ile 

birlikte kurtanimış bölgelere sığınır. Bu durum kurtanimış bölgelerde y~yan 

nüfusun niceliği ile ilgili kontrolun dÜ§marUO eline geçmesi demektir. Bu konuda 

Kürtler, Eritreiller ve Filistinliler en yakından izleme imkanı buldugumuz halkiann 

b8§1Rda gebııektedir. 
DÜ§man askeri olarak da elinden geleni esirgemez. İstediği zaman elindeki tüm 

devlet ve ordu inıkaulanm kullanarak kurtanimış bölge olarak yerini yurdunu ilan 

etıni§ olan toplumsal muhalefete saldınr. Devrimci muhalefeti sürekli bir savaş 

psikozu içinde y~tır. Toplumsal muhalefete cephe savaşı ilan eder. Uçaklar, 

tanklar, füzeler ve kimyasal silahlar gibi solistike araçlarla donatılmış olan düzenli 

ordusuyla harekete geçerek mazlum ulusu kendi istediği savaş alaruna çeker. 

Böylesi bir savaş alanında ise ancak en güçlü olanın kazanacağı açıktır. Xumeyni 

milyonlarm maddi ve manevi tüm desteğine ve kendi devlet inikanianna rağmen 

Batı destekli Saddam karşısında yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. Saddam'ın 

kendi halkından yüzbinlerin hayatına mal olan macerası ise tekrar lanmayacak kadar 

yeni. Bu nedenle süper güçlerin dünyada kurulu statükolara kendi nzalan ııı,mda 

bir müdahaledeki hoşnutsuzluklan da dikkate alınırsa, herhangi bir merkezi 

otoriteye knrtanlmıı bölgeler yoloyla açık savaş ilan eden mazlum uluslar ve diğer 

toplumsal muhalefetler sırtlannı mutlaka bir devlete hemde bir süper devlete 

dayamak zorundadırlar. Ancak bu biçimde düşınan ilan ettikleri en azından 

birbirlerine denk olaniann savaşında başan şansına sahip olabilirler. Solistike 

silahlarla donatılmıı bir ordoyla yapılan cephe savaşında kazanabilmek için 

solistike silabiara ihtiyaç olduğunu anlamak için fazla düşünmeye gerek yok. 

sadece iç güdülerle hareket etmek bile bu gerçekliği kavramaya yeter. lman 

gücüyle 20. yüzyılın silabianna kal'§l direnmenin mümkün olamayacağı gerçek

liğine, neredeyse 9 yıl boyonca "allah, allah" oldalan ve boynnlanna taktıklan 

cennetin anahtarlanyla tankiann altına yatan, toplann üzerine atılan yandaşı 

milyonlara rağmen Xumeyni bile teslim oldu. 
Daha Oktobr'un arifesinde iken, Çarlık Rusyasından devraldıklan ezilen ulusla

ra kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmeleri konusunda dayattıklan program 
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doğrultusunda hareket ederek aynimak isteyen uluslara uyguladıklan baskılar 
SSCB'nın büyük devlet politikasını açıkça ortaya koyuyordu. Büyük devlet politikası 
ile hareket eden bir devletin herhangi bir yardun talebini hiç bir karşılık beklemeden 
sadece enternasyonalist day~ma gereği karşılaması beklenemezdi. SSCB'nin bu 
açık tavrına rağmen ezilen uluslar bu ülkeyle ilgili ilizyonist beklentilerini son yıllara 
kadar devam ettirdiler ve bu beklentileri esas alan kurtanimış bölgelere dayalı 
mücadeleyi devam ettirdiler. Bu hayal ci yaklaşm toplumsal muhalefeti sefalete 
sürükleyip kurtulll§lannı geciktirmekle kalmadı, herşeyin meta haline döniiştürül
diigü dünyamızda özgürlük sav~annı, temel ihtiyaçlan karşılama uğruna özgür
lüklerini nerede alıcı bulurlarsa orada pazarlamaya mecbur kıldı. 

1974'lerin sonunda hastahaneleri, okullan her türden altyapı ve de üst yapı 
kurumlan ile kurtanimış bölgeye Afrika boynıızunda örnek gösterilen Marksist 
eğilimli Eritre Kurtul~~§ Hareketi, kurtul~~§ günleri sayılırken birden bire yenilginin 
her türünü tatmak zorunda kaldı. Komünist öldürerek kasap ünvanı alan Etiyo
pya' daki askeri cuntanın şefi Mengistü bir günde komünist olmaya karar verdiginde 
SSCB ve yandaşlan Eritre kurtul~~§ hareketine bu albayı tercih etmekte bir an bile 
tereddüt etmediler. (Hatta Fide! Castro hızını alamayarak Mengistü'yü günümüzün 
en büyük korninstlerinden biri olarak dünyaya ilan etti). Birden bire tüm maddi ve 
manevi destekten yoksun bırakılan Eritre kurtul U§ hareketi ise aniden korunmak ve 
yaşamlannı sağlamakla yükümlü olduğu yüzbinlerle kendini ateş hattında buluyor
du. SSCB kendi çıkarianna uygun görmedigi anda kurtul~~§ hareketlerini yüzüstü 
bırakmalda kahnıyor, manevi yönden de bu hareketleri çökertiyordu. Bunu dünya
mn her tarafına yayılmış gönüllü propagandaalan vasıtasıyla yapıyordu. SSCB'nin 
politikasına yeminle bağlanmış olan bu propagandaalar ytgını, dünyadaki toplum
sal muhalefetiere SSCB ile olan ilişkilerine göre nitelik atfediyorlardı. Eger bir 
hareket SSCB ile ilişki dahilinde ise devrime~ yok eğer SSCB bu hareketin düşmanı 
ile dost ise o hareket gerici hatta emperyalistlerin işbirlikçisi ilan ediliyordu. kendi
rnizden örnek vermek gerekirse, SSCB'nin ilişkileri sömürgecilerimizden herhangi 
biri ile kötü olduğunda o parçadaki hareket ilerici sayılıyordu. A ym sömürgeci 
devlet SSCB ile ilişkiye geçtiğinde aym parçadakı, Kürt halk hareketinin aym 
önderlik alunda devam eden aynı mücadelesi, gerici ve emperyalizmin işbirlikçisi 
ilan ediliyordu. Güney Kürdistan'ın son 30 yılı bu konuda bir yıgın örnekle doludur. 

Enternasyonalist dayanışma böylesi bir reel politika içinde iflas ettiginde kurta
nimış bölgeyi esas alan mücadele biçiminin son sahnesine geçilir. Bn son sahnede 
daha önceki sahnelerde enternasyonalist dayanışma olan kilit kelime mecburiyel 
kavramına dönüşür. Milyonlan kurtarmak için başlatılan savaş bu milyonlann bir 
kesiminin sadece yaşatılmasının şartlannın yaraıtlması mücadelesine dönüşür. tüm 
kapılar günlük ihtiyaçlan karşılayabilmek, yaralılan tedavi etmek için çalınır. her 
çalınan kapıda özgürlüklerden bir şeyler pazarlanır. Kurtul~~§ hareketinin öncüleri 
"ama başka ne yapabiliriz, yüzbinlerle sivili ateş hatUndan çekmek, halkımızı jeno
sidden kurtarmak için buna mecburuz" derken, halk ise kurtulmak için verdigi 
mücadeleden bir gün önce sahip olduklannı da kaybetmiş olarak çıkar. İnsanlık 
tarihi ve özellikle çağmuz enternasyonalist dayanışma veya daha lokal iç çelişıne
lerden yararlanmak için sırtını başka bir devlete dayayarak kurtulmak isteyen ama 
sonunda devletlerin kendi aralanndaki pazarlıklannda bir koza dönüşen halkiann 
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acı örnekleriyle doludur. 
Ülkemizde toplumsal muhalefet içinde yer alan ve israrla yenilmeye mahküm bu 

mücadele biçiminde israr eden bazı siyasal yogunluklar hemen Çin ve Vietnam 

örneğine sanlacaklardır. Bu iki istisna örnege, çağımn iki büyük yayılınacı gücü olan 

Fransa ve İngiltere arasındaki çelişıneden yararlanarak İngiltere karşı verdigi anıi
sömürgeci mücadeleden kazanarak çıkan ABD'yi de katmak gerek. Özellikle ABD 

ve Çin kurtulıŞ:an sonra benzer durumlarda genellikle oldugu gibi yardım aldıklan 
ülkelere ömür boyu bağıruh kalmamalan itibariyle kayda deger bir örnektir. Ama 

her ikisde b n sonucu kendi iç dinamiklerinin özgünlügüne (uçsuz bucaksız toprak 

parçalan ve nüfııslan) ve mücadele ettikleri dönemin spesifik özelliklerine borçlu

lar. 

Kürdistan'da Silahlı Mücadele 
Güney Kürdistan' daki son halk ayaklanmasından sonra ömrü bir kaç hafta süren 

özgür Kürdistan' da bulunan bir yabancı gazeteci izienimlerini aulatırken, 'Kürtler 

kl~oftan başka silah tanırmyorlar, uçaktan ıanka kadar bir çok agır silah ele 

geçirinŞer ama kullanamıyorlar. Bu halde nasıl iki yüzyıldır silahlı mücadeleyi hala 

sürdürüyorlar" diyerek şa§kınlıgım dile getiriyordu. Bu halk hareketine önderlik 

yapan Kürdistan Cephesi'nin bir sorumlusu da son gelişmeleri degerlendirirken, 
benzeri muhtevada konulara dakunurken §Öyle devam ediyordu Şehir savaşı ve 

cephe savaşında halimiz çok kötü. Üstelik ilk uçak saldınlan ile birlikte dii§ınamn 

Halebçe örneklerini çoğalımaktan kaçınmayacağı yolunda propagandaya ba§lama

sı, halkı demoralize etti ve ııehirleri terke mecbur kıldı. 
Irak devletinin resmi açıklamalannda 3 milyon 200 bin olarak belirlenen evini 

ve harkını terketmek zorunda kalan bu halkın son büyük iç göçünde, uçaklann 

kendileri kadar etkili olan Helehçe Kürdistan tarihine bir tipteki mücadele biçl· 

mininde gömülmesi gereken yer olarak geçmelidir. Bu mücadele biçiminin mutla
ka ıerkedilınesinin nedenlerine geçmeden önce, mücadele eden halkın karakteristik 

bazı temel özelliklerden bahsetmek gerekiyor .çünkü her mücadele biçimi halkın 

karakteri ile uyııştugu ölçüde ba§an §ansı kazanır. 
Tarihte halklar silahı, içinde ya§adıklan nesnel k<J<jullar geregi iki biçimde kul

lanllll§lardır. Rızkını sürekli dı§llnda aramak zorunda kalan Slavlar, Germenler, 

Türkler gibi halklar silaln, ya§am k<J<jullan kendilerinden daha iyi olan yerlt:§ik 

topluıniara saldırmak için kullaD1lll§lardır. Profesyoneldirler ve kendilerine asker 

ulus denir. A vrupalılann "bereketli kaV§llk dedikleri neolitik devrimin bt:§igi mezo

poıamyada ya§lln Kürtler ve benzeri k<J<jullardaki halklar ise silalu sürekli dış 

saldınya karşı korunmak için kullanllll§lardır. Daha iyi y3§llyabilmek için ba§kala

nna saldırmaya hiç gerek duymallll§lar ve İskender'den 15. yüzyıla kadar devam 

eden barbar Mogul ve Türk akımianna kadar hep kendilerini savunarak bu akımlar 
karşısında tarihten silinmeme mücadelesi verınİ§lerdir. Nitekim bu savunma müca· 

delesinde yeterince b<ışanlı olamayan konışumuz ve akrabarmz bir çok halk tarih 

sahnesinden silinıni§ıir. Silahla yüzyıllar boyunca süren bu il~ Alınaniann kollek· 

tif hafızasma nasıl askerligi ve saldınyı kazıllll§Sa, Kürtlerinkine de savunma ve 
saldınlara direnmeyi yerlt:§tirmiştir. Abartılı bir tarif gerekirse insanlık, asker ve 

sivil halklar olarak ikiye bölünür diyebiliriz. Bu kaba tarif içinde yer alan halklar da 
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kendi aralannda içinde y"§adıklan koşullara göre farklılıklar gösterirler. Ovalık 
bölgelerde yaşyan halkiann bir çogu özsavunma imkarn da bulamadan barbar 
alınnlar veya diğer istilalar karşısında telef olurken, dağlık bölgelerde y"§ayan sivil 
halklar savunmalannda ülkelerinin cografı koşulilannda azami ölçüde yararlana
bilnıi§lerdir. İskender'in seferlerinde yamnda bulunan Xenofoo On Binierin Geçidi 
adlı kitabıoda Kürdistan'da geçi§lerioi anlatırken, "Karduklar dağianna sığıomı
şlardı." Her dara düştüğünde kendisinden başka kimsenin ulaşamıyacağına inan
dığı dağianna çekilme duygusu da kollektif hafızamızda savunmanın yanıbaşına 
kazınml§hr. 

15. yüzyıldan itibaren Kürdistan klasik talancı barbar alomlardan kurtulmuş iki 
büyük süper gücün arasıoda sıkı§ııuş bir halk ne kadar özgür olabilirse o kadar özgür 
olan bir çok Kürt devletçiğini banodınyordu. Safevi ve Osmanlı imparatorluklannı 
kuran soo aloocılano torunlannın arasıoda tampon devletler statüsünde olan Kürt 
emaretleri olabildiğince aralannda bölünmüş olduklan bu iki süper devletin kendi 
aralanndaki çeli§ıoelerden yararlanmaya çalı§arak 19. yüzyılın son! anna kadar §U 
veya bu biçimde varolmaya çalı§tılar. Varolma savaşıoda kollektif bafızamıza bizi 
kuşatan devletler arasında hep bir tercibe yönelme de üçüncü konsept olarak 
yerleşmiştir. 

19. Yüzyılın başlanndan itibaren bölgemizde yine birşeyler değişmeye başladı. 
Ehmede Xaoi'mo Avrupa açısından bile çok erken sayılan bir tarihte duyduğu ve 
kaleme aldığı ulus-devlet istemi Kürt beyliklerinde somut taleplere dönüşüyordu. 
Degi§eo somut koşullara uygun taleplerin karşılanması mücadelesine başladıkla
noda, yukanda degiodiğimiz üç özellikli savaş mantalitelerinde hiçbir değişiklige 
ihtiyaç duymadılar. Kürt beylikleri artık sadece varolan statülerini korumak için 
degil ama daha fazla özgürleı;mek ve daha geniş alana nüfuz etmek için savaşmaya 
başlıyorlardı. Ve bu yeni talep tamamiyle farklı bir mücadele mantalitesini zorunlu 
kılıyordu. 

Aym süreçte Kürt beyliklerini aralannda paylaştımuş olan iki imparatorluk ise, 
pleoatimiz üstünde artık açık seçik sesini duyurmaya başlayan kapitalist yayılmacı
Jıgıo tehditlerini kapılannda hissediyor ve toprak üstüne toprak kaybediyorlardı. 
Arkadan dolaşıp Hiodistaru sömürgeleı;tiren İngiltere bu önemli sömürgesine giden 
kısa yolun üstünden geçtiği iki imparatorluğa da kaygı veriyordu. Bu yeni gelişme 
karşısında direnebilmenin ilk yolu hüküm altında tutulan topraklarda merkezi 
otoritenin denetimini daha da güçlendirmek gerekiyordu. Yani Kürtlerin daha fazla 
özgürlük için direomeye başladıklan aym yıllarda iki büyük dii§mam da Kürdi
stan'da varolan özgürlükleri kısıtmaya yönetiyordu. Ayaklanan Kürt beyleri müca
dele ettikleri merkezi otoriteye karşı eskiden başvurduklan taktik gereği diğer 
merkezi otoraiteye baş vurduklannda ya eli boş dönüyorlardı ya da arkadan vuru
luyorlardı. Milli bir silah sanayisi bile geliştirmiş olan Rewanduz Beyi İran'dan 
eskiden rahatlıkla elde eıtigi yardıou göremiyordu. Çünkü Kürtlerin yeni taleplerle 
Osmanlı merkezi otoritesiyle başlattıklan savaş artık sadece Osmanlı değil İran' ı da 
rahatsız ediyordu. Kürt lıalkımo hafızasıoa işlenmiş olan silahlı mücadele (ilgili bir 
bölüm koiU§ulann iç çelişmeleriodeo yararlanma) ortak dii§mamn Kürtler kon
usunda ortak olan çıkarlanoı aralanndaki çelişmelere tercih etmeleriyle iflas etti. 
Kürdistan'ı aralanoda paylaştıranlar yeni§ artlarda Kürtlerin hangi parçada olursa 
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olsun başanya ulaşmasının ikisininde çıkarianna aykırı olduğunu çabuk kavradılar. 
Reel politikayı asker uluslar daha çabuk kavrıyor. 

(19. Yüzyıldaki ulusal ayaklanmalar sırasında dost görünüp arkadan kll§lltan İran 
devletinin tavrı ile ilgili olarak bir Kürt §air'i "cennetin yolu Tahran'dan geçse adım 
atmaın" diyor. 200 yıl sonra §airimizin sözünü ne kadar tuttuğumuz herkesçe 
malum). 

Kürtlere gelince, reel politikanın kıvraklıgına karşı çok yavaş ~leyen ve radikal 
bir dönii§üm gerektiren bir alanda kollektif bafızalarına ~le~ savaş degerierini 
esas alarak bu degişiıne intibak etmeleri şimdilik 200 yılınuzı aldı. Kollektif hafıza
lara i§le~ değer yargılarının ter ki her zaman zordur. 

