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WELAT RA ZU 
DEWE 

A 
KEMAL ASTAREY'Yi 

DE 
DÊRSIM 

indi nêterşîme, nêterseme! Mesela 
Dêrsim ra îmiskar. 
Şinewar ki Dêrslmê xo rüya 
neqesneno: 

DÊRSİM 
Dêrsun welatode berzo 
Donne kowü çerexno 
Koyê xo purê eskevtiuto 
Kowa Sûr o, Jê1 a, lltztko.. 

Tayê keşî estê zaf qesey kenê ya 
zaf nûsnenê, hama senik 	vanê. 
Yanê bara ditoxî be wendoxı  ra tede 
senik a. Naye lêwe de tayê camêrd 
ki estê dayma qesa xo ca de vanê, 
ya nûsnenê. Destê na ostayan de qe- 
se jê kemera qori yo, se ke fek ra 
vecîya cayê xo cêno. ressamî kî 
nîyarê, tayê xêle boyax kenê, xêle 
kuras u xetan, qelem u boyaxan 
xerç kenê... Axirê îsan cira çîye fam 
nêkeno. Hama tayê hûnermendî kî 
se ke firçe erze nêtira, mordem fam 
keno û se vano, îndî rengi kunê tê 
dima, her jû cayê xo de huyîno. 

Kemal Astare na hûner mendanê pe-
yenan ra o, "We- 
lat ra Zu Dewe" 
fırçê xo eve os- 
tayên 	gurêno, 
pêznê kesare ra 
vêrdê ra rind 
resm kerdê. A zu 
dewe , têde de-
wane Dêrsimî 
ana ra zan, jê ay- 
newode şêmên 
xem u kederê na 
mintiqa ma wes 
musnena ma. 

Imîskarênî 
(Saîrênî) ya Ke-
mal Astarê yî ra 
xeverdar o; mi 
hem çekû yê eyî 
wendê u hem kî 
çekûyê eyî fekê 
eyî ra gosdê. Ho- 
na xêle xort o, 
hama îmîskarode 
wes o. Bêgûman 
("Iwo wertê xem u 
kederê miletê ma 
de stir bo, 
pocîyo, bivêso. 
Dêrsim 	de 
bîyayîe, Dêrsim 
ra bîyayîne ci ka 
jû dîna helvet û 
ki zano u zerê xo 
de hesneno. Ro- 
ze be roze vengê 
xo tenêna berz 
bo, her be ber u 
dang be dang 
şêro. 

Mordem ke na 
dês u dîaranê 
"Welat ra Zu De- 
we" de nîyadano, 
heto zu ra zerê 
îsanî vêseno, ke- 
legîr beno, fegîrênîya xo vîneno. Hata 
na çax de ma hendê peyde mendîme 
ya kamî ma hende têpîya eştî me? He- 
ya na karta Astare'yî de zaf çî esto, zaf 
çî aseno. Heq qewete ci do u va ebe 
hezaran tablo vırazo welatê mara. 

Sarê Dêrsimî hem hetê filciri ra hem 
hetê hunerî ra rakerde wo. Nika ra xêle 

Welat ra Zu Dewe - Kemal Astare 

Îmîskarî,_ resamî be hunermendê 
bînîestê. Indi welatê xo sero vanê, dar 
u kemerê xo, derd u kulê xo ana ra zan. 
Na serranê peyenan de kî welatê ma 
sero tayê hewrê şîyay fetel"ınê, hama 

Dêrs un welatode weso 
Cayê yazi ya, cayê zune 

wo, cayê kaso 
Hardê xo perrê berrûno 
Darê xo quacer a,azgêle 
wo, mojeno... 
Dêrscnı  welntnde 
rvıdeko 
Sewq dano, wê tiji bere-
qino 
Negeşiyayê ojê cazurw 
Cayê sür o, caye hewz 
o, 
cayê kesko... 

Dêrsem welntrrla awiyo 
Wayirê zaf çunün o, 
çemûno 
Lopêda xo dermanê 
derrlîeno 
Çemê Seyrnamüdan o, 
Harçık o, Muzıro... 

Dêrsem welatode hirao 
Cêr Xarpêt o, cor Erzuı. 
gano 
Wayirê heşt sükan o, 
per-e" dewûno 
Marneki ya, Mazgêrd o, 
Xozato... 

Dêrsem welatode ceneto 
Hardê xo zaf gerano 
Wayirê hirê se u şeşti 
ewliyawüno 
Golê Çetan o, Selxeran 
o, 
Duzguıo... 

Dêrsım welatê cengüno 
Sarê xo zaf çêr o, 
bêterso 
Ptrırê şêran o, seu- 
kanûno 
Sılê Putt go, Gut He- 
sen o, 
Stlê Sîııiyo... 
Dêrsun Dêrsun 
Dêrsuno 
Dêrsun welatê muıo 

Euırfı  buıê bandzre der o 
Zulun o, xezeu, o, xtsmo. 

Bu sayfa BERHEM dergisinden 
uluunytiClr. 
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çıkarken 

Yeni bir dergi daha yayın hayatına başlıyor. Biliyoruz, bunu duyan "Bezginler": "Bir 
tane daha mı? Ne gerek var." diyeceklerdir. ilginçtir her sosyalist-devrimci-yurtsever dergi 
çıktığında bu tür yakınmalarla karşılaşmıştır. Daha da ilginci yakınanlann çoğuda en az 
okuyanlardır. 

Varsin, "Bezginler","Baykuşlar" ve "Leş  Kargaları" çevremizde öte dursunlar. Bizim 
söylemek istediklerimiz, halkımıza, Dünya'ya duyurmak istediklerimiz var.Kürt ve 
Kürdistan sorununun uluslararası  düzeyde tartışılıdığı  ,ulusal direniş  in her gün dahada 
boyutlanıp gelişitiği koşullarda,söylemek istediklerimizin başında;Kürt ulusal direnişinin 
toplumsal kurtuluşu da içeren sosyalist bir perspektifle birleştirilmesinin gerekliliğidir.Ve 
biz dergimizi de bu alanda işlev görecek bir iletişim aracı  olarak görüyoruz. Bize göre yeni 
bir dergi yeni bir sestir. SERKETIN 'da yeni bir sestir.Biliyoruz ki,bu tür yeni ses-
ler,ülkemizde aydmlanmayı  geliştirecek ve demokratik bir kültürün oluşmasına katkıda bu-
lunacaktır. Bununla beraber bizi yasal bir dergi çıkarmaya yönelten şartları  ve dergimize 
yüklediğimiz işlevi açıklamayı  yararlı  görüyoruz. 

Hiç bir çağda insanlık, çağımızda olduğu gibi uygarlık ve barbarlığı  bir arada ve bu 
kadar yüksek seviyede yaşamadı. Çağımızda teknoloji, bilim, sanat vb.. en yüksek seviyede 
gelişmiştir. Insanoğlu bugün uzayın derinliklerini keşfe yöneliyor ve atomu 
parçalayabiliyor.Evet uygarlık bu düzeyde gelişmiştir.Ancak bu madalyonun bir yüzüdür. 

Madalyonun diğer bir yüzü daha vardır. 0 yüzde de; Afrikalı, Asyalı, Latin Amerikalı  
açlar, ezilen halklar, dünya'nın alım gücü gittikçe düşen proleterleri, diğer emekçileri, 
işsizleri, ileri kapitalist ülkelerin fakirleri, eroinmanları, fahişeleri, sapıkları, köprü altı  in-
sanları  ve hayvanlaştırılmış  sürüleri vardır. Işte bunlarda tek ayaldı  dünya uygarlığının, di-
er ayağının yerini alan barbarlığın ürünleridir. Hiç bir çağda insanlar bu kadar zengin-
leşmemişlerdi ve hiç bu kadar sefilleşmemişlerdi. 

Dünya'nın efendisi olan bir avuç emperyalist-kapitalist ülke, tekel ahtapotu, 
borçlandırma, meta ihracı  aracılığı  ile dünya proletaryasmın ve ezilen halklarının kanını  
emmektedir. Kapitalistlerin o şatafatlı, lüks dünyalannın kaynağında işte bu kanlar yat-
makdır.Ancak durum bu iken emperyalist-kapitalist ülkeler yine de kendilerini dünya halk-
larına; "Özgürlüğün", "Demokrasinin" simgeleri olarak gösterebilmişlerdir. Bu çok dramatik 
bir durumdur. Dünyamızdaki kötülüklerin ana kaynağı  olan emperyalist-kapitalist sistem 
lanetleneceğine övülüyor ve kutsanıyor. 

Bunun nedenleri nelerdir? 
Elbette bunun birinci nedeni; Emperyalist-Kapitalist sistemin dünya üzerindeki eko-

nomik, siyasi ve askeri üstünlüğüdür. Çünkü bu "ormanda" güçlü olan aynı  zamanda 
"haklıdır." 

Hiç küçümsenmeyecek bir neden daha vardır. 0 da kapitalist tekellerin basin- yayin-
iletişim alanında sahip oldukları  olanaklar ve bu olanaklar sayesinde gerçekleştirdikleri be-
yin yıkayıcı,yalancı-şartlandırıcı  propaganda operasyonlandır.Birinci şıkta saydığımız et-
kenler daha çok insanlann fiziki yapısına yöneliktir. Ikinci şıkta belirttiğimiz etkenler ise in-
sanın düşünsel yanına yöneliktir. 

Bu tür yalancı-şartlandırıcı  propagandanın tek amacı  vardır. 0 da yaşanılan sosyal ve 
siyasal gerçekleri gizlemek, halkı  cahil,kültürsüz ve bilinçsiz sürüler haline getirmekür. 
Çünkü ancak cahiller bu haksızlıklara boyun eğebilir ve ancak kültürsüz insanlar bu in-
sanlık dişi yaşamı  kabullenebilir. Onlar biliyorlar ki; gerçeğin bilindiği, bilimin, bilincin ve 
kültürün geliştiği yerde insanlık gelişir, isyan gelişir, devrim patlak verir. Bu da onların sal-
tanatını  yıkar. İşte kapitalistlerin korktuğu da budur. Onlar gerçeklerin bilinmesinden, bili-
min halka yansımasından ve devrimlerden korkuyorlar. 

Bugün gazetelerde okuduğumuz, radyo ve TV'de dinlediğimiz-seyrettiğimiz haber ve 
programların hemen hemen tümünün dünyanın bir kaç büyük basın-yayın tekelinin elin-
den geçtiğini biliyoruz.Körfez savaşında TV tekellerinin kitle psikolojisi üzerindeki etkisini 
çok iyi şekilde gördük. 

Son yıllarda ise propaganda; "Sosyalizm öldü, Devrimler dönemi sona erdi" sloganı  
üzerine kurulmuştur. Gerçi tekeller bu propaganda için bolca malzemeye sahiptiler. Doğu 
Avrupa ve SB'nin çöküşü bu konuda ideal malzemeler yarattı. Ancak kapitalistler bunlarla 
yetinmiyorlar. Onlar, Sosyalizm ve Devrim idealini tüm insanlann kafasından silmeye ve 
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"Kapitalizmin ebediliğine" insanları  inandırmaya çalışıyorlar. Bunun için de dünyanın en 
ücra köşesindeki küçük bir anti-sosyalist, karşı-devrimci eylemi bile abartarak dünyaya 
yaymayı  ihmal etmiyorlar. Elbette ayakta kalan ve direnen sosyalist ülkelere ve onların 
önderlerine karşı  her türlü iftirayı  atmaktan da geri kalmıyorlar. Orneğin; bu günlerde ABD 
basın-yayın organlarının en popüler kişisi Fidel Castro'dur. 

Türkiye'de de buruya basım yalan ve çarpıtmada tekelci babalarından geri kalmıyor. 
Hatta daha da ileri gidebiliyor. Türk burjuva basmı  sosyalizme, devrime özellikle de Kürt 
halkının mücadelesine karşı  çok lümpen, şoven ve düşmanca bir tutum içerisindedir. Rad-
yo, TV ve gazeteler Kürdistan'daki katliamları, Kontr-Gerilla faaliyetlerini kamuoyuna du-
yurinamak için kendileri bizzat gönüllü sansür uyguluyorlar. Dahası  Kürt halkının en de-
mokratik, en barışçıl hareketini bile, Türk halkında şoven duyguları  uyandırmak için 
abartarak ve çarpıtarak yayınlıyorlar. 

Bilindiği gibi, içinde yaşadığımız dönemde ulusal kurtuluş  mücadelesi çetin bir seviye-
de seyrediyor.Koalisyon hükümetinin seçim sonrası  yediği;" Demokratikleştirme","Kürt soru-
nunun çözümü","İnsan Hakları" türünden vaatlerin boşlaflar olduklan,çok geçmeden an-
laşıldı.Açıkça görülüyor ki,TC'nin "Kürt sorununu" çözmek için baş  yuracağı  esas 
yöntem,eskiden beridir kullanılan "zorla bastırma,imha etme" yöntemi olacaktır. Bundan 
dolayıdır ki;bu gün Kürdistan gerçeği çok daha belirgindir, çok daha kanlı  ve çok daha tra-
jiktir.Ülkemizde en ucuz pazar "can pazar"dır. Ülkemizin dört bir parçasında, ellerinde 
satarlar ile "kasaplar" terör estiriyor. 

Ülkemizin gerçeği uzun yıllardır şu dört kelimeyle ifade ediliyor: Yoksulluk-Zulüm-
İsyan-Ölüm. 

Işte dergimiz belirttiğimiz bu gerçeklerin bilince dönüşen sesi olacaktır. Biliyo-
ruz,Emperyalist-Kaptalist sistemin "dev" basın-yayın organlar karşisinda bizim sesimiz 
belkide çok cılız kalacaktır.Hatta tüm sol basına karşı  olduğu gibi,burjuvazi SERKETIN'ın 
sesinide kısmaya çalışacaktır. Ne ki; SERKETIN gerçekleri, ulusal ve toplumsal kurtuluş  
mücadelesinin sesi olarak,tüm engellere rağmen daha gür haykırmaya çalışacaktır. 

Haber ve yorumlanmızla Emperyalist-Kapitalist sistemin, sömürgecilerin ve 
işbirlikçilerinin güncel politikalarını  teşhir edeceğiz, gerçek yüzlerini halka göstermeye 
çalrşacağız.Halkrmızın acılannı  da dünya kamuoyuna anlatacağız. 

Teorik araştırma ve tartışmalanmızla ulusal ve toplumsal kurtuluş  mücadelemizin 
stratejik hedefleri konusunda doğru tespitlere ulaşmaya ve bunları  başta işçi sınıfı  olmak 
üzere, tüm halkımıza ulaştırmayı  amaçlıyoruz. Elbette bu görevler zor ve kapsamlıdır. Tek 
başina dergimizin bu görevleri yerine getireceğini idda etmiyoruz. Ancak gücümüz oranında 
belli bir katkıda bulunabileceğimizede inanıyoruz. 

Dergimiz yayın hayatında yukarda belirttiğimiz gerçeklik ışığında şu ilkelere bağlı  ka-
lacaktır. 

*Kürdistan gerçeğini dünya gerçeğinden, ulusal gerçekliğimizi, toplumsal 
gerçekliğimizden koparmadan bilince çıkarmak ve açıklamak esas görevimizdir.Bu 
görevimizi yerine getirirken klavuzumuz Marxizm-Leninizm olacaktır. 

*Içine girdiği bunalıma rağmen Sosyalizmin hala dünya proletaryası  ve ezilen halkları  
için tek kurtuluş  yolu olduğuna inanıyoruz.Geleceğimize yön verirken yaşanılan deneyler-
den çıkardığımız derslerden yararlanacağız. Ancak; Emperyalist-Kapitalist sistemin Devrim-
lere, Sosyalist değerlere yönelik azgınca saldınlanna karşı  duracağız. Direnen Sosyalist 
Ülkeleri,Devrimci hareketleri var olan gücümüzle destekleyeceğiz,gerektiğinde dostça 
eleştireceğiz. 

*Sadece dergimizin yukarda saydığımız görevlerle yükümlü olmadığını  biliyoruz. Ge-
rek Kürdistan gerek Türkiye solunda aynı  görevlerle yükümlü birçok dost yayın organmm 
bulunduğuna inanıyoruz. Hatta Kürdistani yayınlardan bize çok yakın olanlarda vardır. An-
cak bu günkü koşullar ayrı  yerlerde ses vermemizi gerektiriyor. Elbette bu daha çok subjek-
tif etkenlerin bir ürünüdür. Kürdistan sosyalistleri olgunlaştıkça bu durumun aşılacağma 
inanıyoruz. Yinede dergimiz tüm Kürdistanlı  Sosyalistlere, Devrimci-Yurtseverlere açıktır. 
Halkımıza ve Sosyalizme düşmanlık içermeyen her yazıyı  olanaklanmız ölçüsünde 
yayin iamayı  bir görev biliyoruz. Dergimiz; Türkiye halkına, Sosyalistlerine,Devrimci-
Demokratlanna karşı  entemasyonalist görevlerinin bulunduğunun bilincindedir. Bu alan-
da, özellikle şovenizm,ama aynı  zamanda burjuva milliyetçiliğine karşı  Kürt ve Türk halk-
larının kardeşliğini güçlendirmeye çalışacağız. 

Yinede biz diyoruz ki; söylenen sözlerin değeri pratikle ölçülür.O halde sözü daha faz-
la uzatmadan dergimizin yeni sayılannda görüşmek dileğiyle . 
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DEĞİŞEN DÜNYA VE 
KURTULUŞ  

MÜCADELEMİZ 

Değişen Dünya 

y aşamm mümkün kaldığı  tek mutlak; 
"Herşeyin değiştiği ve hareket halinde" ol-
duğu yasasıdır. Bu yasa, aynı  zamanda Mark-

sizim-Leninizmin doğaya-topluma yaklaşım yöntemi 
olan Diyalektiğin de temel yasasıdır. Bu yasayı  top-
luma bakışlarının temeli olarak kabul etmiyenlerin 
toplumsal yaşamı, tarihi ve geleceği kavramalan 
mümkün değildir. Uçağa binen bir kişi uçaktaki ha-
reketi anlayamazsa; hem uçuş  anında bulunduğu 
durumu, hemde geldiği ve gideceği yeri anlayamaz. 
Şaşkma döner. Işte, diyalektiğin "hareket yasası" bizi 
şaşkmlıktan kurtarır, kinde ve birlikte hareket et-
tiğimiz doğal ve toplumsal yaşamı  anlamamızın 
anahtari olur. 

Peki ama değişim de değişmiyor mu? Evet o da 
"hareket yasasma" göre değişiyor. Insanların dünya 
üzerinde ortaya çikişlari yaklaşık 1 milyon yıl 
öncedir. Tespit edildiği kadarıyla insanlık, M.S 500'lü 
yıllara kadar 	ilkel koninal ve köleci toplum 
biçimlerinde yaşamıştır. Bundan sonra ise ortalama 
olarak 	100-1300 yıl feodal toplum hüküm 
sürmüştür. Yaklaşık olarak 200 yıldır da kapitalizm 
dünyaya hakimdir. Dikkat edilirse toplumsal 
dönüşüm gittikçe kısa peryodlarda olmaktadır. 
Çin'de feodal toplum yaklaşık 2000 yıl yaşamıştır. 
Ilkel ve köleci toplumlar ise dünya üzerinde çok 
uzun süre varolmuşlardır. Kapitalizm 200 yıldır 
yaşamasına rağmen, gelişiminin son aşamasına gir-
miş, sosyalist topluma dönüşüm çoktandır 
başlatamiştır. Bu dönüşüm diğer toplumsal 
dönüşümlerden farklıdır. Çünkü tarihte ilk kez in-
sanlar toplumsal sürece kendi iradeleri ile müdahale 
etmeye başlamışlar, kapitalizmin evirimsel 
dönüşümünü devrimci dönüşümle tamamlamaya 
çalışmışlardır. Insanlar "Sürecin nesnesi (yani top-
lumsal koşulların sürüklediği şeyler) değil öznesi 
(yani süreci etkileyen, düzenleyen hatta yönlerdiren 
şeyler)" olmaya çalişiyorlar. 

Sosyalizm savaşımı; insanların bu tür bilinçli ve 
iradi müdahalesi anlamına gelir. Bilimin, tekniğin 
1800'lü yıllarda gösterdiği gelişme, insanlara toplu-
mu anlama ve onu değiştirmede ışık tutacak ideoloji- 

M. ZILAN 

yide kazandiriyordu. Pozitif bilimlerde ve teknikteki 
muazzam gelişme, nasıl ki çağımız insanını, önceki 
çağ  insanlarından çok üstün bir şekilde doğa 
üzerinde egemen kilıyorsa, yine bu süreçte ortaya 
çıkan bilimsel sosyalizm de insanları; toplumsal 
yaşama egemen olma, onu düzenleme noktasında 
çok ileri götürmüştür. Marx'ın "çağı  yorumlamak 
yetmez artık onu değiştirmek gereklidir" belirleme-
si bu süreçte insanın bilinç birikiminin düzeyini de 
gösteriyor. 

Sosyalizm dönüşümü diğer toplumsal 
dönüşümlere benzemez dedik. Bu dönüşümü 
sağlayan toplumsal güçte bundan önceki güçlere 
benzemiyor. Işçi sınıfı  bu güne kadarki sınıflardan 
ideoloji, ekonomik ve siyasi çıkarlar açsından farklı  
özelliklere sahiptir. Bu nedenle işçi sınıfı, sosyaliznl 
kuruculuğunda iradi gücün toplumsal temelidir. Işçi 
sınıfmm eylemi M-L birleştiği zaman söz konusu ira-
di güç oluşur. Bu iradi güç özel mülkiyeti ve smflan 
ortadan kaldırdığı  için tüm insanlığı  kurtarır. 

Buraya kadar anlattıklarmuzdan çıkan sonuç 
şudur. Her aşamada ve her toplumda genel an-
lamıyla bir değişim vardır. Ancak, süreçler boyunca 
yaşanan değişimler; nitelik dışında, nitelik olarak ta 
(niteliği değişim hızı, yada zaman ölçüsü olarak ele 
alıyoruz) farkliliklar taşar. Ilkel, köleci ve feodal top-
lumlardaki toplumsal hareketlilik ve değişim hızıyla, 
kapitalist toplumdaki hareketlilik ve değişim hazmı  
aynı  göremeyiz. Kapitalizmin 200 yıla sığdırdığı  ge-
lişmeyi binlerce yıllık insanlık tarihi yaşamıştır. Bu 
nedenle çağımızdaki "değişimin" önüne "hızlı" sıfat 
ekini getirmek, dolayısı  ile çağımızdaki değişimi 
hizli değişim olarak nitelendirmek daha doğru ola-
caktır. Ozellikle son on yılda dünyanın yaşadığı  
olaylara bakılirsa, ne demek istediğimiz daha iyi an-
laşılacaktır. Şunu belirtmekte doğru olacaktır. Uçak 
örneğinde hareketi hiç tanımayan bir insanı  
örnekliyorduk. Söz konusu örnek metafizik yönteme 
göre düşünenler için geçerlidir. 	Ancak birde 
dünyadaki ve toplumdaki hareketi/değişimi bildik-
leri halde son on yılın değişim hızma, değişimin nite-
liğine şaşıranlar vardır. Bunlarda mekanik diyalek- 
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tikçilerdir. Onlar değişim ve hareketi düz bir çizgi, 
sürekli aynı  frekansta ilerleyen, gelişen bir olgu ola-
rak ele alırlar. Dolayısıyla bu şekilde düşünenler ge-
ri dönüşlerde, dııraklamalarda ve sıçramalarda 
şaşkına dönerler. Bugün SSCB ve Doğu Avrupadaki 
çöşükle birlikte umutsuzluğa düşen ve saflari terke-
den "sosyalistler" işte bu türe örnek oluşturuyorlar. 
Ancak gerçek bir Diyalektikçi için üzüntü vericide 
olsa, hiç bir olay sürpriz olmamalı, şaşkınlık yarat-
mamalıdır. Işte biz, sosyalistler değişen dünyaya ve 
günümüz dünyasına bu biçimde yaklaşmalıyız. 

Marx gibi bizde değiştirmek için öğrenmeliyiz. 
Gerçek bir sosyalist her zaman için bir öğrencidir. 0 
hareketten/değişimden öğrenir, ondant d ersler 
çikarir. Eskiyen yanlarmı  atar, eskinin karşıtlığıyla 
kendisini yeniler, yeniyi üretir. Ama bununla kalmaz 
öğrendikleriyle hareketi ve değişimi etkilemeye, onu 
düzenlemeyekısaca değiştirmeye çalışır. 

Işte; önümüzde bir harabe gibi duran sosyalist 
bloğa, bu harabenin karşısında zafer çığılıkları  atan 
ve dünden daha güçlüymüş  gibi, hatta ezeliymiş  gibi 
duran emperyalist-kapitalist sisteme, bu anlayışla ba-
kamazsak, dizierimizin bağı  çözülür ve kapitalizme 
teslim oluruz. Yada yaşamdaki değişimi bilerek, ye-
nilgiden dersler çıkarıp kendimizi yenileriz ve 
düşmanın üzerine bir daha yükleniriz. 

Sosyalist Kampın Çöküşü Ve Yeni Dünya 
Düzeni 

Son on yıl içerisinde dünyanın yaşadığı  hızlı  
değişişimler, teorinin, aklın sınırlarını  zorluyor. 

Sovyetlerde Gorbaçovla birlikte başlatılan süreç, 
başlangıçta kapitalizme doğru olan yönelimini gizli-
yordu. Ancak, "Prestroyka", "Glostnost" olarak ad-
landırılan reform politikaları  öz olarak kapitalizme 
yönelimi ifade ediyorlardı. Nitekim çok geçmeden 
tercih açıkca telafuz edilmeye başlandı. Kapitalizmle 
entegrasyonun adı  olan "Yeni düşünce" gittikçe, pa-
lazlanan burjuvazinin açık iktidar naralanna 
dönüşüyordu. 1991 Ağustosunda başarisizlikla so-
nuçlanan darbeyle birlikte burjuvazi, emperyalitlerin 
de desteği ile hızlı  bir şekilde iktidarı  ele geçirdi. 
Çoktandır işlevsiz kalmış  olan SBKP, Yüksek Sovyet 
vb. kurumlar kapatıldi . SSCB'de fiilen yok oldu. 

Ne yazık ki Ekim devrimi Rusya'da yenildi. 
Acıdır ki; ilk proleter devleti kurmakla, ilk sosyalist 
inşayı  gerçekleştirmekle övünen Rus halkı, bugün 
açtır ve yardıma muhtaç, geri Afrikalı  halkların du-
rumuna düşmüştür. Sosyalizmin bu çöküşünün ne-
denleri nelerdir? Ileri bir toplum olarak görülen Sos-
yalist toplum neden kendi gelişmesinin ve var 
olmasının giivencelerini yaratamadı? Bu sorulara ce-
vap iki bakış  açısma göre verilebilir. 

Birincisi; Toplumlardaki değişimi, hareketi kavra-
mayan, geçirıişi ve geleceği bugün gördükleri ve 
duyduklarından ibret sayan bakıştır. Bu bakışa göre  

"Kapitalizm" yada "serbest piyasa" ezelidir. Bu 
açıdan bakıldığında; sosyalizm, "Kendini bilmez bir 
filozofa inarupta yaşamı  rotasından saptırmaya 
çalışmak" şeklinde yorımlanv. Ikinci bakiş  diyalek-
tiğe göre düşünen sosyalistlerin bakışıdır. Bu bakışa 
göre, sosyalizm tarihin akışuun zorunlu bir du-
rağıdır. Var olan toplumsal koşullar sürdükçe ve in-
sanlik, "insanhğıni" yitirmediği sürece, sosyalizmi 
atlayarak ilerleyemeyecektir. Sosyalistler sad ece 
bugün olan veya görünene göre değil, aynı  zamanda 
geleceğin, ve geçmişin yönelimini göz önünde bu-
lundurdukları  için, dönemsel gelişmeleri veya 
çöküntüleri abartamazlar, stratejik hedeflerinden ya-
ni sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız bir dünya hedeflerin-
den vazgeçmezler. Yine onlara göre; Ekim devrimi 
dünya devriminin sadece bir parçasıdır. Devrimler 
Ekim'le başlamadı  Ekim'le bitmeyecek. Ayrıca Ekim 
devrimi yok olmadı, sadece yenildi. 0 Enerjisini 
bütün dünyaya yaydı. Dünya üzerinde Ekim devri-
minin etkisi hala bitmemiştir. Bağımlı  ve sömürge 
ülkelerin hemen hemen tümü artık bir Rusya'dır. Bu-
nunla birlikte Ekim devrimi sosyalizmin kapitaliz-
me karşı  mücadelesinde ileri bir mevziydi. Bu mevzi-
nin kaybedilmesi elbette, sosyayist güçlerde siyasi-
ideolojik, ve moral açısından bir tahribat yarata-
caktır. Ancak bu düşüşün dip noktası  vardır. Ve bu 
noktadan sonra hiçbir sosyalist dalganın bağımlı  ve 
sömürge ülke devrimleriyle birlikte yükseleceğine 
inanıyorum. 

Çöküntünün nedenleri üzerinde titizlikle ve bi-
limsel bir yaklaşımla durmak gereklidir. Yazımın 
esas konusu bu olmamakla birlikte,bugün açık ola-
rak tespit edilebilecek bazı  eksiklikleri burada belirt-
mek istiyorum. Gerçekte SB'deki sosyalizm modeline 
eleştiriler yeni değildir. Bu modelin pek çok eksik-
liği daha önce de doğru olarak tespit edilebilmişti. 

Çöküşün elbette tarihsel kökleri vardır. Ancak bi-
lindiği gibi; toplumdaki çelişkiler değiştikçe sınıf sa-
vaşımı, buna bağli olarak sosyalist toplumun işleyişi, 
sosyalistlerin mücadele anlayışı  ve yöntemleri de 
değişir. Örneğin; NEP dönemindeki sosyalist 
mücadele ile 2. dünya savaşı  sonrası  sosyalist 
mücadele nitelik olarak aynı  olsada çok farklı  yanla-
ra da sahiptirler. 1950 sonrası  dönemin sosyalist 
mücadele anlayışı  ise öz olarak bir değişim 
yaşamıştır. Sosyalist kuruculuğun devrimci yolu 
terk edilmiş  revizyonist-reformist bir yola girilmiştir. 
Bu politikalar etkisinde yaşanan 30-35 yıllık süreç 
sosyalizmin hastahk süreci, yada sosyalizmin fren-
lenmesi sürecidir. Çeşitli kapitalist ülkelerle girilen 
ekonomik ilişkiler, ülkede gizli açık özel mülkiyetin 
gelişmi, kafa-kol emeği arasındaki çelişki, bürokrasi, 
sosyalist demokrasinin özüne aykırı  yasaklar vb. uy-
gulamalar öncü partinin revizyonist politikalan ile 
birleşince, sistem işleyişinde parazitler oluşmuş  ve 
parazitler zamanla bünyeyi sararak onun gelişimini 
durdurmuş  sonunda da onu öldürmüştür. 
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Bu süreçte SBKP'nin uyguladığı; "Barişçil yoldan 
devrim", ''Barış  içerisinde bir arada yaşama" ve "eko-
nomik yarışla kapitalizmi yenme" teorileri evrim-
leşerek bu gün kapitalizmle entegrasyon anlamı  
taşıyan "yeni düşünce" ye dönüşmüştür, 

Soviyet ve dünya koministleri bu darbeyi haket-
mişlerdi. Çünkü onlar önceki kominist kuşağın ya-
rattığı  teorik ve pratik birikim üzerine oturmuşlar, 
bu birikimi değişen şartlara göre ilerieteceklerine, 
mekanik olarak onu izlemişlerdir. Sonucunda da es-
kinin birikimi bugünü taşıyamaz olmuş  ve yapı  
çökmüştür. Öz olarak; dünya sosyalist hareketinin 
öncü kesimleri devrimci olarak kalmayı  
başaramamışlardır. 

Emperyalizmin Yeni Dünya Düzeni 

Sosyalist kampm çöküşüyle, emperyalist-
kapitalist kamp rakipsiz kaldı  ve dünyayı  kendi 
çıkarları  doğrultusunda yeniden biçirnlendirmeye 
başladı. Emperyalizm, daha önce.SB'nin engellemesi 
nedeniyle yapamadığı  pek çok şeyi, artık hiç bir 
güçlük çekmeden yapabiliyor. Sosyalist kampın 
çöküşünden önce hemen hemen dünyanın yarısı  ka-
pitalist pazarın dışında kalmıştı. Bu durum kapita-
lizmi sınırlayan bir faktördü. Bugün ise, hem bu pa-
zarlar kapitalizme açılmıştır, hem de dünya üzerinde 
ona karşı  koyacak güçlü bir siyasi güç kalmamıştır. 

Işte bu rahat koşullar emperyalistlerin kar 
hırslarını  dahada arttırıyor. Onlar daha, fazla 
sömürü, daha fazla kar için; hem pazarlarını  ge-
nişletmenin hemde dünya proletaryasını  ve ezilen 
halklarmı  daha fazla sömürme telaşı  içindeler. Orta 
Doğu'ya dayahlan emperyalist planlar, devrimci 
odakların zorla veya entrilakalarla bastırılması, Küba 
gibi sosyalist ve demokratik ülkelere karşı  uygula-
nan devirme operasyonları  bütün bunlar emperya-
listlerin dünyayı  "diken siz bir gül bahçesine" 
dönüştürme çabalarının ürünleridirler. 

Ancak dünya üzerinde; emek-sermaye, emperya-
lizmle-sömürge ve bağımlı  uluslar arasındaki çelişki 
hala Varlığını  sürdürüyor. 	Kapitalistler, özel 
mülkiyetten ve emperyalist sömürgecilik politika-
larmdan vazgeçmedikleri sürece bu çelişkiler bitme-
yecektir. 

"Yeni dünya düzeni' dünya halkları  ve proleter-
yası  özerindeki sömürü ve baskıyı  artıracağı  gibi, on-
ları, çok daha geniş  bir şekilde emperyalist-kapitalist 
sisteme karşı  birleştirecektir. Diğer yandan, emper-
yalistler arasındaki çelişkide gittikçe artacaktır. 
Şimdiden Avrupa-ABD ,ye Japon emperyalistleri 
arasında kavgalar şiddetlenmiş tir. 

Emperyalist-kapitalist sistem dünyanın sorun-
larını  çözmemiştir ve çözemeyecektirde. Tam tersine 
bu sorunlar kapitalizmin egemeniiğiyle birlikte da-
hada artmıştır. 

Insanlığın ve dünyanın sorunlarını, proletaryanın 
ve ezilen halkairın devrimleri üzerinde yükselecek 
olan sosyalizm sağlayacaktır. 

Değişen Kürdistan 

1514'lere kadar Bizans, Pers ve Arap istilalarına 
uğramakla birlikte tam olarak dize getirilemeyen 
Kürdistan, bu tarihten itibaren uzun sürecek sistemli 
bir sömürgeleşme sürecine sokuldu. Anadoluda, 
yıkılan Bizans'ın kalıntıları  üzerine kurulan Osmanlı  
Imparatorluğu ile Irandaki Safevi Imparatorluğu 
Kürdistan'm paylaşılması  amacı  ile, 	1514'te 
Çaldıran'da savaşa tutuşmuşlardı. Bu savaş  sonucun-
da galip gelen Osmanli Imparatorluğu, Kürdistan'ın 
büyük bir kısmını  egemenliği altına almıştır. Ancak 
yinede 	Kürdistan'ın 	bir 	kısmı 	Safevi 
Imparatorluğu'nun 	egemenliğin de 	kalmıştır. 
Kürdistan'ın parçalanmışhğını  sağlayan ilk ciddi 
adım işte bu savaşla ahlmıştır. Savaştan sonra Os-
manlılar, İdris-i Bitlisi'nin de yardımıyla, 
Kürdistan'da gevşek bir idari mekanizma 
oluşturmuşlar, merkezi devletin otoritesini süreç 
içerisinde geliştirmişlerdir. Böyle tedrici bir yol izlen-
mesinin birinci nedeni, Osmanlı  imparatorluğunun 
o dönemde esas olarak Avrupa'ya yönelmesidir. An-
cak, Viyana önlerinde Osmanlı  ordularınm bozguna 
uğraması  ve Avrupadaki ilerlemenin durdurul-
masıyla, Osmanlı lar bu kez Doğu'ya yönelmişler ve 
Imparatorluk sınırları  içerisindeki Kürdistan 
parçasmda merkezi otoriteyi sağlamlaştırmaya 
başlamışlardır. 1639'da Iran ve Osmanli 
Imparatorluğu arasında yapılan Kasr-ı  Şirin ant-
laşması  ile Kürdistan'ın parçalanmışlığı  resmileşmiş  
ve Osmanli egemenliğindeki Kürdistan parçasmda 
sömürge sistemi esas yanları  ile oturtulmuştur. 

Osmanlı  Imparatorluğu'nun yıkılması, ardından 
TC'nin kurulması  ve bu süreç sonunda 1923'te imza-
lanan Lozan antlaşması  ile, Kürdistan bu kez dört 
parçaya bölünmüştür. Iran ve Türkiye'den sonra ye-
ni kurulan Irak, Suriye devletleri, Kürdistan'ın birer 
parçasını  egemenlikleri altına alıp, sürekli geliştirilen 
bir sömürge boyundurluğuna sokmuşlardır. TC'de 
Kuzey Kürdistan'da otoritesini 1938'lere kadar tam 
olarak sağlamıştır. 

Ancak, Osmanli-Iran döneminde olduğu gibi, ye-
ni parçalanma döneminde de sömürge boyundur-
luğuna karşı  Kürt halkının isyanları  zincirleme bir 
şekilde gelişmiştir. 

Esas olarak Güney ve Doğu Kürdistan'ı  etkileyen 
Şeyh Ubeydullah, Sımko, Mamud Berzenci ayaklan-
maları, Kuzey Kürdistan'da ise; Koçgiri, Şeyh Sait, 
Ağrı, Dersim isyanları  sömürgeciliğe karşı  başlıca 
ulusal başkaldırılardır. 1938 Dersim isyanından son-
ra Kuzey Kürdistan 1960'lı  yılların sonuna kadar si-
yasi olarak durağan bir dönem yaşamıştır. Ancak 
Doğu ve Güney Kürdistan bu süre zarfında daha da 
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hareketlenmiştir. 
Doğu Kürdistan'da 1946'da Mahabat Kürt Cum-

huriyeti kurulmuş  ancak bu cumuhriyet çok fazla 
yaşamamıştır. Fakat aynı  tarihlerde kurulan KDP 
(Kürdistan Demokrat Partisi) Kürdistan genelinde 
ulusal-siyasi bir yapılanmaya dönüşmüş, daha sonra 
Güney ve Doğu Kürdistan'da oluşturulan ayrı  ayrı  
örgütler vası tası  ile silahlı  ulusal hareketlerin 
yürütülmesine zemin oluşturmuştur. 

Molla Mustafa Barzani önderliğindeki I-KDP, 
çetin mücadeleler vermesine rağmen Güney 
Kürdistan halkını  yenilgiden yenilgiye sürüklemiştir. 

I-KDP aşiret temelinde örgütlenmiş  burjuva-
milliyetçi ve feodal etkiler taşıyan bir ideolojiye da-
yanmıştır. Bu parti Kürdistan halkının özgücünden 
çok, pragmatik bir yaklaşımla hep diş  güçlere umut 
bağlamıştır. 1975 Cezayir antlaşmasınm imzalan-
masıyla Şahlan aldığı  diş  yardım kesilince yenilgiye 
uğraması, işte bu politikanın sonucudur. 

Aynı  durum 1-KDP için de geçerlidir. Bu hareket-
ler, geleneksel Burjuva-feodal yapıyı  aşamamış, 
dargörüşlü burjuva-milliyetçi çizgiden öteye gide-
memişlerdir. Onlardaki askeri radikalizm siyasi radi-
kalizmle birleşmemiş, dolayısı  ile reformculuğa da-
yanan siyasi gerililik, her zaman askeri radikalizmi 
güdükleştirip yenilgiye uğratmıştır. Bu ve daha 
önceki Kürt halk hareketleri Kürdistan tarihine 
değerli kazanımlar eklemişlerse de, çağdaş  olmayan 
siyasi-ideolojik ve örgütsel yapıları  nedeniyle Kürt 
halkini zafere götürememişlerdir. 

Bu durum yanlızca önderliğin subjektif konu-
muyla ilgili değildir. Yaşanılanm temelinde objektif 
nedenler de yer almaktadır. Yüz yıllarca süren 
sömürgeci talan ve baskı, Kürt toplumunun ekono-
misinin geri kalmasına neden olmuş, sosyal yaşamda 
demokratikleşmeyi ve örgütlenmeyi engellemiş, 
halkı  kültürsüzlüğe ve cahilliğe mahkum etmiştir. 
Böyle bir sosyal-ekonomik yapının çağdaş  ulusal ha-
reketler geliştirmemesi bir açıdan normal 
karşılanabilir. Ancak bu objektif durum hiç bir za-
man siyasi önderliğin geriliğini haklı  çıkarmaz. 
Çünkü halkın düzeyinde olan bir "önderlik" gerçek 
bir önderlik olamaz. Kendilerini "halk önderi" ilan 
edenler, ya halktan gerçekten ileri olmalıdırlar yada, 
önderlik iddiasmdan vazgeçmelidirler. 

Günümüzde de; Doğuda 1-KDP, Güneyde 1-KDP 
ve KYB önderliğinde yürüyen bir ulusal hareket 
vardır. Doğu Kürdistan'da, 1979'da Şahhğın 
yıkılması le büyük bir gelişme gösteren ve ülkenin 
önemli bir kısmını  kurtaran I-KDP, (O dönem Kome-
la da ulusal harektin içerisindeydi) daha sonra bu 
bölgeleri Humeyni güçlerine kaptırıdı. Sonradan 
kendisini kısmen toparlasa da bugün umut verici bir 
durumda değildir. Ayrıca, I-KDP Genel Sekreteri 
Abdurrahman Kasımlo'nun katledilmesi de bu parti-
ye önemli bir darbe indirmiştir. Fakat I-KDP'nin halk 
üzerinde derin bir etkisi vardır. Dolayısı  ile uzun  

süreçte ulusal hareket I-KDP'nin önderliğinde 
yürüyecektir. 

Güney Kürdistan ise, son yıllarda çok trajik olay-
lara sahne oldu. Önce, Irak-Iran savaşı, daha sonra 
Körfez savaşı  Güneyli Kürtlere kısmi bir rahatlık 
sağlamış, ancak onlar bu fırsatları  ya başkalan he- 
sabına 	savaşmakla 	yada 	pineklemekle 
geçirmişlerdir. Her savaşın sonunda; ya umut 
bağladıkları  diş  güçlerin oyununa gelerek ayak-
lanmışlar ve ayaklanmalan kanla boğulmuştur. Yada 
Saddam'ın gazabmm üzerlerine çökmesini bekle-
mişlerdir. Halepçe katliamı, diğer parçalara 
sığınmalar bu süreçte yaşanılan en dramatik olay-
lardır. Bu gün Güney Kürdistan'm sosyal ve ekono-
mik yapısı  tamamen tahrip edilmiş, halk ise sefalete 
mahkum edilmiştir. 

Halkı  sürekli savaş  içinde olan toplumlarda eko-
nomik ve sosyal yapı  gelişmez yada tek yanlı  gelişir. 
Bu durum çağdaş  sınıflarm oluşumunu engeller da-
hası, varolan sınıflar arasındaki çizgileri belirsiz 
kılar, toplumsal gelişmeyi de yavaşlatır. Uzun 
yıllardır Güney ve Doğu Kürdistan parçalannda in-
sanca yaşamaktan ahkonmuş  insanlarımızın gerçeği 
işte burada yatmaktadır. 

Bu süreçte de, emperyalistlerle Saddam arasında 
var olan çelişki nedeniyle Güney Kürdistanda. bir 
otorite boşluğu oluşmuş, I-KDP ve KYB bu 
boşluktan yararlanarak, Güneyde etkinlik 
sağlamışlardır. Yapılan özerklik görüşmeleri 
çıkmaza girmiştir ve görüşmelerin 	geleceği 
açısından bütün umutlar ortadan kalkmıştır. Şimdi 
ulusal güçler kendi başlarma bir süreç başlatmaya 
çalışıyorlar. Nisan ayında yapılacak ulusal parlamen-
to seçimleri bu konuda bir adımdır. Görülen diğer 
olumlu gelişme, ulusal güçlerin ekonomik ve teknik 
örgiitlenmeye yönelmeleri ve bazı  siyasi-kültürel 
yapılanmalan oluşturmalarıdır. Ancak yine de bu 
güçlerin gözü dışardadır. TC-ABD ve Avrupa devlet-
lerine son günlerde yapılan geziler "Icazet" kokusu 
yayıyor. Kısacası  Değişen dünyada Güney, Doğu ve 
Güney Batı  Kürdistan parçalannda önemli 
değişiklikler yaşanmış, ancak bu parçalardaki 
Kürtlerin yaşamında olumlu yönde pek bir değişme 
olmamıştır. 

KUZEY KÜRDISTANDA DURUM 

Diğer parçalara nazaran hızlı  değişimlerin 
yaşandığı  parça Kuzey Kürdistan olmuştur. 12 Eylül 
askeri darbesi ile başlayan süreç, 1984 yılında 
PKK'nın gerilla mücadelesini başlatmasıyla yeni bir 
aşamaya girdi. PKK gerila hareketini 8 yıldır 
sürdürüyor ve eylemlerini hemen hemen bütün Ku-
zey Kürdistan'a yaydı. Göze çarpan diğer bir nokta; 
gerilla hareketinin içerde ve dışarda (Avrupada) gi-
derek siyasi bir güç olması, Kürtlerin önemli bir 
kısmının desteğini almasıdır. Bu durum PKK'ye 
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haklı  bir meşruluk kazandırmıştır. Nitekim; PKK 
parlamento seçimlerine bile etkide bulunmuş  ve bu 
etki de Türk siyasi çevrelerince istenmeye istenmeye 
kabul edilmiştir. PKK hareketinin K.Kürdistan'da 
önemli sosyal ve siyasal gelişmelere ve değişimlere 
neden olduğu bir gerçektir. K.K'da kimlik sorunu 
artık aşılmış, Kürt kimliği sahibini bulmuştur. Türk 
hükümeti de bu işten "kazançlı" çıkmış, "Doğuda" 
Kürt diye bir "topluluğun" yaşadığını  tespit edebil-
miştir. 

K.K.'da Ulusal hareketin gelişmesi belli oranda 
uygun olmayan koşullar içerisinde olmuştur. Elbette-
ki gerilla savaşı, onunla birlikte yürüyen siyasi 
mücadele, çok hızlı  bir şekilde kitleleri eğitir. Lenin 
deyimiyle; "Devrim kitleleri eğitir." Ancak unutma-
yalım ki; gerilla savaşı  özgün bir savaşım 
yöntemidir. Yani, Lenin'in bahsettiği devrimlerin 
mücadele yöntemlerine pek benzemez. Eğer gerilla 
savaşı  daha önceden kitle içerisinde oluşturulmuş  iyi 
bir politik temele, yada, örgütlülüğe dayanmamışsa 
iş  biraz zorlaşır. Dünyadaki pek çok gerilla hareketi 
(Örneğin: El salvador, Peru, kısmen Filipin gerilla 
hareketleri) bu sorunla karşı  karşıyadır. Bu hareket-
ler çoğunlukla şehirlerde iyi bir örgütlülüğe ka-
vuşamamışlardır. Şehirler devletin denetiminde, 
ku-lar gerillanın denetiminde kalmış  ve bu durum 
uzun süre bozulmadan denge halinde sürmüştür. 
Bunun nedeni en başta şehirde devrimin temel dina-
miği olan işçi sınıfmm kazanılmaması  ve politik 
mücadeleye sokulamamasıdır. Bu alanda gerilla sa-
vaşımı  verilen diğer ülkeler Kürdistandan daha ileri-
dirler. Bizde ulusal kurtuluş  hareketi sözkonusu ol-
duğu için şehirlerdeki kitlenin daha rahat 
kazanılması  gerekir. Bu, küçük burjuvazi açısından 
sağlanmıştır. Ancak işçi sınıfı  ve diğer şehir 
emekçileri hala ulusal harekete aktif olarak 
katılmamışlardır. Bunda K.Kürdistan proletaryasının 
nicelik ve nitelik geriliği, sömürgeci kurumların 
faşist baskısı  önemli rol oynasada, belirleyici etken 
sosyalist ve yurtsever hareketlerin tavrıdır. Sosyalist-
ler ve yurtseverler işçi sınıfmı  ve diğer emekçileri ne 
sendikal-demokratik, nede politik kurumlarda 
örgütlemeyi önlerine koymamışlardır. Gerçekte bu 
öncelikli bir görevdir. Bu eksiklik; ulusal mücadele 
ile toplumsal mücadele arasındaki bağın iyi bir 
şekilde kurulamamasından kaynaklanıyor. Herkes 
"devrimin kitlelerin eseri olduğunu" biliyor. Ancak 
kimse kitlelerin devrim hareketine, kendi politik ku-
rumları  yanında sendikal-demokratik örgütleri ile 
katılacağını  görmüyor, yada bilsede önemsemiyor. 
Ne yazık ki, söz konusu yönelim hala geçerlidir. 

Bu gerçeklik ışığında bu günkü ulusal hareketle 
ilgili şu özellikleri tespit ediyoruz. 

* Ulusal hareket alan olarak çok genişlemiş  ancak 
nitelik olarak cılız kalmıştır. Sorun; kimliğin bilincine 
yarma, bu kimliği devlete kabul ettirme ve devlet 
zulmünün bitirilmesi çerçevesine indirgenmiştir. 

Önderliğin subjektif niyeti ne olursa olsun halkın ey-
leminin içeriği bu çerçevededir. Kaldı  ki önderlikte 
bu konuda çok ilerde değil, SHP-HEP ittifakmın des-
teklenmesi ve bazı  "uzlaşma" önerileri bunu 
gösteriyor. 

* Halkın mücadeleye katılımı  hemen hemen 
tümüyle önderliğin yarattığı  siyasi örgütler 
vası tasıyla oluyor. Kitlelerin demokratik-sendikal 
örgütleme düzeyi geri olduğundan cepheye, 
mücadeleye katılım ulusal boyutuyla kalıyor. Elbete 
halkın bugünkü örgütlülük düzeyi dünden kat ve 
kat üstündür. Yeni oluşturulan kültürel ve siyasi ku-
rumlar, aydın, gençlik, kadın örgütlenmeleri 
yadsınamaz. Ama bu yapılar gerçekten gerilla hare-
ketinin düzeyine, yada devrimni-demokratik 
mücadelenin niteliğine uygunmudurlar? Işte bu nok-
ta tartişıhr bir durumdadır. Ne yazık ki bu soru, en 
üst siyasi örgütlenmelerden biri olan ulusal kurtuluş  
cephesinide kapsıyor. 

Gerçekte bizim devrimimiz ulusal ve demokratik 
olmak üzere iki bileşenlidir. Bu iki bileşen kopmaz 
şekilde biribirine bağlıdır. Ulusal sorun aslında de-
mokratik bir sorun olmakla birlikte, özgül bir de-
mokratik istem olduğundan diğer demokratik sorun-
lardan ayrılır. Ancak bu istem genel demokratik 
istemlerle birleştirilmezse, bu uğurda verilen 
mücadele güdükleşir ve cılız kalır. Ülkemizde varo-
lan diğer demokratik sorunlar; Toprak sorunu, 
Kadro sorunu, ulusal azınliklar ve mezhepler soru-
nu, işçilerin ve diğer emekçilerin (ücret, sendika gi-
bi) sorunları, sınıflarm ve kişilerin siyasal 
örgütlenme ve düşünce özgürlüğü gibi sorunlardır. 
En başta kitleler bu haklarının bilincine varmalı, da-
ha sonrada bu haklan yine kendi mücadeleleri saye-
sinde, bizzat kendi politik-demokratik-sendikal 
örgütleri ile alacaklarının bilincini kazanmahdırlar. 
Bu tür örgütler kitleleri mücadeleye daha kararlı  ve 
yığınsal şekilde sokar. Işte bu demokratik yan ulusal 
kurtuluş  mücadelesiyle birleştirilirse "Ulusal De-
mokratik Devrim" o zaman gerçek anlamını  bulur. 

K.Kürdistan'da hatta diğer parçalarda gerilla sa-
vaşlan (yada Peşmerge savaşları) önceden 
oluşturulmuş  devrimc-demokratik yığın örgütlerine 
dayanmanışlardır. Genellikle politik kitle temeli ge-
rilla savaşı  sürecinde oluşturulmaya çalışılmıştır. Bi-
zim "uygun olmayan koşullar"dan kastetiğimiz işte 
bu durumdur. Bazı  arkadaşlar bu "tersliği"; 
"Kürdistandaki sömürgeci baskının çok ağır" olması  
ile, yada "Kürdistan çok özgün bir ülkedir. Diğer 
ülkelere benzemez." Veya, Sayın Ismail Beşikçin ifa-
desiyle "Kürdistan sömürge bile değildir." türünden 
tespitlerle açıklıyorlar. Bence bu belirlerneler, 
Kürdistana aşırı  "özgüncü" bakışın ürünleridir. Bun-
lar ve benzeri teorileri esas aldığımızda, Kürdistan 
neredeyse "toplum biliminin ilkelerinin işlemediği 
bir ülke" gibi görünüyor. "Özgüncü" bakışm en tehli-
keli tarafı; temele "özgünü" oturttup, her şeyi genet 
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ilkelerden soyut bir şekilde, "özgün"lükle 
açımlamaktır. Bu evrensel" bilim birikimind en yok-
sunlaşma ve tabiki yenilgi anlamı  taşır. Bunları  
söylerken ağır sömürge koşullarını  unutuyor değiliz. 
Ancak devrimciler kendilerini koşullann mahkumu 
olarak kabul etmezler. A,yrıcada koşullar her zaman 
çok kötü de olmamıştır. Orneğin; 1980 öncesinde yu-
karda bahsettiğimiz politik kitle temeli yaratilamaz 
mıydı? Bizim bildiğimiz o dönemde sadece 
DDKD'nin 10 binlerce üyesi vardı. 0 halde "tersliği" 
sadece koşullarda aramamalıyız, aynı  zamanda ken-
di politik yönelimlerimizi ve eylemlerimizide sorgu-
lamalıyız. 

