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Ali YA YLACIK Hücyin A YDlN 

ONLAR SOMÜRGECILIGE, EMPERYALIZME VE YERLI GERICILIG E KARŞI 
BAGIMSIZLIK, DEMOKRASI, BIRLEŞIK VE SOSYAL İST BIR KÜRDISTAN 

YARATMA SA V AŞlMIN ÖN SAFLARlNDA YER ALDlLAR, DÜŞMAN 
KURŞUNLARININ ILKHEDEFIONLAR OLDULAR. 

SA V AŞIMLARI SÜRECEK. ON!;ARI ANlYOR, 
MÜCADELELERI MÜCADELEMIZE 
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KARKEREN HEMU WELATAN Ü GELEN BINDEST YEKBIN 1 

TEKOŞİNA 
SOSYALİST 

STOCKHOLM "KÜRT KONFERANSIN"NA NASIL BİR 
KARAR TASARISIYLA GİTMELİ ? 

*** 
SAYIN DiVAN BAŞKANLICI, SAYIN DELEGELER 

*** 
KÖRFEZ KRİZİ" VE "KRIZ"Lİ YAKLAŞlMLAR 

*** 
GERİCİ SAVAŞA KARŞI TUTUM VE SAVAŞ 

SONRASI DURUM 
*** 

HAKSIZ SA V AŞ ..VE D.EVRİMCİ BARIŞ PROGRAMI 
UZERINE TEZLER. 

*** 
KÖRFEZ SAVAŞJ: 

EMPERYALİSTLERİN HEDEF'İ DÜNYADA YEN1 BİR 
BASKI DÜZENİ KlJRMAKTIR. 

*** 
KÜRTÇENİN "SERBEST BIRAKILDIGI?' BİR 

ALDATMACADIK 

KURDAN JI BİR MEKIN ! 
*** 

BASINA AÇIKLAMA 
*'*'* 

"CANlM, O BAGLARDA, O KAYALIKLARDA ŞÖYLE BİR 
DOLAŞMAK İSTİYOR" 
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tekoşina sosyalisı 

DEGERLI DOSTLAR, 

YENI YIL, 

OKUYUCU MEKTUBl! 

ONA MÜNDEMlÇ OLAN YENI UMUT VE KA VGALARIYLA, 
YINE GÜMBÜR GÜMBüR KAPIMlZf ÇALMAKTA. 
ZORLU MU ZORLU BIR !991 EŞlKTE IKEN, 
DÜNYATAB LOSUNDAKl BÜYÜK ALT-ÜST OLUŞLARA KARŞlN, 
ESASI TEŞKIL EDEN DE TEMELLI BIR DEÖ!ŞIKLIK YOK: 
BARIKADlN lK! YÜZÜNDEKI KAVGA, 
YENI BIÇIMLENlŞLERl ILE KlRAN KIRANA DEV AM EDIYOR. 

SON SOZ DANA S0YLENMEYEY1PTE, 
BlTMEMIŞ BIR HESAPLAŞMANIN KAVGASI SÜRMEKTEYKEN, 
KUZEYLI BARBARLARlN "KARA DÜŞÜ", 
TÜM !NSANLIG!N BIR KEZ DAHA "MAHKUM" EDILMEK lSTENDlGI, 
SALDIRCAN BIR KARA BASANDA lFADESlNl BULUYOR 
VE DE KllZEYIN BARBARLARIYLA DEGERS!Z EPIGONLARI, 
BU "KARA DÜŞ"LERlNl GERÇEKLIYEBILMEK lÇIN BIZLERI, 
SOSYALIZMIN "CENAZE" TÖRENINE ÇAÖIRIYORLAR. 
BÜYÜK YAYGARALARLA DÜZENLENlLMESliDÜŞÜNÜLEN BU TÜRENIN, 
KOP KALABALIGINI ISE, 
V AZGBÇENLER VE TESLIM OLANLAR OLUŞTURUYOR ... 

BU TÜR SERAMONlLER ARAS!NiDA, 
'ATEŞ VE IHANET'LE ÇITIŞMiŞ TRAIEDILERIN, 
ÖNEÇlKAN OLIJMSllZ OORONGOLERI, 
ÇAPLI BIR DEMORALI7-AZYONDAIDEVREYE SOKARKEN, 
B!R ÇOK ŞEYDE SARS.ILII' SA VRULUYOR. 
IŞTE "ELVEDA- Çi!GIRTKANLIKLARl !... 
lŞTE I'UKUY AMA'NIN UCUZ ~KEHANET"LER! L 
YA DA VD'LE:Rl VD"il.ERi L. 

HASlll NEVABSA VE YA 'NERŞEY', 
TAM lSTI:MINDENVE DÖRT OORTLÜGÜNDEN, 
KUZEYLI!IIADO!LARIN 'DEÖlŞlMlNE SU TAŞlYOR 'MUŞCASINA KI BIR IMA!LA, 
UMUDUN VE SEVDANlN EMEKLE OR'OLMOŞ 

VAZGEÇiLMEZ BAŞKALDlRlSINA SALDlRIYORLAR. 

1991 'DE NEY AZlKTIRiKI KllZEYLIBARBARLARIN, 
INSANLIK'TARIHINE MALETMEK İSTEDIKLERI, 
BÖYLESINE l<ll 'M C!1RÜMLE KARŞI KARŞIY A YIZ. 
INSANAL ÖZÜNE ,DöNME KAVGASINJN AG!R BEDELINI, 
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1991 'DE öDEMEKTE BIR AN D AH! DURAKSAMIYACAK OLAN BAŞKALDlRAN lNSANLIÖIN, 

GÜNEY CEPHESI BU OLUMSUZLUÖU YENMEYE CÜR'ET EDEREK, 
ZAFERLERINEN ZORU OLAN 'YENILGI'YI KAZANMA YA ÇALlŞACAKTlR ... 
KARANL!ÖIN ÜRETKEN DlYALEKTlÖl ILE DEVINECEK OLAN BU ÇABALAR, 

SlNIRSIZA YAKIN KI KOLLEKTIF !NSAN IRADESi, 
VE ONUNTARİH BILINCI lLE TAÇLAND!R!URSA, 
KUZEYLlLERIN BIZLEREDAY A TTIÖI SAHTE Y AZG!'NIN AŞILABILMES!, 

ELBETTE OLASI OLACAKTIR ! ... 

TÜM BUNLARDAN ÖTÜRÜDÜR KI, 
KOMüNIZMIN ENGIN ÜTOPYA UFKU 

VE DEVRIMCI ROMANTIZMINDEN SOYUfLANMASI, 

KESINLIKLE OLASI OLMAYAN, BAŞKALDlRAN INSANL!CIN VAROLUŞU, 

ONA DAYATILAN TÜM KARANLlKLARA VE 'HAFIFLIK'LERE KARŞlN, 

DEVRIMCI PRAKSIStYLE DÜNYA Y1 D BÖlŞTIREREK TOPLUMSALLAŞT!RMA, 
VE DE GÜNDELIK HAYATIN DEVR!MC!LEŞTIRILEREK ESTETIZE EDlLMEsl!ÇlN, 

TARİH lNSANLIOIN GÜNDEMINE, 
SOSYALIZMIN IKINCI BÜYÜK DALGASININ ÖRÜLMESINI KOYMAKTADlR. 

VE DE 'OL HIKAYAT'T A KAYDEDILDl Cl ÜZERE: 
SEVDANIN EMEK, DIRENÇ VE BAŞKALDIRI OLDUGU, 
SPARTAKOS'DEN KOMÜN'E VE EKIM'lMlZE DEOIN KI SEYR-Ü SEFER IÇINDE, 

GEÇMIŞIMIZDE GELECEO!M!ZlN YOLUNU AÇACAK OLAN NE V ARSA, 

ONLARlN SENTEZINE DENG DÜŞEN BIR RÖNESANSLA, 
199! 'DE DE BAŞKALDlRMAK ÜZERIMIZE 'FARZ'DIR,. 

ÖYLE ISE, TÜM DEVASA GÜÇLÜKLERINE VE DEZAV ANTAJLAR!NA KRŞ!N, 
YENI YIL, TESLIM AL!NMAY AN BAŞKALDlRlLARlN 

ISRARLIUÖIYLA YARATILAN UMUTLARJN, 

REKONSTRÜKS!YON'A GEREKSINIMI OLAN DEVRIMCI PRAKSIS!M!ZIN, 
BIR EYLEM OLARAK KOLLEKTIF AKLIMJZIN, 
YENIDEN KURMAK IÇINDE YIOINSALLAŞMIŞ DEVRIMCilRADEM!ZlN, 
VE DE YOKSUL, 'ILERI' GÜNEY'lMlZIN, 
DÜNY AM!ZlN GÜNEY'lNDE.Kl ATEŞ HAT'TINDA , 
SAVAŞÇI BIR ÖN MÜFREZE OLMA ONURUNA SAHIP OLAN, 
BOTAN'ULARIMIZIN, lŞÇ1 VAROLUŞLARIMIZIN OLSUN.- DlÖEREK; 
ÇALIŞMALARIN!ZDA BAŞARI DILEKLERIMLE, 
SELAM, SEVGI VE DOSTLUK Y AZIYORUM SIZLERE.. 
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tekoşina sosyalisı 6 

STOCKHOLM "KÜRT KONFERAN
SIN"NA NASIL BİR KARAR TASARI

SIYLA GİTMELİ ? 

Bilindiği gibi 2-4 Kasım !990 tarihle
ri arasında Stockholm'de yapılması gere
ken ikinci "Kürt Konferansı" 15-!7 Mart 
ı 99 l wrihine ertelendi. Komiıc başkanı 
C. H. Hcımansson buna gerekçe olarak 
"davet edilen kimi uluslararası kunıluş 
temsi!cilcri"nin tespit edilen t.1Iihte gele
meyecekleriııi göstermişti. Herkes gerçek 
nedenin bu olmadığını biliyor. Körfezde 
başlayan kriz nedeniyle değil Hermans
son, dünyanma tek sahipliğine oynayan 
ABD bile böyle bir konferans 
diizenleyemczdi. Çünkü bütün emperya
list güçlerin Irak'ın işini bitirmek için 
TC gibi sömürgcci devletlere ihtiyacı 
vardı. Bundan dolayı söıniirgccilcrin 

öfkesini çekecek bir girişimde bulunmak 
yerine "beklese de olur" "Kürt Konfe
ransı"m ertelediler. 

15-!7 Mart tarihlerinde de Konferansın 
yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil. 
Bu, bütün şiddetiyle silrmekte olan em
peryalist savaşa bağlı. Savaş şu veya bu 
şekilde biıerse, büyük bir olasılıkla Kon
ferans yapılacak. Aksi durumda yeni bir 
erteleme kararının gündeme gelmesi 
sürpriz olmayacaktır. 

savaş bitsin isterse bitmesirı; 
ister konferans yapı ls ın isterse 
yapılmasm; ulusal kurtuluş hareketinin 
katettiği yol, uluslararası arenalarda sa
vunu!acak bir proğramm oluşturulmasını 
zorunlu kılıyor. Özellikle sosyalistler 
böyle bir ortak proğrama sahip olmalı ve 
gerek günlük ajiıasyoıı ve propagaııdada, 
gerekse "Kürt Konferansı" gibi platform
larda savunınalı, karar halini alması için 
çalışmalıdırlar. 

Savaşın sonucu belli gibi. Beklenme
dik gelişmeler (bölgede savaşa yeni 
güçlerin katılması veya ittifakın 

dağılması gibi) o!mazsıı ABD liıler· 

liğindeki emperyalist güç lrak'ı, en 
azından kendi sımılaıma çekilmeye zor
layacak (burda durmasının da garantisi 
yok). Bölgede birtakım yeni 
düzenlemelere gidilebilir. Statükoyu 
pekiştirecek askeri ve ekonomik 
düzenlernelerin ötesinde F ilistİn ve 
Kürdistan sorunu da ele alınınayı bekliy
or. Daha şimdiden, kapalı kapıların 

arkasında görüşmeler yapılıyor ve çeşitli 
"çözüm"ler iireıiliyor. Bu "çözum"Jerin 
yine sömürgecilerin ve emperyalistlerin 
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'ıekoşina sosyalist 

çıkarları dogruıtusunda olduğunu belirt

meye gerek yok. 
Emperyalistlerin amaç(lar)ı ve bu 

amaç(lar)a varmak için politikaları belli. 

Amaç: mevcut slatukoyu birtakım 

"rütuş"larla korumakıır. Politika: 
sömurgeci devletlerin yanısıra Kürt 

ulusal güçlerinin bir kısmını da saflarına 
almaktır. Sosyalistlerin de politikası bel

lidir. Bağımsız, birleşik, demokratik 

Kürdistan! Emperyalistler amaç-(lar)ına 

varmak için bütün güçleriyle çalışıyor. 
Sosyalistler bu çalışmaları izliyor, 

sonuç ne olacak diye büyük bir merakla 
bekliyor. Gerçekten yapılabilecek bir 
şeyler yok mu? 

Elbette ki vardır. Öyle zamanlar olur 

ki, koşullar elveımiyor olsa da harekete 

geçmek "boyun borcu" halini alır. Sosy
alist hareketin dağınıklığı ve bölün

müşl!il1;ünün bilincindcyiz. Tek tek 

örgütlerin yukardaki gereklili)li yerine 
getirilecek denli "güç" olmadıklannın da. 

Bu gerçeğin bir yanı. Diğer yanı ise, po

litik tavır açısından ve amacın kitleler 
nezdinde bilince çıkanlması bakı-mından 

harekete geçiıilebilecek bir potansiyelin 
varlığıdır. Sözkonusu olan bir irade 

ortaya koymak ve potansiyeli, belir

lenmış politika çerçevesinde harekete 
geçirınekıir. 

Bize göre sosyalistler, Konferans 
gününe kadar, örgütsel faaliyeıleri 

dışında ortak bir plaıfonn olarak şunları 
yapabilirler ve yapmalıdırlar da. 

Yurt içinde ve dışında yoğun bir ajita

syon ve propaganda ile Kürdistan'ın ka 

derinin Kürdistan halklarının iradesine 

karşın Konferanslarda vb. belirlenemeye-

7 

ceğini anlatmak. Çeşitli toplantılar 

düzenleyerek sosyalistlerin ne istediğini 

açıklamak. Pariste olduğu gibi, Stock

holm'de de Kürdistan'ın bölilnmüşliiğünü 
gizleyen ve Kürdistan halklarının kendi 

kaderini istediği yönde tayin etmesine 

ket vuran her türlü kararın 

tanınmayacağını haykıran miting, 

yürüyüş ve gösteriler düzenlemek. Sosy
alistlerin, tamamiyle Kürdistan hal

klarının çıkarlarını dile getiren "Karar 

Tasansı"nı içerecek bildiri, broşür ve 
bültenlerle toplumun en ücra köşelerine 

ulaştınnak. Başta Kürdistan emekçileri 

olmak üzere bütün halk kesimini: 
Avrupa kamuoyunu: devrimci
demokratik kurum ve kuruluşlan: sosya
lisı ve komünistleri sözkonusu "Karar 

Tasarısı"nı desteklemeye davet eunck. 
Ortak sorumluluk bilinciyle ve azami 

çabayla yaklaşıldığında olumlu sonuçlar 
elde etmek müm-kündür. Böyle bir 

ortak faaliyet aynı zamanda sosyalist 

hareketi daha da kayııaşuracakur. Teori
nin çözernedilli kimi sorunlarm pratik 

tarafından rahatlıkla çözüldü~ü çokça 
görülmüştür. Önemli bir konjonktürden 
geçiyoruz. Bu konjonktür, ulusal dar 

görüşlü, reformisı ve her türden 

sıatükocu anlayıştan farklı olduJlunu 
gerçekten ortaya koyma ihtiyacı duyan 
her sosyalist örgüt ve birey için yakalan

ması gereken önemli bir fırsaıur. 
Konferansa şu "Karar Tasarısı"yla gi

dilmelidir. 
1. Kürdistan, Türkiye, Iran, Irak ve 

Suriye'nin işgali altmda bulunan bir tek 
ülkedir. 