20. Yüzyılın başlarından itibaren artık Kürdistan'ın parçalanmış statüsünden 
yana olanlar sadece bölge devletleri olarak kalın~ bunlara dünyanın yeni im pa
ratortarı emperyalist metropolDer ve yeni bir güç olarak adını duyurmaya başlayan 
SSCB'de katılmıştı. Savaş materyalleri de d~m~ o güne kadar dii§manların 
ulaşamadıkları dağlara rahatlıkla ulaşan uçaklar devreye girm~ti. İhsan Nuri Pa
§a'nın arnları okunduğunda Türkiye'ye karşı ilan edilen bir savaşın arkadan İran ve 
SSCB, güneyden de İngiliz ve Fransızlar tarafından kU§atılmasına anlamamakta 
direneulerin sadece Kürtlerin olduğunu görürüz. Büyük özgür bir Kürdistan ama
cıyla yola çıkan Kürt ulusal kurtulıışçulannın talepleri lle modası geçmi§ takti
kleri karşı karşıya geldiğinde ise, en çok şaşıran yine Kürt ulusal kurtulıışçulan 
oluyorlar. Devlet arşivleri gözden geçirildiğinde Kürtlerin özgür Kürdistan talebi 
ile yola çıktıkları konusunda dünya alemin haberdar olduğu görülür. Özgür bir 
Kürdistan' dan zarar görecek olanlardan taktikler kullanarak umut beklemek ise en 
bafıfınden naifük olur. Bu naif siyaset sadece ve sadece Kürdistan'ı aralarında 
paylaştıranların birbirleriyle olan çel~melerinde Kürtleri santaj unsuru olarak bir
birlerine karşı kullanmalarına yarar. Kürtler bazen Süriye ve Irak'ın ihtiyaç duyduğu 
Fırat ve Dicle'nin sularına, bazenda İran'ın göz koyduğu Şattül Arap'taki bir avuç 
toprağa kurban edilir. 

Halepçe ve son geli§ıneler artık dağların da kılıç kalkanla saldıran İskender' e 
karşı gösterdiği mukavemeti gösterernediğini gözler önüne serdi. Bir zamaular en 
cengaver ordnların bile nüfuz edemediği dağlara §imdi artık ulaşmak ve bu dağları 
yaşamlmayacak bale getirmek dii§manlar için an meselesi. Körfez savaşında ABD 
"anahtar deüğinde bile geçer" diyerek füze reklamı yapıyordu. SSCB'de sınır tanı
mayan SCUD'larına piyasada gövde gösterisi yaptırdı. Dii§nıanlarımız dünya silah 
sanayieilerinin en iyi mii§terileri. Scud'lara kaT§! Yahudi imanı bile biT§ey yapamadı. 
Patdotların ilk mii§terisi olmak zorunda kaldı. Kürtlere patriyot verecek bir tek 
dostları yok. Karaborsada da patriot satılmaz. Öyleyse Kürtlerin de artık, tüm 
canlılardaortak olan içgüdülerine uygun davranarak patriotlara ve kimyasal silahla
ra açık hedefler te§kil eden mücadele §Cklini radikal bir §ekilde yargılamaları ve 
terketıneleri gerekir. Kürdistan'ın bir biçimi neredeyse tamamıyla imha edilm~ 
durumda. Objektif dii§man devletlerden biri veya bir kaçına sığanarak dağlarda 
yaratılan kurtarılım§ bölgeler kurmayı savaş politikasında temel alan anlayt§ daha 
bütün Kürdistan'ı Güney Kürdistan'a çevirmeden Kürt ulusal kurtulll§çulan ve 
sosyaüstleri tarafından terkedilmek zorundadır. 

Her diren~ten sonra dii§man daha karlı çıkıyor. Kürdistan'da uzun müddet 
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direnmeler Musul'un Kürdist~ dahil edilip edilmerne konusunda yapılırdı. 
1974'te artık kimse Musul'dan bahsetmiyor, Kerkük elden gitmesin diye sav"§ 
b"§latıyorlardı. Bugün sürdürülen mufavazatta ise Kürdistan'ın üçte ikisi Kürdistan 
haritasında yer almıyor. 1958 14 Temmuz devriminin anayasasında 'Irak halkını 
Kürtler ve Araplar teşkil etmektedir" yazar. İbrahim Ahmed'de KOP'nin o zaman 
Bağdat'ta çıkanlan yayın organı Xebat'ta bu anayasa maddesinin anayasada b ulu
nan §Oven egiliınli başka maddelerle çeliştiğini ve anayasanın tüm §OVen maddele
rinden temizlenmesi gerektiğini tarlı§ır. 30 yıl süren ve nelere mal olduğunu 
herkesin yakından izlediği bir mücadeleden sonra şimdilik bu tip tartışmalar abesle 
iştigal sayılıyor. 

Bu katastrofık sonuçlardan yıllar boyu hep sadece önderleri sorumlu tutmak 
Kürdistan devrimine büyük zararlar veren başka bir yanlış gelenek. Bu gelenek 
ya§ anan tecrübelerin geregi gibi irdelenmesini ve bu tecrübelerden yararlanılma
sını engelliyor. Kürdistan toplumsal muhalefetinde dünyanın b"§ka ülkelerinde 
amacına ul"§abilmi.ş olan bütün siyasal egilimler (Marksist egilimliler dahil) önder
lik ettiler. Hiçbiri Rewanduz beyinin akıbetinden kurtulamadı. Çünkü hiçbiri bir 
öncesinin yenilgisinin nedenlerini onun şahsı ve sınıf hatta aşiret kökeninin ötesinde 
aramaya çalışmadı. Alınan palyatif tadbirlerle çoktan tarihe mal olmuş olan bu 
mücadele anlayışını baklı çıkarmaya çalıştılar. Dört tarafı düşmanla çevrili Kür
distan'da Mao'nun kızıl üslerinin adı Nawzeng'tir. Mao'nun kendisi de gelse 
Nawzeng'lerin sonu Halepçe olur. Nawzeng'in adını Codl olarak degiştirmek de 
ana mantık degiştirilmediği müddetçe Halebçe ve Zilantarm sayısını artırmaktan 
öteye geçemez. Hem Qeledıze'nın hemde Helebçe'nin sonuçlannı yerinde incele
meler yaparak ar"§tıran Clıris Kutschera, "Kürtler mücadele potansiyellerini israrla 
kendi ülkelerinin yıkımı dogrultusunda sarfedeceklerine düşmanianna yönelmeli· 
dirler" diyor. Düşmana yönelmek için düşmanın zarar görecegiyerde aramak gerek. 
Bunun içinde silahh mücadeleyle ilgili mantalitemizin açıkça illas eden yanlannı 
terketmekle işe b"§lamak gerek. 

Tüm bu yazılanlan, Kürdistan'ın kurtuluşunun düşmanianna gül sunularak elde 
edilecegini göstermek veya hala klasik mücadele anlayışı geregi sav"§anlan 
mahkürn etmek için tartışmaya sunmuyoruz. Dünyadaki tüm büyük katliamlannda 
hiç olmazsa silah sanayileri aracılıgıyla yer alnuş demokratik Fransa'da Haziran ayı 
içinde dünyaçapında ciddi bir gazetesayılan Le Monde'da silah sanayisinin durumu 
tarlı§ılırken;y3§3nan ekonomik krizden etkilenmeyen ve sürekli kar hanesini geniş
leten sanayi dalının silah sanayisi olduğu gururla ifade ediliyordu. Paris komününü 
gerçekleştireulerin çocuklan Fransız proletaryasımn, yüzlerce Halebçe örnegine 
tanık olduğu halde bala ı Mayıs'larda ürettikleri Mirage uçaklannın maketleri 
omuzlannda dol"§tırdıjiı, silah üreticilerinin ise silah üretim kapasitelerini artır
maya devam ettikleri bir dönemde bu sanayi dalının en iyi müşterileri arasında sık 
sık adlan geçen merkezi otoritelere karşı Gandhi'nin yöntemi ile özgürlük mücade
lesi vermenin en azından şimdilik imkansız oldugunun farkındayız. Kürt halkımn 
devrimci potansiyelinin daha çok düşmanın işine yarayan bir mücadele anlayışımn 
içine hapsedilmesinin yanlışlıjiını tartışmak istiyoruz. Bu devrimci potansiyeli düş
mana en fazla zarar verecek yerde kullanmak gerek. Bunun için ise ilk yapılması 
gereken hayatın her alanında mücadele edilmeli, hiç bir mücadele potansiyeli 
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küçümsenmemeli, feda edilmemelidir. Kuzeyli süper güçlerin Güneye kacy birle§
mek için iç çelişmelerini demokratik yollarla çözmeye ça~tıkları bir dünyada 
Kürtler ulus olarak kendi iç potansiyellerinin her nebzesi üzerine titrernek zorun
dadırlar. Güney Kürdistan' daki halk ayaklanması kaf§ISlnda yeminli düşmanlan 
Saddam'ın yardımına koşınakta bir saniye tereddüt etmeyen Hafız Esat ve Rafsan
canİ'nin kendi çıkarları konusundaki duyarhlıgııu Kürtlerde kendi aralarındaki 
güçbirliklerini peki§tirınek için göstermek zorundalar. Helebçe'nin Şam ve 
Tahran'dan kurtulamayacagı görüldü. Cudi'de Şam ve Bağdat'a dayaıularak kurtu
lamaz. Her parçadan Kürt ulusal potansiyeli 30'h yılların sonlarında Kürdistam 
örgüt olan JEKAFın yayın orgamnda ilan ettigi gibi 4 b~enti birden tehdit edecek 
düzeyde Kürdistanİ alabildiginde ancak yeni Mahabadlar kurabilir. 

Şimdilik maalesef diişmanlanmızın bizi Imilanmak zorunda bıraktıklan silahlı 
mücadeleye gelince onu kullanırken de artık sadece savunma da kalma gelenegini 
de bir tarafa bırakarak düşmanın gücünü kullanmakta tereddüt edecegi ve bu 
nedenle de zayıf olduğu alanlara saldırmak gerek. Sömürgecilerin askeri açıdan 
zaafları daha birkaç yüzyıl daha Kürdistan'da aranarak bulunmaz. Düşmanın zayıf 
yaniarım ha deyince onbinlere ale§ edemiyecekleri, istedikleri zaman kimyasal silah 
kullanıp bombalar savuramıyacakları alanlarda aramak gerek. Ankara, Tahran, 
Şam, Bağdat ve hatta artık önemli bir Kürt potansiyelini banndıran Avrupa metro
polleri niye silahlı mücadelenin en etkili biçimde kullanıldıgı alanlar haline getiril
mesin? 
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'TERÖRLE MÜCADELE YASASI" 

DEVLET TERÖRÜNÜ ARKALlYOR 

ZinSELMAN 

Avrupa Konseyi Dönem B~kanı ile birlikte, içlerinde Türkiye'nin Cumhurba
§kam Özal'ında bulunduğu 34 devlet ba§kam, 21 Kasım 1990'da bir araya gele
rek .; Paris Şartı imzalaınJ§lardır. 

Bu §3Jiın bazı hükümleri, uluslararası uyıışmazhklarda nasıl bir yöntem uygula
nacagıru esasa bağlarken; içsel sorunlarda, örnegin azınlıklar sorununda hangi 
yöntemlerin uygnlanarak bu sorunlarında nasıl çözülecegini de hükme bağlaııtl§tır. 
gerek nluslararası uyuşmazlıklarda ve gerekse iç sorunlarda, "barışçı' yollardan 
çözümler, esas al:ınırın;tır, §attta. 

Turgut Özal'ında altına imza attığı bu sözleşıııede, 'ulusal azıniıkiann etnik, 
kültürel, dil ve din kimilklerinin korunacagı, ulusal azınlıklara mensup kiıjilerin 
kimlikleri ayruna tabi tutulmaksızın ve kanun önünde tam bir eşitlikte, hür olarak 
ifade etmeye, korumaya ve geliştirmeye baldan olduğunu teyit ederiz •• " denilmek
tedir. 

Aynca, "ulusal azıniıkiann toplumlanmızın bayatma zengin katkılannı artır
mak azmiyle, durumlannın daha da iyileştirilmesine çalışacağız .• ' ibarelerini §art 
taşunaktadır. 

Bu ibareye göz atttığınuzda, sözkonusu edilen ve varsayılan azıniıkiann duru
munun iyi olduğu, fakat daha da iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması öngörül
mektedir! 

İmzacı devletlerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti'ne göz attığınuzda ise, man
zara hiç iç açıcı degildir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi ideolojisi, Kürtlerin 
yoldoğu üzerine kurulmuştur. "Türkçeden b~ka bir dil yoktur" denilerek Kürt dili 
inkar edilmektedir. Kürt dili yasalarla da yok edilmeye çahşılarak, 1982 anayasasıyla 
yasaklanııııştır. Aynca, 1983 Tarih ve 2932 Sayılı 'Türkçeden Başka Dillerle Yapı
lacak Yayınlar Hakkında Kanun'la yasak daha da perçinlenmi§tir. Bir de, Siyasi 
Partiler Yasası'mn 81. maddesiyle de Kürt dili yasaklanııııştır. 
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tnuslararası soruulann ba~ bir yöntemle çözülmesi anlayışnın dünyada gide
rek kabul gören bir anlayış haline dönii§ınesine neden olan uluslararası ili§kilerin 
dünya düzleminde gelişmesi; sosyalist kampta ve ülkelerdeki son gelişmeler, soguk 
savaş ortanuna da son vermi§ti. Bu durum, uluslararası ili§kilerde ve anlaşmalarda 
kendisini yansıtıyordu artık. Uluslann iç sorunlan gündem konusu olmaya başla

mıştı. 

Bütün bu dı§sal geli§meler yanında, Kürt Halkının ulusal -toplumsal muhalefe
tindeki boyutlanmalar karşsında, Türkiye Cumhuriyet yetkililerinin bir kesiminde 

"Kürt" ve "Kürtçe" deyinıleri kullanılmaya başlamldı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 
kürt dili üzerindeki haskılann kaldınlmasından bahsetmeye başladı. Bu bağlamda 
parlaınentoya "Türkçe'nin resmi dil olarak kullanılması hakkında kanun tasansı' 
sunuldu. Tasan beklenildigi üzere, Kürtçenin serbest olacagma dair bir hüküm 

getirmemekteydi. Sadece Kürtçe basım ve yayıma, hapis yerine para cezası getir
mekteydi. Kürtçe, Türkçenin bir lehçesi kabul edilmekteydi. Bütün bu yetmezlikler, 
terslikler ve yanlı§lıklar kacysında dahi, !asan Türk §Oven ve ırkçılannca büyük bir 
tepki ile kacylandı, parlamentoda !asan aleyhinde demeçler verilmeye başlandı ve 
de !asan komisyonlarda bekletilmeye alındı. 

O sıralar, içerdeki tutuklulan kapsar bir "Af Yasası" niteliginde Tecil yasası ile 
TCK'nın 141, 142 ve 163. maddelerinin iptalini içerir tartışınlar başladı. Bu konuda 
da tepkiler gündeme gelmeye başladı. Bu tepkiler kacysında, bu kez şartlı sahveril
meden bahsedilmeye başlandı, çok kısa bir süre içinde 'Şartlı salıverilme Tartış
malan", "Terörle Mücadele Kanunu" olarak meclise sunuldu_ Kanun, bir gecede 
yasalaştı ve 21 Nisan 1991 Tarih ve 20843 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, 
yürürlüğe girdi. 

Be§ bölümden olll§an "Terörle Mücadele Yasası", tam anlamıyla "Devlet terörü

nün resmile§tirilerek kanun haline getirilmesidir" diye yorumlamada bulunmak hiç 
de haksızlık değildir, sanınm. "TCK'nin 141, 142 ve 163_ maddelerini kaldınyorum" 
diyerek, bu maddelerdeki ceza ve şartlan daha da ağırlaştıran bir yasa ile karş 
karşya kahndı ve Türkiye toplumu da bu cenderenin içine sıkı§ tınlmaya çalcylmak
tadır. 

3713 Sayılı bu Terör Yasası'nın-Terörle Mücadele Yasası tanımını şu andan 
itibaren kasıtlı kullanmıyorum- birinci bölümü, terörün tammını ve terör suçlannı 

açıklayan 8 maddeden oluşmaktadır. 
Yasanının birinci maddesi, Terör tanınunı yapmaktadır. Terör örgütü için iki ki§i 

yeterlidir ve de sindirme, korkutma ve yıldırma kavramlanda, 1. maddede terörü 
belirleyen nedenler olarak gösterilmektedir. Sindirme, korkutma ve yıldırma kav

ramları, hareketleri; hukuksal kavramlar değildir, yoruma açık, subjektiv ögeler 
içeren kavramlardır. "Ekonomik düzeni değiştirmek" veya "kamu sağlıgını bozmak" 

gibi geniş kavramlarda bu maddede sayılnuştır. "Devlet otoritesini zaafa ugratmak
ta" terör suçu sayılarak cezalandınlmak istenmektedir. Ceza kanunlannda hükme 
bağlanan suçlann hepsi, aslında devlet otoritesini zaafa uğrattıklanndan, terör suçu 

oluşturabilir ler. 
Bu maddeye göre suç sayılan eylem yoktur, alabildigince geni§ uygulanabilecek 

bir kanun maddesi ortaya çıkanimıştır. "Kanunsuz suç olmaz" ilkesi burada daha 
fazla ayaklar altına alınmıştır. 
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Bu kanun her ne kadar 141 ve 142. maddelerini kaldırınışsada, ondan daha agır 
sonuçlan doğuracak bir kanun ortaya çık~tır. TCK'nın 141 ve 142. maddelerin
deki belirlemeler daha açıktır. Suç, siyasi nitelendirilmekte, bu suçtan dolayı ceza 
alanlar toplum içinde deger kaybına ugramamakta idi. Şimdi tam bir kavram 
kargaşasıyla siyasi unsurlar terörist sayılacaklar, toplum içinde saf dı§ı kalacaklar
dır. 