Ancak bu durum geride kaldı, şimdi farklı  
koşullar yaşanıyor. Artık yaşama "zorunluluklar" 
hükümediyor. Yine de; süreç tersinden de işlese, kit-
leler örgütlü hale getirilmelidir. Elbette bu örgütler 
en başta politik olmalı  ancak demokratik-sendikal 
örgütler de kesinlikle ihmal edilmemelidir. Bu 
örgütler yeni toplumda da gereklidir. Hatta şunu 
söyleyebiliriz; bu günden yeni toplumun öncül ku-
rumlarını  yaratamazsak, kuracağımız toplum da ye-
ni olmaz. Burada şu bahane ileri sürülebilir. 
"Mücadele çok şiddetlidir ve çok ' üst boyutta 
sıçramıştır, saydığınız örgütler bu boyutun gerisinde 
kalır. Bizim o geri işlerle uğraşacak zamanımız yok." 
Bu bahne kısmi bazı  gerçekleri içersede yinede 
önümüzde duran; başta işçi sınıfı  olmak üzere tüm 
halkı  örgütlemek görevini ortadan kaldırmaz, sadece 
erteler. 

K.K'DA ULUSAL VE TOPLUMSAL KURTULUŞ  
MÜCADELESİNİN GELECEĞI 

Sömürgecilerin bütün geri bıraktırma çabalarına 
rağmen tarihsel zorunluluk olarak Kürdistanda kapi-
talizm gelişmiştir. Özellikle K.Kürdistan için ko-
nuşursak; 1970'lerdeki yarı-feodal yapı  1980'li 
yıllarda (TC'nin gittikçe uluslar arası  pazara açılması  
nedeniyle) hızlı  bir şekilde kapitalist yapıya 
dönüşmüştür. Bu dönüşümü en çıplak şekliyle, 
tarımda makinalaşma, şehir nüfusunda artış, kir 
nüfusunda erime ve işçi sayısının artışında 
görebiliyoruz. K.Kürdistan uluslararası  kapitalist pa-
zarın bir halkası  olmuştur. Dolayısıyla kapitalist top-
luma özgü sınıflar K.Kürdistanda oluşmuşlardır. K.K 
nüfusu artık emekçi ağırhkhdır ve ayrıca kent-kır 
nüfusu hemen hemen eşitlenmiştir. Bu değişimde 
ekonomik nedenlerin yanında siyasi nedenlerde rol 
sahibidir. Bugün Kürt toplumunun önemli bir kısmı  
emeğini satmadan geçinemiyor. Proleter, yarı-
proleter (yoksul köylüler, mevsimlik işçiler) 
Kürdistan 	nüfusunun 	çoğunluğunu 
oluşturmaktadır. Diğer yandan gittikçe eriyen küçük 
köylüler ve şehirlerdeki küçük esnaf, serbest meslek 
sahibi bazı  kesimler, yüksek dereceli memurlar da 

Kürdistanda kalabalık bir küçük burjuva sınıfını  
oluşturmaktadırlar. Bu sınıflar Kürdistan'm ezilen, 
sömürülen smıflandırlar. Bu nedenle de Ulusal De-
mokratik Devrimin temel güçleridirler. Yine 
ülkemiz kırında zenginleşen köylüler, şehirde bazı  
mütahitler, tüccarlar, sanayiciler, kalabalık olmayan 
bir yerel (milli) burjuva sınıfı  oluşturmaktadırlar. Bu 
sınıf sömürgeci talan ve baskıdan etkilendiği için bel-
li bir yere kadar ulusal mücadeleyi destekleyebilir. 
Ancak bu sınıf; UDD'nin demokratik yönde ge-
lişimi, devrimin emekçi temele oturması, sınıf 
farklılaşmasının dahada netleşmesi nedeniyle, devri-
me karşı  gittikçe kararsızlaşır. Bu nedenle, ulusal 
kurtuluş  mücadelesinde bu sınıfla ittifak taktik 
düzeyde olmalıdır. 

UDD'in hedefi olan işbirlikçi tekelci burjuvazi; 
sömürgeciliğin ülkemizdeki temel dayanağıdır. Bu 
burjuvazi çoğunlukla devlet uzantısı  şeklindedir. 
Ancak, devletle işbirliği halinde ve Prusya tipi bir 
geçişle kapitalistleşen eski büyük toprak ağalarını  da 
bu sınıf içerisinde görmek gereklidir. Dolayısı  ile em-
peryalizm, sömürgeci tekeller ve onların 
ülkemizdeki işbirlikçileri, ülkemizin toplumsal ilerle-
mesinin karşısında yer alırlar ve bu nedenlede 
UDD'nin hedefi olurlar. Bunların yanısıra, feodal 
kalıntılar ve diğer gerici kurumlar da kimi zaman 
sömürgecilerle içiçe geçebiliyorlar. 

Sömürgeciler, ülkemizi zorla işgal edip, 
halkımızın siyasi hükümranlığma son vermişler, 
ülkemizin ekonomisini tamamen kendi çıkarlan 
doğrultusunda işletip, ulusal irademizi, kimliğimiz 
ve kültürümüzü tahrip etmişlerdir. Bu ağır sömürge 
koşullan dışında ülkemiz 4 parçaya bölünmüş, 
böylece ulusal toplumsal gelişmemiz önüne yeni bir 
engel konulmuştur. 

Ülkemizde düşünce, örgütlenme, yönetime 
katılma, insanca çalışma hakları  yoktur. Kısaca belir-
tirsek; ülkemizin-toplumumuzun Bağımsızlık-
Demokrasi ve Birleşme sonurları  vardır. Bu sorunlar 
çözülmeden ülkemiz ve toplumumuz özgürce eko-
nomisini, kültürünü geliştiremez, insanca 
yaşayamaz. Ülkemizde toplumsal ilerlemeyi 
hızlandırmanm birincil koşulu; yukarda saydığımız, 
Bağimsizlik-Demokrasi-Birleşme 	sorunların 
çözümüdür. İşte UDD bu sorunları  çözmekle 
yükümlüdür. UDD ülkemizin kutuluşunun birinci 
adımıdır. Bu adını  bizi sömürgeci tekellerden, em-
peryalizmden ve işbirlikçilerden kurtaracaktır. 

UDD esas yanıyla politik bir devrimdir ve 
öncelikle ülkemizin politik sorunlarını  çözer. Bilin-
diği gibi politik sorun gerçekte iktidar sorunudur. 
Gerçektede halkımızın bu aşamadaki birincil sorunu; 
kendi özgücüne dayanan, demokratik olarak 
oluşturulmuş  bir iktidara sahip olamamaktır.r 
Halkımızın bugünkü geriliğinin temel nedenlerinden 
binde, kendisini iktidar (yada devlet) olarak 
örgütleyememesidir. Halka dayanan demokratik bir 
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iktidar 	olmadan, 	demokratik . bir 	toplum 
örgütlemenin olanağı  yoktur, Bu nedenle 
yaşadığımız aşamada halkımızın hedeflemesi gere-
ken iktidar; Devrirnci-Demokratik Halk iktidarı  ol-
malıdır. Günümüzde ulusal kurtuluş  hareketinin 
program" öz olarak "DDHİ'nın kurulması yla ifade 
edilibilir. Buraya kadar anlattığımız ulusal kurtuluş  
adımı, kurtuluş  sürecimizin, yada tam olarak 
özgürleşmemizin ilk aşamasıdır. Yukarda belirt-
tiğimiz gibi K.Kürdisan geri de olsa kapitalist bir 
yapıya sahiptir. Bu nedenle ülkemizde kapitalizme 
özgü yeni sınıflar, bu sm"flarla biıriiktede yeni bir 
sınıf mücadeleleri süreci oluşmuştur. Ülkemizin top-
lumsal yapısı  artık emek-sermaye çelişkisi üzerinde 
yükseliyor. Proleterya ve diğer emekçilerin burjuva-
ziyle olan çelişkileri ve mücadelesi hergün biraz da-
ha gelişiyor, biraz daha berraklaşıyor. Ulkemizde de 
emek-sermaye çelişkisi çözülmeden, üretim araçlari 
üzerinde özel mülkiyete ve sömürüye son verilme-
den toplumun gerçekten özgürleşmesi/kurtuluşu 
sağlanamaz. Dünya proletaryasmın ve ezilenlerinin 
nihayi kurtuluşunu ifade eden bu istem, Kürdistan 
proletaryasın"n ve ezilenlerinin de nihayi istemidir. 
Bu istem birliği; tüm dünya proleterlerini ve ezilen 
haiklarıru emperyalizme-kapitalizme karşı  ulusal-
toplumsal kurtuluş  cephesinde birleştirir. 

Ozetlersek, toplumumuzun gerçek kurtuluşu sa-
dece ulusal kurtuluşla sınırlı  değildir. Aynı  zamanda 
toplumumuzun kapitalist yapısından gelen, emek-
sermaye çelişkiside çözülmeli, hertürlü sömürü orta-
dan kaldırılmalıdır. Gerçek kurtuluşa ancak bu nok-
tada ulaşılabilir. Bilindiği üzere emek-sermaye 
çelişkisi toplumsal bir devrimle, yani sosyalist dev-
rimle çözülür. Kürdistanda sosyalist devrim, UDD 
zaferi sonrası  göndeme gelecektir. Bu iki devrim bir 
zincirin iki halkasıdır. Kürdistan bağımsız bir ekono-
mik ve siyasi yapıya sahip olmadıkça, sosyalizme 
geçiş  de sağlanamaz. Gerçektende bugün 
sömürgecilerin açık işgali sürdükçe, Kürdistanda 
özgür bir yaşam örgütlemek mümkün olmayacaktır. 
Bu nedenle sosyalizm gibi bir özgürlük toplumu 
oluşturmak için, öncelikle sömürgeci yapının tasfiye 
edilmesi gereklidir. UDD bu görevi yerine getirecek 
ve Sosyalist Devrimin yolunu açacaktır. Ondan sonra 
gelen görevimiz, nihayi kurtuluş  için, UDD'i kesinti-
siz bir şekilde Sosyalist Devrime dönüştürmektir. Bu 
görevi ancak proleterya smıfınm siyasal eylemi ve 
onun bağımsız sınıf partisi aracılığıyla yerine getire-
biliriz. 

Proleter Sosyalist Parti ve Ulusal Kurtuluş  Cep- 
hesi 

UDD'in zafere ulaştırılmasında temel sorun bir 
avuç işbirlikçi dışında, tüm ulusu sömürgeciliğe 
karşı  bir cephede birleştirebilmektir. Tüm sınıflı  top-
lumlarda olduğu gibi, Kürdistan toplumunda da  

farklı  sınıfların farklı  ideolojileri ve politik dav-
ranışları  vard ır, UKC bu farklı  sınflarm ortak 
çıkarlarmın üzerine oturtulmuş  politik bir örgüttür. 

Cephenin kendisi gerçekte çok sesliliği ifade eder. 
Devrimle karşı-devrim arasındaki mücadele keskin-
leştiği zaman, smıf hareketlerinde, yada sınıfların po-
litik temsilcilerinde bir bloklaşma başlar. Bu blok-
laşma sonucunda biribiriyle savaşa tutuşan cepheler 
oluşur. Ulusal cephe; çeşitli ulusal güçlerin işgalci 
sömürgeci güce karşı  biraraya gelerek, ortak payda-
ları  tespit etmeleri ve bu ortak paydalar temelinde 
ortak eylem yürütmelerini ifade eder. Proletaryada 
bir s"iiif olarak kendisini, sınıf çıkarları  
doğrultusurda örgütlemeli, diğer sınıflar gibi kendi 
partisi araciliğiyla Ulusal Kurtuluş  Cephesine 
katılmahdır. Sınıf çıkarları  gereği UDD'in ve Sosya-
list Devrimin temel ve önder gücü olan proletarya, 
UKC'de yer almalı, aynı  şekilde kendi damgasını  
ulusal kurtuluş  mücadelesine ve UDD'ye vurmalıdır. 
Proletarya ve onun partisinin ideolojik-fiili 
öncülüğünde gelişecek bir UKM ve UDD, hem en 
kısa ve kayıpsız yoldan zafere ulaşır, hem de bunun-
la kalmayıp sosyalizme kesintisiz bir şekilde yürür. 
Bu nedenle toplumsal kurtuluşu hedefleyen sosya-
listlerin, UKM'ini sosyalist bir proleter önderliğe ka-
vuşturmaları  acil bir görevdir. Bu görevin 
başarılması  için öncelikle Kürdistan poreletaryas"nın 
bağımsız sınıf partisinin oluşturulması  gereklidir. 
Proletarya partisi öncülüğü UKM'in yenilgiye 
uğramasını  önleyecek onun kararli bir şekilde 
yürütülmesiııi sağlayacaktır. Proletaryanın önderliği 
aynı  zamanda bu güne kadar ulusal harekete ege-
men olmuş  burjuva-milliyetçi anlayış  ve önderlikleri 
aşacak, toplumu çağdaş  kurumlar üzerinden yeni-
den örgütleyecektir. 

Bugüne kadarki ulusal kurtuluş  hareketlerine 
bakıldığında hepisinin burjuva, feodal ve küçük bur-
juva nitelikli önderliklere sahip oldukları  rahatlıkla 
görülür. Bunun sonucunda ise; yenilgiler, tutarsız üt-
tifaklar ve ağır kayıplar oluşmaktadır. Kürdistan ulu-
sal kurtuluş  hareketi yeni bir tarihsel döneme girmek 
zorundadır. Bu dönem proletarya önderliğinde 
yaşanacaktır. 

Günümüze de hem proletarya örgütsüzdür, hem-
de, UKC'î tüm ulusal güçleri kapsamıyor. Kendisi-
ne "proletaryanin öncüsü" diyen partiler var ancak 
proletarya örgütlü değil, yada ulusal kurtuluş  cephe-
si var ama tüm ulusal güçler bu cephede yer 
almıyor. Işte bunlarda ülkemizin diğer "ters-
lik"leridir. UKC anlayişi "tek parti," "tek çizgi" olan-
lar, elbette Kürdistan gibi sm"fli toplumda ne işçi 
s"nıfını  örgütleyebilirler, nede tüm ulusal güçleri 
birleştirebilirler. 

Bize göre bugn sosyalistlerin birincil görevi sos-
yalist bir proletarya partisi yaratmaktır. Bu yaratılip 
politik alanda söz sahibi olmadıkça U.K.C'inde ge-
rekli görevi yerine getirmek mümkün olmayacaktır. 
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İyiliin, Güzelliğin, Dostluğun yanı  sıra, Bağımsızlığın 
ve Özgürlüğün Meşalesi Olan Newroz'a Girerken. 

NEWROZ, GÜNCEL DURUM VE 
GÖREVLER 

C. SEYDO 

azı  olaylar vardır ki; 
halkların tarihinde yer 

edınmişlerdir ve belli bir tarih 
kesitinde halkların kaderinde 
belirleyici bir rol oynamiş-
lardır. Bu olaylar, nesilden ne-
sile aktanlıp anılmış  ve 
yaşatılmışlardır. Her yıl 21 
Mart'ta kutlanan Newroz, Kür-
distan halkı  için bu tür bir 
olaydır. Yaldaşık 2500 yıl 
önce yaşanmış  bir özgürlük 
hareketi olan Newroz, zulüme, 
zorbaliğa ve baskıya karşı  kur-
tuluşun simgesi olmuştur. 
Newroz'un Kürt halkı  için ulu-
sal baskıya karşı  özgürlüğün 
me-şalesi olarak geleneksel-
leşmiş  olması, başka bir 
biçimde açıklanamaz. 

Newroz, Kürdistan halkı  
için iyiliğin, güzelliğin, dost-
luğun ve barışın bir sembolü 
olmasının yanı  sıra, ulusal kur-
tuluşun da sembolüdür. Kısa-
cası  Newroz; Ulusal bağım-
sızlık ve özgürlük günüdür. 
Kürdistan halkı, Newroz'u her 
koşul altında bu anlamıyla kut-
ladı, bu anlamıyla nesilden ve-
sile aktardı. 

Kürdistan işgal ve Kürt 
halkı  sömürgeci boyunduruk 
altına alındıktan bu yana; 
Newroz bağımsızlık ve özgür-
lük için mücadele günü olarak 
daha bir anlam kazandı. Uzun 
yıllar boyunca 	sömürgeci 
güçler Kürt halkını  ortadan 

kaldırmanın çabası  içinde ol-
dular. Bu amaçla Kürt halkı  
yüzlerce kez katliamlara, 
sürgünlere tabi tutuldu. Dili, 
kültürü ve ulusal kimliği yok 
edilmek istendi. Işgalci güçler, 
halkımızın ulusal bağımsızlık 
ve özgürlük sembolü olan 
Newroz ateşini de söndürmeye 
çalıştılar. Ne ki, halkımızın di-
lini, kültürünü ve ulusal kim-
liğini unutturmak ve ortadan 
kaldırmak amaçlarına ulaşama-
dıkları  gibi, Newrozun özgür-
lük, güzelllik ve barış  için her 
21 Mart'ta yakılan ateşini de 
söndüremediler. Halkımız cam 
pahasına da olsa Newroz ateşi-
m yaktı  ve canlı  tuttu. Ulusal 
baskıya karşı  hep direniş  
içinde oldu. 

Fakat, uluslararası  koşul-
ların yarattığı  olumsuzluklar, 
hareketin başuıı  çeken güçlerin 
konumu, parçalanmışlık ve 
sömürgeci güçlerin askeri 
üstünlüğü gibi başka birçok 
nedenden dolayı, bu ulusal di-
renişler başarıya ulaşamadılar. 
Ancak ulusal direnişler ve is-
yanlar hep var oldular. 

Bugün gelişen ulusal hare-
ket karşışmda, Kürt halkının 
inkarına dayanan anti-Kürt Ke-
malist ideoloji iflas etmiş  du-
rumdadır. TC devletinin resmi 
ağızları, Kürt ve Kürdistan 
gerçeğini yürekleri yana yana 
kabul etmek zorunda kaldılar. 

Kürt ve Kürdistan gerçeğini 
bir türlü sindiremeyen ırkçı  
Kemalist ideologlar, bu kez de 
Kürt hakınm ulusal kurtuluş  
geleneği Newroz'un bir "Türk 
Ergenakon geleneği olduğunu" 
zırvalamaya başladılar. Tarihi 
tarafsız tarihçilerden okuyan 
herkes lvu iddianın bir ucube 
olduğunu bilir. Nasıl ki, 
"Türkiye'de Kürt yoktur. Her-
kes Türk'tür" ırkçı  tezinin kuru 
bir yalan olduğu anlaşılmışsa, 
Newroz üzerine Kemalist ide-
ologlar tarafından ileri sürülen 
tezin de kuru bir yalan olduğu 
çok geçmeden anlaşılacaktır. 

Newroz özünde hani (yani 
Kürtler, Persler, Afganlar ve 
Beluci) halkların, yüzyıllardır 
kutladığı  bir bayramdır. An-
lamı  da "Yeni Gün"dür. Ancak 
Kürtler için Newroz'un zulüm-
den ve zorbaliktan kurtuluş  
günü gibi bir anlamı  ve gele-
neği de vardır. Bu gelenek, 
Kürtlerin atalarının, liderleri 
Cemşid ve Demirci Kawa 
önderliğinde Asur devletine 
karşı  isyan etmeleri ve özgür-
lüklerine kavuşmalarından gel-
mektedir. 

Irkçı  Kemalist ideologlar, 
Newroz'un Kürt halkı  için 
taşıdığı  anlamı  çarpıtmak, içini 
boşaltmak amacı  ile bu ucube-
leri üretmekteler.Ancak Kürt 
halkı  bu ucubeleri boşa 
çıkartmasmı  bilecektir. 
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Yeni Bir Newroz'a Girer-
ken Durum ve Görevler 

Yeni bir Newroz'a girerken 
ülkemizde, kitlesel direniş  ve 
protestolar giderek yaygınla-
şıyor. Hareket ulusal çapta ge-
lişmeye gebe bir durumda. 
Ayrıca, Kürt ve Kürdistan so-
runu uluslararası  bir sorun ola-
rak tartışılmakta. 

Bu gelişmeler karşısında 
SHP-DYP koalisyon hükümeti 
ve devletin birçok kurumu; bir 
yandan "Kürt gerçeğini kabul 
ettiklerini ve bu yönde çözüm 
önerileri getirdiklerini iddia 
ederken, diğer yandan Kürt 
halkına karşı  baskı  terör ve 
katliamlar pervasızca tırman-
dırılıyor. Gün yok ki yeni bir 
cinayet işlenmesin, ya da bir 
yurtsever kaççırılıp kurşuna di-
zilmesin. Ukkemizde "karan-
lık" örgütler (Konrt- Gerilla, 
Hizibi-Kontra vb.) açık ve 
gizli terör faaliyetleri için-
deler. TC devleti, baharda top 
yekün bir saldırı  için gerekli 
ortamı  ne pahasına olursa ol-
sun hazırlamaya çalışıyor. Bu 
saldırılar, dağdaki gerilla ile 
sinirli kalmayacak, Kürt halki-
nm sosyalist-yurtsever-demok-
rat bütün güç ve insanlanna 
yönelik olacaktır. Son altı  ayda 
"fali meçhul" (daha doğrusu 
faili belli) işlenen cinayetler ve 
yaratılan provakasyonlar bu-
nun bir işaretidir. Kısacası, 
SHP-DYP hükümeti Kürt 
halkina "zeytin dala"ni silahın 
ve terörün gölgesinde uzatıyor. 

Koalisyon Hükümeti'nin; 
"demokratikleşme", "Kürt 
halkına AGİK prensipleri 
doğrultusunda haklar tanı-
ma", ve "insan hakları" gibi 
söylem ve vaatlerinin içi boş  
birer propaganda sloganı  ol-
duldan geçen üç aylık sürede 
ortaya çıkmıştir.Kaldı  ki, Koa-
lisyon hükümeti Kürdistan'a 
ilişkin bazı  adımlan atmak is- 

tese bile, bu kağıt üzerinde ka-
lacaktır. Çünkü Kürdistan'da 
karar sahibi olan tek güç Milli 
Güvenlik Kuruludur. MGK-
'nun onayından geçmeyen hiç 
bir karar hayata geçmez. 
Böylece, Kürt ve Kürdistan so-
rununun çözümünde, devletin 
temel politikasının bütün ulu r 
sal güçlere ve Kürt halkuıa 
karşı  şiddet uygulamak ve zor-
la imha etmek olduğu bir kez 
daha ortaya çikmiştir. Bugün 
devlet, Kürt sorununun çözü-
mü için verdiği vaatlerin yeri-
ne getirilmesinin hazırlığı  için-
de değil, aksine Kürt halkına 
karşı  topyekün bir saldırı  
hazırlığı  içindedir. 

Devletin plan ve yönelim-
leri bu iken, halk hareketinde 
ulusal bilinç ve direniş  giderek 
boyutlanıyor. Hareketin bu-
günkü düzeye gelmesinde ge-
rillanin büyük payı  olmasına 
karşın, 80 öncesi ve sonrası  
Kürdistanlı  bütün siyasi güçle-
rin çeşitli alanlarda ve 
biçimlerde yürütüğü mücade-
lelerin katkısının oldugunu ka-
bul etmek gerekir. Her gücün 
kendi çapında buna katkısı  
söz konusudur. 

Öte yandan, ulusal hareke- 
tin boyutuna ve örgütlülük 
düzeyine bakıldığında, var 
olan mevcut yapılanmalan 
aştığı  görülmetedir. Hareket 
Bağımsızlık, Demokrasi, Bir-
leşme ve Sosyalizm talepleri 
doğrultusunda yön verebilecek 
güçlü yapılanmalardan yoksun 
durumdadır. Kürdistanlı  sosya-
listler böyle bir siyasi yapıyı  
yaratma görevi ile karşı  
karşıya bulunuyorlar. 

Yığın hareketinin talep ve 
istemlerinin, amaca hizmet 
edecek biçimde, açıkça dile ge-
tirilmesi, amaca varmak için 
önemlidir. Bu, yığınların ne 
için mücadele ettiklerinin bi-
lincini geliştirirken, onlarıiı  in-
siyatif almada yetkinleşmesini 
de beraberinde getirir. 

Talep ve istemlerde, yığın-
ların eylemliliklerinde şahsi-
yetlerin ve bazı  yapılanmalann 
(ne kadar hak etmiş  olurlarsa 
olsunlar), başat slogan haline 
getirilmeleri asıl amaç olan 
ulusal ve toplumsal kurtuluş  
talep ve istemlerini bulanik-
laştırır. Siyasi yapılanmalar, 
şahsiyetler sömürgeci işgalin 
tasfiye edilmesi ve bunun top-
lumsal kurtuluşla tamamlan-
ması  amacına ulaşmada birer 
araçtırlar. 

Bugün Kürdistan'daki kitle-
sel eylemlerde atılan sloganla-
ra ve taleplere bakildiğinda, 
asıl amaç olan ulusal ve top-
lumsal kurtuluş  şiarı'nm geri 
planda kaldığı  görülür. Başka 
bir deyişle, araçlar amacın 
önüne çıkarılıyor. Ulusal hare-
keti bu handikaptan kurtarmak 
gerekir. Bu görev de başta 
devrimci sosyalist güçlere 
düşüyor. 

Ulusal hareketin gelişip 
güçlenmesinde, dikkat edilme-
si gereken başka bir olgu da; 
sömürgeci devletlerle girilen 
çarpık ilişkiler ve bu devletle-
rin hareket içine sokmak iste-
dikleri düşmanlıldardır. Buna 
karşı  uyanık olmak zorun-
dayız. Kürdistan ulusal Kurtu-
luş  hareketinin yakın tarihine 
baktığımızda, düşmanın hare-
keti parçalamak, bölmek ve 
yönetmek için bu çatışmaları  
ustaca yarattiğini ve kul-
landığını  görürüz. Ulusal hare-
ketin başarıya ulaşamama-
smuı  temel nedenlerinden biri-
sini de bu olgu teşkil ediyor. 
Emperyalizmin "böl-yönet" 
politikası, ülkemizi işgal eden 
devletler tarafından, Kürdistan 
ulusal hareketine karşı  çok be-
cerikli bir şekilde uygulan-
mıştır. Ancak unutmamak ge-
rekir ki, bu kozu, ulusal hare-
ketin öncülük misyonunu üst-
lenen güçlerin kendisi düş-
manlanmızm eline ver-
mişlerdir. 

Son yıllarda ulusal hare- 
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ket içindeki düşmanlık en aza 
indirilmiş  durumda. Hatta düş-
manlık ve çatışmalar yerini 
dostluğa ve birbirine destek ol-
ma yönünde bir ilişkiye bırak-
makta. İlikşkilerin, siyasi bir 
düzeyde dahada geliştirilip 
sağlam temellere oturutulması  
ve giderek dört parçayı  kap-
sayan ulusal bir otoritenin ya-
ratılması  Kürdistanlı  bütün si-
yasal güçlerin zorunlu görev-
leri içindedir. Kürdistan'ın 
ulusal ve toplumsal kurtu-
luşunun başarısı  için olmazsa 
olmaz bir koşuldur bu. 

Sömürgeci devletler ve em-
peryalistlerle kurulmuş  olan 
ilişkiler, ulusal hareketi iki 
konuda bu güçlere bağımlı  
kılıyor. 

1-Bu tür ilişkiler, ulusal ha-
reketin bağımsız bir politika 
geliştirebilmesini ve önüne 
çıkan fırsatlan olumlu yönde 
değerlendirebilmesini engelli-
yor. Onu sömürgecilerden me-
det umar hale sokuyor. Ome-
ğin; İran'ın Güney Kürdis-
tan'daki ulusal hareketle iliş-
kileri ve ona "desteği" Irak'la 
olan smır anlaşmazlığı  vb. 
çelişkilerin üzerine kurul-
muştur. Yine Irak'in Doğu 
Kürdistan'daki ulusal harekete 
"desteği" ve ilişkisi aynı  çeliş-
kilere dayanmaktadır. Bu iliş-
kiler, Kürt ulusal hareketine 
hiç bir yarar sağlamadıklan gi-
bi, onun yenilgi üzerine yenil-
gi almasına neden olmuştur. 

2 - Bir parçada verilen ulu-
sal kurtuluş  mücadelesi, diğer 
parçalardaki ulusal hareketle-
rin desteğini yitirmekle kal-
mayıp, bazı  parçalardaki ulu-
sal hareketler arasında(Orne-
ğin, 1980 sonrası  I-KDP ile İ-
KDP ve YNK ile I-KDP 
arasındaki çatışmalar) onanl-
ması  güç düşmanliklar ve 
çatışmalan doğurmuştur. 

Bugün, Irak ile Türkiye, 
Suriye ve Türkiye, Irak ile Su-
riye, Türkiye ile Iran ve Iran  

ile Irak sömürgeci devletleri 
aralarındaki sinir, su, ekono-
mik ve siyasi çıkar çeliş-
kilerden dolayı; Kürt hareket-
lerini birbiri karşısında "des-
teklemekte"ler. Ancak, amaç-
larına ulaştıklan gün bu "des-
tek"lerini çekmekle kalmayı p, 
anlaşarak birlikte ulusal hare-
keti ezmişlerdir. ABD destekli 
iran, ve Irak devletlerin, Ceza-
yir antlaşması  (1975) ile birlik-
te Barzani önderliğindeki 
G.Kürdistan ulusal hareketini 
ezdikleri gibi. Bu her dört 
parçadaki ulusal hareketler için 
geçerlidir. Çünkü, Kürdistan'ın 
her hangi bir parçasında ulusal 
hareketin zaferi, ne Kürdistan'ı  
işgal edene devletlerin, ne de 
emperyalizmin çıkarınadır. 

Ulusal güçler, dost ve 
düşmanını  belirlerken, tek 
parçalı  bir perspektifle soruna 
yaklaşmayı  bırakıp, dört par-
çanın bütünü üzerinde dost ve 
düşmanını  belirleme perspekti-
fine sahip olmak zorundadır. 
ittifak ve ilişkileri de bu temel-
de geliştirmek, sömürgeci dev-
letlerin ve emperyalizmin da-
yattığı  politikalardan ulusal 
hareketi anndırmak, özgiice 
dayanan ve dört parçayı  temel 
alan, bağımsız bir mücadele 
perspektifini ve stratejiyi sa-
vunma zaferin anahtandır. An-
cak, bu gerçeğin bilinciyle 
sömürgeci devletlerin ve em-
peryalizmin oyunlarını  boşa 
çıkartabiliriz. 

Kürdistan, son iki Newroz'a 
Güney parçasında ulusal ayak-
lanma, Kuzey parçasında ise 
ulusal direnişlerin yükseldiği 
bir 	dönemde 	girdi. 
G.Kürdistan ulusal hareketi, 
savaştan aldığı  yenilgi sonucu 
zayıflayan Saddam dik-
tatörlüğü karşısında ve ulusla-
rarası  koşullar yardımıyla ya-
kaladığı  tarihsel fırsatı  iyi 
değerlendiremedi. 	Bu, 
bağımsız bir Kürdistan Cum-
huriyeti ilan etme fırsatı  idi. 
Ancak, bağımsızlık için 

oluşmuş  fırsat yitirilmiş  olsa 
da, hareket tümüyle yenilmiş  
değildir. Bu tarihsel fırsat ta 
tümüyle kaçı rılmış  değildir. 
Irak siyasi ve askeri olarak ha- 
la 	tecrit 	durumundadır. 
Kürdistan Cephe, Kürtlerin ve 
Kürdistan'daki diğer halkların 
büyük desteğine sahiptir. 3 Ni-
san'da yapılması  planlanan 
seçimler bu gerçeği ortaya 
çıkartacaktır. Seçimlerin orta-
ya çıkaracağı  sonuçlar, Cep-
he'nin atması  gereken adımı  
tümüyle olmasada belli oranda 
belirleyecektir. 

Seçimle iş  başına gelen ulu-
sal meclis en kısa zamanda 
toplanıp ülke idaresindeki bazı  
eksikleri gidererek, seçilen ye-
rel komitelerin sorumluluk ve 
yetki alanı  genişletmelidir. 
Böyle bir adım demokrasinin 
yerleşmesi açısından çok 
önemlidir. Bu yapıldıktan he-
men sonra atılması  gereken 
adım; "G.Kürdistan Federatif 
Cumhuriyeti"ni ilan etmek ol-
malıdır. Ve gerek görülürse bu 
ilan kısa bir tarih içerisinde 
halk oylamasına sunulmalıdır. 

Elbette böyle bir adım 
karşısında tepkiler sözkonusu 
olacaktır. Herşeyden önce bur-
numuzun dibindeki üç sömür-
geci devlet başlıca tehdit unsu-
runu oluşturacaklar ve Cumhu-
riyeti ezmek için bütün olanak-
lannı  kullanacaklardır. Fakat 
bütün bu olumsuzluklara rağ-
men, GKFC'nin yaşama koşul-
ları  vardır. Çünkü, sömürgeci 
üç devletten (TC, Iran, Suriye) 
her hangi birisinin Cumhuri-
yet'e saldınsı, bir devletin 
özgür seçimlerle işbaşına ge-
len başka bir ülkenin meşru 
iktidarına karşı  savaş  ilanı  an-
lamina gelecektir. Bu durumda 
saldırgan devlet, dünya kamu-
oyu önünde Irak'in durumuna 
düşme ve dünya tarafından 
dıştalanma tehlikesiyle karşı  
karşıya kalabilir. 

Diğer yandan, her dört 
sömürgeci güçte, içlerinden bi- 
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risinin G.Kürdistan'ı  işgal et-
mesini ve bölgede güçlenme-
sini ekonomik, siyasi vb. 
birçok nedenden dolayı  iste-
meyecektir. Aynca böyle bir 
girişim emperyalizmden de 
destek görmeyecek; çünkü 
böyle bir girişim bir bölge sa-
vaşı  tehlikesini yaratacaktır. 
Emperyalizm, savaşlara karşı  
olduğundan dolayı  değil, Orta-
doğu'da böyle bir savaşın onun 
ekonomik ve siyasi çıkarlannı  
zedelemesinden dolayı  karşı  
çıkar. Ayrıca, bugün Kürt 
halkı  son dört yılda yaşanan 
gelişmelerin sonucu olarak, ta-
rihinde hiç sahip olmadığı  
ölçüde dünya halklarının mad-
di ve manevi desteğine sahip-
tir. G.Kürdistan Cephe'sinin 
lehine olan' başka iç ve diş  
koşullar sayılabilir. 

Olumsuz anlamda geriye 
bir ihtimal kalıyor. 0 da; her 
dört sömürgeci devletin ortak 
bir askeri operasyonla Cumhu-
riyeti yıkmaları  ve mevcut 
statükonun yeniden kurulması  
üzerinde anlaşma sağlama-
larıdır. Ancak böyle bir ihtimal 
bile kendi içinde birçok sorunu 
beraberinde getirecektir. 

Ne ki, Federatif bir Cumhu-
riyetin ilanı  için, böyle bir 
mücadele perspektifine sahip 
olan bir örgütlenmenin var ol-
masi gerekiyor. G.Kürdis-
tan'da bu yönde adım atacak 
bir insiyatif yok şimdilik. 
Kürdistani Cephe, stratejik he-
definin otonomi olduğunu her 
basın toplantısında açıklıyor. 
Cephe, ne bağımsız ne de fe-
deratif cumhuriyeti amaçlayan 
bir mücadele perspektifine sa-
hip olmadığı  gibi, buna karşı  
olduğunu her fırsatta beyan 
ediyor. 

Diğer ilginç bir durum da; 
bir yıla yakın bir süredir Sad-
dam'la yapılan otonomi görüş-
melerinin bir türlü sonııçlana-
maması  ve savaşın hala sürüp 
gitmesidir. Belli ki, Saddam 
zaman kazanmak istiyor, ve 
14 I SSERRETIN 

zaman geçtikçe de Kürdistan 
sorunu dünya kamuoyu nez-
dinde aktüeiitesini yitiriyor. 
Bu da Saddam'ın işine geliyor 
ve giderek güç kazanıyor. 

Kürdistani Cephe, artık bir 
gerçeği kabullenmelidir ve po-
litikasını  da ona göre 
çizmelidir. 

Şöyleki; Körfez savaşı  
öncesindeki konumuna yeni-
den düşmek istemiyorsa; 

a) Güney'deki ulusal hare-
ketin 20-30 yıllık "Irak'a de-
mokrasi Kürdistan'a otono-
mi" stratejik hedefi ile 
kazandığı  ve yenildiği sa-
vaşların, imzaladığı  ama büyük 
oranda Irak sömürgecilerinin 
uyumadığı  antlaşmaların tarih-
sel bir dökümünü şöyle bir ir-
deleyip kazancmın ve kaybının 
bir bilançosunu yapmalıdır. 
Bunu yaptığmda otonominin 
çözüm olmadığını  çok açık bir 
şekilde görecektir. 

b) Cephe, Kürdistan soru-
nunu Irak'ın bir iç sorunu oI-
maktan Çıkarıp, ülkesi işgal 
edilmiş  olan bir ulusun sorunu 
olarak görmeli ve uluslararası  
düzeyde de soruna böyle yak-
laşılmasını  sağlamak için ge-
rekli pratik, politik adimlari 
atmalıdır. 

c) G. Kürdistan Federatif 
Cumhuriyeti'ni ilan etmek, 
sorunu barışçı  yollarla hallet-
mek istediklerini dünya kamu-
oyuna açıklamak, ve bunun ilk 
adımı  olarakta aynı  anda lrak'ı, 
üçüncü bir ülkede görüşmelere 
çağırmak, Bağdat'ta görüşme-
leri kesinlikle reddetmek, 
BM'den görüşmelerde taraf ve 
antlaşmalrda garantör olmasını  
istemek. 

Açık ki, Kürdistani Cephe, 
20-30 yıldır yüzbinlerce in-
sanımızın kanı  pahasına yapı-
lan başarısız otonomi ant-
laşmalarına bir yenisini ekle-
mek istemiyorsa, stratejik he-
defini, mücadele perspektifini 
ve örgütsel yapısını  yukarda  

verdiğimiz şıklara cevap vere-
bilecek düzeye uyarlamalıdır. 
Aksi durumda, Cephe'nin 
G.Kürdistan'da zafer şansı  ol-
mayacaktır. Ancak sorunu yu-
karda anlatmaya çalıştığım 
düzeyde ele alacak güçlerin 
doğacağına olan inancım 
tamdır. 

Sonuç Olarak: 
Geçen iki Newroz'u K.Kür-

distan'da ulusal direnişlerin 
verdiği coşkuyla kutladık. 
Kürdistan 	halkı 	artık 
bağımsızlık ve özgürlük sem-
bolü olan Newroz'a sahip 
çıkmak 	ve 	kutlamakla 
kalmıyor, 	Newroz'un 
içeriğinin tüm Kürdistan'da 
yaşamsallaşması  için müca-
dele veriyor. Kuşkusuz bu, 
yüzyıllık işgale, sömürüye ve 
zulme karşı  isyan ve ulusal di-
riliştir. Bu, Kawa'dan bu yana 
nesilden nesile aktanlan bir 
bağımsızlık ve özgürlük kıvıl-
cımıdır. 

Halkın direnişi karşısında 
ne yapacağını  şaşıran düşman, 
ülkemizde terörü pervasızlaş-
tırarak Newroz kıvılcımlarmın 
bağımsızlık ve özgürlük 
yangmma dönüşmesini engel-
lemeye çalışıyor. Bu engeli 
aşmak ezilen yığınlann örgüt-
lü mücadelesinden geçecektir. 
Bu kıvılcımları  toplumsal kur-
tuluşla da bütünleştirerek daha 
da yaygınlaştırmak gerekiyor. 
Ayrı ca bugünlerde, temkini 
elden 	bırakmamak 	ve 
mücadeleyi gerçekçi adımlarla 
sürdümekte büyük bil• önem 
taşıyor. 

Düşmanı  bu emellerinden 
alıkoymak, halkın direnişini 
"bağımsızlık, demokrasi, bir-
lik ve sosyalizm" ş iarının saf- 
larına çekmek görevi devrimci 
sosyalistlerin omuzundadır. 
Newroz'u, bu görevin bilinciy-
le anmak ve kutlamak, onu 
daha bir anlamlı  kılıyor. 

3 Mart 1992 
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DEMOKRATİK'ESME Mİ  PETİM I1REKffiTI MI? 
F. BARAN 

DYP-SHP Koalisyon hükümeti, gerek açıklanan ortaklık protokolüyle, gerek-
se de kurulduktan sonra gerçekleştirdiği küçük bazı  icraatlarla tfim halkı  
umutlu bir beklentiye itmiştir, Ancak çok geçmeden halk yine hayatın 
gerçekleri ile yüz yüze gelmiştir. Bu özellikle Kürt halkı  için geçerlidir. Peki 
iktidann hedefi nedir? Halkın beklentilerinin nedenleri nelerdir? 
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Beklenti psikolojisi ve nedenleri. 

enel 	bir 	kuraldır: 	Baskı  
koşullarında yaşayan toplumların, 
en çok ezilen sınıf ve katrnanlan, 
"Demokratikleşme" 	vaadiyle 
hükümet olan güçlere güvensizlik 
içerikli bir umut bağlarlar. "Ya 
çıkarsa" örneğinde olduğu gibi kitle-

ler yeni hükümetin eskinin bir başka varyantı  
olduğunu anlayıncaya kadar, bir takım yeni 
sıkıntılara da katlanarak bekleme psikolojisi-
ne girerler. 

Bu durum, birçok hükümet değişikliği 
yaşayan toplumlar için hala geçerliyse, içinde 
bulunduğu mücadele sürecinde ilk hükümet 
değişikliğini yaşayan K.Kürdistan halkı  için 
pekala geçerlidir. 

Böyle dönemeçlerde; başlıca sorunu reji-
mi stabilize etmek olan yeni hükümet, "De-
mokratikleşme" demogojisinin içeriksiz ol-
madığını  kanıtlamak gibi bir görevle karşı  
karşıyadır. Kuşkusuz bir takım yüzeysel 
düzenlemelere gidilir ama esas görevin ifası  
hiçbir zaman yığınların istekleri ve ihtiyaçları  
doğrultusunda cereyan etmez; onların duygu-
lannı  okşamaktan, içine girdikleri bekleme 
psikolojisini pekiştirmekten öteye geçmez. 

Ezilen sınıf ve tabakalar bu beklenti 
içinde tutulurken, buıjuvazi bir yandan kesin 
hesaplaşma günü için organize olur, diğer 
yandan kendi organizasyonunu "Demokratik-
leşme" diye piyasaya sürer. 

DYP-SHP koalisyon hükümetinin kurul-
masıyla birlikte cereyan eden durum aşaği-
yukari bu genel çerçeve içindedir. İçinde bu-
lunduğu durum ve tarihten aldığı  dersle 
Kürdistan halkı, hükümetten köklü çözümler 
bekleniyor ama yüzeysel bazı  iyileştirnıelerin 
yapılabileceği umudunu taşıyor. Sürmekte  

olan imha politikasına karşın "Demokratik-
leşme" vaadinin belli bir süre daha bu umudu 
yaşatacağı  görülüyor. 

Bu beklentinin veya asgari umudun iki 
nedeni vardır. hki, mücadele içinde olan 
bütün toplumlar için geçerlik arzeden, vurgu-
lanagelen genel dururndur. Hükümet 
değişikliği, "Demokratikleşme" vaadi ve bazı  
yüzeysel girişmler halkta umut yaratıyor. 
Diğeri ise, 20 Ekim seçimleri öncesinde 
gündeme gelen ve HEP-SHP ittifakına daya-
nak yapılan polltikadır. Bu politika bilinen 
yurtsever hareketçe benimsenmiş  ve DYP-
SHP ortaklığının kurulması  sürecinde de 
güdülmüştür. Seçimler öncesinde halkın 
enerjisi, gerici-şoven bir hükümetin kurul-
masını  önlemek amacıyla SHP-HEP ittifakına 
(ki bu gerçek anlamda bir ittifak değildi) daha 
sonra ise, HEP kökenli milletvekillerinin de 
içinde bulunduğu hükümete akıtıldı. Burju-
vazinin vaadlerinden çok, halkı mutlarıdıran 
bu politika olmuştur. 

Umut bağlanan 

"Demokratikleşme"nin içeriği: 
°iyileştirme" vardir; toplumsal ilerlemeyi 

hıı_landınr, mücadelenin önünü açar ve zafere 
ulaşmanın uzun yolunu kısaltır. "iyileştirme" 
vardır; toplumu, mücadeleyi vardığı  düzeyden 
alır onlarca yıl gerilere götürür, zafere açılan 
yoldaki barikatları  pekiştirir. Doğal olarak 
kendiliğinden işleyen, insan iradesinden ba-
ğımsız gelişen bir süreç değildir bu. "İyileştir-
me"nin kaderi, onu gerçekieştirenlerle muha-
tapları  arasındaki siyasal tutum ve pratik 
mücadeleye bağlıdır. Mücadeleci güçlerin ta-
lepleri ile "iyileştirme" arasinda paralellik 
olursa ve "iyileştirme" yeterli görülürse, uzun 
vadede kazanacak olan bıirjuvazidir. Tersi 
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durumunda, "iyileştirme' ile talepler arasında 
paralellik olsada, siyasal önderlik esas talep-
leri doğrultusundaki mücadeleyi elden bo-
rakmıyorsa, her iyileştirme kazanılmış  bir 
mevzi, daha ileri sıçramak için ayaklar altına 
ahnmış  bir basamak olur. 

Bundan dolayı  her "iyileştirme" ye hak et-
tiğinden fazla değer vermemek esastır. Onu 
abartmak kadar görmezden gelmek de 
yanıltıcı  olur. Bir diğer husus, öz ve biçim so-
runudur. "İyileştirme" mevcut sorunlarin 
çözümü doğrultusunda mı  yoksa farklı  bir po-
litikanın motifi olarak mı  gündeme geliyor? 

Rejimin reorganizasyonu, yalnızca 
geleceğe yönelik ve savunma amaç-
Ii hazirlik olarak algıianmamali. 
Reorganizasyon ikili işleve sahip-
tir. Bir yandan geleceğe hazırlık 
iken, diğer yandan mevcut muhalif 
güçlerin ehlileştirilmesini, yeniden 
düzeninsınırlan içine çekilmesini 
amaçlar. 'Demokratikleşme"nin re-
organizasyona motif kılınması  bu 
bakımdan anlamlıdır. 

Kürdistan boyutundan "Demokratik-
leşme" ye bakıldığında esas ve tali, öz ve 
biçim olarak iki olguya rastlanır. Bu olgular-
dan biri; "İyileştirme" diğeri rejimin "reorgani-
zasyonu"dur."Demokratikleşme"nin Kürdis-
tan'daki uygun karşılığı  olan "iyileştirme", 
Kürt diliyle konuşmayı, yazıp çizmeyi ve 
şarkı-türkü söylemeyi, tarihsel ve kültürel 
araştırmaların yapılabilmesi için vakıf, ens-
titü vb. kurumların açılmasını  içeriyor. Bir 
başına ele alındığında, geleneksel ırkçı-şoven 
politikaya göre bu ilerleme olarak görülebilir. 
Ama bu "iyileştirme"yi içinde bulunulan du-
rumdan bağımsız ele almanın olanağı  yoktur. 
Birincisi, devlet bu adımları  ulusal 
mücadelenin büyük oranda yaygınlaştığı  
koşullarda atıyor. İkincisi, geleneksel politika 
fiiliyatta iş  göremiyor. Uçüncüsü, ulusal 
mücadelenin uluslararası  boyutu TC'yi dışa 
açılamaz hale getiriyor. Demek oluyor ki, dev-
let, içinde bulunduğu açmazdan kurtulmak 
için uyguladığı  bir takım "iyileştirme"leri 
büyük bir "Demokratikleşme" olarak sunuyor. 
Dolayısıyla "Demokratikleştirme" iktidarın 
esas amacı  gibi görünse de gerçekte bu tali 
olan yandır. Esas olan devletin reorganizasyo-
nudur. 

Hükümet protokolu, hükümeti oluşturan  

partilerin program ve seçim bildirgeleri ve 
hükümetin bugüne kadarki icraatları, Demi-
rel'in itiraf ettiği gibi "Dengeleri alt-üst olmuş  
rejimin oturtulması'na yöneliktir. Bu iki yol-
dan yapılabilir: Halkın taleplerini karşıya ala-
rak zor yoluyla, yada zorun spesifik kul-
lanımını  içeren nispeten "iyileştirme"ler 
yoluyla. Şimdiki durumda ikinci yol tercih 
edilmiştir. Bu durum tesadüfi değildir. Bazı  
geçerli nedenleri vardır. İlki, on yıldır kul-
lanılan zorun sonuç getirmemiş  olmasıdır. Bir 
diğeri, devletin bu saldın boyunca oldukça 
yıpranmış  olmasıdır. Özellikle Kürdistan'da 
ideolojik eğemenliği tükenmiş, birçok kurum 
ve kuruluşu iş  göremez olmuştur. Bir başka 
neden ise uluslararası  durum, hemen hemen 
her şeyin yeniden biçimlendiği konjoktürdür. 
TC devletinin de, bu konjoktürde, giderek ge-
nişleyen ve derinleşen, ulusal-demokratik 
mücadele ve ekonomik kriz karşısında yeni-
den yapılanmaya ihtiyacı  vardır. Birçok eksik- 

bulunuyor, bu yapısıyla yalnızca 
Kürdistan'ı  değil, Türkiye'yi de yitirme riski 
vardır.Tehlikeyi gören devlet, gelecekteki bü-
yük mücadele için şimdiden tahkimata gi-
rişiyor. Bunu yaparken, bugün iş  göremeyen, 
gelecekte yük ve ayakbağı  olacağı  kesin 
görülen yöntem ve politikaları  bir kenara 
atıyor. "Demokratikleşme" olarak sunulan bu-
dur. 

Rejimin reorganizasyonu, yalnızca gele-
ceğe yönelik ve savunma amaçlı  hazırlık ola-
rak algılanmamalı. Reorganizasyon ikili işleve 
sahiptir. Bir yandan geleceğe hazırlık iken, 
diğer yandan mevcut muhalif güçlerin ehli-
leştirilmesini, yeniden düzenin sınırları  içine 
çekilmesini amaçlar. "Demokratikleşme"nin 
reorganizasyona motif kılınması  bu bakımdan 
anlamlıdır. Gelecekte iş  görecek olan tahki-
mat işte bu, muhalefeti yeniden düzen içine 
çeken "Demokratikleşme"dir. 

Devletin bu tarz yeniden örgütlenişi, hiç 
kuşku yok, Kürdistan sorunuyla doğrudan 
ilişkilidir. Bu bakımdan, "Demokratikleşme" 
ve reorganizasyonun Kürdistan boyutundaki 
karşılığı  yeniden FETİH HAREKATI'dır. Tari-
hinde ilk kez TC, ideolojisi, dili, kültürü, siya-
sal ve askeri eğemenliğiyle Kürdistan'da 
açmaza giriyor. Bu açmaz, hem içerde hem de 
dışarda en büyük engel olarak devletin 
karşısına çıkıyor. Kürdistan'ı  idare edemeyen 
bir devlet Türkiye'yi idare edemez. Son 
günlerde yutulmaya hazır bir lokma gibi 
görülen Orta-Asya cumhuriyetleri politikası  
bile, TC'nin Kürdistan'daki kaderine 
bağlanıyor. Bu bakımdan devlet açmazından 
kurtulmanın yolunu Kürdistan'ı  yeniden 
FETİH'te buluyor. TC' açısından bu FETİH 
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Misak-ı  Milli sınırları  içinde istikrarı  
sağlamanın ötesinde, Orta-Asya, Balkanlar ve 
Orta-Doğu'ya hükmetme anlamı  taşıyor. 

FETİH HAREKATI'NIN POLİTİKASI 

Fetih harekatı  aslında "Olağanüstü Hal 
Bölge Valiliği" ve bunun türevi olan kurum-
laşma ve uygulamalarla başladı. Ama bugüne 
kadar hiç böylesine kapsamlı  bir politikayla 
hayata geçirilemedi. Cumhuriyetin ilk 
yıllannda iş  görmüş  olan bu yöntem, 
günümüz koşulalarında devletin arzuladığı  
sonuçları  doğurmadı. Şimdi farklı  bir politik 
içerikle üst düzeyde yeniden deneniyor. 
"Başanr" veya "Başaramaz" önyargısından 
uzak durumu anlamakta yarar var. Ancak 
ondan sonradır ki bir yargıya vanlabilir. 

DYP-SHP koalisyon hükümetinin devleti 
temsilen (Genel Kurmay Bakam'nı  da yanına 
alarak) Kürdistan'a yaptığı  ilk gezide; Demi-
rel'in "Kürt realitesini kabul ediyoruz" demesi, 
bugüne kadarki "kabuller"le bir tutulamaz. 
Demirel'den bu "kabul"ü beklemeyenler hay-
retlerini gizlemediler. Ama durumu yine De-
mirel aydınlığa kavuşturdu. Grubunu ve 
şoven çevreleri yatıştırmak için kullandığı  "bu 
benim şahsi görüşüm değil, devletin politi-
kasıdır" sözleri adeta; "ne yapayım, mecburen 
uyacağız." anlamındadır. 

Geçmişteki veya Demirel'in "kabul'ünden 
önceki "kabül" çocuğa uzatılan elmali şeker 
türünden idi. İçeriksizdi, 12 Eylül generalleri-
nin Kürtçe konuşma yasağının tam olarak 
kaldınlması  bile göze alınamıyordu. Bugünkü 
"Kürt realitesi" kabulü, bu aşamanın geride 
kaldığınm itirafıdır. Devlet, olayların akışı  
içinde ve Körfez Savaşı'ndan bu yana geçen 
sürede meydana gelen kitlesel kalkışmalarla 
anlamıştır ki, PKK yalnızca bir gerilla hareketi 
değildir, aynı  zamanda talepleri halkın önemli 
bir kesimi tarafından kabul edilen siyasal bir 
harekettir. Gerilla hareketinin tasfiyesi ile bu 
taleplerin ortadan kalkması  arasında eşitlik 
yoktur. Kürdistan'ın diğer parçalannda ol-
duğu gibi askeri güç yenilgiye uğrasa bile, 
halk kendi haklarının bilincine varmışsa, so-
run çözümlenmiş  olmaz. Halkın kazanmış  ol-
duğu politik bilinç, mücadelenin her biçimini 
yeniden 	doğurabilecek 	kapasitededir. 
Sömürgeci güçler bunu görüyor ve "Kürt rea-
litesi" kabulü, buna uygun bir içerik 
taşiyor.Bu günkü "kabul" en azından bu 
bakımdan geçmişteki "kabul"den farklıdır. 