2. Mevcut sıatüko Kürdistan hal
klarının iradesine karşın, emperyalisıle 
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tekoşina sosyalist 

rin ve sömürgeci devletlerin çıkarlarına 
uygun tarzda oluşturulmuş; başta Lozan 
Antiaşması olmak üzere çeşitli 
antlaşmalarla resmileştririlmiştir. 

3. Kürdistan halklannın nezdinde 
bölünmüşlüğün ve bölünmüşlüğü resmi
leştiren antlaşmalan hiçbir meşruluğu 
yoktur. 

4. Kürt halkı ulusal kimliğine sahiptir 
ve en azından o 'nu özgürlüğünden 
mahrum kılan ezen uluslar kadar Kendi 
Kaderini Tayin Hakkına kayıtsız şartsız 
sahiptir. 

5. Sorun "Dil ve KiHtürıı sorunu 
değil, ülkesi emperyalist ve bölgenin 
dört söınürgeci devleti tarafından 
bölünmüş bir halkın ba-ğımsızlık ve 
birleşme sorunudur. 

6. Bütün emperyalist devletler elini, 
sömürgeci devletler ordulannı Kürdis
tan'dan çekmeli, Kürt halkının kendi ka
derini tayin hakkı meşru görülınelidir. 

7. Kürt halkının kendi kaderini tayin 
için verdiği her türlü mücadele haklı ve 
ıncşrodur. 

8 

8. Kürt halkı, kürdistan'da yaşayan tek 
halk olmadığım, kendisi dışmda çeşitli 
milliyetlerden halkların bulundugunu 
kabul eder ve Kürdistan'ı onların da 
ülkesi olduğunu ilan eder. 

** ** ** 
Sosyalistler, uluslararası konferans lar

da, hangi gündemle toplanıyor olurlarsa 
olsunlar, belirlenen çerçeveyle kendileri
ni sınırlamaz!ar. "Paris Konferansı"nda 
olduğu gibi çizilen çerçeveye hepsolup 
ardından da, alınan kararları sözde 
"zoraki" alkışlamazlar. Kendi 
görüşlerini sakınmasız, oldukça açık ve 
anlaşılır bir dille ortaya koyarlar, karar 
halini alnıası için her türlü çabayı harcar
lar. Emperyalistler nasıl Kürdistan hal
klannın çıkanna uygun olan karar tasla
klarını onaylamıyorlarsa, bizlerin de 
onların çıkarına uygun kararları "ne 
yapalım, ancak bu kadar olur" demeden, 
sessiz kalma yoluna sapmadan reddelnıc
liyiz. 

20 Ocak 91 
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tekoşina sosyalist 9 

ıockholm "Kürt Konferansı" na Kuzey Kürdistanlı 10 parti, örgüt ve harek---

tlerin Konferansa ortak sunduk/an raporu okuyucularınma sunuyoruz. (TS) 

SAYIN DİV AN BAŞKANLIG I, SAYIN 
DELEGELER 

Konferansı düzenleyen lsveç Kürt Halkı'nın Insan Haklarını Koruma Komitesi'ne ve 

konferansa kaulan siz sayın delegelerc örgütlerimiz adına teşekürlerimizi sunar, hepini

zi saygıyla selamlarız. 
Lozan Konferansı sonucu imzalanan 23 Temmuz 1923 tarihli Anılaşması, 

Kürdistan' ı Orta-doğu' daki dört devlet arasında bölüştürdü. Ülkesi parçalanan ve zorla 

işgal edilen Kürt ulusu, rızası dışındaki bu parçalanmışlığı ve işgali kabullcnme<li. Her 

türlü olanaksızlığa ve onlarca kez büyük katliamlarla karşılaşmasına karşın, direnişini 

sürdürdü. Bugün de ulusumuzun vermekte olduğu Ulusal Kurtuluş Mücadelesi bütün 

şiddeti ile sürüyor. 
Kürdistan ulusal kurtuluş hareketi en çok, mücadelesini uluslararsı düzeyde kabul et

tirmektc zorlanmıştır. Dünyadaki güçler dengesi, Onadoğu'daki çıkar hesapları, zengin 

petrol yatakları üzerindeki pazarlıklar, Kürdistan sorununun, Kürdistan'daki ulusal kur

tuluş mücadelesinin görmezlikten gelinmesine neden olmuştur. 

Yüzyıla yakın süren mücadele, yaşamlan bunca katliamın ardın-dan, dünya kamuoyu 

Kürdistan sorunuyla son yıllarda ilgileurneye başlamıştır. Bunda Kürdistan Ulusal 

Kurtuluş Mücadelesi'nin vardığı boyut yanında, Kürt halkının dosılannın gayretlerinin 

de büyük payı olduğunu vurgulamak isteriz. 

Dünya kamuoyunda, Kürdistan sorunu çözülmeksizin bölge<le kalıcı bir barış ve de

mokratikleşmenin sağlanamayacağı bilinci gelişiyor. Bu nedenledir ki, Kürdistan soru

nunun da çözüme kavuşturulması istenmckte ve bu yönde çaba sarf edilmektedir. 

Kürdistan sorunu sadece Kürt kimliğinin tanınması, kültürünün tamnınası ve bu 

bail,larnda bazı haklara sahip kılınması değildir. Sorun Kürt ulusunun kendi kaderini 

özgürce ve en geniş bir biçimde belirlemesidir. Kürdistan' da bu amaçla mücadele veril

mckte<lir. Ve bir gercektir ki, Kürt ulusu kendi kaderini özgürce belirlemediği sürece, 

ne bölgede kalıcı bir barış, ne de demokratikleşme sağlanabilecektir. 

Körfez savaşı sonrası Birleşmiş Milletler, Irak ile savaşta etkin olan devletler, 

Onadoğu'da yeni bir yapılanmanın arayışı içindeler. Bu, bölgede ulusal kurtuluş 

mücadelesi veren halklar açısından tarihi bir [ırsattır. Günümüzde bu fırsat eıı iyi 

biçimde dcgerlendirilmelidir. Burada Kürt halkının dostlarma da büyük görevler 
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tekoşina sosyalist 10 

düşüyor. Konferansın bu açıdan önemi büyüktür. Inanıyoruz ki, buradan çıkacak bir ses, 
alınacak bir karar, Kürdistan sorununun en iyi biçimde çözümti için verilmiş bir mesaj 
olacaktır. 

Biz siyasi örgüt delegeleri, örgütkerimiz adına konferansta Kürdistan sorununun 
"Kürdistan diye bir ülkenin var olduğu, bu ülkede Kürt ulusunun yaşadığı ve Kürt ulu
sunun kendi kaderini özgürce belirlemesi gerektiği" temelinde tartışılmasını ve Konfe
rans Sonuç Bildirgesi 'nde şu hususların yer almasını öneririz: 

l- Kürdistan, dünyadaki parçalı sömürge durumunda olan ender ülkelerden biridir. 
Kürdistan'ın bu konumu, bölgedeki istikr.ırsızlıgın temel unsurlarından biri olarak 
çözüm bekliyor. Sorunun çözümünde; Kürtlerin azınlık olarak değil, ulus 
olduğu gerçeği dikkate alınarak, verilen ulusal kurtuluş mücadelesi ulusların kendi 
kaderlerini tayin hakkı doğrultusunda desteklenmelidir. 

2- Bölgedeki savaşı, ülkesinde yaşayan ve savaşın ağır yükünü çeken Kürt halkı 
bölgesel sorunlann çözümü için yapılacak tüm gorüşmelerde temsil edilmelidir. 

3- Birleşmiş Milletler karan ile üreı.im ve kullamını yasaklanmış olan ancak Irak 
yönetimince Kürt halkına karşı kullanılan ve bu yüzden binlerce kişinin ölümü, 
yüzbinlercesinin yurdunu terketmesi sonucunu doğuran kimyasal silahlan üreten, satan, 
kullanımında suçlu olaniann oluştumlacak bir uluslararası komisyon aracılığİ ile sap
tanması ve mağdurlarına tazminat ödenmesi sağlanmalıdır. 

4- Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Konferansı (AGIK)'nda alınan, üye ülkelerin silah 
indirimi karan K. Kürdistan' ı da kapsamı içine almalıdır. 

5- Kürt halkının Birleşmiş Milletlerde gözlemci olarak ve diğer uluslararası 
kuruluşlarda daimi düzeyde temsil edilmesi sağlanmalıdır. 

6- Türk ordusunun K. Kürdistan 'daki işgaline ve bölgede yıllard.ır sürdürülen 
Olağanüstü Hal uygulamasma son verilmelidir. 

7- Körfez Savaşı sırasında NATO ltı.ifakı çerçevesinde Türkiye'ye verilen ve Kuzey 
Kürdistan'da konuşlandırılan silahlar geri alırımalıdır. 

8- Konferans kararlannın y!ir!irlüile konması ve izlenmesi için bir Gözetierne 
Komitesi kurulmalı ve bu komite de Kürtler de temsil edilmelidir. 

Konferans çalışmalınnda Başanlar dileriz. 

*Kürdistan Sosyalist Hareketi (TSK) 
* KürdistanKurtuluş Partisi (Rızgari) 
* Tekoş/na Sosyalist 
• Kürdistanişçi Partisi (KiP) 
* KAWA 
• Türkiye Kürdistanı Demokrat Partisi (T-DKP) 
• Ala Rızgarl Birlik Platfonnu 
• Kurdistan Ulusal Kurtuluşçuları (K.U.K) 
* Yurtsever Devrimci Platformu 
*Kürdistan Kurtuluş Hareketi {TEVGER) 
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KÖRFEZ KRİZİ" VE "KRIZ"Lİ 
Y AKLAŞIMLAR 

"Sosyalistim" demekle doğru bir 
bakış cdinilmiyor. Bireye veya kollcktifc 
doğru bir bakış kazandıran; sosyalist 
düşünceyi özümsemek, olay ve olgulanı 
yaklaşım mantığını kavrıyarak değişik 

koşullarda yaratıcı tarzda uygulayabil· 
rnektir 

"Körfez Krizr', yeterince Hkriz"li bir 
coğrafyada meydana geldi. Bölgenin ken· 
disi gibi ona dair yaklaşımlar da "kriz"li. 
Sol'da ortaya konan politikalardan biri 
izlenirse ABD 'ye yamanmaya, diğeri iz· 
lenirse Saddam 'a destek vermeye götü· 
rebilir insam. Sevindirici olan yan, 
Sol'un önemli bir kesiminin bu yakla
şımların dışmda bulunmasıdır. Bu yazı· 
da, "Saddam 'a destek" e varmakla malül 
yakla!)lffilar (izcrindc kısaca duraca!!ız. 

Yınılışta İslikrarlı 
Irak'ın saOannda olunması gerektil\ini 

eıı biçimde savunan 
D. Perinçek ve o'nun partisi 

SP'ye aittir. Yanlışıa istikrarlı olan 
Perinçek'in, siyasal akım olarak ortaya 
çıktıktan beri, hiçbir şeyde bu denli isti 

lerarlı olmadıgı biliniyor. Perinçek'in 
öne sürdüğü argümantlardan biri; "Al
manlar' m Prnsya'sı olur da Araplar'ın 
olmaz mı ?"dır. 
Açık ki, Saddam ile Bismark arasında 

bir paralellik kuruyor. Saddam'ın ıam 
anlamıyla Bismark olması için "keşke" 
diyor Perinçek, "Sadddaın Kuveyt'lc ye
ıinmcsc de Suriye, Lübnan, Ürdün, B.A. 
Emirliklerini ve hatta S. Arabistan 'ı da 
"ilhak" elSe. Nedense Mısır'ı bu opcrsy
ona dahil etmiyor. Mısır' m bir Arap 
ülkesi olduğunu bildiğine göre dışarda 
llltmasının anlaşılır bir nedeni yok. 
Yoksa gerçekçi davranıp bo)laz-ında kalır 
diye harisiikten uzak tutmaya mı 

çalışıyor Saddam'ı? 

Düşündüğünü gerçeğin yerine koyması, 
Perinçek'in gözeçarpan yanlanndan biri

dir. Saddam' a verdiği deste)le gerekçe 
yaptığı "Dünya devrimini güçlendiriyor" 
tespiti de bunlardan biridir. Birinci "de
vrimi" i Walesa'ya verdiği destekle yapan 
Perinçek, ikincisini Saddam üzerinden 
denemeye çalışıyor. Bu ikinci "devrim" 
uğruna Perinçek (biraz da "objektif'lik 
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adına), Saddam 'ın "olumsuz"luklannı 
O'nunla aynı safta olmanın önünde engel 
gönncyecek kadar "özveri" de bulunuyor. 
Bütün yanlışianna karşın Perin,çek, ha, 

reket noktası olarak kabul edebilecek 
"teorik" bir doğruya işaret ediyor: 
"Savaşlarda insanların, tarafların 
özelliklerini, karakterlerini ve içeriklerini 
kendi zevklerine göre ... " belirle yemezler. 
Anlaşılır olması için açalım: Saddam'ın 

desteklenmesini kararlaşurmadan önce 
nesnel durumunu olduğu gibi ortaya 
koymalı, ne için· ve ne adına harekete 
kalkıştığını anlamalıyız. Peşinen 
verdiğimiz desteği meşrulllştırmak için 
hak euncdiği meziyetler yüklememeli, 
eğer destejji hak etmişse bundan 
kaçınmak için de gerekçeler bulma
malıyız: Halk arasında buna "yijlidi öldür 
hakkını yeme" derler. 

Perinçek'in söyledilli başka, yaptıjjı 
başkadır. Politikada sıkça rastlanan bir 
durum. Ama sosyalist politikada değil. 
Arap dün-yasının,emperyalizm tarafından 
satranç tahtasına çevrilmiş, şahları ve 
piyonlarıyla kapitalist düzenin selameti 
için kör bir dö)lüşün içine itilıniş bu 
dUnyanın bir .. Purusya'ya hakkı olduğu 
dojjrudur. Marksist,leninistlerin bu "Po
rusya' isteği (?) karşısında Perinçek gibi 
düşünemeyecekleri de bir başka doğrudur. 
Bu «Purusya' bir burjuva Purusya ola, 
caksa (Bu koşullarda bundan başkası ola
mayacağı gibi, Perinçek de başka türlü 
olabilecel!ini ortaya koymuyor. Örnek 
aldığı Bismark ve Purusya neyi 
düşündüğünlin kanıtıdır.) onun için 
savaşmak sözde sosyalistlerin işi olabi, 
!ir. Günümüz dünyasında sosyalistlerin 
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deste,ğine muhtaç olacak kadar .. düşkün" 
bir burjuvazi yoktur. Hiçbir aklı başında 
sosyalist, kapitalist dünyada yaşadıi!ınm 
far-kındaysa ve geleceği kazanmak diye 
bir derdi varsa, emekçi yığınların sırtında 
boza pişirecek böyle bir Purusya için tek 
dayanağı olan proletaryanın nezdinde fiy, 
akar olmak istemez. Bu, sosyalizmden 
elini yıkamış olmalarm işidir. 

Somuta dönüp, Saddam 'ın, bir "Arap 
Purusya"sı peşinde olup olmadığına 
bakalım. 

Ne Saddam ne de O'nun başına üşüşen 
emperyalistler böyle bir şey ileri 
surınediler (Kuveyt'i yııtan bir Irak'ın 
daha ileri gidip gitmeyecejji ayrı bir kon, 
udur). Yakın tarihte bu amaçla yola 
çıkmış olan biri varsa o da A. N asır' dır. 
Emperyalistler, Sad,dam'ın Körfez'den 
aşağıya doğru sarkacajjını propaganda et, 
mekle: i) bölgeye yaptıkları askeri 
yığınağı meşrulaştırmayı, 2) olası bir 
savaşa yığınları hazırlamayı amaç, 
lıyorlar. Akbulut'un kafa yetenekleriyle 
bile, bu anlaşılır bir şeydir. 