Yasanın 2. maddesi terör suçlusunu tanımlamakta, örgüte üye olupta suç i§le
meyenler de, terör suçlusu sayılmaktadır. Terör örgütüne mensup olmayıp suç 
işleyenler de örgüt mensubu olarak cezalandırılrr denilerek; hukukta genel ve 
geçerli olan "suçun şahsiliği", "eylemsiz suç olmaz", "kusursuz ceza olmaz" genel 
prensipleri dı§ına çıkılarak, hayali suçlu kavramlanyla, Türkiye toplumu muhtemel, 
potansiyel suçlu kabul edilerek, cendere içine alınmaktadır. Yasanın 3. maddesinde 
Ceza Kanunundaki 125, 131, 146, 147, 148, 149, 156, 168, 171 ve 172. maddeler terör 
suçlan olarak kabul edilmektedir. Yasanın 4. maddesinde de tasnif devam ediyor. 
Türk Ceza Kanunundaki "düşünce suçu"unu oluşturan eylemler, bugün, terör suç
lanrn nluşturmaktadırlar. 

Kanunun 6, 7 ve 8. maddeleri, Basın Hürriyetini ortadan kaldıncı tedbirleri 
getirmekle birlikte, cezaların, aynca ceza kanunu dı§ında nasıl arımlacağını hüküm 
altına almaktadır. Yasanın 6. maddesinde basma uygulanacak ceza miktarlan gös
terilmekte, basım-yayın sorumlu müdürleri hapis cezasıyla cezalandırılrrken; "ceza
Iann şahsiliği" prensibi dışına çıkılarak, yayın sahiplerinin de yüksek miktarda 
para cezasıyla cezalandınlmalan hükme baglanmaktadır. 

Muhbirlerle, teröre kaT§t mücadele eden devlet görevlilerinin hüviyetlerinin 
açıklanması ve yayınlanması yasaklanmak ta ve cezai hükme baglanmaktadır. Ceza 
Kanunundaki cezai uygulamalarla birlikte, Kanunun 7. maddesinde aynca yaptınm
lar getirilmektedir. (5- 10 yıl arası). TCK'nın 141, 142 ve 163. maddeleri agıri<Şı
nl~ bir biçimde sürdürülmektedir. 8. Maddeyle "devletin bölünmezliği aleyhine 
propaganda" hükmüyle 2-5 yıl arası ceza öngörülmektedir. Ki, bu da TCK'nın 142/3 
deki propagandaya uygulanacak cezanın bir o kadar artınlara k uygulanmasıdır. 
TCK'nın 14213'deki Kürtçülük propagandası biçim olarak ortadan kalkmış, içerik 
olarak halen yürürlüktedir. 

Terör Yasası'nda mutlak ve nisbi terör suçlan da, bir karmaşa içindedir. Mutlak 
terör suçu (3. madde), zaten ceza yüksek tutulmuş. Aynca, bir de cezalar terör 
nedeniyle de artınlmaktadır ki, bu da Anayasanın 38. maddesinin ihlalidır. Bunun 
yanında, cezalann yan oranında artınlacak bükınİ ile, "cezanın üst sının" aşlarak, 
yargıca 36 yıla kadar hapis cezası uygaiama imkarn verilmektedir. 

Bu Terör Yasasıyla "savunma hakkı" da özgürce kullanılamaz. Kanunun ikinci 
bölümü yargılama usullerini belirliyor ve 7. maddeden oluşuyor. Sanık sadece 
kendisini üç avukatla temsil ettirebilir. Tutuklu ve hükümlüler, avukatıyla baş başa 
konnşamaz. Sorgu cu polislerin tanık ifadeleri gizli oturumda ahrur. A ynca ne kadar 
iyi halli olursa olsun, ceza paraya çevrilemez veya ertelenemez. Terör Suçundan 
tutuklananlar veya ceza alanlar, cezaevinde tek kişilik veya üç kişilik odalarda özel 
infaz kurumlannda kalacak ve hiçbir biçimde açık görüşe çıkanlmayacak ve de 
diger tutuklu veya hükümlülerle görüştürülmeyecek, haberle§emiyecekler. 

Adı geçen yasanın 19. maddesine göre, Terör Suçlulannın yakalanmasına yar-
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dırncı olanlar, kimliklerini veya yerlerini bildirenler, para ile ödüllendirilecek ve 

içişleri bakanlıgınca da korunacaklardır. Olayiann aydınlatılmasına yardımcı ola

cak tamkhk ve ihbarcıhk yapanlar, fızyolojik görünümlerini, isterlerse degi§tirebil

eceklerdir. Yine isterlerse, nüfus, evleome çüzdanı, ehliyet ve diplomalan 

deği§tirilebilinecek, sosyal güvenlik ve diger haklan korunacaktır. 

Yasada "koruma tedbirleri" adı altında 20. ve 2ı. maddeler, teröre muhatab 

olabilecek kamu görevlilerinin nasıl korunacagıru, malul olmalan halinde; e;leri 

veya çocuklaona nasıl yardun edilecegini hükme baglamaktadır. Bu taltiflerle 

devlet, devlet terörünü özendirmeyi amaçlamaktadır. Aynca, boradada ciddi bir 

e§itsizlik vardır: Herhangi bir adi suçu takip ederken magdur olanlara saglanan 

haklarla, terör olarak adlandırılan suçlan takip eden kamu görevlilerinin magdu

riyeti halinde saglanan haklar arasında, büyük farklılıklar vardır. 

Terör Kanununun 5. Bölümü "Geçici Hükümleri" oleyurmaktadır. Geçici birinci 

madde ile; 8.4.ı99ı tarihine kadar i§lenen suçlar sebebiyle verilen ölüm cezalan 

yerine getirilmez; müebbed ağır hapis cezasına hükümlü olanlar, çekmeleri gereken 

cezalannın sekiz yılıın, diger şahsi hürriyeti baglayıcı cezaya mahküm edilmi§ 

olanlar, hükümlülük süresinin be;te birini çektikleri takdirde, şartla sahverilirler, 

demektedir. Tutuklu olanlar içinde hazırlık tahkikatı esas alınarak veya hakkında 

dava açıl~a yetkili mahkeme, kanunda belirtilen asgari had esas alınarak, geçici 
ı. maddede belirtilen sürelerde içerde kal~larsa, bıralohrlar, demektedir. 

Geçici 4. madde ile, türkiye kamuoyunda çok tartışılan anayasadaki "e;itlik 

prensibi'ni zedeleyen uygulama ortaya çıkartılarak, Maraş katiianuru yapan 

MHP'li sivil faşistlerinde salıverilmesini koiaylaştınp, solcuiann içerde kalmasına 

neden olan hüküm böylece ortaya çık~tır. Bu hüküm ile, kamu görevi görenleri 

öldürenlerle, TCK' mn 125, ı46 (son fıkra hariç), 403,404,405,406,407,414, 4ı6/ilk 

ve 4ı8. maddelerine giren suçlan i§leyenlerle, bankalardan usulsuz para alanlar, 

usulsuz vergi iadesi, prim v.s. alanlar hakkında Geçici ı. madde uygulanmayarak, 

ölüm cezasına hüküm giyenler 20 yıl, müebbed ağır hapis cezasına hükürnlüler ı5 

yıllanru, diger şahsi hürriyeti baglayıcı hükümler giyenler ise cezarun l/3'ini çekti

kleri takdirde şartla sahverilmeleri, hükme baglanarak; kamuoyunun vicdarum da 

sızlatıcı farklı uygulamalar yapılarak, 3 bini aşan ki§inin içeride kalması saglan~

tır. 

Bu haksız uygulamanın kamu vicdamnda yarattıjiı derin etkiden dolayı, toplumda 

çok tartışılan bir konu olmll§; SHP, konunun iptali için Anayasa Mahkemesine 

gitmi§, İstanbul ve Ankara'da da birer Sıkıyönetim Mahkemesi bu uygulamalann, 

anayasadaki "herkesin kanun önünde e;itliği" prensibini zedeiedigi gerekçesiyle 

iptali için, Anayasa Mahkemesine başvurmll§lardır. Ancak müracaat uzun bir süreyi 

~ olmasına ragmen, SHP'nin istegi ele ahnmallll§tır. Sadece Sıkıyönetim 

Mahkemelerinin talepleri Anayasa Mahkemesince incelenerek, TCK'mn 146. mad

desine ili§kin kesim, e§itsiz bulunarak iptal edilmi§! ir. Böylece kısmi bir e;itlik 

sagl~oldu! 
TC devletine resmen terör olanağı saglıyan, görevlilerin keyfı hareketini geniş

letip derinle;tirdiginden, terörün tırmanması gözönüne alındıjiında, bu olanagı 

saglayan 15. madde hükmüne göz attıjiımızda: Terörle mücadelede görev alan kamu 

görevlilerinin, bu görevinden dolayı doğacak suçlardan dolayı haklannda açılan 
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kamu davası sonuçlanıncaya kadar tutuksuz yargılanabiliyorlar. Kamu görevlileri
nin aleyhlerine açılacak davalardaki savunma avukatlarına ödenecek ücretler, dev
letçe kacylanır. Bu hükümler açıkça devletin istihbarat.görevlisine, jandarmasına, 
özel timine, "sen istedigin gibi yapabilirsin, hiçbir yargı gücü seni tutuklayamaz" 
demektedir. Mahkemelerin, hangi hallerde suç ~eyenleri tutuklayacağını, ayn bir 
kanunla, Ceza Muhakemeleri Kanunu ile belirli olmasına rağınen, Terör Yasası o 
kanun hükümlerini de hiçe indirgemekiedir. 

Yasanın yürürlüğe girmesinden hemen sonra, sanki gizli bir elle hazırlanllli§Ça
sına, ard-arda Kürtler aleyhine olaylar patlak vermeye b~adı. Gizli gücün planla
dıgı üzere, önce Ege bölgesine Ağrı bölgesinden mevsimlik ~i olarak çalı§ııı.aya 
giden Kürt gençlerine bir tuzak kuruldu. Toplumun bu olaylardaki tepkisi ve 
duyacağı nefret duygulan da sömürülerek, bir keçi olayı planlandı. Mevsinılik genç 
~ilerden bir~ keçi ile münasebet halinde yakalandığı iddiasıyla Keçi ve Genç 
murdar olduklan gerekçesiyle öldürülürler. Bu da yetmemi§ gibi, köy halkı i11§3.at
larda çalışan Kürt gençlerine saldınr, Kürtler kendilerini ancak kaçmakla, bölgeyi 
terketmekle kurtarabilirler. Köy sakinlerinin istegi de odur. Yerieşik Kürt aileler de, 
o bölgeleri terke zorlanır. 

Olayın üzerinden bir hafta geçmeden, bu kezde eşek olayı çıkar. Senaryoya göre, 
Kürdistanlı bir genç eşekle yakalanllll§tır. Aynı senaryo oyuanınaya başlanır. "Kürt
ler o bölgeyi terketmelidir" planı hayata geçirilıneye çalışılır. Bu olayın üzerinden 
de uzun bir zaman geçmeden, bu kez Adana'da, Akıncılar Mahallesinde bir olay 
yaşanır. Bu bölgede, gazetelerin ifadelerinden 311§3.lıdıgı üzere, güçlü ve kalabalık 
bir aşiret yaşamaktadır: Cano "§ireti. Cano "§iretinden bir ki§inin i§ledigi trafik suçu 
nedeniyle, bölge halkı, Canolara saldınr. Canoların evleri yağınalanır, yakılır, yıkılır; 
televizyon, videolar ve kıymetli ziynetleri talan edilir. Saldın sırasında 1 ölü ve bir 
yaralı meydana gelir. bölge sakinleri Canolann ordan sürgün edilmelerini isterler. 
Olaylar, tüm Kurban Bayranu boyunca sürdü. Olaya müdahale eden güvenlik 
güçleri, saldırganlara olanak tanıyı cı dır. Zaman zaman da açıkça destekler pozisy
ondadır ve Canolardan 24 kişi gözaltına alınır. ~iret kadınlannın basma açıklama
ları ilginç ve şöyledir: "Saddam'ın zulmünden daha &gınnı yaptılar, potiste seyirci 
kaldı." 

5 Temmuz günü bir olay daha patlak verir. Bu kez de aydın Kürt genci bir karakol 
grup arnirinin kUT§unlanyla can verir: İstanbul Avcılar'da Seyis Oglu müzik holün
de, oturduğu yerde Kürtçe §81"kı söylemek isterken, Avcılar karakolu grup amiri 
komiser İlyas Kaya'nın kul"§unlarına hedef olurlar. Öğretmen Kemal Karatay ve Ali 
Haydar Aydoğan olay yerinde can verirler. Recep Karakulak ise yaralı olarak 
hastahaneye kaldınhr. Emniyet görevlileri komiseri olay yerinden kaçırdıklan gibi, 
şahitlere de baskı yaparak, tamklann ifadelerini deği§tirmeye çalışırlar. 

Bütün Türkiye sathında Kürtler, böyle yoğun bir takip ve baskılar kal"§lsında iken, 
Diyarbakır ve çevresindeki baskı ve şiddeti içerir olaylarda hızlandınldı: Avukat M. 
Özer'in otosuna meçhul kişilerce bomba konup patlatıhrken; İHD Batman Şubesi 
YK üyesi Sırldık'ın otosuna yönelik bir bombalı saldı n meydana geldi. Diyarbakır' da 
Özgür Halk dergisi bürosu ile İnsan Hakları Dernegi binası bombalandı. Kızılte
pe'de özel bir araca yerleştirilen bir bombanın patlamasıyla, M. Salih Doğan 
parçalanarak öldü. 
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5 Temmuz gecesi, HEP Diyarbakır İl Ba§kanı Vedat AYDIN polis olduğunu 
söyleyen 3 kişi tarafından evinden alırup götürüldükten 3 gün sonra, Ergani -

Maden arasındaki bir köprü altında ölü bulunmll§tur. Cesedin üzerinde darp 

izleriyle birlikte kul"§un izleri de vardu. 10 Temmuzda Diyarbakır'da yapılan cenaze 

töreninde de olaylar ~ halk büyük bir saldın ile karşı karşıya kal.ııll§, cenaze 

törenine katılaniann büyük bir kesimi dayak yemi§; resmi ağızlar ölünün üç oldu

ğunu söylemiş olmasına rağınen, daha sonra ölülerin sayısının 10'nun üzerinde 

oldugu ortaya çıkDU§tır. 
Bu olaylar evresinde, Kürdistan'ın degi§ik yörelerinde, tek tek ve gurup halinde 

Kürt aydın ve köylülerinin kul"§una diziirliği de gazetelerin maıışetlerinde inmeyen 

olaylar olduğunu, tüm kanıoyu tanık oldu. 
Terör Yasası'nın 15. maddesi öncesinde de devlet terörü vardı. Ancak, günü

müzde, devlet terörü, Terör Yasası'nı arkasına alarak pervasızca sürdürülmektedir. 

Zaten Terörü yapan kururnlarca, Terör Yasası'nın hazırlandığı iddiasıda, açık bir 

biçimde basında yer aldı. Günün Adalet Bakanı' da açıklamalarında yasanın Adalet 
Bakanlığınca hazırlanmadığım, yasa lıazırlandıktan sonra, Bakanlık yetkililerine 

görii§leri ahnmak üzere dağıtıldıgı, yine basının verdigi haberler arasındadu. Ka

nunun çok acele çıkı§ı, dilinin ve yazılış tekniğinin bozukluğu da, bazı elierin bu 

kanunu hazırladığını göstermektedir. 
Terör Yasası'nın 23. maddesi, "Yürürlükten Kaldınlan Hükümleri' belirlemek

tedir. 23. maddenin (e) fıkrası, 2932 Sayılı "fürkçeden Başka Dillerle Yapılacak 

yayınlar Hakkında Kanun' yürürlükten kaldınlDU§tır, denilmektedir. Böyle olma

sına rağınen, Kürtçe kasetlerdeki bandrol sorunu aylardır çözülmemektedir. 
(Bandrol sorunu, kasete söylenecek yapıtiann Kürtçe özgünce yazılş). Aylardır 

konu Kültür, Adalet ve Eğitim bakanlığı arasında gidip gelmekteydi. 5 Temmuz 

Tarihli Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir haberde, "Kürtçe kasetierin bandrol 

sorununun çözümü için olaya İç İşleri Bakanlığı el koyınll§tur" denilmektedir. İç 
İşleri Bakanlığı, Kültür, Adalet, Eğitim ve Çalışna Bakanlıklanyla; Yüksek Seçim 
Kurolu'na, Basın Yayın Enfarmasyon Genel Müdürlüğüne yazı göndererek, görii§ 

istemiştir. 

Bütün bu gelişnelere "hayırlısı' diyebilmemiz için, öncelikle bizlerin 'Ne Yapıl
ması Gerekir?' sorusunu cevaplandırmamız gerekir. Bütün çalışma gücümüzü ve 

enerjimizi, bu noktada teksif ederek, herkes üstüne dii§en görevi yapmalıdır. 
Türkiye ve özellikle öncelikle Kürdistan, büyük olaylara gebe görünmekte. Gizli 

güçler, büyük bir hazırlık içindedirler. 
Bunun için de, öncelikle çıkanlan bu yasanın bir Af Yasası olmadığını, aksine 

devlet terörünü örgütleme olanağı sağlayan, Kürt ve Türk toplumuna kabuslar 

ya§atacak bir yasa olduğunu kavramalı ve çevremize kavratmahyız. Sonuçlan itiba

riyle, tam bir Orta Çag despotizmini hükme bağlayan bu yasa, devlet güçlerinin usta 

bir propaganda çalışmasıyla dünyaya kendisini, 'demokrasi yolunda atılmış bir 
adrm' diye sunmayı ba§Rrdı. Uluslararası panellerde, kanundan övgüyle bahsedil

diğini duyar olduk. Bunun böyle olmadığını bütün dünyaya aolatabilmeli, yasanın 

gerçek yüzünü dünyada teşhir edebilmeliyiz. 
Yığınlara durumu kavratacak, propaganda ve teşhir çalışmalanm sürdürmeliyiz. 