Bu "kabul'un arkası  boş  da değildir, nis-
peten farklı  bir taktiğin, farklı  bir siyasal  

bakışın uygulanacağının işaretidir. Gelenek-
sel politika; Kürt gerçeğinin inkarı  ve onu dile 
getirenlerin -burjuvazi olsa bile- zorla bas-
tınlmasıydı. Bu taktik diğişiyor. "Kürt" ve 
"mevcut yapı  içerisnde Kürtlerin kültürel hak-
lara"ndan sözedenlere "hoşgörü"yle bakılacak. 
Yeni taktik ve siyasal ayrım noktası: Sosyalist 
ve bağımsızlıkçı  güçlerin bastıniması, işbir-
likçi ve reformist güçlerin teşfik edilmesine 
dayanıyor. Yakın bir geçmişe kadar kimliğini 
yadsıyarak politika yapanlar ödüllendi-
riliyordu, yadedilnıekle birlikte bunların devri 
kapandı. Yeni ve büyük ödüller, "Kördüm 
ama devletime bağlıyım. Aynlıkçıhğa ve şidde-
te karşıyım." diyenleri bekliyor.Rojname'nin 
çıkması  için sağlanan kolaylik, politika ala-
nına da taşınacak. 

Devletin bu tarz yeniden örgüti-
enişi, hiç kuşku yok, Kürdistan so-
runuyla doğrudan ilişkiiidir. Bu 
bakimdan, 'Demokratikleşme" ve 
reorganizasyonun Kürdistan boyu-
tundaki karşılığı  yeniden FETİH 
HAREKATrdır. Tarihinde ilk kez 
TC, ideolojisi, dili, kültürü, siyasal 
ve askeri egemeniiğiyle Kürdistan'-
da açmaza giriyor. Bu açmaz, hem 
içerde hem de dışarda en büyük 
engel olarak devletin karşısına 
çıkıyor. 

Bu ayrım noktasının mantıksal sonucu 
olarak devlet, Kürdistan'da düzen içi bir 
çözümün başansı  için sınıfsal tercihe 
yönelerek, Kürt burjuvazisinden ve kendileri-
ne "liberal-demokrat" etiketi yapıştıran, işbir-
likçi ve reformist aydınlardan yardım bekli-
yor. Bir bakıma bunlara görevlerini hatırlatı-
yor; "Mademki aynı  sınıf çıkarlanna sahibiz, 
halkın elindeki ulusal bayrağı  alın, sorunu 
birlikte çözelim" diyor. Bu, eğer gerçekleşirse, 
gerçek anlamda bir sınıf işbirliğidir. Devleti 
buna iten, geleneksel işbirlikçi kesimlerin 
Kürdistan'daki etkisinin asgariye inmesidir. 

Bu işbirliğinin içeriği, F.lşıklar başkanl-
ığındaki HEP'in işbirliğinden farklıdır. F.Işık-
lar'ın HEP'i düzenden kopmuş  halkı  yeniden 
düzene kanalize etmekle görevlendirilmiş  
güdük bir operasyondu. İyi düşünülmüş  ama 
sonuç getiremeyen bir girişim olarak kaldı. 
Fethe gidenler fethedildi. Aşağıdan gelen 
güçlü dalga tepedekileri açık tercihe zorladı. 
Kitleleri 	yönlendirmeye 	gidenler 
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yönlendirildiklerini anlayınca, kaşla-göz 
arasmda devlete sığındılar. 20 Ekim seçimleri 
öncesinde gerçekleşen SHP-HEP işbirliği 
gerçek bir işbirliği olmayıp şartlann baskısı  
sonucu yapılan tercihin ifadesi olan bir ilti-
haktı. 

Burjuvazi bundan ders almışa benziyor. 
Tepeden inmeci yöntemlerle yol alamaya-
cağını, varmak istediği yere varmak şöyle dur-
sun daha da gerilediğini görüyor. Kürt ulusal 
burjuvazisi, liberal ve reformist aydınlanyla 
işbirliği bu açıdan zorunluluk olarak 
algılanıyor. Tabandan harekete karşılık ta-
bandan karşı  koyuş  politikası  izleniyor. Son 
günlerde L.Zarıa ve H.Dicle şahsında 
gündeme alinan sindirme politikası, düzen 
içinde seyretmekle birlikte nispeten bağımsız 
HEP yöneticilerini ve onun içinde yer alan 
farklı  sınıf ve tabakalar devlet lehine, PKK 
aleyhine aynştırmayı  içeriyor. Bağımsızlık 
karşıtı, anti-sosyalist güçlerin örgütlü politi-
kası, gerek radikal güçlerin tasfiyesinde ve ge-
rekse uluslararası  arenada TC'lıin çıkarları  
finny' ı ltııaı tı  ada — çlrir.'slr bir .ıırı Quir ra aralr 
kabul ediliyor. İnönü, Lozan'da Misak-ı  Mil-
li'yi kabul ettirmeyi Meclisteki Kürt milletve-
killerinin yardımıyla başarmıştı. Bugün de 
bol miktarda İnönü var, eksik olan, Mecliste 
"Kürt halkı  adına" konuşacak ve TC'ye açık 
çek verebilecek m1Vetvekilleridir. Bu eksiklik 
giderilmeye çahşıhyor. 

İnönü, Lozan'da Misak-ı  Miiii'yi 
kabul ettirmeyi Meclisteki Kürt 
milletvekillerinin yardımıyla 
başarmıştı. Bugün de bol miktarda 
Inönü var, eksik olan, Mecliste 
'Kürt halki adına" konuşacak ve 
TC'ye açık çek verebilecek milletve-
killeridir 

Bu, FETİH HAREKATI'nın siyasal boyutu-
nu oluşturuyor. Bu politikayla birlikte zorun 
spesifik kullanimi sözkonusudur. Bugüne ka-
dar olduğu gibi zor elden bırakılmayacak, da-
ha da arttınlacak. Zorun ikincil duruma 
düşmesi, onun açık bir şekilde açmaza sokul-
ması  koşullarında olacak. Oysa devletin tek 
güvencesi zordur. Onu elden bırakmak iste-
miyor ve kullanabileceği koşullar ortadan 
kalkmış  değildir. 

Özel Tim, Köy Koruculuğu, Kontr-gerilla 
ve mevcut askeri savaş  gücüne ek olarak özel 
birliklerin oluşturulması  doğrudan Kürdis-
tan'a yöneliktir, bu açık. Diğer yandan daha 
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büyük bir hazırlık var: ordunun giderek pro-
fesyonelleştirilmesi! Kürdistan'da konuşlan-
dınlacak olan özel savaş  gücü, mevcudun 
işleyemez hale gelmesinin sonucu dur. Profos-
yonel orduya geçiş  ise, özel birliklerin 
başarısma kuşkuyla bakıldığının ifadesidir. 
Klasik ordu örgütlenmesi, iç savaş  
koşullarında uzun vadeli direnç gösteremez. 
Böyle bir direnci ancak, ideolize edilmiş, polis 
teşkilatı  gibi örgütlenmiş  profesyonel ordu 
gösterebilir. - 

Zorun kullanımı  siyasal amacın 
gerçekleştirilmesi doğrultusunda olacaktır. 
işbirlikçi kesimin, devetin gücü olmadan iş  
göremeyeceği açıktır. Zor bunlar için bir 
şemsiye olacaktır. Diğer yandan gerillanın, 
sosyalist ve bağımsızlıkçı  güçlerin tasfiyesin-
de başat olacaktır. Gerilla kayıp verdikçe halk 
sinecek, devletin şemsiyesi altında politika 
yapanlara akacak ve böylece reformist-
statükoculara bağlanan halk, devlete bağlan-
mış  olacak... Amaçlanan budur. 

Sonuç ne olabilir? 
Bu sorunun yanıtı, Kürdistan halkının ve 

özellikle de mücadele içinde olan güçlerin ne 
yapacağına baidir. TC istiyor diye Kürdistan 
feth olmaz, "Isteğin" gerçekliğe dönüşmesi 
koşullara bağlıdır. Eğer koşullar yoksa değil 
TC, hiçbir güç Kürdistan'ı  feth edemez. 

Koşullardan biri, halkın tutumudur. Halk 
fethedilmeye açık mıdır, değil midir? 
Hükümetin politikasına duyduğu sempati 
pratikte artıyor mu, azalıyor mu? İkinci 
koşul; PKK'nın tutumudur. "İyileştirme"lere 
ne gözle bakıyor? Yeterli buluyor mu? 
Üçüncü koşul, sosyalistlerin tutumudur. Sos-
yalistler bir güç merkezi olabilecekler mi? ve 
ulusal 	harekette 	etkinliklerini 	ge- 
liştirebilecekler mi? Dördüncü koşul, devletin 
devreye sokmak istediği güçlerin tutumu ve 
etkinlik dereceleridir. Bunlar devletin iste-
diğini yapacak mi? yapmaları  durumunda et-
kinlikleri ne olur? 

Son şıkka bakıldığında devlet lehine ge-
lişmeler var. Bu çevrelerin mücadeleyi ilerlet-
mek gibi bir amaca sahip olmadıklan açık. 
Mevcut statükoyu korumak azmindedirler. 
'Yeni Dünya Düzeni"nin basit unsurlarıdırlar. 
Halktan isteyebilecekleri, tek şey bu düzene 
uymasıdır. Ama bunu istemek, birçok riski 
göze almayı  gerektirir. Bunların riskli işlere 
girişeceğî kuşkuludur. Yeterli güvencelere sa-
hip olmadan dalgalı  sulara açılamazlar. Bun-
ların en büyük güvencesi devletin icazetidir. 
Ama Kürdistan'da politika yapacaklarsa bu, 
avantaj değil, dezavantajdır. Kürdistan'h 
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desteğe muhtaç hale gelmiş  olan devlet, bun-
lara nasıl yardım edecek? Kürdistan halkına 
önderlik parti kurup seçimlere katılmaktan 
geçmiyor ki! Partileri, gazeteleri, vakıf ve ens-
titüleri olur; tıpkı  Iran'da Irak'ta olduğu gibi, 
ama kendilerini izleyen bir halktan olmaz. 
Devlet bunlara umut bağlıyor, bunlar da dev-
letin zoruna. PKK ve halk hareketi gerilerse 
bunlara gün doğmuş  olacak, aksi durumda 
devletin basit uzantıları  olinamn ötesine 
geçemeyecekler. 

Halkın tutumuna gelince, giderek 
gerçekliğe dönüyor. Yapılanlan gördükçe 
söylemleri daha radikal oluyor. Devletin 
düşündüğü "iyileştirme"ler, halkı  tatmin etmi-
yor. Halkın istediği çözüm, statükoyu hedefle-
miyor ama, bu günkü yapısıyla rejimi zorlu-
yor. Sorun, rejimin kendisini yenilemesine 
bağlıdır. Oysa bugünkü yapısıyla rejim, ufak 
çaplı  "iyfleştirme"lerle kendisini halka da-
yatıyor. Halk bunu kabul edecek mi? 

Bu noktada PKK'nın tutumu önem ka-
zanıyor. Çünkü halk hareketinin dinamizmi 
gerilladır. PKK ile devlet arasında bir uzlaşma 
olmadıkça gerilla hareketi durmaz. Gerilla ha-
reketi sürdükçe halk hareketi de sürer. 
Bugünkü aşamada devlet, PKK ile görüşmeyi 
göze alamıyor. Ateşkes için PKK'nın öne 
sürdüğü koşullar devlet bakımından kabul 
edilebilirdir ama sorun bunlarla çözülmüş  ol-
muyor. Devletin arzuladığı, zor kullanarak 
PKK'ya silah bıraktırmaktır. PKK'nın buna ya-
naşmayacağı  açık. Çarpışarak yenilen bir ge- 

rflanm siyasal etkinliği ile silah bırakan geril-
lanm siyasal etkinliği kayaslanamaz. Kimi re-
formist çevreler, "sorunun barışçıl çözümü" 
için gerillanın silahı  bırakmasım istiyor. 
Gerçekte ise reformistler bile gerilla sayesinde 
politika yapıyor. Bugüne kadar hep reformlar-
dan yana politika yaptılar ama hiçbir refor-
mun öznesi olamadılar. Ama bugün yapılan 
reformlar bile, onu tasflye amacı  da taşısa, 
gerilla sayesinde yapıldı. 

Sosyalistlerin tutumu ise bugün için çok 
önem arzetmiyor gibi görünebilir. Gerçekte de 
bugün için sosyalistlerin Kürdistandaki poli-
tik etkinlikleri çok zayıftır. Ancak bugünkü 
durum onların işi paydos etmelerini getirmez. 
Tam aksine sosyalist bir güç merkezinin 
oluşması, hatta bu gücün ulusal hareketin 
önderliğine yönelmesi hala büyük önem 
taşıyor. Pratik politika alanında sosyalistlerin 
tavrı; ulusal hareketi destekleme onu dostça 
eleştirerek daha sağlıklı  bir çizgiye çekme 
doğrultusunda olursa, sanıldığından da 
büyük bir etken olur. 

Sonuç olarak görünen odur ki, yakın bir 
gelecekte ne devlet ne de reforristler umduk-
larını  bulamayacaklar. Devletin operasyonla-
ra kış  aylarında girişmesi zorda olduğunu 
gösteriyor. Saldırılan artarak devam edecek-
tir. Kürdistan halkını  bekleyen "Demokrasi" 
vb. değil, daha yoğunluklu bir savaştır. Savaş  
istenir bir olay değil, Kürdistan halkının zarar 
göreceği açıktır, ama özgürlüğün yolu bundan 
geçiyorsa kabul etmekten başka çare de yoktur. 

Vet.Dr. Nuri DERSİMİ  

KİJRDİSTAN TARİHİNDE • 
DERSİM 

Türkçeleştirilmiş  şekliyle yakında 

ÇIKIYOR ! 

A 

ZEL YAYINLARI  
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TC DEMİR.EL'İN ABD GEZİSİ  
VE SONRASI: 

ABD'NİN ORTA ASYA 

T 
A 
Ş  
E 
R 
0 
N' 
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Türkiye Başbakan'ı  Süley-
man Denirel 10-16 Şubat ta-
rihleri arasında, George 
Bush'un çağrılısı  olarak 
ABD'ye resmi bir gezi yaptı. 
Gezide, iş  adamları, CIA 
başkanı, Genel Kurmay 
Başkanı  gibi belli başlı  yetkili-
lerle ikili görüş-lmeler yapan 
Demirel, son derece umutlu 
bir havayla "TC ABD 
ilişkilerinde yeni bir dönem 
açtık" diyordu. Gerçek te de 
ABD-TC ilişkilerinde yeni bir 
sayfa açılıyor. Ancak bu yeni-
lik süregelen bağımlılık 
ilişkilisinin çerçevesinin dışın-
da değildir. 

TC hükümetlerinin meşru-
luk kazanması  için seçim gali-
bi olmaları  yetmiyor. Türk 
parlamentosundan görev alan 
hükümet, bir de kendisini 
ABD'ye ve diğer emperyalist-
lere kabul ettirmek zorunda-
dır. Bu nedenle, Demirel ABD 
gezisine büyük önem ver-
miştir. Bir türk gazetesinin be-
lirttiği gibi "Demirel'in korku-
su dış  borçlar, hemen öde der- 
lerse ne yapacak?" Evet Enı-
peryalistler hoşlarma gitme-
yen hükümetleri diş  borç 
kıskacı  ile rahatlıkla devirebi-
liyorlar. 

Gerçi Demirel ile ABD  

Piro ZARÊK 

arasında bir sorun yok-
tur.Ancak Özal gibi iyi bir 
müttefığe karşı  Demirel'in ter-
cih adilip edilmemesi diye bir 
sorun vardı. Bu sorunda De-
mirel'in, "Özaldan daha iyi" 
olduğunu kanıtlaması  ile 
aşılabilecek bir sorundur. De-
mirel bunu sağlamıştır. Gezi 
sonunda söylediği "Hedef vu-
rulmuştur" sözü bunu gös-
teriyor. 

Türk basma Demirelin 
ABD gezisini adeta " görücü-
ye çıkan bir kızın" durumu 
şeklinde 	yanısıttı.Mektup- 
larda kullanılan hitap kelime-
lerinden, konaklama, görüş-
me yerlerine ve görüşülen 
kişilere bakılarak, Demirel'in 
gezisi ile geçmişte yapılan 
Evren, Özal gezileri karşılatı-
rldı  ve ABD'nin kime daha 
fazla önem verdiği tespit edil-
meye çalışıldı.Bu durum tüm 
bağımlı  ulusların karşı-laştığı  
durumdur.Kaptalist sistemde 
patronun olurunu almadan 
işleri yürütmek mümkün 
değildir. 

Türk halkı  sözde kendisini 
temsil eden ama onurunu dış  

borçlara karşılık ayaklar altı-
na, alan bu yöneticilere ve 
basına gereken şeref dersini 
vermelidir. 

20 / SEREETIN 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



. 
d .  ~ 
	~.. 	~. . 

flr'. '  +;'• 	 • p~ ~ 	 . 	
r. ti ~ }+~~r ?ı~â• .4. .    	/  .  	, r.+i ~. • ~  v..  	. . 	: .fı..~'~~.s3•.. ~-  A 

ABD, Özal ve ANAP'ı  
henüz gözden çıkarmamıştır. 
Ancak Özal'ın ve ANAP'm 
kitle desteğini kaybettiğini 
gören ABD, bu mütefiklerinin 
daha fazla yıpranmaması  ve 
yeniden hükümet olmaları  
için güç toplamaları  gerek-
tiğini görümştür. Nitekim da-
ha seçimden önce ANAP 
kendisini muhlefet olmaya 
hazırlamıştı. Ayrıca belli bir 
kitle desteğine sahip olan 
DYP-SHP de hükümetine da-
yanarak iş  yapmak, bu gün 
için ABD'ye daha yararlıdır. 

Öyle görülüyorki ABD, 
ekonomik-siyasi ve askeri 
alanda TC'ye kapsamlı  ortak 
projeler önermiştir: Bu proje-
lerin birincisi Orta Asya pro-
jesidir. TC ve ABD bu konu-
da anlaşmışa benziyorlar. 
Ikinci proje Irak ve Güney 
Kürdist-an'a yöneliktir. Bizce, 
TC bu konudada ABD ile an-
laşmış-tır. Ancak bunun için 
bazı  şartlar ileri sûrmüş-
tür.Demir-el'in, PKK ve diğer 
Kürt ulusal hareketlerine karşı  
destek, 	Suriye'ye 	baskı  
yapılmasını  istediğini gezi 
sonrası  gelişmelerden çıkara-
biliyoruz.Sadamm devrilmesi 
konusunda ise yöntemde an-
laşma-ya bilirler.Bu da 
aşılabilecek bir sorundur. TC, 
Saddam'dan sonra bölgede bir 
otorite boşluğunun oluşmasını  
ve kurt ulusal hareketinin 
güçlenmisini istemiyor.TC 
açısından tek sorun budur. 

TC -- ABD ORTAKLIĞI 
VE TC'NİN YEN' ROLÜ 

Işbirlikçiler'le Emperyalist-
ler arasındaki ilişki tüm 
dünyada homojen değildir. Bu 
ilişkilerde göreceli ve zamana 
bağlı  olarak değişen farklı-
lıklar bulunabilir. Bağımlı  

bazı  ülkelerin , Emperyalizme 
karşı  konumları  daha sağlam, 
pazarlık güçleri daha yüksek 
olabilir. TC için-de aynı  du-
rum söz konusudur. Bazı  
dönemlerde iç ve diş  şartlara 
bağlı  olarak Emperyalistlere 
karşı  konumu sağlam-
laşabiliyor veya çok daha za-
yıf duruma düşebiliyor, 

Bu günkü dış  konjöktür 
TC'nin bu konumunu güçlen-
dirir niteliktedir.Özellikle böl-
gedeki iki önemli gelişme 
TC'ye bu konuda hayli avantaj 
sağlamıştır. Bu gelişme-lerin 
ilki; Ortadoğu'da Saddam'ın 
Iran'a saldırması, ardından da 
Kuveyt'i işgal ve ilhak etme-
siyle başladı. Bilindiği üzere 
bu gelişmeler sonucunda ve 
emperyalistler 	ABD'nin 
önder-liginde Kör-fez'e askeri 
müdahalede bulunmuş, Körfez 
savaşı  sonucunda da Saddam 
yenilmiş  ve Emperyalistler 
Ortadoğu'da tam kontrol 
sağlamış lardır. Ancak sorun 
henüz bitmemiştir.Bölgede 
henüz kontrol dışı  güçler ve 
önemli ulusal meseleler 
vardır. Aynca da Emperyalist-
ler sürekli bir şekilde Orta-
doğu'yu askerleri ile işgal 
altında tutamazlar. Bu hem as-
keri, hemde siyasi ve ekono-
mik açıdan zordur. Işte bu du-
rum Emperyalistleri yeni bir 
yol bulmaya itiyor. O, yol 
şudur: 

* Ortadoğudaki devrimci 
odakları  önce siyasi manevra-
larla yanlız bırakma ve uz-
laşmaya zorlama, sonradan di-
renenleri zorla imha etmek, 

* Bölgedeki işbirlikçileri 
güçlendirme ve organize etme 
bunlar aracılığı  ile Ortado-
ğu'yu kontrol altında tutmak. 

Bu iki görevin yerine geti-
rilmesinde TC, Israil'le birlik-
te emperyalistlere en uygun  

mütefiktir. Ancak Türkiye ge-
rek ekonomik gerekse de as-
keri nedenlerle Israil gibi atak 
olamıyor.Bu kendisine güven-
mesinden, daha doğru su eko-
nomik ve askeri olarak çok 
güçlü olamamasmdan kaynak-
lanıyor. 

Ikinci gelişime; SSCB'nin 
dağılmasıdır. Bu devletin, 
dağılmasıyla, kısmende olsa 
Orta Asya'daki Türk-Müslü-
man kökenli ülkeler bağım-
sızlaştılar. Şimdi emperyalist-
ler bütün eski Sovyet cumhuri-
yetlerini tehlikesiz bir şekil-de 
kapitalist sistemin bir parçası  
haline getirmeye çali-şıyorlar. 
Avrupalı  ve Hristiyan kökenli 
cumhuriyetlerde bu konuda 
tehlike oluştura-bilecek tek 
güç 	işçi 	sınıfı 	ve 
Komünistlerdir. Bu güçlerde 
şu anda geri çekilmişlerdir. 
Dolayısı  ile yönlerini kapita-
list batıya çeviren bu cumhuri-
yetleri yolundan döndüre-cek 
önemli bir tehlike şu anda söz 
konusu değildir. 

Ancak Orta Asya cumhuri-
yetlerinde durum biraz farklı-
dır. Bu cumhuriyetler hala 
sosyalizmi 	tümden 
yadsımıyorl-ar. Belki de bun-
da Çin'e yakın olmalarında et-
kisi vardır.Bu yakınlık aynı  
zamanda Emperyalistleri de 
korkutuyor. 

Diğer yandan bu ülkeler 
müslüman ve Türk kökenli-
dirler. ( Türk kökenli kav-
ramını  daha çok bir akrabalık 
ilişkisi olarak anlıyoruz.) Bu 
durum, Orta Asya cumuhri-
yetlerini müslüman-Doğulu 
uluslara yakınlaştınyor. Bü-
tün bu etkenler Orta Asya 
cumhuriyetlerinin kapitalizm-
le entegrasyonu tehdit eden et-
kenlerdir. Çin ve Iran bu 
ülkelere iki değişik yöne-lim 
için örnek oluşturmakt-adır. 
Şimdi emperyalistler, Türki- 
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yeyi Orta Asya cumhuriyetle-
rine değişik bir alternatif ola-
rak sunuyor. bu örnek kapita-
lizme direk ve kısa zamanda 
geçişin, kapitalizmle bütünleş-
menin, ,emperyalizme bağım-
lilığın örneğidir. Kısacası  
ABD'nin TC'ye ihtiyacı  
vardır. ABD Orta Asya'yı  he-
gomonyasına almak için bir 
aracıya ihtiyaç duyuyor. Bu 
aracı  bir çeşit "TAŞERON" 
rolü görecektir. Yani TC, 
ABD patronluğu altında Orta 
Asya'da 	iş 	görecektir. 
ABD'nin Orta Asya'ya yaptığı  
yardım-ları  Türkiye üzerinden 
gön-dermesi, TC'nin bu 
rolünü güçlendirmeye yöne-
liktir. 

İşte bu gelişmeler TC'nin 
Emperyalizme karşı  pazarlık 
gücünü artırmış, dolayısı  ile 
aracılık işbirlikçilik fiyatını  
yükseltmiştir. Emperyalizm 
pazarını  genişletirken, Türk 
tekelci burjuvaziside emper-
yalist sömürüden alduğu payı  
arttıracaktır. 

Emperyalizmin yeni sö-
mürgecilik sistemi, klasik 
sömürgeciliğin iıili işgale da-
yanan yapısını  aşmış, onu ye-
niden organize etmiştir. bir 
ülkeyi askeri olarak işgal et-
mek hem çok kayıplıdır hem-
de ulusal - tepkiler uyandırır. 
Yeni sömürgecilik sisteminde 
işler, işbirlikçiler aracılığı  ile 
yürütülür. Bu sömürü biçimi 
esas olarak emparyalistlere 
hem görünüş  itibari ile hemde 
istikrar açısından klasik sö-
mürgecilikten daha rahat ola-
naklar Sağlar. 

Emperyalizmin yeni sö-
mürgecilik sisteminde yerel 
işbirlikçilerin rollerinin güç-
lendirmesi, dahası  alt-emper-
yalist devletlerin oluşturul-
ması  eğilimi vardır. Burjuva-
zisi tekelci aşamaya ulaşmış, 
belli oranda sermaye birikimi- 
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ne sahip ayrıca belli oranda ta-
rihsel-sosyal insiyatife sahip 
ülkeler emperyalizmle bu tür 
ortaklığa uygundur. 

TC'NİN EMPERYALIST 
EĞİLİMLERİ  

Temelinde Osmanli İmpa-
ratorluğu gibi yayılmacı  sö-
mürgeci bir devlet yatan 
TC'nin, uygun koşullar gör-
düğünde emperyalist politika-
lar gitmemesi düşünülemez. 
Gerçekleştirilmesi bir yana, 
TC sürekli olarak yayılmacı  
emperyalist bir yönelimde ol-
muştur. Eski Osmanli sınır-
ları, Türk şovenleri için hala 
"ata toprağı" olarak gözükü-
yör. Osmanlıdan miras aldığı  
sömürge Kürdistan'a dört elle 
sarılması  TC'nin bu toprak 
sendromundan kaynaklanı-
yor. 

Günümüzde şartlar kendisi-
ne Türk-İslam ideolojisini 
bayrak edinmiş  Türk Tekelci 
burjuvazisi için daha uygun 
gözüküyor. İşte yardıma elleri-
ni açmış  Orta Asya, işte Bal-
kanlar ve işte Güney 
Kürdistan. Bu bölgelerde oto-
rite boşluğunun oluştuğu bir 
gerçektir. Türkiye az çok 
bölgede bir otoritieye sahiptir. 
Çin ve Iran dışında Türkiye ile 
boy ölçüşecek bir devlette yok 
gibidir. Ayrıca Türk tekelleri 
emperyalistlerle çok iyi 
bağlara sahiptirler. Bu gün 
uluslar arası  finans çevrele-
rinde Türkiye'nin prestiji yük- 
sektir. Aynı  zamanda Türk te-
kelleri ellerinde önemli ölçüde 
bir sermaye bulunduruyor-
lar.Ancak Türk tekellerinin şu 
anda emperyalizmden bağım-
sız bir şekilde, Orta Asbyâda 
veya Orta Doğuda, Balkanlar-
da etkinlik sağlaması  yada 
önemli projeler gerçekleş- 

tirmesi olanaklı  değildir. Bu 
ekonomik-siyasi-askeri olarak 
mümkün değildir. Dalayısı  ile 
TC'yi şu anda emperyalist ola-
rak nitelendimek bir zorlama 
olur. Ama TC emperyalist-
yayılmacı  emeller taşıyor. An-
cak bugün önünde yeni bir rol 
var, o da bölgede emperyaliz-
min TAŞERON'luğudur. 

TC'nin Önündeki Engeller 

TC yeni dönemde, ka-
zandığı  avantajlarmm yanın-
da dez-avantajlarada sahip ol- 
muştur.Bu 	dezavantajların 
başında Kürdistan sorunu ge-
lir. Kürdistan TC ile Orta As-
ya'nın tam ortasındadır. Ve 
yaklaşık 10 yıldır Kuzey 
Kürdistan'da silahlı  bir ayak-
lanma vardır. TC hala bu 
ayaklanmayı  kontrol edeme-
miştir, edeceğe de benze-
miyor.Açık olan şu ki; Kürt 
ulusunun ulusal-demokratik 
hakları  verilmedikçe bu 
bölgeye barış  gelmez. 

Diğer bir engel ekonomik 
bunalım ve siyasi istik-
rarsızlıktan kaynaklıyor.Belli 
oranda sermaye birikimi olsa-
da, Türk tekelci burjuvazisi 
bir işçi aristokrasisi oluştura-
bilecek düzeyde birikime sa-
hip değildir. Dışa bağımılıhk, 
plansızlık bunu engelle-
miştir.Bu durum Türk tekelle-
rini attığı  her adımda emper-
yalist tekellere muhtaç hale 
sokmuştur. 

Kısaca: TC'nin istediği pek 
çok şeyi yapamamasının ne-
deni; içinde bulunduğu ekono-
mik ve siyasi istik-
rarsızlıktır.Bu n edenle TC 
emperyalizme dayanmadan 
edemez.Krüdistan sorununun 
çözümünü bile emperyalizm- 
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ŞEHİDBUNA HELEBCE DI 
DİROKA TEKOŞİNA KurdİSTANA 
BAŞUR DA DESPEKA RUPELEK 
NÛ YE. 

B ajarê nomır Halebçe, 
çend roj beri şehid- 
büna xwe jı  aliyê 

peşmerge ü gel Kurd yê 
merxas va hatıbû rızgar- 
kırın. Bı  hezaran lêşkerên 
Iragê hatıbü esirkırın. He- 
lebçe, bi zarok û xortan, 
bı  kal ü pirên xwe hazır- 
iya dilana nzgarbüna xwe 
û nişana xwelasi ya New- 
rozê dıkır. Lê çı  mixabın 
dilana rızgarkırına Hele-
beçe dür û direj nebû. 
Ewel bı  riya serokatiya bê 
pusule ü bê birûbawer 
teslima dagırkerên Iran 
bü û dı  16'e maha Adarê 
ya 1988 an da ji, jı  aliyê 
rejima kolonyalista Iraq bı  
çekên kimyawi hat born- 
bardoman kırın. 	Tu 
neçü, zerok, jın, pir û ka-
lan nezi 5.000 kes şehid 
keti bû û 7.000 kes ji 
bırindar bün. 

Çıma Jenosida Helebçe? 

Dema Kurdan bajarê 
Helebçe nzgar kır, tırs ke-
te dılê rejima Iragê û 

, hêviyek~i xıst dılê tevgera 
Kurd û ranê. 

Rejima Iragê şereki ne-
hek bı  daxweza dewletên 
emperyalist lı  dıj İranê 
dest pêkıri bû. Gora wan  

şer ye dür û dırej najota u 
jı  bo Iran bêhêz bû yê şeri 
ü şûrtên Iragê . qebul 
bıkra. Lê hesebê mal bi yê 
Suke va lı  hew neha û roj 

bı  roj Iraq dıket tengasiyê. 
Jı  ber ve yekê ji Iragê 
dıxast rojekê pêşta aşti dı  
mabina xwe û İranê da 
pêk bine. Lê İranê aşti qe- 
bul nedıkır ü dıgot heyani 
Saddam lı  ser hukm be 
we şer ji her berdewembe. 

Jı  bo vê, Iragê dıxast bı  
awaki kemxwesar Çavê 
İranê bıtirsine kü Iran 
aşti qebul bike. Jenosida 
Helebeçe, yê pır jı  bo vê 
pêk hat. Ango, Helebçe bü 
qurban jı  bo ku İran 
têbıgê kû Iraq dıkare Teh- 
ranê ji weki Helebçe bıke. 
Gelê Kurd bü qurban jı  
ber ku hım Kurd bêxudi 
bün û hım ji Iragê dıkari 
bû jı  dine û alemê ra bêje 
kü "Kurdan pıştgıriya 
dıjmınê mm dıkır". Her 
çikes nerastbe ji û şerê 
Kurdan û Iragê ji bere û 
paşêda her hêye ji, lê 
têkiliya Tevgera Kurdısta- 
na Başûr lı  gel rejima 
İranê bı  awaki usa çewt 
bû kû dema êlebçe rızgar 
dıbe, leşkerên İranê bı  
hısani dıkevın hundırê 
bajêr ü kontrolê dıxın 

Azad XBmgin 

destê xwe. Ev yek jı  Swe, 
demên kü dinê û alemê 
dılxweziya xwe bı  qim jı  
Kurdara nişan nedaye; û 
qatliama Hebeçe dı  rojên 
iroda wek hiroşima, bı  
nav û deng nebü ye. 

Gor hın niviskar û roj- 
namavanên Ewrupi jeno- 
sida Helebçe bû kü, çavê 
İranê û Kurdan hatın 
tırsandın û İranê pêşniya- 
ra aşti qebul kır. Ango je- 
nosida Helebçe tırs xıste 
dilê leşkerê İranê û jı  hev- 
da xıst. Kurd ji bı  teni 
xwe lı  ser pıştê man; axa 
xwe rızgarkiri disa wen- 
dakırın û bûn goçebe lı  
welatên xwe. Se meh pışti 
je jnosida Helebçe Iragê, 
bombên kimyawi 11 ser 
bajar û gundên mıntıga 
Behdinan ji bı  kar ani. Jı  
ber van bomban nezi 
200.000 kes ji Kurdıstana 
Başûr clerbasi İranê û 
Tırkıyê bû. Lê jıyana Kur-
dan lı  van dewletan ji ne 
baş  bû. Hım dewleta Tırk 
û him ji dewleta İranê 
mûamela esirti û nemıro-
vi bı  panabırın Kurd 
dıkırın. 

Jenosida Helebçe, jı  bo 
Kurdan tışteki dın ji zelal 
kir. Dıve Kurd taktika 
xwe şer bıghêrın. U gora 
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berpırsıyarê "Yekiti 
Nıştımani Kurdis-
tan" yê Swed Mu- 
hamed Ismail, "Ye- 
kiti"yê pışti 1988; a 
taktika xwe guherti 
ye ü dest bı  xweba- 
ta dınav bajaranda 
kıri ye. 

pima Helebçe Bı  
Nay û Deng BO? 

Jenosida 	He- 
lebçe her çıkas we- 
ki Hiroşima nebe ji, 
lê iroh dine pırü 
hındık tê nasin. 
Kes 11 dinê "paytex- 
tê Kırdustanê Di- 
yarbekir", lı  Kurdis-
tan Rojhelat Sınê ü 
lı  Kurdıstana Başür 
ji Suleymaniyê ne-
nase kü, her yek jı  
van bajaran penc- 
şeş  caran jı  bajar 
Helebçe mezıntır e. 
Lê dema we nave Helebçe 
dıbizin, dızanın ku baja- 
reke yan ji gundeke lı  
navça Kurdıstanê. 

Qatliama Helebçe ne 
cara ewel 'bü dı  diroka 
Kurdıstana Başûr da. Lê 
cara ewel bü kü xweberên 
gırkınna gelê Kurd jı  der- 
vayi Sovyet lı  hemü dinê 
bela dı  bû: Rejima Iragê, 
jı  15'ê meha Nisanê 1987 
an da heyani jenosida He- 
lebçe pır caran çekên 
kimyawi (lı  derdorên Su- 
leymaniyê, li Heladen, 
Bergalu, Kanitu, Cinara, 
Awazê, Sewran ü hwd) 11 
dıj gelê Kurd bı  kar 
anibü. Lê jı  ber ku gelê 
Kurd bêxudi bü; keseki 
denge wan 'nedıbihist'. 
Yên ku dı  bihisitin ji, me- 
sala gelê Kurd ü zılm ü 
zordariya lı  Kurdıstanê, jı  

ra intresant nedıhat. Pır 
caran ji, jı  ber ku pırsa 
Kurd ü Kurdistan 11 dınê 
ne zıman, bı  zaneti deng-
en xwe nedıkınn. Yan ji, jı  
ber ku lı  dıj menfaata wan 
bü, ew bı  deng dıman. 

Lê bı  gırkırına Helebçe 
gelê Kurd cara ewel heba-
na xwe ü pırsa xwe bı  
dinê dıda naskırın. Ango 
gelê Kurd bı  xwina we, bı  
şehıdketına zarokên xwe, 
yên kü dı  hembêza 
daykên xwe da bı  jehra 
dewleta 	mêtingehkar 
ketın xwewe ü cardın 
şiyar nebün, xwe bı  dine 
da naskırın. Iro pırsa 
Kurd ü Kurdıstanê ne bes 
pırsa gar dewletanê, büye 
pırs-ek navnetewi ye. 

Rejima mêtingehkar ya 
'rant' kil Helebçe kırıbû 
bın kontrola xwe, banga 
rojnamevanên dinê kır jı  

bo ku hovıtiya dıjmınê 
xwe ya rejima Iragê bı  
dınê bıde ispatkırın. Iran 
ne kü ketıbü keyta gelê 
Kurd, wan dıxast jenosida 
Helebçe jı  bo xwe bı  kar 
binın ü bı  vi awayi 
bıghêjın armanca xwe. Bı  
vi awayi Helebçe lı  dınê 
hat naskırın. 

Sııcdarên Helebçe 
Kibiîn/Kin e? 

Bê guman sucdarê He- 
lebçe yê heri mezın Sad- 
dam ü rejima Iragê ya ho- 
va. Lê, Saddam ü rejima 
Iragê sucdarên lı  ber 
çavanın. Sucadrên esasi 
kü xwe dı  taldê "demokra- 
si" ü "medeniyet"ya xwe 
da xwe vedışırın dewletên 
Ewrupi, Emeriga, Sovyet 
ü hın dev]etên Ereb wek 
Kuweytê ü Suudiyê bün. 
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Van salên dawiyê gelek 
zelal bû kû; gelek 
şirketên Ewrupi, wek 
"Karl Kolb ü Pilot Plant"lı  
Alman jı  bo çekırına 
bombên kimyawi meter- 
yal ixracati Iragê kınne. 
Gor kovara "Yekiti 
Nıştımani 	Kurdıstan", 
"Rebazi Niwe"; dı  sala 
1988; an da nêzi 30 
pısporên (expert) Sovyeti, 
jı  bo çekınna bombên 
kimyawi dı  fabrikên Ira.gê 
yên kimyawi da kar 
dıkınn. Koyar hemû 
navên pısporên (expert) 
Sovyeti, ji yek bı  yek 
dınıvisine. 

Ev dewletan yên kû 
jehr ü imkan jı  Saddam 
ra peyda kırıne jı  bo ku 
zarok ü jinên Kurda 
bıkuje. Dı  dewlemendiya 
van dewletan da xwina 
Helebçe û xwina zarokên 
Kurda heye. Ew gelek 
behsa demokrasiya xwe, 
behsa dewlementiya xwe 
ü mafên mıroveti dıkın. 
Lê demokrasiya wan ji, 
dewlemendiya wan ji ge-
lek bı  gırêj e; ew bı  xwina 
gelên bındest û keda kar- 
keran hati/tê aydan. De- 
mokrasiya wan ji, mafên 
mirovati ji ü delemendiya 
wan ji bı  durûtiyê diji. 

Dema Helebçe Şehid 
ket, serokên wan dewle- 
tan wek formalite rejima 
Iragê protesto kırın lê, lı  
aliyê din, her deri h 
Şireketên xwe vedıkınn, jı  
bo ku jehrê bıfroşın Sad-
dam.* Dema Konferans di 
derheqê çekên kimyawi 
da, dı  Çılayê paşın ya 
1989'ı  an da lı  Parisê pêk 
hat, ter bangi Kurdan 
nekınn. Lê Iraq tıda 
başdar bü ü hin serda ji 
Iraq weki endam hat qa- 
bul kırın, jı  bo xwebata  

kêm kınna çekên kimya- 
wi kû gelek salan berê 1ı  
Cenewê destpêkın bû. 

Qırkırına zarokên Kur- 
dan têrê nedıkır, jı  bo kû 
ew mudehela Iragê bıkın. 
Wê demê pır gala mafê 
mıroveti nedıkınn. 

Lt dema kû Saddam 
Kuweyt dağırkır (işgal) ü 
neft (petrol) lı  ser an 
bıriya, ewan behsa de- 
mokrai nafên mıroveti, 
heq û huqugê kırm. Qatli- 
ama Helebçe ji, jı  bo 
mafên xwe, car bı  car dı  
anin zıman ü bı  vê Sad- 
dam mahküm dıkınn. 
Iraq Şerê xweliçê wenda 
kır şunda, Kurdan û 
Şilyan Seret helda. Kur- 
dan hermû erd xwe rızgar 
kırın. Lê mehak neçû dı  
bo Iraq serhıldan Kurdan 
bıfelşine, Emirga û dew- 
letên Ewrupa kû  ser lı  
Iragê dıkınn, destür dan 
balafır û helikopterin 
Iraq. Iragê bı  helikopter ü 
balafırên xwe êrîş  bir ser 
bajar ü gundên Kurdis- 
tanê. Kurdan jı  tırsa 
bombên kimyavi mal ü 
wan xwe bardan û bı  
çıyan getin, Bı  deh xweza- 
ran zarok ü zêçê an ji 
sermê ü bırcina ra mırın. 
Lê ew dewletên kü dı  bin 
navê yeketiya Meletan 
Kuveyt xwelas kıri. Li 
mınna deh xwezaran 
Kurd, bê mal û Xarın bı  
milyonan 11 sert çiyan 
mayına Kurdan ra bedeng 
bün. Her usaya demokra-
si û mat paraztına emper- 
yalistan. 

Bı  kortayi, bı  riya jeno- 
sida Helebçe hebûna gelê 
Kurd, pırsa Kurd û 
Kurdıstanê 11 hemû de- 
verên dınê hat naskırın. 
Hın hızên peşverû û yên 
mafê mırovparêz bı  vi  

awayi tekiliya xwe bi gelê 
ü Tevgera Kurd ra xort 
kırın ü pıştgıriya Kurdan 
kırın. 

Tevgera Kurd têgihŞt 
kû ew pêwistın şıklê xwe- 
bata xwe bıghênn. Lê gu- 
hartına xwebatê bes dı  
Wart taktikida çebû, ne 
dı  wart stratejikta. Ev 
kêmasiyek. Bû. û ev 
kêmasi hin damdıke, Disa 
Tevgera Kurd têgihişt kû, 
yek rêxi•stın bı  serê xwe 
nedıkare bıgheje armanca 
xwe kû bırakûji her xwe- 
sare û pewiste hemû 
rexıstın tev dı  bın baskê 
eniyakê da (Cephe) Şerê 
xwe 11 dıj rejima Iragê 
bıkın. Her weha eniyek dı  
mabina KDP-Iraq, Yekiti, 
Komünistan û rexıstınên 
din da, dı  sala 1988 da 
pêk hat. 

Ango mırov dıkare bêje, 
jenosida Helebçe bû 
destpêka rüpelek nû dı  
diroka 	 têkoşina 
Kurdistana Başür da. Her 
usa heya gelê Kurd ne 
azad û Kurdistan ne 
Serbıxwe dujmınên me yê 
jenosidê wek Helebçe pêk 
binin. Dıbe em zanibın 
kû, Jı  bo azadi ü 
serbıxwe bûna welat me 
stratejik ü têkoşinek 
serbıxwe pewiste, ek her 
mılletı, mılletê Kurd ji 
hagê wi azadi ü serx- 
webûnê heye, Em Kurd, 
dıbe jı  vê tilakê bıle paşva 
nedın. 

* Hun şirketên dew- 
letêten Ewrupa ü hım ji 
pısporen Soviyet, Kriza 
Xelicê (Körfez Krizi) bı  
Iraq ra kar dıkınn. Irak jı  
wan dewlatan hım ekono- 
mik hım ji alikari didıt. 
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YENİ  HÜKÜMETİN "ESKİ" 
EKONOMİK PAKETİ  

Ali v uçln 

F mperyalizmin, yaşadığı  genel bunalım 
etkisiyle dayattığı  24 Ocak Kararlan'nın 

	  12. yildönümünün yaşandığı  günlerde, 
DYP-SHP hükümetinin ekonomik paketi 

açıldı. Çeşitli vergi ve mall reformlarla birlikte 
kronik enflasyonu düşürmek, üretimi arttırmak, 
emperyalist dünyayla daha iyi bütünleşmek gibi 
hedefleri de içeren bu paketin, öncekilerden pek 
farklı  olmadığı , konuyla az çok ilgisi olan herkes 
tarafından kolayca anlaşıldı. Seçim öncesi, 
Şimdiki koalisyon ortağı  burjuva partilerinin 
meydanlarda ve televizyonda verdiği vaatlerin 
daha hükümetin ilk ikinci ayında 
kandırmacanın ötesine gitmediği gizlenemez bir 
şekilde ortaya çektı."Demokratikleşme" sloganları  
Kürdistanda uygulanan devlet terörü, sokak in-
fazları  ve kayıplardaki artışlarla, "gelir dağılamını  
iyileştirme" vaadi de temel tüketim mallarına 
yapılan %20'ler dolayındaki zamlarla boş  laflara 
dönüştürüldüler. Yılsonu enflasyon hedefi 
yüzde 42 olarak belirlenirken, ilk ay içinde yüzde 
10'u aşan toptan eşya ve tüketici fiyatlarındaki 
artışlar bu hedefe ulaşmanın pek mümkün ol-
madığını  daha Şimdiden gösteriyor. Hükümetin 
kurulma aşamasında Kamu iktisadi Teşekkülleri 
(KIT) nin özelleştirme yerine özerkleştirme 
türünden bir reformdan geçirileceği ve sonra 
özeleştirileceği açiklanirken, ekonomiden sorum-
lu devlet bakanı  Tansu Çiller, devlet bankaları  
başta olmak üzere KIT'lerin kısa sürede 
özeleştirileceğini açıkladı. İpragaz-Fransızlara 
satılarak bu işten nasibini alan ilk kuruluş  oldu. 
SHP'li İzmir ve Kartal belediye Başkanları  ise işçi 
dilşmanlıklarinı  gizleyemez şekilde özelleştirme 
faaliyetine girişmişlerdir. 

Yazının başında belirttiğim tutarsızlıklann 
biraz özüne inerek ve enflasyon ile 
özelleştirmenin ekonomik pakette ağırlığını  da 
gözönüne alarak hükümetin ekonomik prog-
ramını  inceleyeceğim. 

TÜRKİYE'NİN ENFLASYON ÇIKMAZI 

Hükümetin ekonomik programını  18 
Ocakta açıklayan T.Çiller; 'Amnruni.z enflasyo-
nu kalıct bir şekilde düşürmektir. Gelişmiş  
ülkelerde enflasyon %10'u aşmtyor. Enflasyon 
sonbahardan itibaren halt ve gelir dağıtaırunı  
düzetten bir düşüşe geçecektir" diyordu. 

Emperyalist ülkelerde enflasyon %10'un 
(hatta bir çoğunda %5'in) altında seyrederken 
Türkiye'de neden son 20 yıl içerisinde enflasyon 
%10'un altına inmiyor? Acaba Türkiye gibi 
bağımlı  ülkelerde de benzer durumun yaşanmısı  
bir raslantı  mı? 

Adı  enflasyonla birlikte anılan ANAP 
hükümetinin yüksek enflasyon nedeni olarak 
gösterdiği kışın sesin, yazın kuraklığın, ilkbahar-
da ortadireğin fazla para harcamasının, sonba-
harda basının enflasyon yaygarası  kopar-
masının, yılda iki kez D.Ç.M (dövize çevrilebilir 
mevduat)'ların ve Afşin Elbistan termik santrali-
nin gerçektende enflasyon nedeni olabilirliği ne 
derece doğru? 

Türkiye'de enflasyonun temel nedenleri ola-
rak karşımıza çıkan önemli iki nedenden ilki; 
bağımlı  ülkelerin sanayileşme biçimlerinin belir-
lediği yapısal nitellkler, diğeri ise; enflasyonun 
en klasik nedeni olarak bilinen kamu açıklarıdır. 

ithal İkameci Sanayileşme Modeli 

Türkiye gibi bağımlı  ülkelerde sanayileşme 
sürecinin ilk basamağı, genellikle ithal ikameci 
yöntemidir. ithal ikamesi, ithal edilen sanayi 
ürünlerinin bir kısmının ülke içinde 
üretilmesidir. Pek çok ülkede, öncelikle tüktim 
mali ihracinı  sınirlamak ve caydırıcı  önlemler al-
mak, bu malların yerli olarak üretimini gündeme 
getirdi. Yüksek gümrük duvarlarıyla ve ithal ko-
talarıyla korunan iç pazar besleyecek dayanıklı  
ve dayanıksız tüketim malı  üretimi, sanayileşme 
atılımının başlangıcını  oluşturdu. Ithal ikameci 
şanayileşmeyle oluşan ekonomik yapı  peşinden 
çeşitli sorunları  da beraberinde getiriyordu. Bun-
lar döviz darboğazi, verimsiz pahalı  üretim Tekel 
ya da oligopol egemenliğinde piyasaların ve 
sektörlerin oluşumu, son olarakta gelir 
dağılımındaki çarpık gelişmedin. 

Ithalatı  sınıriandırmak amacıyla kurulan 
sanayi sonunda, büyük çapta ithalat talebi yara-
tan bir sektör haline gelir. Girdileri büyük 
ölçüde ithal malı  olan bu sanayi sektörü, tama-
men iç pazara yönelik çalıştığı  için ayncada ihra-
catı  gözardı  ettiğimden giderek artan bir döviz 
açıklığı  yaratir, lşçi ihracı  ile sağlanan dövizler 
ve turizm gelirleriyle açıklan kapatmaya çalışma 
pek başarılı  olmadığı  için diş  borçlanmaya gidile- 
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rek çözüm bulunmaya çalışı lır. Bu da emperya-
list sermayeye bağımlılığı  dahada arttınr. (ANAP 
Hükümeti 12 milyar dolar döviz kaynağını  yeni 
hükümete bıraktığını  söylesede, aslında bu 
çeşitli yollardan sağlanan kara paranın aklan-
ması  ile oluşan kaynaktır.) 

İthal ikamesine süreklilik kazandıran 
ülkelerde gözlenen ikinci önemli sorun; verimli-
leğin düşük olması  ve pahalı  üretimdir. Yüksek 
gümrük duvarlarıyla korunmuş  içi pazara 
yönelik üretim yapan sanayi, geri teknoloji ile 
düşük verimde yüksek maliyetli üretim yapar. 

Tipik ithal ikamesinde ısrar eden ülkelerde 
ortaya çıkan enflasyonu besleyen üçüncü sorun; 
tekelleşme eğilimidir. Yalnızca hacmi sınırlı  bir iç 
pazara yönelik üretim sözkonusu olduğundan, 
çoğu sektörde en fazla bir iki firmanın 
çalışmaları  sözkonusu olabiliyor. Yani birçok sa-
nayi sektöründe, tekel yada oligopol konumun-
daki firmaların egemen olduğu bir yapı  ortaya 
çıkıyor. Dördüncü neden olarak ta kaşımıza; 
tarımsal ürünlerin sunu-istem uyumsuzluğu 
çıkıyor.Bu durum tarımsal ürünlerin fiyatlarını  
artınyor. Tanmsal ürünler, sanayi girdisi olarak 
da kullanıldıklanndan, sanayi maliyetleri tanm 
ürünleri fiyatlanna bağlı  olarak artış  gösterir. 
Bunların sonucunda da bir fiyat artışı  zinciri 
oluşuyor. Kaynaklar çeşitli yöntemlerle tekellere 
aktanlırken, ücretlerdeki gerilemeyle fatura 
emekçilere çıkıyor ve gelir dağılımını  bozan süreç 
enflasyonu körükleyen süreç halini alıyor. 

İ thal ikameci sistemin tıkanması, emperya-
list ülkelerdeki kalkınma hızının gerilemesi ve te-
kelci karlann düşüşü, yeni arayışları  gündeme 
getirdi. 70'li yıllann sonunda IMFnin reçeteleri 
emperyalistlerin dayatmasıyla geri kapitalist 
ülkelerdeki ithal ikameci iç pazara yönelik mo-
delden, ihracata dayalı  üretime yönelimi hayata 
geçirdi. Başta Birleşmiş  Milletler Sınai Kalkınma 
Orgütü (UNIDO) olmak üzere, uluslararası  kuru-
luşlar geri kapitalist ülkelerde ihracata yönelik 
serbest bölgeler kurulmasıyla bu ülkelerin diş  
ödemeler dengesinin sağlıklı  bir yapıya ka-
vuşacağını, ihracat gelirlerinin artacağını, tekno-
lojik ilerlemenin gerçekleşeceğini, ekonomik 
bağımsızlığın 	sağlanacağını 	yaymaya 
çalışsalarda, bu ekonomik model sömürünün, 
bağımlılığın 	daha 	korkunç 	boyutlara 
ulaşmasında başka bir sonuç doğurmamıştır. 
Hafif sanayi ürenlerini ihraç eden bu modelin 
uygulayıcılarından Brezilya, Meksika, Güney Ko-
re gibi bağımlı  ülkelerin ödemeler dengesinin git-
tikçe bozulduğunu, bu üç ülkenin 1983 yılındaki 
toplam dış  borçlarının 200 milyar dolan bul-
duğunu burada belirtmek gerekiyor. 