Diger yandan Saddam, verdiği 
demeçlerde ve yapuğı açıklaınalarda adeta 
"böyle bir kuşkunuz varsa giderınek için 
her türlü anlaşmayı yapmaya hazırım" 
diyor emperyalistlere. Arap milliy, 
etçili)!ini ve islamcı fundamenı.alizmi 
okşayan mesajlar verınesi, Filistin soru, 
nunu gündeme getirmesi tamamıyla 
içinde bulundujju durum la ilgilidir. Em
peryalizmin Ortado~u denizinde yüzmeye 
çalışan biri, Arap milliyetçiliğine, isJa, 
miyete ve Filistin sorımuna sarılmak du, 
rumundadır. Emperyalizmle çıkar 
çatışmasına girdikten sonra bunu, kim 
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olsa yapardı. Arap milliyctçiligi ve Fi

listin sorunu burjuva yayılmacılıgın da 

gerçekten anti-emperyalizmin de 

dayanağı yapılabilir. Önemli olan bunla

ra dnyanan gücün kıırakıeridir. 

Perinçek'in Saddam için "dünya devri

mine katkıda bulunuyor" demesi, kendi 

teorisiyle tam bir uygunluk içindedir. 

O'nun ıasavur ettiği "dünya devrimine 

katkı" bundan başka kendisini ortaya 

koyacak biçim bulamaz. Perinçek'in 

oturduğu sandelyeden olaya bakılırsa bu 

sonuca varmak doğaldır. Gerçekte ise, 

TC Kıprısı'ın kuzey kesimini yutmakla; 

dönemin Arjantin'inde faşist generaller 

Falkland adalarını kapmak için 

Ingiltere'ye savaş açınakla ne denli dünya 

devrimine katkıda bulundularsa, Saddam 

da o oranda katkıda bulunuyor, daha fazla 

değil. 

Perinçek'in hafsalası, dünyayı dengede 

tutan çivilerin yerinden oynadığı bir 

dönemde, "kendi çapmdn sömürgeci"lerin 

büyük çıkarları için harekete geçe

bileceğini ve bunun adının "anti

emperyalizm" değil, çıkar savaşı olabile

ce!lini almıyor. dünya emperyalistleri ve 

onların Dürneo suyunda yürüyen devlet

ler Saddam'ın biriki adacığa ve bir-iki 

peırol ku yusuna fit olacağını ifşa ettikle

ri bir zamanda Perinçek'in başka telden 

çalması, Irak devletine hak eımcdigi mis

yonlar yüklenmesi, isteklerine göre nes

nelliği çarpıtmaktan başka anlama gel

miyor. 

Olanla Olması Gerekenin 
Karıştırılması, 

Irak'ı olumlamaya çalışanlardan biri de 
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Y. Küçük'tür. Zaman zaman aşırı ya ve 

erken yargılara varsa da birçok konuda 

doğruda kalmayı başarabilen Küçük, 

Körfez krizine ilişkin yaklaşımıyla 

Perinçek' e yaklaşıyor. Kalkış noktası 
farklı olmakla birlikte vardığİ yer, 

Irak'ın saflarıdır. Balı basını, kamuoyu

nu savaşa hazırlamak amacıyla Saddam'ı, 

vahşetiyle hafızalardaki canlılığını kor

uyan Hitler' e benzetme kampanyasını 

başlattı. Küçük bir başka yol deniyor ve 
Saddam'ı Hitler'c değil de Bisınark'a 

benzctiyor. Küçük'ü Perinçek'le aynı 

noktada birleştiren budur. Bunun bir 

yakışıırma olduğunu söylemekle yetine

lim. 
Küçük'ün üzerinde durmaya değer 

görüşü, Kuveyt ve benzerlerini bir devlet 

saymaması ve böyle devletlerin ortadan 

kaldırılmasıııın (kalkınasının değil) "her 

zaman" iyi olduğunu ileri sürmesi ve 

bunu lrak'a desteğinin dayanağı 

yapmasıdır. 

Tarihin gelişim seyrinc bakıldığında 

her toplumsal sisteme (sınıfları kastediy

oruz) denk düşen farklı bir devlet 

örgütlenmesi görülür. Merkezi devlet ka

pitalizme tekabül eder. Bu devletler kapi

talizmin gelişmesi ve burjuva önderlikli 

ulus fikrinin doğal sonucudurlar. 

Senyörlerin egemenliğinin son bulması 

ve senyörler scnyörü kralın yerini to

plumsal dayarıağı daha geniş olan burju

vazinin alması bu gelişmenin zorunlu 

sonucudur. 
MarksisUer, küçük devletietin 

yokoluşunu getiren gelişmelerin bu 

biçimini her zaman "ilerici" 
saymışlardır. Küçük'ün yaklaşımı bu 
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çerçevede doğrudur. Ama Körfez'de olan
Iann böyle olma-dığı açıktır. Iç dinami
klerle gelişen bir sürecin sanıında 
Kııveyt devletinin ortadan kalkması ayn, 
çıkar çelişkileri sonucunda askeri bir güç 
tarafından ortadan kaldınlınası ayndır. 

Kaldıki sosyalistler "Kuveyı devieli 
ortadan kalksın mıkalkma"n mı ?" diy
erek soruna yaklaşamazlar. Herhangi bir 
gerici veya buıjuva devletin ortadan kalk
masının kaygısını duymak sosyalisliere 
düşmez. BM Kuveyı devletinin ortadan 
kaldırılmasına karşı çıkıyor. Çünkü bu 
örgüt, karşılıklı birbirlerinin var!ıgını 
ıanıyacağma dair taahhütler veren devlet
lerin örgütüdür. Sosyalistler nasıl bu 
çerçevede tutum belirleyeınezlerse, 'ta
mamen petrol peşinde olan Irak' 
çerçevesinde de tutum belirleyeınezler. 
Bize düşen bu didişmenin adını koymak 
ve emekçileri ilerietebilecek politikalar 
üretmektir. 
Genel olarak küçük devletlerin ortadan 

kalkmasına gelince. Tarihsel sürece 
bakıldığında gelecekte, ilkin bu tip dev
letlerin ortadan kalkacal?;ı açıktır. 
Günümüz dünyasında bile bunun belirti
leri vardır. Avrupa 'nın küçük devletleri 
şeklen devlettirler ve giderek sili
kleşiyorlar. Kapitalist gelişmenin dol?;al 
sonucudur bu. Tarihin mantığı bu yönde 
çalışıyor. Fakat bu gelişme esas olarak 
"evriınsel" tarzda oluyor. Küçük devletle
rin zorla (emperyalizm bunu da yapıyor 
ama yanına kiir kalmıyor) ortadan 
kaldırılması tamamıyla başkadır. Eğer bu 
düşünce biçimi veri alınırsa oturup belli 
baremler saptaınamız, hangi ölçulere 
göre hangi devletlerin yaşamaya hak 
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kazandığını, hamgilerinin bu hakka 
sahip olmadığını ortaya koymamız gerc
kir. O koşullarda belki Irak' ın da 
yaşamaya hakkı olmayabilir. Bu düşünce 
bununla da sınırlı kalmaz. Emperyalisı
lerin kiiçük devletleri ynıması karşısında 
"zaten kiiçüktürler" diyerek sessiz 
kalmayı getirir. Ölçüler değişti mi, 
haklı-haksız aynmının yerine biiyüklük
küçükltik kondu mu, buraya varmak 
pekala mümkündür. 

"Hem Ağlarını Hem Giderim" 
Tavrı 

Yaklaşım itibariyle doğrularda seyret
mekle birlikte praktik tavırlarda 
Saddam' m yanına düşen dergi lerden biri 
"Yeni DemokrasP'dir. Y. Demokra
si'nin Irak-Kürdistanı ulusalhareketine 
bir de önerisi var. Irak'ın emperyalist 
işgale maruz kalınası durumunda, hatta 
savaş başlamadan önce bir ateş·kes 
sağlayıp emperyalizme karşı savaşmasını 
öneriyor. Dayanağı, Saddam'ın, empery
alizm tarafından "nesnel olarak halklarm 
ınüıtefiki" haline getirilmesidir. 

Y. Demokrasi, Körfez krizini bir çıkar 
çatışmasının sonucu olduğunu tesilim 
ediyor. Ekonomi çıkar ve siyasal nüFuz 
alanı edinmek isteyenlerden biriniillı 
"Irkçı faşist Saddam gericiliği", 
diğerinin ise "emperyalizm/ ABD'• 
olduğunu söylüyor. Buna karşın Irak, 
"nesnel olarak halklatın safına" iıilıniş 
gösteriliyor. O'nu bu konumda gösteren 
tek gerekçe, ABD'yle yüzyüze gelmiş 
olmasıdır. 

Bu yalıııızca Y, Demoknısi'nin degil, 
aynı göriişlere sahip olanların ortak 
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yamlgısıdır. Buna göre ABD'ne kafa 

tutmak ve onunla çıkar dalaşma girmek, 

halkın saf-lannda olmakla birdir. Sakın 

yanı-lıyor olmayalım. Emperyalizme 

karşı müttefik kazandıgını sanan Y. De

mokrasi, yeni bir sömürge-cinin 

miltıcfiği olmasın ? 
Saddam'ın Kuveyt'i ilhakı halkın 

çıkarlanyla aynı değildir. Bu politi

kasıyla halkın saflarına katılmaya hak 

kazanmış olmuyor. Orta-doğu hal

klarının çıkarları emperyalizmin kovul

masıyla sınırlı değildir. Bu çıkarlar 

Saddam da dahil bütün gerıcı 

yöntemlerin ortadan kaldırılmasını gerek

tirir. "Iki süper güç" dışında kuş 

tanımıyan Y. Demokrasi 'nin Saddam 

gibi yeni yetme sömürgecileri 

görmesinde yarar var. Irak'ın petrol yata

klarını şeyhlerden gaspetmesi ne Irak ne 

de dünya emekçilerine bir pay kazandırır. 

Olsa olsa kilrlardan agzma bir kaşık bal 

çalınıp refah düzeyi nispeten yüksek bir 

işçi arisıokrasisi yaratır. Bunun Irak dev

letine sağlayacal!ı yarar ise, böyle bir 

işçi sınıfına dayanarak varlı)tını koru

mak, Kürdistan üzerindeki cğcmenliğini 

pekiştirrnek ve "cephe gerisi"ni salılama 

almış olarak militarisı politikasını sür

dürmektir. "Halklar" belki de ABD' den 

kurtulmuş olurlar ama aynı zamanda kur

tulmalım gereken küçük bir "ABD" de 
yaratırlar. 

Y. Demokrasi, ulusal kurtuluş hareke

tine "ateş-kes" önermekle devrimci bir 

politikaya sahip olmadığını ortaya koy

uyor. Kürdistan hakkında ve onun kurtu· 

luşu için verilen mücadeleye ilişkin ye

terli hilgiye sahip olmadığını da ... Irak-
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Kürdistanı ulusal hareketi durup dururken 

silaha sanlmış değil. Üstelik Saddam 'dan 

fazla bir şey istediği de yok. Alt tarafı 

bir "oıonomi" için yıllardır veriyor bu 

müca-deleyi. ll Mart "özerklik" antlaş

masını geçersiz kılan, manevra üstüne 

manevra yapıp Kürdistan halkını jenosite 

( soykırımınal tabi tutan Saddam' dır. 

Buna rağmen "ateş-kes" yapmasını 

önermek olsa olsa "kol kırılır yen içinde 

kalır" politikasıdır ki, bu, Kürdistan için 

geçerli değildir. Ortada bir "yen" yok ki, 
kınlan kolun kaılamlsın ! 

Devrimci politika, çıkar kavgasına 

mtuşan zorbalar arasında "küçük-büyük" 

hesabıyla tercih yapmayı değil, bundan 

yararlanarak halkların ve emekçilerin 

kurtuluşu için savaşmayı emreder. 

"ABD'siz ve Sadddam'sız bir dünya, 

baskısız, sömürüsüz bir düzen" şiarı 

Kürtler için de geçerlidir. 
Ölçü tahlil değil siyasi eylemdir. Y. 

Demokrasi tahlillerine göre bir siyasal 

eylem ortaya koyacaksa, "hem ağiarım 

hem giderim"den vaz geçmelidir. 

Yanlış Yerde Aranan 
En ternas yonali zın. 

"Mücadele" dergisi "geçmişi bir 

yana bırakalım, şimdiye bakalım"a 

vardınyer işi. Bir an kabul edip, bu 

mantığa göre akıl yürütelim. 
lrıık'la ABD karşı karşıya. Mücadele 

ABD'nin dünya ölçekli eğcmenliğini ve 

o'nun geriletilmesi gerektiğini gözününe 

alarıık, Irak'ın desteklenmesini savunu

yor. ABD emperyalist ve saldırgandır. 

hedef alınmayı hak etmiştir. Ya Saddam 

? O da Orta-doğunun mevcut durumunu 
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ayakta tutan sacayaklarından biri degil 
mi ? Orta-dol!u'nun geleceğini önemli 
ölçüde değiştirecek talep-lerle ortaya 
çıkan Kürdistan halkının baş diişıııan· 
larmdan biri değil midir ? Saddam G. 
Kürdistan halkını köleleştirıııe hakkını 
kendinde buluyorsa, Kürdistan halkı 
neden o'na karşı savaşma hakkına sahip 
olmasın? 

Kürdistan halkının buna sonuna kadar 
hakkı vardır. Kürdistan'ın bir parçasını 
avcunda tutan Saddam 'm yeni çıkarlar 
elde etmeye çalışırken daha güçlü bir em
peryalist devletle karşı karşıya gelmesi, 
O'nun elinden bu hakkı almaz. "Kürt 
milliyetçiler'nin Halepçe'yi veya 
birbaşka jenosiru öne çıkarıp Saddaın'a 
yöne] meleri "prağınaıizın' değil, içinde 
bulunduklan mücadelenin gereğidir. G. 
Kürdistan ulusal hareketinin emperya· 
lizın ve bölgenin diger söınürgeci devlet· 
leriyle ilişkisi eleştiriJip malıkum edile· 
bilir, edilmelidir de. Ama Saddam' a karşı 
savaştığı için eleştirileınez. Yapılınası 
gereken ın üeadeleye teşvik etmek ve de· 
stekleınektir. G. Kürdistan ulusal har e k e· 
linin yapacağı en doğru iş, işgalciliğin 
en çok tartışıldığı bu zamanda, kendi to
praklarını işgalden arındırmak ve 
bagımsızlık ilan etmektir. 
Bağımsızlığına yönelik her saldırı 
karşısında da rurenınelidir. Bu şekilde 
davranabilme dirayeti gösterirse hem 
Saddam 'a hem de emperyalizme karşı 
savaşmış olur. Çünkü emperyalizm de 
Bagıınsız Kürdisıan'a karşı olacaktır. 

Aksi takdirde ne emperyalizm ne de 
Saddam, basit bir "özerklik" dışında Kürt 
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halkına bir şey arınagan etmeyecektir. 
Bu "basit özerklik" bile, kendi haklarına 
sahip çıkan ba~ıınsız bir irade olarak 
ortaya çıkınasından geçer; ona buna ya· 
manmaktan deıtil. 

Mücede!e dergisinin iliginç bir görüşü 
daha var. Irak'lı devriıncilerin Saddaın'a 
karşı savaşınalannı "dol\al" buluyor. Bu 
"doğal'lığa şöyle bir kayıt koymayı da 
ihmal etmiyor. "Ama bunu yaparken 
emperyalizmin yedeğine düşme· 
ınelidirler." Bu forınülasyonla Mücadele 
dergisi kendi kendisini kuşatıyor. Diye· 
!im ki, Iraklı dev-riınciler Saddam 'a karşı 
bir müca-dele başlattı. O zaman 
Mücadele dergisinin tutumu nasıl olacak 
? Eğer şimdiki tutumunda ısrar eder-se, 
Iraklı devriınciler karşısında Saddam'ın 
sallanna düşecek. 