Kitleleri provakatif eylemiere sürükleyebilecek davranışlardan kaçınmaıruz gerek-
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tiği gibi, çevremize de bu konuda uyancı olup, tedbirli olmalannı sağlamak gerekir. 
Yukanda da sıraladığınnz son aylardaki geli§melere gözattığınnzda, ölenlerin 

masum Kürtler olduğunu görüyoruz. Bu masum Kürtler ya öldürülüyorlar, ya da 
göçe zorlanıyorlar. Olaylar planhca geli§tiği için, olaydan haberi olmadan ya§llyan
lar, hemen tuzağa düşürülebiliniyorlar. 

Hel§eyden öncede Kürt siyasileri kendilerine düşen görevleri yerine getirmek 
zorundadırlar. O da birlikte örgütlenme sorunudur. Bu soruna dünden daha ivedi 
bir biçimde yakla§arak, ciddiyetle sorunun çözümünü gündemle§tirerek, alternatif 
yapılan, örgütlenmeleri yaratmak gerekir. Bu konuda, varolan ters göriŞere prim 
verilmemesine gayret göstermeli, orılann ikna edilmesi için, özel çabalar içine 
girmeliyiz. 

Bütün bu geli§melere karşın, kafalarda, "bizler de Türkiye kesiminde terör 
yapalım" tarzında varolan görüşleri, içinde bulunulan durumundan, terör ve 
baskıdan dolayı; insanlannuıın kafasında yer etmektedir. Bana göre, terörün ken
disi bir açmazdır. Bu devlet güçleri için olduğu gibi, halkçı güçler içinde böyledir. 
Terör, sorunlana çözümüne yardım edeceğine, sorurılan içinden çıkılmaz hale 
getirir, düğümleri artınrken ve nefret tohumlannı tüm toplum kesimlerine eker. Kin 
ve nefrete dayalı olarak, demokratik, çağdaş bir toplum projesinin geli§tirilmesinin 
olanaksız olduğu da ortadadır. Terör öyle bir olaydır ki, döner, sahibini vurur. 

Terörü metod ve mücadele arılayş haline getirmeden, kitlesel mücadele per
spektiflerinin Kürdistan ulusal kurtulll§ mücadelesinde egemen hale getirilmesi, 
kaçınılmaz bir görev olarak önümüzde durmaktadır. 
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KÖRFEZ SAVAŞINDAN SONRA KÜRDiSTAN 

VE BİR MÜCADELE BiÇİMİNİN 00 RETTİKLERİ 

Bilal GERGER 

Irak sömürgecilerinin 1980'lı yılların ikinci yansından b"§§ayarak Kürdistan'a 
yönelik sertleı;en politikaları, daha o dönem, kürdistan sorunu etrafında yogun 
gelişmelerin y~dığı bir süreci b"§§atırken, son günlerde bu sertleııme yönelimi 
Kürdistan toplumunu ve ulusal kurtuluş mücadelesini, Lozan'dan sonra ilk kez bu 
düzeylerde yüklü problemler ve kritik durumlarla kacy karşya getirecek boyutlar 
kazanıyor. 

İran'la ateıjkes antl~asından sonra, yoğunlaştırdıklan kitlesel katliamlar ve 
Kürdistan'ın denıografık yapısını değiştirmeyi öngören ulusal göçe zorlamalarla 
Güney Kürdistan halkını Halepçe katliamı ardından gelen zorunlu göçlerle yüz yüze 
bırakııuş olan Irak sömürgecileri, Kürdistaın, Kürt halkından anndırmayı öngören 
bu yönelimlerini Körfez savaşının durdurulmasıyla, derinleştirme fırsatını bir kez 
daha ele geçirmi§ oldular. 

Körfez savaşındaki yenilgilerinden sonra ellerinde kalanı koruma telaşıyla Kür
distana yönelen Irak sömürgecileri, Halepçe döneminde yarıda kalmış projelerini 
tamamlamak amacıyla, savaştan arta kalan elit güçlerini Kürdistan'a göndererek, 
Kürt halkma karş bir yok etıne savaşına başladılar. Irak ordusunun Kürt halkına 
karş havadan ve karadan başlatılan saidıniarı altında, köy ve §<'hirlerini terk 
etınekten başka seçenegi kalmayan sivil halk kitleleri, çaresiz Türkiye ve İran'a, 
buralara ulaşamayanlarda dagtara dogru yollara koyuldular, Arkalannda Saddam 
Hüseyin'in profesyonel katilleri;önlerinde yüzlerce kilometrelik valı§i bir doğa, 
öldürücü soğuk, açlık ve belirsizlik içerisinde son yüz yılmuzın en acıldı dramıyla 
karş karşya getirildi, Kürt halkı. Ortaya çıkan tablo içler acısıydı: Onbinlerce sivil 
hayatını kaybetmi§, geriye kalanlarda üç "ülke"nin sınırları içerisinde dağılarak 
ynrtsuz, bannaksız, aç ve savunrnasız kalııuşlardı. 

Kürdistan' da y~an bu dram kendi sorunlarıyla birlikte bir dizi soruyu da 
getirip dayatmaktaydı, Kürdistan ve dünya kamuoyunun güdemine. Bu sorunlann 
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h3§U1da, kll§kusuz sömürgeci Irak rejimine bu insanlık dı§ı dranu yaratmaya olanak 
sağlayan nedenlerin neler olduğu ve Kürt halkının nasıl bütün dünyamn gözleri 
önünde, bu duruma düşürüldügii gelmekteydi. Müttefık güçlerin bombardırnam 
altında hareket ve savaıı yeteneğini büyük oranda kaybettigi iddia edilen Irak 
ordusu, nasıl kısa dönemde bu büyük trajediyi gerçekl"§tirebilmişti? 

Irak devletinin Kürdista'a yönelik salılınlan Körfez sav3§1yla baglaniıian içeri
sinde düşünüldügiinde, müttefik devletlerin de, yaratılan sonuçlardan en az Irak 
sömürgecileri kadar sorumlu oduklanm söylemek hiçte abartma olmaz. Çünkü, 
Güney Kürdistan nlusal kurtulll§ güçleri, ABD ve Müttefık devletlerin: 'Saddam'ı 
düşürün' çağnlanyla cesaretlendirerek ve bu çağnya umutlanarak mücadelenin 
sımr ve boyuılanın denetleyemeyecekleri düzeylerde genişleterek, yaygınlaııtırmı
§lardı. sonunda Kürt halkının ayaklanması, ayaklamn çağnsı yapan müttefık devlet· 
ler tarafından yalnız bıralcılar ak, kendi kaderine terk edilecekti. 

Irak'ın Kuveyt'ten çıkanlması döneminde, bu ülkeye karşı bütün dünyayı birle§
tirmeye çaba göstermiş olan ABD ve müttefikleri, sıra Kürdistan halkının ulusal 
demokratik hakianna gelince: Güçsüz ve burnu sürtülmüş bir Saddam'ı bu halkın 
haklı taleplerine tercih ederek, Irak'ın katliamianna olanak yaratDU§Iardı öylece. 
Çünkü Irak topraklannın b"§te birini işgal altında tutan müttefık devletlerin hO§!lö· 
rüsü olmadan, Irak ordusunun böyle büyük bir harekatı gerçekl"§tirme koııullanna 
sahip olmadıgı bilinmekteydi. 

Kürt halkı bir kez daha dünya devletlerinin ihanetiyle yüz yüze gelerek boğazla· 
nıyordu böylece. Yalnız bıralcılma ilk kez gündeme gelmiyor, Kürdistan tarihinde. 
Son birkaç yüzyılhk tarihimiz zengin direnmeler tarihi olduğu gibi, dünya devletleri 
tarafından yalnız bırakılınanın da tarihidir, ulus olarak bundan önemli dersler 
çıkarmaDII§ olsakta. 

Yalnızlık somut bir olgudur Kürdistan'ın uzak ve yakın tarihinde. Ama, bu olguyu 
doğuran nedenlerin ve yaraıııgı sonuçlann toplu bir muhasebesini çıkaramadıgımız 
için ve çıkaramadıgımızdan dolayı, ulus olarak, çok daha acı ve agır bir §"kilde 
yaııamaya ba§ladık, bu yalnızhgın ya da yalnız bırakılmarun doğurduğu sonuçlan. 
Özellikle yakın tarihimizde, trajik birtekerrüreve Kürt halkımn varhgına yönelmiş 
bir tehdide dönüştü bu, dünya devletlerinin Kürt halkı etrafında ördügü yalmzlık ve 
ihanet çemberi. 

Dikkat edilirse, bugün, sömürgeci Irak devletinin salılınlan sonucu Kürdistan' da 
yaratılan durunı, bir yanıyla Cezayir Antlaıımasından sonra gündeme gelmiş olan 
koııullan, öte yandan Halepçe katlianu ve sonrasına yol açan durumu ammsatmak
tadır. Daha doğrusu, bu her iki tarihsel dönemecin ortak ana cizgilerini birleştir
mektedir, içinde. 

Bu üç tarihsel dönemeç içerisinde, bugüne kadar üzerinde fazla durulmaDU§ iki 
ortak motif öne çıkarak belirleyici bir etkinlik kazanDII§tır. Bunlardan, Kürt halkının 
dünya devletleri tarafından yalnız bırakıiDII§hgı olgusuna ilişkin olan ilkine yukanda 
değinmiştik. İkincisi ise, Kürdistan ulusal kurtulll§ güçlerince, dı!j yardıma baglan
ınayı zorunlu duruma getiren mücadele biçim ve anlayışının tasvip edilnıesine ilişkin 
olarndır. Bll§ka bir deyişle, Kürdistan ulusal kurtuluş güçlerinin, bagımhhgı zorunlu 
olarak birlikte getiren mücadele biçim ve anlayışlarının baskısı altında, kendi 
bagımsız kurniU§lanm bir türlü gerçekleştirememiş olmalarma ve dolayısıyla dünya 
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devletlerinin ihanetine karş tedbiriz o Imalanna ilişkin olan motirtir. 
Bugüne kadar genellikle, ulusal kurtuluş güçlerimiz dı§ desteğe umutlanarak ve 

böyle bir desteği öngören mücadele biçim ve anlayışlanın öne çıkararak mücade
lenin boynt ve sırurlanın genişletm~ bu yaklaşım içerisinde ulusal kurtuluş müca
delemizin b3§311sı bir bütün olarak "dı§ destek"e bağnnh duruma getirilmi§tir. Bu 
destek kesildiği zaman da, mücadelemiz yenilgi ve katliamlarla yüz yüze gelmi§tir, 
her zaman. Daha acı ve acıkh sonuçlar doğurarak böyle tekerrür etmi§tir; uzak ve 
yakın tarihimiz gene11ikle. 

Yaşanan her yenilgi ve katliamdan sonra -75 yenilgisi ve Halepçe katliam örne
klerinde oldoğu gibi- toparlanan ulusal kurtuluş güçlerimiz, yenilginin ilke ve bakış 
açılanınızda içle§lllİş nedeulerini sorgulayacağına, müttefıklerini deği§tirmekle ye
tinınişlerdir. Müttefıkler deği§tirilıni§ ama yenilgiye yol açan nedenler ortadan 
kaldınlınanuştır, bir türlü. Dolayısıyla sadece bu son dönemde değil, bütün bir tarih 
boyunca Kürt halkı, yalmz seçtiği müttefıklerinin ihanetine uğramakla kalmamış, 

ama öze11ikle 70'li yıllardan ba'jlayarak bütün umudunu ve oluşumunu dış dünyamn 
yardımına bağlayan mücadele biçimleriyle büyük tarihsel dramlarlada yüzyüze 
gelmiştir. G. Kürdistan'da yaşanan son durum bu tarihsel sürekliliğin son örneğini 
oluşturmaktadır. 

Bugün Kürdistan ulusal kurtuluş güçleri tarafından halen devam ettirilen -bağ
ımhhğı bizde içselle§tirdiğine inandığınnz- bir çok ilke ve talep Cezayir antla'jma
sından sonraki pratikle çürüyerek 3§1lmıştı, somut olarak. Bu gerçeği sözkonusu 
antl3§103dao hemen sonra sezinlemİ§ olan Barzani liderliği, Kürdistan halkım bir 
felakketten koruma kaygısıyla-konumlan gereği ba'jka alteroativlere açık olmadı
klan yada böyle bir §eye kO§ullan elvermediği için- silahlı mücadeleyi durdurmaya 
karar vererek, 75 yenilgisiyle karş karşıya gelmi§lerdi. 

Irak sömürgecilerinin, Körfez sav"§lnın ardından Kürdistana yönelik saldınlan, 
75 yenilgisinden sonra Kürdistan da çok §eyin deği§mediğini de açığa çıkarmaktay
dı. Barzani'nin "ihanet"inden ba'jka hef§"y olduğu gibi, devrahnmıştı Barzani' den. 

Aynı mücadele tarzı ve anlayışı; aynı örgütsel, siyasal kurum ve ili§kiler; aynı 
müttefıkler ve ittifaklar anlmayışı v.s. 

Bu durumuyla,Kürdistan'a yönelen sömürgeci Irak yönetiminin katliamianna 
karş a'jbetal'ı değil, direnmeyi tercih eden ulusal kurtuluş güçlerimizin bu günkü 
direnişi ciddi bir mücadele potansiyeline ve pe§mergenin kahramanca direni§ine 

rağmen, sonucu değiştiremedi. ~betal 75 yenilgisine yol açarken; siyasal önderleri, 
peşnıergesi ve halk kitleleriyle birlikte topyekün bir mücadeleyi tercih eden ulusal 
kurtuluş güçlerinin bu defaki direniŞ, yüzyıhnnzın en acı trajedyalarından birine yol 
açtı. Niye? 

Elbette, hepsi de önemli olan bir çok nedeni var, ulusal kurtuluş güçleri olarak 
bu günkü olumsuz sonuçlara ul"'Jffiannzda. Ama kendimize ili§kin olarak yada 
kendimizle ilgili olan önemli bir nedenin altını çizmek istiyoruz, burada. O' da, ulus 
olarak ya da ulus adına hareket eden siyasal güçler olarak: Tarihsel deneylerden 

ders çıkarma konusundaki yeteneksizliğimiz ya da duyarsızlığınnza ilişkindir. Ha
lepçe katliarru ve Cezayir Antl"'lffiasıyla birlikte gündeme gelen sorunlann saptan
masına, bu dönemlerin ana eğilimlerinin belirlenmesine yönelik ne tür çalışmalar 
yapabildik? Söz konusu dönemlerin deneyinden çıkanlacak dersleri bütün ulusun 
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hizmetine sunacak kaç tane kollektif çalşna gerçekleştirebildik ya da gerçekleştir
dik? Daha önemlisi, böyle kollektif araştırma ve çalı§malar yapabilecek ne kadar 
ortak kurum ve ili§ki yaratabildik? 

Halepçe katiianuna ilişkin, düşmanın barbarlıgııu protesto eden yazı ve çalı§ma
lann dışnda aynntılı bir çalı§manın yapıldıgını belirtmek oldukça güç. Hakkını 
vermek gerekir ki, Cezayir antiaşması ve sonrasında gündeme gelen 75 yenilgisine 
ili§kin ise çok yazılıp çizildi. Barzani liderliğinin aşbetal karan kendisiyle birlikte 
genİ§ kitlelerin duygusallığıyla beslenen bir muhalefete de yol açarak yaygın tartış
malara neden olınuştu, çünkü. Ama ne yazık ki, bu tartışmalar reel sosyalizme 
inan.Dll.'j teorisyenler tarafından bir tek boyuta, kitlelerin duygusal muhalefetini 
teorize etmeye yönelik popülist bir boyuta sık1§1ırılarak yönlendirilmiş ve yenilgi, 
Barzani liderliğinin ihanetine baglanarak izah edilmeye çaleyJmıştı. 

Özellikle, 75 yenilgisinin nasıl degerlendirildiği can alıcı bir öneme sahiptir. 
Çünkü 75 yenilgisi Dogu, Kuzey ve Güney Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinin 
yeniden kurulması konusunda bir katalizör işlevi gördü. Yenilginin nedenlerinden 
çıkanlan sonuçlar, her üç parçada da ulusal kurtuluş mücadelesiniu öncüileri 
durumuna dönüştürüldü. Ülkemizin herhangi bir parçasında yaşanmış olan bir 
yenilginin değerlendirilmesi ve çıkanlan sonuçlarla ulusal kurtuluş mücadelemizin 
güçlendirilmesi elbette gerekliydi. Bunda bir aykınlık yoktu. Ne var ki, yenilgi 
olgusunu yanlı§ bir neden - sonuç ilişkisi içerisinde degeriendiren Kürdistanlı 
siyasetçiler, yenilgiden yanlı§ sonuçlar çıkarınakla kalmayacak, Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesinin yeniden oluşumunu da bu yanlı§lıldar üzerinde temellendi
rerek daha büyük yenilgilerin kO§ullannı da hazırlamış olacaklardı. 

Yenilginin nedenini, hareketin önderliğinin sııufsal konumuna baglayan ve bu 
sınıfın/sınıfların ikircikli ve uzlaşmacı tutumlannın dogal bir sonucu olarak kabul 
eden bu sözkonusu yaklaşımlar. yenilgiyi yukanda da belirttiğimiz gibi, liderliğin 
ihanetiyle açıklayacaklardı. Özellikle Kuzey Kürdistan'da etkili duruma gelen bu 
yaklaşım biçimi, yine Kürdistan'ın bu parçasında teorik birizaha kavuşturotacak ve 
yönlendirici bir tavır alı§ durumuna gelecekti. 