Enflasyonun klasik nedeni olarak 
açıkladığımız kamu açıklan ise, devlet harcama-
lannın devlet gelirlerini aşması  sonucu oluşan 
açığın karşılıksız para basılarak kapatılmasıyla 
oluşuyor. Bu da beraberinde fiyat artışlarını  ge-
tirmektedir. 

Burada kamu açıklanna değinmeden önce 
devletin gelir kaynaklarından bahsetmekte yarar  

var. Devlet'in en önemli gelir kaynağı  vergilerdir. 
Vergi sistemi incelendiğinde görülen, vergi 
yükünün ücretlilerin sırtında olduğu ve 
1980'den sonra bunun dahada artmiş  olmasıdır. 

1973'te ücretlilerin milli gelirdeki paylan 
%28,3 iken, gelir vergisi hasılatına katkıları  
%64'tü. 1987'ye gelindiğinde ise ücretlilerin milli 
gelirdeki payı  16,3'e düşürken, vergi 
hasılatındaki katkı  payı  yüzde 43,6 olmuştur. 
Burada vergi yükünün ücretlilerin sırtından 
alındığı  ibi bir sonuç çiksada aslında vergi 
payının gelir payına oranı  sırasıyla 2.26'dan 
2,67'ye çekmiştir. Buradan ücretliye yüklenen 
vergi yükündeki 1980 sonrası  artış  net olarak 
gözlemlenmektedir. 

Aslında ücretlilerin, 	özelliklede işçilerin 
diğer vergilerin katılmasıyla taşıdıklan yük da-
hada artmaktadır 1987'de ücretlilerin milli gelir- 
den aldıkları pay %16,3 olmasına 	karşın, 
ödedikleri verginin milli gelirdeki payı  %14,3 ol-
muştur. Oysa ücreti! kesimler dışındakilerden 
alınan gelir vergisinin milli gelire oranı  sadece 
%3,6 da kalmaktadır. Konsolide bütçenin öteki 
vergilerininde katılmasıyla ücretlilerin yükü 
%27,6 diğer kesimlerin yükü ise %13,3 olmak-
tadır. 1980 den sonra dolaylı  vergilerin oranı  
artmış, hatta 1988'de dolaylı  vergilerin toplam 
vergi yüklerine oranı  2/3' e yaklaşmıştır. Yeri 
gelmişken yeni hükümetin yürürlüğe koyacağı  
vergi affi 	kanununa değinmek istiyorum. 
Başlangıçta devlete kaynak olarak taze para gir-
disi sağlayacağı  kanısını  uyandırsa da, faizleri 
iptal edilmiş  ve anapara değeri de enflasyon 
karşısında erimiş  olan vergi borçlannın tahsiliy-
le, ücretliden vergiyi sinekten yağ  çıkanrcasına 
alan devlet, vergi ödemeyen sermayeyi 
ödüllendirme yoluna gidiyor. Seçim meydan-
lannda, TV'de asgari iicretten vergiyi 
kaldıracağız palavralarını  yayan hükümet ortağı  
burjuva partileri, iktidara gelir gelmez sermayeyi 
vergi borçlanndan kurtarmayı  ilk icraatlar 
arasına soktular. 

Bu konuda enflasyonu körükleyen temel ol-
gu ise yukarıda belirttiğimiz, yeni hükümetin af-
fa uğrattığı  vergi kaçaklandır. Rakamlarla belirt-
mek gerekirse, gizlenen gelilrle beyan edilen 
gelilr farkı  1980 de % 281, 1981 de %253, 1982 
de %238, 1983'te de % 241 gibi korkunç rakam-
lara ulaşmaktadır. Ayrıca devlet, yatırımları  ve 
ihracatı  teşvik gibi uygulamalarla vergilerden 
vazgeçmekte buradan oluşan açığı  da 
emekçilerin cebinden almaktadır. Sonuç olarak 
devletin en önemli gelir kaynağı  olan vergiler 
emekçilerden gaspedilmekte, sermayenin 
ödemediği, kaçınğı  vergilerin sonucu olarak 
körükleyen enflasyon da yine emekçileri ezmek-
tedir. 

Devlet giderleri ise devletin çeşitli faliyetleri-
ni gerçekleştirebilmek için oluşturduğu ödenek 
türüne göre; cari giderler, yatırım giderleri, ve 
transfer hercamalandır. Cari giderler o yıl 
içerisinde kamu hizmetlerinin görülmesi 
amacıyla duyulan ihtyaç işgücünün ve malların 
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satın alınması  için harcanan paralardır. Devlet 
memurlarının maaşları  ve hizmetleri için gerekli 
tüm harcamalar cari giderler içindedir. Transfer 
harcamaları  ise; KİT'lerin görev zararlan, iç ve 
diş  borç faizleri ile sermayeyi, ihracatcıyı  teşvik 
amacıyla açılan çeşitli fonlara bütçe içinden ak-
tanlan paralardır. Transfer harcamalırının 1989 
da bütçe içinde aldığı  pay %42,6 dır. Transfer 
harcamaların önemli kısmını  ise borç ve faiz 
ödemeleri oluşturmaktadır. 1983 te bu pay 
%39,7 iken; 1987 de %71,41 1988 de %65,4, 
1989 da %50 gibi oranları  ulaştirmaktadır. Ha-
zine ve Diş  Ticaret müsteşarlığının verilerine 
göre 1989'da diş  borç 41 milyar dolar olup 34 
Milyar 658 milyon dolan kamu borçlandır. T.0 
borçlan aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Gösterge 1989 1990 	1991* 

Dış  Borç Toplamı  (milyon $) 41751 49035 45598 
Kısa vade 36006 39535 	---- 
Orta ve Uzun vade 5745 9500 	---- 

Alacaklı  Türü 
Orta ve Uzun vade 
Uluslararası  kuruluşlar (IMF, Dünya Bilk) 8740 9564 

Ikili Anlaşmalar 11431 12984 
Ticari Bankalar 10269 10720 
Özel Alacaklar 5566 6267 

Kısa vade 
Ticari bankalar 1841 3845 
Özel kesim 3904 5655 

İç Borç Stoku (Milyar TL) 42011,5 55396,1 	69927 

'1991 Ekim itibariyle. 
Kaynak : Hazine ve Diş  Ticaret Müsteşarlığı. 

Tablo incelendiğinde diş  borçların ağırlığının 
uluslararası  kuruluşlar, (ki bunlar emperyaliz-
min sömürü teşkilatları  olan IMF ve Dünya Ban-
kası  gibi kuruluşlardır.) Ticari bankalar ve ikili 
anlaşmalarda olduğu göze çarpmaktadır. 1983'te 
18,3 Milyar dolar olan dış  borcun 1991'de 50 
milyar dolara çıkışı  dikkat çekicidir. 

Bu kanalla aslında emekçilerin yarattığı  artı  
değerlerin bir kısmı  devlet kanalıyla borç faizi 
olarak uluslarası  tekellere akmaktadır. Iç borç ve 
faizleri ise transfer harcamalannda önemli bir 
pay almatadır. 1980' lerin sonlarına doğru kamu 
finansman açıklannın artmasıyla bu açıklann 
Merkez Bankası  kaynaklarıyla kapatılması  yeri-
ne, devlet tahvili ve hazine bonosu gibi kamu 
menkul kıymet ihraçları  artmıştır. İç 
borçlanmalara ödenen faizler ülkedeki genel faiz 
düzeyini arttırmış, bu durum ekonomiyi da-
raltıcı, Işsizliği arttırcı, gelirleri düşürücü etki-
siylede işçi sınıfım olumsuz yönde etkilemiştir. 
Devlet tahvilleri ve hazine bonolan biçimindeki 
borçlanmalara verilen yüksek faiz, tekelci ser-
mayeyi, devlete borç verip onun faiziyle birikimi 
sürdürme yoluna itmiştir. 

Yeni Hükümet borçlar konusunda büyük 
problemlerle yüzyüzedir. 1991 yılı  içinde ödenen 
diş  borç ana para ve faizi toplamı  4 milyar dolar 
civarındadır. Yeni hükümetin bütçesinde önemli 
yer tutan diş  borç ödemeleri dışında, sadece bu 
ay içinde 16 trilyon TL iç borç ödenecektir. Bu 
tablodan çıkan sonuca göre bu hükümetin enf-
lasyonu düşürmesi hayaldir. Ilk ay içinde %11 
civanndaki toptan eşya fiatlanndaki artışla, gele-
cek aylarda da fiyat artışlanndaki hızın sürmesi 
kaçınılmazdır. Bunun en açık örneği, Şubat ayı  
içinde kamu kesiminde flat artışları  pek olm-
masına rağmen, tüketici fiyatlarındaki artışın 
%5'i aşmasıdır. Aslında bu hükümetin enflasyo-
nıı  düşürmeye pek niyeti olduğuda söylenemez. 
Enflasyon, işçiler başta olmak üzere ücretlilerin 
gelirlerini reel olarak geriletirken, buradan 
oluşan farkın tekellerin hanesine yazılmasını  
sağlar. Yani tekeller ve onların uşakları  da enf-
lasyonu her ne kadar canavar ilan ediyorlarsa da 
bu inandırıcıhğı  olmayan bir yalandan öteye git-
memektedir. 

ANAP döneminde tekellerin kar oranlarını  
hızla yükseltmeleri ve halkın genelinde oluşan 
memnuniyetsizliği, seçim öncesi palavralarıyla 
kullanıp iktidara gelen şimdiki koalisyon 
hükümeti, her ay TÛSİAD önünde sözlü 
sınavdan geçmekte ve iktidarını  bu şekilde 
sürdürme güvencesi almaktadır. TIJSİAD'ın 
hükümeti desteklemesi aynı  politikalann devam 
edeceğinin işaretidir. Hükümetin kısa bir süre 
şirin görünme maskesini taşıyacağı  ve bir takım 
kandırmacaya yönelik iyileştirmeler yapacağı  
söylenebilir. Ama tekellere verdiği güvenceler bu 
maskenin düşmesinin pek uzak olmadığını  
gösteriyor. 

Özelleştirme ve 24 Ocak Kararları. 

1973 petrol krizinin etkisiyle, batılı  emper-
yalist güçlerin girdiği ekomomik bunalım iyice 
su yüzüne çıktı. Bu ekonomik bunalım, emper-
yelist tekellerin karlannın düşüşü ve kalkınma 
hızlarındaki inişin bir sonucuydu. Bunalım ken-
dini belirli aralıklarla ortaya çıkan krizlerle 
gösteriyordu. Uluslarası  Emperyalist kurumlar 
ve teorisyenler bunalımı  aşma yönünde çeşitli 
reçceteler ve 	tezler ortaya attılar. Chicago 
üniversitesi profesörü Milton Friedman ge-
liştirdiği monetarist (Parasalcı) ekonomi polti-
kasıyla, çoğunlukla emperyalizme hizmette bulu-
nan kişi ve kurumlara verilen nobel ekonomi 
ödülünü aldı. Friedman Capitalism and Fred-
dom (kapitalizm ve özgürlük) adlı  kitabında; ser- 
best girişimcilerin asgari düzeyde 	devlet 
müdahalesi çercevesinde piyasa koşullannda 
özgürce faaliyet göstermelerinin, gerek ekono-
mik özgürlüklerin gerekse siyasi özgürlüklerin 
önkoşulu olduğunu ileri sürmekte, devlet 
müdahalesinin büyük emperyalist bunalıma 
katkısının incelendiği bölümde de; bunalımın, 
uygulanan yanlış  para politikalar sonucunda gi-
derek derinleştiğini iddia etmektedir. Friedman 
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bütçe ve maliye poltikalannın harcamalar yeri-
ne, vergi poltikası  araçlarını  kullaparak da eko-
nomiyi dengeye getirebileceğini belirtmektedir. 
Neo-klasik kapitalist sistem; bırakınız yapsınlar, 
bırakınız geçsinler sloganını  tekrar gündeme ge- 
tirmekteydi. Friedman'ın topa tuttuğu 	Key- 
nes'in devlet müdahaleci etkin istem yöntemi ile 
ekonomiyi dengeye getirme politikaları  ise, 1929 
ekonomik bunalımından sonra gündeme gel-
miş  ve 2. dünya savaşından sonrada devletin 
enflesyonist müdahalesiye aşırı  üretim krizlernin 
aşılmasını  öngörnüştür. Friedman; bu poltika-
lann yüksek kamu harcamalarıyla enflasyonu 
arttırdığını , kaynakların verimsiz kullanımının 
karları  düşürdüğünü ve korumacı  tedbirlerin 
hantal, verimsiz bir sanayi doğurduğunu idda 
ediyordu. 

Çeşitli uluslararası  emperyalist kurumlar 
(IMF, Dünya Bankası, OECD) tarafından tüm 
dünyaya dayatılan yeni sömürü modelinin iske-
leti, Friedman'ın görüşleri doğrultusunda inşa 
edilmiş  neo-klasik kaptalist ögretiydi. Buna göre; 
tekellerin karlarındaki düşüşü, devlet, kamu 
harcamalarını  kısarak oluşturduğu kaynaklarla 
(yada Türkiyedeki deyimiyle Fonlarla) kapata-
caktı. Bu yönde atılan adımlarla devletin top-
lumsal çelişkileri düzen sınırları  içinde tutmaya 
yönelik eğitim, sağlık, ulaşım, belediye hizmetleri 
özel sektöre açılacak, devlet artık bir girşimci ol-
maktan çıkacaktı. Batı lı  emperyalistlerin serbest 
piyasa adı  altında sundukları  bu sömürü politi-
kası, geri kapitalist ülkeleri ihracata dönük poli-
tikalara yönlendirerek bu ülkelerin birer açık pa-
zar haline gelmesini öngörüyordu.Özelleştirme 
sadece kapitalist ülkelerde değil, 1960'lardan iti-
baren sosyalizm yolunda geri viteste yol alan 
SSCB ve Doğu Avrupa'da da adım adım uygu-
landı . Günümüzde de Çin, biraz temkinli de olsa 
aynı  politikaları  uyguluyor. 

Kuşkusuz bağımlı  bir ülke olan Türkiyenin 
de emperyalistlerin bu ekonomik politikasının 
dışında kalması  sözkonusu olamazdı . 24 Ocak 
1980 tarihinde alınan ekonomik istikrar tedbirle-
ri bu yönde atılan ilk adımdı. Fakat bu politika-
ların gerçek anlamda hayata geçirilebilmesi o 
günün koşullarında pek olası  değildi. Friedman 
ekolünün öğrencilerinden zamanın DPT 
müsteşarı  Turgut Özal da bunu başbakanı  
S. Demirel'e 	sunduğu 	raporda belirterek, 
Türkiye'nin yüksek ücretlerle ihracat yapamaya-
cağının altını  çizmiştir. 12 Eylül askeri faşist 
darbesiyle dikensiz gül bahçesine çevrilen 
Türkiye'de bu kararlann uygulanması  için gerek-
li zemin oluştu. 24 Ocak kararlarının hayata 
geçirilmesiyle; 

1- Türk lirasının sabit kurdan günlük kur 
ayarlamalarına geçirilmiştir. 

2- İthal kotalarının aşamalar halinde 
kaldırılmasıyla ülke açık pazar haline getiril-
miştir. 

3- KIT ve özel sektör kuruluşlannın ağır sa-
nayi yatırımlarına girmemeleri sağlanırken ucuz  

emek ve yerli hammaddeye dayalı  hafif sanayiler, 
turizm, bankacılık, taşımacı lık gibi hizmet 
sektörler! teşvik edilmiştir. 

4 -Ihracata ucuz ve bol kredi, vergi iadesi ve 
pahalı  döviz gibi olağanüstü teşvikler getiril-
miştir. 

5 - Kamu harcamalarmda kısıtlamalara gidi-
lerek özel hastaneler yayginlaştınlnnş, YÖK 
kontrolünde üniversitelerin de özelleştirilmesine 
olanak sağlamıştır. 

80'li yıllar boyunca uygulanan ve halen uy-
gulanmasına devam edilen bu politikalar, yeni 
hükümetin ekonomik programında temelini 
oluşturuyor. 11 yıl süreyle başta emekçiler ol-
mak üzere, tüm dar gelirli halkı  yoksullaştıran, 
son seçimlerde de bu kesimlerin tepkisel oy-
larıyla düşen, sözde liberal özde faşist ANAP 
hükümetinin yerine kurulan koalisyon 
hükümetinin, faşist ANAP hükümetinden farklı  
göriinme çabaları, aynı  politikaları  uygulaya-
cağını  gizleyemedi. Seçim öncesi Özal'ı  ve ANAP'ı  
serbest piyasayı  iyi uygulamakla suçlayan Demi-
rel ve Inönü iktidara geldikten sonra halkı  
kandırmaya yönelik bazı  politikalannın burjuva-
ziye zarar vermeyeceğini ispatlamak için TÜSIAD 
önünde 24 Ocak kararlarına bağlılık yemini etti-
ler. Sonuçta da birçok patrondan geçer notu 
aldılar. Yeiıl hükümetin tekelci' burjuvazlye getir-
diği birçok yeni teşvik ve verdiği sözler patron-
lann ağzının suyunu akıtmaya yetti. 

Şimdi patronların koalisyon hükümetinden 
en önemli istemleri, özelleştirmenin zaman 
geçirilmeden yapılmasıdır. Burjuvaıinin özel TV 
yayın kuruluşu Star-1 ve türevi Teleonda her 
akşam haber sonrası, Mehmet Barlas soytansı  
ile küfürbaz Engin Ardıç sosyalizme 
saldırılarından arta kalan '1V söylevlerini, tama-
men KIT'lerin özelleştirilmesine ayırıyorlar. 
Basmıyla TV'siyle tüm propaganda araçlarıyla
emperyalizm ve yerli hizmetkarları; KIT'lerin 
özelleştirilmesini 	halka 	kabullendirmeye 
çalışıyor. Peki neden özelleştirmeyi bu kadar isti-
yorlar. KIT'lerin kamu açıklarının dolayısıyla enf-
lasyonun kaynağı  olduğunu iddia eden emperya-
lizmin uşaklan, bütçenin yaklaşık %15'ini 
oluşturan askeri harcamaları  neden görmezden 
geliyorlar? 

Batılı  emperyalistlerin dayatmasıyla alınan 
24 Ocak kararları; devletin ekonomiye 
müdahalesinin asgari düzey inmesi, kısaca dev-
letin bir girişimci gibi hareket etmemesi yönünde 
direktifler taşıyordu. Ayrıca KIT'lerde çahşan çok 
sayıda işçinin bulunması  ve toplu sözleşmelerde 
etkili rol oynamaları  tekelci burjuvaziyi en-
dişelendiriyordu. Bu endişeyi 21 Ocak 1992 
günü TÜSIAD yüksek istihşare kurulu başkanı  
Rahmi Koç "Bugün kamu en büyük işvenerdir. 
Ücret politikalarında başı  çeker. Sendika liderleri-
miz, kamu sözieşmelerinde geçen devirde 
Başbakana bile muhatap almış  ve büyük tavizler 
koparmıştır. Özel sektörde aynı  tavizieri vermiş, 
ve daha sonra büyük tenkisata gidilrniştir. Urnrım 
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bu yıt aynı  hatayr yaprnazlar" beyanı  ile en iyi 
şekilde ifade etmiştir. (Zonguldak direnişinin 
kendiliğindenliğine ragmen burjuvazide yarattığı  
tedirginlik unutulmamalı) 

KİT Nedir? 

Burada kısa adı  KİT olan Kamu İktisadi 
Teşekkülleri hakkında bir takım bilgiler vermek 
yararlı  olacaktır; KITler kapitalizmin bunalım 
dönemlerinde sermayenin gücünün yetmediği 
veya karhlığı  olmayan alanlar devletin bir gi-
rişimci olarak girerek kurduğu kurumlardır. 
KITlerin sermayesinin %51'inden fazlası  devletin 
olduğu gibi .devlet tekelci sermayeyle ortak ku-
rumlarda oluşturur. Burjuvazinin ihtiyaç duy-
duğu hammadde, yan-mamül türünden mallar 
ucuz olarak sağlar. KİTlerin toplam istihdamda-
ki oranı  %3,59 dur. Bu oldukça düşük olmakla 
beraber kamu kesimi isdihdamının %20'sini 
karşılar. Bu istihdam içinde Ankara'da genel 
müdürlük personelinin sayısı  çok fazladır. Bu-
nun sebebi her gelen hükümetin KİTleri arpalık 
gibi kullanması  ve kendi adamlarını  yer-
leştirmesidir. Örneğin; Özelleştirmenin bayrak-
tarlığını  yapan Ozal ve partisinin iktidarı  
döneminde, KİT personeli sayısında önemli 
artışlar olmuştur. KİT personel rejiminde dikkati 
çeken diğer bir husus, eğitim düzeyi yüksek per-
sonelin istihdam edilmesidir. KİTlerin toplam 
sanayideki istihdamı  %15 dolayında olmakla be-
raber madencilik, enerji ulaştirma ve haber-
leşmede istihdamın yaklaşık yarısını  
oluşturmaktadır. Her ne kadar emperyalizmin 
uşaklar KİT'lerin verimsiz, hantal kuruluşlar ol-
duğunu iddia etseler de, işçi başına, 1979'da 1 
liralık harcamaya karşilik 2 liralık üretim, 
1985'de 1 liralık harcamaya karşılık 5 liralık 
üretim, 1989'da ise 1 liralık harcamaya karşılık 
3,5 liralık üretim gerçekleşmiştir. 

KİTlerin bankacılıkta aldığı  pay %54 iken 
ulaştırma ve haberleşmedede katma değerin 
%26'sını  KiTler gerçekleştirmektedir. Diğer ll-
ginç bir sonuç ise, KİTlerin en çok Karadeniz 
bölgesinde (%28), daha sonra da Doğu ve 
Güneydoğu Anadoluda (%20) bulunmasıdır. 

Özelleştirmenin hedefi. 
KITlerin özelleştirilmesinde bugüne kadar 

izlenen yol borsa kanalıyla ya da blok halinde 
satıştır. Borsa kanalıyla yapılan satışlarda 
kârhlık oranlara yüksek olan KiTlere öncelik ve-
rilmiştir. Bu şekilde küçük yatınmcıya cazip bir 
ortam oluşturup, sanki sermayeyi tabana 
yayıyormuş 	gibi 	yaparak 	borsa 
speküleasyonlanyla bu kuruluşların tekellere 
transferi sağlanmıştır. BIok satışlara en canlı  
örnek ise çimento fabrikalannın Fransız tekeline 
pazarlanmasıdır. 

Yeni hükümet özelleştirme konusunda 
çelişkiler içindedir. Başlangıçta Fransız usulü 
özelleştirmeyi gündeme getirirken, sonraları  
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özelleştirmenin hızlı  bir şekilde yapılacağı  
söylenmiştir. Ziraat ve Halk bankalarının 
dışındaki devlet bankalarının kısa sürede 
özelleştirileceği açıklanırken, İpragaz Fransız te-
keline satılmıştır. Hükümet ortağı  SHP içindeki 
karma ekonomi yanlısı  bazı  çevreler ise son 
günlerde bu konudaki rahatsızlıklarını  açık 
Şekilde dile getirir olmuşlardı. Hükümetin ilk 
günlerinde borsaya destek sözü verilmiş, ancak 
küçük tasarrufçuların borsanın geçen yıllarda 
yaşadığı  çöküntülerden sonra borsaya pek 
rağbet etmemeleri sonucu oluşan krizden sonra 
olacakki, hükümet özelleştirmelerin borsa ka-
naliyla yapılmayacağını  açıklamıştır. Seçim 
öncesi, ANAP'ı  özelleştirmede başarısız kalmakla 
suçlayan bugünkü koalisyon ortakları , emperya-
lizme en iyi hizmeti verme gayreti içinde 
özelleştirmenin en hızh Şekilde yapılmasının 
formüllerinin arayışı  içindedirler. Yeni çıkarılan 
emeklilik süresinin kısaltılması  yönündeki 
çabaların yegane hedefi budur. Amaç Emekli 
olanların yerine yeni işçi almayarak (yada düşük 
ücretle Işçi alarak) tekelci sermaye ve onların 
sırtını  dayadığı  emperyalist tekellerin işini kolay-
laştırmaktır. Ayrıca işsizlik sigortası  ve 2 yıllık 
sigortanın dünya bankası  tarafında karşılanması  
bu tezgahın iç yüzünü gözler önüne seriyor. Sos-
yalistlerin bu konuda ne yapmaları  gerektiği ko-
nusuna gelince; özelleştirmenin hedefinin 
doğrudan işçi sınıf olduğu ve geniş  çapta işten 
çıkarmalar olacağını  artık anlamayan kal-
mamıştır. Oluşacak işsizlik ortamında zaten 
örgütlülüğü pek olmayan işçi sınıfı  daha düşük 
ücretlerle çalışmaya mahkum ediecek tekellerin 
yüksek kar oranlarına ulaşması  sağlanacaktır. 

Güncel örnek olarak verebileceğimiz 
Iskoçya'da, yıllık 20 milyonton çelik üreten ve 20 
bin kişinin çalış tığı, bir fabrika 1988'de 
özelleştirildi. Ancak fabrika 2 ay önce kapandı . 
Benzer durumların diğer ülkelerde de yaşandığı  
ve Türkiyede de özelieştime sonrası  
yaşanabileceğini gözardı  etmemek lazım. 

İş  bununlada bitmeyecek, kamu harcama-
lanndaki kısıntılarla Eğitim, Sağlık, Ulaştırma 
gibi hizmet alanlarında da özelleştirmeler bera-
berinde gelecektir. Sosyalistlerin emperyalizmin 
dayattığı  bu politikalara karşı  koyması  gerekir. 
Bu iş  yapilirken kesinlikle devlet kapitalizmini 
savunma türünden bir tutum takınılmamalıdır. 
"Özel sektörün yapamadığını  devlet yapar." felse-
fes yle şekillenen devlet kapitalizmi, kapitalizmin 

başka bir Şeklidir. Gerçekte bugün bile 
KİTlerden ençok yararlananlar kapitalist tekel-
lerdir. Bu açıdan özelleştirme ve devlet sektörü 
arasında niteliksel anlamda bir tercih yapılamaz. 
Her iki seçenekte, bir niteliğin iki değişik 
görünüş  biçimidir. Aradaki fark biçimseldir. 
Özelleştirme konusunda ki tavır bu temel 
gerçeklere dayanmalıdır. Ancak Sosyalistler bir 
taktik olarak, emperyalistlerin yeni sömürü mo-
delini boşa çıkarmak için de olsa özelletirmeye 
karşı  mücadele etmelidirler. 
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ZONGULDAK KOZiu'DA GRIZU PATLAMASI: 

SERMAYE MADENCILERI 
DIRI DIRI OCAĞA GÖMDÜ 

Evet, sermaye yanlızca 
Kürtleri değil, aynı  zamanda 
işçileri de katlediyor. 3 Mart 
akşamı 	Zonguldak-Kozlu 
kömür Ocağı'nda meydana ge-
len grizu patlaması, yaklaşık 
230 işçinin ölümüne yol açtı. 82 
işçinin cesedi ocaktan çıkan-
labildi. 147 işçinin cesedi ya-
nan maden ocağının içerisinde 
kaldı. Ocakların ağzı  yangının 
sönmesini sağlamak amacıyla 
kapatıkh. Bilindiği gibi, Zon-
guldakta hemen hemen her yıl 
bir griuzu patlaması  olmakta 
ve onlarca işçi bu patlamalarda 
can vermektedir. 

Tüm uzmanlar Türkiyedeki 
maden ocaklarmın,çok ilkel sis-
tem ve araçlarla işletildiğini be-
lirtmektedirler. Bu ocaklar 
emek-yoğun çalışmayla işletil-
mektedir. Açılan galerilerin da-
yanaklari çok eski, işçilerin kul-
landığı  araçlar çok ilkeldir. 
(Örneğin, çıplak fenerler, kaz-
malar) Kozlu maden işçilerinde 
olduğu gibi, pek çok ocakta 
işçiler gaz maskesi takmadan 
çalışmaktadırlar. Belirtildiğine 
göre, Kozlu madencilerinde 
gaz maskeleri bulunsaydı, 
ölüm oranı  %80 az olacaktı. An-
cak Kozlu maden işçilerine gaz 
maskeleri patlamadan sonra 
dağıtıldı. 

Bilgisayar, gaz düzeyinin  

çok yüksek olduğunu birkaç 
kez ikaz etmişsede, işçiler ocak-
tan çıkanlmamıştır. Bu basit bir 
ihmalden öte, gelenek halini 
almış  bir uygulamadır. Çünkü 
işveren için işçiler değil, 
çıkarılan kömür önemlidir. Ye-
ni Çeltekte de çöküntü tehlikesi 
olan ocaklara işçiler bilerek in-
dirilmişlerdi. Kar hırsı, ihmal-
ler, zayıf ve çiirümüş  temel 
yapılan, ilkel araç ve teknikler 
biraraya gelince böyle büyük 
katliamlar gerçekleşiyor. Katli-
am diyoruz çünkü, koşullar bi-
lindiği halde düzeltilmiyor ve 
işçiler bu koşullarda çalışmaya 
zorlanıyor. Kısaca işçiler bilinçli 
bir şekilde ölüme sürükleniyor. 
Bunun adı  elbette katliam olur 

Daha önce madencilere 
yüksek ücret verildiğini iddia 
eden ve toplu sözleşme görüş-
melerine müdahale ederek 
işçilere az ücret verilmesini 
sağlıyan Turgut Özal, katliam-
dan sonra yine sermayenin 
temsilcisi olduğunu gösterdi. 0 
yine işçileri tehdit eden bir tarz-
la "Ocaklar kademeli olarak ka-
patılsuı" diyordu. Bu birazda 
işçileri tehdit anlamı  taşiyor. 
Şunu söylemek istiyor Özal; 
"Sakin sesinizi çıkarmayın yok-
sa işsiz kahrsınız." Nitekim 
300'e yakın arkadaşları  katledil-
diği halde işçilerden elle tutulur  

bir tepki gelmedi. Hükümet ise 
adeta dalga geçer gibi; "Ne ge-
rekliyse yapılacaktır." şeklinde 
mesajlar yayımlıyor. 

Gerçekte hükümet, devlete 
ait maden ocaklarmm duru-
munu çok iyi biliyor. Fakat ne 
hükümet programında, ne de 
bütçesinde bu konuda bir poli-
tika tespit edilmemiştir. Bu bil-
mediklerinden değil yapmak 
istemediklerindendir. Dolayısı  
ile "ne gerekliyse yapılacaktır" 
lafı  diğer vaadler gibi söylenip 
yapılmayacak bir vaaddir. 

Işçiler; sermayenin kar 
hırsının kendilerini ne duruma 
soktuğunu artık görmeli, buna 
dur demek için sınıf 
örgütlenmesini geliştirip ey-
lemlerini yükseltmelidirler. Bu 
noktada; Kürt ulusunun da 
aynı  sermayedarlar tarafından 
katlediliğini tüm insani-ulusal 
haklarının çiğnendiğini de 
görmeli ve onlara dost ellerini 
uzamalıdırlar. 

Kürt ezilenleri de; dostlannı  
düşmanlarını  iyi belirlemeli ve 
buna uygun bir tarzda 
miicadelelerini yükseltmelidir-
ler. Açıktır ki kaptalist 
sömürgecilere karşı  işçi sınıfı  
ve Kürt ezilenleri aynı  cephede 
yer almaktadırlar. 
Madencilerin ve Kürtlerin 
Katili Sermayedir! 

BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ  VE EZİLEN HALKLARI BİRLEŞİN ! 
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Bu yıl Dersim isyanrnın 55. yıl dönümüdür.55 yıl önce,bütün dünyanın gözleri önünde,Dersimde on 
binlerce insan boğazlandı.Dersim isyanı  yaklaşık iki yıl sürdü.Bu süre zarfında,Dersim halkı  normal 
yaşamını  bıraktı, dağlarda yaşadı,otlarla beslendi yada açlıktan öldü.Bu dönemde Dersim dağlarında 
kimsenin duymadığı  ölüm çığlıkları  yükseldi,Munzur suyu aylarca ceset ve kan taşıdı.Olanları  dağlar, 
taşlar ve ağaçlardan başka duyan, gören olmadi.Şimdi biz 55 yıl sonra, o sahipsiz 
çığlıkların,dağlarda,taşlarda ve ağaçlarda kalan akslerini toplayip sizlere sunmaya çalışıyoruz.Belki bu 
geç kalmış  bir çabadır, ancak yinede o mazlum insanlara karşı  yerine getirmemiz gereken görevdir.Ayrıca 
Dersim soykırımının hala güncel anlamı  da vardır.Çünkü bu gün bile Kürdistanda katliamlar dur-
mamıştır.Bu demektir ki; Dersim isyanını  kavramak aynı  zamanda bugünü kavramaktır. 

DERSİM İSYANI 
(1937-1938) 

Piro ZARÊiK 

İsyan Öncesi 

1921 Koçgiri, 1925 Şeyh Said isyanlarının 
bastınlmasıyla Kürdistan'da hükümet otoritesine 
direnen tek yer olarak Dersim kalmıştı. 

Dersim'in önemli bir kesiminde hükümetin oto-
ritesi sökmüyordu. Dersimliler asker ve vergi ver-
miyorlardı. Vermeleri için bir neden de yoktu, 
çünkü devlet o güne kadar Dersim'e hiç birşey ver-
memiştir. Yaptığı  tek şey bölgeye valiler, askerler 
göndermek olmuştur. Bu vali ve askerler ise, halka 
hizmet etmemişler daha çok, halkı  devlete karşı  
eylem yapmaktan geri tutmaya, bunun içinde iç 
çatışmalan körüklemeye ve canlı  tutmaya 
çalışmışlardır. 

1926 yılında TC, Kürdistan'da kısmen de olsa 
bir istikrar sağlamış tı. Tek sorun Dersimdi. Bun-
dan sonra hükümet önüne Dersim sorununun 
çözümlenmesini koymuştur. 0 dönemde iktidarın 
Kürdistan ve Dersim politikalanna dayanak 
yaptığı-Ki bugün hala TC'nin Kürdistan politi-
kasının dayanağıdır-temel tez şudur: 

"Misak-ı  Milli sınırları  içerisindeki herkes 
Türktür. Kürtler, özelliklede Dersim'li alevi 
Kürtler dağlı  Türk tür. Aksini söyleyen ve isteyen  

varsa zorla yola getirilmelidir." 
Bu tezin aksine, Dersimliler; Kürt olduk-

larını,Türkler'den farklı  kültür ve yaşam biçimine 
sahip olduklarını  biliyorlardı. Onlar bu bilinçle 
kendi yurtlarmda 	özgürce yaşamak istiyor- 
Iardı.Bu bilincin ifadesi olarak,daha 1920 yılında 
bağımsız bir Kürdistan talebini ileri sürmüşlerdir. 
1920 yılında Batı  Dersim aşiretleri adına BMM'ne 
gönderilen telgraf şöyledir. 

"Elaziz vilayeti vasıtasıyla 
Ankara Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Seyre muahedesi mucibince Diyarbekir, Elaziz, 
Van ve Bitlis vilayetleriııde müstakil bir 
Kürdistan teşekkül etmesi lazım geliyor, 
binaenaleh bu teşkil edilmelidir, aksi taktirde bu 
hakkı  silah kuvvetiyle almaya mecbur kala-
cağımı zı  beyan eyleriz. 
25 Teşrin Sani 1336 (Garbi Dersim aşair ruesasıY' 
(V.Dr.N.Dersimi-Kürdistan Tarihinde Dersim-s.129) 

Dersim aşiretleri bu telgrafta kısaca; Sevr ant-
laşmasina göre, Diyarbakır, Elaziğ, Van, Bitlis ille-
rinde(ki bu sınırlar K.Kürdistanın önemli bir kes-
mini kapsıyor.) bağımsız bir Kürdistan kurulması  
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gerektiğini, bunun zaman geçiril-
meden sağlanmasını, sağlanmaz-
sa kendilerinin bunu silah zoruy- 
la sağlayacaklarını  belirtiyorlar. 
Bu istemler tamamiyle ulusal is-
temlerdir ve o dönemde dünya 
tarafından meşru görülmüşlerdir. 
Ancak TC bu hakları  tanımaya 
yanaşmamıştır.Bununla birlikte 
bu politikasını  önceleri gizle-
miş,Kürt istemlerine sıcak bakı-
yormuş  izlenimi vermiştir. 
Gerçekte ise ulusal istemleri 
boğmak için uygun zamanı  ya-
ratmaya çahşmış tir. 

Işte Dersimle TC'nin çelişkisi 
burada yatmaktadır.Çelişkinin 
bir yanında ulusal haklarını  savu-
nanlar,diğer yanda hegomonya 
peşinde koşanlar yer almaktadır. 

TC, Dersim'e yönelik ilk fali-
yetine 1926'da başladı.Bu tarihler-
de Diyarbakı r valisi Ali Cemal, 
Dersim sorunuyla ilgilenmeye 
başlar. Ali Cemal Dersime gele-
rek Seit Rıza, diğer Seitler ve 
ağalarla görüşür, bu görüşmede 
Dersim'in ileri gelenlerine; "Ken-
disinin ve Atah'irk'ün alevi ol-
duğunu, Dersimlilere büyük saygı  
duyduğunu, Erzincan, Elazığ  
bölgelerinde terk edilmiş  Ermeni ara-
zilerini Dersimlilere verdireceğini, 
Dersim de okullar açarak; Alevi gele-
neklerine uygun eğitim yaptıracağını  
ve Koçgirililer hakkında genel af 
Çı karacağinı." 	bildirir. 	(V.Dr. 
M.Nuri Dersimi--Age- s. 191) 

Ali Cemal bunlara karşılık ; 
Seyit Rıza, Alişer ve N.Dersimi'nin hemen Dersim 
dışına çıkmalarını  istiyordu.TC'nin Ali Cemal 
aracılığıyla yapmak istediği şudur: Şefkat 
göstererek Dersimlileri ulusal istemlerden vaz-
geçirmek, böylece Dersim'i potansiyel bir tehlike 
olmaktan çıkarmak. 

Ali Cemal işe; kendisi ve M.Kemal'in alevi ol-
duğu söylentisini yayarak başlar. Buna iki nedenle 
ihtiyaç duyulmuştur. Birincisi; Dersimlilere yak-
laşim ve onların güvenini sağlamak, ikincisi; Der-
simdeki ulusal hareketin diğer bölgelerdeki Şafi 
Kürtlerle birleşmesini engellemek. Ali Cemal alevi-
lik maskesini kullanarak Dersimliler arasında 
çalışmalar yürütüyor,bu yola bazı  aşiret reislerini 
kendisine inandırıp devlet saflarına çekiyor, do-
layısı  ile Dersim'i bölüyordu. Aynı  zamanda  

sürekli olarak; Alevi Kürtlerle, Şafi Kürtlerin 
düşman olduğunun propagandasını  yapıyor, 
böylece de Dersimi Kürdistan'ın diğer 
bölgelerinden izole etmeye çalışıyordu. 0 günkü 
feodal yapı  buna çok uygun olduğundan istenilen 
sonuçta alınmıştır. 

Daha önce Ali Cemal'in Seyit Rıza, Alişer ve 
N.Desiminin( Dersimliler, V.DrNuri Dersimi'ye 
Baytar Nuri diye hitap ederlerdi.) Dersim'in dışına 
çıkmalarını  istediğini belirtmiştik. Işte o dönemde 
Baytar Nuri Ali Cemal'e : "Eğer Şeyh Said is-
yanından sonra batıya sürülmüş  Kürtler geri 
dönerlerse Seyit Rıza'da, diğer önderler de Dersim 
dışına çıkacaklardır." der. Ali Cemal karşılık olarak; 
"Dersimliler alevidirler, diğer Kürtlerle ne gibi alaka-
ları  vardı r?" sorusunu sorar. Bunun üzerine, 

SERKETIN / 33 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



~-oS
:
ı: %?SA:.'U?x,.:'+'aowaeoaS}yefiıı•.~.v "•'h'v:4. ."X,.ı`r•z-:5;:' .Go-.~`~

•

.'y~,y~.e>:q:":"' ~Sy 
.M~.'•.K~.. .. .... . 	 3.:$' :axn.c!•i ..,.t, 	'tf`'~.~~R.o-t'rÂ~~"̂E'~ı̀>~'o'w.,y;? 

A 
,

~ 	
•.;*- 

 +~i~'••~~•~ ~' . . 

  

N.Dersimi;"Dersimliler Dini ve mezhebi geleneklerin-
den çok ulusal ve ırki gelenekle bağlıdırlar" der. 
(N.Dersimi-Age. s. 195) 

Bu konuşma; TC'nin ve Ali Cemal'in o günkü 
siyaseti konusunda söylediklerimizi belgeler nite-
liktedir. 

1927 yılında Ovacığın Koçan aşireti ulusal is-
temleri militanca savunan durumdadır. Bu aşiret 
aynı  zamanda Seyit Rıza'nın müttefiğidir. Seyit 
Rıza'yı  Dersim'i terk etmeye ikna edemeyen Ali 
Cemal, bu kez Dersim'in ulusal güçlerini bölmek 
ve parça parça imha etmek siyasetini izler. Bunun 
için ilk hedef olarak Koçan aşiretini seçer.1927 
yilinda Koçan aşiretine karşı  bir bastırma hareketi 
düzenlenir. Bu hareketten önce Ali Cemal bir 
kısım aşiret reisini Munzur gözelerinde toplar ve 
onlardan "Eşkiyalık yaparak 	Dersim'i asi diye 
gösteren" Koçan aşiretine karşı  yapılacak hareketi 
desteklemelerini ister. Bazı  aşiretler bunu 
gönülsüzce kabul eder. Ancak yinede gizliden giz-
liye Koçan aşiretini desteklerler. Bu durumda 
Koçan aşiretine karşi yapılan hareket başarısızlıkla 
sonuçlanır. Bu başarisizlikla birlikte TC'nin şefkat 
operasyonu sonuçsuz kalır. Ali Cemal görevden 
alınır. Bundan sonra yeni bir strateji benimsenir. 
Bu strateji "Dersim'in askeri zorla imha edilmesi" 
ne dayanıyordu. Bu amaçla daha organize yapılar 
oluşturulur. 1928 yılında Diyarbakır'da 1. Genel 
müfettişlik (Bugünkü Bölge Valiliği) Elazığ'da da 
Bölge Müfettişliği oluşturulur. Bu düzenlemelerle 
birlikte Elaziz valiliğine, kendisine Dersim'in Fati-
hi ünvanini layık gören Deli Fahri atanır. Aynı  
süreçte halk arasında daha sistemli milis 
örgütlenmesine gidilmiş, kararsız ve tarafsız du-
rumda bulunan aşiretler, kısmi bazı  askeri harekat-
larla sindirilmeye ve devlet saflarına çekilmeye 
zorlanmışlardır. Bu dönemde göze batan Pülümür 
aşiretleri üzerine, bir askeri harekat düzenlemiştir. 
Harekatın nedeni şuydu: 1930 yilinda Ağrı 'da, 
Ihsan Nuri Paşa önderliğindeki Kürt isyanı  en 
şiddetli dönemindedir. Bu durumda, Baytar Nuri 
ve Seyit Rıza Kürt isyanını  desteklemek için eylem 
kararı  alırlar. Seyit Rıza ve bazı  Pülümür aşiretleri 
Erzincan, Erzurum arasindaki Türk kuvvetlerine 
saldırırlar. Bunun üzerine Ağn'ya gönderilen 9. Pi-
yade taburu tekrar Erzincan'a geri çağrılır. Genel 
Kurmay Başkana Fevzi Çakmak'ta bölgeye gelir, 
incelemelerde bulunur ve bir rapor hazırlar. Bu ra-
por o dönemin çelişkilerinin anlaşılmasını  sağla-
yacak somut bir delilidir. Raporun bir yerinde şu 
görüşler dile getiriliyor. 

"2. Erzincan merkez ilçesinde 10.000 Kürt 
vardır. Bunlar Alevilikten faydalanarak mevcut 
Türk köylerini Kürtleştirmeye ve Kürt dilini yay-
maya çalişmaktadırlar. Birkaç sene sonra 
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Kürtlüğün bütün Erzincan'i istila edeceğinden en-
dişe edilebilir. Orfen Türk, fakat Alevi olan birçok 
Türk köyleri Aleviliğin Kürtlüğü ifade ettiği zihni-
yeti ile ana lisanlarım terk ederek Kürtçe ko-
nuşmaktadırlar. Bu işe önayak olan, her şekavete 
yataklık eden Rusaray, Mitini, Şınciğı, Kürtkendi, 
Kelarik köylerinin esasli bir şekilde kayda tabi tu- 
tularak bunlardan gerekenlerin Trakya'ya nakil ve 
bu bölgedeki bazı  reislerin il merkezinde ikamet 
ettirilerek emniyete alınmaları  gerekmektedir. 
Türk olan Alevi köylerinin Kürtçe konuşmalarına 
ve Türk dilinin bütün bölgeye yayı lması  için esaslı  
tedbirler almaya ihtiyaç vardir."(Kur.AIb.Reşat 
Hallı-TC'de Ayaklanmalar ) 

Rapor çok öğreticidir. Özellikle bugün 
Kürtlüğünü inkar eden; Erzincanlı  ve Dersimli 
Aleviler için çok öğreticidir. Bu rapor üzerine 
Pülümür'e bir askeri harekat düzenlenmiş,ancak 
bu harekat başarili olmamıştır. Fakat Deli Fahri bu 
harekatla diğer aşiretlere göz daği verir ve bir 
kısım aşireti de sindirmeyi başarır. Dersim'de bu 
durum 1936'lara kadar kısmen çatışma, kısnıen 
sükunet şeklinde devam eder. 

DERSİM FERMANI (1937) 

Çoktan beridir TC'yi uğraşhran, ancak araya 
Ağrı  lsyanının girmesi ile üzerine gidilmeyen Der-
sim'e nihayet sira gelmişti. TC'nin sabrı  kal-
mamış tı. Çünkü dünya bir savaşa doğru gidiyordu 
ve TC hala iç istikrara sağlayamamışh. Start'ı  
M.Kemal verir. 1936'da TBMM açılışında yaptiği 
konuşmada şöyle diyordu. 

«İç işlerimizden en önemli bir mesele varsa o 
da Dersim meselesidir. İçte bulunan işbu yara yi, 
bu korkunç çıbani, ortadan temizleyip koparmak 
ve kökünden kesmek işi her ne pahasına olursa ol-
sun yapı lmalı  ve bu husus ta en acil kararların 
alınması  için, hükümete tam ve geniş  yetkiler ve-
rilmelidir». (N.Dersimi-Age.S. 259.) 

Niyahet o güne kadar gizlenen emeller açıkça 
söylenmeye başlanmışhr.Yukardaki sözlerden an-
laşildığı  gibi M.Kemal, Dersimi "kökünden kesilip 
atılması  gereken bir ur" olarak görüyor.Bunun fiili-
yatta ne anlama geldiğini ilerde göreceğiz. 

Bu Start'la birlikte «Dersim valiliği» adıyla bir 
idare örgütü kuruluyor, General Abdullah Alp-
doğan da bu valiliğe tayin ediliyordu. Vali'ye 
olağanüstü yetkiler verilmiş, Dersimle ilgili 
yürütme ve yargi tamamen bu valiye bırakılmıştır. 
Açıktır ki bu; tam bir savaş  yetkisidir. Yapılan da 
bir savaş  ilanıdır. General Alpdoğan ilk iş  olarak 
Dersim'in adını  değiştirir ve "Tunç eli" yapar. Da-
ha sonra, Amutka, Burnak, Pulur, Karaoğlan, Ma- 
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mikan, Deşt'te yeni karakollar yaptırır. Bu şekilde 
askeri harekat için gerekli alt yapıyı  oluşturur. 

Aynı  zamanda Kurmay Binbaşı  Şevket'i istihba-
rat faaliyeti için Dersim'e gönderir.Ajan Şevket, 
Dersim'de iyi bir ajan-milis orgütü yaratır. Bu ajan-
ların en ünlüsü Seyit Rıza'nın yeğeni Rehber'dir. 
Rehber'in Seyit Rıza'yla, ağalık ve bazı  toprak me-
seleleri vardır, bu nedenle ikisi arasında sürekli bir 
düşmanlık oluşmuştur. Binbaşı  Şevket'te bu du-
rumdan yararlanıp parayla Rehber'i satın almış  ve 
ondan çok yararlanmıştır. 

Teknik alt yapı  oluşturuyduktan ve gerekli tah-
kimat yapıldıktan sonra Dersim Ferman çıkarh-
lır,karar şöyledir: 

"1937 Yılında Yapilan Tunceli Tenkil Harekatina 
Dair Bakanlar Kurulu Kararı  Ga-

yet Gizldir..Karar -Başvekalet 
Karar Müdürlüğü 

Son günlerde Tunceli'de mey-
dana gelen olaylara dair raporlar 
5.5.1937 tarihinde Atatürk'ün ve 
Mareşal'in huzurları  ile tetkik ve 
mütalaa edilerek aşağıdaki sonu-
ca varı lmıştır: 

1. Toplanan kuvvetlerle Nazi-
miye, Keçizeken (Aşağı  Bor), Sin, 
Karaoğlan hattına kadar, şedit 
ve müessir bir taarruz hareketi 
ile varıla-caktır. 

2. Bu defa isyan etmiş  olan 
mintıkadaki halk toplanip başka 
yere nakil olunacaktır. Ve bu top-
lanma ameliyesi de köylere 
baskın edilerek hem silah topla-
nacak, hem bu suretle elde edilen-
ler nakledilecektir. Şimdilik 
(2000) kişinin nakli tertibati 
hükümetçe ele alınmıştır. 

Kısaca:Sadece taarruz hareke-
tiyle ilerlemekle iktifa ettikçe is-
yan ocakları  daima olarak yerin-
de bırakı lmış  olur. Bunun içindir 
ki. silah kullanmiş  olanları  ve 
kullananları  yerinde ve sonuna  
kadar zarar veremeycek hale ge-
tirmek, köyleri kamilen tahrip et-
mek ve aileleri uzaklaştırmak 
lüzumlu görülmüştür.  

Not: Malatya'dan ve Anka-
ra'dan gönderilen kuvvetlerin 
cepheye vasıl olmaları  ve cephe-
deki kuvvetlerin ufak tefek talim-
leri ve istirahatları  ve bundan 
başka Diyarbakır'dan gelecek ta- 

burun tavizifi, bütün bunlar düşünülerek bir hafta 
sonra yani 12 mayısta ileri harekete 
başlanabileceği anlaşılmaktadır. 

Not: Paraya acimaksı zin içlerinden çok adam 
kazanıp kullanmaya çalışmak lazımdır." 

(Kur.AIb.Reşat Hallı-Age) 
Başbakanlık'ça orduya ve diğer memurlara 

gönderilen bu Ferman; M.Kemal, Fevzi Çakmak ve 
o zaman başbakan olan İsmet İnönü'nün imzasını  
taşıyor.Karar resmi bir savaş  ilanıdır. Özellikle 
altını  çizdiğimiz satırlar incelenirse, bu savaşında 
bir imha savaşı  olduğu görülür.Kararın 
yayınlanmasıyla birlikte Dersim savaşı  da 
başlamış tır. 1937 bahanyla birlikte Dersim'de Türk 
askeri faaliyeti hızlanmış  ve yer yer çatışmalar 
başlamıştır. Yusufan aşireti üzerine silah toplamak 
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bahanesiyle giden bir askeri müfreze Kürt 
kızlarına sarkıntılık edince, Kürt savaşçıları  askeri 
müfrezeye saldırarak geri püskürtmüşlerdir. 

Kürt askerleri Seyit Rıza ve Alişer'in komu-
tasındaydı. Ancak savaş  planlarını  Alişer hazir-
lıyordu. Alişer'in karargahı  Ağdat, Seyit Rıza'nın 
karargahı  ise Halvori Vank'tır. Ayrıca; Alişer ve 
eşi Zarife hanım Tujik dağı  eteğindeki bir 
mağarayı  özel ikametgahlan olarak kullanıyor-
lardı. 

Türk hükümeti, Di-
yarbakır kolordusunu 
da Yusufan aşireti 
üzerine sürmüştür. Bax-
tiyar aşiretinin de 
katılmasıy-la genişleyen 
savaş, Yukarı  Abbasan, 
Karabal, Haydaran, De- 
manan 	aşiretlerinin 
katılmasıyla 	iyice 
şiddetlenmiştir. Diğer 
aşiretlerin önemli bir ke- 
simi 	 tarafsız 
kalmıştır.Saldınya geçen 
Kürt kuvvetleri, Türk 
askerlerini Hozat'a ka-
dar geriye püskürtmüş-
lerdir. Bununla- birlikte 
savaşın ağırlık merkezi 
Seyit Rıza'nın bulun-
duğu cephe olmuştur. 

Diyarbakırdaki 7. Ko-
lorduya bağlı  uçak filo-
su Elazığ'a getirilmiş  
oradanda Dersim üzeri-
ne hava bombardıman-
ları  gerçekleştirilmiştir. 
Bu bombardımanlarla 
bölgeye zehirli gazlar 
atılmış, bir çok köy yerle 
bir edilmiştir. Bilindiği 
gibi bu saldırılara 
M.Kemal'in manevi kızı  
da katıimıştır. 