Bu düşüncenin bir başka açmazı dalıa 
var. Emperyalizmin yedegine düşmeden 
Saddam' a karşı savaş-ma hakkı Iraldı de
vrimcilere tanı-nıyorsa, aynı koşulla 
Kürdistan ulusal hareketine neden veril
miyar bu hak ? Mücadele dergisi bu ko
nuda açık deJiil. Fakat bunun çifte stan
darı oldugu açık. Mücadele-'nin ilkin 
bırakınası gereken bu·dur. Ikincisi de 
"enternasyonalist tutum" diye Saddam 'a 
verdilli desteklir... 

lO.Aralık 1990 

Atıfta bulunulan düşünceler için bkz: 
Teori, sayı 4. 
T. Kurtuluş, Ekiın'90. 
Y. Demokrasi, Körfez, özel sayı. 
Mücadele, sayı, 2,3,4 
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GERİCİ SAVAŞA KARŞI TUTUM VE 
SAVAŞ SONRASI DURUM 

ABD ve Müttefikleri Irak'ı 

Kuveyt'ten çıkarma gerekçesiyle, 17 
Ocak'da başlattıklan savaş bütün hızıyla 
sürüyor. Savaşta her iki tarafın, günde 
ortalama 12 000 ton bomba kullandı,gı, 
halktan binlerce insanın ölümüne, elekti
rik, su ve evlerin harabeye çcvrilmesinc 
yol açıyor. Bir ayda savaşta kullamlan 
bombalar, 2. dünya savaşın da, bir yıl 
için de kullanılan bombalara eşit oldugu 
düşünülürse yaratacağı tahribat anlaşılır. 

Emperyalist ittifakın ve sömiirgcci Irak 
devletinin 5 ay boyunca hazırlığını 
yaptıklan Körfez savaşına, başta bölge 
halklan olmak üzere Avrupa ve Amerika 
halklarının çoğunluğunun savaşa 

hayır sloganlarıyla karşı çıkmalanna 

ragmen yapılıyor. 
Kriz boyunca karşılıklı bütün diploma

tik yollarını denemek gerektijı,ini 

söyleyen emperyalist ittifak aslında 
bütün bunları bölgeye gerekli askeri 
gücü yığmak için zaman kazanmak ve 
dünya kamuoyunu savaşa hazırlamak 

için yapıyordu. Savaşın çıkış nedeni, ne 
ABD emperyalistleri ve muttefıklerinin 
iddia ettiği gibi işgala uğramış Kuveyt 
halkının kurıanlması; ne bölgede tehdit 
altında olan barışın sağlanması; ve ne de 
işgalci, diletatör ve halk katili olan 
Saddam' ın işlediği cinayetlerden 
ötürüdür. Savaş, bölgede petrollun 
Batı'ya ucuz ve garantili akabilınesi ve 
ABD'nin siyasi egemenliğini daha da 
pekiştirmesi için yapılıyor. Eğer irak 
Kuveyt'e değilde, örneğin Suriye ve ya 
Ürdün'e saldırmış olsaydı emperyalistle
rin sesiz kalmaları bir yana belki lran'a 
karşı savaşında olduğu gibi lrak'ı des
tcldiycccklerdi. 

ABD'nin petrol rezervleri gün geçtikçe 
kuruyor ve petrol ihtiyaçlarının %50'sini 
dışardan satın almakta bugün. En büyük 
bölümünü de S. Arabistan ve Kuveyt'ten 
karşılıyor. Bu nedenledir ki, daha 
1980 'de, dönemin Cumhurbaşkanı olan 
Jimy Cartcr, "Körfeze gelebilecek 
her hangi bir saldırıyı ABD, en 
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önemli ekonomik çıkarlarından 

birine gelmiş olarak kabul ede
cek ve silalılı güçte dahil bütün 
araçlarla buna karşı savaşa
caktır", diyordu. 

ABD bu amaçla 1980 yılmda bitmez 
tükenmez olan Kuveyt petrol rezervleri
nin kendi ülkesine ucuz ve güvenlik 
içinde akmasını sağlamak için Central 
Command adını verdiği özel bir birlik 
kurdu, ki bugün savaşın öncephesinde 
savaşan bu birliktir. Central Com
ınand'ın tek görevi, Körfez'deki petrol 
kuyullannı askeri saldırılardan korumak 
için özel olarak eğitilmiştic Bu amaçla, 
1980 sonrasında aynı birlik Körfez'de 
askeri manevralar yapmıştı. Işte Irak'ın 
ve başı Saddam'ın "katline sebeb" budur, 
Çünkü emperyalizmin kan damarı pe
trollü gasp etmeye çalışmıştır. 

Krizi diplomatik yollarla çözmek 
için, daha önce yapılan bütün barış 
girişimlerini reddeden emperyalist ittifak 
son olarak Gorbaçov tara-fından 

hazırlanan ve Iran 'ın desteklediği barış 
planıda yine ABD ve müttefiklari 
tarafından reddedilmesi ile birlikte Irak'a 
karşı kara savaşınıda alelaccle başlattı. 

Körfez krizinin çıkışından im yana 
getirilen bütün barış planlıınnı ABD ve 
müttefikleri ya yetersizdir diye reddetti ya 
da çeşitli biçimlerde bu planları 
işlemesiz hale gelmesini sağladılar. 

Bunun nedeni savaş kararının daha 
Irak' ın 2 A.t;ustos' da Kuveyt' i işgal ve 
ilhakı ardından verilmiş olmasıydı. 

Açıkca ABD ve müttefikleri savaş istiy
orlarlardı. Çünkü, ABD sadece Irak'ı 
Kuveyt'ten çıkarmak ve bölgede bir nu-

18 

maralı uşağı olan Emir ailesinin ikti
danm yeniden sağlamakla yetinmek iste
miyor. Ayrıca bölgede ABD ve diger em
peryalist devletlerin silahlandırıp güçlen
dirdiklcri, lran'a karşı 8 yıl yürütüğü 
savaşta destekledikleri, Kürt halkına 
yönelik kimyasal bombatarla yaptığı 
katliamlara sesiz kaldıklan Saddam'ın 

ve başı olduğu Irak devletinin askeri 
gücünün yıkılmasını da amaçhyorlar. 
Böylece, emperyalizmin çıkarları aley
hinde istikrarsızıaşan Orta-Doğu'nun 

çeh-resini kendi çıkarları doğrultusunda 
yeniden düzenleyebilecck, bölgede eko
nomik ve siyasi çıkarlarını garanti altına 
alabilecektir. 

Bu savaş ayrıca, bölgede ve dünyada 
Saddam gibi ABD ve müttefiklerinin 
çıkarlarına sai-dırabilme cesaretini göste
rebilecek olası yeni Saddamlara böyle 
emellerden vazgeçmelerini sağlıyabilmek 
için Saddam 'ın yenilgiye, ordusunun tııh
ritaba uğratılması emperyalist ittifak için 
gerekli ve zorunludur. 

SA V AŞIN İKİ NÇİ ÇE PH ESI: 
KÜRDiSTAN 

Sömürgeci TC devleti daha krizin ilk 
günlerinde ABD ve mütefiklerinin 
yanında olduğunu bütün marifetiyle 
gösterdi. BM'lerin Irak'a karşı ambargo
su daha başlamadan Irak' tan petrOl bo nı 
hatlarını kapatmasını istedi. Bununla 
kalmayıp, kapılarını emperyalist illi
fakın Çevik Kuvvet'lerine sonuna kadar 
açarak Kürdistan topraklarına yer
leşmesini sağladı. Diyarbakır ve Batman 
hava alanlarını da ABD uçaklarının 
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emrine verdi. 
TC devletinin başı Özal açık açık 

savaş sonrasında masaya otunıp pa~tadan 
payına düşeni alacagmdan sözediyor. 

Lozan antlaşmasıyla Ingilizlere 
kaptırdıjl;ı Irak Kürdistan'ın iki büyük vi

layeti olan ve petrol yatakları 

bakımından zengin olan Kerkük ve 

Musul'un kendisine bagışlanacagı 

hayalıyla yatıp kalkıyor. Daha savaş bit
meden TC 'nin başı Özal Güney 

Kürdistan ile ilgili haritalar yayınlıyor. 
Sömürgeci TC devleti 70 yıldır Kerkük 

ve Musul' n işgal ve ilhak etıne hayaliyla 

yaşıyordu ve bunca yıldır böyle bir 
fırsatı bekliyordu. Bugün, bu fırsatm 

eline geçtigini sanarak savaşta kraldan 
çok kralcı geçiniyor. 

Sömürgeci TC devletinin emperyaliz
min yanında savaşa girmesinin bir başka 

önemli nedeni de Güney Kürdistan da 

ulusal kurtuluş hareketinin gelişmesini 
ve başarıya ulaşmasını engelemekıir. 

Güneyinde bir Kürt devletinin kurul
masını kabul edemiyecel!ini ve buna 

karşı duracal!ını kriz süresiru;e defalarca 
belirtti. 

Bütün bunlardan dolayı TC, K. 
Kürdistan'da Irak'a karşı savaşın ikinci 
cephesini açmıştır_ Türkiye ve Kürdistan 
halklarmırı %90 gibi ezici bir 
çogıınlııiı;nnı.ın savaşa karşı olmastııa 

ra!';men, yı.ıkııı:ılald emelle:rine Vll.l'ITlak 
için bıı savaşa giri)'OI'_ 
Savaşın bıı eeplıedeıı bıışfamım dmıı

munda en çok zarar göm:ek olan bem 
Türkiye Kürdistan'nındaki bem de Irak 
Kiirı:llsıaıı'mııdalıi Kürt halkı olacaktır. 
Daha şimdiden TC devleti Körfez 
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savaşının yaratıılı fırsattan yararlanarak 
K. Kürdistan'da, insansıziaştırma ve 

batıya güçeıtirme planlarını gerçekleş

tirmek amacıyla baskının ve kaOiamlann 

dozunu artırıyor. Sayıları kesin olarak 
bilinmemekle birlikte 6 ay içinde 2 mi

lyona aşkın Kürt insanı güçc zor

laıımıştır. Güney Kürdistan halkı ABD 
ve Sömürgeci Türk savaş uçaklarının 
hedefi olmaya devam eunektedir. 

SA V AŞ SONRMli DURUM 

ABD ve mütefiklerinin bu savaşla 

aınaçlannm, bölgede ekonomik ve siyasi 
çıkarlarını yeniden güvence altına almak 

olduğunu belirttik. Ancak savaş sonrası 
bölgedeki ezilen iiçiincii dünya ile ezen 
Batı arasındaki çelişkileri keskin
leştireceği; ıılııslarm ve azınlıklarm so
runlan çözülmeden kalaca~ı besbelidir. 
Hele hele en bUyük sorunlardtın biri olan 
Kürdistan ulusal sorurm çözülmeden ka
lacaktır. 

ABD ve mütıefikl'eri sav~ öneesi 
Kürtlere de göz kırplı. Kürt ve Kiirdistaıı 

olgusunu dıı Saddam' m ıeşhiri için pro
paganda silahı olarak kulland.ı. Ayınca 

bölgede bir Kürt devleti smııım da Batı 
basmıııdıı tartışıırdı. ABD ve ıııilıe!'i!<!eri 
bir yıından TC gihi, Kürt devleti deyi

miı:ıden 001 gibi korkarı Silmrged devlet
leri, Irak karşıs1ndıı hizaya getimıek, 

dij!er yandan, gerekli gönliiJ!ünde 
SadOOııı'a karşı bir silah olarak kullan
makiı. 

Nie zaman ki büriin bunlara gerek kal
ınadarı savaşııı kendi zaferleriyle 
sımııçlıiıııaıcağını kestimler Kürtlere de 
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sırHarını çevirdiler. Gerek ABD gerekse 
Ingiltere Dişişler Bakanları olsun Irak'ın 
bölgede güvenlik için toprak birliğinin 
şart olduğunu, bu nedenle Irak'ın 

parçalanmasına karşı olduklarını açık bir 
dille belirttiler. ABD daha da ileri gide
rek, Konsolosluklarına Kürt örgütleriyle 
ilişkiye gcçmcmelerini, gelen önerilerio 
de geri çevrilmesinin emrini veriyordu. 
Bugünlerde Bayan Mitterand'ın 

girişimiyle ABD'de G. Kürdistan liderle
riyle yapılan görüşmeler ve konferanslar 
ise Senatörler düzeyinde kalmaktadır. 

Şu bilinmeli ki, savaş öncesi empery
alist devletler Kürt hareketini bölgedeki 
projeleri ile çakışuğı oranda destcklemiş, 
ancak Kürt halkının bölgede ne bir devlet 
ne de güçlü örgütlenmelere sahip 
olmasına izin vermeıniştir, hatta gerek
tillinde bunu canice ezmiştir. Savaşla 
birlikte ve savaş sonrası da bu böyle ola
caktır. Çünkü emperyalizmin çıkarı 
bölgedeki mevcut statükonun korun
masındadır. Dolayısıyla ABD ve 
mütcfiklcri ilc ilişkiler geliştirip 

Kiirdistanııı krutuluşunu beklemek can 
alan ezrailden canını geri istemeye 
benzer. Ezrailin aldıjlı canı değil geri is
temek, gelenek hayali bile olsa 
düşünülemez. 

Gerek Filistin gerekse Kürdistan 
ulusal sorunu olsun ancak, kendisini bir 
halk hareketi olarak dayattıı;ı zaman em
peryalisıler ciddiye alacak ve çözüm için 
zorlanacaktır. 

Bunun bilincinde olan ABD emperya
lizmi ve müttefikleri, bölgede ezilen hal
kların ve emekçi yığınlannın 

gelişebilecek mücadelesini durdurmak 
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için Türkiye, Iran, Saddamsız Irak, S. 
Arabistan, Mısır ve Süriye'den meydana 
gelecek CENTO benzeri bir güvenlik 
paktıkurmaya çalışıyor. Bizcc, emperya
lizmin savaş sonrası siyasi planlarından 
en temel olanı böyle bir güvenlik 
paktıdır. Ancak böyle bir pakt ABD ve 
ınütefiklerinin uzun müddet petrollün 
batıya akışını güvence altına alabilecek 
ve bölgedeki çıkarlarına aykırı siyasi 
gelişmeleri durdurabilecekierdir. Ancak 
burada bir olasalık varki, yerıiden denge
leri alıüst edebilir. O da, zayıf düşen bir 
Irak'ın !ran yanlısı şiilerin iktidara gel
mesi ve ele avuca sığmaz Iran 
Molla'larının bölgede emperyalizm için 
yeni bir Saddam, yeni bir tehdit unsuru 
olasalığıdır. Bölgede güçlü bir !ran TC 
ve S. Arabistan gibi devletlere bir dehdiı 
unsuru olcaktır. Emperyalizm bunu en
gelcmek için TC'ye G. Kürdistan'ını 
bagışlayabilir yada Türk devletiyle 
ili~kide bir Kürt hareketini destekliye
ceıs,ini dayatır, 1971 sonrası Barzani'yi 
İran'la ilişkiye zorladığı gibi. Bölgede 
din motil1i güçlü bir Molla devleti sosy
alistler ve devrimciler için de çok tehli
kelidir ve şidetle karşı durulması gerekir. 

Dolayısıyla emperyalizm için iki 
çözüm yolu ortaya çıkıyor: Birincisi, 
sözlerinden dışarı çıkmayan Saddam'ın 
iktidar da kalması; ikincisi ise, Irak'ta 
emperyalistlerin yeni bir kukla 
hükümetin işbaşina getirilmesi. Bu bir 
askeri darbede olabilir. 