Kürdistan Demokrat Partisi, burjuva-feodal önderliginin, içeride (Kürdistan' da) 
Kürt egemen sınıflanıun; dışanda emperyalist-kapitalist devletlerin çıkarına uygun 
düşen bir politika izlediği ve dolayısıyla anti-sovyetik ve anti-komünist bir tercih 
içerisine girerek, karşı devrimci bir karakter kazandığını belirten bu yaklaşım 
sahipleri: Barzani liderliginin ABD ile kurduğu ilişkiyi bu mantık yürütme tarzının 
gerekçeleri yaparak yaklaşımiarına haklılık kazandırmaya çalı§acaklardı. 

Böylelikle yenilgiye, önderliğin sınıf konumunun ve ittifak tercihlerinin neden 
olduğu öne çıkanlarak, yenilginin asıl nedenleri unutulmuş ya da unutturulınuş 
olunacaktı. Güney Kürdistan pratiginde yenilen bir sııufın önderliğinden ziyade bir 
devrim anlayeyydı. Sadece KOP'nin değil, bu önderligi ihanetle suçlayan sosyalist
lerin de üzerinde birleştigi bir mücadele ve devrim anlayış. Bu anlayeyn aynntılı ve 
kapsanılı bir dökümünü yapmak yada eleştirel bir tablosunu çıkarmak bu yazının 
görevi değil Bu makalenin sınırlan içerisinde biz, daha fazla bu anlayeyn konumuzu 
ilgilendiren bir boyutu üzerinde duracagız. Kürdistan'ın "kurtanlmış üslerin" yay· 
gınlaştınlmasıyla b&gımsızııgına ulaşagııu öngören mücadele anlayeyna ilişkin 
olan boyutu üzerinde. 
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Gerilla saVll§lyla ba§layan kurtarılınış siyasal üslerin yaygınlaştınlınasıyla genel 

kurtuluşa ulaşmayı öngören halk saVll§lmn bu yorumu: Dünyada sosyalist bir siste

min ya da en azından ulusal kurtulll§ mücadelesine yandaş bir ülkeler toplulogunun 
varlığı ve ulusal kurtulll§ mücadelesinin de sözkonusu sistemin organik bir parçası 

oldugu öngörüsü üzerinde kurulmll§tu. 
Kapitalist ve reel sosyalist sistemler arasındaki ilişkilerin köklü şekilde değiştiği, 

bu sistemler arasında nüfuz alanianna karşılıklı saygı ve anlayışın öne çıkarak 
belirleyici duruma geldigi, bu sistemlerin ulusal kurtulll§ mücadelelerini organik bir 

parça olarak kabul etmeleri bir yana, sömürge halkların varlıklannı bile kabullen

meye yanaşmadıklan 70'lı yıllarda kurtanlnuş bölgelere dayalı mücadele tarzımn 

eski işlevini yerine getirmesi olanaklı nuydı? 
Kürt halkımn kurtulU§unU kurtanlOU§ bölgelerin' yaygınlaştırılması yoluyla ola

naklı gören G. Kürdistanlı devrimci yurtseverler, verili konjektörde, bu bölgelerin 

kendilerinin bir baglaııma unsuru oldugunu göremediler. Yüksek teknoloji teme

linde örgüdendirilmiş dünyanuzda bu sözkonusu üslerin korunması, elde tutulması, 

mavzer tüfekleriyle olanaklı değildi, artık. Modern teknik cihazlarla donanOII§ 
ordnlara karşı iman gücüyle savaşmakla yetmiyordu. Irak ordusunun modem ci

hazlarla techizatlaniiil§ ordusuna karş durup başarı kazanmak bir yana. üslerdeki 

insanların savunulması ve kanolannın doyurolması bile belli bir teknik donarunu ve 
güçlü finans kaynaklanın gerektiriyordu. Kürdistan'daki üslerdc bir toplu ignenin 

bile üretilmediği, böyle bir olanağın olmadıgı biliniyor. Peki, nasıl savunulacaktı 

kurtanlnuş üsler? Kim finanse edecekti onbinlerce insamn ihtiyaçlarım? 
Kürt halkının ulusal kurtulll§ mücadelesine, kurulu dengeleri ve istikran boza

bilir gerekçesiyle ilgisiz kalan endüstrileyniş devletlerin ve reel sosyalist ülkelerin 

dı~mda kim kalmaktaydı geriye? Kürdistam kendi aralannda böl~~ ülkeler 
arasındaki (her an uzlaşabilir) çelişkiler ve bir kaç ülkenin sırurları belirsiz se m patisi 

%ında. 
Görüleceği gibi, var olan seçeneklerin hiçbirisi kalıcı olmadıgı gibi, üsleri ve 

dolayısıyla kurtulll§ hareketini dı§ dinamiklere baglayan, bağımsız hareket etme 

olanaklarını ortadan kaldıran seçenekierdi de. KurtanlOU§ üsler ve bu üslerde 

ikame edilen p~mergenin ihtiyaçları, düzenli bir ~ yardınu, dı§ yardımda doğal 
olarak bağımlılığa yol açan ilişki biçimlerini kendisiyle birlikte getirmekteydi. 

G. Kürdistan ulusal kurtulll§ mücadelesinin (ve mücadele liderlerinin) içerisine 

d~tügü bu çıkmaz: Önce hareketin İran'ın 'yardım"ına baglı duruma gelmesine 

neden olacak, daha sonrada Cezayir antlaşmasının getirdigi çaresizlikde, mücade
lenin yenilgisiyle sonuçlanacaktı. 

Dünya politikasına yön veren merkezlerden onay gördügü zaman: Ekonomik, 

siyasal, ideolojik düzeylerde çok yönlü bir bagımlılıgı birlikte getiren, onay görme 

~nsına sahip olmadıgı zaman da onbinlerce insamn toplu kıyıruma yol açan kurta
rıliiil§ üsler "yol"unun çagdaş dünyanuza, yada en azından konjoktürel duruma 

uygun d~meyen bir yol oldugu, yenilgiyi degeriendiren siyasetçiler tarafından 
görülememişti. daha sonra da görülemedi. 

Dolayısıyla, Kürdistan'ın Kuzey, Güney ve Doğu parçalannda yeniden oluşan 

(toparlanan) ulusal kurtulll§ mücadelemiz, yine ayıu mücadele biçimini öne çıkara

rak gelişti. Ayıu sonuçlarla kacy kacyya geldi her defasında. Şah iktidarının d~ü-
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rülınesi döneminde bir bütün olarak Kürdistan ulusal kurtuluş güçlerinin denetimi
ne geçmİ§ bulunan Dogu Kürdistan, bu mücadele biçiminin dönemeçleri içerisin
de., yeniden adun adım Kürdistan ulusal kurtuluş güçlerinden geri ahndı. G. 
Kürdistan' da ise, Halepçe katlianıı ve ardından gelen zorunlu göç! e birlikte, yalmz 
Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesi değil, Kürdistan toplumu da darma dağın 
olma tehlikesiyle yüz yüze getirildi. Körfez sav~ndan sonra yaşanan dram ise 
biliniyor. 

Öte yandan bu mücadelenin zorunlu bir sonucu olarak, ulusal kurtuluş mücade
lemiz çapraz bir bağımlılık ili§kisi içerisine girmek zorunda kaldı. Bu mücadele 
biçiminin yarattıgı kısır döngü, başka türlüsüne de olanak vermiyordu zaten. 

Bu zorlanma altında G. Kürdistan ulusal güçleri İran ve Süriye gibi devletlerle 
ili§ki geli§tirmek zorunda kalırken; D. Kürdistan ulusal kurtul U§ güçleri Irak sömür
gecileriyle aym ili§kiye mahküm olınaktaydılar. Aym mücadele biçimiyle Kuzey 
Kürdistan'da çalışmalannı derinleştiren PKK'de aym trajediyle karşı karşıya gel
mekteydi. 

Burada bir parantez açarak belirtmek gerekiyor ki, bizim yaptığımız gibi, Kürdi
stan'ın üç parçasım ortak paydalar altında toplayarak bu mücadele biçiminin genel 
bir tablosunu çıkarmaya çaiı§mak, ister istemez belli bir subjektivizme yol açıyor. 
çünkü, bu mücadele biçimi, Kürdistan'ın her üç parçasında da tamamen aym 
etkenierin zorlaması sonucu ve aym nedenlere dayanarak yada dayandınlarak 
gündeme gelınemi§tir. Güney ve Dogu Kürdistan'da bu mücadele biçimini günde
me getiren ve sürekli yeniden üretilmesine neden olan objektif bir takım nedenler 
ve etkenlerde mevcuttur. Ama Kuzey Kürdistan'a ili§kin aym §eyleri söylemek 
oldukça güçtür. Kürdistan'ın bu parçasında sözkonusu mücadele biçiminin benim
senmesi daha fazla iradi bir tercihe dayanmaktadır. 

Parantezi kapatarak yeniden kaldığımız yere dönelim. "Kurtanlnuş üsler"le Kür
distam kurtarınayı öngören mücadele anlayışımn dogurduğu sonuçlar: Yenilgi, 
katliam ve bağımsız hareket etme olanağım kaybetmekle sımrlı değil, ne yazık ki. 
Ulusal kurtulll§ mücadelesine askeri/merkezi bir yapı kazandırarak, toplumun 
askeri bir disiplin içerisinde örgütlenmesini de kolaylaştıran bu mücadele biçimi, 
toplumu hiyerarşik ve anti-demokratik bir kalıba sıkı§tırma i§levi de görmekteydi; 
aym zamanda. Halkın, halkı temsil eden örgütler üzerinde kontrolunu olanaksız 
duruma getiren bu hiyerarşik olll§um, sivil toplumla siyasal örgütler arasında sağlıklı 
bir diyalogun koşullanın da ortadan kaldırmaktaydı önemli oranda. 

Bu mücadele biçiminin dogurdugu sorunlar ve sonuçlar ne 75 yenilgisi ve ne de 
Halepçe katliamı sonrasında ulusal kurtulll§ güçlerimiz tarafından degerlendirildi. 
Yalnız bu mücadele biçimi değil, ama ulusal kurtul U§ güçlerimizin program hede
flerine ve bunlara kaynaklık yapan ideolojik ve siyasal sistemlerine ili§kin de bir 
degerlendirme yapılmadı. 

Bu alt yapılar üzerinde geli§tirilen ulusal kurtulll§ mücadelemiz, bu defa, aşbetalı 
değil, bunun tam karşıtı olan direni§i tercih etti. Ama yakl~k olarak aym sorunlarla 
karşılaştı yine. Hareketin başansı yine cl1§ yardıma bağımlı duruma geldi. dünya 
devletleri yine ihaneti tercih etti. Kürt halkı yine sömürgeci Irak devletinin cellatlan 
ve katliamlanyla karşı karşıya gelerek kınldı. Ülkesinden sürülerek darmadağın 
edildi. 
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Ama öte yandan, daha önemli dönem ve örneklerde görünmeye bir takım olumlu 
faktörler de gündeme gelmeye b~ladı, bu yeni dönemde. Özellikle Cezayir antl~
ması ve Halepçe katlianu döneminden farklı olarak, dünya kamuoyu, kürt halkına 
sahip çıkmaktan geri durmadı bu defa. Aylardır yeni bir dünya düzenlemesi ve 
dünyarnn her kÖ§esine kıın;ı ahlaki sorumluluk sloganlanyla Irak'a müdahaleye 
hazırlandınlan dünya kamuoyu, ABD ve müttefıklerinin tutarsızlıgıru, somut olarak 
y~dı. Bu devletlerin unuttuğu yeni bir dünya düzenlemesi ve ahlaki sorumluluk 
sloganlan: Dünya kamuoyu ve demokratik baskı çevreleri tarafından haykırılmaya 
başlandı. 

Dünya halklanrun bu sıcak ve güzel dayanışması, neredeyse unututmaya yüz 

tutmll§ olan insanlar arası dayanışmayı insan onuruna yakışr bir ş:kilde yeniden 
gündeme getirirken, bir dönemden beri balısı edilen yeni bir dünya düzenlemesinin 
gerçek dinamiklerinin kimler oldugunu göstermesi açısından da önemliydi. dünya 
kamuoyu ve demokratik baskı çevrelerinin bu dolaysız muhalefeti tarafından sor
gulanmaya b~layan hükümetlerin tutumlannda da bir degi§me belirmeye başladı, 
nihayet. Fransa devlet yetkimerinin giri§imleriyle dünya kamuoyundan dünya dev
letlerine dogru genişlemeye b~ladı, Kürdistan'da olup bitenlere ilgi arttı. 

Fransa tarafından, kürt hallorun bogazlanınasıru durdurmaya yönelik olarak 
geli§tirilen girişimler kısa bir dönem içerisinde Avrupa parlamentosunun ortak 
yönelimi durumuna geldi. daha sonra İngiltere yetkilileri tarafından: G. Kürdi
stan'da Kürtlere, Birle§lliİ§ Milletierin denetiminde "güvenlikli bir bölge"nin olll§
turulması biçiminde formüle edilecek olan bu yönetim, ABD'nin de katılması 
sonucunda reel bir "çözüm" durumuna geldi. ABD, İngiltere ve Fransa'run inisiya
tifiyle b~latılan bu çalı.}malar, katılmaya karar vermi§ olan diger Avrupa devletle
riyle birlikte, çok uluslu bir askeri gücün denetiminde pratikleştirilmeye b~landı. 

Farklı devletler tarafından gündeme getirilen yaklaşınlardan hangisinin güven
likli bölgelere ş:kil verecegi, yada yeni bir kompromisin nasıl olll§acagı ve daha 
önemlisi oldukça muglak, belirsiz ve geçici olan bu ara çözümün yerine hangi 
alternatif çözümlere ulaşlacagı kısmen Kürdistan ulusal kurtulll§ hareketinin ne 
istedigine ve bu amacına yönelik harekete geçirecegi mücadele potansiyelinin 
gücüne bagtıyken, kismen de, zaten devletlerin kıpırdamaya başlamasına neden 
olmll§ olan dünya kamuoyunun olayı izlemesine ve bir baskı unsuru olarak hükü
metlerini denetleyerek zorlamalanna baglıdır. 

Şu anda dünya kamuoyunun ve bazı devletlerin yaklaşmları, kürdistan sorununa 
adil ve kalıcı bir çözümün bulunmasından yanaysa da, diplomasi yüzeyinin altında 
işleyen mekanizmalar içerisinde, olay uzun bir zaman kesitine yaydırılarak ve 
karuksatılarak çözümsüzlüge terk edilme tehlikesiyle de kaf§l kaf§lyadır. 

Dolayısıyla Kürdistan sorununun, diplomasinin karanlık labirentleri içerisinde 
unututmasım engelleyecek, bu sorun etrafında ilginin güncel ve sürekli tutulması, 
Kürdistan ulusal kurtulll§ güçlerinin yalnız çabalanna degil, ama ayıu zamanda 
diplomasi agı içerisinde bogoimalanna da baglı. Kürdistana ili§kin son geli§melerle 
birlikte, dünya kamuoyunun aktif destegi ve yardınuyla, bir eksikligini (diplomasi 
alarunda) gidermeye b~layan ulusal kurtul U§ mücadelemiz, bir yanlışını kurum
l~tırma ya da zaten kurumlaştınlml'j olan yanlışını kronikleştirme tehlikesiyle 
de ka'§J ka'§~ ya gelmektedir. Çünkü, bu, bölge ve dünya politikasım yönlendiren 
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siyasal güçlere ve onlann yönlendirdigi reel diplomasiye gereginden fazla umutla
oarak, dı§ güçleri, yeniden kurtuluş hareketinin temel faktörüne dönüştürme tehli
kesidir. 

Bu tehlike ya da yanlı§, yokanda da degindigimiz gibi, ilke ve bakış açılanmızda 
içleşniş §ekilde vardır, Kürdistan'da zaten. Hem geleneksel sag güçlerin Kürdistan 
sorununa statükolar içerisinde çözüm arama anlaYJ§lanıun dogurdngu sorunsal 
içerisinde ve hem de geleneksel sol hareketin reel sosyalist merkezlerden alarak 
Kürdistan'a aklardıklan ideolojik ve siyasal sistemler içerisinde. 

Bugün dünya kamuoyunun Kürdistan sorununu sahiplenmesiyle ortaya çıkan 
elverİ§li durum, ulusal kurtuluş güçlerimize toplu bir muhasebe yapma, mücadele 
tarihimizde kör bir kader durumuna gelmiş kronik, hata ve problemlerimizi ka
muoyunun gündemine getirerek tartıı;ma fırsatııu da dogurmuştur.bu fırsatı deger
lendirmeliyiz, ulusal kurtuluş güçleri olarak. Mücadelemizin çagdaş ibtiyaçlanna 
yamt vermeyen ilke ve bakış açılannıızı köklü ve toplu bir sorgulamaya açmalıyız. 
Böyle radikal bir sorgulama hem bugüne kadar mücadelemize büyük zararlar 
vermiş olan anlaYJ§lann aşılması ve hem de ulusal kurtuluş mücadelemizin çagdaş 
ihtiyaçlanna uygun dÜ§en mücadele biçim ve alternatiflerinin oluşturulması için 
gereklidir. 
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KAÇAN TRENİ SON VAGONUNDAN YAKALAMAK 
. II. 

KAMRAN 

Bilindiği gibi, 1990 Ekim sonlarında AR Birlik Platformu oluıjmuştu. Şimdi 
konuıjulanlara, yazılanlara, tartıı;~an konulara baktıgımızda, platformun oluıjtugu 
toplantılarda tartı§ılan konuları, herkes istediği bir biçimde yorumlamaktadır. Plat
formun geldiği nokta, her ne kadar bazı konulara ve tartıı;malara yer verilse de, bir 
örgüt durumuna büründürülmüştür. Halbuki, Platform oluıjturuldugunda;Bir örgüt 
olmadıgını, örgüte dönüşmeden önce, yerine getirilmesi gereken noktalar yapılınca 
ve bir yıl sonra yapılacak kongrede örgüte dönüşüp dönüşmeyeceği karanna van
lacagı, gÖrüşü egemendi. 