Bu sırada Seyit Rıza'-nın kardeşinin oğlu Reh-
ber, Pıxami köyünde tarafsızlığını  ilan eder. Daha 
sonrada Türk askerlerinden gizli kaçtığı  imajını  
yaratarak önce Baxtiyar aşiretiyle birleşir, sonra 
bizzat savaşa katılır. Ancak bu bir tuzaktır, o, 
gerçekte bir Türk casusudur. Rehber daha sonra 
Seyit Rıza ile barışır, Alişer de dahil tüm sa-
vaşçıların güvenini kazanmayı  başanr. Gerçekte 
Rehberin tek amacı; savaş  planlarını  öğrenip Türk 
askerlerine bildirmek ve savaşın esas komutanı  
Alişer'i imha etmektir. Türkler onu bu görevle 
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Kürt cephesine sokmuşlardır. 
Çatışmalar gittikçe bir cephe savaşa görünümü 

almış  ve her iki tarafın kayıpları  da artmıştır. Bu 
koşullarda Seyit Rıza, dünyanin bu savaşa 
müdahale etmesini sağlamak için Alişer'i yurt 
dışına göndermeye karar verir. Bu kararı  duyan 
Rehber, Alişer'i yurtdışına çıkmadan imha etmek 
amacıyla bir plan hazırlar. Alişer'in yurtdışına 
çıkmasından bir gün önce onu ziyaret eder. 
Alişer'in Tujik dağı  eteğinde bir mağarada eşiyle 

birlikte yaşadığını  daha 
önce belirtmiştik. İşte Reh-
ber, sekiz silahlı  arka-
daşiyla bu mağaraya gi-
der. Alişer'e yemek ve 
dinlenmek için geldiğini 
söyler. Alişer ve eşi Zarife 
hanım yemek hazarlamak-
la meşgulken, Rehber an-
sızın Alişer'e ateş  açar ve 
onu şehit eder. Bu sırada 
Zarife hanım da karşı  ateş  
açar ancak kurşun Rehbe-
re değil yanındakine isa-
bet eder. Rehber haini Za-
rife hanıma da ateş  açar 
ve onuda şehit eder. 

Rehber daha sonra 
Alişer'in ve Zarife hanı-
mın başlarını  kesip torba-
lara doldurur.Ve bunlan 
bizzat götürüp Elazığ'da 
General Alpdoğan'a tes-
lim eder Karşılığında yük-
lü paralar alır. Elazığ'da ki 
Türkler bile bu olaydan 
tiksinti 	duymuşlardır. 
Kürtler ise; büyük Kürt 
önderi Alişer'in yitirilme-
siyle çok büyük bir moral 
çöküntüsüne düşmüşler- 

- 	 dir. Aynı  zamanda Reh- 
ber'in hainliği halk arasın-
da, hem Rehber'e hemde 

onun patronları  olan Türk paşalanna karşı  büyük 
bir nefret uyandırmıştır. Ne yazık ki; Türk 
hükümeti bu gibi çok sinsi ve acımasız politikalar-
la Dersimlileri ve diğer Kürtleri biribirlerine 
kırdırmış  ve imha ettirmiştir. Türk hükümetinin 
Dersimde nasıl bir siyaset izlediğini ve hangi 
yöntemleri kullandığını  anlamak isteyenler varsa 
işte yukarda açıkladığımız Rehber örneğini oku-
sunlar. 

Ne yazık ki buna benzer bir olayda Baxtiyar 
aşireti ve Kürt halkının büyük bir savaşçısı  Şahin 

1 

Büyük Kürt aydin: V.Dr.N.Dersimi 
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Ağanın başına gelir. TC direnişi kırmak için 
öncelikle direniş  önderlerin yok etmeye çalışmış-
tır. Bu işte de özellikle satin aldığı  Kürtleri kul-
lanmış tır. 0 dönemde toplumsal koşullar, satın 
alınmaya müsait bir çok insan yarattığından, TC 
bu imha politikasını  başariyla yürütmüş tür. 

Şahin Ağa anne'den kardeş  olduğu Pırço'nun 
oğlu Hıdır tarafından bir gece uykudayken şehit 
edilir. Kardeşinin başini kesen Hain Hidir, Şahin'in 
başını  Hozat'a götürüp Türk askerlerine teslim 
eder. Ancak bu hain Hozat'tan döndüğünde 
Şahin'in arkadaşlari tarafından yolda öldürülmüş-
tür. Baxtiyar aşireti önderini yitirmesiyle dağilmiş  
ve aşiretin bölgesi işgal edilmiş tir. Sağ  kalan aşiret 
mensupları  Seyit Rıza'ya sığınmışlardır. 

Seyit Rıza Koçan aşireti bölgesinde Uzun Meşe 
bölgesinde bulunduğu sırada, Türk askerleri bura-
ya şiddetli bir saldırı  düzenlemiş  ve bu bölgeyi 
kuşatma altına almışlardır. Saldirida uçaklar ve 
toplar da kullanılmış tır. Bu güçlü kuşatmaya 
rağmen; Seyit Rıza bir yarma hareketiyle bu 
kuşatmayi kırmış  ve Ovacık'a doğru çekilmiştir. 
Ancak saldırı  çok kayıba neden olmuş, bin'e yakın 
Kürt savaşçısı  "Kozluca Muharebesi" denilen bu 
çatışmada şehit düşmüştür. Seyit Rıza'nın küçük 
karısı  Besi bile bu çatışmada şehit olmuştur. 

Erzincan Valisi, Munzur Dağlarına çekilen Se-
yit Rıza'ya haber göndererek, Kürt isteklerinin ka-
bul edileceğini ve şimdiden ateşkes yaptiklarini, 
görüşmeler için kendisinin Erzincan'a gelmesi ge-
rektiğini bildirir. Bu sırada kışın yaklaşması  nede-
niyle çatışmalar durmuştur. 

Bunun üzerine Seyit Rıza Erzincan'a gitmiş  ve 
10 Eylül 1937'de yanındakilerle birlikte tutuk-
lanmış, 15 Kasım 1937 tarihinde Elazığ'da 11 arka-
daşiyla birlikte Buğday meydanında şafakla birlik-
te idam edilmiştir. 

Seyit Rıza'nın idam edilmesiyle Dersim'deki 
Kürt ulusal hareketi esas olarak yenilmiştir. Ancak 
bölgede hala küçük gruplar halinde savaşçılar 
kalmışlardır. Fakat bunlann sayısı  fazla değildir. 

Buna rağmen Türk hükümeti 12 Haziran 
1938'de yeni bir "temizlik" ve imha hareketi 
başlatır. 

DERSİM SOYKIRIM 
HAREKATI 

(12 Haziran -16 Eylül 1938) 

1938 ilkbahar'ından itibaren, Türk ordusu, Der-
sim'e yığınak yapar, yeni köprü, yol ve karakollar 
inşa eder. 21 Mart 1938 tarihinde Genel Kurmay 
Başkani Fevzi Çakmak askeri birliklere şu emri 
gönderir "1. Bu yı l Haziran'dan itibaren Tunce- 

li'de geri kalan tenkil (bastırma) ve silah toplama 
harekati yaptlmısı  hükümetçe karar altına 
alınmıştır. " ( Kur. Alb. Reşat Hall - Age) 

Bu harekat diş  dünyaya "manevra" şeklinde 
yansı tılır. Gerçekte yapılan bir "temizlik" harekatı, 
bir soykırım harekatıdır. Bu harekatın amacı  "Der-
simde bir tek canli birakmamaktir." Oyleki; bir da-
ha Dersim'de isyan olmasın, bir daha Kürt kelime-
si duyulmasın.Soykınm harekatı  fiilen daha önce 
başladiği halde,ağırlıklı  olarak 12 Haziran'da çok 
büyük bir askeri güçle başlar.Harekat adeta bir 
kasırga gibi önüne gelen her şeyi yakıp yıkar.Tiirk 
askerleri işgal ettikleri bölgelerdeki halkı  imha et-
mişler, köyleri, tarlaları  yakmış  ve yıkmışlardır. 
Bunu bizzat Türk askeri kaynakları  i tiraf etmekte-
dir. Örneğin; Kur. Alb. Reşat Hallı  "TC 'de Ayak-
lanmalar (1924-1938)" adlı  kitabında, Dersim'de 
1938'de yapı lan harekatların sonuçlarını  şöyle an-
lat;yor: 

"Toplanma bölgesine yürüyüş  halinde bulunan 
8. Kolordu birliklerinden de; 12 nci Tümen, 12 
Ağustos'tan beri yasak bölge içinde ve dışında 
yaptığı  arama ve taramada yer yer birçok haydut-
lart imha etmiş  olmakla beraber son direnen 170 
kişişi daha imha etmiş  ve o bölgedeki köy ve tar-
laları  yakmıştır. 

15 ııci Tümen de, aynı  şekilde bölgesindeki 
birçok köylerde yaptığı  arama sonunda 150 hay-
dudu daha imha etmiş, köy ve tarlaları yakmişti. 
Bu arada 63 ucu Alay ile Seyyar Jandarma Alayı  
ve son olarak 6-7 köy daha aradı  ve bu köyleri de 
yaktı ..." 

Bu iki küçük örnekte verilen rakamlar 
kayıpların çok az bir kısmını  yansı tıyor. Dağlarda 
vurulan insanların, evlerde gaz dökülüp yakılan, 
uçurumlardan atılan, nehirlerde boğulan, süngü-
lerle delik deşik edilen, elleri, başları  kesilen insan-
ların hesabını  kim tutacak. Katiller öldürdükleri 
insanların gerçek sayisini verirler mi? 

1927 Türk nüfus sayımına göre, sadece şu anda 
Tunceli denilen bölgenin (O dönemde, Hozat, Per-
tek, Çarsancak, Mazgirt, Ovacık, Nazmiye ve 
Çemişgezeğ'i kapsar) o zamanki nüfusu 270 bin-
dir. Bu rakamin 1938'de (yani 11 yıl sonra) 400 bine 
yakın olmasi gerekir. Bu 400 bin kişinin 200 bini-
nin isyan bölgesinde yaşadığını  düşünürsek,en iyi 
ihtimalle bunların yarısının katledildiği kesindir. 
0 halde Dersim İsyanında yaklaşık olarak 100 bin 
insanın katledildigini rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Anlatılması  güç olan pek çok olayla dolu olan 
bu harekat 16 Eylül 1938 tarihinde sona erer.Bu 
sürecin anlatımını  ileriki yazılarımızda yaşayanla-
rin tanıklığına dayanarak sürdüreceğimizi belirte-
rek burada bitiriyoruz. 
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TARİHİMİZİ  NEDEN VE NASIL 
ÖĞRENMELİYİZ 

Burjuva tarihçileri, tarihi çoğunlukla kahra-
manlık hikayeleri dizisi olarak yazarlar. Bu ta-
rihçiler, tarihi oluşturan dinamikleri görmezler 
(daha doğrusu görmemezlikten gelirler),haklıyı  
haksızı, ilericiyi-gericiyi ayıramazlar. Çünkü bu 
onların dayandığı  sınıfın yararına değildir. 

Tarihin gerçeğini bilmesi gerekenler ve bunlar-
dan ders çıkarması  gerekenler ezilenlerdir. Çünkü 
onların; tarihin getirdiği kölelikten ve ezilmişlikten 
kurtulmak diye bir sorunlan vardır. Nitekim tari-
he bilimsel yaklaşımı, proletaryanın ve diğer ezi-
lenlerin dostu olan aydınlar geliştirmişlerdir. 

Marx ve Engels'in bu alandaki çalışmaları  
TARIHSEL MATERYALAZİM formülasyonuyla 
en üst seviyeye ulaşmışhr.Tarihsel Materyalizm, 
idealist-burjuva tarih anlayışına karşı  bilimsel ta-
rih anlayışını  temsil etmiştir. 

Biz Kürtlerin tarihi, belkide dünya tarihinin en 
kanlı, en fırtınalı  ve en kompleks tarihidir.Hem ta-
rihimizin bu karmaşıklığı, hemde bu alanda bizzat 
Kürtlerin gerekli çabaları  göstermemesi, 
düşmanlarımızın tarihimizi kolaylıkla çarpıtmala-
nnı  sağlamış  ve ulusumuz adeta "geçmişi olma-
yan, ne idüğü belirsiz insanlar" durumuna 
düşürül-müştür. 

Işte bu çetin durumdan çabuk ve değerlerimizi 
kazanmış  şekilde çıkmak için, dört elle TARİHSEL 
MATERYALİZME, bilime sarılmak zorundayız. 
Diğer uluslarla aramızdaki mesafeyi kapatmakta 
bize yardım edecek tek şey bilimdir, bilimsel 
dünya görüşüdür. 

Kısaca : Kürdistan'ın ezilenleri, kölelikten kur-
tulmak istiyorlarsa, dünden daha iyi, daha mutlu 
yaşamak istiyorlarsa, tarihlerini gerçekçi bir yak-
laşımla öğrenmek zorundadırlar. 

Peki tarihimizi nasıl doğru bir şekilde 
öğrenebiliriz?Bu sorunun cevabını  da Tarihsel Ma-
teryalizmde bulabiliriz. 

Tarihimize nasıl yaklaşmalıyız? 

* Tarihsel materyalist anlayışa göre; Toplumsal 
yaşamın niteliğini belirleyen, maddi yaşama 
araçlarının üretim biçimidir. Bu üretim biçimi 
üretim ilişkileri ve üretici güçlerce oluşturulur. 

Üretim ilişkileri; üretim ve toplumsal yaşamin 
diğer alanlarında insanlar arası  ilişkileri 
yansı tırlar. Bu ilişki kişisel ilişki boyutunu aşmış; 
ekonomik ve sosyal olarak kategorileşmiş  gruplar, 
yani sınıflar arasındaki ilişki şeklini almrşhr. 
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O halde Tarih sosyal olayların tarihi ise, sosyal 
olayların kaynağında da sınıf mücadelesi yatar. 
Sınıf mücadelesi de var olan ekonomik yapıdan 
doğar.Dolayısıyla tarihi anlamak için öncelikle 
ekonomik-sosyal yapıp tahlil etmek gerekir 

*Tarihsel materyalizm olayları, gerçekleştikleri 
zaman ve şartlar içinde ele alır, olaylann tarihini 
de değişen koşullara göre belirler. 

*Tarihsel materyalizme göre; toplumsal yaşam 
hareket ve değişim içindedir. O, tarihi de durağan 
yada aynen tekrar eden "tekerürler" dizisi olarak 
görmez. Ona göre toplumsal yaşam basitten kar-
maşığa doğru, sıçramalı, zikzaklı  ve patlamalı  bil 
gelişim gösterir. 

*Tarihsel materyalizme göre; toplumun ge-
lişimini sağlayan temel güç, o toplumun öz 
çelişkileridir. Ancak tüm şeyler birbirine bağlı  ol-
duğu gibi tarihsel süreçler, ve günümüz toplum-
ları  da biri birine bağlıdırlar ve biri birinin gelişimi 
üzerinde etkide bulunurlar. 0 halde bir toplumsal 
olay,iç-dış,evrensel-özgül bileşenleriyle ele alinma- 
lidır. 	- 

Bu temel ilkeleri tarihimize nasıl uygulayabili-
riz? 

En başta şunu söyleyebiliriz: Kürt tarihi yada 
Dersim tarihi dediğimizde, bu tarihi süreçierin 
aynı  zamanda sınıfların mücadelesini yansıttığını  
kabul etmek durumundayız. Ayrıca; ne Dersim, ne 
Şeyh Said, nede Koçgiri isyanları  tek başına 
önderliğin faaliyeti olarak ele alınamaz. Mutlaka 
bu isyanlara kaynaklık etmiş  sosyal-ekonomik-
siyasal ve ideolojik faktörler vardır ve bu faktörler 
de insanları  tek tek değil, sınıf olarak toplumsal 
harekete sokar. 

Kürtler uzun süre feodal toplum içerisinde 
yaşamışlardır. Feodal toplumda başlıca iki sınıl 
bulunur; feodal toprak ağalan egemen sınıftır ve 
köylülük ise emekçi yani ezilen sınıftır. Feodal bey 
sahip olduğu siyasi-askeri güç ve otorite aracılığı  
ile köylünün arti-ürününe el koyar. 1970'li yıllara 
kadar Kuzey Kürdistan 	bu sınıfsal ilişkileri 
yaşamıştır. Kimi zaman ağalann zulmü sömür-
gecilerin zulmünü geride bırakmıştır. 

0 halde; Kürdistan yada Dersim tarihi denil-
diği zaman o tarihin içinde ezilen Kürt köylü-
sünün Kürt ağalarrna karşı  mücadelesini de 
görmek zorundayız. Dolayısı  ile biz sosyalistler, 
Kürdistan tarihini olduğu gibi, bütün yönleriyle 
ortaya koymalıyız. Ancak bir bütün olarak onu sa-
vunmamalıyrz, sahiplenmerneliyiz. Biz o tarih için-
de sömürgecilerin, ağaların tutumunu ezilenlerin 
tutumundan ve eyleminden ayrı  tutar ve mahkum 
ederiz. Haklının, ezilenin yanında yer alırız. 

Bu konuda Resmi Türk tarihi gayet öğreticidir: 
Türk tarihçileri, Istanbul'un Fethi'ni, Osmanlı  
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ordularının Viyana önlerine, Mısır'a, Yemen'e ve 
Kürdistan'a yaptığı  akınları  kahramanlık hatta me-
deniyetin zaferi olarak gösterirler: Halbuki bir 
ülkeyi işgal etmenin, bir halkı  boyunduruk altına 
almanın ve savaşlarda binlerce insanı  kılıçtan 
geçirmenin insani değerlerle bir ilgisi varmı-
dır?Bunun dışında, padişahlar döneminde Türk 
ezilenleri de yokmuydu? Elbette vardı. Ve bu ezi-
lenlerin yapılan fetih ve talanlardan hiç bir çıkan 
olmamıştır. Dolayısı  ile Türk sosyalistlerinin ve 
emekçilerinin burjuva tarihçileri gibi Osmanlı 'ların 
akınlannı  savunması  ne kadar yanlışsa, bizimde 
eski Kürt ağların, beylerin ve krallannın bu tür faa-
liyetlerini sahiplenmemiz aynı  derecede yanlış tır. 

Eski Yunanistan'da hırsızlık kutsal bir iş  olarak 
görülürdü. Şimdi ise hırsızlık ayıp olarak 
görülüyor. Ancak gidip bir ülkeyi talan etmek, 
soygunculuk hatta açık bir hırsızlık değilmidir? 
Tamamen aynı  anlama gelir. Ancak hırsızlığın bu 
türü hala meşru görülüyor.Demek ki tarih 
alanında insanlann bir kesimi hala eski Yunanis-
tan düzeyindedir.Biz Kürtler bu düzeye inmemeli-
yiz,çağdaş  tarihin normlarını  kendimize esas al-
malıyız. 

Bu gün çağdaş  ulusların çoğu kendi tarihleri-
nin savaşları, fetihleri, krallan ile değil, bilim 
adamları, sanatçılan, emekçileri ile  kısaca toplum-
sal ilerlemeye olan katkıları  ile övünüyorlar. İşte 
bizim de yapmamız gereken budur. Tarihimizin 
ilerici ve gerici eylemlerini, haklı-haksız uygula-
malarını  ayırt etmek ve ilerici-haklı  yanlannı  sa-
hiplenip geliştirmek zorundayız. 

Tarihimize yaklaşırken bilimsel yöntem gereği 
olayları  somut delillerle, zamanı  ve koşullan içeri-
sinde tespit etmek zorundayız. Tarih araşhrmalan 
açısından belge, dökürnan ve arkeolojik bulgulann 
büyük önemi vardır. Bu alanda Kürt tarihçilerinin 
önünde uzun ve çetin bir süreç vardır. Çünkü bu 
alana yeni yeni adım atılıyor ve engeller çoktur. 

Bu konuda objektif bir tavır almak hayati önem 
taşır. Bilindiği üzere tarihçilerin büyük bölümü 
duygusal veya ideolojik bir takım etkileşimler ne-
deniyle kendi uluslarının tarihini abartırlar, hep 
en köklü kaynakları  ve en eski uygarlıkları  ulus-
larına mal etme çabasına girerler. Bu her ne kadar 
belli bir süre insanları  cezb ediyorsa da bilimin ge-
lişimiyle hızla etkisini kaybeder. 

0 halde bizim tarihçilerimiz azami derecede 
objektif olmalı, mesnetsiz ve boş  teorilerle uğraşm-
amalıdırlar. Bilinmelidir ki; bize sadece gerçekler 
fayda sağlar. 

DERSİM İSYANI'NIN NİTEL,İĞİ  

Yukarda belirttiğimiz gerçekler ışığında Dersim 

Türk askerleri tarafindan esir alınan bir dersimli bir köylü 

İsyanı'nın bir değerlendirmesini yapmak istiyoruz. 
Bunun için öncelikle 1900'lü yılların ilk yansında 
Dersim'in sınırlannı,sahip olduğu sosyo-ekonomik 
yapıyı, dolayısı  ile sınıfları  belirlemeye çalışacağız. 

N,Dersimi,Dersim'in coğrafi sınırlarını  şöyle be-
lirliyor:"Doğudan Erzurum, Muş  ve Cabakçur(Bingöl) 
illeri, Kuzeyden Fırat nehri, Batıdan Fırat nehri boyun-
ca Malatya ili, Gilneyden Murat nehiri ile çevrilmiş  
alan Dersim bölgesidir." N.Dersimi bu coğrafik 
sınırın dışında birde Dersim kökenli aşiretlerin 
yayıldığı  alanları  belirtir.Bu belirlemeye göre Der-
sim aşiretleri: "Kuzeyde Bayburt, Batıda Kızıl irmağın 
Güneyindeki Karabel dağlarindan, Kangal ilçesinin 
Koçköprii ve Malatyanin Akçadağ  bölgesine kadar" 
uzanırlar.Gerçektende bugün buralarda yaşıyan 
aşiretlerin büyük çoğunluğu Dersim kökenli ol-
duklarını  söylerler.Dolayısıyla şunu söyliyebi-
liriz:Bugün hernekadar Dersim denilince Tunceli 
akla geliyorsada gerçekte Dersim bölgesi daha ge-
niştir ve Sivas, Erzincan, Malatya, Elaziğ, Ma- 

SERKETIN / 39 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



~.~'• .?.,:..: •  :,S.O.Sa 	x;••.x~;~r?
ç
~>. a 

:~••::vz;~a~•~•. ~ fr- •:`•:.~a:a+.a~~' ,&•°h- ~7:Y; :xf 3:'.Roa~â 
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raş'taki pek çok Kürt aşiretini kapsar. 
N.Dersimi, 1927 ve 1932 yapilan Türk nüfus 

sayımlarına dayanarak Dersim sınırlari içerisinde 
kabuledilen; Hozat, Pertek, Çarsancak, Mazgirt, 
Nazmiye, Ovacık, Çemişgezek, Kigı, Pülümür, 
Erzincan, Kemah, Kuruçay, Refahiye,Koçkiri, 
Divriği ve Koçhisar ilçelerinin toplam nüfusunu 
500 bin olarak tespit ediyor. Bu tespit yaklaşık ola-
rak doğru kabul edilebilir. Çünkü, resmi Türk ista-
tistikleri yanında, bölgeyi çok iyi bilen Kürt aydını  
N.Dersimi'nin özel gözlemlerine de dayanıyor. 

1900'lerde Dersim'in sosyo-ekonomik 
yapısı  

Dersim; Kürdistan'ın diğer bölgeleri gibi 
yüzyıllarca feodal toplum yapısı  içersinde bulun-
muştur. Bilindiği üzere feodal toplumda kapalı, 
kendi kendine yeten bir ekonomi vardır. Üretim 
tamamen toprağa bağlıdır. 

Kürdistan'da, feodal toplum yapisi ile çok iyi 
uyum gösteren aşiret yapisi, ekonomik alanın 
sinirlanni Köyden daha geniş  bir çerçeveye ka-
vuştursa da, sonuçta çok geniş  olmayan bir sınır 
belirler. Çoğunlukla komşu aşiretler arasında ara-
zi, orman, ve diğer bazı  sürtüşmelerden dolayı  
çatışmalar olur. Bu nedenle aşiretler arasında çok 
fazla ekonomik ilişki olmamış tır. Tarım alanlarının 
ve meraların sinirli olmasi hem aşiretler, hemde ai-
leler arasında kavgalara neden olmuştur. Dr.N. 
Dersim'in verdiği bilgiye göre; Seydan ve Şeyh Ha-
sanan aşiretleri arasında küçük bir arazi 
yüzünden çıkan anlaşmazlık kan davasına 
dönüşmüş  ve 60 yıl sürmüş. Bu süre içinde iki ta-
raftan yüzlerce insan ölmüştür. Ayrica; Tarım 
alanlarının yetersizliği ve yoksulluk aşiretleri tala-
na ve soygunculuğa itmiştir. Aşiretler biribirileri-
nin hayvanlarını, tarım ürünlerini talan ettikleri gi-
bi çevre bölgelerede bu tür akınlar 
düzenlemişlerdir. 

Her aşiretin bir ağası  vardı. Bu ağa aşiretin ha-
nedan ailesinden gelir. Ancak hanedan aileden gel-
mek yetmez aynı  zamanda ağanın ekonomik-
askeri olarak güçlü olmasi gerekir. Hanedan'lık ai-
lesi ve aşiretin diğer aileleri kendi içlerinde alt aile-
lere bölünür ve hanedan alt aileler arasıtıda kanlı  
ağalık çekişmeleri olurdu. Oneğin, Seyit Rıza ile 
yeğeni Rehber arasında bu tür bir çatışma vardı. 
Bu alt aileler zamanla genişler ve "Ezbet" durumu-
na,hatta aşiret durumuna•gelirler. 

Kimi zaman güçlü bir aşiretin ağası  bir kaç 
aşireti bir konfedarasyon şeklinde birleştirebilmiş-
sede,bu yaygın bir hal almamıştır. Aşiretçi yapı  
Kürdistan'da parçalanmışlığın en önemli nedenle-
rinden biri olarak varliğini sürdürmüştür. 

Ağanın zoru; hem askeri, hem siyasi, hemde 
geleneksel yanlar taşır. Bu zor ağanın aşiret halkı  
üzerindeki baskı  ve sömürüsünden kaynaklanır. 
Dışardan bakıldığında homojen gibi görünen 
aşiret,gerçekte sınıflı  bir yapıya sahiptir. 

Aşiret içinde başlıca şu sıniflar bulunur. 
1 - Ağa ve aileleri 
2 - Ağanın hizmetkarları  ve askerleri 
3-Üretici köylüler (Bu sınıfı  şu tabakalara 

ayırabiliriz) 
a - Morabalar: Hiç toprağı  ve hayvanı  olmayan 

yada çok az toprağa veya hayvana sahip olup 
ağanın toprağını  belli bir rant karşılığı  ortakçılık 
sistemiyle işleyen köylüler. Bunlara hiç bir aşirete 
mensup olmayan "Reya"lar da dahildir. 

b- Kendisini geçindirecek kadar hatta daha faz-
la toprağa yada hayvana sahip köylüler bunlarda 
ağaya rant ödemek zorundadırlar. 

Aşiret mensupları  ağaya sadece diğer aşiretlere 
karşı  korunma, zordan korkma nedeniyle boyun 
eğmezler,aynı  zamanda kan bağı  ve ekonomik ne-
denlerle ona kişisel olarak bağlıdırlar. 

Daha önce feotdal toplumda üretimin toprağa 
dayalı  olduğunu belirtmiştik. Ayrica feodal top-
lumda üretim araçları  çok ilkeldi ve verim 
düşüktü. Bu durum toprakların çok küçük parça-
lara bölünüp, çok sayıda köylünün sorumluluğuna 
yada mülkiyetine verilmesini gerektirir. 

Topraklar ya aşiret ağasının mülküyetindedir, 
yada hem ağanın toprağı  hemde köylülerin top-
rağı  vardır. Eğer tüm topraklar ağanın mülkiyetin-
deyse, ağa ya tümünü belli bir ürün karşılığında 
köylülere ortakçılığa verir. Yada bir kısmını  or-
takçılık sistemiyle köylüye dağıtır, toprağın diğer 
kısmını  kendisi, köylüleri zorla ve ücretsiz 
çalıştırmak suretiyle işletir. Her halde de ağa 
çalışmaz toprağı  işleyen köylüdür. Buna rağmen 
köylüler ürettiklerinin belli bir kısmını  ağaya ver-
mek zorundadırlar. 

Bir köylünün işleyebileceği toprak sımrlıdır. Bu 
nedenle aşiret toprağının genişlemesi köylüye bir 
şey kazandırmaz. Bu işten kazançlı  çıkan aşiret 
ağasıdır. Dolayısıyla aşiretler arasındaki 
çatışmalar köylünün yararına değildir. Gerçekte 
de çatışmalar çoğunlukla agaların kışkırtmalanyla 
çıkmışlardır. 	 ' 

Feodal toplumda toplusal işbölümü Tarim-
Hayvancılık şeklinde belirginleşmiştir. N. Dersimi 
1930'Iu yıllarla ilgili bilgi verirken "Kurmeşan ve 
Şekakan aşiretleri tamamen koyun besler"der. Bu 
aşiretler o zamandan beri aynı  işi yaparlar. Ve 
yarı-göçebe özelliğine sahiptirler. 

Yerleşik olan aşiretler ise tarım ve hayvancılığı  
birlikte yaparlar. Yine N. Dersimi'nin verdiği bilgi-
lere göre o dönemde en önemli tarım bölgeleri; 
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Büyük Kart Önderi Aiişer'in Kestk Başi 

Mazgert, Nazmiye, Pülümür, Çarşancak ve 
Kığı'dır. 

Kürdistan Kaptalizimle 19 yüzyıldan itibaren 
tanışmıştır. Ancak unutulmamalidir ki bu 
tanışmışlık sömürge şartlarında bir tanışmışlıktır. 
Bu nedenle TC çok gerekli olmadıkça Kürdistan'a 
yatırım yapmamış, dolayısıyla Kürdistan'da kapta-
lizmin gelişimi çok yavaş  olmuştur. Ancak 1900'lü 
yılların ilk yarisinda, ağırlıklı  olarak ticaret 
alanında oluşmuş  bir burjuva sını fını  görebili-
yoruz. Kaptalizm'in sosyal olarak enfazla nüfuz 
etiği bölgeler; Sivas(Koçgiri), Malatya, Elaziğ, Di-
yarbakır,ve Dersimdir. Dersimde özellikle emekçi-
aydın sinif ve katmanlarının oluştuğunu 
görüyoruz. Çeşitli kaynaklardari Istanbul'da, Si-
vast'a, Malatya'da, Elazığ'da hamallık yapan, ma-
den çıkaran, tarla biçen yüzlerce Dersimli işçinin 
varlığını  ögreniyoruz. Bunların çoğu bölge dışında 
çalışmakla birlikte Dersimle bağlarini kesme-
mişlerdir. Daha uygun tabiriyle bu işçiler mevsim-
lik işçilerdir. Aydın kesmi açisindan da belkide 
Kürdistanın en şanslı  bölgesi Dersimdir. Alişer, 
Dr.N.Dersimi, H.Hayri, Lütfi Fikri bu aydınlardan 
bir kaçıdır. Aydın kesimi metropolde ye-
tişmiştir.Bu aydınlar metropolde, Kaptalizmin ye-
ni ideolojisiyle, bu arada miliyetçilikle de 
tanışmışlar ve bu düşünceleri Kürdistana 
taşımışlardır. Kürt aydınları  o dönemde bazı  ulu-
sal örgütlerde oluşturmuşlardır.Kürdistan Teaali 
Cemiyeti bu örgütlere bir örnektir. Dr.N.Dersimi; 
Alişer gibi Dersim isyanının önderleride bu 
örgüte üyedirler. Elbette ki bu, isyanın K.T.C'in bir 
eylemi olduğunu getirmez. Ancak bu tür ulusal 
örgütlenmelerin ulusal isyanların çıkışında bir rol 
üstlendikleride bir gerçektir. Aydınlarda varolan 
burjuva miliyetçi düşünceler, Kürt halkinin ya-
bancı  müdahlecilere karşı  duyduğu tepkiyle bir-
leşince, Kürt ulusal hareketlerinin objektif ve sub-
jektif temelleride oluşmuş  oluyordu. 1930'dan  

itibaren TC'ninDersime fiili müdahalelerde bulun-
masi, o güne kadar kısmen bağımsız yaşamış  Der-
sim halkını  rahatsız etmiştir. Bir kisim ağalar ken- 
di çıkarlarını 	gözeterek devletle işbirligine 
girmişlerdir. Ancak bir kısım ağalar ve ileri gelen-
ler aydınlarında etkisiyle, kendi sınıf çıkarlarını  
devletin çıkarlanyla birleştirmemişler ve bağimsiz 
yaşamaya öncelik vermişlerdir. Seyit Rıza bu tür 
yurtseverlere bir örnektir. Özellikle Seyit Rızan'ın 
Dersim'de Kürtçe eğitim veren okulann açılması, 
Kürdistana özerklik tanınması  yönünde israrli is-
teklerinin bulunduğu biliniyor. Bu isteklerde; Der-
sim topraklarinda Kürt kültürü ve yaşamıyla iyi 
bir sentez oluşturan Alevi'liğin de büyük etkisi 
vardır. 

Yukardaki bölümlerde Dersim aşiretlerinin 
bağımsız bir ulusal yaşam konusundaki istemleri-
ni vurgulamış tık. Bu istemler; "Her ulusun kendi 
kaderini tayin hakkı" ilkesine uygun meşru istem-
lerdir. Dolayısıyla önderliği burjuva-feodal nitelik-
te de olsa Dersim isyanı; istemleri ve muhtevası  ile 
ulusaldir ve meşrudur. Gerçekte bir hareketin nite-
liği; önderliginden çok, muhtevası  yani hedefleri 
ile belirlenir. Eğer hedefler uğruna verilen 
mücadele; insanlar üzerine gerilmiş  kölelik zincir-
lerini kısmende olsa koparıyorsa, yeni ve daha 
kapsamlı  kölelik ağlarının örülmesini engelliyorsa, 
o mücadele meşru ve ilericidir. Dersim Kürtleri de 
kendi ağalarının sınıfsal sömürüsüne maruz kal-
makla birlikte, ağalann baskı  ve sömürüsünü kat 
kat aşan Devlet müdahalesiyle karşılaştıklannda, 
iç çelişkileri bir yana bırakıp hep birlikte işgalle 
karşı  çıkmışlardır: Onlari birleştiren; kendi toprak-
larında bağımsızca yaşamalarını  engelleyen dış  
müdahaledir. Açıktır ki; bu tür bir müdahaleye 
haklı  olarak tüm insan toplulukları  tepki gösterir. 
Dersimlilerin tepkisi de bu yönde bir tepkidir. 

Ancak feodal-aşiretçi yapı  halkin tümünün de-
mokratik bir tarzda ortak düşmana karşı  bir-
leşmesini engellemiştir. Dersim İsyanı'nın yenilgi-
sinin temel nedeni işte bu gerçeklikte 
yatmaktadır. Dersmmin sahip olduğu feodal-
aşiretçi yapı  kavranıldığında; halk arasındaki 
bölünmüşlüğün ve güvensizliğin; kardeşinin, ar-
kadaşının başını  kesme, milislik gibi ihanetlerin 
gerçek nedenleride görülür. Böyle bir kavrayış  iha-
neticri kişilere, kişilerin yada aşiretlerin subjektif ni-
yetlerine, ahlakına bağlayan idealist anlayış tan da 
kurtulmamızı  sağlayacaktır. Dersimin ekonomik ve 
sosyal geriliği aynı  zamanda siyasette, 
örgütlenmede ve silahli savaşımda geriliğe neden 
olmuştur. Bütün bu etkenler zalim bir düşman etke-
niyle birleşince elbette sonuç soykırım olur. Dersim-
lilerin gerek kendi arlannda, gerekse diğer Kürtlerle 
birleşmemeleri, ayrıca uluslararası  ilişkileri ge- 
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liştirememeleri de yenilginin başka bir nedenidir. 

DERSİr t İSYANI İLE İLGİLİ  BAZI 
ÇARPITMALAR 

Bazı  "Aydınlar"; "Devlet Dersim'e banş  elini 
uzatmışhr. Ancak Dersimliler bu eli geri çevirmiş-
lerdir." diyorlar.Doğrusu devlet gerçektende başta 
"Dersim sorununu" barışçı  bir siyasetle çözmek is-
teyebilir. Bu gayet normaldir. Çünkü TC'nin 
amacı, mümkün olan en 
masrafsız, en kayıpsız yol-
la Dersim'deki ulusal po- 
tansiyeli 	ortadan 
kaldırmaktır.Bakın bunu 
1938 yılında Celal Bayar 
şöyle izah ediyor:"Ey Der-
sim halkı, eğer silah-
larımziterkederseniz, szin 
için kollarımız hazırdır. 
Merhametimiz büyüktür, 
fakat gazabımız daha 
büyüktür, 	dilediğinizi 
seçmek sizin elinizdedir." 
(Aktaran N.Dersiıni-Age.s 
317) 

İşte,TC'nin arkasında 
sopa gizlenmiş  "banş" 
eli.Bu çağrı  banş  çağrısı  
değil,teslim ol çağrısıdır. 

Aslında TC için "Der-
sim sorunu", ağalık soru-
nu demek değildir. Hayır, 
onlar ağalarla anlaşırlar ve 
anlaşmışlardırda. Onların 
korkusu 	Dersim'de 
bağımsız Kürdistan devleti 
kurmak isteyenlerin var ol-
masıdır. Gerçektende o 
dönemde Dersim'de çok güçlü bağımsızlıkçı  bir 
ulusal potansiyel vardır. TC'de biliyorki bu git-
tikçe büyüyecek bir tehlikedir. Dolayısı  ile Dersim-
liler kendiliklerinden bu ulusal davadan vaz-
geçerlerse, bu TC'nin zararına değil, yararınadır. 
Işte TC önce şansını  bu yolda, yani banşçıl yoldan 
Dersim'i zaptetme yolunda denemiştir. Bizim "ileri 
görüşlülerimiz" TC'nin politikasının amacıyla 
uğraşmıyorlar. Yani Dersim'in ulusal istemleri on-
lar için önemli değil, onlar sadece TC politikasının 
yürütüldüğü metodları  söz konusu ediyorlar. 
Açıktır ki; o dönemde bir bütün olarak Kürt 
halkının, özelde Dersim'in ulusal hakları  kabul 
edilmezse, TC'nin Kürdistan'da yaptığı  eylemler 

meşru görülür. EIbette politikanın yürütüldüğü 
araçlar önemlidir, ancak en önemlisi politikanın 
amacıdır. 1937-38'lerde TC'nin amacı  Dersimi, 
Kürdistanı  feth etmektir.Sorun bunu haklı  veya 
haksız görme sorunudur.Yoksa sorun bu fethin 
hangi yöntemlerle gerçekleştirildiği değildir. 

Bu anlayış  kendisine başka gerekçelerde bul-
muştur. Omeğin; "TC Dersim'de halka karşı  değil 
ağalara karşı  harekat yapmıştır. Ağalar halkı  ezi-
yordu devlete bu nedenle ağalara savaş  açh." Ve-
ya; "Dersimliler biri birilerini yiyorlardı. Etrafı  da 
talan ediyorlardı. Bu nedenle devlet Dersim'de 

asayişi sağlamak için hare-
kat yapmıştır? 

Oncelikle; 	TC'nin 
ağalann 	çoğunluğuyla 
arası  iyi olmuştur. Dahası  
devlet Dersim'de ne 
yapmışsa önce ağalara 
danışmış  ve onların des-
teğini alarak yapmıştır. Bu 
işin uzmanı  da Atatürk'tür. 

Belgeler ortadadır. Bu 
yöntem 	 bütün 
sömürgecilerin kullandığı  
yöntemdir. Sömürgeciler 
bir ülkeyi işgal ettiklerinde, 
öncelikle o ülkenin egemen 
ve 	gerici 	sınıflarıyla 
işbirliği yada ittifak kurur-
lar, onlar aracılığıyla politi-
kalarını  yürütürler. TC'de 
bu yöntemi aynen kul-
lanmışhr. Daha önce bu ko-
nuda Ali Cemal'in ağalarla 
olan ilişkilerini belirt-
miştik. 

İşin dahada ilginç yanı  
şudur. Dersim isyanından 
ta 1970'lere kadar, yani 
TC'nin Dersim'i kontrol et-

tiği dönemlerde de yörede ağalık, seyitlik varlığını  
sürdürmüş  ve bunlar halka aynı  şekilde eziyet et-
mişlerdir. Bu gerçeği bütün Dersimliler ve biraz 
sağduyu sahibi tüm insanlar bilirler. 0 halde 
bastırma harekatının" "Ağalığa karşı  halk için" 
yapıldığı  iddiası  gülünç bir uydurmadır. 

Bunların dışında; Dersimde halktan on binlerce 
genç, yaşlı, çocuk kadın, ihtiyar öldürmüştür. On 
binlercesi sürgün edilmiştir. Dersim adeta virane-
ye dönderilmiştir. Yani ağala-ra karşı  yapıldı  deni-
len harekat nerdeyse bütün Dersim'i yakıp 
yıkmışhr. Nerede görülmüştür halk için halkın 
soykırımdan geçi-rildiği? 

Gelelim "Devletin Dersim'de asayişi sağlamaya 
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çalıştığı" iddiasına. 
Burada genel olarak meseleye bakiş  yada sorunun 

konuluşu çok önemlidir. Çünkü eğer, Kürdistan ve 
Dersim, TC'nin tapulu arazisi olarak görülürse, bu ta-
pulu arazide devletin yaptığı  her eylem meşru 
görülür. "Devlet Dersimi fazla hırpaladı  ama misak-ı  
milli sınırlar kan dökülerek alinmiştir ve 
bölünmemelidir. Dolayısı  ile Dersimliler TC'ye boyun 
eğmeliydiler." diyenler vardır. Bu bir bakişi yansı tır, 
yani TC tarafından bakışı. Diğer bir bakış  vardır. 0 
bakışa göre : Kürtler de Türkler gibi bir ulustur. On-
larin da Türkler gibi kendi ülkelerinde bağımsız ve 
özgürce yaşamaya haklan vardır. Bu açıdan 
bakıldığında, nasil ki Türkler arasında bir sorun ol-
duğunda Yunanlılara müdahale etme hakkı  
doğmuyorsa, Kürtlerin veya Dersim Kürtlerinin 
arasında bir sorun çiktiğinda Türklere de müdahale et-
me hakkı  doğmaz. Kaldı  ki; Türkler, Dersim'in 
bağımsızlaşması  için bir damla kan bile 
dökmemişlerdir. Romalılar, Persler, Araplar 
Selçuklular, Osmanlılar döneminden 1938'li yıllara ka-
dar Dersim'e hiç bir yabancı  güç hükmedememiş, Der-
sim 	kısmende olsa bağımsız konumunu 
sürdürmüştür. Dolayısı  ile Türkler burası  için hiç bir 
zaman kan dökmemişler tam tersine sürekli 
saldırmışlar ve gerektiğinde oradan yardım 
almışlardır. Bu durum az çok Kürdistan'ın tümü için 
geçerlidir. Örneğin : 1. Dünya savaşı  sonunda işgal 
edilen Antep, Urfa, Maras bizzat Kürtlerce kur-
tarılmıştır. 

Bu durumda TC'nin Dersim ve Kürdistan üzerinde 
ne gibi bir meşru hak istemi olabilir. Ve TC ne hakla 
hiç bir şey vermediği Dersim halkinin iç işlerine 
karışabilir. Açıktır ki; TC bu hakkı  Emperyalistlerle 
yaptığı  Lozan antlaşmasından alıyor. Ama yine, 
TC'nin kendisi değilmidir Kürtlerin dış  giiçlerce 
kışkırtıldığını  iddia eden? 

Dersim'de agaların köylülere baskı  yaptığı  onlari 
sömürdüğü doğrudur. Ama aynı  şey Ege'de, Akdeniz 
bölgesinde yokmuydu. Hatta büyük toprak ağaları  ik-
tidara ortak değilmiydiler.Oralarda neden bu tür kat-
limlar yapılmadı.Biz agaların halkımız üzerindeki 
baskısına her zaman karşi çıkarız. Ancak sömürgeciler 
ülkemizi işgal ettiklerinde ülkedeki bir avuç işbirlikçi 
dışında tüm sınıf ve katmanlar bundan etkilenir ve bu 
durumda feodal beylerle halk arasındaki çelişki ikinci 
plana düşer, işgalci sömürgecilerle halk arasındaki 
çelişki baş  çelişki olur. Işte Dersim'de, Koçgiri'de, Pi-
ran'da halkı  ağalarla birlikte TC'ye kaşı  savaşa iten ne-
den budur. Bir yanda kendi ülkesinde kendi gelenek 
ve kültürü ile az çok bağımsız yaşayan bir halk, diğer 
yandan hegomonyasını  halk iradesine rağmen oturt-
maya çalışan yabancı  bir güç. Bu çelişki ulusal 
çelişkidir: Ve ulusal isyanların kaynağında bu çelişki 
yatar. 

Diğer bir çarpı tma : Bugün yaşlı  Dersimlilerin çoğu 
hatta bir kisim genç; Fevzi Çakmağın alevi olduğuna 
ve Dersimli'lerin Fevzi Çakmağ'ın sayesinde kurtul-
duğuna inanırlar. Buna neden olan olay şudıtr. 3. Or- 

du müfettişliği, yayınladığı  bir emirle 16 Eylül 1938'de 
katliam hareketinin bittiğini ilan eder. Ancak bu emir 
bölgedeki birliklere şu şekilde iletilir. Askerler 
köylerden esir aldıkları  yaşli, çocuk ve kadınlardan 
sağ  kalanları  meydanlara toparlar ve etraflarına maki-
nali tüfekler yerleştirip infaz vaziyeti alırlar.Bu sı rada 
atli bir asker hızla gelir ve elindeki kirmizi kağıdı  ko-
mutana uzatır.Halka emrin Fevzi Çakmak'tan geldiği 
ve onları  Fevzi Çakmağın kurtardığı  söylenir. 
Gerçekte bunlar bir tiyatro oyundur. Fevzi Çakmak 
Dersim isyanı  boyunca Genel Kurmay Başkanıdır ve 
harekattan askeri alanda 1. dereceden sorumludur. 
Harekatı  o başlatmıştir ve o bitirmiştir.Harekat bittiği 
zaman zaten geride az sayıda güçsüz insan kalmiştir, 
bunların öldürülmeside pek birşey değiştirmez. Bu 
aşamada öldürmemek TC için daha yararlı  olur. 
Çünkü gelecek kuşuklara "kurtarıcı ları" minnetle anla-
tacak insanlar gereklidir.Işte o sahte "kurtarıcı" oynu 
bundan ibarettir. 

Daha önce Dersim fermanının belgesini vermiştik. 
0 belgede kararın; "Atatürk'ün ve Mareşal'in (Fevzi 
Çakmak'in-P.Z) huzurlari ile tetkik ve mütalaa edile-
rek " alındığı  belirtiliyordu.Bunun dışında,Fevzi 
Çakmak ve M.Kemal'in Dersim isyanındaki rolleri ile 
ilgili pek çok belge vardır.Işte bir başka örnek: 30 
Ağustos 1938 Zafer Bayramında; M.Kemal, Mareşal 
Fevzi Çakmağın Dersim harekatı  ile ilgili telgrafına 
karşilik şu satırlarla başlayan bir telgraf çeker: "Ordu-
muzun yüksek ve her zaman olduğu gibi milletin 
güvenin cidden layık kiymet ve kudretle dolu manev-
rasının çok faydalı  sefhalar göstererek bittiğini bildi-
ren telgrafimzi aldim" (Bkz. Kur. alb. Reşat Hallı  age.) 

Bizzat TC'nin resmi belgeleri Atatürk, Ismet Inönü, 
Celal Bayar, Fevzi Çakmak'ın Dersim soykınmında bi-
rincil derecede rol aldıklarını  ispatlıyor. Önceleri bu 
belgeler yayınlanmadığı  ve biz Kürdistanlı  aydınlar 
bu gerçekleri halka anlatmadığımız için, piyasadaki 
yalanlara çoğu insan inanıyordu. Ancak artık yalanla-
ra kimse inanmayacak çünkü gerçekler bir bir 
açıklanıyor. 

Sonuç: Dersim isyanı  insanlık tarihine, hem en bar-
barca katlimlann, hemde en onurluz başkaldırılann 
yaşandığı  bir sayfa olarak geçmiştir. Bu isyan tarihte 
küllenip kalmamiştir. Acıları  hala tazedir ve insan-
larımızın kültürel-sosyal-psikolojik yapisi üzerinde ha-
la etki sahibidir. 

Türk halkı  kendisine sürülen bu kara lekeyi; 
geçmişteki bu insanlık dışı  uygulamalari lanetleyerek 
ve Kürt halkının ulusal istemlerine saygı  göstererek te-
mizl eyebilir. 

Ancak yinede hiç kimse bu olaylardan dolayı  Türk 
halkını  suçlayamaz. Biz biliyoruz ki; Türk 
emekçilerinin ve ezilenlerinin bu katliamlarda hiç bir 
suçu yoktur. Gerçekte biz bu aci olayları, Türk halkına 
karşi kin ve nefreti arttırmak için açıklamıyoruz. Tam 
tersine biliyoruz ki; Türk halkı  ile dostluk geçmişin 
açık olarak tartışıldığı  ve bilindiği bir ortamda 
gerçekleşebilir. 
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"Kürt Sorunu'mu 
Kürdistan Sorunu Mu? 

F.Baran 

Ulusal kurtuluş  mücadelesinden 
sözedilirken kullanılan başat kavram "Kürt 
sorunu"dur. Türkiye'de ve giderek uluslara-
rası  alanlarda bu kavram yer ediyor. 
İlericisi de bu kavramı  kullanıyor, gericisi 
de, Ulusal kurtuluş  mücadelesi veren de, 
ona karşı  olan da. Tek tek ele 
alındıklannda farklı  görüşlere sahip olduk-
ları  rahatlıkla görülebilecek bu çevrelerin 
sözbirliği etmişcesine aynı  kavramı  kullan-
malan ilginçtir. 

Acaba, aynı  kavramı  kullanan çevreler 
ona farklı  içerikler mi yüklüyorlar? Eğer 
böyleyse sorun yok. Fakat böyle olmadığını, 
farklı  çevrelerin kavrama ilişkin görüşlerini 
açımladıklarında görüyoruz. "Kürt sorunu" 
kavramı, farklı  çıkarlara sahip olan ve 
çelişkilerle dolu dünyamızda karşı  karşıya 
olduklarını  beyan eden güçler arasında, or-
tak paydayı  oluşturuyor, birbirleriyle diya-
log kurmak için kullandıkları  lügata 
dönüşüyor. 

Reformistleri ve sorunun statüko içi 
çözümünden yana olanları  bir kalem 
geçelim. Anlayışlarına ve amaçlarına uy-
duğundan bu kavramı  kullanmalan doğal 
karşılanabilir. Ama bağımsızlık ve sosya-
lizm için mücadele iddiasında olanların bu 
kavramı  başat hale getirmeleri ne doğal, ne 
de anlaşılabilirdir. 

Denilebilir ki, "kavramlar üzerinde 
fırtına koparmanın alemi yoktur. Kavram, 
meramı  dile getirmede işlev görüyorua pe-
kala kullanılabilir." Bu durumda meramın 
ne olduğu önem kazanıyor. Eğer, burjuvazi-
nin "Kürt sorunu"na verdiği anlam, amaç 
kabul ediliyor ve Kürdistan sorununun 
çözümü bu çerçevede düşünülüyorsa, 
doğrudur, bu kavram meramı  dile getiriyor. 
Bu düşüncenin sahipleri, burjuvaziye ken-
di kavramlannı  kabul ettirmenin sevincini 
yaşayabilirler. Amaç ulusal ve toplumsal 
kurtuluş, ülkenin birleştirilmesi sorunu 
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ise, dolaylı  olarak bunu tartıştırsa bile 
"Kürt sorunu" kavramı  kullanılamaz, kul-
lanılmamalıdır. Ulusal ve toplumsal kurtu-
luş  mücadelesinin, ne maksatla olursa ol-
sun, dolayımlarla yürütülmesi, amacının 
muğlak bırakılması  uzun vadede zararlıdır. 
Kavramlar, nesnel olguyu ve düşünsel 
üretimi ifade etmenin kısa formilasyonlan 
olmanın yanında, edilgen değil, kişinin 
düşüncelerini biçimlendiren, davranışları-
no hükmeden etkin birer düşünce gücü-
dürler de. Mücadele ve taktiklerindeki 
seçicilik, kavramlann seçiminde veya 
oluşturulmasırıada da zorunludur. Ulusal 
ve toplumsal kurtuluş  mücadelesi, pratik 
alanda olduğu gibi ideolojik alanda da yet-
kinleşmek, düşünce üretmek ve onu doğru 
kavramlarla kitlelere iletmek duruman-
dadır. 

Kavramın İçeriği 
Bir dönem egemen olmuş, Kürdistan 

sözkonusu olduğunda kullanılmış, günü-
müz koşullarında ise kullanımı  krsmileşmiş  
kavram "Doğu sorunu" idi. İnkarcı  ve eko-
nomist bakışı  yansıtıyordu bu kavram. Bu-
nun yerini "Kürt sorunu" kavramıın al- 
ması, Kürt halkı  ve Kürdistan lehine bir 
ilerlemedir. Ancak buna takılıp kalmak, 
içeriği doğrultusünda politika yapmak ve 
kabullenmek, gerçek sorunun örtbas edil-
mesine katkıda bulunmaktır. 

"Doğu sorunu" kavramı  Kürt halkını  ve 
ülkesini inkann, yok saymanın ürünüdür. 
"Kürt sorunu" kavramı  ise, Kürdü kabul 
eder ama Kürdistan'ı  dışlar. Temel sorunu 
bağımsızlık, demokrasi ve birleşmek olan 
bir halkı, TC sınırları  içinde belli bir etnik 
grubun, anti-demokratik yasalardan kay-
naklanan; kendi dilini konuşamama, 
kültürünü geliştirememe derecesine indirir. 
Kürt halkını  vatan sahibi bir halk olarak 
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değil, devlete ait olan bir arazi parçası  
üzerinde yaşayan mülteci bir grup olarak 
görür. Bu mülteci gurup da, gerektiğinde 
başka bölgelere sürülür, tıpkı  köylerin ta-
bur tabur boşaltılması  gibi. Ya da Sad-
dam'ın yaptığı  gibi tutulur, sınınn öbür ta-
rafına atılır. Bu kavramı  en açık biçimde 
Özal ifade ediyor: "Devletin toprağına göz 
dikenlerin bu ülkede yaşamaya hiç bir hak-
ları  yoktur!" 

Uluslararası  alandaki kullanılışı  da 
farklı  değildir. "Paris Kürt Konferansı 'nda 
"İnsan Hakları  ve Kültürel Kimlik" olarak 
dile getirildi. Stockholm ve Bonn konfe-
ranslan da bu çerçevede dönüp durdu. Ki-
mileri "Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin 
Hakkı'ndan da sözedildi" diyebilirler. 
Doğrudur, bu perspektifle soruna yak-
laşanlar var ama onlann UKKTH anlayışı; 
Birleşmiş  Milletler standartındadır. BM'nin 
UKKTH anlayışı  "ilgili devletin egemenlik 
hakkı  ihlal edilmeden" koşuluna bağlıdır. 