Ancak, bir başka kaçınılmaz gerçekte 
savaş sonrası emperyalistler arası 

kızışacak olan bölgede petrol ve pazar 
üzerindeki çıkar rekabctidir. ABD ve In-
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giltere petrol ve pazar üzerinde en büyük 
paya sahip olacaktır. Ancak, bölgeye 
daha önce silah satan (Özelikle lrak'a) 
başlıca ülkelerden biri olan Fransa, 
ABD'yi destekleyen Almanya ve Japo
nya'da bu paylaşımdan hak iddia ede
ceklerdir. Sovyetler Birligi'nin içi 
yanmasına ral!men bu rekabet gücünü 
artık yiıirdigi bir gerçektir. 

Yine, bu savaşla, yıllardır yüksek tek
noloji ile donattığı silahlanm deneme
den geeiren ABD'nin silah tekelleri 
bölge pazannın komandasını eline alack
lardır. ABD sanayisinin büyük bir 
bölümünün silah üretiğini 
düşündüğümüzde bu savaşı niye en çok 
ABD"nin istediğini anlamış oluruz. 
Çünkü, bu savaşla birlikte, bölgedeki iş
birlikçi devletler; (Turkiye, Mısır, S. 
Arabistan, Kuveyt ve Saddamsız Irak) 
yeniden silahlanacaklar-dır. En azından 
bu devletler savaş kayıplannı hertaraf 
etmek için silah alacaklardır. Türkiye 
daha şimdiden ordunun modernize edil
mesinden sözediyor. ABD'nin silah te
kelleri için bu yıllardır üretilen silahiann 
satımı ve milyonlarca dolar klir demektir. 
ABD silah tekellerinin karlan Orta-doğu 
halkalanna ödetilecekıir. Nasıl ki, Körfez 
savaşının her senti bölge emekçilerinin 
sırtından çıkartılıyorsa. 

Işte savaş sonrası kıyamet bu pazar
Iann hakimiyeti üzerinde kopacaktır. Bi
rincisi bu. Ikincisi de, bölgedeki ulusal 
ve toplumsal kurtuluş hareketleri ile em
peryalizm ve yerli işbirlikçileri arasında 
olacaktır. 

Emperyalizmin savaş sonrası en çok 
korktuğu, tilki misali "dönüp dolaşıp 
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son durağının postçu dükanı" olduğu 
gibi emperyalistlerin kucagına girecek 
Saddamlardan degil, bölgede gelişen bu 
ulusal ve toplumsal kunuluş muhalefeti
dir. Emperyalizm, kendisine karşı bu 
muhalefetin savaş sonrası güçlcnecegiııi 
biliyor. 

Eğer bölgedeki Türk, Kürt ve Arap 
devrimci sosyalist muhalefeti bağımsız 
ve kişilikli bir politika geliştirebilirse, 
kitlelerdeki anti emperyalist egilimi 
güçlü bir örgütlülüğe dönüştüre bilirler. 

SA V AŞTA SOSYALİST TUTUM 
NE OLMALIDIR ? 

Savaş, belli bir sınıfın bir diğer sınıf 
üzerinde kendi egemenliğini sağlamak 
için yürüttüğü politikanın başka araçlarla 
devamıdır. Yürütülen savaşın, hangi 
sınıfların egemenliği ve kime karşı 

yapıldı-J!ının bilinmesi, sosyalistlerin 
savaştan yana mı yoksa karşı mı '! olaca
klan yönünde tavrını belirler. Körfez 
savaşına ilişkin tavrımızı belirleyen de 
bu ilke olacaktır. 

Körfez savaşı ABD emperyalizmi ve 
müttefikleri ile Sömürgeci Irak devleti 
arasında bölgede ekonomik ve siyasi ege
menliği kurmak için yapılan çıkar 

savaşıdır. Başta petrol olmak üzere, diger 
zenginlikler ve bölgede siyasi olarak ege
menlik kunna savaşıdır. Ne dünya ne de 
Orta-Doğu halldarının bu savaşta çıkan 
vardır. 

Savaşın, emperyalist ittifakın askeri 
zaferiyle sonuçlanacağı gün geçtikce ber· 
raklaşıyor. Ne ki, ABD ve müttefikleri 
askeri zaferi, siyasi ve ekonomik zaferle 
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ıamamlayacaklardır. Bu amacın projeleri 
daha krizin ilk günlerinde, yani 2 
Ağustos 1990'da yapıldı. 

Körfez savaşı yayılınacı ve işgalcı bir 
savaştır; aynı zamanda gerici ve Orta
Doğu halklannın çıkarlarına aykırıdır. 

Bu savaş, Irak veya ABD, kimin zaferiy
le sonuçlanırsa sonuçlansın, nihayet 
bölgedeki işçi ve emekçi yığınların 
ulusal ve toplumsal mücadelelerini geri
letmeye ve onlar üzerinde sömürü ve 
baskıyı katmerleştirecektir. Dolayısıyla 

savaşa karşı çıkmak, sadece savaşın bir
fiil kendisine karşı olmakla sınırlı tutul
mamalıdır. Savaşa karşı çıkmak, empe
ryalizmin ve sömürgeiciliğin bölgede 
uzun vadeli ekonomik ve siyasi 
çıkarlarına karşı, uzun vadeli bağımsız 
ve kişilikli bir politika yürüımektir. 

Bu nedenle, savaşan tarafların her 
hangi birisinin yanında tavır almak em
peryalizmin ve söınürgeciliğin ekmeğine 
yağ sürmektir. Tutum, her iki güce karşı 
da bnğımsız ve kişilikıt bir politika ge-
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liştirmek, işçi ve emekçilerin devriınci 
iç savaşını güçlendirmektir. 

Bölgede, emperyalizmin de, 
sömürgeciliğin de yıkılınası ve adil bir 
barışın sağlanması böyle bir politikadan 
geçecektir. Yine, Kürdistan ve Filistin'in 
ulusal ve toplumsal kurtuluş sorunu 
böyle bir tutumla gerçek anlamda 
çözülecektir. 

Kaldı ki, Kürdistan'ın bölünmesi, Fi
listin'in işgal ve ilhakı, Arap ulusunun 
küçük küçiik devletlere bölünmesinin 
mimarları emperyalizm ve bölgedeki 
söınürgeci devletlcrdir. Saddam' da 
bunlann bir parçasıdır. Bu nedenle savaşa 
karşı durmak, bağımsız bir politika 
geliştirilerek, savaşan her iki güce karşı 
da devrimci iç savaşı örgütleınek için 
propaganda ve ajitasiyonu yoğun

laştınnaktır. 

Bizce, sosyalist tutum da, yapılınası 
gereken de budur. 

20,02.1991 
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HAKSIZ SAVAŞ VE DEVRİMCİ BARIŞ 
PROGRAMI ÜZERİNE TEZLER. 

Haksız savaşın kırımı yarı çapını 

genişleterek yoğunlaşırken; daha da 
uzaması olası olan bo iller 
ılalaşı, bölge devrimci ve radikal sosya
listlerine haksız savaşın alternatif bir de
vrimci barış proğramı eksenindeki yığın 
eylemlilikleri ile durdurulması görevini 
dayal.maktndır. 

Bu yoldaki ilk ve acil görev; !-) 
Haksız savaşın niteliğinin ve kutu
plarının sosyalist analizi ile, yıj!;ınların 
bilincinde netleştrirlmesi; ll-) devrimci 
bir eyleme denk düşen alternatif barış 
programının, yığııı hareketine 
maledilmesidir 

Öncelikle bir şeyin alıını özelikle 
çizmek gerek; ortadol!;u halklarının 

kırımına denk düşen bu haksız savaş, 
onu (bölge halklarının gerçek çıkarları ve 
iradelerine ra)lmen!) Saddam/BAAS ve 
Kuzey koalisyonunun (ABD, Ingiltere, 
Fransa ve diğer müttefik devletleri TS
n) gericilik kutuplarının istekleri 
doj!;rul!usnnda çıkartılmış. 

Bu haksız savaşı çıkartmak isteyen 
her iki gericilik kutbunun da, istiyerek 
çıkarttıkları bu haksız savaş konusunda 
son derece somut "gerekçe"leri 
vardır. Bölge halklarının 

çıkarlarına asla ait olmayan bu 
"gerekçe"lerin izahı; SADDAMl 
llAAS adına bir Bismark'ta, 
Sezar'da ve Napolyon'da (kari
katiir ve toptan gerici nitelikle
riyle) bulunabilir... Aynı izah; 
Kuzey koalisyonu adına da, bir 
Cecll Rodez'de, Ilitler'de ya da 
emperyalsit !alan tarihinin tüm 
iğrenç verilerinde (tüm zengin
liği ile!) mevcuttur. 

İki gericilik kulhunıın bu 
gerekçeleri, KESİNLlKLE VE 
HİÇ BİR "İZAII" TARZlYLA 
BÖLGE HALKLARINA AİT KI
LINAMAZ VE KILINMAMALI
DIR DA ! Çünkü güç kullanarak 
Kuveyt'i ilhak eden lrak yayılmacılığı 
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bölge halkları için ne denli kabullenil
mez bir fiiliyat ise, bölgede gerici 
statükosu sarsıları dünya emperyalizmi
nin "B.M"ler kararları adına, güç kulla
narak gerici statükosunu reorganize 
etmeye kalkışması da o denli kabullcni
lemezdir. 

Kaldı ki, bu her iki kabullenilmez ge
ricilik fiiliyatlarıyfa Ortadoğu 
halklarını Hkurtarmak;; adına, bir 
kıyım ve kırım ile ceza
landırılırken, diger gericilik kut
buna da "yargılıyaraklyoketmek" 

istediğini iddia etmektedir. Lakin 
gerçekte, her iki gericilik ktıtbunca da 
Y ARGILANAN DA, YOK EDILEN 
DE, SADECE VE SADECE BÖLGE 
HALKLAR! DIR. 

Bu oyuna taraf olmamak gere
kir !.. 

Bölge emekçilerine ait olmay
an bu savaşta, NE DÜZEYDE 
OLURSA OLSUN HERHANGi 
BiR TARAFA DiREKT YA DA 
DOLA YLI BİR "DESTEK" 
VERMEK, BU GEIUCİ SAVAŞA 
(BÖLGE EMEKÇILERİNİN VE 
ENTERNASYONALİST KAR
DEŞLiKLERİNİN ALEYHINE !) 
SOSYAL-ŞOVENCE ANGAJE 
OLMAKTlR. 

Ş urası çok açıktır ki, Onıtado!lu 'da 
hiç bir sorun ve onuıı devreye soktuğu 
kriz gericilikleroe çöziimlenemez. Çünkü 
Orta-ıloğu'daki sorıınların ve onların de
vreye soktuğu krizierin biricik nedeni, 
uluslarıırsı ve yerel gericiiiiderin 
bölgedeki var-olnşları ve dayat
maeılandır. Onun içinde, 
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bölgemizdeki bu gerici savaş sorunları 
çözmek yerine, mevcut krizi daha da 
agırlaştırarak, gericiliklerin ikiyüzlü 
siyasal tavırlarının çok daha fazla net 
bir biçimde deşifrasyonundan ve bölge 
emekçilerinin kırım ve kıyıınından 

başka hiçbir "reel" sonuca yol 
açamıyacakur. 

Ortado~u'daki krizin ger
çeğini (çözüm bağlamında !) 
deşmeye yetenekli biricik alter
natif, TOPLUMSAL VE ULU
SAL KURTULUŞ TARAFIDIR. 
BU TARAFIN HER İKİ GERICi 
KUTBUNA ASLA ANGAJE OL
MADAN KENDİ TARAFINI 
BAGIMSIZ BİR GÜÇ, POLİTİK 
VE PROGRAM OLARAK HAL· 
KLARIN KARŞISINA DİKE
BİLMESİDİR. 

Bu yapılabilmeden, Ortadogu'da tari· 
hin akışını değiştirebilmek olası değildir. 
Ya da diğer bir değişle de yapılması gere
ken ilerici, yurtsever ve radikal sosyalist 
saflarda bilinç üstüne çıkartmadan, 

verili durumda gördüğümüz 
iğrenç örnekleriyle akıntıya 

kapılarak sağ'a ya da sol'a savu
rulmamak olası değildir. 

Doğruda durabilmenin felsefesi, siya
seti ve pratiği bugün herzamankinden de 
büyük bir önem taşımaktadır. Onun için 
de şu sorularm sorulması ve 
yanıılaaması gerekmektedir. 

I-) Yüzelli yılı aşkındır Fransa, 
lngilıere, !talya; alımış küsilr yıldır da 
ABD Ortadoğu balklarının iradelerine ve 

çıkarlarına mğmen Ortadoğu 'da m' 
arıyorlar ? ... Kelimenin tüm bağlamlan 
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BÖLGENIN V ASI VE HAMILERI ilan 
ediyorlar? ... 

ll-) Kaldı ki Kuzey li yağmacıların 
Ortadoğu'da bulunma eylemin 
gerekçeleri ile, Saddam'ın özde Kuveyt'i 
ilhak etme gerekçeleri arasmda ne gibi 
lıir mantık farklılığı vardır ? 

lll-) Öte yandan ise, Ortadoğu'da !srail 
korsan devletinin varlığı, Filistiniiierin 
Hit!cr'e rahmet okutacak yöntemlerle yo
kedilmeleri, sömürgeciler tarafından 

Kürdistan (dört pan;ada)ki devlet terörtl 
ile sistematik bir assimilasyon ve jeno
site mahkum edilmeleri ya da Lübnan'da 
olup bitenler ?... 

Bu ve benzeri gerçeklerden, bugünkü 
haksız savaşın hangi kutbu bağımsızdır 
ki? .. 

Devam ediyorum: Bugün bölgedeki 
emekçi halkları İ S L A M İ 
MOTİFLERLE CİHAT'A 
ÇA(HRAN VE FİLİSTİN 
DA V ASI BAYRAGINI "YÜK
SEL TEN" SADDAM/BAAS 
ŞEBEKESİ, DAHA DÜN LÜB
NAN'DA Fİ.LİSTİNLİLERİN 
KASABI OLAN • (KUZEYLİ VE 
İSRAiL'İN AKTiF DESTEGitNE 
MAZHAR OLMUŞ !) "HİRİS· 
TİY AN" GENERAL AUN'U DE. 
STEKLİYEN GÜÇTÜR ... 
HALEPÇELERİN MlMARIDIR. 
KUZEY'İN İRAN/IRAK SA VA-
ŞINDAKİ (BÜTÜN BİR 
DESTE(;tNl. VERDiGi !) 

GUVENİLİR DOSTUDUR.-. 
O halde şimdi ııe olmuştur da,. 

SADDAM/BAAS şebekesinin bugünkü 
pozisyonu tarihin gariı> Mr cilvesi 
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değildir!.. Ortada bölge 
düzeyinde ya da Güney adıııa 

dünya emperyalizmine "başkal

dıran" ona "güçlü darbeyi vuran" 
, ya da "anti-emperyalist bayrağı 
yükselteıı" SADDAM/IlAAS 
gerçeği yoktur !, ll u liir jddjalat 
konionktijrel bjr durumun teori~ 

sını y;qımaya kalkışan 

halis iinayon el e yy am cı! ık 1 arı Q 

ppHtik pragmatizmidir ... 
Yeri gelmişken belirteyim: Safları

mııda bir hayli yaygın olan bu nitelikli 
bir politik pragmatizm, Ortadoğulu 

emekçilerin aleyine katınerlenen sorun 
ve krizierin tersten yeya karşı~ 

deyrjmci. çüıümlerinden birisi 

olan ARD patentli Kuzey çüzü
milne karşı. daha ehyen~i şeı: 

lıuldukları SADDAMIIlAAS 
safdırııanhf[ınuı şöyenist 

yayılmaqlığıııı ONUN KARŞI 

'UEYRİMCt İSLAMi MOitYA
SYONIJN!I GÖZARDI EDEREK. 
do!aylı va ıla ılulaysız lıit 

biçimde destekiemeyi. fdeyrimdm 
Jik adımı ! .,.) yeğlemektgdirJer 1 

Bıı tl!r bir destek politik olarak ken. 
disini umızra~m sivri ucunu em~ 
peryalizme çevir-mek" yt>ilıı bir 
maruzatıa genkçeieuılirmeye 

kalltışsa ıla UNUTULMAMALI
DlR Kİ ORTA-DOGU'DAKİ 
EMEKÇiLERiN SEÇİMİ NE 
KONJONKTUREL OLARAK 
ATNI-ABD'CİLİKTE İFADESİNİ 
llULAN SADDAM'IiN iSLAMİ 

VE ARAP MİLLİYETÇİSİ 
GERieiUCiNİN BliM.'SINDAN 
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NE DE EM PERYALİ ST 
KUZEY'İN KOLERA'SINDAN 
HERHANGi BİRİSİ OLMAK 
ZORUNDA DEGiLDiR ... 