Birileri Platforma, örgüt görünümü vermek istemekte, Platform yöneticilerine 
bunu telkin edip, onlara sözüm ona bazı "misyonlar" yüklemek isteyip Platformu 
"örgütçüğe" hemen dönüştürup (Ki eskiden yaptıklan oydu), geçmi§le ilgili sabıka
lannı böylece unutturmak istemektedirler. Bu arada geleneğimizle ilgisi olmayan
lan Platforma üye kayıt ettirmektedirler. Bırakalım ülkede, Avrupa'da bile sayılan 
iki elin parmakları kadar olan, hem tavan hemde taban "örgütler" den birlikler teklifi 
alınmaktadır. Örgüt görünümü verilmeseydi, bu üyelikler ve birlik teklifleri, Plat
formun örgüte dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyecek olan kongre'den sonra ol
ması gerekiyordu. Kendi iç sorunlarınuzı daha netleııtirmemi§ken, dıı;ınuzdakilerle 
birliği nasıl kararla.ştırabiliriz? 

Bu yazıııın ROJEV'in 2. sayısında yayınlanan 1. bölümünde de beliettiğim gibi, 
10 yılı a.şkın bir süredir Tren kaçmıı;, Treni yakalamak için önce; Niye tren kaçtı? 
Hangi nedenlerden dolayı kaçtı? Ne yapılsaydı kaçınlmayabilinir di? Günümüzde 
neler yaparsak yakalayabiliriz? sorulanııı eski geleneğimizin her kesimi tartıı;malıy
dı. Tartıı;anlar azda olsa var, aıııa nasıl! Sahip oldukdan mantık, bu sorulan ceva
plamaktan öte, kendini aklama, hep birileri yanlıı; yapmıı;, yanlıı; ideolojiler neden 
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olm~ kendisi sanki bu yanlı~lıldann dışında~ gibi bir durum ortaya konulmak
tadır. Bu da ikna etmekten uzakbr. 

Platform Kaçan Treni Yakalamak Için Şimdiye Kadar Ne Ya pb? 
Platformun olll§lllllsının üzerinden 8-9 ay geçmesine ragmen, eski geleneginıizin 

birlik sorununun çözümünde göze b atan bir ~a hala yapamamıştrr. Y apılaniara 
göz atalun: ROJEV çıkanlnıı§, hiç gerek yokken ııehir komiteleri kurulmlllj ( 13 
ki§ilik bir GYK olmasma ve çoğunluğu İsveç'te oturmasına rağmen), diğer gruplar
la birlik gör~elerine katılmış (güncel olaylarla ilgili eylem birliklerine kacy 
degilinı). 

İçimizde bazı çevreler, Platforrna böyle bir nitelik vermek istiyorlar ve istedikleri 
noktaya da getirmi§ sayılırlar. Çünkü kafalarmda yeni bir "örgütçük" hesabı var. 
Buralarda gruplar arası ili§kilerde kabul görme, birlik gör~eleri yapma, anl~
mazhk olduğunda dağılıp yeni birlikler peynde koşma, ROJE V' de de teorik tartış
malarda yapıldıını, birileriyle söz düellosuda oldumu işler tamam. Bu manbk, 
Platformu olllljturan çevreleri bile bir arada tutmayı b~ramaz ve yeniden Aile 
çevreleriyle b~~ kalınır. Eger kafalarda, geçmişin muhasebesi yoksa, ülkedeki
lerle ilgili bir hesap yoksa, eski aile çevreleri iradelerini özgürl~tirme olayı yoksa, 
Platform; bir işlev göremez. Yeniden güven ve gönüllü irade birligi bu yoldan 
olamaz. 

Her Ulusal Kurtnllllj Savaşnda, belirli dönemlerde gerileme, yenilgi, dağılmalar 
olmllljtur. Akabinde, ciddi muhasebeler yapılarak ~mıştrr. Platformumuzu ollllj
turan çevretere baktıgımızda; Bir çevre, hiç konuşmamakta, tartışma platformu 
olması gereken ROJEV'de bu konuda yazılarta gö~ belirtmemektedir. Diğer bir 
çevre, bir degil, iki yazı her sayıda yazmış olmalaona rağmen, sanki geçmi§ muha
sebe diye bir sorunu yokm~ bu duruma geli§imizde sanki ya haberi yok veya hiç 
hatası yokmlllj pi§kinligi içinde davranmaktadır. 20 yıl önceki "hikayelerini" her 
degerlendirmede özellikle vurgolayıp günümüze getirmekte, zaten bir dönemde 
oyancı olmlllj, dogru öneriler getirmi§, fakat hep b~kalan yan~ yaptıgından i§ler 
yürümemiş. Ulusal Kurtullllj Mücadelemizin ekseni, 80 sonrası Cezaevleri Direni§
leri ve ülkede ge~tirilen mücadele olmasına ragmen, hala DDKO'larla ilgili yazı
larta her yazıya b~amak önemliyıni§, mültecil~en gruplarla ve kişilerle 
Avrupa'larda kaç kez kurulup bozulan "Birlik" gör~meleri çok önemliymi§ arılayı
§l.Dl yansıtan yazılan sıkılarak okuyorum. Üçüncü çevre ise; ROJ EV' de en fazla yazı 
yazan çevre olmasma ragmen, muhasebeden yan çizmekledir. Bu kesime göre de, 
bu duruma gelmemizin b~ nedeni, savunulan yan~ ideoloji'denmiş. ondan etki
lenmi§ (Marksizın- Leninizm bir dogma gibi savunutursa bugün tukaka olur ve yeni 
dogmalar aranılır), bu gerçegin farkına 1980-81'de varmış, her ne hikmetse hemde 
daglann b~annda van!~ hemde biç bir iletişim araçlannın olmadıgı, yayıniann 
izlenmediği, dünya gündeminde ne tartışılıyor bilinemedigi dag b~annda gelen 
"ilham"larla bu yanlışlıklar görülmfuı ve söylenmiş, fakat kimse dirılemenıiş. afaroz 
edilmeyle kacyl~. ne zaman ki 85 b~lannda bir Gorbaçov çıkıp eski resmi 
ideoloji'yi el~tirince, dünya solu'da farkına var~ kendilerinin hakkı yenilmi§. Hiç 
kendileri insanlan kapı önüne koyma~ aile örgütleri olllljturma~ hep b~alan 
yan~ yapmış. Böyle geçnıi§ muhasebesi olmaz. Bu olsa olsa, sabıkalan gizlemek 
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olur, aynca yazılanlar, kendi özgülümüzü netleyirmedigi gibi, bir çok teorik gerek
çelerle de kafa karJ§tırmak veya yazılan, hiç kimse anlamasın mantıgtyla muhasebe 
hiç yapılmaz. 

Diğer Gruplarla Birlik Yapmak Bu Aşamada Platformun Görevi Mi? 
Platform kendi içinde birlik sorunlanın çözıneden, Kürt gruplan arasındaki 

birlik sorunlaruu hiç çözemez. Aynca kendi aranuzdaki sorunlan es geçerek, genel 
birlik sorunlanın öne çıkarmak, Platformumuzu farklı yerlere götürür. Genel birlik 
sorunu, tüm Kürt devrimci ve yurtseverlerinin önünde duran önemli bir sorundur. 
Bu, öyle birkaç Avrupa toplantılanyla üstesinden gelinecek bir olay değildir. Dı:ı
unızda gelen birlik çağnlaruu bu 3§3tnada kabul etmemeliyiz. Bir de, Avrupa' da 
birlik birlik diye bagıranlara baktıgınuzda, ülkeyle baglan olmayanlar, altlanndaki 
toprak kayml§ olan gruplar ve kişiler yapmaktadırlar. Ulusal kongre çağrılan da 
yine en fazla bu kesimlerden gelmektedir. 

Ulusal Kongre veya Ulusal Birlik Platformu biz Kürtler için önemli bir sorundur. 
Tüm parçalardaki gruplan içeren, dünyaya ka'§l tek ses olacak bir yapı, kendi iç 
sorunlaruu çözmed e çok önemli bir işlev görür. A ynca tüm Kürtler için bir kimlik 
görevi görebilir. FKÖ örneğine baktıgınuzda, her ne kadar politikalanna önderli
klerine kızıyarsak da, bizler için bazı sonuçlar çıkarmak mümkün. FKÖ, tüm 
Filistinliler için bir kinılik olmuştur, marksislinden ulusal burjuvasına kadar tüm 
kesimler FKÖ içinde örgütlüdür ler, birbirleriyle çok kanlı hesapla§malara girmele
rine rağmen yine FKÖ içinde yer alınaktalar, çünkü FKÖ tüm Filistinliler için bir 
kimliktir. Hem dünyaya k3'§1 tek ses ve temsilcidir, hemde iç sorunlannda, bir 
tarll§ma ve uzla§ma platformudur. 

Ulusal Kongre, Avrupa kuşnilanna göre oluşacak bir yapı değildir. Avrupa'da 
bulunan bir çok grup ve çevreyi ülkedeki yeni nesil tammazken, ülke adına nasıl 
temsilci olabilecekler? Irak ve İran Kürdistan'daki gruplar için diyecek fazla bir §ey 
yok, çünkü onlar kendi topraklarında mücadelelerini §U veya bu biçimde veriyorlar, 
biz Kuzey Kürdistanlılar için durum farklı. PKK dl§ındaki gruplann hemen tümü 
Avrupa' da, ülkeyle yakın çevrelerinin dl§ında öyle güçlü bagları da yok. Avrupa'da
ki gruplardan oluşacak bir ulusal kongre, bizler için bir kimlik olamaz, olsa olsa 
TEYGER v.s. türü birlikler olur. Sorun ülke toprııgtnda örgütleurneyi ve müca
deleyi geliştirmek ve tüm hallonuzı temsil edebilecek Ulusal Birlikler üzerinde kafa 
yormaktır. 

Platformumuz (tekrar tekrar vurgulamak gerek), bir örgüt değildir ve örgüt 
tavırlarından vaz geçmek gerekir. Önümüzde yapacııgtnuz kongre ve ülkedeki 
arkad3§ların tavırlanmn belli olması süreci vardır. 

Avrupa'daki Konumumuzu Iyi Tespit Etmeliyiz 
Bizler buralarda ve ülkeden uzakta bulunmaktayız. Bulundugumuz Avrupa ko

§Ullarında halkınuzın ulusal kurtuluş mücadelesine buralardan nasıl katkılarda 
bulunabiliriz ve konumumuz ne? Bunu iyi saptamalıyız. Bir yanıyla ülkeyi kurtarma 
iddiaları sürdürülürken, bir yanıyiada Avrupa kuşullarında kalmayı önüne koyınak 
birarada gitmez. Ülkede gelişen mücadeleyle buralardaki mücadeleyi bir potada 
birleyirme çabası farklı bir olay, boralardan ülkeyi kurtarıcı misyonlar yüklenme, 
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farklı bir olaydır. Ülkede karuru camru verenler karşısında, böylesi bir misyon 
yüklenmek iddiası gülünç kalır. 

Buralarda ne yapmak istiyoruz, bunu netleı;tirelim; Avrupa komuoyunu Kürdi
stan konusunda bilgilendirmek, Avrupa demokratik kuruluşlanyla ilişkide olup 
onlan Türk hükümeti üzerinde her zaman bir baskı unsuru haline getirmek, ülkede 
gelişen mücadeleye maddi manevi katkılarda bulunmak, Avrupa' da bulunan Kürt
lerin tümüne ulaşp organizasyonlar içine çekınek, ulusal degerieri koruyup, dil, 
kültür, tarih v.s. çalışmalanru geliştirip uzmanlar yetiştirmek gibi, bu tür görevleri 
açıkça önümüze koydugumuzda, hem bizler rahatlıyacagız hemde ülkedekiler. 
Ulusal kurtuluş mücadelesi ülke topraklan üstünde verileceginden bizlerde dü
nya'ya açılan pencereleri kollan oluruz. Zaten buralarda, kendinde ülkeyi kurtarma 
misyonlan görenler de bu tür çalışmalar yapıyor, o büyük iddalan nedeniyle bu tür 
çalışmalanda engelliyorlar. KendileriAvrupa'da olduklanndan mücadelenin ekse
ni de Avrupa'da verilen "mücadeleler" oldugunu rahatlıkla diyebiliyorlar. Buna 
ancak kendilerini inandırabilirler. 

Ülke ve Kürt halkı, 80 öncesi halk degildir. 80 öncesi mücadele ekseninde 
genelde aydınlar ve gençlik, özellikle öğrenci gençlik yer alırken, §imdi halkırmzın 
her toplumsal kesitinden olan kesimler işin içindedirler. Her kesim bir araYI§ ve 
alternatifler peı;indedirler. Mücadelenin kitleselleı;mesi sömürgecileri çok ürküt
mektedir. Sadece dagdakilerin olması ve mücadeleyi onlarla sırurlamak, bir yerde 
sömürgecilerin de işine gelebilir, çünkü gerillalan kitlelerden tecrit etmek ve onlara 
kacy her türlü terörü rahatça uygularken dünya kamuoyuna kendini savunacak 
gerekçeler bulabiliyor. Kitlesel mücadele kacysında aymsım yaparmyacagından 
birçok tezgahlar kurarak, kitleleri korkutmak çabası içindedir. Kürdistan'da son 
günlerdeki adam kaçırmalar, bombalamalar, faili meçhul cinayetler, bunun bir 
parçasıdır. Halkırmz, kendinde misyon öncülügü rolü görenlere en fazla bugünlerde 
ihtiyaç duymaktadır. Hep PKK'nin yan~anru oturup konuşuruz, iyide bu yan11§1ar 
karşısında dogru alternatifler ne? Bu dogru alternatifleri ülkede nasıl hayata geçi
recegiz? Bu sorulan çözmek olmalı. İnsallı olmak gerek, birileri, ülkede karuru 
camru verecek, bizlerde buralarda rahat kO§ullarda kurtancı kesilecegiz! inandıncı 
olunamaz. 

Bir kez daha vurgulamak istiyorum; Bu dönem, kO§ullan elvermeyip ülkeye 
dönemeyecek olan bizler, Ulusal Kurtuluş Mücadelenin Avrupa düzeyinde yerimiz 
ne, iyi tespit edersek, buralarda yapılması gereken görevleri yapabilirsek, iç ve dı§ 
mücadeleyi bir potada birleştirebilirsek, kaçan treni buralardada yakalama irnka
ruouz olur. 

Önümüzdeki Platform Kongresinde Muhasebe Yapmakistemeyenler Karşısm
da Platform Üyelerine Önemli Görevler Dii§mektedir: 

-Eski yapırmzın dagılmasında birinci ve ikinci derecede sorumlu olanlar, muha
sebe yapmamakla israr ettikleri sürece, onları kendi dünyalarıyla başb3§3 bırakalrm. 

- Kendini hala Avrupa'lardan ülkeyi kurtarıcı misyonla yüklü olarak gören, 
bordaki örgütlenmeleri, ülkeyi kurtaracak örgütler olarak görenleri, kendi dii§ün
celeriyle baş b3§3 bırakmalıyız. 

-Platformu, hemen örgüte dönii§türme çabalanna engel olmalıyız, platformu, bu 
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3§3.1Ilada Avrupa' da yapılabilecek işleri yapan bir yapıya döniiştürmeli, ülkede 
mücadele içinde olan ve yeni alternatifler arayışında olan kesimlerle i§birligi içinde 
olmalıyız. 

Halkiann mücadelesine baktıgıınızda, her dönem kendi içinden kurtancı misy
onlar yüklenen insanlan çıkarDII§tır, bizde de çıkacaktır. Buralardaki üzerimize 
düşen görevleri yapabilirsek, kaçırılan tren yakalanabilinir inancındayım. 

NOT: Geçen sayıdaki yazmım 1. bölümünde çok dlzgl hatalan oldugundan, 
önemli gördüklerimi düseltmek istiyorum. 

Sahife 61. deki son paragraftaki parantez içindeki satır §Öyle olması gerek: 
'Kusuruma hakdmasın, hapishanedeki literatür ile belirtmeyi daha uygun bul
dum." 

Sahife 65. deki sondan ikinci paragrafın ilk cümlesi §Öyle olması gerek: 'Bu 
helirttiğim noktalan teorik olarak tam anlamıyla açımlayamayabilirim.' 
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BAGIMSIZ VE KİŞİLİKLİ BİR POLİTİKA İÇİN 
KALlPLARDAN ARlNALIM 

Dara ROŞAN - Bawer DELİL 

Kürdistan'da, yaklaşk son 20 yılda sosyalizm adına yola çıkan irili - ufaklı 
onlarca örgüt görmekteyiz. İlk ~anndan itibaren hemen hemen hepsi de kendi
lerini Kürdistan Devrimini yapabilecek tek alternativ güç ilan ettiler. Kendi çizdi
kleri strateji ve taktiklerinin en dogru olduğunu, kendi dışındakilerinin ise; yanlııj 
olduğunu ilan ederek, kitleleri mücadeleye mobilize etmeye brujladılar. Ancak bu 
"dogrulanna" ragmen kitleleri örgütleyemediler. Böylece bilimsel kU§kuculugu esas 
alacaklanna herşeye mutlak gözüyle baktılar. 