"Doğu sorunu" kavramı  Kürt 
halkını  ve ülkesini inkarın, yok 
saymanın ürünüdür. 'Kürt sorunu" 
kavramı  ise, Kürdü kabul eder 
ama Kürdistan'i dişlar. Temel soru-
nu bağımsızlık, demokrasi ve bir-
leşmek olan bir halkı, TC sınırları  
içinde belli bir etnik grubun, anti-
demokratik yasalardan kaynakla-
nan; kendi dilini konuşamama, 
kültürünü geliştirememe derecesi-
ne indirir. 

Bu kavramı  kabul etmek ve mücadeleyi 
bununla sınırlamak, devletin egemenlik 
hakkını  kabul etmektir. Kürdistan'ın 
bölünmüşlüğünü ve esas sorunun bu ol-
duğunu gölgelemek ve Kürdistan halkının 
ülkesizliğini onaylamaktır. Niyetler ve tak-
tikler ne olursa olsun pratik durum budur. 
Bunun da bir tek anamı  vardır, o da burju-
vaziye ideolojik ve siyasal alanda taviz ver-
mek, onun kavramlar çerçevesinde çözüm 
aramaya mahkumluğu kabullenmektedir. 

Dünyadan örnekler 
ve çifte standart 

Dünyadaki örnekler çerçevesinde kav-
rama yaklaşıldığında burjuvazinin siyasal 
uyanıklıgı  ve Kürtlerin politik sefaleti daha 
iyi görülür. Diğer ulusal kurtuluş  

mücadelelerinin dile getiriliş  tarzı  bir priz-
madan geçmişcesine Kürdistan'a kırık 
yansır, kavramlar tepe taklak olur. 

Avrupa'yı 	ele 	alalım. 	IRA'nın 
mücadelesi, Irlanda'nın Ingiltere'den 
ayrılması  sorunu olarak ele alınır. Diyelim 
ki, yüzyıllık bir tarihe sahip olması  O'na 
bu ayrıcalığı  tanıyor. Ama BASK sorunu da 
bundan farklı  değildir. Hatta mücadele bo-
yutu geri olan, bağımsız vatan peşinde 
koşmayan Katalonlar için de durum 
böyledir. Katalon sorunu değil, Katalonya 
sorunu olarak aniliyor. Daha canlı  örnek 
Yugoslavya'dır. Hırvatlar ve Slovenlerin 
bağımsızlık ilanı, Avrupa emperyalizminin 
çıkarları  söz konusu olduğu için, BM stan-
dart' ayaklar altına alınarak kabul edildi. 
Sırada diğerleri var. Yunanistan'ın muhale-
fet şerhi Makedonya'nın tanınmasını  önledi 
ama sorun, devlet kurma hakkını  da içeren 
ulusal bağımsızlık olarak kabul ediliyor. 

Geçiyoruz Orta-Doğu'ya. Yanıbaşımızda 
Filistin sorunu, uluslararası  arenada ulu-
sal bağımsızlık boyutuyla ele alınıyor. Hiç 
kimse etnik bir sorun olarak söz etmiyor 
ondan. Belli bir coğrafyaya oturmamış  du-
rumda olan Filistin Devleti'ni tanıyan dev-
let sayısı, Kürdistan sorununa insan hak-
ları  çerçevesinde yaklaşan devlet 
sayısından bile fazladır. 

Diyelim ki buralar, belli bir tarihsellik 
arzeden, çelişkilerin yoğunlaştığı  alan-
lardır. Ama Afrika'da da durum farklı  
değildir. Kürtlerden çok sonra ulusal kim-
likle davranmaya başlayanlar ulusal kurtu-
luş  hareketi olarak görülüyor ve bağımsız 
bir devlete sahip olma hakları  dışlanmıyor. 
Örnegin; Batı  Sahra sorunu, Eritre sorunu, 
Tigre sorunu, kısa bir süre önce 
çözümlenen Namibya sorunu vb... Bu halk-
ların mücadelesi, bağlı  bulundukları  devlet-
lerin etnik sorunu olarak değil, bağımsızlık 
sorunu olarak aniliyor. 

Tek istisna Kürdistandır ve nedeni 
araştınldığında ibret verici bir tablo çıkıyor 
karşımıza. Bu çifte standartın güç kaynağı  
sanıldığı  gibi emperyalist ve sömürgeci dev-
letler değil, ulusal hareketin kendisidir. 

Çuvaldızı  kendimize.... 

Mücadelenin dünya litaratürüne 
"Kürdistan sorunu" olarak değil de "Kürt 
sorunu" olarak geçmesine ulusal hareketin 
sebep olmadığına dair birçok neden, ge-
rekçe bulunabilir. Başlıcalannı  sıralayalım: 
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"Bugün, bağımsız bir devlet kurmanın 
koşulları  yoktur." "Kürdistan çok stratejik 
bir konumdadır,bundan dolayı  ülke bilinci-
ni gerçekleştirebilecek kavramlann benim-
setilmesi zordur." "Birçok devlet, 
çıkarlanndan ötürü mevcut statükonun de-
vamından yanadır." vb. 

Bunlar, gerçeğin bir kısmını  yansıtan 
gerekçeler olabilirler ama "Kürt sorunu"na 
tav olanlan haklı  çıkarmanın geçerli neden-
leri alamazlar. Eger dünya devletlerinin tu-
tumu, Kürdistan gerçekliğini değil de sahip 
oldukan çıkarlannm ürünü ve gerçek soru-
nu çarpıtmanın taktikleri ise, sorunun bi-
lincinde olanlar için nasıl geçerli nedenler 
olabilirler? Bağımsızliğımızdan yana olma-
yanların, gerçeğin hakkını  vermek diye bir 
yaklaşımları  olabilir mi? Tabi ki olamaz! 
Onlann görevi kendi amaçlar 
doğrultusunda düşünmek, onu ifade ede-
cek kavramlar bulmaktır. Bizim görevimiz 
ise Kürdistan'dan yana, gereklikten (ki on-
lar da bunun bilincindedirler) yana 
düşünmek ve kavramlar bulmaktır. Bu 
yapılmadan ve bunda ısrarlı  olunmadan 
bugünkü koşulların olumsuzluğundan dem 
vurmak en azından sorunun çarpıtılmasına 
ortak olmaktır. 

Gerçek sorun; ülkesi işgal edilip 
parçalanmış  bir ulusun bağımsızlık ve 
birleşme sorunudur. Kürdistan 
halkının 	mahkum 	kılındığı  
sıkıntıların temelinde yatan budur. 
Kürdistan halkı  dilini konuşamıyor, 
kültürünü yaşatamıyor, ekonomik 
kaynaklarına sahip olamıyor ve 
mülteci sayılıyorsa bunun tek nedeni 
bağımsız 	olamamaktır. 	Bu 
gerçekleşmediği müddetçe dil 
serbestisi vb. girişimler bir motif 
olarak kalacaklardır. 

Dışımızdaki güçlerin tutumu elbette 
önemlidir, gözardı  edilemez.Ama esas olan 
kendi tutumumuzdur. Ulusal güçlerin tu-
tumu, doğrusu ne içaçıcı  ne de umut veri-
cidir. Güneyli hareketin belirleyici güçleri 
canhıraş  bir tarzda; "Biz bağımsızlık istemi-
yoruz, Irak'm bütünlüğünden yanayız. 
Irak'a demokrasi Kürtlere otonomi!" (Bu 
haykınş  karşısında insan "acaba bunları  
bağıinsızhğa iten mi var?" diye 
düşünmeden edemiyor.) Doğulu Kürtler 
ise, emperyalistlerin kanla boğduğu Maha- 

bad'ı  geri almanın peşindeler. Ancak bunu 
bildikleri halde, otonomiyle tekrar Maha-
bad'ı  geri alacaklarma inanıyorlar. Bu iki 
kesimin bağımsızlık karşısmdaki tutumu 
taktiksel değil stratejiktir. Bunlar için 
bağımsızlık peşinde koşunların Kürdistan 
halkına verebilecekleri tek şey acı  ve göz 
yaşıdır. Ne yazık ki kendilerinin gözü kuru 
bir gün geçirdikleri olmamıştır. Düzenin 
standartlarına uyayım diye girilen kalıp, 
Kürdistan halkını  hergün biraz daha sık 
boğaz eden işkenceye dönüşmüştür. 

Bu durum ve ona uygun tutum hızla 
Kuzeye de sirayet ediyor. Bağımsızlık fikri gi-
derek, çıkmaz yolun girişi olarak algılanıyor. 
Ya da Güney ve Doğuluların söylediklerine 
yumuşak geçiş  olan, "Bağımsızhktan vaz 
geçmedik ama günün acil talebi bu değildir" 
deniyor. Bu düşünüş  biçimi Güney ve 
Doğululara yöneltilen eleştirilerin tekzibidir. 
Bu düşünüş  biçiminin pratik anlamı  düzene 
uyarlanmaktır. Güney ve Doğuluların tutu-
mu yanliştir ama hiç değeilse kullandıkları  
kavram ile tutumları  arasında çelişki yok-
tur. Kuzeyde bu tuturlılığa da rastlanmıyor. 
Tercihini düzen içi çözümlerden yana 
yapmış  olanlar için sorun yok.Bu kavram 
üzerinde yeniden düşünmeleri gerekenler, 
statüko dişi çözümler peşinde koşanlardır. 

Demek ki, Dünyada ve Türkiye'de soru-
nun çarpık yorumuna neden olanlar 
çıkarlar gereği bağımsız Kürdistan'a karşı  
onlanlar değil Kürdistan için mücadele ettik-
lerini söyleyenlerdir. "Kürt sorunu" kav-
ramına geçerlik kazandıran başlıca yanlış; 
ulusal haklann meşruiyet bilincinden yok-
sunluk ve bunun gelenek haline getirilmesi-
dir. Bu gelenekten kurtulmak yarının değil, 
bugünün sorunudur. 

Gerçek sorun; ülkesi işgal edilip 
parçalanmış  bir ulusun bağimsizlik-
demokrasi ve birleşme sorunudur. 
Kürdistan halkının mahkum kılindığı  
sıkıntıların temelinde yatan budur. 
Kürdistan halkı  dilini konuşamıyor, 
kültürünü yaşatamıyor, ekonomik kaynak-
larına sahip olamıyor ve mülteci sayılıyorsa 
bunun tek nedeni bağımsız olamamaktır. Bu 
gerçekleşmediği müddetçe dil serbestisi vb. 
girişimler bir motif olarak kalacaklardır. 
Kimse kimseyi kandırmamalıdir. Kürt halkı  
kendi 	ülkesinin 	egemeni 	olarak 
örgütlenmediği sürece ne burjuvazi ne de bi-
ze rahat vardır. Bu gerçeği kabul edip ona 
göre düşünmek, kavramlanmızı  bu 
çerçevede oluşturmak hepimizin ya-
rannadır. 
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K.KURDISTAN SOSYALISTLERININ 

PROGRAM VE BİRLİK TARTIŞMALARI 
-I- 

K.Kürdistanlı  sosyalistler aras ı nda, uzun süredir çeşitli 
düzeylerde birlik görüşme ve tartışmaları nın olduğu biliniyor. 
Son olarak 1990 yazında oluşturulan "Sosyalist Parti Için Bir-
lik Platformu" (yada, Platforma Yekitiya Sosyalist) diğer birlik 
görüşmelerinden farklı ydı . Çünkü önceki birlik çalışmaları  da-
ha çok güçbirliklerini amaçlı yorlardı . U.GD, Hevkari, Tevger 
bu türden çalışmalard ı . PYS ise; sosyalistlerin tek parti halin-
de birleştirilmesini amaç lı yordu. Platforma; PPKK, TS, 
AR, YSK,KUK-SE,Ş.K, KHP,-örgütleri ve T. Roşan, Sait Ay-
doğmuş  gibi sosyalistler katılmıştı .Platform, 1990 
Ağustosunda, oluşturulmas ı  hedeflenen sosyalist partinin 
programına zemin olabilecek bir broşür yayımladı . Bu 
broşür daha çok "Tartışma Tezleri" olarak anı lı yor. Bunda 
amaç program konusunda bir tartışma açmak, yapı lacak 
eleştirileri bir dergide yayı n-lay ı p sonuçta bir sentez 
oluşturmaktı . Ancak ne yaz ık ki iş  bu noktada tı kandı. PYS 
çalışmaları  uzun süre beklemede kaldı, sonradan fiilen dur-
du. Fakat burada önemli bazı  noktalar göze çarpı yor. Birinci-
si, çalışmalar bitti ancak kimse kalkı p kamuoyuna bir 
açı klama yapmadı . Ikincisi, çok az insan dışında kimse zah-
met edip "Tartışma Tezleri"ni eleştirmedi. 

Yayı nlayacağımız bu yaz!; PYS tartışmalarına katı l-mış  
bir kesim sosyalistin, "T.Tezleri" üzerine eleştirilerini 
içermektedir. Bu yaz ı , 1991'in ilk ayları nda kaleme alın-miş  
ve yine aynı  yı l Stockholm'de bu konudaki bir kaç makale ile 
birlikte bir kitapçı k halinde yayı nlanmıştır. Ancak kitapçık 
ülkede yeterince dağıtı lmadığı  için (başkada ',,igilendirici 
kaynak olmadiğindan) kamuoyu, gerek bu tartış!?alar gerek- 

sede, K.Kürdistan sosyalist hareketinin ideolojik-politik evrimi 
konusunda bilgi sahibi olamamıştı r. Biz bu eksikliği giderme-
yi bir görev sayı yoruz ve söz konusu kitapçı ktaki makaleleri 
sı rası yla ve aynen yay ı nlayacağımı zı  duyuruyoruz. 

Eleştiri konusu olan "Tartışma Tezleri" başlı ca şu tespit-
leri içeriyor. 

I. Leninizm ile Marksizim biribirinden ayrı  olarak ele 
alını yor.Leninizm, dolayı sı yla, M-L red ediliyor. 

II. Sosyalizm'in hala kapitalizme alternatif olduğu belirtili-
yor, ancak 150 yı llı k sosyalizm sürecinin; doğmatizmin ve 
ekonmizmin belirleyici etkisi altı nda yaşandığı  idda edili 
yor.6zeiiik1e SB'inde yaşanan 70 yı llık süreç tamamen 
olumsuzlanı yor. 

III. Proletarya diktatörlüğü redediliyor. Yerine "çok partili 
parlamenter hukuk devleti" öneriliyor. 

IV. Planlı  ekonomi red ediliyor. Yerine utangaçça " piya-
sa ekonomisi" öneriliyor. 

V. Işçi sını f partisi yerine, kitle partisi öneriliyor. Yazı dada 
belirtildiği gibi "Tezler" Gorbaçovculuğun ve yaşanı lan çöküş  
sürecinin "baskı lanması" altında yaz ı lmıştır.Bu tür kafalar ka-
ra bulutları  gördüklerinde, havanın hep karanlı k kala-
cağına,güneş  gördüklerinde hep aydınlık kalacağına 
inanı rlar.Hava değiştiği zaman ise bu kafalar şaşk ına 
dönerier.Sunacağımız yazı ları n bu konuda aydınlanmaya ve 
K.Kürdistan sosyalist hareketinin ideolojik gelişimine bir katkı  
sağlayacğına inanı yoruz. 
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PYS- TARTIŞMA TEZLERİ  ÜZERİNE 
GÖRÜŞLER 

H. ,Jêhat/M. Şevder/C.Haydar  

K. Kürdistanlı  bir k ı s ı m parti, örgüt, grup ve bireyin 
kat ı lı mı yla başlat ı lan "Sosyalist Parti için Birlik Platfor-
mu" geride b ı raktığım ız yı lı n (1990 y ı lı  kastediliyor-S.) 
Ağustos'un da yayınlanan 'Tartışma Tezleri'yle ilk 
etabını  tamamlad ı . Bundan sonrası  için öngörülen 
sürecin ve gösterilecek çabaların, beklenen düzeyde bir 
sonuç verip vermeyeceğini söylemek erken varı lmış  bir 
yargıolur. Ama mevcut haliyle bu "Tezler"in ortak bir ze-
min olamayacağı  aç ıktır. 'Tezler"de de belirtildiği gibi ik-
na olmamış  olanlar ın yanı nda "farklı  düşüncelere sahip  

olanlar da" var. 
Bizler farklı  düşüncelere sahip olanlardanı z. Ortak ol-

duğumuzu sandığımız konularda bile, o konu üzerinde 
yoğunlaşt ı kça, tamamiyle farklı  kavrayışlara sahip ol-
duğumuz ortaya ç ık ı yor. 

"Tezler"i her yanıyla ele almak, öne sürdüğü her 
görüşü irdelemek konumuzun dışındadır. Çünkü her ko-
nu ayrı  bir çalışmayı  gerektiriyor. Şimdilik genel bir 
çerçeveyle kendimizi sı nı rlayı p, haz ı rlanan "Tezler"in ne-
yi temsil ettiği üzerinde duracağız. 
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1- "Tezler"i Kuşatan Hava. 

Düşüncelerin simgesi halini alan olgular, teoriyle ilgi-
leri tartışı lmalı  olsa dahi değişikliğe uğrad ı kları nda 
düşünceleri de etkilerler. Etkinin derecesi, kişinin, olgu 
ile teori arası ndaki ilişkiyi kavrama kapasitesine bağl ı dır. 
Eğer olgu ile düşünce arasinda tam bir eşitlik kurulmuş, 
olgu düşüncenin varoluş  nedeni say ı lmışsa, olgudaki 
her devinim, cereyanı n ampülde işiğa dönüşmesi gibi 
düşüncede yans ır. Teori ile pratik aras ındaki kavrayış  
böyle değil de, olgu evrensel düşünce vadisinde bir 
akarsu olarak alg ı lanmışsa etkilenme derecesi minu-
mum olur. Birinci kavrayış  olguları n bask ı lanması  alt ı nda 
düşünmeyi, ikincisi evrensel düşünmeyi ifade eder. 
Komünistlerin üstünlüğü, teori ile pratik aras ı nda her za-
man bir mesafe olduğunu bildiklerinden, tarihin akış  
yönünde zik-zaklara yol açan ama onu değiştirmeyen ol-
gular ı n baskı lanması  altında düşünmemek fakat olanlar ı  
da görmezden gelmemektir. 

Bunun her zaman geçerli olmadığını  biliyoruz. Bu-
nun bilincinde olan komünistler bile konjonktürün kur-
banı  olmaktan kurtulamamış lardı r. Sosyalizmin tarihinde 
böyle yaklaşımlara bolca örnek vard ı r. Sosyalistlere 
karşı  yasanı n kaldırı lmas ından sonra Alman Sosyal-
demokratları  büyük umutlara kap ı lmış  ve hiç zor kullan-
maksı zı n o günkü toplumun gelişerek yavaş  yavaş  sos-
yalizme geçeceğini ileri sürmüşlerdi. Haz ı rlanan progra-
ma damgasını  vuran günün koşullar ı ydı  ve o koşullar 
alt ı nda marksist teorinin esas ı nı  gözardı  etmişlerdi. 

Engels sözkonusu programi acı mas ı zca 
eleştirmekten kaç ı nmamışt ı. Bunun "geçici başarı lar 
uğruna", "hareketin geleceğinin"feda" edilmesi ol-
duğunu söylemişti. "Bütün bunları n namuslu nedenleri 
vardır belki de" diyordu Engels, "ama bunlar 
oportünizmdir ve namuslu oportünizm, oportünizmlerin 
en tehlikelisidir." 

Engels'ten sonra da bu gibi eğilimler ortaya ç ıkt ı . Bi-
rinci paylaşım savaşında farklı  nedenlerle ayn ı  şeyler 
yaşandı . Bilinen örnek Kautsky'dir, ve II. Enternasyo-
nal' ı n büyük çoğunluğu... Lenin, Marksizmin Bir Karl-
katürü ve Emperyalist Ekonomizmde savaş  kon-
jonktüründeki ideolojik ve politik savrulmalar ı  ele alı r. 
Lenin, Sosyal demokratik hareketin sorunlar ı nı  vb. ele 
almanın ayr ı , savaşın bask ı lanması  altı nda düşünmenin 
ayrı  olduğunu belirtir bu broşüründe. 

Farklı  zamanlarda ve farklı  koşullarda Engels ile Le-
nin'in işlediği fikir ayn ı ydı . Engels sosyalistlere karşı  ya-
san ı n kaldı rı lmas ından sonra sosyaldemokrat hareketin 
içine girdiği iyimserlik ve bunun doğurduğu tehlikeli so-
nuçlar üzerinde duruyordu. Lenin de savaşın 
baskı lanması  alt ı nda kalarak tahlil yapmaya çalışanlar ı n 
düştüğü durumu irdeliyordu. 

Engels ile Lenin'in vardı klar ı  sonuç: olayların 
bask ı lanmas ı  alt ında kalarak, ana yönelimi değil de tali 
görüngüleri ele alarak teori yapı lamayacağı  ve günün 
koşulları 	uğruna 	büyük 	ideallerden 	vaz- 
geçilemeyeceğiydi. 

Tarihsel gelişim Engels ile Lenin'i yani marksist 
bakışı  doğruladı . Alman Sosyaldemokratları  giderek 
düzeniçileştiler ve Engels'in ölümünden yalnı zca yirmi y ı l 
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sonra düzenle bütünleştiler. Bu süreç onları  anti-
Bolşevik saflara itmekie kalmayacak, Hitler'le işbirliğine 
kadar yard ı  racaktı . 

"Tartışma Tezleri"ne bakı ldığında Engels ile Lenin'in 
eleştirdikleri konumda olduklar ı  görülür. Neresinden 
bak ı lırsa bakı ls ı n "Tezler"in, sosyalist dünyadaki (şimdi 
böyle bir dünya yok) bozgunun baskı lanmas ı  altı nda 
şekilleıı diğ i aç ı ktı r. Yaşanan bozgundan olumsuz yönde 
etkilenmek Kürdistanlı  sosyalistlere özgü değildir. D. Av-
rupa'da karşı-devrim fı rtı naları nda dönüşen Moskova'nın 
liberal rüzgarları  bütün dünyada komünist, sosyalist ve 
devrimci-dernokratik hareketleri yerinden oynatt ı . "Yeni 
Politik Düşünüş"ün bir yüzü sosyalist dünyanın lağvı ; 
Sovyetlerdeki kapitalizasyon, D. Avrupa'nın çöküşü ve 
kapitalizmle sosyaldemokrat kulvarda kolkola girmekse, 
diğer yüzü, TBKP gibi partilerin düzenin uslu muhalefeti 
haline gelmesi ve yığınla insanı n sosyalizme olan 
inancı n ı  yitirmesidir. Dün SB ve D. Avrupa gerçeğinde 
marksizme-leninizme bağlılık yemini edenler aslı nda re-
aliteye biat ediyorlardı . Bugün düzeniçileşmekle 
yapt ı kları  aynı  şeydir. Sorun bu şekilde ele alı nı rsa 
bütün TBKP'ierin kendi çizgisinde tutarlı  olduklar ı  
görülür. D. Avrupa onlar ı n nezdinde sosyalizm kabesinin 
yı kı lması  ve onun ifade ettiği marksist-leninist 
düşüncenin de miad ı nı  doldurmas ı dır. Bundan dolayı  re-
el sosyalizm eşittir marksizm-leninizm denklemin yerine 
FAC artı  DAC eşittir sosyaldemokratizm denklemini 
geçirmeleri ve politika arenası nda buna göre konumlan-
Jrıaları  anlaşı lı r bir şeydir. 

Bu gerçekliğin görülmesi ve neye karşı lı k 
düştüğünün ortaya konması  ayrı dır, onun belirleyiciliği 
alt ı nda "Tez" hazı rlamak ayr ı dı r. "Tezler", tıpk ı  
düzeniçileşen partiler gibi D. Avrupa ve reel sosyalizmle 
marksist-leninist teori aras ı nda bir eşit işareti koyuyor ve 
D. Avrupa nezdinde bütün teoriyi bir yana b ı rakı yor. 
Marksizm deyip onun hiçbir normuyla/ilkesiyle kendisini 
sı nırladı rmamak ve tamamiyla keyfiyete kaçmak; bilim-
sel sosyalizm deyip ortaya bir arayış  sürmek; sosyalist 
demokrasiden parlamenter sosyalizm diye bir ucube 
türetmek; devletçi deyip sosyalist toplumun mülkiyet 
biçiminin doğrudan sonucu ve sosyalist kuruluşun 
sağlanmas ı nda zorunlu olan merkezi planlamay ı  redde-
dip onun yerine serbest piyasay ı  koymak vb. vb. ..işte 
"Tezler"in soluduğu havaya uygun olarak ortaya "sosya-
lizm" diye koyduğu şey budur. 

2- Pire Için Yakı lan Yorgan 
Olayları n bask ı lanması  altında "tez" haz ı rlamanı n 

doğurduğu en tehlikeli sonuç marksist-leninst teorinin 
reddedilmesidir. Ne adına ve hangi kaygı lardan 
kalkı larak yapı l ı rsa yap ı ls ı n, var ı lan yer budur. Buna "pi-
re için yorgan yakmak" denir. Bu deyimi kullanmakla 
olanları  küçümsediğimiz sonucu ç ıkarı labilir. Sosyalist 
ülkelerdeki bunalımı  ve D. Avrupa'nı n çöküşünü 
küçümsemiyoruz. Sosyalizm hem teori hem de pratik 
olarak, tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Bir başına 
"Tartışma Tezleri" bile, yaşanan bozgunun ne denli tehli-
keli sonuçlar doğurduğuna dair önemli bilgiler verir bize. 

Fakat, biz, tarihsel gelişmenin esas yönünü 
önemsiyoruz. Sosyalizm, D. Avrupa'dan önce de vardı ; 
ondan sonra da varolacakt ı r. Kapitalizm varlığını  koru- 
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dukça; toplumsal üretim araçlar ı nı n özel mülkiyetine da-
yali işbölümü ve üretimin sürmesi, giderek mülksüzleşen 
toplumun büyük kesimini sosyalizme doğru itecektir. Bu 
tarihsel akışı  içerisinde D. Avrupa, dünya ölçekli sosya-
lizm savaşım ı n ı n geçici olarak kaybedilen bir muharebe-
sidir. Tablonun görünümü içaçı c ı  olmasa da, bu 
ülkelerdeki devrimci dinamikler henüz bertaraf edilebil-
miş  değil. Kapitalist-emperyalist dünya bu gerçekle karşı  
karşıya olduğundan "geçiş  sürecinioldukça zamana 
yaymaya çalışıyor. D. Avrupa ülkelerinin yönelişi kapita-
list dünyaya doğrudur fakat bu tamamlanmamış  süreçte 
hala dökülmesi gereken çok kan, ve fethedilmesi gere-
ken çok kale vard ı r. Kazan ımları nı  korumakla başbaşa 
kalan proletarya, yönetimde bulunanları n da itiraf ettikleri 
gibi, öyle kolay pes edeceğe benzemiyor. 

Iddia edilir ki; "Tezler", marksist-leninst düşünceyi 
reddetmiyor, sadece, yaşanan pratik işiğinda yeniden 
konumlanı yor. "Tezler"de sı k sı k kullanı lan "Marksizm" 
ve "bilimsel sosyalizm" vb. kavramlara bak ı lı rsa bu iddi-
aya hak verilebilir. 

Belli bir anlam verilmediği müddetçe sözcükler soyut-
tur. Fakat biliyoruz ki,kavramlar bilinen bir şeyin kestir-
meden ya da k ı sa yoldan ifade edilmesidir. "Marksizm" 
veya "bilimsel sosyalizm" de böyledir. Bununla marksiz-
min, 2x2=4 gibi bir formül olduğunu kastetmiyoruz. Fakat 
o'nu bilinmeyen bir muamma olarak da sunamay ız. Hele 
hele bir arayışa hiç indirgiyemeyiz. Örneğin;"Tezler"de, 
"Marksizm-Leninzm" kavramı  hiç kullanı lm ı yor. Bunun 
tesadüf olmadığını  biliyoruz. Marksizm kavram ı yla belli 
bir ayr ı m ı n vurgulanmak istendiği aç ı kt ı r. Leninzmin bir 
kenara b ı rak ı lması  sadece büyük önder Marx'a daha bir 
önem vermek anlamı na gelmiyor; ayni zamanda Lenin'in 
katkı lar ı nın üstüne bir 	çizgi 	çekildiği anlam ı na da 
geliyor. 

"Marksizm" dendiği zaman bir düşünce sistematiği 
anlaşı lı r. Eğer Marksist olduğumuzu söylüyorsak onun 
toplum kuramı nı  (sosyalizmi) ve ona göre bir mücadele 
perspektifi benimsemek zorundayı z. Bu toplum kuram ı nı  
benimsemiyor, D. Avrupa ile birlikte hülyaya döndüğünü 
söylüyorsak marksist olduğumuzu söylememeliyiz. 

"Tezler"de, marksist düşüncenin reddi gayet ustalıkla 
yap ı lmaya çalışı l ı yor. Fakat bu ustalı k yetkinliğin değil, 
çaresizliğin ürünüdür. Gayet masumane bir şekilde sos-
yalist ülkelerdeki bunalı mı n "şu veya bu ülkenin", "şu ve-
ya bu yönetimin" değil, "evrensel" olduğu söyleniyor. Ilk 
bakışta, bununla anlat ı lmak istenenin reel sosyalizm ol-
duğu sanılı r. Gerçekten karşı  karşıya bulunduğumuz 
manzara budur. Nispeten iyi durumda olan Küba ile K. 
Kore'yi dışta tutarsak, son günlere kadar AEP çizgisinde 
yürüyenler "sosyalizmin kalesi" olarak gösterilen Arna-
vutluk dahil bütün sosyalist ülkeler "bir ad ı m ileri iki 
adı m geri" örneğidir. Fakat "evrensel" sözcüğüne 
yüklenen anlam bu gerçeği tanı mlamanı n ötesindedir. 
Bir paragraf sonra bu "uygun" girişin neden tercih edil-
diği anlaşılıyor. 

Marksist düşünceyi reddedenler bugüne kadar 
'Marks'ı n düşünceleri miadını  doldurdu' diyerek aç ıktan 
ortaya çıkmad ı lar. Bu şekilde tavı r alanlar istisnadı r. Ge-
nel yöntem, marksist düşünceye düzülen övgülerden 
sonra bir "ama" deyip ve saadete gelmektir. Bunun ne-
deni kötü niyetten çok, Marksist düşünceye alternatif ola- 

rak bir şey bulamamakt ı r. Marksizm, çı kışından beri 
yeryüzünün solmayan tek meşalesidir. Ve onun gücü 
karşıs ı nda eli titremeden kalem oynatabilen tek bir mark-
sist bile yoktur. Çünkü pratik süreçler (D. Avrupa dahil) 
bizi, hergün biraz daha onun yol göstericiliğini görmeye 
itiyor. 

"Tezler" bunu biliyor ve bundan dolay ı  kaldır ı p bir ke-
nara attığı  her şeyi ancak D. Avrupa'ya malederek yapa-
biliyor. D. Avrupa'nı n çöküşünden ve diğer ülkelerdeki 
bunalı m'dan ç ı karı lan sonuç, "sosyalist devrimle', 
üretim araçlarının özel mülkiyetine son verilerek 
devlet mülkiyeti" haline getirilmesinin, "üretim ve pay- 
laşım"ı n merkezi plan 	dahilinde yapı lması nın, 
"doğrudan" toplumsal mülkiyeti doğurmadığıd ır. Buna 
bağlı  olarak revaçta olan birçok şey s ı ralanıyor. Sosya-
lizmin kapitalizme üstünlük sağlayamadığı , vaadedilen 
(?) şeylerin yerine getirilmediği vb. gibi... 

Ç ıkarı lan bu sonuçtan anlı yoruz ki, "Tezler" için so-
run, pratikten ders alarak sosyalizmin Kürdistan'da kurul-
mas ı  için çare bulmak değil, pratiğe dayanarak teorinin 
işe yaramazlığını  kan ı tlamakt ır. Engels'in dediği gibi 
"belki de bütün bunların haklı  nedenleri vardır." Ama 
bunlar yine de "opotünizm"dir. Marksist-Leninist teori ile 
pratik arasındaki mesafe görülmezse doğal olarak 
var ı lan sonuç bu olur. Ve çare olarak da sosyaldemokra-
si görülür, hem de ad ı na sosyalist denilerek. 

Işte "pire için yorgan yakmak" dediğimiz olay budur. 

3- "Devletçilik" 
"Tezler"de sı kça anılan, sosyalizmin çöküşünde 

esaslı  faktörlerden biri kabul edilen ve "kötülük timsali" 
olarak gösterilen olgu/kavramlardan biri de "dev-
letçi"liktir. Daha önce de vurgulamıştık, kavramlar, ifade 
ettikleriyle anlamlı dı r. Onları  içerdiklerinden soyutlayarak 
ele alman ı n olanağı  yoktur. "Tezler" de "devletçilik" ko-
nusunda da bir reddiye vard ı r. Ama diğer yandan, 
Kürdistan'da büyük çiftliklerin ve bütün sanayinin "ulusal-
laştı rma"s ı ndan sözedilirken, reddedilen konuma 
düşüldüğünün ay ı rd ı na varı lm ıyor. Bütün bu "ulusal-
laştı r ı lmış" sanaiyi bürokratlar ı n yani devletin yöneteceği 
açı kt ı r. Öyleyse başkalar ı n ı n günahı  olarak gördüğümüz 
bir yolutyordam ı  kendimiz için mübah saymakla tu-
tars ı zlığa düşmüyor muyuz diye bir soruyla karşı  karşıya 
değilmiyiz ? Buna yan it olarak "ama bizler iyi niyetli dev-
letçileriz" diyebilirmiyiz ? Böyle bir yanı ta kendimiz inan-
madığım ı za göre daha tutarlı  bir yan ı t var mı  ? "Dev-
letçiliği" peşinen reddettiğimize göre olumlu ve ikna edici 
bir yan ı t bulamayacağımı z açı kt ı r. 

Sosyalistlerin (marksizm-leninizmi benimseyen sos-
yalistlerin) kavram ve olgulara bakışı , tarihsel ve toplum-
saldı r. Devlet ve "devletçilik"e de aynı  perspektiften ba-
karlar. Devlet nası l ki gereklidir, "devletçilik" de 
gereklidir. Bunlara duyulan ihtiyac ın ortadan kalkmas ı  
sürece ve dünya ölçekli sosyalist dönüşümlere bağlıd ır. 
SB ve diğer ülkelerdeki sapmaları  mahkum etmeye 
hakkı m ız vardı r ama öncelikle durumu tespit etmek ge-
rekir. Bu yap ı lmadan literatürümüzden ç ıkarmaya karar 
verdiğimiz her kavramı  bilerek değil, tepkiyen çı karmış  
oluruz. Çünkü, pratiğin olumsuz yanları nı  öne çıkararak 
terkettiğimiz her kavram bizzat ululanan ve bugün de 
geçerli olduğu ileri sürülen marksizme aittir. 
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Sosyalizmde devlet ve "dev3etçilik"i a) sosyalizmin 
kuruluşunda devlet ve b) sosyalizm sürecinde devlet ol-
mak üzere iki süreçte ele almak gerekmektedir.Öncelikle 
Marx ile Engels'in soruna bakışlar ı n ı  ortaya koyacağız, 
sonra da gerçekleşen pratiği ve teoriyle aras ı ndaki me-
safeyi, ve bunun nedenleri üzerinde duracağız. 

a) Marksizm, sosyalizmin kurulabilmesi için proletar-
yanı n egemen güç (devlet) olarak örgütlenmesini zorun-
lu görür. "Proletaryanın kurtuluşu kendi eseri ola-
caktır" parolas ı , ona kurtuluş  vaadeden burjuvazi ve 
küçük-burjuvaziden 	bağimsızlaşarak 	iktidar 
mücadelesine girişmesi için verilmiştir. Çünkü sosyalizmi 
ancak ç ı karları  ona uygun bir sını f-proletarya kurabilir. 
Proleter devlet, diğer sın ı fları n varoluş  koşulları n ı  orta-
dan kald ı rmanı n yaninda kendi varoluş  koşullar ını  da or-
tadan kaldı rması  nedeniyle, Marx' ı n deyimiyle, `gerçek' 
anlamda devlet değildir. Onu 'devlet' olarak 
tan ı mlamamız ı n nedeni sosyalizmi kurmak gibi politik bir 
misyona sahip olmasıdı r. Gerçek anlamda devlet olma-
yan böyle bir devletin gerçekten ortadan kalkması , politik 
varlığın ı  gereksiz hale getirecek olan koşulları  yarat-
masına bağlı d ı r. Bunun ilk koşulu da proletaryanı n dev-
let olarak örgütlenmesidir. 

Komünistleri işçi sinıf ının diğer ak ı mları ndan ay ı ran 
özelliklerinden biri budur. Reformistler proletaryanın 
böyle bir eyleme girişmesini gerekli görmezler, 
anarşistler 	ise 	proletaryan ı n 	devlet 	olarak 
örgütlenmesini... Komünistler toplumsal devrimin bu 
uğrağında "devletçi"dirler. Ama bunu sosyalizmi kurmak 
için zorunlu ve proletaryanın da bu eylemiyle aynı  za-
manda devlet olarak kendi varlığına son vermiş  ol-
duğunu bilerek... 

Marx' ı n "proletarya diktatörlüğü" konusundaki 
görüşleri komün deneyi iş iğ inda yeniden şekillenir. 
Komün Marksist teori için kendisini yeniden gözden 
geçirme deneyi olmuştur ve Marx; Komünü, diktatörlük 
uygulamakla suçlayanlar ın aksine, burjuvazi karşısı nda 
yeterince diktatörlük uygulamamakta eleştirmiştir. Bu de-
neyden çı kardığı  ders ve proletaryanı n önüne yeniden 
koyduğu görev, geri dönüşsüz bir tarzda iktidara elkoy-
mak ve burjuva s ını f egemenliğinin dayanağa olan top-
lumsal üret ım araçlar ı n ın özel mülkiyetine son vermektir. 

b) Proletarya iktidara elkoyduktan sonra da devletin 
varlığı  devam eder. Bu noktada "ne zamana kadar?" di-
ye bir soru sorulabilir. Marksist teori, eğer devletin orta-
dan kaldı rı lmasını  kabul etmiş  olsaydı  bu soruya da 
yanı t bulmak durumunda oturdu. Marksist teori "devlet 
ortadan kaldırılır" görüşünü benimsemodiğinden bu so-
runun muhatabı  değildir. Marx'tan sonraki Marksistler de 
devletin ortadan kaidır ı lacağı  bir tarih vermemişlerdir. 
Çünkü Marksist teori, devletin ortadan kaldı rı lmas ı nı  
değil, ortadan kalkmasını  öngürür. Peki bu neye 
bağlıdı r? 

Marx ve Engels devletin sönmesini veya uykuya dal-
mas ı rıı, sosyalist toplumun inşa sürecinde "toplumsal 
üretimdeki anarşinin gitmesi" ve insanı n "kendi öz 
toplumsal örgüt biçiminin efendisi" olmas ı  oran ı na 
bağl ı  görürier. Devlet bunu sağladığı  ölçüde "gerek-
siY'leşir. 

Bu görüş, bize, devletin sönmesi önündeki engel-
lerin ne olduğunu da verir. Toplumsal üretimdeki anarşi 
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devam ettikçe ve insan, süreç içinde kendi kendini 
yönetebilecek olanaklara, bilinç düzeyine erişmedikçe, 
üretim sürecini ve insanlararası  ilişkiyi düzenleyen bir 
politik güce ihtiyaç olacakt ır. Burada ikili bir süreç 
sözkonusudur. Bir yandan devlet kendi yokoluş  
koşullar ı nı  hazı rlarken, diğer yandan insan kendi varoluş  
koşullar ı nı  hazırlamaktad ı r. insan kendi kendini yönetme 
bilincine eriştikçe veya ünlü deyişi kullanı rsak 'zorunlu-
luğun bilincine" vardı kça, devletin politik yönü ortadan 
kalkar. 

4- Teori Işığında Pratik, Pratikte Teorl ve 
Sorunlar 

Yukarıda Marx'ın Paris Komünü pratiğinde teorisini 
yeniden gözden geçirdiğini söylemiştik. Proletarya dik-
tatörlüğünün ne olduğunu merak edenlere Paris 
Komünü'nü gösterir Marx. Ve teoride öngürmediği birçok 
şeyi (özellikle yönetime ilişkin) doğrudan Komün'den 
alı r.Marksistler de bu deneyi Marx'tan örnek alır, teoriyi, 
Komün tarzı nda inşa etmeye çalışırlar. Sonraki 
yönetimlere yöneltilen eleştiriler Komün'den kalk ı larak 
yap ı lır. Sonraki pratikler Komüne ne kadar yakı nlarsa o 
oranda sosyalist, uzak olduklar ı  oranda da bürokratik ve 
benzeri olarak ele alinmişlardir. 

Biz de pratikleri teori işiğinda ele alacağız. Fakat bire 
bir uygunluk şeklinde değil; bunun olması  da mümkün 
değil; daha çok Komün tarzında ele alacağız. Komün 
nas ı l teoriye sığmamışsa ama teorinin geliştirilmesine 
yard ı mc ı  olmuşsa, sonraki pratikler de ceryan ettikleri 
alan bak ı mı ndan Komün'e ve teoriye sığmamış lardı r. Bu 
durum, hem teorinin geliştirilmesine hem de sakatlan-
mas ı na yol açmışt ır. Bizce önemli olan bu iki yanı  
görmek ve pratik işiğinda teoriyi (Komün deneyiminde 
olduğu gibi) yeniden kapsay ıcı  hale getirnıektir. 

Marx'ı n öngürüsünden pratiğe bakarsak bir tezatla 
karşı laşır ı z. Bu tezat, sönmesi öngörülen devletin 
sönmemesi ve halk ı n denetiminin dışına ç ı karak 
bürokratik bir karektere bürünmesidir. Bu olgu, sosya-
lizm teorisine aykırı dı r. Ayn ı  zamanda pratiğin başlıca 
sorunudur da. 

Peki teorinin sorunları  yok mudur? Elbette vardır. 
Marx ile Engels, sosyalizmin, ileri bat ı  Avrupa 

ülkelerinde gerçekleşeceğini öngürmüşlerdi. Bu gelişme, 
sosyalizme hem ekonomik hem de siyasal zaferi kesin-
leştirnıe olanağı  verecekti. En ileri kapitalist ülkelerin bir-
kaç ı nda gerçekleşen sosyalizm giderek bütün dünyaya 
damgas ı nı  vuracakt ı . Avrupayı  fethetmiş  bir devrimin 
karşıs ı nda durabilecek güçle dünyanin herhangi bir kapi-
talist devleti yoktu. 0 koşullarda devletin görevi 
üretimdeki anarşiyi giderdiği ve insanın kendi kendini 
yönetme geleneği arttığı  oranda azalacaktı . 

Gerçekliğin gelişimi başka yönde oldu. Devrim, Batı  
Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde değil, nispeten geri 
Rusya'da gerçekleşti. Bir başka farklı lı k, Avrupa proletar-
yas ı nin Sovyet proletaryası n ı  izlememiş  olmas ı d ı r. Ta-
rihsel bilinçle davranan Avrupa proletaryası  değil, burju-
vazisi oldu. Dünyanın bütün emperyalist devletleri ve 
gerici güçleri, Avrupa burjuvazisinin Komün karşısı ndaki 
tutumunu örnek alıp,Sovyet Devrimini tasfiyeye 
çalıştı lar. Emperyalizm bu amacına ulaşamadı,fakat dev- 
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rim de Rusya karaparaçası na s ı kışıp kald ı . Bolşeviklerin 
umudu ve beklentisi olan Avrupa devriminin 
gerçekleşmemesi; 1918,1920 ve 1923 at ı lı mlar ı nın so-
nuç getirmemesiyle birlikte umutların sönmesi, devrimi, 
tek ülkenin s ı nı rları  içinde sosyalizmi kurmakla yüz yüze 
gelmek gibi, bir zorunlulukla başbaşa b ı raktı . 
Komünistler, bu koşullar içinde hem devrimi koruyup kol-
luyacak, hem sosyalist önlemler alacak ve hem de kul-
landıkları  mekanizma (devlet), teoriye uygun olarak 
sönecekti. 

Yeniden teoriye döner ve Marx ile Engels'in 
Komün'den çı kardıkları  dersler işiğinda Ekim Devrimi'ne 
bakarsak şu sonuçlara var ı rız. 

Ekim Devrimi kendini korumak zorundayd ı . Bu 
amaçla alı nan önlemler marksist teoriye de ayk ı r ı  
değildir. Marx, Komün'ün yenilgisini, proletaryanı n "iyi ta-
biat ı 'na bağlar. Versailles'e yürümemekle iç savaşın ve 
ayn ı  zamanda kendi yeniigisinin koşullar ı n ı  haz ı rlamış  
olmakla eleştirir. Marx'a dayan ı larak Bolşevik Parti'nin ik-
tidara elkoymas ı  da eleştirilemez. Zira Marx, Komünü 
eleştirirken, MK'yi, Komün icraat yaps ı n diye çok erken 
iktidar ı  teslim etti diye hatalı  bulur. 

Marx, öngürdüğü sosyalizmin ileri kapitalist ülkelerde 
gercekleşeceğini düşündüğünden, devletin giderek 
söneceğini tespit ediyordu. Geri bir ülkede ve emperya-
list kuşatma alt ı nda bir devrim düşünmediğinden o 
koşullarda devletin nas ı l bir seyir izleyeceğine dair bir 
tespiti yoktu. Alman ldeolojisi'nde söyledikleri (bir 
ülkeyle sinirli kaldı kça devrimin yozlaşacağını  ve yerel 
bir fenomen haline geleceğini söylüyor) bugünkü sorun-
lar hakk ı nda genel bir perspektif verir bize ama 
yaşanagelen sosyalizm pratiğini izah etmekte yetersiz 
kalır. Bu konuda kitabi değil, diyalektik düşünmek gereki-
yor. Lenin'in muazzam bir ordu kurulurken teoriyi unut-
tuğunu veya dikkate almadığını  söyleyemeyiz. O, bu te-
zatı  görmüş  ama Komün'ün yaptığı  hatay ı  yapmamıştı . 
Ekim'in yaratığı  koşullar içinde Lenin, kendisinin de be-
lirttiği gibi, sosyalizme özgü olmayan, bir gün kalk ı p gi-
decek olan mekanizmalarla devrimi koruyordu. 0 
koşullarda ve sonraki süreçte devlet gerekliydi ve sonra-
ki gelişmelerin gösterdiği gibi, güçlü bir devlet olmasaydı  
devrim korunamazd ı . 

Marx ile Engels devletin sönmesini/politik yönünü yi-
tirmesini üretim anarşisinin yitmesine ve insan ı n kendi 
kendini yönetme yeteneğinin gelişmesine bağlamışlardı . 
Fakat Sovyet devleti bunun ütesinde görevlerle karşı  
karşıya idi. Üretimin örgütlenmesi yetkinleştirilip devletin 
politik yönü törpülense bile, emperyalizmin varlığı  devle-
tin varlığını  koşulland ı rı r. Bu konuda da açı lma ihtiyacı  
olan teoridir. Gerçeklik teorinin sı n ı rları nı  zoriamışt ı r ve 
onu teoriye hapsetmek olanaksı zd ı r. Teorinin bu yanı  
esas al ı narak Sovyet devleti yarg ı lanamaz; teoriye uy-
gun değil de tersine bir gelişim gösterdi diye 
eleştirilemez. 

Marx ile Engels, sönen devletin fonksiyonlar ı nı n yeri-
ni, insanın öz faaliyetinin alacağın ı  öngörüyorlardı . Fakat 
insan, durup dururken bu yeteneğe erişemez. Onu bu 
yetenekle donatacak olan sosyalist demokrasidir. Bu-
nun için devletin sönmesi ile sosyalist demokrasi aras ı na 
eşit işareti konmuştur. Sosyalist demokrasi hem devletin 
sönmesini hem de insanı n kendi kendini yönetmede yet- 

kinleşmesini sağlayan bir süreçtir. 
Sovyet devletinin gerçekleştiremediği budur. Bu ko-

nuda geride kalan teori değil pratiktir, Devrimin ilk 
yı llarında zorunlu olarak ask ıya alı nan sosyalist demok-
rasi iyice rafa kald ı r ı lmış  ve adeta sosyalizmi zayı flat ıc ı  
bir unsur olarak algı lanmışt ı r. Emperyalist kuşatmanın 
varlığı  demokratik kat ı lı m ın önündeki bir başka engel 
şeklinde yorumlanmış  ve Marx'ı n söyeldiklerinin hayata 
geçirilmesi bu kuşatmanı n kaldı rı lmasına bağlanmıştır. 
Oysa Marx, hatalar ı ndan dolayi Komün'ü eleştirmesine 
karşın, onun demokratik işleyişini yüceltmiş, 'en son 
keşfedilmiş  politik biçim' olarak değerlendirilmiştir. De-
mek oluyor ki, toplumun denetiminden s ı yr ı lan devlet, ne 
denli inançlı  komünistlerin elinde olursa olsun giderek 
özerkleşir ve toplumun üzerinde ayrı calıklı  bir konuma 
oturur. Bu, hem devletin hem de toplumun gelişimini 
köreltir. Yönetimin hakkaniyetinden bağıms ız, kendi-
liğinden işleyen bir süreçtir bu. Oysa Marksist-Leninst te-
oriye göre, devletin gerekliliği demek, demokratik kat ı lım 
ve yönetimin gereksizliği demek değildir. Sosyalist de-
mokrasi devletin işlerlik biçimidir. Sosyalizmin ayakta 
kalması nı n, kapitalizme üstün gelmesinin ve insanı  
yönetebilir hale gelmesinin garantisi budur. 

5- Planlı  Ekonomi (üretim) 

"Tezler"de, D. Avrupa'daki çöküş  ve diğer ülkeler 
(özelikle SB,Çin)deki yönetim gerekçe gösterilerek 
"Planl ı  üretim" reddediliyor. Bunun yerine, başına "sos-
yalist" sözcüğü getirilerek `piyasa ekonomisi" konu-
yor. 

Bu tercihin ne anlama geldiği aç ıkt ır ama nelere ma-
lolduğu aç ı k değildir. Biz, planlı  üretim anlayışındarı  vaz-
geçmeden önce, nelerin dikkate alı nmas ı  gerektiği 
üzerinde duracağız. Yanı t bulunmas ı  zorunlu sorular 
şunlardir: 

1- Bu kavram kime aittir? Adi sı k s ı k anı lan Marksiz-
me mi yoksa reel sosyalizme mi? 

2- Planlı  ekonomi anlayışı  neyin sonucudur? Sosya-
lizm onsuz yapabilir mi? 

3- Planlı  ekonomi pratikte nas ı l bir sonuç 
doğurmustur? 

1- Kavram Marx'a aittir. Gerek Marx, gerekse En-
gels, kapitalizme alternatif sosyalist topluma ilişkin 
düşüncelerini aç ı kladıkları  her yapı tlarında planlı  
üretimden sözederler. Bu -planlı  üretim-, sosyalist toplu-
mu kapitalist toplumdan ay ı ran bir özellik olarak ortaya 
konur. Kapitalist üretimin karakteristiği nası l üretim 
anarşisi demek olan serbest piyasa ekonomisiyse, sos-
yalist toplumun karakteristiği de planlı  üretimdir. Marx'ı  
izleyenlerin Marksizme bir katk ı sı  değildir; zorunluluk so-
nucu veya rastgele bulunmuş  bir kavram da değildir; bi-
limsel sosyalist düşüncenin (Marksizmin) kendine özgü 
üretim sistematiğini anlatan bir kavramd ı r. Ondan kurtul-
mak, herhangi bir marksistle değil, Marx'ı n kendisiyle he-
saplaşmayı  gerektirir. 

2- Marx, bu kavram ı, yalnızca anarşinin eğemen ol-
duğu kapitalist üretime karşı lık kullanmı yor. Bu bir 
yanı dı r ama daha önemlisi, kamu iktidarına el koyarak 
toplumsal hale gelmiş  üretim araçları nı n özel mülkiyetine 
son veren proletaryanin eyleminin doğal ve mant ıki so- 
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nucudur. Bunun nedeni açı kt ı r. Toplumsal üretim 
araçları n ı n özel mülkiyet alt ı nda bulunduğu kapitalist 
toplumda üretim nası l piyasaya göre yapılı yorsa, duru-
mun tersine çevrildiği sosyalizmde de üretim, Engels'in 
deyimiyle "önceden hazırlanmış  bir plan dahilinde" 
yapilir. Bu iki olgu (sosyalizm ile planlı  üretim), birbirin-
den ayr ı lmaz bir bütündür. Biri diğerini koşulland ı rı r. 
Sosyalist ülkelerde planlı  üretimden uzaklaşı ld ı kça 
üretim araçları nı n özel mülkiyetine hak tan ı nmas ı  veya 
üretim araçları nın özel mülkiyetine hak tan ı ndı kça piya-
saya vize verilmesi rastlant ı  değildir. Özel mülkiyete da-
yali bir üretim, önünde, ürününü serbestçe pazarlayabi-
lecek bir alan ister. Bu sadece aşı r ı  kâr hı rs ı yla fazla 
üretim yapmak ihtiyac ı ndan doğmaz; piyasa, rakiplerin 
birbirini rekabet yoluyla elimine ettiği, sermaye birikimini 
sağladığı  ve bütün ekonomiyi birkaç kapitalistin deneti-
mine soktuğu için de bir ihtiyaçtır. Proletaryanı n ihti-
yaçları  farklıd ı r. Son vermek istediği tam da kapitalist 
üretim ve onun bütün sonuçlar ı d ı r. Toplumsal üretim 
araçlar ı nın özel mülkiyetine son vermesi eyleminin ilk 
adı mlarından biriyse, diğeri de planlı  üretimdir. Proletar-
ya, kapitalist toplumda, ürettiği ürünün esiridir. Marx' ı n 
deyimiyle "ürünler pazarda" proletaryanı n karşıs ı na 
"onu yöneten nesneler olarak çıkarlar" Bunun nede- 
ni 	onlar ı n 	sermaye 	niteliği 	almış 	ol- 
masıdı r.Proletaryanın, "sermaye halini alan ürünlerin 
esiri" olmaktan ç ı kmas ı nı n yolu da planlı  üretimden 
geçer. Böylece proletarya onlar taraf ı ndan yönetilmekten 
kurtulur ve onlar ı  yöneten olur. 