Tarnda lersine bölge emekçi 
halklarının KENDi ÖZ 
ÇIKARLARINA TERCÜMAN 
OLACAK OLAN KENDİ TARA· 
FLARI VE IIAGIMSIZ POLİ· 
TlKALARI VARDlR, OLMAU· 
DIR, YARA TILMALIDIR .•• 

Tüm bunlara paralel olarak ekliyo
rum: Bugünkü haksız savaş SADDAM/ 
BAAS ve Kuzey gericiliğinin yayılınacı 
ve düzenlemeci politikaları kişiliğirıdc. 
sadere ve sadece bir provadır. Bu provada 
hangi taraf kazanırsa, o tarar gerici emel
lerinin yarıçapını genişleterek karanlık 
yolunda HALKLARlN IRADE VE 
GERÇEK ÇIKARLARINA RAGMEN, 
"KAN, irin ve gözyaşı" saçarak 
iler!iyecektir. 
Şundan kimsenin kuşkusu olmasın 

(teorik ve soyut bir öngürü ile !): Eğer 
SADDAM/BAAS kazamrsa, islami root
illi Arap milliyetçiliginin irrasyonaliz
mi, Ortadoğu'yu ortaçağ karanlıklarına 
mahkum edecektir. Yok eğer Kuzeyliler 
kazanırsa, kapitalizmin üçüncü 
büyük dalgasının belirsiz 
azgınlıklarıyla kapımızı çaldığı 

bu kesit, üçüncü bir dünya 
savaşmm potansiyel lelıdidini, 

demoklasirı kılıncı gibi 
kafamızın üzerinden eksik el· 
meyeceklir. Çünkü dünya çapında ye
niden yapılanan emperyalizm, kapitaliz
min üçüncü bilyük dalgasını YIKICI 
YARATICILI(U İJ.E OPTI-
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MJJMIZE EDEilİLMEK YE 
YENI YÖNETICi 
HIYERARSISİNİ YARA
TAIIİLMEK İÇİN. bu gerici 
savaştaki tersten çözüm provalarından 
çıkartılmış dersic insanlığa yeni deli 
gömlekleri biçmeye yönelmektedir. 

Tam da bu nokta da, bir MAFY A 
TEŞKILATINA dönüşen "B.M"Ierin şu 
ana kadar ki (tartışmalı da olsa !) sembo
lik. gerçekli!;inin de sonu geleck, ve 
DUNY A ÇAPlNDA DlPLOMASININ 
SONU ILAN EDILIRKEN, POLITIKA 
DÜZENLEYICI VE HÜKMEDICI 
SAVAŞ ARAClNIN TAHAKKÜMÜ 
ALANINDA 
GERÇEKLENECEKTIR ... 

Çünkü görünen odur ki, mevcut 
gerici savaş ABD/CNN ortak 
prodüksiyonundan ne emperyalizmin 
"kağıttan bir kaplan" olmadı~mı, ne 
de Irak vari bir Güney ülkesinin Kuzey 
tarafından (Panama vari bir gecekondu 
devletteki üzere) "sinek gibi" yokedi
lcmiycceğini kamtlamıştır, 

Çok kimse ammsayacaktır: Körfez'deki 
ABD kuvvetleri başkamutam General 
Schwarkopf ilk günlerin bilançosunu 
çıkartırken, Kuzey koalisyonu ile lrak'ı 
"fil ile sineğe" benzetti. Ve de 
·~fil"lerin "'sinck'ıleri kısa sürede 
ezeceğine söz verdi... Ama geçen !7 
günlük sürede hiçte böyle olmadı, Ya da 
sıfıra sıfır elde var sıfır duru
munda, bölge lıalklarmm (yani 
savunmasız sivlllerin !) 
acımasızca bo~azlanması dışmda 

önemli bir değişiklik olmadı . ., 
Ha ! Buna birde, bölgedeki eko-
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lojik felakeıte eklenmelidir ! ... 
Evet, özetle denilebilir ki, gerici savaş 

kişiliginde tarihe kaydedilen bu ilk 17 

gün Kuzeyiiierin "kaj!,ıt"tan kaplan 

olmadıgmı, ama islami motifli irrasyo

nel Arap milliyetçiliğine denk düşen 

Irak'ın (ya da benzeri bir Güney 

ülkesinin de !) "oyuncak" kediye bcnze

mediğini göstenniştir. 

Işte bu durumun bize anlattığı gerçek, 

KAPİTAI.1ZM!N ÜCÜNCÜ 

BÜYÜK DALGASININ TEMEL 

SAFLAŞMA OMURGASINI 

OLUŞTilRAN 'KUZEY/GÜNEY' 

IKİLEMİNIN; COGRAFI lllR 

TANIM YE NITELEMF, OL· 

MAKTAN COK. SERMAYEDAR 

RANTİYECI ASALAKLIG!N 

SİMGESi OLAN K!IZEX İLE 

YINE F,MEGiN COGRAF

XASIN! TEŞKiL EDEN GÜNEY 

IABLQS!JNQA EMEK/SER

MAYE CEUŞKISINİN UL!.!S· 

LAR,U~ASI İFADEŞINİ 

O!.!IŞillRMAKTA OLMASI

PIR., YE PE ım KQMPOı;;I

SYON PA. ILK PROYA NE 

DENLİ YERLİ YERİNE OIUR· 
MAMIŞ OLSA QA. GÖRÜNEN 

OQUR Kİ; GÜNEY'İN 

SAliSINDA EMEK'İN Yİtlll 

IWZEY'İN ŞAHSINDAKI SllR· 

MAYE EGEMENj,IGINil BAŞ
KALQJRISINQA DİPLOMAilK 

"ORTA YOL" ARAYISLARININ 

ÖNÜ IliR KllZ DAHA TIKANIR

KEN. ÖNUMÜZDEKI SÜRECIN 

KÖKIENCl Yil KALICI 

ÇÖZÜMLERİNİN EMEK'iN 
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SERMAYEYil KARSI DEV

RİM Ci SA V AŞLARIN"' İÇKitı 

KILTNMISIIR.,. 
Altını özenle çizmeliyim: Tarihin tra

jedileri ve "soğuk sava~"ın Kuzey'in 

Pirus zaferi ile noktalanması ile artık va

rolmayan bir "Doğu/Batı" ikileminin 

yerini, daha zengin ve kapsamlı 

varoluşuyla, EMEK SERMAYE 

ÇELİŞKIS!NiN ULUSLARARA

SI iFADESINİN ÖNE ÇlKMIŞ 

GÖRÜNGÜSÜ OLARAK 

"KUZEY/ GÜNEY" ikilemi dol

durmuştur. 

Bu gerçeğin ifadesi sayın Lokman 

Polat arkada~ımın deyişi ile şu bazdaki 

terminolojik şartlanmalada kavranma

malıdır: "Bence Kuzey/Güney 

çelişkisi ıeroisi üç dünya teori
sinin yeni bir varyantıdır. Ve 
aynı zamanda da bu teori sııııf 

mücadelesinin reddidir. Diirıyayı 

sınıflııra göre değil, coğrafi kıı

luplara göre ayrıştırmak, karşı

tlar savaşımıııı salt coğrafik 

konuma göre ele almak, kuzey 

coğrafyasmdaki prolelerlerle bıır

jııvaziyi aynı saflarda mevzilen

dirme sonucunu doğurur ( ... ) 

Türkiye'de Kuzey/Güney çeliŞ· 

kisi teorisinin en hızlı savumı

cusu olan Doğu Perinçek, bu 

teoriye dayanarak Irak'ı deste
kliyor. ( ... ) Doğu Prein-çek'in 

yanı sıra Kuzey/Güney Çeliş

kisini birde sivil toplumen 

Murat Belge savunuyor. Zaten 
bu her ikisinin savunduğu görüş

lerde sınıf mücadelesinin yeri 
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yoktur" (Lokman Polat, 28.0l.l991) 
Lokman yoldaş gerçeği onun 

çarpıulmış yornmlanna "emanet" ederek, 
bir şeyleri salt ıerminoloji düzeyinde ve 
yine birilerine gönderme yapmaya 
kalkışarak yargıladığı için, kaçınılmaz 
olarak yanılıyor. 

Nedenini yukarda anlatmaya çalıştım. 
Kuzey/Güney ikilemi, emek/sermaye 
çelişkisinin uluslararası plandaki, öne 
çıkmış evrensel görüngüsüdür. !lu evren
sellik ulusal özgünlüklerini de ne yok 
eder ne de 'es' geçmemizi gerektirir. 
Örneğin Kuzey'de (aristokrat
laşmışta olsa !) bir işçi sınıfı 
olduğu gerçeğini bir an dalıi 
unutamayız. Ama varlığına 'es' 
geçmediğimiz lıu işçi sıfınıııda 
SER MA YE DÜNYASI OLAN 
KUZEY'İN GÜNEY'E KARŞI Kİ 
SALDlRGAN POLİTİKALARI· 
NA İKTİDAR SAVAŞIMI llOY· 
UTUNDA VERİLMESİ GERE
KEN MÜCADELELERLE fEN 
AZINDAN KISA VADEDE D 
ALTERNATiF OLMADIGINI DA 
Bİ Lİ RIZ. 

Onun içinde Kuzey proletaryasına, 
kendi öz devrimci eylemine sahip 
çıkabilmesi için yapılabilecek en büyük 
yardımında Güney cephesi proletary
asının Kuzeyli işgalcileri yani Kuzey 
proletaryasının öz sınıf düşmanlarını 
bozguna uğratmaktan geçtiğini bir an 
dahi unutmayız. 

Kaldı ki, kapitalizmin üçüncü 
dalgasında Güney'in dünyanın emek cep
hesini oluşturması, Güney'deki Kuzey 
uzantısı ve işbirlikçisi olan rejim, 

28 

sınıf, ve tüm sosyo-ekonomik 
oluşumlarında coğrafi bir gerek
çelendirme ile, EMEK'İN DÜN
yASI GÜNEY'İN BAŞKALDIRI 
SAFLARINA DAHIL EDiLME
SİNİ DE (MEKANİKCE !) 
GEREKLİ KlLMAZ ... Örnek mi '!.. 
Işte Saddanı !... Kaldı ki, Do)lu Perinçek 
vari "sapla sarnam kanşurarak" Saddam' ı 
da, anti AllD'ci konjonktürel çıkışını da 
bundan ötürü desteklemektc ona angaje 
olmarnaktayız ... 

!lu değinilerime şunu da eklernem ge
rekiyor: Bu haksız savaş, çok 
şeyin yerli yerine oturmadığı bir 
provadır. VE DE AÇlKÇA 
DEMEK GEREKİRSE, IRAK'TA 
HALKLAR OLDUGU GERÇE
GİNİ UNUT ARAK, (ASLI OL· 
MAYAN BİR SÖZDELiKLE !) 
"IRAK HALKININ MÜCADE
!.ESİNİ DESTEK ADINA 
SADDAMIJJA!\,Ş" mmtClLI-
(!İNE ALTLIK QL!IP, BU 
GERİCİLİK KU'l'!JUNU 
QÜNEY'.İN BİR ÇIKIŞI 
OLARAK İI.AN EDENLER: 
QLMASI GEREKENDEN ÇOK 
UZAKIAKİ BU OLAŞI 
HALIYLE GÜNEY'İN l!.ERiYt 
IEMŞİL EIMEDWiN1 ll!SUIA· 
RAK, ESKi KARANLIGA 
KARŞI YENİ BİR KARANLlK 
İÇİN DÖGÜSÜYQRUR ... 
İran'da da aııti-ABD'ciliğiyle 
H üm eyıı iye veri leıı des te k 
kişiliılinde böyle olmamışmıydı 
? 
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Diyeceklerimi topluyorum: 
H İtler dalaşı olan haksız sa

vaşa, lıiç bir düzeyde angaje 
olunmadan, herhangibir gericilik 
kutbuna (dolaylı ya da dolaysız 

!) desteklemedeıı, ORTADO
GU'DAKİ llU KiTLESEL KIRIM 
VE iMHA SA V AŞlNA, IJ2.: 
PLUMŞAL VE lJL!JSAL K!JR
TIJLUŞ MÜCADELELERİ AL
TERNATiFi TEMELiNDE 
KARŞI ÇIKILMALIDIR, 

2-) Devrimci bir barış istemi ile; 
• Savaş çıkarlanların lıölge 

emekçilerine savaş lazminatı 

iidemeleri ... 
• Savaş suçlularının emekçi 
halkça yargılanmaları. .. 
* Otadoğu'daki tüm yabancı as
kerlerin geri çekilmesi ve yine 
tüm yabancı askeri üsUerin sö~ 

kiilmesL. 
• Ortadoğu halklarınm topyekün 
imhasım hedefliyen kimyasal, 
biyolojik ve ııiikliier silalılarm 

biçbir öııkoşıılsıız imhası ... 
* Ortadoğu ıliizeyinde zorunlu as
kerliğiıı lavedilmesi ve buııım 

yerine lıalklarııı genel silah· 
lan d ı rı ı ması ... 
* ilölgeıleki tüm zenginlikler 
özerinde kıızeyli ekonomik dene· 
tim, kontrol ve yaptırıma son 
verilmesi.~~ 

* Bölge halklarının bölgesel 
barış, işbirliği ve yardımlaşma 

merkezinin oluşlıırıılması ... 
Vlı'leri gilıi genel demokratik ta· 
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lepler kaynaştırıllarak, EMPE
RYALIZME VE YEREL GERİ
CİLİKLERE KARŞI, BÖLGE
SEL DÜZEYDE EZiLENLERiN 
DEMOKRATIK I!!.OK'!JN!JN 
OLI!ŞT!! -R!ILM A SINA 
yönelinmelidir. 

3-) Bunların yanmda ise; 
* Filistin'deki iNTİFADA insiy
atifi temel alınanık Ortadoğu'da 

.I!AGIMSIZ !!İR FİLİSTİN 
DEVLETİNİN OLUŞTURUL
MASI,, 
* Arap ülkeleri arasındaki snııi 

sınırlara son vererek, I!İRLEŞIK 
DEMOKRATIK ARAP CUMHU
RİYETİNİN, yerel gericiliklerin 
imhası temelinde oluşnınılması

na yönelinnıesi propııgaııılasımn, 

süreç içerisinde eyleme sıçrııtıl

ması. 

* Tüm otoııomi dayatmacılarınm 

ya da varyıınllannm köktenci bir 
redıli temelinde, BAGIMSIZ 
BİRLEŞİK DEMOKRATIK KÜR
DISTAN 'ın gerçekleştirilmesi. .. 
• Bölge 2 Ağı:ıs-tos 

1990 öncesindeki statii-konun 
da, sınırlıınııda hiç bir tarihsel 
ve toplumsal meşruiyeti olma
dığı için, ASLA VERI VE 
TEMEL ALINMAMASL. 
• Bölgedeki tüm ulusal azın

lıkların lıııklıırmııı güvence al
tma alınması,, 

Vb'i noktaları öııe çıkarlarak 

ORTADOGUDA ULUSLARlN 
KENDI KADERLERİNİ ÖZ-
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GÜRCE TAYİN HAKLARININ 
ENTERNASYONALIST SANCA
GI, DEVRİMCİ BARIŞ PRGRA
MI İLE GÜNDERE ÇEKiLME· 
LIDİR. 