Kürdistan ulusal kurtul U§ hareketi değerlendirildiginde yakalanması gereken en 
önemli yanlış budur. Sözkonusu örgütler, Kürdistan'ın nesnel kO§ullarından hareket 
edeceklerine, o kO§ullara uygun tüzük ve programlar geli!;tireceklerine; Sovyet, Çin 
ve Arnavutluk Komünist Partilerinin izleyicisi durumuna dii§tüler. Bundan dolayı
dır ki, özellikle de Kürt hallorun öznel gereksinimlerini karşılayamadıklanndan 
dolayı giderek kitlelerden uzakla!jffi3ya, ufalıp parçalanmadan kendilerini kurtara
madılar. Hatta Kürt hareketleri sözkonusu dünya komünist partilerinin izleyicileri
nin (Türk Solu) izleyicisidurumuna dii§tüler. Böylece politika adına politikasızlrujan 
hareketlerimiz giderek bağımsız ve kişilikli bir politika yapmaktan uzaklrujtılar. 

Dünyadaki diğer ezilen sömürge ülkelerinin durumuna baktığımızda, Kürdistan 
ulusal kurtulll§ mücadelesinden farklı olarak daha bağımsız bir yol izlediklerini 
görüyoruz. Örneğin, Vietnam, Nikaragua v.b. gibi ülkelerde ulusal kurtulll§ müca
delesi kendi nesnel kO§ullanndan hareket ederek, brujanya ulaşmı§lardır. Bu bruja
nlan, onların enternasyonalizıni red ettiklerinden değil, tersine enternasyonalizmi 
ulusal kurtulll§ mücadelelerine bir ivme kazandırdığı içindir. Bizler ise, enterna-
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syonalizmi kendi ulusal çıkarlanmızın redine dayanarak savunduk. 
Yine Kürdistanlı örgütler olarak, bir asır öncesi örgüt modellerini, bir sonraki 

sürece dogmatik bir biçimde uygulamaya çalıştık. Kürdistan'a ithal edilen bu örgüt 
modellerinden biri de Ala Rızgari'dir. Her ne kadar siyasal olarak bağımsız dfu;ün
ceyi önümüze koyduksa da, ithal malı modeliere alternativ bir model yaratamazken, 
giderek oulara uyar h bir duruma dilijtük. 
Degşk kutuplarda yer alan Kürt örgütleri, sürekli gelişen ve degişen dünya 

şartianna göre, kendilerini konuınlandıramadılar. Dünya derken, Çin ve Sovyetleri 
aulayan bakış açısı sonuç itibariyle o ülkeler arasındaki çekişmelerin keskin yansı
ması olmll§tur. "Sosyal fa§ist", "Maocu Bozkurt" suçlamalanyla yetinmeyen bu 
aulayışlar, biribirilerine karşı silahlı mücadeleyi bile mübah görmüşlerdir. Bu ülke
lerin kendi çıkarlan için didi.şmeleri, Kürdistan ulusal kurtulll§ mücadelesini sek
ıeye ugratarak sanlması zor olan yaralara yol açDU§Iardır. Bu durum, kürt yurtsever 
devrimci hareketlerinin mücadele birliginin yaratılmasının önünde esas engeli teşkil 
etmiştir. Öyleki, o kadar ileriye gidilmiştir ki, bizzat Sovyet uçakları, uzmanları ve 
napalın bombalanyla gerçekleştirilen Kürt katlianu (1975) ka~smda sesiz kahn
DII§tır. 

Kürdistan devriınci hareketi, bu olumsuz süreci 12 Eylül darbesinden sonra da, 
daha çarpık bir biçimde ya§amaya ba§ladı. Darbe akabinde Ortadoğu'ya, oradan 
da Avrupa'ya taşınmaya başlayan örgüt ve bireyler, Avrupa ülkelerindeki gelişmiş 
burjuva demokrasisiyle ka~laşınca da, yeni bir arayışa girdiler. giderek Sovyet ve 
diger Doğu bloku ülkelerindeki gelişmeler kaf§lSlnda hocalamaya başlayan bu 
örgüt ve kişiler, bu sefer sosyalist demokrasiden daha geri olan burjuva demokra
sisine ve onun parti aula}'l§lna sarılmaya ba§ladılar. 

Özellikle de Ala Rızgari sürecinden gelen bazı unsurlar, Batı Avrupa demokra
sisine uyarlanarak bir kez daha ülkemizin somut §artlannı unutuyorlar. Bu seferde, 
Doğu Bloku örgüt modeli yerine, Avrupa modelini Kürdistan'a taşıma zaafiyelinde 
bulunuyorlar. Dün trajik olan durumumuzu bugün yapılan am yanı,.ıan tekerrür 
ederek, traji-komik bir duruma getirmek istiyorlar. Ama özünde ise, Kürdistan 
kO§ullanna uygun örgüt ve örgüt demokrasisi anlay,.lanndan yoksun olan bir 
konumdadırlar. Yıllardır Kürdistan'da uzakla§an bu tipler için, kürdistan ulusal 
kurtul ll§ mücadelesi, artık Onların bir ho b isi durumundadır. Dünün Sovyet - Çin 
çatı§ması yerine, İsveç- Fransa demokrasisi çalı§masına dönilijtürülmek istenmek
tedir. Bu tür sıg anlayışiann sonucudur ki, bizler halen ülkemizin somut şartianna 
göre, uygun politikalar belirleyemiyoruz. 

Politika üretmede en rahat ve de hantal yol, dı§andaki halı hazırda bulunan 
kahplan, dogmatik bir biçimde, uygulamaya koymaktır. Avrupa ülkelerinin geçir
mİ§ oldugu süreci ve bu süreç içerisindeki toplumsal çelişkileri çok farklı bir biçimde 
yaşıyan Kürdistan halkına sunulan demokrasi reçeteleri ne kadar geçerli olabilir? 
Henüz ulusal kurtulll§ a§amasıru bile tamamlamann§ bir ülkenin toplumsal sorun
larıyla, dünyayı yönetmeye kalkan kapitalizmin en gelişmiş dönemini ya§ayan ülke
lerin sorunlanın özdeşleştirmek, ne kadar objektif olur? Dolayısıyla Avrupa 
merkezlerinde, Avrupa'nın özgün kO§ullanndan hareketle politika üretip, Kürdi
stan ulusal kurtulll§ mücadelesi yürütülemez. Bunun en iyi örnegi ülkedeki insan
larla, dı§ardaki insaniann bak,. açılanndaki büyük uçoruınlardır. Ülke kO§ullannda 

94 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



yetişen bir devrimcinin ruh hali bile çok farklıdır. 
"Tarih Taıuktır" derler ya, Avrupa şartlarında ol~n birlikler, her ne kadar ülke 

şartianna indirgenmeye çalışldıysa da dağılmaktan kurtulamadılar. Sadece bunlan 
bile degerlendirdigimizde, olaylara ne kadar objektif yaklaştığımız açığa çıkacaktır. 
Diger yandan İsveç ile Türkiye'yi biribirine katl'jtıran baıılan, ülke koı;ullanıu hiçe 
sayarak salt legal düzeyde bir çalışmayı önlerine koyarken, bazılan da: 12 Eylül 
öncesi düz mantıkla hareket ederek, salt illegal düzeyde bir mücadele anla}'l§lm 
ortaya sergilemektedirler. Oysa ki bu her iki mücadele biçiminden birini mutlaklaş
tırmak demek, hareketin yeni yenilgilere gebe olması demektir. 

Özcesi, Kürdistan ulusal kurtul ll§ hareketini kalıplardan anndırarak yürüıueliyiz. 
Bunu derken, diger ülkelerdeki olumlu yanlardan yararlanmayı inkar etmemeliyiz. 
Elbetteki dünya'daki gelİ§meler herkesi nasıl etkiliyorsa, bizleri de, bu veya şu 
şekilde etkilemektedir. Bizim için temel alınması gereken şey, halkırıuzın çıkarla
nyla uyıırnlu hale getirerek, mücadeleyi yükseltmeliyiz. 
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GÖREV ÜLKE ÖRGÜTLENMESİNİ 
YARATMAK 

XeliiENGAS 

Aıa Rızgari sürecinden gelen, gerek AR, BK, YSK çevreleri ve gerekse tek tek 
bağımsız insanlar, ARBP'nun oluşturulmasıyla birlikte, yogun bir biçimde geçmişin 
muhasebesi ve geleceğin -örgütlenme, parti vb. konularda- belirlenmesi konusunda 
tartışmaya başladılar. 

Bu tartı§malar ve gelecekle ilgili düşüncelerime geçmeden önce, kendi kon
umuınla ilgili bir belirleme yapmak durumundayıın. Bu tartışmalarda, geçmiş AR 
önderliğine ve kadrolara doğrudan yönelik herhangi bir hesaplaşma içinde olma 
gibi bir durumda değilim. Çünkü 12 Eylül sonrası ulusal ve toplumsal mücadelenin 
gereklerini bilince çıkar~ yakın bir dönemde YSK çevresiyle ilişkiye geçmiş, AR 
sürecinden gelmeyen 11genç" bir insanım. Aynca hemen §Unu belirtmeliyim ki, 
ARBP'nu doğru bulup ve bu baglarnda birlikte çalışacak insanlar arasında eski -
yeni (genç) aynnu yaratacak düşünce ve kariyerist egilimlerin önünü bllijtan tıka
mak; konferans çalışmalan sonuçlaıııp organlar ve yetkiler belirlenineeye kadar 
herkesi e§it hak ve yetkide görmek wrundayız. 

Ülkemizde Sosyalist Harekete Dair .. 
Ülkemiz Kürdistan'da sosyalist hareket oldukça yeni; parçalı, bölünmüş ve 

dail,ıııık haliylede oldukça cılızdır. Bu durumun nedenlerinin ortaya konması, AR 
sürecinin degerlendirilmesiyle paralel hatta bagmtılıdır. Bu nedenleri sıralamaya 
çalışırsak: 

- Sömürgeci devletin dilimiz üzerindeki baskısı nedeniyle sosyalizmin klasikleri
nin Türkçe birkaç çeviriden okuma durumunda kalınması ve sosyalist ideoloji ile 
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oldukça geç !anışma, dolayısıyla halkımızın sosyalist ideolojiye ve sosyalizme yaban
cı olll§u. 

- Sosyalist hareketin b.Şangıçta ezen ulus hareketine baglı olll§u ve aY11§11la 
döneminde (DDKO'lar dönemi) ögrenci - aydın gençlik tarafından yürütülmesi, 
dolayısıyla sosyalist bir gelenekten yoksun olll§umuz. 

- DDKO sürecinin sonunda ortaya çıkan yapılanmalarda "ben merkez"ciliğin 
egemen olması, her yapılanmanın kendini 'en sosyalist", "en M-L" görmesi ve kendisi 
dı§ındakileri küçümseyip dı§talayarak dar gnrupçuluğa düşülmesi, dolayısıyla so
syalist kadrolann yakınlaşınasnnn önünün tıkanması. sanının AR'de bu noktada 
diğerlerinden farklı değildi. 

- Kendisine "sosyalistim" diyen yapılanmalann sosyalist dünyadaki kampiaşına
lan merkez alarak ideoloji ve politika üretmeleri, dolayısıyla ülkemizde, ülkemiz 
somutuna ili§kin sosyalist düşünce ve politika üretiminin tıkanması. AR, bu konuda 
doğru tavn geli§tirerek taraf olm3011§ ve "orta yolculukla" suçlanımıtır. 

- "Sosyalist" yapılanmalarda aY11§111alann oldukça yoğun olması, aY11§1113 neden
lerinin tam ve doğru olarak ortaya konulmaması, dolayısıyla yaratılacak birliklerin 
dayanaklanndan yoksun kalması. Çünkü aynlıklar net değilse; kimin kimle, nasıl ve 
niçin birlik yapacağı belli olamayacağından doğru birlikler yaratılamaz. Ve bu 
noktada AR, y3§3dığı aY11§1113nın nederılerini tam ve net ortaya koyamazsa, bu birlik 
çalı§nıalan bir sonuç vernıiyecektir. 

- Sol siyasal yapılanmalann kendi içlerinde ve diğer yapılanmalarla aralannda 
ortaya çıkan sorunlan, "devrimci şiddet" adı altında devrimci olmayan yöntenılere 
başvurarak - kan dökerek - çözmeye çalı§ması, halkımızın güven duyınadığı, politik 
dostluktan yoksun sol bir geleneğin olll§ması. AR bu konuda "sicili" en temiz 
olanıdır. 

- halkımızın feodal ili§kilerinin etkisi altında kalarak demokratik insan ili§kile
rinden yoksun olması ve bu özelligin sol siyasal güçlerde de etkin olması nedeniyle, 
ülkemizde sol siyasal güçler arasında demokrasi geleneğinin olmaması. 

- Başta SSCB olmak üzere, "sosyalist" ülkelerin Kürt sorunu kacysında takındı
klan tavır, Güney Kürdistan'daki soykınnılara- Halepçe ve sonrası- karşıda sosya
list olmayan tutumlan, halkımızda sosyalizme karşı bir güvensizlik yaratımıtır. Bu 
durum da Kürdistan sosyalistlerini olumsuz yönde etkileyecek bir nedendir. 

Reel sosyalizmin çöküşü, "sosyalist" ülkelerin kapitalizme geri dönüşü ve empe
ryalizınin yedeğine düşüşü, dünya sosyalist hareketini derinden sarstığı gibi, ülke
miz sosyalistlerini de ideolojik ve politik olarak belirgin bir belirsizliğe itmi§tir. 
Aynca, "dünyaya barış ve demokrasi" getirmek için ezilen uluslann ve dünya 
proletaryası çıkarlarının ayaklar altına alınması;kapitalizmin değişmez kader, bur
juva demokrasisinin de erdemierin en yücesi gibi görülmesi ve ideolojik olarak sağa 
savrulma, sosyalistlerin önlerinde duran sorunlar(ın)dan bir kaçıdır. 

Son dönemlerde Leninist model rededilmeye ve sık sık bu modelin yanlı§lığından 
söz edilmeye başlandı. Leninist örgütlenme ve parti anlayışının her ülke koşulunda 
tıpatıp uygulanması zaten Marksizm Leninizmin özü olan diyalektik ve tarihi mate
ryalizm olgnsuna ters düşmekteydi. Yıllarca "somut koşulların somut tahlili" deyip 
Leninist modeli tıpatıp uygulamaya kalkmak;sonra da reel sosyalizm çökünce, 
yanlı§lık Leninist örgütlenme anlayışında demek, kendi yaıılışınıızı örtbas etmek için 
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Leninist örgütlenme anla}'l§lna iftira etmektir. Yine parti içindeki totaliter, komplo
cu tasviyeci egitimleri Bol§evik parti anla}'l§!Mn bir sonucu gibi görmek, Lenin'in 
Ekim Devrimi öncesinde ayaklanmayı başlatmak için demokratik yollardan ne 
kadar çaba harcadığııu - Nisan Tezleri'nde - görmezlikten gelmektir. Üstelik Bol
şevik parti Merkez Komitesi'nde Lenin, Stalin, Troçki, Zinovyev ve Kamanev gibi 
farkh düşünceleri bir arada bulundurabitecek kadar da çok sesli ve demokratiktir. 
Ta ki Stalin tarafından "tek sesliliğe- sese" dönüştürülünceye kadar. Görülüyor ki, 
ideolojik birligi yaıılı§ anlayan ve uygulamaya çalı§an yine bizleriz. 

Bütün bunlardan Leninist örgüt modelinin tek doğru model olduğunu savundu
gum çıkanlmamah. Evet bu model doğrudur, ancak ülkemiz için en doğrusu, bizi 
ulusal ve toplumsal bir devrimle taçlandıracak, kendi somutomuza ve gereksinim
Ierimize uygun, Leninizm'in deneyimlerini doğru olarak kullanabilecek bir parti 
modelinin yaratılmasıdır. Bu ise, bizim en can alıcı sorunumuz olup üzerinde en çok 
tartşiması gereken noktadır. Bir anlamda da ülkede verilecek mücadelenin bir 
ürünü olacaktır. Çünkü ülkemizde sosyalist hareketin karnınca en büyük zaafı, 
"sosyalist" olduğunu iddia eden hareketlerin -hareketimiz ARBP dahil- ülkeden ve 
halkımızdan kopuk ve mülteci hareket haline gelmesidir. Bu zaaf ortadan kaldınl
madıkça ne olll§lurulan birlikler, ne de hareketlerin kendileri başantı olabilirler. 
sosyalistler mücadeleye öncülük etmek istiyorlarsa, ülkede çalışmayı esas almah ve 
sosyalist hareketi mültecilikten kurtarmahdırlar. 

Birlikler Üzerine 
Ülkemiz Kürdistan dünyada, coğrafik (fiziki), siyasi, sosyal ve ekonomik bölün

müşlüğü yaşayan tek ülke olması itibanyla, dünyada birliğe, biriikiere en çok 
gereksinim duyan bir ülkedir. Kürt ulusu, ulusal çıkariann enternasyonal çıkariann 
önüne çıktığı "degişen" dünyada, ulusal çıkarlan geregi birliğe, biriikiere en çok 
gereksinim duyan bir ulustur. 

Ülkemiz sosyalistleri oldukça uzun bir süredir birlik olgusunu ve bunun zorun
luluğunu tarlııjmakta ve deği§ik dönemlerde çe§itli birlikler yapmakta, ama ne yazık 
ki hep başarısız olmaktadırlar. Başansızlığın en önemli nedenleri: Birincisi, yaratı
lan birliklerin ülkeden kopuk ve ülkede gelişen mücadeleye öncülük edecek yete
nekten yoksun olmasıdır. İkincisi, birlik olgusunu en çok savunan yapılanmalann bu 
konuda samimi olmayışlan ve gurup çıkarianın birligin çıkarlanmn önüne koyarak, 
küçük burjuva, burjuva ayak oyunlan yapmalandır. Bu iki nedene TEYGER en iyi 
örnektir. Üçüncüsü, gündeme gelen her birlik çalışmasımn bir önceki çalışmayı 
yanda kesmesidir. Bu ise halkırmzda biriikiere ve birlik çalışmalanna katılanlara 
kacy güvensizlik yaratmakta ve çalışmalara katılanlan "birlik çığırtkanlanna" dü
nüştürmektedir. Edindiğirn bilgilere göre, ulusal birlik çalışmalan, sosyalistlerin 
birligi çalışmasımn önüne geçmiş ve hatta bu çalışma durmll§tur. 