3- Planlı  üretim her ne kadar gözden düşürülmeye 
çalışı l ı yorsa da asla piyasa ile k ı yaslanamaz. Teoride 
söylenenleri görmezlikten gelsek bile başar ı larla dolu bir 
pratik var karşımızda. Kapitalist dünyanı n onlarca y ı llık 
en iyi piyasa ekonomileri bile, toplumun temel sorunlar ı  
olan iş, konut, eğitim, sağlı k vb. gibi sorunları  çözebilmiş  
değildirler. Artarak devam ediyor bu sorunlar. Sözde 
"serbest" gerçekte kapitalist devletin sonsuz desteğine 
sahip olan piyasa ekonomisi ancak milyonlarca insanı  
ölüme terkederek işleyebilir. Kapitalizmin tarihi buna 
tan ıkt ı r ve güncel afetler piyasan ı n gayri insani olduğu 
düşüncemizi pekiştirmektedir. Doğada seleksiyon, top-
lumda sosyal-darvinizm neyse, ekonomide serbest piya-
sa odur. Güçlüler yaşar, güçsüzler güçlülerin yaşamas ı  
için helâk olur. 

Planlı  veya piyasay ı  tercih etmek sadece ekonomik 
üretime dair değildir, ayn ı  zamanda insana ilişkindir. Ka-
pitalist üretim için insan araçt ı r, onu piyasanı n insafı na 
terk etmesi bundand ı r. Sosyalist üretimde ise insan 
amaçt ı r; bütün üretim ve paylaşım insanı n yaşamı n ı  da-
ha kolaylaşt ı rmak amacı yla planlanı r. 

Istatistik verilerle konuyu sık ı c ı  hale getirmeden, Sov-
yet devriminin seyrinde planlı  üretimin başar ı ların ı  
görebiliriz. Sovyet tarihinin on y ı llı k (1930-1940) bir kesi-
ti, kapitalizmin bir asr ı na bedeldir. Bunda belirleyici olan 
planlı  üretim anlayışıdı r. Bu gerçeği sosyalizmin 
düşmanlar ı  bile inkar edemiyorlar. Planlı  üretim diğer 
sosyalist ülkelerde de başar ı l ı  olmuştur. Burjuvazi siya-
sal parti olarak örgütlenmeyi komünistlerden öğrendi. 
Ekonominin örgütlenmesinde bazen kullandığı  plan ı  ise 
sosyalist ülkelerden ald ı . Planlı  üretim aynı  zamanda 
aklın ve bilimin üstünlüğüdür de. Demek oluyor ki,  

güncele maledilerek bir kenara b ı rak ı lan marksizm ve bi-
limsel düşüncedir. Planlı  ekonominin sorunları  yok mu-
dur? Elbette ki vardı r ve bunları , nedenlerini ileriki 
bölümlerde ele alacağız. 

6- Burjuva Demokrasisi mi, Sosyalist 
Demokrasi mi? 

"Tezler"de "sosyalizm" diye ortaya konan burjuva-
demokrasisidir; "parlamenter sosyalizm" denmesi ze-
vahiri bile kurtarmaz. Haklı  nedenlere dayanan birçok 
eleştiri, ortaya konan alternatif gözönüne alı nmadığında 
haklı lığını  yitiriyor. Bir yanlıştan kurtulay ı m derken bir 
başka yanlışa düşülüyor. Sosyalizm, demokratik kat ı l ı m 
ve yönetim demektir. Bu perspektiften kalkarak "mono-
lotik'liği, partinin, kendi öncülüğünü mücadeleyle değil 
de "anayasal güvenceler"e dayand ı rmas ı nı  ve devletin 
"bürokratik" örgütlenmesini eleştirmek Marksist-Leninst 
olman ı n gereğidir. Fakat buna tepkiyen "çok partililik' ı , 
"parlamenter sosyalist bir demokrasi' yi `yasama, 
yürütme ve yargının ayrılığı"ni, "yargının kesin 
bağimsizliği"ni vb. savunmak sosyalizmin teorisine 
ayk ı r ı d ı r ve "kapiytalizme üstünlük sağlamanın yolu hiç 
değildir. Bu yol, tam da kapitalistlerin egemen olduğu bir 
yoldur. 

"Parlamenter burjuva demokrasisi" nin devletin 
"burJuva karakteri" ni ortadan kaldı rmadığı  doğrudur. 
Çünkü' parlamenterizm" 	burjuva 	devlet 
örgütlenmesirı in mantı ki sonucudur. Kapitalistlerin ser-
best yarışı  için serbest piyasa nas ı l gerekliyse, burjuva 
fraksiyonlar ı n ı n kendi ekonomik çı karları  için hükümeti 
yönlendirmede serbestçe yarışacakları  parlamento 
öylesine gereklidir. Marx parlamento için "burJuva 
ahırı" der. Gerçekten, pazarda vahşice kapışan kapita-
listler, halk ın denetiminden çı kar ı lmış  bu kurumda eko-
nomik ç ı karları n ı  koruyacak politikalar üretmek için ala- 
bildiğine didişirler. 	Kendi amaçları n ı  ve politikalar ın ı  
toplumun çoğunluğu (ki bu çoğunluk tirübünlere itilmiş, 
ancak karşı  tak ı mı  tartaklama ihtiyac ı  duyulduğunda sa-
haya inmesine izin verilen bir çoğunluktur)nun talepleri 
haline getirmesini başaran kazanı r ve yasalarla belirlen-
miş  süre içinde politikaları nı  uygular. Burjuva devlet ise, 
burjuva fraksiyonlar ı nı n ç ı karları n ı  değil, s ın ı f olarak bur-
juvazinin (burjuva devletler günümüzde tekelci burjuvazi-
nin ç ı karları na göre örgütlenmiştir veya tekelci burjuvazi, 
devleti, kendi çı karlar ı  doğrultusunda kullanmada diğer 
burjuva fraksiyonlara göre daha çok olanağa sahiptir.) 
çı karlar ını  savunur. Devletin örgütlenişi buna uygun tarz-
da yapı lmıştı r. Kuvvetler Ayrı lığı 'n ı n kabul edilmesi bu 
mantığın ürünüdür. Yasama-yürütme-yargının birbirleri 
karşıs ındaki bağıms ı zlığı  mutlak değildir. Yasa 
yap ı cı ları n ayrı , yürütmecilerin ayr ı  ve yargı çlar ın ayrı  ol-
ması , onları n karşı tlığını  değil, burjuva devlet çat ı sı  
alt ı nda birlikteliğini ifade eder ve burjuva hukuk hepsini 
bağlar. Örneğin yarg ı , burjuva hukuk çerçevesinde, her-
bir burjuva fraksiyonundan bağıms ı zdı r veya tarafsı zdı r 
ve davayı  yasama organ ı nca hazı rlanan çerçeve içinde 
ele alı r (bu teorik işlerliktir. Pratikte belirleyici olan güç, 
rüşvet vb. dir) ama burjuva düzeni hedef alanlar 
karşıs ı nda tarafs ı z değildir. Bu tutum, butün burjuva ku-
rumlar için geçerlidir. Demek oluyor ki, parlamenter de-
mokrasinin burjuva devletin karakterini değiştirmemesi, 
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devletin örgütlenişiyle ilgili bir olaydır. 
Öyleyse öncelikle ele al ı nmas ı  gereken biçim değil, 

özdür. Bize gerekli olan, proletaryanı n ç ı karlar ı nı  savu-
nan bir devlettir. Fakat unutulmaması  gereken bu devlet, 
kendi yokoluşunu örgütleyen bir devlettir. Bundan dolayı , 
burjuva toplumda olduğu gibi, profesyonel kurumlaşmay ı  
artt ı rmay ı  değil, azaltmay ı  hedefler. Parlamento, halk ı n 
denetiminin dışında, belirlenmiş  süre içinde görev ya-
pan, burjuva toplumsal düzen için gerekli, sosyalist top-
lum için gerekli olmayan bir kurumdur. "Parlamento" ile 
"sosyalizm" bağdaşmaz. Sosyalizm "profesyonel ku-
rumlaşma" ya değil, her an feshedilebilir organlara da-
yan ı r. Burjuva devlet, profesyonel kadrolardan oluşan ve 
halkı n denetimi dışında tamamiyle kapitalist toplumun 
bekâs ı  için iş  gören profesyonel kurum ve kuruluşlara 
dayanmadan varlığını  koruyamaz. Yargıçları n, yasa-
mac ı lar ı n ve yürütücülerin burjuva toplum için rahatça 
çalışabilmeleri devletin verdiği güvenceye bağlıdır. Bir 
general, polis şefi veya yargıç halk taraf ından 
görevinden alınamaz. Onların görevden alma yetkisi, 
"baskı  gücü" demek olan yürütmeye verilmiştir. 
Yürütme ise, halk ın denetiminde olan bir kurum değil, 
burjuva devletin denetiminde olan bir kurumdur. 

"Profesyonelleşme" burjuva devlet için ne kadar ya-
rarl ıysa, proleter devlet için o kadar zararlı d ır. Ilginç 
olan, bürokratizm ve benzerinden yak ı nan "Tezler"in, 
bürokrasinin en yetkin hali olan profesyonelleşmeyi sa-
vunmas ıdı r. Profesyonel her kurum giderek kendi deter-
minizmini oluşturur. Kuşkusuz, sosyalizmin de kendi ya-
sa koyucular ı, yürütücüleri, yarg ıçlar ı  vb. olacakt ı r. 
Ama bunları n hiçbiri, burjuva toplumda olduğu gibi, 
halkı n iradesinin ve onun denetiminin dışında olamaya-
caktı r. Burjuva toplumda geçerli olan temsili, (irade dev-
ri) sistemdir. Insanlar irade kullan ı m ı na değil, devrine itil-
mektedirler. Sosyalizm irade devrine değil, kullanımı na 
dayan ır. Mevcut sosyalist ülkelerde bu anlayişin/ilkenin 
köreltilmiş  olmas ı , bir daha hiç gerçekleşmeyeceği an-
lamina gelmez. Marx, proleter devletin bu tarz işleyişini 
Komün'de gördü ve ondan alarak geliştirdi. Marx onu 
[Komünlü], "yeni bir tarihi oluşum" ve "en sonunda 
keşfedilen politik biçim" olarak değerlendirdi. Bu 
işleyiş, yalı nızca Komün'le sı n ı rlı  kalmadı , başta Sovyet-
ler olmak üzere, merkezi burjuva hükümetlerin y ı k ı ldığı  
veya y ık ı lma eşiğine geldiği her yerde yığın eyleminin 
doğal bir sonucu gibi kendini gösterdi. Örneğin; Sovyet-
ler, ilk y ı lları nda, hem yasama hem de yürütme yetkisine 
sahip olan, doğrudan katı lı ma dayalı  çalışan organlardır. 
Sosyalizmde üzerinde durulmas ı  gereken -aynı  zaman-
da sosyalizm pratiklerinden ç ı karı labilecek en büyük 
derstir bu-, kurumlaşmamanın kurumlaşt ır ı lması  diyebi-
leceğimiz bu örgütlenme ve yönetim biçiminin 
kalı c ı laşt ı rı lmas ıdı r. "Tezler"de ileri sürüldüğü gibi, 
bugün tam da gelişmiş  burjuva toplumlarda geçerli ve 
Lenin'in deyimiyle "sömürünün rahatça sürdürülmesi 
için en ideal yönetim biçimi" olan burjuva demokrasisi 
değil. 

7- Sosyallzmi Değil, Kapitalizmi Inşa Yo- 
lu. 

"Tezler"de ilginç olan, mevcut pratiklere da-
yandı r ı larak, onlarca y ı llı k bir tarihe sahip olan sosyaliz-
me geçiş  yolunun yads ı nması d ı r. Sosyalizme geçiş  
biçimlerinin farklı  olacağın ı , her ülkede bir başka 
özgünlüğe bürüneceğini herkes kabul ediyor. Örneğin 
SB'de başka, Çin'de başka ve Küba'da daha başka ol-
muştur. SB'de devrimin temel ve önder gücü işçi-köylü-
asker Sovyetleri olmuştur. (yönlendirici politika ve siyasi 
iradeden sözetmiyoruz). Çin'de işçi-köylü-asker Sovyet-
leri ortaya bile çıkmamıştır; ağırlı klı  olarak yoksul 
köylülüğe dayanan, K ı zıl Siyasi Üsler iş  görmüştür. 
Küba'da bunların hiçbiri olmamışt ı r; gerilla mücadelesi 
karşıs ında soluksuz ve hareketsiz kalan diktatorlük, ge-
nel bir grev ve ayaklanmayla devrilip gitmiştir. 

"Her ülke kendisine özgü yollardan sosyalizme 
geçer" sözünden anlaşı lmas ı  gereken budur. Ama sos-
yalizmin inşas ı  için her devrimin mutlaka yapması  gere-
ken "aynı " şeyler vardı r. Bunlardan birincisi, proletar-
yan ı n eğemen güç olarak örgütlenmesi, eski devleti 
bütün kurum ve kuruluşları yla ilga etmesidir. Ikincisi, ka-
mu iktidarı na el koyan proletaryan ı n, onun arac ı lığıyla ve 
kamu ad ı na bütün toplumsal üretim araçlar ı n ı  kamu-
laşt ı rmas ı ; dış  ticaret, finans kuruluşları  vb. devlet-
leştirmesi; yeralt ı  ve yerüstü zenginlik kaynaklar ı n ı  toplu-
mun ortak mali haline getirmesidir vb. Üçüncüsü, 
toplumun refah ı nı  artt ı rmay ı  perspektif edinerek bütün 
üretimi, "önceden belirlenmiş  bir plan dahilinde" 
örgütlemektir. Dördüncüsü, üretim ve yönetime 
doğrudan kat ı lı m ı  öngüren demokratik bir yönetim. 

Gerek Marx ve Engels, gerekse onlar ı  iıleyen mark-
sistler farklı  bir "geçiş" önermediler ve "geçiş  biçiminin 
larklı "lığını , yap ı lmas ı  zorunlu girişimleri "yap ı lmasa da 
olur" tarz ı nda yorumlamad ı lar. "Tezler"de yap ı lan bir ha-
ta değilse doğrudan marksizmin inkârıdı r. Sosyalizme 
geçiş  için zorunlu olan yukardaki önlemleri almay ı  
yadsıyan "Tezler", her konuda olduğu gibi, D. Avrupa ve 
SB'ye dayan ı yor. Sosyalist devrimle, üretim araçlarının 
özel mülkiyetine son verilmesiyle ve planlı  üretimle bir 
yere varı lmadığı  ileri sürülüyor. Bu iddiaları n her biri hem 
teori hem de pratik işiğinda uzun uzun tartışı labilir ve ra-
hatlı kla geçersiz hale getirilebilirler ama bu, konumuzun 
dışındadı r ve şunu söylemek yeterli olacakt ı r. Sosyalist 
devrim, toplumsal üretim araçları nı n özel mülkiyetine 
son 	verilmesi, 	planlı 	üretim 	vb. 	sosyalizmi 
doğurmamışsa, "Tezler"deki yol hiç doğuramaz. Bu 
yol"un Marksizm'e ayk ı rı lığını  bir tarafa bı rak ı yoruz; pra-
tik deneylere baktığım ı zda "yol" olmadığını  görüyoruz. 
Acaba D. Avrupa'nın başına gelenlerde y ı llard ı r 
özendirilip güçlendirilen özel girişimin hiç rolü yok mu-
dur? Nikaragua'nın başına gelenlerde palazlanmas ı  için 
desteklenen orta burjuvazinin rolü yok mudur? D. Avru-
pa gerçeğinde görüldüğü gibi, kapitalizmden kopuşun 
derin ve köklü olduğu ülkelerde restorasyon ağı r, ko-
puşun yüzeysel olduğu ülkelerde ise h ı zlı  ilerliyor. D. Al-
manya'nın özgün durumu dışında, diğer ülkelerde 
aç ı kça görülen budur. SB ve Çin'deki direncin nedeni, 
bu ülkelerde kapitalizmden nispeten derin bir kopuş  
sağlanmış  olmas ı d ı r. Eksik olan, kopuşa denk düşen bir 
inşanı n sağlanamamış  olmas ıdı r; gidilen yolun yanlışlığı  
değil. 
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"Tezler"de önerilen yol Kürdistan'da izlenirse, bun-
dan o kadar kötülenen bir D. Avrupa bile çı kmaz. Olsa 
olsa kötü bir kapitalizm ve süreç içinde buna teslim ola-
cak olan bürokratik bir yönetim olur. Sosyalist önlemlere 
dayanmayan her "demokratik cumhuriyet" özünde bir 
burjuva cumhuriyettir ve örneklerinde olduğu gibi burjuva 
diktatörlüğüne dönüşmeye mahkumdur. 

8-"Bilimsel Kuşkuculuk" mu, 

"Bekle Görcülük" mü? 

Olayları n baskı lanmas ı  altı nda düşünmenin ve "Tez" 
hazı rlamanın doğurduğu bir başka sonuç, "bilimsel 
kuşkuculuk" adına içine girilen "bekle görcülük ve bilin-
mezci"liktir. 

"Tezler"de, "geçmiş  uygulamaların iflas ettiği ve 
sosyalist mülkiyet ilişkilerini doğurmadığı," 
söyleniyor. Bu ifade tarz ı  olgu hakk ında enine boyuna 
düşünüldükten sonra var ı lmış  kesin bir yargı y ı  belirtiyor. 
Yani sosyalist mülkiyet ilişkilerini doğurmayan uygulama-
lar iflas etmiştir. Böyle bir yargı  karşısında herkesin şu 
soruyu sorma hakk ı  vardı r: "Bugüne kadar ki uygula-
malara ve ortaya çıkan mülkiyet biçimine ve bir 
bütün olarak toplumsal sistemin kendisine ne ad ve-
rilebilir? " 

Bu soru hakkı m ızı  saklı  tutup bir başka görüşe 
geçelim. Özet olarak; bugünkü uygulamaları n (kast edi-
len uygulamalar Glasnost ve Perestroyka'dı r.)"sosyalist 
mülkiyet ilişkilerine götüreceği kanıtlanmış  değildir" 
denmiyor ve devamla şu tespit yapı lıyor: "hatta kimi uy-
gulamaların daha bugünden bile ciddi zaaf ve tehli-
keleri belirmiş  bulunuyor." 

Tümcenin birinci kı smi yeni yönelimlerin bizi ikna 
edebilecek (olumlu yönde) bir kan ı t ortaya koymadığını  
anlat ı yor. Ikinci k ı sm ı, yönelimlerin olumlu yönde değil, 
olumsuz yönde kanıtlar ortaya koyduğunu söylüyor. 
Öyleyse, dün olduğu gibi bugün de uygulamalar olum-
suzdur ve rahatlı kla bugünkü uygulamalara karşı  tavı r al-
ma hakk ı na sahibiz. Oysa "Tezler"in bize önerdiği bu 
değildir. Uygulamaları  "ne peşin yargıyla kapitalizme 
götürüyor diye reddetmeli, ne de körükörüne" benim-
semeliyiz, diyor "Tezler." 

Bütün bu 'izahat'tan sonra bir çelişkinin olduğunu 
açı kça görebitiriz. Bunun nedeni, sosyalistlerin birlikte-
liğini amaçlayan "Tezler"in, her eğilime bir "mavi boncuk" 
dağı tma anlayışıdı r. Ortak zeminden anlaşı lan, herkesin 
kendisinden birşeyler bulduğu bir alandı r.Böyle bir "bir-
lik" için bile, yukarda aktardığımı z görüş(ler) 
çerçevesinde görülmesi gereken bir hesap vardı r. Eğer 
uygulamalar bize olumlu değil de olumsuz kanı tlar sunu-
yorsa, bunlara "kapitalizme götürüyor" demek önyargı lı k 
olmaz. Durum bunun tersine ise, uygulamaları  olumla-
mak ve onlardan ders çı karmak "körükörüne"lik olmaz. 
"Körükürüne" ve "peşin yargı" sözcükleri, o ana kadar or-
taya çıkan belirtiler veya olgular ışığında gelişmenin 
yönüne bakmadan, araşt ı rı p inceleme zahmetine katlan-
madan takını lan tavr ı  ifade ederler. Oysa, görüyoruz ki, 
"Tezler" bize "olumsuzluk" belirten kanı tlar sunuyor. 
Yapı lması  gereken buna uygun bir yaklaşım ortaya koy- 

mak iken, "bağıms ı z bakışaç ı sı " adı na "Tezler"in ortaya 
sürdüğü "bekle gör"cülüktür. "Bağıms ı z bakışaç ı s ı ", her-
hangi biri veya birilerinin sözüyle/anlayışıyla olgulara 
yaklaşmayı  reddeder ama bu, olgular hakk ı nda görüş  
beairlemeyi dışlamak anlam ı nda değildir. "Tezler"deki 
"bağımsı z bakışaçı sı " bu anlamda "kendine özgü"nlüğü 
değil, kimsenin etlisine-sütlüsüne dokunmamay ı  va-
az'ediyor. 

Gerçekten bu tutumu gerektirecek bir durum var mı  
ortada? Herkesin rahatlı kla görebildiği kanıtlar bir tavı r 
belirlemeye yetmiyor mu? Uygulamaları  iki bilinmeyen-
ii bir denklem haline sokup "bilinmezci"liğe düşmeye ge-
rek var mi? Kimileri için sorun "...yoğurdu üfleyerek 
içmek" olabilir. Fakat "hayal k ı r ıklığı"n ı  ve "yanilgi"lari ve-
ri alı p ve bundan kalkarak "şimdiden bir belirleme yap-
mayalım, yeniden yanılabiliriz; kapitalizm diye karşı  
çıktığımız sosyalizm çıkabilir." sonucuna varmak ne 
denli "bilimsel kuşku"culuk olabilir! Bilimsel yaklaşım ol-
guları  veri alıp soyutlama yapmak ve somutu bu 
çerçevede ele almak ise, nasıl olur da olgular 
görmezden gelinir. "olumsuz" olmalar ı  bize bu hakk ı  ver-
mez elbette.Sovyetler Birliği, Çin ve diğer ülkelerde, 
içinde bulunulan durumdan kurtulmak için "uygulama ve 
araşt ı rmalara geçilmiş" olması ndan sözediliyor. "Tez-
ler"in diliyle bu uygulamalar: "Kooperatifçilik temelinde 
kişisel mülkiyeti, topraklarin kişilere devredilmesi, 
işçilerin fabrikalara ortak edilmesi ve planlamalar-
dan vezgeçi'lerek planlı  sosyalist pazar uygulama-
ları  (ne kadar çelişkili bir tanım )" na geçilmesi vb. 

Demek oluyor ki ortada, degerlendirip bir yargı ya var-
mak için yeterli derecede delil var. Bütün bu delillerin 
(veya uygulamaların) ne anlama geldiklerini ve neye hiz-
met ettiklerini sadece teoriye göre değil, pratik so-
nuçlar:na da bakarak anlayabiliriz. Hiç kimsenin 
görmezden gelemeyeceği sonuçlar var ortada, Ortak bir 
norm bulmak da zor değil. Sosyalizm, toplumsal refahın 
artması  ve yönetime katı lmanın derinleşmesidir.Özet 
olarak: Bizim için, esas alı nması  gereken, uygulamaların 
bu süreci derinleştirip derinleştiremediğidir. 

Önce Çin'e bakalı m. 
Tien-An-Men Meydanı 'na "özgürlük Kraliçesi"nin ma-

keti konduğunda ve bunun ne anlama geldiği herkes ta-
rafı ndan aç ı kça görüldüğünde bütün görevlerinden azle-
dilen Zao Ziyang, Çin'in yönetimini anlatmak için şu 
atasözünü rehber edinmişti: "Fare tutan kedinin rengi 
önemli değildir." 

Çinliler, sonradan birinin (hem de "komünistim" diyen 
birinin) ortaya ç ıkı p bu atasözünü halka karşın kendi 
emelleri doğrultusunda kullanacağını  bilselerdi, herhalde 
ortak bir değer olarak benimsemekte teredüt ederlerdi. 
Çinli emekçiler için bu sözün değeri başka Zao Ziyang 
için başkadır. Zao Ziyang bu atasözünü tam bir kapitalist 
zihniyetle - toplumsal üretim araçlar ı n ı n özel mülkiyetini, 
emek sömürüsünü, karşılığa göre işletme anlayışını  vb. 
meşrulaştırmak için - benimsiyordu. Bu politikanın so-
nuçlar ı, her şey gelip Tien-An-Men Meydanı 'ında geçici 
çözüme bağlanmadan önce, işsizlik, hayat pahalı lığı , se-
falet ve diğer yandan türedi-milyonerlerin odaya 
çıkması; halkı n yönetime katı lı mının daha da 
azalt ı lması, ve bürokrasinin artarak pekişmesi oldu. 
Güce Deng, Parti üyelerine kapitalistleşme konusunda 
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da halka öncülük yapmalar ı  çağrı s ında bulunuyordu. 
Böylece Deng liderliğindeki ÇKP'nin komünist harekete 
katkı s ı , türedi milyonerlerin parti üyeliğine kabul edilmesi 
oluyordu. "Kültür Devriminin kurbanlarından olan Deng, 
ÇKP'ye bunun özeleştirisini yapt ırdıktan sonra, büyük 
vaadlerle başlattığı  reform sürecinin ç ıkmaz ı nda, bütün 
yaptığı  bir özeleştiri daha oldu. Bu reformları n sonucun-
da kazançlı  çıkan kim oldu ? işçi s ı nı fı  mı  ? Bunu kimse 
iddia edemez ! Sonuçta kazançlı  çıkan, kapitalizmin se-
ralar ı  olan serbest bölgelerde yeşeren ve giderek toplu-
mu içten içe kemirip çürüten sermaye olmuştur. 

Ya "Perestroyka" ve "Glasnost" ? Sosyalizmi derin-
leştirebildi mi ? Buna olumlu bir yanı t vermek için ortada 
herhangi bir neden yok. Her şey bir yana bı rak ı lsa bile, 
"Tezler", YPD (Yeni Politik Düşünüş) ün nas ı l bir sonuç 
verdiğinin kanı t ı dır. Kimileri "Perestroyka"nin olumlu kimi 
sonuçlarından sözedip onu meşrulaşt ı rmaya çalışıyor. 
Her olumsuzluğun bir olumlu yanı  vardır. "Perestroyka" 
ile bir olanak ortaya çıkmışt ır ama tamamen onun 
amaçları  dişindadir. Bu olanak, resmi ağızların tekelinde 
biçimlendirilen, dokunulmaz hale getirilip sosyalist ve işçi 
hareketine kabul ettirilmeye çalışı lan sosyalizm, 
tan ı mı n ı n ve sosyalizmin ne olup ne olmadığının 
komünist hareket ve devrimci yığınlar içinde, hiçbir 
koşullanma alt ı nda kalı nmaksı zı n, teori ve pratiğin 
işiğ inda yeniden sorgulanması dır. Bu olanağı  olumlu 
yönde kullananları n katkı larıyla, evrensel ölçekte 
tartışı lan sosyalizm, evrensel katk ı  ve oluşumlara aç ı k 
hale geliyor. Hangi özgünlükte somutlaşacağı  henüz bel-
li olmamakla birlikte (yine en büyük olanak Sovyet prole-
taryas ının ve komünistlerinin elindedir ama bu olanağı  
hangi yönde kullanacakları  önemlidir.) bu everensel 
katkı  ve değerler doğrultusunda bir mayalanmanı n ol-
duğu kuşku götürmez. Daha şimdiden bunun dinamikleri 
görünüyor. Gorbaçovculuğun karşısı na Marksizm-
Leninzm'le ç ı kanlar, sosyalizmin sorunlarını  sosyalizmle 
aşmaya çalışanlar vb. sadece teoriyi temsil etmiyorlar, 
aynı  zamanda kapitalist dünyadaki emekçilerin, SB'de, 
Çin'de ve D.Avrupa ülkelerinde kapitalist gelişmeye set 
çekmeye çalışan işçi sını fın ı n özlemlerini de temsil edi-
yorlar. Neye karşı  olduklarını  şimdiden bilince çı karmış  
olan bu dinamikler, ne istedikleri konusunda da giderek 
netleşiyorlar. Sosyalistlere düşen görev, ortaya çı kan bu 
olanaktan 	yararlanarak 	evrensel 	kaynaşmayı  
hı zland ı rmakt ır. 

Fakat bu olanağı  olumsuz yönde kullananlar da 
var.Bunlar, "Tezler"de olduğu gibi, D. Avrupa bozgununa 
dayanarak kendilerini, sosyalizmi reddetmek için somut 
bir kanı t sahibi saymaktad ı rlar. Ortaya çı kan olanağı  bu 
doğrultuda kullanmaya çalışanlar başarı lı  olamayacakt ır. 
Tabi "perestroyka'ya umut bağlayanlar da. Bunu anla-
mak için "perestroyka"n ı n bugüne kadarki icraat ı na ve 
sonuçları na bakmak yeterlidir. Bu icraat, "perestroy-
ka"nin geleceği hakkında da bilgi verir bize. 

"Perestroyka"nin altı  yı ll ık icraatina şöyle bir bakalı m; 
gelinen yer: Uluslararası  alanda sosyalist kazanımları n 
terkedilmesi; devrimci mücadele içinde olan güçlerin 
ABD ile işbirliği yapı larak bastırı lması  veya etkisiz 
kı lı nması  ve "yeni çağ" teorisi adina emperyalizme tes-
lim olunması; ülke içinde ise, üretim araçlarının özel 
mülkiyetine izin verilmesi; kapitalist üretimin teşvik edil- 

mesi ve bunun doğrudan sonucu olan "serbest piya-
sa"nı n emekçilerin başında Demoklasin kı lıcı  gibi sal-
landırı lmas ı ; "glasnost" adına sosyalizm düşmanlığının 
ve Bat ı  hayranlığının pohpohlanmas ı ; "sosyalist demok-
rasi" adı na parlamenterizmin benimsenmesi ve halkı n 
yönetime kat ı lı m ının önüne yeni setler çekilmesi; 
dünyanı n en zengin ekonomik potansiyellerine sahip 
olan bir ülkenin 270 milyon insaninin Batı 'nın yardım ı na 
muhtaç hale getirilmesidir. 

Bunlar somut şeylerdir, "perestroyka"nin olas ı  so-
nuçları  değil. Sosyalistlerin görmesi ve Kürdistan'ın gele-
ceği için "Tez" haz ı rlarken ele alıp sonuç ç ı karmas ı  gere-
kenler bunlardı r. Eğer bunlar, tercih edilen yolun 
açmazlığına 	dair 	yeterli 	kan It 	say ı lm ı yorsa, 
söylenebilecek tek şey, kanı tlardan farklı  şeyler an-
ladığım ı zd ı r. 

Bugün Marksist-Leninst olmak, Gorbaçovculuğa 
karşı  olmakla birdir. Ortada iki seçenek duruyor: Ya sos-
yalizmin teori ve pratiğini hiçe indirgeyip onun yerine 
sosyal-demokratizmi geçiren Gorbaçovculuk ya da "Tez-
ler"in en başında belirtildiği gibi, hâlâ insanlığın biricik 
kurtuluş  yolu olan Marksizm I Bunları n ortas ı, tarihte 
örneği görülmüş  olan "iki-buçuk"uncu enternasyonalizm-
dir. 

9- Nası l Bir Yaklaşim/Anlayiş. 

1- Marksistler , geçmiş  kavranı lmdan geleceğin 
doğru yönde inşa edilemeyeceğine inanırlar. Bu, s ı nı f 
mücadelelerinin dramatik, trajik yenilgilerinin ve şanlı  za-
ferlerinin güncesi olan tarihe yaklaşımda olduğu gibi, 
sosyalist hareketin proletaryan ın sı nıf savaşımı na yön 
verdiğinden beri oluşup gelen kendi özel tarihi 
bak ı mı ndan da geçerlidir. Subjektifizme kaçmadan, 
günün koşullar ıyla kendimizi sı n ı rlamadan ve ana 
yönelimi gözden kaçırmadan secerimizi tutmak, özelikle 
içinde bulunduğumuz bozgun döneminden nası l kurtla-
cağımız ı  kavramak bakı mından önemlidir. 

Unutulmaması  gereken yan, tarih bilinciyle davran-
manın komünistlere özgü olmadığıdır. S ı nı f düşman ımı z 
olan burjuvazi de bu bilince sahiptir. Komün'ün Avrupa 
burjuvazisi taraf ı ndan kanla bast ı rilması  bu bilincin hem 
nedeni hem de sonucudur. Monarşiye karşı  işçi sinifiyla 
ittifak ı n nereye varacağı  sorusuna Paris Komünü'yle 
yanı t bulmuştur burjuvazi. Ve ondan bu yan monarşiyi ik-
tidardan uzaklaşt ı rmak yerine uzlaşmay ı  yeğlemiştir. 
Junker tipi geçişin ekonomik yüzü tedrici geçiş  ise, siya-
sal yüzü burjuvazinin monarşiyle uzlaşması  ve işçi 
sı nı f ına karşı  savaş  ilan etmesidir. 

Rusya'da burjuvazinin Çar'ı n saflarında yer almas ı  
yalnı zca onun güçsüzlüğüne bağlanmamalıdır. O, Avru-
pa'daki proleter sınıf savaşımları ndan, Komün 
örneğinden ve 1905 devriminden aldığı  derslerle day-
ranıyordu. Yaşanan deneyler ona, işçi sinifiyla ittifakın 
kendi sonunu hazırlayabilecek bir potansiyel taşidiğini 
anlatı yordu. 

Dönemin marksistleri bunun bilincindeydiler. Hem 
proletarya hem de burjuvazi bak ı mı ndan Ekim Devrimi 
bunun kanı tı  oldu. Ekim Devrimi, Komünü kanla boğan 
Avrupa burjuvazisine verilen bir yanı tt ı , sın ıf intikamı ydı . 
Proletarya, Paris'te kaybettiğini Moskova'da kazandı. Ve 
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Ekim'den bu yana bu biçim alt ında cereyan eden devrim 
ve karşı-devrim hareketleri devam eden sı nı f kininin te-
zahürleridir. Ama burjuvazi bunu bilinçli, proletarya ise 
"bilinçsiz" sürdürüyor. 

Doğu Avrupa ülkelerinde olanlarda görüldüğü gibi 
burjuvazi, edinmiş  olduğu tarih bilincini koruyor. Her 
fı rsatta Ekim'in ve onun izinde yürüyen devrimlerin inti-
kam ın ı  almaya çalışıyor. Malta anlaşması yla burjuvazi 
"savaş  alanında kaybedilen barış  masasında ka-
zanıldı"derken, ne denli kuvvetli bir belleğe ve s ı nı f kini-
ne sahip olduğunu ortaya koyuyordu. Sözde komünistler 
bu olay ı  farkl ı  yorumlad ı lar: "Soğuk savaşın son bul-
ması, barış  ve özgürlük çağının başlaması..." 

Komünist hareketin içinde bulunduğu en tehlikeli du-
rum, tarih bilincini yitirmesi ve s ı n ı f kinini rafa 
kaldı rmas ı dı r. Bu yaklaşım ı  reddediyoruz. Sovyet prole-
taryası  Paris Komünü'nü unutmad ı ; Ekim Devrimi'yle 
dünya burjuvazisine yanıtını  verdi. Tarih bize Malta'y ı  
unutma hakk ı nı  değil, onun intikam ı n ı  alma görevi veri-
yor. 

2- Marksizm gökten zembille inmedi. Durup dururken 
ak ı llı  bilgin Marx' ı n ortaya attığı  bir şey de değildir. Işçi 
s ı nif ı  hareketinin ürünüdür. Marx, işçi s ı n ı f ı  hareketinin 
oluşumunu ve mücadelesini inceledi, izledi ve onun el-
yordam ı yla yürüyüşüne rehber olabilecek bir felsefe 
oluşturdu. Tarihin belli bir kesitinde kapitalizmin "zorun-
lu" ortaya çıkışını  ve gelecekte "zorunlu" yok oluşunu bi-
limsel tarzda ortaya koyan Marx, proletaryaya, kendisini 
köleleştiren bu düzeni ortadan kald ı rma görevinin 
düştüğünü ve gelecek toplumun (sosyalizmin) ana 
çerçevesini açı kladı . 

Marx ana hatları yla, proletaryanın nas ı l bir eylem 
içinde olmas ı  gerektiğinı  de aç ı kladı : burjuva ve küçük-
burjuva akımlardan bağıms ı zlaşmak, iktidar olmayı  he-
defleyen bir mücadele yürütmek. 

Marx, sosyalist topluma ilişkin de ayrı ntı lı  
çözümlemelerde bulundu. Toplumun ekonomik ve siya-
sal yapı s ın ı , işleyişini vb. aç ıkladı . Proletaryanı n, eylemi-
nin mantı ksal sonucu olarak, egemen güç olarak 
örgütlenmgisinin, toplumsal üretim araçları nı  kamu-
laştırmas ının ve belli bir plan dahilinde üretim yap-
mas ı n ı n zorunluluğuna işaret etti. Proletarya, ancak bu 
şekilde bütün insanlığın kurtulacağı  komünist topluma 
geçişin yolunu açabilirdi. 

Marx, hiçbir zaman teorisini donuklaşt ı rmad ı . Onu bi-
tirilmiş  bir eser olarak görmedi. Proleter hareketin sonu-
cu olan teorisinin, proleter hareketin gelişimiyle birlikte 
gelişeceğini, o günün koşulları  içinde eksik kalan birçok 
konunun ancak gelecekte ele alı nabileceğini biliyordu. 
Nitekim Marx, sosyalizm teorisini, proleter hareketin pra-
tiğiyle s ı k ı  bir ilişki içerisinde ele almış  ve pratik ge-
liştikçe, teorisinin eksikliklerini tamamlamıştı r. Ama bu 
"tamamlama" mükemmel değildir. Her teori, nesnelliğin 
bir yanı nı n ele al ı n ı p yan etkilerinden soyutlanmas ı na 
dayan ı r. Teori, realitenin zihinde yeniden yarat ı lmas ı d ı r. 
Yaratı nın hakikat kı stas ı , pratik süreçtir. Pratik süreci iz-
leyen Marx, ne teorisinin eksik yanları nı  giderebilir ne de 
proletarya diktatörlüğüne ilişkin daha sağlam bir teori 
oluşturabilirdi. Marx'ı n Kapital'i, herhangi bir ülkede ol-
mayan ama uygulandığında her ülkede görülebilecek bir 
kapitalizmi anlatı r. Marx, günümüz koşulları nda  

yaşasayd ı, Kapital'i, günümüz kapitalizminin bir girişi sa-
yardı. 

Her teori bir soyutlamadı r. Her soyutlama, 
gerçeklikten uzaklaştığı  oranda mükemmeleşir; 
gerçekliğe yaklaştığı  oranda mükemmel olmaktan uzak-
laşır. Marksist teori, pratikle sı k ı  bir ilişki içinde ol-
duğundan ve pratiğe yön vermeyi konu edindiğinden, 
sı n ı f savaşiminin her aşamas ı nda kendisini s ı nar. Buna 
karşın yine de mükemmel olmaz. Çünkü çözüme ka-
vuşturduğu her pratik, onun önüne yeni görevler koyar 
ve o görevleri yerine getirmesi için yeni teorik çabalara 
iter. 

3. Marksist teori, b ı rakı ldığı  şekliyle kalmad ı . Bir yan-
dan işçi s ı n ı fı nın eylemi, diğer yandan marksist teoriyi 
pratik işiğinda yorumlayan ve yeniden üretenlerin 
katk ı sıyla gelişti. Ama bu katk ı , Marksist teoriyi bir kena-
ra atanlardan değil, onu, sın ı f savaşiminin eylem 
kı lavuzu saymış  ve temel olarak kabul etmiş  olanlardan 
geldi. 

Bu katk ı da en büyük pay Bolşeviklere aittir. Çünkü 
marksizmi devrimci tarzda yorumlay ı p hayata geçirenler 
onlar oldu. Emperyalizm tahlili, ulusal ve sömürgeler so-
rununun yeniden ele alı n ı p aç ı klığa kavuşturulması , 
eşitsiz gelişme teorisi; devlet, devrim ve örgüt teorisi vb. 
Lenin'in Marksizme katk ı lar ı d ı r. Ayrı ca Lenin, Marx' ı n 
özel olarak üzerinde durmadığı  birçok konuda da 
açı klamalarda bulunmuştur. Ama Lenin'in ve onun parti-
sinin Marksizme en büyük katk ı s ı , siyasal mücadeleden 
taviz vermeden işçi sın ı f ı nı  iktidara taşımış  olması dı r. 

Ekim Devrimi, Marksist teorinin zaferidir. Marksist te-
ori, pratiği yorumlayışıyla ve onu bilinçle yeniden 
üretmesiyle pratiğe yön verdiğini, Ekim Devrimi'yle 
kanı tlamışt ı r. Ekim Devrimi, aynı  zamanda Lenin'in 
marksist teoriyi doğru kavradığının ve onu siyasal 
mücadele alanı na yarat ı c ı  tarzda taşıdığını n da kan ı t ı dır. 
Bundan dolay ı  Marksizm-Leninizm birbirinden ayrı lmaz 
bir bütündür. Teorik katk ı lar ı nı n yan ı nda Leninizm, Mark-
sist teorinin reformist ve kendiliğindenci yorumu 
karşıs ı nda devrimci ve iradi yorumunu temsil eder. Mark-
sist düşünceyi yeniden dünya proletaryası nrn 
gündemine getiren Lenin olmuştur. Ikinci Enternasyo-
nal'in büyük çoğunluğu marksizm bayrağını  taşımaktan 
yorgun düştüğü ve onu burjuvazinin ayakları  alt ı na attığı  
zaman, Lenin ve Bolşevikler en zor koşullarda s ı n ı f sa-
vaşım ını  sürdürmüş, bütün dünya proletaryas ı na ve ezi-
ien halklara yeni bir çağın kap ı lar ı n ı  aralam ış lardı r. Fa-
kat bu yeni kapı n ı n açı lmas ı , aynı  zamanda yeni 
sorunlarla karşı  karşıya kalmak ve yeni teorik faaliyete 
girişmek demekti. Pratiği fetheden teori, yeni bir pratiği 
inşa etmeye yetecek miydi ? 

4. Bolşevikler iktidar mücadelesi sürecinde bir 
kı lavuza sahiptiler ama iktidar olduktan sonra ne 
s ı nanmış  bir teori ne de örnek alabilecekleri bir pratik 
vard ı . Doğal olarak onların pratiği ayn ı  zamanda kendi 
teorileri olacaktı . Atacaklar ı  her adı m ın doğruluk derece-
sini, Marx' ı n belirlemiş  olduğu çerçeve içinde pratikte işe 
yaray ıp yaramadığıyla ölçeceklerdi. Lenin'in deyişiyle 
yöntem, "deneme-yanılma" idi. 

Sovyet toplumunun örgütlenmesi, izlediği süreç ve 
baş  vurulan yöntemler bunun aç ı k kan ı t ı d ı r. Eskiyi fethe-
den teori, yeni pratiğin inşas ı nda ayn ı  yöntemi kullana- 
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maz. Fethetme stratejisinin taktikleri farklı, inşa etme 
stratejisinin taktikleri farklı dı r. Bunu anlayamayanlar için 
hayal kı r ı klıkları  kaç ı nı lmazd ı r. Pekala teori ile pratik 
arası nda çelişki görebilir ve yeniye, isteklerine uymuyor diye 
sırt çevirebilirler. Örneğin Ekim Devrimi arafesinde olduğu 
gibi, Brest Ltovsk, savaş  komünizmi, NEP ve kolektif-
leştirme süreç ve dönemlerinde yaşama küsenler gibi... 

Ekim Devrimi zor koşulları n ürünüdür ve zorluklar içinde 
zafer kazanmıştır. Ayrıca bu zaferin kalıcı laştı rı lması  ayrı  
zorluklara gögüs germeyi ve risk göze almay ı  gerektirmiştir. 
1950iere kadar Balşeviklerin her şeyi mükemmel yapmaları  
beklenemezdi. Zorunlulukiar, onları  birtakı m yükümlülükler 
(sosyalizmin inşası  gibi) alt ı na sokmuştu ve bu, onları  
özgürlüklerden fedakarlı k yapmaya itmiştir. Bundan dolayı  
Bolşevikler, bizzat kendilerini de değiştirmek zorundaydı lar. 
Bunu anlayanlar, anlamayanlar; karşı  olanlar ve direnenle-
rin bulunduğu bir ortamda yapmaya çalışmalar ı  çatışmalara 
neden olmuştur. Bugünden bakı ldığında yapı lmaması  gere-
ken birçok şey yap ı lmıştı r ama bunları  bile kendi koşulları  
içinde değerlendirmek durumundayı z. Çünkü "yapı lmaması " 
gerekenlerin de nedenleri vardı r, nedenler gözardı  edilerek 

sonuçlar yargı lanamaz. Tarih bizim tarihimizdir, onu bir 
bütün olarak sahiplenmedikçe, bugüne ve yar ı na dair olum-
lu dersler çıkaramay ı z. 

5. Sosyalizm, mükemmel bir toplum değildir. O, boş  bir 
alanda kurulrnuyor. Marx'ın deyişiyle insanlar kendi tarihleri-
ni yaparlar ama kendilerinin seçtiği koşullarda değil; hazı r 
buldukları  koşullar icinde yaparlar. 	Insan ı n doğuşu gibi, 
sosyalizmin doğuşu da kanlı  ve sancı lı  olur; onu kan-
larindan temizlemek, sancı ları  dindirmek sonraki kuşaklara 
düşer. Sonradan gelen kuşaklar, kendilerine b ı rakı lan eseri 
beğenmeyebilirler, buna hakları  vardı r ve bundan dolayı  da 
eleştirilemezler. Ama beğenmedikleri eseri daha iyiye doğru 
götürme yükümlülükleri vardı r. Bu yükümlülükleri yerine ge-
tirmedikieri oranda suçludurlar. Sosyalizmi mükemmele yak-
laştı rmak, yapı lmaması  gerekenieri yapmamak, yanlışları  
düzeltmek vb. sonraki kuşakları n işidir. 

Sosyalizmin gerilemesinde en büyük pay sonraki 
kuşaklara aittir. Bunları n bütün sorumluluğu geçmişe 
yüklemeleri sorumluluklardan kaçtı klar ını  gösteriyor. 
Geçmiş  kuşaklar yaptı kları nın sorumluluğunu üstlendiler; 
Lenin, Brest Ltovsk'u, NEP'i vb. benimserken, "bunlar sos-
yalizmin gereğidir" demiyordu; "tavizdir" diyordu ve bunu, iki 
adı m atmak için bir adı m gerilemek olarak niteliyordu. 
Bugün "günah keçisi" ilan edilmeye çalışı lan Stalin de 
yaptıkları nı n sorumluluğunu üstleniyordu. Bugünkülerinin 
tavrı , ev sahibini haksı z çıkaran hı rs ı zı n tavrı dı r. Bugüne ka-
dar yapt ı klarını  sosyalizm olarak adlandı rdılar. Oyle ol-
madığı  anlaşılı nca geçmişi suçlamaya başladı lar. 

Sosyalizmin sorunları nı  çözmeyi amaçlayan reformlara 
karşı  değiliz. Karşı  olduğumuz, sosyalizm adı na yapı lan 
ama gerçekte kapitalizme hizmet eden reformlardı r. Sosya-
lizmi bir doğma olarak da görmüyoruz. Onun bir "geçiş  
süreci" olduğunu, değişmek ve gelişmek zorunda olduğunu; 
hem burjuva dünya karşısında hem de bilinçlenen toplum 
karşısında yeniden biçimlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Kendisini değişen koşullar altında yeniden üretmeyen her 
toplum yok olmaya mahkumdur. 

6. Gelinen yerde sosyalist ülkelerin ekonomik ve siyasal 
olarak önemli ve ciddi sorunlarla karşı  karşıya bulundukları  
açı ktı r. Bu sorunlar yeni başlamadı ; ortaya çı kan, yı llar ı n bi-
rikimidir. Siyasal ve ekonomik örgütlenme toplumsal ge-
lişmenin gerisindedir. Bu mekanizmalarla sorunun altı ndan 
kalkı namaz. Iktidar olmak için farklı , iktidar olduktan sonra  

farklı  ve belli bir inşaadan sonra farklı  araç ve yöntemlere 
ihtiyaç vardı r. Iktidar olmak için Bolşevik Parti yeterli ol-
muştur. Ama iktidar olduktan sonra yalınızca partinin 
gücüyle sosyalizm inşaa edilememiş, Çar' ı n subay ve me-
murlar ı na ihtiyaç olduğu açığa ç ı kmıştır. Sonraki süreçte bu 
da yeterli olmamış, yeni kadro ve kuruluşa ihtiyaç duyul-
muştur. Her yeni ihtiyaç yani araç ve yöntemler gerektirir. 
Bu konuda başarı lı  olunduğu oranda ilerlenebilir, yoksa, 
karşılanamayan ihtiyaçlar, ne kadar korunurlarsa korunsun-
lar, eski araç ve yöntemleri işlemez hale getirir. 

Sosyalist toplumda, kuruluş  ve işleyiş  bakı mı ndan her-
hangi bir toplumdan farklı  olduğundan, siyasal iktidar özel 
bir işleve sahiptir. Siyasal iktidar ı n işlevsel sorunları  onunla 
sını rlı  kalmaz, ekonomik üretkenlik, teknolojik gelişme ve. 
giderek bütün topluma yansır. 

Biz, bunu ekonomiyi ve siyaseti içeren sosyalist demok-
rasinin yokluğunda arı yoruz. Sosyalist demokrasinin amacı, 
ortak bir iradenin ürünü olarak ortaya çıkan devletin 
üstlenmiş  olduğu görevleri topluma aktarmaktı r. Bu, bir za-
manlar gerekli olan birçok kurum ve kuruluşun ya ortadan 
kalkması  ya da biçim değiştirmesi demektir. Deneyler, 
yığınlar ı n yönetim faaliyetinden uzak tutulmasını n belli bir 
süre bürokrasinin işini kolaylaştı rdığın ı  göstermiştir, Planlar 
yapı lmış, toplum, inandığı  idealler uğruna plan hedeflerini 
yerine getirmeye davet edilmiştir. Bunun karşılığında devlet, 
her vatandaşın asgari yaşam koşullarını  güvence altı na 
aldığını  ilan etmiş  ve asgari düzeyde de sözünde dur-
muştur. Açı kça itiraf edilmezse bile, her iki taraf zimmen 
yönetme-yönetilme ilişkisini kabul etmiştir. 

Toplumu bir yana bırakalım, zamanla bundan yakı nan 
bürokrasi olmuştur. Verdiğinin karşiliğini alamayan bir mal 
sahibi gibi toplumdan yakınmaya başlamış, adeta onu 
nankörlükle suçlamıştı r. Tembellik, ayyaşlı k, plan hedeflerini 
yerine getirememek vb. gibi nitelemelerle ortaya çı kmış, 
çare olarak da zaman zaman kapitalist özendiriciler, zaman 
zaman da cezalandıncı  yöntemler kullanmışt ır, Çalışan ı  
"oyunbozan" ilan eden yönetici, kendi "oyunbozan"lığını  
görmezden gelmiştir. 

Oysa, bu açmazın veya tı kanmanı n nedeni bizzat - 
geçici olarak- iyi iş  gören yığinları n üretimin ve yönetimin 
sorumluluğundan uzak tutulması dır. Bir iş  günü çalıştı ktan 
sonra asgari yaşam olanaklarına hak kazanmaya 
koşullandırı lmış  bir toplum, doğaldı r ki, bir zaman sonra ne-
yi nası l ve ne kadar ürettiğine değil, iş  ve ücret garantisini 
elinde bulundurduğundan, iş  gününü doldurmaya baka-
caktır. Bu iş  gününü nas ı l dolduracağı  -çalışmakla mı , ay-
lakl ı k yaparak mı , yöneticiye rüşvet vererek işten kaytararak 
mi- pek önemli değildir. Yönetici bürokrat için de durum 
bundan pek farklı  değildir. Çalışanlar kendisine hesap sor-
madığına göre ve üretilen üründen kendisi sorumlu ol-
duğuna göre pekalâ yolsuzluk yapabilir (Bu gibi olaylar 
s ı kça rastlanan türdendir). 

Böyle bir yönetim biçiminin ortaya çı karacağı  tek so-
nuç, Marx'ın tan ı mladığı  gibi, ama değişik süreçler izleyerek 
gerçekleşen "yabancılaşma" dır. Yönetenler ile 
yönetilenler arası ndaki ilişki "insani" olmaktan çı kar, iki ta-
rafı n birbirini "araç" gibi gördüğü bir hâl alır. Sosyalizmin 
özü, insana değer vermekten geçer. Insanlar birbirleriyle 
"kişisel" ilişki kurarlar ve ortak amaçlar için bir araya gelip 
ortak faaliyet gösterirler. Bunu sağlaman ı n yolu kapitalist 
özendiriciler veya cezalandırı c ı  yöntemler değil, kollektif bir 
faaliyet içinde insani faaliyetinden sorumlu kılmaktı r. Sosya-
list demokrasi bürokratlar için de tek kurtuluş  yoludur. Top-
lumu kendi faaliyetinden ve sonuçlarından sorumlu olmaya 
itmek, "herkese emeğine göre" ye dayalı  bir bölüşüm poli- 
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ULUSAL SORUNA 
YA<LAŞIMDA YANLIŞ  OLAN 
LENIN DEĞİL,ONUN ÇARPIK 

YORUMLANMASIDI R 

"Yine mi ulusal sorun!" 
Konuyla ilgilenegelenler ve özel zeminlerde-

ki pratik-somut gelişmeler ışığında belli bir fikir 
edinenler, haklı  olarak, böyle bir soru soracak-
lardır. Teorik tartışmalar pratik gelişmeler 
karşısında sönük kalıyor. Olmuş  ve olanlardan 
değil, sadece söylenmişlerden kalkılarak 
yürütülen tartışma, doğrusu sıkıcı  da oluyor. 
Denilebilir ki, "yüzyıllık sürecin ortaya koyduğu 
gibi, ezilen ve sömürge uluslar emperyalizme ve 
sömürgeci devletlerin her türden zoruna karşın 
kendi kaderlerini tayin etmeyi kendi ellerine 
almışlardır. Buna ilişkin tartışmalar özelin aynı  
doğrultudaki gelişimine hizmet eder dersler 
içermiyorsa skolastik bir tartışma olarak kalir". 
Doğrudur, yaşadığımız gerçeklik de bunun 
kanıtıdır. Kuzeyli halkımız da kendi kaderini 
kendi ellerine almaya karar vermesiyle bir istis-
na olmaktan çıkmış tır. "Nasıl tayin etmelidir'?" 
sorusu yine tartışılabilir ama kendi kaderini ta-
yin etmeli midir? sorusu gündemden fiilen 
düşmüş  tür. 