Özetle ye tüm bunlar içindir 
ki; Ortadoğu halklarına ölüm ye 

acıyı maleden tm haksız sayaş 

senarynsıııııın yazarı EM pE ın:· 
A!.İST KAPIIA!.IST SISTEM
DİR. Bush'da. Saddam'ğa, 
Özal' da bıı senaryonun 1990-
91 'deki adaptörleridir. Adap .. 
töflerjn basım çektiği kapitaljz~ 

mjn bn haksız sayaş senarynsu. 
insanlığı yeniden ye bir kez daha 

lıarlıarlı~a mahkum kolmaktan 
başkaca lıir ŞC)' değildir. 

Ama kapitalist barharh{hn 
EKONOMlK/SiYASALIELEK· 
TRONiK!ASKERi \:]> MED
YATIK llOY!IILARDAKİ KAH
ROLASI GiıCLÜGÜYLE. BİZE 
SANKi UYGARLIK IÇiN TEK 
SECENEKM!ŞÇESİNE SUN-
MAYA KALKIŞTIC I. !H! 
HAKSIZ SAvAŞIAN BASKA 
BİR YOL DAHA V AR DIR Kİ; 
ODA TÜM BIINLARA VE K&
BULLENMIŞ KADERC!LUiE 
KARSI; INSANI TARIHiN Nt:ş. 
NELER! OLMAKTAN ÇlKAR
TARAK. XARAnçı QzGQB 
ÖZNELERİ KiltAN SOŞYA
LİZMDİB ! 

03.02.1991./Paris_ 
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tekosina sosyalisı 31 

KORFEZ SA V AŞI: 
EMPERY ALİSTLERİN HEDEFi 

DÜNYADA YENİ BİR BASKI DÜZENİ 
KURMAK TIR. 

Beklenen savaş başladı. Başta ABD 
emperyalistleri olmak üzere dünyanın 
diger belli başlı emperyalist-kapitalist 
devletleri hep birlikte Irak 
sömürgecilerinin üzerine çullandılar. 
Irak'ın askeri ve ekonomik tesisleri 
yo)lun bir şekilde havadan ve denizden 
bombardımana tutuluyor. ABD ve 
mütefikleri bu saldınlardan başlangıçta 
istedikleri sonuçlan almasalar da, Irak 
hedeflerinin belli ölçüde tahrip edildiJıi, 
karşı saldırıların düzeyinden de 
anlaşılıyor. 

Savaş'ın ilk gününde özellikle ABD 
yayın kuruluşlan Irak'ın şimdiden yenil
dij!ini duyurdular. Çok geçmeden bnnun 
erken bir zafer ilanı olduğu ardaşıldı. Irak 
lıava saldınlarıııa karşı gere!<li örılemleri 
almıştı. Asirerlerinin ve silahlarımıı 

biiyük kısmıııı yeraltmda yapuj!ı 
sığıııaklara gizliyen Irak; lıava 
saldınlarımlaıı ağır bir darl:ıe yemedi. Çok 
ağır bombııı:dımıımı rağiruııı bu gün bile 

Irak'ın askeri gücü önemli ölçüde ayak
tadır. Diğer yandan kimyasal silahlar ve 
filzelere sahip olması lrak'a önemli bir 
tehdit olanağı tanıyor. 

Savaşın bir tarafında ABD ve 
müttefikleri di)lcr ıamfında Irak vardır. 
Irak hemen hemen dört taraftan 
kuşatılmıştır. Güney de Suudi Ara
bistan ve müttefik askeri yıj!ınaj!ı, Ku
zeyde TC, Kuzey batıda Suriye, bunnn 
yanında arada biraz mesafe de buluıısa 
!srail. Bu cephede dünyanın eıı biiyük 
askeri gücü toplanmıştır. 

B u cephenin karşısında Imk hemen 
lıemen yalnızdır. FKÖ'nüıı desteiıiııe 
salıip ancak bu destek fazla işe 
yaramıyor. Kısmen Ürdün de hııl<'ıan 
yana, ama aktif olıır:ak bir destegi 
sözlımıııs:ıı de)lil. Yerııeıı de ayır• ll:ı:ııııını
dadır.. Iran ve Lr""byıı ise ayın aki.beıe 
ııj!myııbileeekleri korkıısıı ile,. biraz da 
islami yal<Iııltldıı Irak'ııı fıızlaca 
!urpala!!lmı>$ıııdaıı. yana de:)lildir. 
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tekoşina sosyalist 

SSCB ve Çin ise sosyalisı politika
lan bir yana iterek emperyalistlere ses
sizce destek verdiler. Gerçi bu günlerde 
SSCB, ABD ve müttefiklerin 
saldırılannın BM hedeflerini aıtığmı be
lirterek, rahaLqzlık duyduğunu ifade etti 
ancak, henüz çok etkili bir girişim yok. 
Küba bu konuda olumlu bir sınav verdi; 
başta ABD emperyalistleri olmak üzere 
savaşan mm taraflara tavır aldı. Arnavut
luk ise tavırsızlık denilebilecek bir kon
umda kaldı. 

ABD ve müttefikleri savaşı en az 
kayıpla sonuçlandırmak istiyorlar. Bu 
nedenle de hava saldırılarını mümkün 
oldu~ kadar sürdürmek istiyorlar. Amaç 
Irak'ın kara gücünü mümkün olduğu 
kadar zayıflatmakıır. ABD ve 
müttefikleri hava üstünlüğünü 

sağlamışlardır., ayrıca havada yüksek bur 
vurucu güce sahiptir. Karada ise Irak'ın 
güçlü ve iyi mevzilere sahip oldu!lu bili
niyor. Bu durumda Irak'ın gücü 
zayıflatılmadan bir kara savaşı olursa, 
ABD ve müttefikleri büyük kayıplar ve
recektir. Özelikle ABD bunu göze 
alamaz. Çünkü, Vietnam anıları burada 
hala canlıdır. Ancak kesin sonucun 
alınması için de bir kara savaşının 

olması kaçınılmazdır. 

Hava saldırıları ile Irak askeri gücü 
önemli ölçüde tahrip edilebilirse kara 
savaşı Irak 'ın ışgal i ile 
sonuçlandıralabilir. Ama Irak gücünü 
kısmen korur ve kara savaşında ABD ve 
mü!lciiklerine büyiik kayıplar verdirirse, 
kara savaşı Ku vet'in geri alınması ile bi· 
tirilebilir. 
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EMPERY ALİSU,ER NEDEN 
SAVAŞlYOR ? 

ABD ve diğer emperyalistlerin bu 
savaşa kem kısa hemde uzun vadeli plan
I:ır doğurultusunda girdikleri açık bir 
gerçektir. 

Bilindiği gibi savaş emperyalizmin 
doğasında vardır. Sık sık ekonomik ve 
siyasi krizle karşılaşan emperyalsit
kapiıalist sistem varlığını sürdürmek, 
önünü açmak için çoğu kez savaşa 

başvurur. Emperyalist-sömürgeci 
savaşlar; bir yandan değişik egemen gru
plar arasındaki çelişkileri çözme, özünde 
ise ağırlaşan sistem krizini aşmaya 

yöneliktir. 
Körfez savaşı da böyle bir krizin 

ürünüdür. Eınperyalistlerle, sömürgeciler 
arasındaki çelişki, diğer yandan bir bütün 
olarak ezenlerle ezilenler arasındaki 
çelişkiler bir krize yol açtı. Bu krizin 
çözümü de sava}ta aranıyor. 

Irak; içerde yaşadığı ekonomik ve 
siyasi buhran nedeni ile Kuveyt'i işgal 
etti. Bu da emperyalistlerin pastadaki 
payım azaltı. Emperyalistler buna izin 
veremezdi, çünkü zaten bütçe açıkları, 
silalı sanayinde durgunlak başianna yele
rince bela açıyortlu. Birde bunu 
kaldıramazlardı. Işte savaşa yol açan 
temel nedenler bunlardır. Bu anlamı ile 
savaş bir nedenden çok bir sonuçtur. 
Gerçi özel yanları ile hazı şeylere neden 
teşkil edecektir, ama aslında bir kriz 
sürecinin ütilniidiir ve bu süreç içinde ele 
alınmalıdır. 

Yukarda emperyalisllerin savaşla bir 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



tekosina sosyalist 

takım hedeflere ulaşınaya çalışuk!arını 

belirttik. Bu hedefleri, kısa ve uzun 

vadeli olarak iki grupta inccliyebiliriz. 

Bize göre cmperyalsitlerin savaş-la 

kısa vadede ulaşmak istedikleri hedefler, 

daha doğrusu çözmek istedikleri sorunlar 

şunlardır: 

l- Oratadoğu petrollerini kontrol altına 

almak: Ortadoğu emperyalizmin can 

damarıdır. Bu nedenle Irak'ın Kuveyt'i 

işgali ile petrol sorunu, ABD ve diğer 

kapitalist-emperyalist ülkeler için acil 

veyaşamsal bir sorun haline geldi. Imk, 

Kuveyt petrolleri ile birlikte dünya re

zervlerinin %30'ım kontrol edecek 

duruma geldi. Bu büyük bir tekeldir ve 

gelecekte Ortadoğu'da büyük bir petrol 

zengini devletin doğmasına neden ola

caktır. Emperyalsitler karşılarında bu 

kadar güçlü bir petrol tüccan görmek is

temezler. Çünkü bu petrol gelirlerinden 

emperyalizmin payına düşen kısmın 

azalması demektir. Sorun kısa sürede 

çözülmcliydi. Işte savaş emperyalistlere 

bu çözümü sağlayacaktır. 

2- İsrail'in varlığının güvence altına 

alınmas:ı~ 

!rak hem askeri hemde siyasi açıdan 

Ortadoğu 'da önemli bir güç haline 

gelmiştir. Kimyasal silalılar, füzeleri ve 

nükler potansiyeli İsrail'in varlığını 

tchdit edecek düzeydcydi. Aslında Irak'tan 

yalnızca !srail de ürkmüyordu, TC ve 

gerici petrol şeyhleri de Irak'ın giiciinden 

korkmaya başlamışlardı. Işte savaş bu 

tehdit ve korkuları da giderecektir. 

Bu açıdan bakıldıj!ında; Irak'ın 

Kuveyt'ten çıkarılması ABD ve 

müttefikleri için yeterli değildir. Onların 
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amacı aynı zamanda Irak'ın askeri, eko

nomik gücünü ve siyasi nüfuzunu tahrip 

etmektir. Öyleki !rak artık kimseyi 

tehdit etmesin. 

3- Silah stoklarını eritme ve savaş sa
nayini geliştirme: 

Silahsızlanma ve barış rüzgarları savaş 

sanayi tekelerinin gelişmesini etkiledi. 

Daha önce SSCB 'ne karşı kullanmak 

için stoklanmış çok miktarda cephane 

birden açıkta kaldı. Bu eritilmeden yeni 

silahlar üretilcmezdi. Körfez savaşı bu 

stoklarm eritilmesini, yeni silahların de

nenip, gcliştrilmesiııi aynı zamanda 

salılmasım sağlıyacak. Patroit füzelerini 

yapan tekel, kasalarını şimdiden doldur

du. 
ABD ve müttefiklerinin savaşla kısa 

vadede çözmek istedikleri sorunlar bun

lardır. Aslında bu kısa vadeli çözümler 

uzun vadeli hedeflere ulaşınada emperyal

sitler için birer basamak görevi 

görmektedir. Emperyalsitlerin uzun 

vadede daha önemli hedefieri vardır. Bu 

hedefleri de şöyle sıralayabiliriz. 

1- ABD'nin güçlülül\üne ve hir dünya 

jandarmasının gerekliiiliine dünyayı 

inandırına: ABD özelikle Vietnam 

savaşında önemli bir yenilgi aldı. Bu ye

nilgi hem onun dünyadaki prestijini 

sarstı hemde kendi ordusunda ve karnu

oyunda bir güvensizlik ve yenilgi psiko

lojisi oluşturdu. Bugün ise ABD; 

dünyaya tek başına egemen olma planları 

yapıyor. Dogu blokunun durumu bu 

olanağı arurmıştır. ABD dünya egemen

liği planını düşünsel olarak şu ifadelerle 

temellendiriyor: "Dünyada adaleti ve 

htirriyeti sağlamak, huzuru bozanları ce-
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zalandırmak için güçlü bir jandarmaya 
ihtiyaç vardır. Bu rol için de ABD de is
tenilen tüm özellikler mevcuttur"_ Önce 
bir "hürriyeller ülkesi" masalı daha sonra 
"Rambo" eıikctli "güçlü ABD" imajL 
Bunlar hep dünya halklarını psikolojik 
olarak ABD'nin dünya egemenligine 
alışıırma ınktikleridir. Tabiki bu takli
kler "sosyalizm öldü" propagandası ile 
birlikte uygulandığmda dahada kuvveti i 
bir etki yarauyor. 

ABD güçlülü)!,ünü dünyaya ve kendi 
kamuoyuna anlaunak için sistemli bir 
faaliyet yürütüyor. Öncelikle: filimler ve 
diğer basın-yaym kuruluşlannda bir pro" 
paganda kampanyası başlauldı. Rambo 
filimleri bu kampanya da özel rol aldı, 
Sonra başarılı işgallerlc propaganda 
gerçege dönüştürüldü. Grenada, P'anama 
işgalleri bu türden eylemlerdi. ABD bu 
işgalleri başarı ile gerçekleştirdi, hem de 
çok az kayıplarla. Bugün Körfez 
savaşında temkinli tavranmasında, az 
kayıp vermeye çalışmasının temelinde 
hep bu amaç yatar. Yani "bir daha Viet
nam olmayacak, ABD yenilmez bir 
güçtür" diişüncesni egemen kılmak. 

Bilinir ki, savaşın bir fiziki çatışma 
yönü bir de psikolojik-moral yönü 
vardır. Bu yön en az fiziki çatışma ve 
güç kadar önemlidir. ABD askeri tekno
loji yani fiziki güç açısından güçlüdür. 
Ancak siyasi, psikolojik-moral açısından 
zayıftır. Şimdi o yönünü de geliştirmeye 
çalışıyor. 

2- Dunyada ve Ortadoğu'da yeni bir 
baskı düzeni kurmak: 

Bu günlerde TC basın ve yayın 
kuruluşlarında çokça konuşulan: 
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"savaştan sonra Ortadoğu'da yeııi 
bir düzen kurulacak" Yada 
"Ortadoğu demokrasi sürecine gi~ 
recek" türünden ifadeler lıize Türk tekel
leri gibi, emperyalist tekellerin geleeck
teki emelleri konusunda yeterli fikri ver
mektedir. 

Emperyalistler gelecekte dünyayı ken
dileri için dikensiz bir gill bahçesi haline 
getirmek istiyorlar. Yani devrimsiz, 
çalkanıısız, tam itaatkar bir dünya. 
Bunun yolu çevre bölgelerden başlayıp 
başını kaldıranları hizaya getirmek, 
çatlak sesleri susturmaktır. Herkes empe
ryalistlerin e)!,emenliğinde yaşamayı ka
bullenccck duruma gelmelidir. 

Özeliklc ABD emperyalistleri bir 
dünya imparatorluğu kurmak istiyorlar. 
Sosyalizmin düştü)lü bunalım onları bu 
konuda ıımutlandırıyor. SSCB daha önce 
ABD'ye karşı bir denge sağlıyordu. 
Dünya iki kutupluydu. Ancak gelinen 
aşamada SSCB bu konumunu hızla yiti
riyor. Dünya tek kutupluluğa doğru gi
diyor. ABD artık dünyadaki her olaya 
rahatlıkla müdahale ediyor ve kendi 
lehine çözüm sağlamak için gerekli 
müdahaleleri yapmaktan çekinmiyor. 
Kısaca dünya jandarmalığı rolünü pratik 
olarakta hayata gcçiriyor. 