Ülkemizin ve ulusumuzun, yaşanun her alaronda biriikiere gereksinim duydugu 
bir gerçektir. Y almzca ulusal ve siyasal birliğe degil, basın yayın alamnda, demo
kratik kitle örgütlerinde, kadıniann örgütlennıesinde, öğrenci hareketlerinde ve 
benzeri alanlarda da birliğe gereksinim duyulmaktadır. Ancak içinde bulundugu
muz dönemde, ulusal birlik çalışması oldukça önem kazanmaktadır. Yalmz bir 
noktayı gözden kaçırmamak gerekir ki, birlikteliklerde belirleyici olabilmenin tek 
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kaıulu, güç olmaktan geçer. Bu nedenle ulusal birligin olU§urnunu sağlamak ve 
sonrasİ için sosyalistlerin bir güç olması gerekir. Bu ise, ancak ve ancak sosyalistlerin 
birliğinin ba§anlDU§ olmasından geçer. 

Geçmi§in Muhasebesine Dair •• 
Ala Rızgari sürecinden gelen insanlanmızın geçmişle ilgili muhasebesinde iki 

temel egi.lim görüyorum. 
Birinci egilim, önderliğin sorgulandıgı, hatta inceden ineeye küfredildiği, bütün 

olanlardan önderliğin -özellikle iki arkada§m- suçlandıgı, "günah keçisi" haline 
getirildiği egilim. Bana göre bütün bu olanlar önderliğin hatalanyla açıklanamaz. 
Önderligi aklama gibi bir derdimiz olamayacagı yamsıra, karalama gibi bir derdimiz 
de olamaz. Bu bağlamda bu egilirni inceledigimde; 

-Önderlik hata yaptıgtnda, Kürdistan Ulusal ve Toplumsal KurtulU§ Mücadele
sine öncülük edecegini ve en M-L hareket oldugunu iddia eden bir hareket nasıl 
dağılrr? 

- Önderlik hata yaptıgında, kadrolar -ki bu kadrolarm büyük bir kısnu askeri 
amaçlarla ülkemizin diger parçalannda bulunan yetenekliinsanlardı-neden önder
lige müdahale etmediler, edemediler? 

Bu sorunların yamtı, hareketin kendisinde yatar. Bu nedenle yalınzca önderligin 
degil, tüm kadrolar tek tek kendilerini sorgulamah ve "ben ne yapabilirdim?" ve "ne 
yaptrm?" sorusunu kendilerine sormalıdırlar. 

İkinci egilim ise, önderlikle birlikte, ama esas olarak ideolojisiyle, örgütlenme 
anlaYI§Iyla bir bütün olarak AR hareketini sorgulama egilimidir. Bu egilim daha 
dogrudur ve tartışmalarda bu egilim merkez alınmalıdır. 

Kişiler ve kişiliklerle (!) ugra§lp "günah keçileri" yaratmak yerine, Kürdistan 
ulusal ve toplumsal kurtul U§ mücadelesine öncülük edecek ve tarihimize mal olacak 
bir yapılanma yaratacak tartıı;malar yapılınah, geçmişin muhasebesinde bu mantık 
ya§Bffia geçirilmelidir. AR sürecinden gelen arkada§lardan beklentim budur. 

ARBP ve Konferansa Dair .. 
Uzun süre yol arkadııı;Jıgı yapmıı; insanların, birbirlerine olan kızgınlıklarım, 

öfkelerini bir tarafa bırakarak, birlik çalıı;malarını ba§latmaları; ülkemiz siyasi tarihi 
için oldukça önemli bir olaydır. AR sürecinden gelen insanlar, bu birlik çalıı;masıyla 
geçmiş ve gelecek arasındaki köprüyü iyi kurmak; geçmişin yaniışiarım ayıklarken, 
dogrularını da gelecege aktarmak zorundadırlar. Bunu becerebilmenin yolu da 
konferansın yapılmasından geçer. 

Ala Rızgari sürecinden gelen arkada§lar, daha önce belirledigim mantıkla geç
mişin muhasebesini yapmalı ve konferansta yanlışları birer "ayrık otu" gibi temizle
meliler. Ancak bunu yaparken, konferansı duygusal tepkilerin dile getirilecegi, 
"birilerine" küfür edilecegi bir olanak ve araç olarak görmemeli; konferans, geçmiş
ten gelen mücadelede kararlı ve samimi arkadaşlarm eleı;tiri, özeleı;tiri mekanizma
sını kullanarak deneyim ve yeteneklerini mücadelemize katınada bir araç olmalıdır. 

Konferansta belirleyici olan ülkedeki arkadaşlar olmalı, söz konusu arkadaşların 
kararlarına Avrupa ve Türkiye metropollerindeki arkada§lar tabii olmalıdır. Unuı
mayabın ki, ülke örgütlenmesini esas almazsak, ülkede mücadeleye agırlık ver-
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mezsek, hareketimizin "mülteci" niteligini ortadan kaldınp, halkımıza mal etme 
§'lnsını yitirmiş oluruz. Bu nedenledir ki, ülkedeki arkadaı;lann görüşlerini esas 
almak zorundayız. 

Konferans sonuçlanıncaya kadar AR sürecinden gelen, gelmeyen bütün arkada
şlar "§it hak ve statüde kabul edilmeli; kariyerist ve hizipçi davranışlardan kaçınıl
mahdır. 

Her arkadaı; konferans çalışmalan için kendini sorumlu sayınalıdır. 
Konferansa katılacak her insan pe§inen konferansın iradesini kabul etmelidir. 
Sonuç olarak, AR birliğini baı;armak, ülke örgütlenmesini yaratıp, oturtmak en 

acil görevimizdir. Kürdistan ulusal ve toplumsal kurtul U§ mücadelesinde yer almak 
istiyorsak, bu görevi baı;armak zorundayız. 
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BAZI SORUNLARA BiR BAKlŞ 

K. ÖZER 

Kuveytin işgalinden sonra, sömürü dünyasının başnı çeken ABD ve müttefi
klerinin, Ortadoğu' da atmosferi delerek her yeri kan gölüne çevirmekle ne büyük 
kabahat i§lediklerini, dünyada bilmeyen kimse kalmadı. 

Dünya politikasında belli bir saltanat kuran solcular da, sağcılar gibi aynı suça 
ortak oldular. Her ne kadar, bunun tersi tutum takınanlar olm11§S'1 da, fazla etkili 
olamadılar. Onlarda toz- duman içinde kayboldular. 

Ortadoğu'nun kaderini "yeni bir dünya düzeninin" kurulmasına bağlayan geli§mi§ 
ülkeler, bu olup bitenleri degil bugün, yıllar öncesinden planlaıııi§, prograınlalll>j 
durumdadırlar. 

Kuveyt i§gali olmadan önce, ABD emperyalizmi ve müttefikleri, tayin ettikleri 
projelerinin alt yapısını, az geli§nıiş ülkelerde yürüttükleri diplomasi kanalıyla 
oiU§IurmU§Iardı. Geli§mii§ ülkeler, kendi gereksinimlerini üçüncü dünyanın ülkele
rinden edinın ek durumoyla kacy kacyyaydılar. Onun için, tablonun bütün renkler~ 
beyazı ve siyahı, kriz öncesinden ob]ektife girmi§ti. 

Bush ve i§birlikçileri, dündeve bugünde hep zayıfhalkalan araDU§Iardır, bundan 
da başantı olınll§lardır. Bunun en somut örnegi, günümüzde, Gerici Arap Alemini 
ellerine almalandır. Bu kesimin üzerinde abilik - da yılık taktiğini izlemektedirler. 
Arap dünyası arasındaki birliği bozmakla başantı olmU§Iardır. 

İran-Irak emperyalist savaşndan sonra, ABD tarafından iyice arpalanan Sad
dam, Kuveyt i§galine sürüklendi. Petrol kuyularnun kontrolu ve hegemonyası gizli 
planda idi. Sonradan Saddam'ı tokallaya tokallaya Kuveyt'ten çıkardılar. Bu arada, 
Kürtlerde iktidann yıkılınası konusunda te§Vik edildi. Bush'un istediği yerine geldi, 
petrol çöllerine saltanatını kurdu. Şimdi göbek atarak, bunun tadını çıkanyor. 

ABD, kendi projelerine denk dii§ecek bir biçimde, Ortadoğu'da konferanslar 
düzenlemeye çalşyor. Türkiye'nin daha da sağlam bir kaztğa bağlanması için, 
Özal'la yakınlaşma güçlendiriliyor. Yeni siyasi çizgilerde, eski anlaşmalar, tazele-
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niyor. 
T .C, Kürdistan'daki ilhak ve asimilasyon eylemini, aynı tempo ile devam ettiriyor. 

Devlet mekanizınasında, her türlü araç ve gereç, Kürdistan' da ve Kürt halkı üzerin
de deneniyor. Devletin militarisı kurunılannın ötesinde, muhtarlıklan bile kullana
rak, 20 milyonluk Kürt halkına Y3§31111 zindan ediyor. 

Günümüzde de, bütün eveleme gevelemelere ragmen, geçmişin devamı olan 
Özal yönetimi, Kürt halkının dilini, kültürünü, kimliğini ve ulusal varlıgıııı yoketmek 
için, yogun bir çaba göstermektedir. 

İran, Irak ve Süriye devletleri de, T.C devleti ile benzeşir bir değerdedir; Kürt 
halkına aynı muameleyi reva görmektedirler. 

Saddam Hüseyin her zaman ki gibi Kürt halkına k~ soykınm eylemini gerçek
leı;tirmiştir. Geçmişte Kürdistan'da olup bitenleri dünya duynıuyordu, haberler 
dı§arı sızınıyordu. Ama 20. asnn sonunda dünya küçülmüş durumda, dünyanın her 
hangi bir alanmda olup bitenlerden, bŞalan rahatlıkla haberdar olabilmektedir: 
Bu sorunlar üzerinde sıcagı sıcağına tar~alar yapılabilinmekte. Saddam'ın son 
soy kınm eylemi, bu atmosferde dünyada büyük bir yankı ve tepki gördü. 

Irak Kürdistanı Cephesinin politik çaişnaları, yalnız Kürdistanın dört parçasın
da degil, bütün dünyada tartı§ılıyor ve ciddi adunlann aııldıgı görülüyor. Bütün 
ülkelerin basın - yayın organlannda, kurumlannda yogunca bu sorunlar tartışıldı. 
Dünya, Cephenin Saddam yönetimi ile görüşmelerinde bir beklenti içinde. 

Irak Kürdistan Cephesinin bll§lm çeken Barzani ve Talabani görüşmelerden en 
büyük beklentide, Kürdistanın diğer parçalannda y~ruyor. Bu görü.şruelerin, 
Kürdistan'ın diğer parçalanru dogrudan ilgilendirdiği, bu görüşmelerin sonuçları
nın olumlu veya olumsuz bir biçimde diğer parçalan etkileyeceği, herkesçe yakın
dan bilinmektedir. Bunun için de, "Güney Kürdistan'daki acılar onlann acılandır, 
ne oluyorsa olsun" demek yanlı§tır, gelişmeler kal"§lsında seyirci kalmakta dogru 
degildir. Buna k~lık, Güney Kürdistanlılar da, " bu problem bizim problemi
mizdir, çözümü bŞasııu ilgilendirmez, bize bŞalanrun müdahalesini istemiyo
ruz, akıl vermelerini de beklemiyoruz" demeleri de o derece yanlıştır. Çünkü, dört 
sömürgeci devlet k31"§1sında, Kürt halkının hesaplan da, talepleri de birdir. Sömür
geci devletler, nasıl ki çıkarlan istediği zaman, kendi aralannda sıkı stratejik 
işbirliklerine giriyorlarsa, Kürt halkı ve onun mücadeleci siyasi güçleri içinde bu 
böyle olınak zorundadır. 

Bugün Kürt halkırun sorunlan bütün dünyada güncelleşmiş durumdadır, dünya
nın bütün ilerici, devrimci ve demokratlan Kürt sorununun çözümünden yana bir 
beklenti içindedirler. Hatta bunun yamnda, Kürt halkırun soruruanna sempati 
duyan devletler de belirginleı;meye ba!jlanıı:ı durumdadır. 

Güney Kürdistan nlusal demokratik hareketi öncülerinin yapabileceklerini genel 
olarak §(\yle saptayabiliyorum: 

1} Güney Kürdistan Cephesi, ilk önce, cephede yer alan güçlerin anlll!jffiasınt 
esas almalı, anlll!jffia konusunda cephe örgütleri arasında birliği sağlamalıydı. 

2} Kürdistan'ın diğer parçalanndaki Kürt partilerinin önerileri alınmalı ve bu 
önerileri de esas alan bir ortak deklerasyonun hazırlanması yoluna gidilmeliydi. 

3) Hazırlanan ortak deklerasyonun Birleşmiş Milletiere ve diğer nluslararası 
platform ve kunılıışlara gönderilmesi sağlanmalıydı. 
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4) A ynca Kürt yıgınlanyla sorunlar tartı§tınlarak, kamuoyunda açıkça tarlı§ma

lar yapılarak gerekli kabul sağlandıktan sonra; görii§melerin Bagdal dışnda bir 

yerde olacağmm kabul ettirilmesi yoluna gidilıneliydi. Bunun yararlannın büyük 

olacağı ortadaydı. Çünkü, Irak rejimi yaptıgı soy kınrularla ve özellikle de en son 

Halepçe katliarm ile, hiç bir düzeyde güvenilir olmadığım ortaya çıkariill§tı. Bu 

tutumun, cephe önderliği tarafından gösterilmesi, dünya düzleminde de büyük bir 

saygınlık kazanacaktı, Kürt sorununun çözümünde şu veya bu ölçülerde taraf olan, 
olmak isteyen devletlerin de desteğini fazlasıyla kazanma şansına sahipti. 

Ama, cephe yönetimi, Bagdaı rejimi ili§kilerinde bu tutumu göstermedi. Göste

rilen tutumlar, beklenilenin gerisinde bir çizgiye oturdu. Saddam'ın dünya ve Orta

doğu çapında prestijisi s~ olmasına rağınen, prestijli bir adam gibi karşılama 
durumunda olundu, bu da Kürt hareketinin prestijisinin sarsılmasına yol açtı; dünya 

tarafından hoıı kacylanmayan tabloların sergilenmesine kaynaklık edinildi. Elbet

teki Kürt halkını yok etme politikalanyla ve saldınlanyla k~ ~ya getiren 

Saddaın'a bu biçimde yakl3§1111 göstermenin, olumsuz sonuçlara yol açacağı orta

daydı. 
Bütün bu olup bitenlere rağınen, geli§meler, bütün fırsatların kaçınlnıı§ olma

dığını gösteriyor. Bu kaçınlmayan fırsatların, Kürt halkımn lehine kullamlması için, 

Cephe güçlerinin kendilerini gözden geçirmeleri, bir kritiğe tabi tutarak; yeni 

tutumlar belirlemeleri gerekmektedir. Bagdal'ta yapılan görii§meler; Kürdistan'ın 

herhangi bir şehrine ya da Irak dışna aktanlabilinme olanaklanna sahiptir. Bu 

durumda, sorunların daha özgür bir ortamda ve bütün açıklığıyla tar!ı§ılabilinme 

şansım yaratabilir. 
Dii§ünceme göre, Irak rejimi ile otonoıni çerçevesindeki görii§melerin, sorunu 

bir çözüme vardırmayacağı ortada. Bağımsızlık talebi öne çıkanlmabılır. Irak'ta 

otonoıni çerçevesinde, Irak ve Saddam rejimi ile birlikte yürümekten umut bekle

menin boşa olduğunu, bugüne kadarki tarihi tecrübelerde göstermektedir. Irak 
rejimine bu haliyle güvenmek, kendimizi ve halkınuzı aldatmak anlarmna gelir. 

Gelinen aşamada, Kürt yurtseverlerinin çok yönlü ve yoğun bir biçimde çalışma

lan gerekmektedir. Kürt halkının yeni biçimler altında örgütlendirilmesi gerekmek

tedir. Kürt yurtsever güçlerinin kendi aralanndaki kin, nefret ve rekabet ortadan 

kaldınlarak, Kürt halkının özgürlüğüne ve ülkenin yaranna olan bütün olanaklar

dan yararlanmak; yaratılabilecek olanaklan yaratmaya çab§mak gerekmektedir. 

Kürt sorununun dışanda tarutılması, dostlann kazarnlması için yoğun çaba sar
fetmeliyiz. Kürt dostlan ÇOğaltıhrken, Kürt örgütleri arasındaki ilişkilerin oluınlu

la§tınlması için de gayret sarfetmeliyiz. Giderek ili§kileri daba ileri bir düzeyde 

örgütlemek, merkezi bir platform yaratılması yoluna gitmeliyiz. 
Böyle merkezi bir platform, uluslararası platformlarda ve dii§ünülen Ortadoğu 

Konferansı'nda Kürt meselesinin daha bir güncelleştirilmesinin, tarlı§tınlmasınm 
olanaklanın yaratma şansına sahiptir. Böyle bir yapılanma ile, Kürt ulusunun kendi 

kaderini kendisinin tayin etme hakkım gündemleştirmenin, giderek kabul ettirme

nin kapsamlı düzeyleri yaratılabilinir .. Böyle bir atıbın için, zaman kaybedilmeme

lidir ... 
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