Zaten tartışılacak konu bu değildir. Sorun, 
terkedilen bir yanlışın yerine bir başkasının 
konmasıdır. Kürdistan halkının uyanışı, ona 
ilişkin yaklaşımlan da değiştiriyor. Kürdistan 
halkının kurtuluşa giden yolunu farklı  dinamik-
lere bağlama eğilimi ve görüşünde olanlar, farklı  
hızda ve değişik zamanlarda bu görüşlerini ye-
niden gözden geçirme ihtiyacı  duyuyor. Bu 
çerçevede değişik yapılanmaların içinde yer 
almış  olan Kürdistanlı  sosyalistler, grup veya 
tekil düzeyde ülke gerçeğine göre yeniden ko-
numlanıyor. Diyalektik materyalist görüş, onu 
savunanlara karşı  da zafer kazaniyor: Madde/ 
realite düşüncelerin oluşumuna hükmediyor. 
Ancak bütün bu olumlu gelişmeler, olumlu 
tarzda olmuyor. Bugüne kadar bütünüyle teo-
rik kalan ve somuta gözlerini kapayan görüş, 
şimdi de teoriye, genel doğrulara gözlerini ka-
patıyor; onu, bugüne kadarki yanlışının baş  so-
rumlusu sayıp reddediyor. 

Bu yaklaşımın en parlak örneğini, NEW-
ROZ dergisinin 2. sayısındaki "ULUSAL SO-
RUN, ULUSAL BAĞIMSIZLIK VE 
ÖRGÜTLENME- I" başlıklı  makalesiyle Kemal 

Merdan Xêbat 

BİLGET veriyor. Kuşkusuz bu makale 
bütünüyle yadsınmayı  hak etmiyor. Olumlu bir 
yönelişi ifade ediyor. Bugüne kadar savunulan 
görüşlerin özeleştirisi olması, fazla bükülen 
çubuğun neden olabileceği yeni yanlışların an-
laşılması  durumunda onlardan vazgeçileceği be-
yanı, hem makeleye olumluluk kazandıran 
faktörlerdir ve hemde bu yanıtın yazılmasında 
cesaret kaynağıdır. Umut edilir ki, Kürdistan'lı  
sosyalistlerden gelen eleştiriler geleneksel yak- 
laşımın dişinda, 	önyargılılıktan uzak bir 
biçimde değerlendirilir ve benimsenen yeni 
yanlışlar atılır. 

Lenin'i Eleştirmek Cesaretin değil, 
Aklin işi olmalıdır. 

K. Bilget, makalesinin hemen başında olası  
tepkiler ve kendi anlayışına dair bir dizi ön be-
lirlemede bulunuyor. Yeri geldikçe bunlar 
üzerinde durulacaktır. Biri şöyledir: 

"Yanlış  olduğuna inandığını  düşünceleri 
eleştirme cesaretim var. Yanlısımı  anladığunda 
da o yanlıştan dönme gücüm de var" 

'Yanlış  olduğuna inandığım" denilen 
düşünceler, Lenin ile Stalin'in düşünceleridir. 
Bunları  eleştirme "cesareti" de Bilget'e aittir. 
lfadeye göre; ortada bir yanlış  var, eksik olan, 
çeşitli nedenlerle (örneğin, Bilget'in andığı  
"okuyucu tepkisi" vb. nedenlerle) yanlışı  
eleştirme cesaretidir. Böylece, günümüz 
koşullarında, Marksizm-Leninizmi somutu 
değiştirmede yöntemsel kavrayıp klavuz edinme 
ihtiyacının yerini, başka hiç kimsede olmayan 
yalnızca Bilget'te mevcut onu yadsıma cesareti 
alıyor. Eğer bu cesaret gösterilir ve Lenin ile 
Stalin yanlışlık abidesi olarak karşıya alınır, 
okuyucu tepkisine de aldırılmaz ya da yu-
muşatmak, için "yanlışı  anlarsam dönerim" de-
nirse, ulusal soruna yaklaşımda doğru çizgi ya-
kalanmış  olur!!! 

Peki, ulusal sorun konusunda, hem Bil-
get'ten önce; hem de olumlu anlamda daha ileri 
bir bakış  edinmiş  olan, üstelik bunu Lenin'e, 
Stalin'e ve Marx'a dayanarak edinen ezilen ulus 
sosyalistlerine ne yapmalı? Bunlar, Bilget'in Le- 
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ninizmi yadsıyarak kabul ettiği "bağımsız 
örgütlenme", "ulusal bağımsızlık", "birleşme" 
ve benzeri görüşleri Marksizm-Leninizmi 
yadsımadan oluşturdular. Bilget'e göre "milli-
yetçiliğin kriterleri " olan bu kavramlar yıllardır 
savunuluyor. Komünist hareketin uluslararası  
teori ve pratiği, çağdaş  ulusal kurtuluş  hareket-
leri deneyi, Kürdistanli sosyalistler tarafından 
somutun çözümü bakımından başanlı  bir 
şekilde yorumlandı, teorik sonuçlar çıkarıldı  ve 
buna uygun partik adımlar atılmaya çalışıldı. 
Kürdistanlı  sosyalistler bugün de Leninizmi sa-
hiplenirken Bilget neden yadsıyor? Sorun, ya 
Lenin (öyleyse ulusal sorunun ikinciliği) ya da 
ulusal sorunun ilkliği (öyleyse Lenin'in reddi) 
ikilemine itilebilir mi? 

Kuşkusuz hayır, böyle bir ikilem yalnızca 
soruna yabancı  kalmış  olmayı  Leninistlik sayan 
Bilget için sözkonusudur. Lenin'i eleştirme ve 
yadsıma cesareti var, ama onu yanlış  yorumla-
mayı  eleştiri cesareti yok. Özeleştiri denilen şey, 
Lenin'i yanlış  yorumlamanın değil, onu izlemiş  
olmanın özeleştirisidir. Yanlış  olan Bilget değil 
Lenin ile Stalin'dir. Bilget'in kabahati onlann te-
orisini benimsemektir. Özeleştiriden Bilget'in 
payına düşen bu kadardır. 

Yanlışı  eleştirmek cesaret işimidir? Böyle 
bir soruya genellik içeren olumlu veya olumsuz' 
hiçbir yanıt verilemez. Yanlışın farkına 
varıldığında takınılacak tutum, kişiden kişiye 
değişir. Kimileri için yanlışa karşı  tutum almak 
cesaret işi olabilir. Örneğin: düşünce 
üretiminden mahrum kılınarak gerçek dünya 
karşısında gözleri bağlanmış, doğmalara bağlı  
kalmanın işin kuralı  olduğuna inandınlmış  
kişiler için böyledir. Gün gelip gözünün bağı  
düştüğünde gerçekle yüzyüze kalan böyle bir 
kişi, gördüklerini kabullenmek için kulağını  
yüreğine verir, aklına değil. Fakat düşüncelere 
ve olaylara kitabi değil yöntemsel yaklaşan biri 
için, kendi düşüncesi olsa bile yanlışlığını  kabul 
etmek cesaretin değil, aklın ve bilimselligin ge-
reğidir. Hele böyle bir kişi devrim denilen top-
lumsal ve siyasal bir aktivitenin içinde ise, bir 
gün bile yanlışa tahammül etme lüksüne sahip 
değildir. 

Peki yanlışın ayırdına vardıktan sonra onu 
kabul etmekten kaçınan, ya da "kol kırılır yen 
içinde kalır" felsefesiyle geçiştirme yoluna sapan 
bilimsel düşünce sahibi biri için durum nedir? 
Böyle bir kişi ya bilimsel düşünceye sahip 
değildir, ya bulunduğu ortam onu bilimsel 
düşünmekten ve gerçeğin sıcaklığını  hissetmek-
ten alıkoymuştur, yada bilimsel düşünce adına 
doğmalara sarılmış , bilimselliğin ölçüsü olarak 
onlara bağlı  kalmayı  kafasına koytnuştur. Bu 
durumda düşünceler veya teori eylem kılavuzu 
değil, önünde secdeye eğilinen ama gerekteri de 
yerine getirilmeyen bir ideal haline getirilmiş  
demektir. Gün gelir, eski sosyalist ülkelerde ol-
duğu gibi oluşturulan ideallere saldınlır. Doğu 

Blokunda yıkılan heykellerin ülkemizdeki 
izdüşümü kafalarda yaratılan ideallere karşı  
tavır alış, Marksist-Leninist teoriden kaçıştır. 
M-L teoriye karşı  tavır alış  ona bağlılık gibi 
köktencidir, ama bu köktencilik kof ve 
içeriksizdir. 

Lenin, parti programının UKKTH maddesini 
eleştiren Liebman'ı, Panyolovsk'nin papaz oku-
lunu konu alan romanında "lahana turşusu 
fiçisina tükürmek"le övünen vezneciye benzetir. 
Papaz okulunda lahana turtuşu fıçısına 
tükürmek fiziksel cezalara hazır olma cesaretini 
gerektirir. Cesareti olmayan fıçıya tüküremez, 
diger bir deyişle, Kilisenin ilahi kaynaklı  disipli-
nine uyar. Bilget'in Lenin'i eleştiri cesareti bu 
türdendir. Sorun da burada başlıyor. Leninizmi 
bir papaz okulu olarak kavramak ve onun 
eleştirisi durumunda da afaroz edilmeyi veya 
başka cezalara çarptırılmayı  göze almak... 

Leninizm papaz okulu değildir. Eleştiriden 
muafda değildir. Fakat bu eleştiri cesareti değil, 
akli /bilimsel yaklaşımı  gerektirir. Reel sosyaliz-
min kapitalizmle ittifakından Lenin'i ve hatta 
Marx'ı  sorumlu tutmak ne kadar yanlış  ise, mil-
liyetçi kalkışmalardan kalkarak "Lenin ile Sta-
lin'in ulusal soruna yaklaşımı  yanlıştı" demek 
de bir o kadar yanlıştır. Ilerde üzerinde durula-
cağı  gibi Bilget'in işi cesarete dökmesi nedensiz 
değildir. Kendi deyişiyle, "Lenin'in teorik düzeyi 
pe bilgi birikiminin yanından bile 
geçemeyeceğimin bi.lincindeyim"in ötesinde, ye-
niden okunmasını  önerdiği Lenin'i anlayama-
mak gibi bir sorun var. 

Teorik ve pratik kanıtlarla 
desteklenmeyen iddia, ithamın ötesine 

geçmez. 
"Yazının özü, en azından birinci bölümü, Le-

nin'in ve Stalin'in ulıı_sal sorundaki gönislerinin 
ve politikalarınin eleştirisiclir" diyen Bilget, ma-
kalesinin ileriki bölümlerinde eleştirisini Lenin 
ile Stalin'in "ulusların kendi kaderini gerçek an-
lamda" savunmadıklanna dayandırıyor. Ve şu 
soruları  soruyor: "... ezen uhıS komünistleri ulu-
sal sorunun çözümünü, ayrılıp bağımsız devlet 
kurma hakkı  olarak savundular mi; ulıtslaıın ta-
rihsel ve nesnel gereksinmelerin, ulusların flak 
eşitliğine gerçekten sahip çıktılar mi?" 
Doğruluğundan kuşku duyulmasın diye büyük 
harflarle verilen yanıt şudur: "ASLA!" 

Harfler büyük ama iddia küçük. 
Lenin'in UKKTH'nı  gerçek anlamda savu-

nup savunmadığı  nasıl anlaşılabilir? Bunu an-
lamak için bazı  kriterler olmalı, vardır da: 1-
Lenin'in teorik yaklaşımına 2) UKKTH'nın parti 
programındaki yerine ve yorumlanış  biçimine, 
3) Farklı  yaklaşıma sahip olan kesim ve kişiler 
karşısındaki tutumuna ve 4) Pratik tavrına ba-
karak, Lenin'in, savunduklannda samimi olup 
olmadığı  anlaşılabilir. Doğrusu, Lenin'i "gerçek 
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anlamda UKKTH'nı  savunmadayla suçlamak 
cesaret işidir. Çünkü Lenin'in teorisine, çözüm 
anlayışına ve pratik tutumuna eğilerek O'nun 
samimiyetsizliğini kanıtlamarun olanağı  yoktur. 
Bilimsel yöntemle Lenin'e yaklaşıldığında 
hakkını  teslim etmek zorunluluk olur. Ulusal 
soruna yaklaşımıyla Lenin'in reddi sözkonusu 
olursa, bunu bilimsel yaklaşım değil, ancak ve 
ancak K.Bilget'e münhasır cesaret başarabilir. 

Lenin'in UKKTH'nı  savımusu, K.Bilgerin 
ileri sürdüğü gibi, birliği sağlamak ve Rusya'nın 
o günkü devlet sınırlannı 	baki kılmak 
amacıyla "ezen ile ezilen arasındaki güvensizliği 
kaldırmaya yönelik" değildir. Lenin bunu işler, 
ve bunda yadsınacak bir şey yoktur. üzerinde 
ayrıca durulacaktır. Lenin'in anlayışı  bir teoriye 
dayanır. Der ki, emperyalizm çağında ulusal so-
run, 19. yüzyıl ulusal sorunlarından farklı  ola-
rak, sömürge ve ezilen halkların emperyalizm-
den kurtuluş  sorunu halini almıştır. Avrupa'da 
ulusal devlet oluşturarak terihsel olarak ilerici 
bir rol oynamış  olan burjuvazi, başka halkları  
ve ulusları  tahakkOm altına alarak gerici-
leşmiştir. Stomtargelerde palazlanan burjuvazi 
metropol proletaryası  karşısında güçlenmekte, 
devrimi önleyebilmektedir. Dolayısıyla sömürge 
ülkelerdeki her kurtuluş  hareketi burjuvaziye 
darbedir. Proletarya bunu , görmeli ve sınıf 
mücadelesinde ezilen halkların desteğini al-
malıdır. Ezilen halklar da, siyasal bağımsızlık 
elde edilse bile, emperyalizm çağında ve kapita-
list sistem içinde ekonomik bağırrısalıgın elde 
edilemeyeceği bilinciyle, gerçek kurtuluşun 
vücut bulacağı  sosyalizm için proletaryanın 
saflarında olmalıdır. 

Lenin'in UKKTH anlayışı  bu teorik temele 
dayanır. Bilindiği gibi bu teorisi başta Polonyalı  
komünistler ve onların önderi Rosa Luxemburg 
tarafından eleştirilmiş, hayalcilik ve ezilen ulus 
burjuvazisine destek olmakla suçlanmıştır. Hat-
ta Lenin, Marx ile Engels'in, burjuva demokra-
tik devrirnler çağında Çek vb. halkların kendi 
kaderini tayin hakkına karşı  oluşlan örnek veri-
lerek Marksizmden sapmayla suçlanmıştır. Le-
nin bu saldırılar karşısında, K.Bilget tarafından 
Lenin'e karşı  kullanılan Ingiltere, Irlanda 
örneğine dayanmış  ve errıpeıyalizm çağında bu-
nun geçerli olduğunu savunmuştur. 

Uluslararası  Londra Kongresi (1896)nin ye-
ni bir bakışı  başlatan kararı  bilinir. K. Bilget'in 
bunu bilmemesine olanak yok. Ulusların Ka-
derlerini Tayin Hakkı'm okuduğuna göre en 
azından gözüne çarpmıştır. Bu karar, parti 
programına konulan UKKI'H maddesinin ilkesel 
temeli olmuştur. Kararda, Enternasyonal Kong-
resinin, "...bütün ulusların kendi kaderlerini ta-
yin etme hakkım tam olarak desteklediği... "ilan 
edilir. Bütün uluslar genel ifadesi sorunu belir-
siz hale sokmak amacı  taşımıyor. Polonyalı  sos-
yalistlerin talep ettikleri özel bir ayncalığı  
tanımamayı  hedefliyor. Bu kararda ezilen ülke  

proleterlerine uluslararası  sosyal-demokrasiyle 
bütünleşmeleri çağrısı  da var. Fakat bu, birinci-
nin inkarı  olarak yorumlanamaz ve ASLA Le-
nin'in UKKTH'nı  gerçek anlamda savun-
madığmın kanı tı  yapılamaz. Yine kararda 
belirtildiği gibi, "ulusal baskt ve zulüm mevcut ol-
duğu bir durumda" ezilen ulus sosyalistlerine 
nasıl ulusal kurtuluş  görevleri hatırlatıllyor ve 
bağımsızlık talebiyle ortaya çıkmalarına hak ve-
riliyorsa, onlara dünya ölçekli hedefleri 
doğrultusunda mücadeleden geri kalmamalan 
da hatırlatıllyor. Eger ortak bir amaç varsa bu-
nu hatırlatmakta bir kötülük olmadığı  gibi. art 
niyet de aranmaz. 

UKKTH'nın ne anlama geldiği konusunda 
en açık düşünceye sahip olan yine Lenin'dir. Le-
nin bu ilkeyi reddedenler kadar onu yanlış  yo-
rumlayanlara karşıda mücadele etmiştir. 0, 
şapheye mahal bırakmayacak şekilde 
UKKTH'den ne anlaşılması  gerektiğini şöyle ifa-
de etmiştir: 'Ezilen ulusun ayrılıp kendi dev-
letini kurınasıdır." Gerek enternasyonalin ka-
ran ve gerekse parti programındaki UKKITI 
maddesi Lenin tarafından her fırsatta yalnızca 
bu biçimde açıklanmıştır. Lenin'de başka anla-
ma gelebilecek herhang ibir açıklama bulmaya, 
lead etmeye çalışmak zorlama olacaktır. Ve bu 
açıklama, sadece UKKTH'nın kapitalizm 
koşullarındaki yeri bakımından değil, genel ve 
sosyalizm koşullarında da geçerlidir. "Kapitalizm 
koşullarında olabilir ama sosyalizmde gereksiz-
el:1r ve "ayrılma" biçiminde yorumlanamaz" diye-
rek itirazda bulunan Bolşeviklere karşı  da Le-
nin'in tutumu farklı  olmamıstır. Sosyalizm 
koşullarında da UKKTH geçerlidir ve Devrimden 
sonra Sovyet anayasasındaki 17. madde bunun 
ifadesidir. UKKTH dendiğinde akla gelen ilk şey 
ayrılma hakkıdır. 

Ilginç bir durumdur: o günün koşullannda 
Lenin'i bu düşüncelerinde samimi olmamakla, 
UKKTH'nı  gerçek anlamda savunmamakla 
suçlayan 	Bundçu Liebmanlar ve Uk- 
raynalı  Yurkeviglerin yerini K.Bilget alıyor. Uk-
raynalı  Yurkeviç, Ukrayna protelaraysı  
üzerindeki etkisini azaltmak için Lenin'i, 
UKKTH'nı  gerçek anlamda savunmamakla 
suçlar. Bu suçlarnaya; "Çarlığı  yıkmak bizim 
görevimiz değil" diyen PSP'liler ve topraktan 
edildikleri için "ulusal kültürü" kurtarmaya 
çalışan, UKKTH'nı  kendileri bakımından "işe ya-
ramaz" olarak algılayan Bundçular da katılır. 
Fakat diğer yandan, R.Luxemburg gibi Mark-
sistler UKKTH'nı  savunduğu için Lenini 
eleştirilirler. Bu kesimin başlıca dayanağı, 
"UKKTIlini savunmak ezilen ulus burjuvazisi-
ne çanak tutmaktir" iddiasıdır. Bunlara göre 
emperyalizm çağında ulusal bağımsızlık bir ha-
yal idi ve ezen ulus komünistlerinin görevi ezi-
len ulusun değil -çünkü bundan burjuvazi ya-
rarlanmış  olacak- ezilen ulus proletaryasırun 
kendi kaderini tayin hakkını  desteklemekti. 
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Bu durum karşısında kime inanmalı? Milli-
yetçi sosyalistlere mi, doğmatik Marksitlere mi, 
yoksa Lenin'e mi ? Lenin milliyetçileri mahkum 
ederken UKKTH'nı  "gerçek anlamda" savunmu-
yor gibi görünüyor. Fakat emperyalizm ve ulu-
sal kurtuluş  hareketler gerçeğini göremeyenleri 
eleştirirken de gerçeğin ötesinde "aşırı" 
UKKTH'cı  görünüyor. Onlan "Şovenlikle" "ezen 
ulus burjuvazisine hizmet etmekle" vb. 
suçluyor. 

Bundan çıkarılacak tek sonuç Lenin'in 
düşüncesinden ve samimiyetinden kuşku duyu-
lamayacağıdır. O, ne ulusların bağımsızlık iste-
mini görmezden gelmiştir, nede ezilen ulus pro-
letaryasımn kendi öz çıkarlarına sahip çıkması  
gerektiğini. Doğrudur, proletaryanın davasını  
her zaman ulusal çıkarların ilerisinde tut-
muş  tur, ama proletaryanın üstün çıkarları  
adına ezilen ulusun ayrılma istemini zorla 
bastırmamış  ve günü geldiğinde hiç istemediği 
halde ezilen ulus burjuvazisinin elini sıkmıştır. 
Eğer bazıları  için ortada anlaşılmaz, kanşık bir 
durum varsa bu, Lenin'in gerçek. anlamda 
UKKTH'nı  savunmamasından değil, kısmen 
O'nu anlayamamaktan ve kısmen de o gün 
içinde bulunulan karmaşık koşullardan ileri ge-
liyor. Hem ezilen, hem ezen ulus proleterlerinin 
omuz omuza savaşım verdiği koşullarda 
gündeme giren ulusal lstemlere bugün Bilget'in 
istediği türden bir yanıt vermesi kolaydır. An-
cak unutulmamalı  ki, o günün koşullarında, 
R.Lüxemburg gibi marksistler karışıklığa çözüm 
bulamayarak elenmişlerdir. Ama Lenin hem • 
doğru bir teorik perspektif, hem akılcı  bir taktik 
ve hem de dogru bir pratikle (ayrılmak isteyen 
uluslara bu hakı  teslim ederek) kanşıkhğı  
aşmayı  başarmıştır. Ne acı  ki, Türkiye gibi bir 
ülkede ulusal sorunun kendine özgü çözüm 
sürecini ancak pratiğin dayatmasıyla kavrayan 
Bilget, neredeyse yüzyıl önce, bugüne de ışık 
tutan bir teori oluşturmuş  olan Lenin'i yadsıyor. 
Oysa Kürdistanlı  sosyalistler başkasına değil, 
Lenin'e dayanarak bir fikir edinip bugünü yo-
rumlamışlardır. 

Bu noktada yanıt bekleyen önemli bir soru 
var. K.Bilget neden Lenin'i yadsıyıp, milliyetçilik 
zeminine oturan görüşler benimsiyor? Marksist-
Leninist teoride komünistlerin ulusal baskı  ve 
zulüm koşullarinda ulusal kurtuluş  görevlerini 
görmezden gelemeyeceklerini ve bağımsızlık ta-
lebiyle ortaya çıkmaya tam hakları  olduğu 
gerçeğini yeni fark ettiği için mi? Yoksa 
UKKTH'nin gerçek anlamını  yeni öğrendiği için 
mi? Yada, bir komünist olarak kendi proletar-
yasını  örgütleme görevini ve eğer bir kurtuluş  
olacaksa bunun proletarya önderliğinde olması  
gerektiğini yeni anladığı  için mi? 

Bu sorulara olumlu yanıt vermek pek yerin-
de olmaz. Bilget, Lenin'in yanlışlığını  Yugoslav-
ya ve bugünkü BDT'deki ulusal ayrışmalara da-
yandınyor. Buna Kürdistandaki durum  

eklenince manzara tamamlanıyor ve realite Bil-
get'in zihninde Lenin'in reddine dönüşerek dergi 
sayfalannda boy gösteriyor. Haklı  olarak sor-
duğu bir soru var: "Avrupa ulusları  birleşmeye 
doğru yol alırken sosyalist uluslar neden 
aynlıyor?" Bu soru tartışılabilir ancak yeri bu-
rası  olmadığından bir iki konuya açıklık getir-
mekle yetineceğiz. 

Avrupa, burjuva-demokratik devrimlerin 
yaşandığı  bir kıtadır. Bu, ulusal sorunların 
büyük ölçüde çözümlendiği anlamına gelir. 
Böyle bir alanda geçerli olan kapitalizmin eko-
nomik-siyasal ve kültürel birleştirci eğilimidir. 
Kapitalizmin bu özelliğini/eğilimini Marx da 
görür, Lenin de. Buna karşın Avrupa'da hala 
çözüm bekleyen ulusal ve azınlık sorunları  
vardır. Irlanda, Bask, Katalonya, Iskoçya vb. 
bunlardan bazilandır. Merak edilmesin bunlara 
yenileri de eklenecektir. Fransa ve Almanya'nın 
birbirlerinin topraklarında ve üçüncü devletle-
rin (Isviçre, Avusturya, Polonya gibi) toprak-
larında gözü vardır. Kaynaşmaya koşut alttan 
alta gelişen bu eğilim de var. Milliyetçi 
akımların Avrupa'ya da sirayet etmesi ihtimal 
dişi tutulmamalıdır. 

Eski SB'ne gelince: "Neden aynşıyorlar?" so-
rusu kadar, "neden aynşmasınlar" sorusu da 
hak sahibidir. Onları  birleştiren sosyalizm 
(çarpık da olsa) ortadan kalktıktan sonra neden 
ayrışmasınlar? üzerinde durulup yanıt bulun-
ması  gereken soru bu değil, sosyalizmin 
yıkılışıdır. Eğer S.B'de sosyalizmin yıkılışından 
Lenin sorumlu tutulmuyorsa, ulusların 
ayrışmasından da sorumlu tutulamaz ve buna 
dayanarak Lenin yadsınamaz 

Tam eşitlik koşullarında ulusal bölgesel 
özerlik yanlış  değildir. 

Ama mutlak da değildir. 

Bilget, "Lenin'in gerçek düşüncesi ulusal ye-
rel özerkliktir" diyor, ve buna kanıt olarak Rosa 
Lüxemburg'la giriştiği polemikten bir pasajı  
gösteriyor. Lenin bu pasajda öz olarak, temel 
önemde olan bütün ekonomik ve siyasal sorun-
ların ÖZERK YEREL DİYETLERİN değil, mer-
kezi yöntemin denetiminde/yetki alanı  içinde ol-
ması  gerektiğini ifade eder ve "Rosa Luxemburg 
Marksist olduğuna göre" der, "bunu kabul et-
mek durumundadır." K.Bilget'in bundan 
çıkardığı  sonuca göre; Lenin'in UKKTH anlayışı, 
ulusların ayrılıp bağımsız devletlerini kurmak 
değil, merkezi bir yönetim altında "özerkliktir." 

Bugüne kadar aynı  görüşleri savunmuş  
olan Bilget, tahammülün son sınırına gelmiş  bi-
rinin sabırsızlığıyla ve alaycı  bir üslupla "Ve 
Marksist olan herkes Lenin'in bu yazdiklarina sa-
vunmoiıdır!" diyor. 

Birkaç . noktaya açıklık getirmekte fayda 
var. 
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1- Makalenin bütünü, o günün koşullar-
ında, Rusya'daki ulusal sorunlann burjuva-
demokratik tarzda çözümüne ilişkin çeşitli yak-
laşımlara verilen yanıtları  içerir. Ulusal diller, 
özerklik ve merkeziyetçilik, kültürel özümleme 
vb. konularda Lenin, Liberallerden Rosa Luxem-
burg gibi marksistlere kadar birçok yaklaşıma 
eleştiriler yöneltir. Rosa Luxemburg'a yönelen 
eleştirinin nedeni çifte standart kullanmasıdır. 
Lüxemburg ulusal bölgesel özerkliği yalnızca 
Polonya için istiyor. Lenin de neden diğer ulus-
lara uygulanamayacağını  sorguluyor. Bu 
bakımdan Bilget'in vardığı  sonuç isabetsizdir. 

2 - Bilget'in de aktardığı  gibi "kapitalist 
toplum için" deniliyor. Hem Rosa Lüxemburg 
hem de Lenin bu konuda aynı  görüştedirler. 
Onları  bu görüşte birleştiren Marx'tır. Marx 
merkeziyetçiliğin kapitalizm için ihtiyaç ol-
duğunu ve sosyalizme de ancak bu yoldan 
geçilebileceğini, bundan dolayı  proletaryanın 
merkeziyetçilikten yana olması  gerektiğini 
söyler. Lenin'in "Marksist tavır" demesi ve 
Lüxemburg'un da bu görüşe `katılması  bun-
dandır. Bunu Lenin'e mal etmek ancak bu 
düşüncenin gerçek sahibini bilmemekle 
mümkün olur. Eleştiri olacaksa muhatap 
Marx'ın kendisidir. Lenin'in kusuru Marx'ı  izle-
miş  olmaktır. 

3 - Lenin "tam eşitlik koşullannda" bu 
çözümü önerir. Yani, eğer değişik uluslar 
ayrılmayı  değil de bir arada kalmayı  yeğlerlerse 
ve her türden ulusal baskı  kaldınlırsa, proletar-
yayı  bölecek ve yeni eşitsizlikler doğurabilecek 
federasyonun yerine ulusal bölgesel özerkliği 
yeğler. Bu bakımdan da Bilget'in vardığı  sonuç 
isabetsizdir. 

4 - Marksist olmak ille de bunu savunmayı  
gerektirmez. Ama Marksist olmak federasyon, 
ulusal kültürel özerklik veya bağımsızlığı  demek 
de değildir. Farklı  uluslar bir arada kalmaya ka-
rar verdikten sonra, hangi çözüm biçiminin 
geçerli veya proletaryamn sınıf çıkarlarına ya- 
rarlı  olacağı, içinde bulunulan tarihsel ve somut 
koşullara bağlıdır. Lenin için, ulusal bölgesel 
özerklik mutlak değil, sınıf çıkarları  bakımından 
tercihdir. Mutlak olan, uluslara, kendi kaderle-
rini tayin etme hakkını  vermektir. Uluslar 
ayrılmayı, bölgesel özerkliği ve federasyonu 
yeğleyebilirler. Nitekim Lenin, ayrılmalarını  iste-
mediği halde Polonya ile Finlandiya'nın 
bağımsızlığını  tanımış, ulusal bölgesel özerklik 
yerine de federasyonu benimsemiştir. Bu be-
nimseyiş  "katlanılır" cinsinden değildir; devrim-
den sonra Lenin bunun gerekli olduğuna 
inanmış  ve bilindiği gibi 1922'lerdeki merkezi-
leşme ve özerklik girişimini erken bulup 
eleştirmiştir. 

5 - Lenin'in UKKTH'den anladığı  ulusal 
bölgesel özerklik değildir. Bir önceki bölümde 
O'nun UKKTH'den ne anladığı  ortaya konmaya 
çalışıldı. Lenin, parti komisyonunda UKKTH'nin  

ne anlama geldiğini kendisinin ne anladığını  ve 
onun ne anlama geldiğini açıklamaktan bıkmış  
olacak ki, komisyon üyelerinin (ki bunlardan 
Martinov ekonomist, Goldhlatt Bundçudur) 
görüşlerini aktararak açıklar. Martinov'un tuta-
naklardaki UKKTH belirlemesi şöyledir: 

".... ulusların kendi kaderini tayin etmeleri 
teriminin geniş  olarak yorumlanması  gerektiği 
görüşündedir; Bu terim, ancak ulusların kendile-
rini ayn siyasal bütünler olarak kurmak hakkı  
anlamina gelir ve bölgesel kendini yönetme söz 
konusu değildir." 

Goldhlatt'ın görüşü: 
"Ulusların kendi kaderini tayin etme hakkına 

karşı  çıkilamaz. Bir ulus bağımsızlık uğruna sa-
vaştiğı  zaman, ona karşı  çikilmamalıdir. Pleha-
nov'un dediği gibi, Polonya, Rusya ile yasal ev-
lenmeye girmeyi reddederse; o buna 
zorlanmamalıdır." 

Lieber'in görüşü: 
"Eğer herhangi bir ulus, Rusya'nın sınırları  

içinde yaşamak istemiyorsa, elbette ki parti bu 
ulusun önüne engeller koymayacaktır." (Bkz. 
UKKTH Lenin u lusların Kendi Kaderlerint Tayin 
Hakkı  adli makalenin IX. bölümü) 

Bu alıntılardan da açıkça görüleceği gibi 
geçelim Lenin'i sonradan bu görüşü reddetmiş  
olanlar bile UKKTH'den ezilen ulusun 
ayrılmasını  anlamışlardır. Sanki Bilget'e yanıt 
veriyormuş  gibi Martinov, "bölgesel kendini 
yönetme sözkonusu değildir" diyor. Martinov'un 
bunu anlayabildiği koşullarda "Lenin 
UKKTH'den ulusal yerel-özerkliği anlıyor" de-
mek, en azından ona yönelik bir haksızlıktır. 

Birliğin Önündeki Engelleri Kaldırmak 
Bugünün de Görevidir 

Bilget, Lenin için "... ayrılıp bağımsız devlet 
kurma hakkı  gerçek bir savunu değildir. Amaç, 
birliği savunmak, birliğin önündeki engeflerden 
biri olan giivensizliğt güven çevirmektir" diyor. 

Amaç eleştiri olursa neden bulmakta zor-
luk çekilmez. Sormak gerekiyor, uluslann birliği 
önündeki engelleri kaldırmak istemekte ne gibi 
bir kötülük var? Günümüz koşullarında ulusal 
boğazlaşmadan burjuvazinin, emperyalizmin 
yararlandığı  açık değil mi? -Uluslan birbirine 
karşı  kışkırtarak ulusal 	pazar egemenliği 
altında tutan, kendi proletaryasını  "ulusun 
çıkarları" adına pasifize eden burjuvazi değil 
mi? Eger tam eşitlik koşullarında ulusların bir 
arada kalmalannda yarar varsa ve bunu 
gerçekleştirmek de ezen ulus egemenlerinin 
baskı  ve zulüm politikasıyla yarattığı  
güvensizliği ortadan kaldırmaktan geçiyorsa, 
bunu yapmaya çalışmakta ne gibi bir kötülük 
olabilir? Bugünkü çözülüş  karşısında, ulusların 
kaynaşması  doğrultusundaki tarihsel eğilimi ve 
bu genel doğruyu unutmak doğru olur mu? 
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Lenin'i UKKTH'nı  gerçek anlamda savun-
mamakla suçlayan Bilget, aslında kendisini an-
latıyor. Bu yazıdan anlaşılan Bilget'in UKKTH'ni 
gerçek anlamda savunmadığıdır. Önce "ezen 
ulus komünistleri ulusal sorunun çözümünü, 
ayrılıp bağımsız devlet kurma hakkı  olarak sa-
vundular mi; uluslann tarihsel ve nesnel gerek-
sinmelerine, ulusların hak eşitliğine gerçekten 
sahip çıktılar mi?" diye sormak ve ardından da " 
ASLA" yanıtını  vermek ancak ve ancak ne sa-
vunduğundan emin birinin işi olabilir. Bilget, 
Lenin'i doğru yorumladığından o kadar emin ki, 
O'nun adına itirafta bulunmakta sakınca 
görmüyor ve ezilen ulusun aldatılmışlık psikolo-
jisiyle Lenin'e ateş  püskürüyor. O'nu ulusal so-
runa önem vermemekle suçlayan Bilget, sınıf 
sorunlarına önem vermeyerek ulus zeminine 
oturuyor. Bu bakış, yanlızca Lenin'in ulusal so-
run anlayışının reddi değildir, aynı  zamanda 
sosyalizm fikrine de reddiyedir. "Ulusun hak-
ları, ihtiyaçları" vb. bunları  Bilget yeni keşfetmiş  
olabilir ve bunlara aşırı  paha biçebilir ama 
yıllardır bunlara işaret ediliyordu. Sorun bu 
değil, sorun, "ulusal hakları", "ihtiyaçları" vb. 
gaspedilmiş  bir halkın, şu emperyalizm 
koşullarında ve kapitalizmi doya doya yaşamış  
olmanın bıkkınlığı  içinde hangi yönde, kendi ka-
derini tayin etmesi gerektiğidir. Şimdiye kadar 
Kürdistanlı  sosyalistler bağımsızlığı, emperya-
lizmden ve sömürgeci devletlerden Kürdistan'ı  
anndırarak sosyalizmi inşa etmenin aracı  ola-
rak yorumladılar, amaç olarak değil. Geçmişte 
Lenin, ezilen ve sömürge halklara ulusal kurtu- 
luş 	hedefini 	gösterirken 	sosyalizme 
yönelmelerini, kapitalizm gelişmesini için erken 
görüyordu. Tıpkı  Polonya, Irlanda vb. ülkelerin 
bağımsızlığını  isteyen ama oralarda proleter bir 
devrim beklemeyen Marx gibi. Fakat 20. 
yüzyılda Lenin, Polonya ve Irlanda'nın istisna 
olmaktan çıktığını, emperyalizmden kurtuluş  
sorununun genel olduğunu ilan etti. 
Günümüzde de, salt ulusal kurtuluşçuluk, salt 
ulusun hakları  vb. yeterli değildir. Çünkü en ge-
ri sömürgelerde bile kapitalizm, sosyalizmin 
inşası  için bir temel yaratmıştır. Ezilen ulus 
sosyalitleri, sosyalizmin inşası  için Lenin'in 
gözettiği kapitalizmin gelişmesini hemen hiç 
gözetmek durumunda değildirler, çünkü kapita-
lizm, Kürdistan gibi ülkelerde bile bir hayli yol 
almış, egemen üretim biçimi olmuştur. 

Fakat Bilget'in itirazları  bitmiyor. Ezilen 
ulus burjuvazisi aynldığında, ezen ulus 
komünistlerinin "zor kultanmama" tutumunu 
begenmiyor. Bu "... komünistlerin iradesi 
dışidadır. Kabul ediyor olmaları  bir zorunluluk-
tur" diyor ve ekliyor. "Kaldı  ki, günümüzde ve 
yakın geçmişte (1917 sonrası) bu anlayışın sahip-
leri rrlııslann bağımsızlık ilanlar karşısında 
saygılı  ue hoşgörülü olmak bakımından tertemiz 
değillerdir." 

Zor kullanmamayı  zorunluluk olarak 
algılamak erdemliliktir ve Lenin ile Stalin bu- 

nun bilincine varmışlarsa eleştirilecek değil, 
örnek alınacak bir tutumdur bu. Açıktır, yüzyıl 
sonra bile uygarlık şampiyonu dünya egemenle-
ri bunun bilincine varamamışlardır. Ezilen 
halkların sırtında en modern silahlarıyla boza 
pişirmeye devam ediyorlar. Demek ki; Lenin ile 
Stalin'in düzeyine bile varılmamıştır, yeni Lenin 
ve Stalinler çıkıncaya kadar varacağı  da yoktur. 
Diğer yandan, Lenin ile Stâlin'i ulusların 
bağımsızlık ilanları  karşısında "tertemiz" olma-
makla suçlamak, o günün koşullarından haber-
siz olmakla birdir. Hele hele çok daha farklı  ve 
rahat koşullarda temiz kalmayı  başaramamış  
birinin bu eleştiriyi yöneltmeye hiç hakkı  yok-
tur. Bugünden bakıldığında, o günün 
koşullanndan bağışık ele alındığında, birçok 
şeye yanlıştır demek kolaylığı  var ama bu yak-
laşım ne tarihi doğru yorumlayabilir ne de 
günceli. 

Marx ile Engels'i ulusal sorun konusunda 
Lenin'den ilerde görmek bir başka yanılgıdır. 
Unutmamalıdır ki, geçmişte ve günümüzde bu 
konuda en çok eleştiri alan Marx ile Engels'tir. 
Yine unutmamalıdır ki, UKKTH'nı  reddeden Ro-
sa Lüxemburg Marx ile Engels'i Lenin'in 
karşısına dikmiştir. Ulusal sorun konusunda 
Marksist teoriye en büyük katkılar Lenin'den 
gelmiştir. Bunu görmemek en büyük eksikliktir. 

Bir başka yanlış  daha: Bilget, Marx ile En-
gels'in, ulusların birliğini, bağımsızlık sonrası  
bir süreç olarak gördüklerini söylüyor. Lenin'i 
ise bunu bilmemekle veya anlayışının farklı  ol-
duğunu söylemekle itham ediyor. Lenin'in yeni-
den okunmasını  öneren Bilget'in Lenin'i oku-
yup okuyamadığı  büyük bir soru olarak orta 
yerde duruyor. Çünkü Lenin, "SOSYALIST 
DEVRİM VE ULUSLARIN KADERLERİNI TAYIN 
HAKKI (TEZLER) adlı  makalesinde (Bkz. 
UKKTH) aynen şöyle diyor: 

"Nasıl ki, insanlık, sınıfların ortadan 
kalktığı  döneme ancak ezilen sınıfın dik-
tatörlüğünün sürdüğü bir geçiş  dönemini 
aşarak ulaşabilirse, ulusların kaçınılmaz olan 
bütünleşmesine de ancak bütün ezilen ulus-
ların kurtulduğu yani ezen ulustan ayrılma 
özgürlüğüne kavuştuğu bir geçiş  dönemini 
aşarak varabilir." 

Peki sorun nedir? Bilget bunları  bilmiyor 
mu? Elbette ki biliyor ama bugüne kadar nasıl 
hep ulusal sorunun önemini vurgulayan Le-
nin'in bu yanını  görmezden geldiyse, bundan 
sonra da olumsuz anlamda, görmezden geliyor. 
Pratiğin baskılanması  altında Lenin'i tek yanlı  
anlamayı  sürdürüyor. Kendisinin tek yanlı  yo-
rumunu Lenin'in bütünsel görüşü sayıp redde-
diyor. Yani, bir sarkaç gibi bir uçtan diğer uca 
savuruluyor. Anlaşılıyor ki, sorun Lenin'i oku-
mak değildir. Sorun onun ve Marx'ın yöntemini 
koruyup, somut duruma en uygun çözümü bu-
labilmektedir. Günün ihtiyacı  budur ve bu ihtiyaç, 
herkesten çok Lenin'i yadsıyan Bilget için 
geçerlidir. 
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~'i'ıı} iJY..vt~. . n}ı~ t̀•~•.C•~}~n.l..{-Y.'n.. .;~;.~ 	ı~ NN .-ii,. . •.•  ;;}!~*4- .• 	 v:~'..n 	i-}.-.~~•aC{-. 	nv.w~.::. -{•F : 
... .. 	.. . 

~n~.-.'~:'.: ".. U:x~ı  ̂ .f-Y.. t• 	vın^v.ı:{'ııt:}r 	 :ri-vt+.-...:::.,x.,~::a•r.::t::ı:•:•:~}..~:..3:: 	:...:l  
Li;~. 	?:::ii• . .t 

; ~ :};~,.,.~•~~~:~:~¥•{:<:~E :;- .:G:.• .~•.~r."..•~i"•Ric;~.ı::,;.}o-«x:v.;~x.t: 
4 	̀,jy~.~~. 
~ ' N.•. 

~ ~ ~ ~ ~ ~lv i' . ı  j • ı  M •n' n ' v'~. • 

Rusya'da Zamlara ve Yeltsin 
Hükümetine Karşı  Komünist Yürüyüş  

Federasyona 
Komelên 

Kurdıstanê 
Lı  Swed Kongra 
xwe 12 Çekır. 

Dı  22-23 Sıbatê da Federasyona Ko-
melên Kurdistanê lı  Swed, lı  bajarê 

ı  Stockhohnê Kongra xwe ya gışti pêk 
ani 

Jı  146 nûnerên (delege) kü jı  42 Ko-
melên* edamê Federasyonê hatıbûn 
helbıjartın, 114 naner amade ban 0 her 
wıha Kongrê hat vekınn. 

Pışti kû Kongrê divan helbıjart, a jı  
bo biranina şehidên Kurdıstanê dekak 
rawestiya; gor rojeva xwe kır. 

Mivanên k0 jı  hın parti yên Swed a 
Federesyonun gelên dın hatıbûn Kongrê, 
pışgınya xwe jı  têkoşina gelê Kurd ra ' 
nişan dan a serfıraziya Kongrê xastın. 

Pışti kü, organên Federesyonê ra- 
porên xwe pêşkeş  kıruı  0 ew hatın rusi- 
pikırın; Kongre derbasi mada destûrê H. 

Mınegeşên her mezın lı  ser du xalên 
destûrê Ica hatıbün pışniyar kırın der- 
ketın. 

Pışniyara yêkem jı  Komela Jınên 
Kurd lı  Stockholmê hatı  bû. Gor 

I pışniyarê dıbe xala li ser Komela Jınan 
usa bı  hata gohartın: "Yeketiyek Jınên 
Kurd lı  Swed bê organize kum a 
nûnerên xwe gor hejmara endamên kû dı  
Kongra Yektiya unan da beşdann bên 
helbıjartm, a mafê wani beşdari Kongra 
Federesyon hebe". Lê pışniyar nehat qa- 
bul kuın. Her çıkes pışniyarê ji nivi 
pırtır deng gırtın ji, jı  ber Ica gor destûrê, 
jı  bo guhartına xalên destûrê 3/2 pırani 
dengan pêwist IA qabul hatın. Her wıha 
pışniyarek ji, jı  bo çekınna Kongra Fe- 
deresyonê heba. Gor pışniyarê; dıbe 
"Kngra Federesyon ne salê carê, du sala 
carê be çekırın". (Gor destûrê Kongra 
Federoesyon salê carê ye.) Vê pışniyarê 
ji, bı  kêınasıya 4 dengan wenda ku. 

Ev pışniyar, her sa Kongrê dawi ji 
hat pışniyar kırın lê nehat qabul kuın. 

Kongrê, organên Federasyonê ji nu 
1 da helbijartin a se biryarên konkret 

kırtın: 
1- Jı  bo helbıjartına lı  Kurdıstana 

Başür yê heyetek jı  3 kesan bışine 
' Kurdıstana Başür. 

2 - Federesyon bı  nave Kongrê yê 
ı  jwı  hukumetê 0 parti yên Swed daxwaza  

bike kû, lı  dıj rasismê a dujmınatiya pi- 
yani hın tedbiren konkret bdcre. 

3- Federasyon, yê namek jı  
hükümeta Tuk ra bışine 0 teröra devlata 
Tırk lı  Kurdistan protesto bike. 

*Federasyona Komelên Kurdıstan lı  
' Swede dı  1980 da hatê damezrandın.Iro 

nazi 8.000 endamên xwe hene Jı  xweyni 
çar parçên Kurdıstane, Kurdên Sovyet û 
Lübnan ji dı  Federasyon da cıh dıkrın. 

9 Şubat pazar günü Moskova'da 
100 bini aşkın kişi zamları  ve 
hükümetin politikasını  prötesto etmek 
için yürüdü. 

Yeltsin'ci 	Moskova 	valisi 
G.Popov yürüyüşleri yasakladı. 

Yasağa rağmen onbinlerce 
komünist, 24 Şubat'ta Sovyet Ordu-
su'nun 74. kuruluş  yıldönümünü kutla-
mak için yürüyüşe geçti. Moskova poli-
si ile göstericiler çatıştı. 

Darbe sonrası  suskun ve durgun 
olan Rusya ve diğer bazı  eski Sovyet 
Cumhuriyetlerinde, bir hafta gibi kısa 
bir süre içinde iki ayrı  yürüyüş  
düzenlendi. çeşitli haber ajanslarmın 
bildirdiğine göre, Rusya'daki bütün 
Komünist Parti ve grupların organize et-
tiğ; 9 Şubat yürüyüşüne 1000 bin; 24 
Şubat yürüyüşü ise 30 bini aşkın kişi 
katildi. Lenin portresi ve Kızıl bayrak-
lann dışında en çok göze çarpan pan-
kartlarda; "Yeltsin hükümetinin istifa et-
mesini, Sovyetler Birliği'nin yeniden 
kurulmasını, Halk kongresinin hemen 
toplanmasını  ve Sovyetler Birliği'ni 
dağıtanların cezalandırılması" gibi ta-
lepler yer alıyordu. 

Iki gün sonra, Yeltsinci Moskova 
valisi G. Popov yüzbinlerin taleplerin-
den korkmuş  olacak ki yürüyüşleri ya-
sakladı. Fakat yasağa rağmen 24 
Şubat'ta yaklaşik 30.000 komünist Sov- 
yet 	Ordusu'nun 74. kurulşu 
yıldönümünü anmak için Moskova'daki 
"Meçhul Asker" anı tı na yürüdü. 
Yürüyüş  kortejini amtın bulunduğu 
Manegeplatsen'e sokmayan binlerce po-
lis ile yü -0)44çü1er arasında çatışma 
çıktı . Kortej, Yeltsin ve hükümeti aley-
hinde sloganlar atarak alanı  terk etti. 

Sovyetler Birliği'nin yıkılışından 
sonra iktidara oturan Yeltsin, kapitaliz-
me ve pazar ekonomisine dönüş  prog-
ramım hemen başlattı. Ilk elden fiyatlar 
serbest bırakı ldı. Zamlar birbirini izledi. 
Hükümetin raporuna göre, Aralık 
1991'den bu yana fıyatlarda %350, sen-
dikalann raporuna göre %500-600 arası  
'bir artış  oldu. Daha şimdiden halkın 
yarısından fazlası  temel gıda maddeleri-
ni satın alabilme gücünden yoksun. 
Yeltsin'ci Moskova valisi, halkın 
%95'inin açlıkla kaşı  karşıya olduğunu 
belirtiyor. 

Son araştırmalara göre, son 5 ay 
içinde proteyin alımı  yarı  yanya 
düşmüş, kalori alımı  5 kat azalmış  du-
rumda. 

Daha önce üretim dallarının çeşitli 
Cumhuriyetler'e bölünmüş  olması  ve 
mal değiş  tokuş  mekanizmasının Sov-
yetler Birliği ile birlikte yıkılması, duru- 

mu daha da kritikleştiriyor. 
Rusya, diğer Cumhuriyetlere tica-

ret, ortak para birimi ve merkezi bir 
bankanın yaratılmasını  dayatıyor. Bu 
gerçekleşmediği takdirde, diğer Cumhu-
riyetlerle yapacağı  bütün ticareti dolar 
karşılığı  yapacağı  ile tehdit ediyor. En 
azından, şu an hem Ukraynia, hem de 
Kazakistan öneriye sıcak bakmıyorlar. 

Bütün bunlara, Karadeniz filosu 
ve Kırım adasının kime ait olacağı  
çelişkisi; Rusya'da değişik azınlıkların 
milliyetçi temelde hoşnutsuzluklar, ve 
yeni kurulan devletler arasında varolan 
siyasi ve ekonomik anlaşmazlıklar da 
eklenince "Bağımsız Devletler Toplu-
luğu"nun ekonomik, siyasi durumu da-
ha da çıkmaza giriyor. Çıkmaza sok-
makla kalmıyor, BDTnin yaşayıp 
yaşayamayaca ğı  konusunda koskoca 
bir soru işareti bırakıyor. Hergün gide-
rek kötüleşen geçim koşulları , Sovyetler 
Birliği'nin lağv edilmesi ye bununla bir-
likte işçi ve emekçilerin daha önce sa-
hip oldukları  bazı  sosyal-siyasal hakları  
yitirmeleri, 	son aylarda emekçi 
yığmlann değişik biçimlerde protesto-
lanna yol açtı. 

Ocak ayı  içinde Moskova'da 
hemşireler ve hastahane personeli 
çalışma ve yaşam koşullarının 
düzeltilmesi amacıyla greve gitti. Sibir-
ya ve Komi maden ocaklannda maden 
ışçileri uyan grevleri yaptı. Leningrad 
da taxi şoförleri zamları  protesto ve 
maaşlarının artınlması  için greve gitti. 
Benzer eylemler diğer Cumhuriyetlerde 
de yapılmakta. Şimdilik, grevler ve pro-
testo eylemleri biribirinden bakımsız ve 
lokal gelişmekte ama, birçok yetkili ve 
bağımsız çevreninde belirtitği gibi, "ses-
sizliğin arkasında büyük bir fırtına" var. 

Bu 	eylemler, 	Sovyet 
emekçilerinin onyıllardır mücadele ile 
elde ettikleri hakları  kolay kolay teslim 
etıneyeceklerinin işaretleridir. 

Ancak, Rusya ve diğer Cumhuri-
yetlerde reel sosyalist anlayışın ya-
ratmış  olduğu tahribatlann yığınlar 
üzerindeki etkisi sürüyor. Sosyalist de-
mokrasiyi, Marksist-Leninist ideolojiyi 
emekçi iktidarının kaçmılmaz bileşeni 
olduğunu savunan çeşitli komünist 
örgütlenmeler ise, henüz yığınlann des-
teğini kazanmış  değiller. 

Bu gün, Yeltsin politikasının alter-
natifi ne eski Komünist Partisi, ne de 
Ordudur. Bu politik kaos, eski Sovyet 
Cumhuriyetleri hakkında belirsiz bir ge-
leceğin işaretlerini veriyor. Ancak belki-
de bu sessizlik ve kaos, bir futınanın ha-
bercisidir. 
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ALİ  YAYLACIK 
KÜRDİSTAN DEVRİMCİ-SOSYALİST HAREKETININ 

YILMAZ BİR NEFERİYDİ . YİĞİT VE YILMAZ KİŞİLİĞİ  
BİZE (ÖRNEK OLCAKTIR. 

ŞEHIT OLUŞUNUN 13. YILINDA ANISI MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR. 
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