Emperyalistler şimdi; daha fJIZla ve 
rahat sömürü için, bir daha devrim 
kabusu görmemek ve sosyaliz 
gömek için: "DÜNYADA YI>3Nİ 
BiR IlASKI DÜZENİ" yaratmak is
tiyorlar. Bu yeni düzen dünya proJetary
ası ve ezilen halkları için daha fazla 
sömürü ve zulüm, kapitalist
emperyalistler için daha fazla kiir ve 
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özgürlük demektir. 
Ortadoğu' daki savaş "yeni dünya 

düzeni "ne ulaşınada bir basamak tır. 
Dünyada "yeni bir için Ortadoğu'da 
"yeni bir düzen" kurmak gerekir. Çünkü 
Ortadoğu petrol rezervleri ile startejik bir 
öneme sahiptir. Ancak emperyalistlerin 
en çok uğraşacakları yer de Ortadoğu 
olacaktır. Belki de onların planları bu 
bölgede bozulmaya başlayacaktır. 

Sonuçta; Ortadoğu proletaryası ve 
ezilen halklarını zorlu bir mücadele be
kliyor. Bu mücadele dünyanın kaderini 
tayin edecek bir mücadeledir. Ve biz; 
proletarya ile ezilen halkların bu 
mücadeleyi kazanacaklarına kesinlikle 
inanıyoruz. 

SAVAŞTA VE ORTADUGU'DA 
MUHTEMEL GELİŞMELER 

Hemen hemen herkes bu savaşta 

Irak 'ın ycnileceği konusunda hemfıkirdir. 
Evet bugünkü koşullarda az çok bunu 
gösteriyor. Bu çok kolay olmasa da 
Irak'ın savaşı tek başına uzun süre 
götüremcycccği açıktır. Ancak uluslara
rası durumda bir değişiklik olursa; Iran 
ve Ürdün'ün Irak'ın yanında savaşa gir
mesi yada bağlantısızlar, SSCB ve 
Çin'in emperya!sitlerin işi ileriye 
götürmesine karşı çıkmaları gibi, Irak 
kesin bir yenilgiye uğratılmadan savaş 
kilitlenebi!ir. 

Nitekim şimdilik böyle bir olasılık 
var. Son olarak Irak'ın şartlı olarak 
Kuveyt'ten çekilebileceğini açıklaması, 
SSCB ve Iran'ın bunıı desteklcınesi, 
ABD ve müttefiklerini bir çıkmaza 
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soktu. Gerci onlar saldırılarına devam 
ediyorlar, ancak Irak biraz daha esne
kleşirse ve SSCB, Iran, Çin diplomatik 
girişiınierini bu yönde yoğunlaştırırlarsa 
ateşkes olabilir. Ancak gelinen aşamada 
ne Irak kendiliğinden geri çekilir nede 
emperyalsitler ateşkese yanaşır. Irak'ın 
tutumu daha çok siyasi bir manevraya 
benziyor. 
Ortadoğu'nun geleceği önemli ölçüde 

savaşın scyrine ve sonucuna bağlıdır. 
Savaş şimdiden önemli gelişmelere 

neden olmuştur. Örneğin: TC Kürtçeyi 
bazı alanlarda serbest bırakıyor. Yalnız 
bu olay bile tek başına savaşin gelecekte 
ne gibi önemli değişikliklere yol 
açacağını göstermeye yeter. 

Savaşın sonucunu kesin olarak tespit 
etmesekıe, sonucunu bugün düşünülen 
olasalıklar içerisinde bir yere oturtulabi
leceğine inanıyoruz. Bu nedenle biz 
savaşın sonucu ile ilgili birkaç olasalığı 
dikkate alarak bölgede gelecekte olacak 
muhtemel gelişmeleri açıklayabiliriz. 

1- Bize göre en kuvvetli olasalık; 
Kuveyt'in "kurtalrılması" ve ırak'ın 

kısmen yenilgisi o!asalığıdır. 
Emperyalistlerin en önemli iki hedefi 

vardır. lrak'ııı askeri ve ekonomik 
gücünü zayıflatmak ve Kuveyfi Irak'tan 
geri almak. Savaşın seyrine bakıldığında 
birinci hedefi, yani Irak'ın askeri ve eko
nomik gücünü zayıflaımak hedefine 
kısmen ulaşılmış veya süreç içerisinde 
ulaşılabilir. Diğer hedef, yani Kuveyt'in 
geri alınması, buda çok büyük kayıplara 
mal olsa da ulaşılabilir bir hedeftir. 
Aslında iyice incelendiğinde emperya

listler için en iyi sonucun yukarıda 
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saydıl\ımız sonuç olduğu görülür. 
Çünkü: Öncelikle lrak'ı tamamen işgal 
etmek hem çok büyük askeri kayıplara 
neden olacaktır hem de Oratdoğu 'daki 
sınıriann dej!iştirilmesini gündeme geti
rebilecej!inden bölge devletleri arasında 
parsa kapma savaşını başlatabilecektir. 
ABD'li yetkililerin son açıklamaları da 
açıkça bu çözümden yana olduklarını 
yansıtıyor. Şu bir gerçektir; Irak'ın 
tamamı ile işgal edilmesi ve kesin olarak 
yenilgiye uğratılması için TC'nin ikinci 
cepheyi açması yani savaşa girmesi 
şartllr. Aksi durumda Irak' ın direncini 
kırmak kolay olmayacakur. Kınlsa bile 
emperyalisdere çok pahalıya mal ola
caktır. Kesin zafer için TC'nin savaşa 
girmesi emperyalistlerin kayıplarını 
azaltır. Ancak şu ana kadar TC savaşa 
girmedi. Bu TC'nin savaşa girmek iste
memesinden degildir. Tersine Özal 
savaşa girmek için can atıyor. Çünkü 
Özal ABD ve müttefiklerinin savaşı ka
zanaca)lından emindie Dolayısı ile ka
zanacak taraftan yana savaşa girmek, 
savaş bittiginde bazı ganimetieri de hak 
etıtıeyi sağlıyacaktır. Anlaşılan o ki, 
ABD henüz lrak'ı tamamen işgal etıtıeyi 
düşünmüyor ve TC'nin savaşa topyekün 
girmesinden yana değildir. 

lran, Suriye yönetimleri yaptıklan 
açıklamalarda sürekli olarak "Irak'ın 
toprak bütünlüğiiniiıı korun
masın-dan yana" olduklarını 
açıklıyorlar. Aslında her iki ülkede daha 
çok TC'nin tek başına ( tabiki ABD'nin 
yardımı ile) Kerkük ve Musul 'a sahip 
olabileceği korkusu vardır. Bununla bir
likte Ortadoj!u'da dengelerin değişmesi 
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sözkonusu olacak, buda Iran ve 
Suriye'nin işine gelmez. 

TC' nin Musul ve Kerkük petrollerini 
kontrol etme hayali her zaman olmu§tur. 
Özal gibi pragmatik bir liderin 
başkanlığında bu dahada açık bir istek 
haline gelmıştir. Ancak pastadan 
Türkiye'ye bu büyüklükte bir parçanın 
düşmeyeceği gerçegi de vardır. En başta 
ABD bunu istemez. Çünkü bu işte en 
çok ter döken odur ve pastanın en büyük, 
en lezzetli kısmı onun olmalıdır. 
Yukarıda da belirtiğimiz gibi Iran ve 
Suriye'de Kerkük ve Musul'u TC'nin 
almasına razı olmazlar. Peki Özal ne is~ 
tiyor ? Özal tek başına Irak petrollerine 
sahip olmayacağını biliyor. Onun amacı 
Irak'ın yenilgisi sonucunda ortaya 
çıkacak ganimetten mümkün olduğunca 
fazla yararlanmaktır. Bu ucuz petrol 
alımı veya bölgede oluşturulacak yeni 
düzende insiyatifli bir rol alma gibi im
tiyazlarla sağlanabilir. Örneğin: Özal, 
Kürtlerin hamisinin TC olacağını ifade 
ediyor. Bu aslında şu anlama gelir. 
Irak' ta özerk bir Kürt bölgesi de olsa 
tüm Kürdistan'ı TC kontrol edecektir. 

Diğer yandan ej;er ne kadar sadık ve 
güvenli bir uşak olduğunu ispatlayabilir
se emperyalist tekellerden daha fazla 
kredi koparabilir. BelkideA T'ye girebi
lir. Uluslararası arenada böylesine bir 
destek ve güç toplarsa, Özal içte de bir 
hayli güçlenir. Muhalefeti "savaş ve 
zafer meşruluğu" ile bastırabilir. Kitleler 
arasında ŞÖVen duygu uyandınp desteğini 
artırabilir. Böylece de TC' yi de istediği 
yönde şekilllendirebi!ir. Özal'ın şu anda 
isteyebilecekleri bunlardır. Kuveyt'ten 
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gücü tahrip edilmiş bir Irak başlangıç 
için ABD için yeterli olabilir. Ama uzun 
vadede ABD Irak'ta Saddam rejiminin 
devrilmesi ve yerine kukla bir 
hükümetin kurulması için çalışacaktır. 
Bunun için de bu kez içten çökertme 
planları yapacaktır. Bu durumda Irak'taki 
Kürt hareketi ABD için iyi bir koz 
oluşturacakıır. ABD bu kozu mtimkün 
olduğunca kullanmak istyecektir. Dikkat 
edilirse "Demokratik bir Irak'ta otonom 
bir Kürt bölgesi" talebini savunan Kürt 
örgütleri ABD için en iyi çözümüde sa
vunmuş oluyorlar. TC'nin bu günlerde 
birden bire Kürtçe'yi bazı alanlarda ser
best bırakması bu durumla ilgilidir. 
ABD özellikle bu konuda baskı yapıyor. 
Çüakü KUrt kozu gelecekte ABD'nin iyi 
bir kartıdır. Bu kozdan TC'nin zarar 
görmemesi için Kürtlere şirin gözükınesi 
ve çelişkileri hafifleunesi gereklidir. 

2. Olasalık Irak'ın kesin yenilgisi ve 
işgalidir: Bu durumda Ortadoı;u yeni bir 
savaşa sahne olacaktır. Bu savaş Irak'ın 
paylaşım savaşıdır. ABD insiyatifi elinde 
tutacak ve kimsenin bırlamasına milsade 
etmeyecektir. Ama savaşta az çok yer 
alan tilkeler bunun karşılıgını gönnek is
teyeclerdir. ABD için en iyi çözüm 
Irak'taki işbirlikçilerin yeni bir hükümet 
kurması ve Irak toprak bütünlül!ünün 
korunmasıdır. Ancak, eğer TC ve Suriye 
savaşa girerlerse diller müttefikler gibi 
bunlarda Irak'taki bazı kaynaklardan fay
dalandınlacaklardır. Yada kredilerle, si
lahlarla ödilllendirileceklcrdir. 

TC'nin tek başına Musul ve Kerkük'li 
kontrol etmesi mümkün dellildir. Yine 
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de bazı topraklar ve belli miktarda petrol 
imtiyazı TC' ye bırakılabilir. Suriye için 
de aynı durum sözkonusu olabilir. Bu 
çözümde; Irak'taki kürtlerde geniş bir 
özerklik elde edebilirler. Bu ABD'nin 
çıkarına aykırı dellildir, tam tersine 
bölgede istikrarın sunnesi için düzen içi 
bir çözüm onlar için daha da yararlı ola
cakur. 

Bağımsız bir Kürt devletinin kurul
masının olanakları bulunmakla birlikte, 
hem Irak Kürt ulusal hareketi 
bağımsızlığa ulaşacak yetenek ve 
bilinçte değil, hemde emperyalistler ve 
sömürgeciler bu çözümden yana 
dellildirlcr. Dolayısıyla bağımsız bir 
Kürt devleti olasalığı çok zayıftır. 

Özelikle TC bu konuda başrolü 
çekiyor. Özal Irak'ta bağımsız bir Kürt 
devleti kunılursa, müdahale edeceklerini 
açıkça söyledi. Diğer sömiirgeciler (Iran 
ve Suriye) de bunu desteklediler. Bu 
konuda ABD' in de TC'ye güvence 
verdiği söyleniyor. Ayrıca TC yeni kuru
lacak Irak devletini kontrol etmede empe
ryalistler adına jandarma rolü 
üstlenecektir. 

3. Olasalık; lrak'ın, ABD ve 
müttefiklerinin saldırısım durdurması ve 
Irak'ın zaferi. Bu her ne kadar düşük bir 
ihtimalse de böyle bir ihtimal vardır. Bu 
durumda ABD önemli bir prestij kaybına 
uj!r'<~r ve bölgede önemli bir devlet olabi
lir. Yada sürekli ambargolarta abluka 
altına alınır ve uzun vadede yenilgiye 
uğratılma tehlikesi ile karşılaşır. 

Ayrıca bu durumda emperyalistler 
kurmak istedikleri yeni bir dünya 
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dür.enine ulaşınada iyice zorlanac:ıklardır. 
Genel Sonuçlar: 

Her olasılıkta şunu söyle-yebiliriz; 
Kürt ulusal sorunu bölgenin merkezi bir 
sorunu olacaktır. Ayrıca yanlızca bir 
bölgesel sorun olmaktan çıkıp, güncel 
uluslararası bir sorun haline gelecektir. 
Ayrıca Kürt ulusal hareketine karşı cep
henin liderliğini TC yapacaktır. Nasıl 
Filistini kontrol etmek için emperyalist
ler !srail maşasını kullanıyorlarsa, 

Kürdisıan'ı kontrall etmek için de TC 
maşasını kullanacaklardır. Bugün TC'nin 
Kürtlere . verdiği yada vereceği kimi 
kısmi haklar, özel olarak kürt ulusu ile 
TC, genel olarak sömürgecilerle Kürt 
ulusu arasındaki çelişkinin gittikçe kes
kiııleşmesini engellemiyecektir. 

ABD bölgesel bir pakt oluşturup 
dayandığı gerici-sömürgeci ülkeleri bu 
paktta bir araya getirme düşuncesindedir. 
Mısır, Turkiye, Suriye, Pakistan, Suudi 
Arabistan ve diğer petrol şeyhlikleri bu 
paktın muhtemel adaylarıdır. ısrail 

dışardan bir oyuncu olarak oyunda yerini 
alacaktır. Bu cephe; emperyalizmle is
birliği halinde Ortadoğu'da halidarın kur· 
tuluş mücadelesi karşısında karşı

devrimci bir set oluşturacaktır. Özellikle 
TC'nin bu cephede önemli bir rolü ola
caktır. Emperyalistler Radikal Fiiistinli 
güçleri ırak'la birlikte safdışı 

bırakabilirlerse bu tür çözüm olasılığı 
hayli güçlenir. 

AIID VE TC'NİN KÜRDİSTAN 
İÇİN PLANLARI 

ABD ve TC'nin Kürdistan için strate-
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jik hedefı şudur: 
Öncelikle bağımsız Kürdistan talebini 
kesin olarak boğmak, Kürdistan'ın 
bağımsızlıkçı devrimci-sosyalist 
güçlerini tasfiye etmek. 

Bunun yolu da: kültürel özerklik, 
otonomi gibi haklarla düzen içi 
çözümleri halka dayatma, reformcu ve 
işbirlikçi kesimler yaratarak kesin ve 
gerçek kurtuluşu unutturınaktaktır. 

ABD, Kürt sorunun öneminin 
farkındadır. Kürdistan bu baskı ve 
sömürge koşulları ile büyük bir devrimci 
alt-üst oluşa gebedir. Böyle bir alt-üst 
oluş yanlız Kürdistan'ı kurtarınayacak 
aynı zaman da Ortadoğu'da emperyaliz
min zincirlerinin kopmasını doğu

racaktır. Emperyalistler bu gücün 
farkındadır. Bu gücün stratejik hedefine 
ulaşmaması için emperyalistlerin planı; 
özerklik yada otonomidir. Bu çözümler 
olası devrimi önleyecek, Kürdistan ve 
Ortadoğu her zaman olduj!u gibi empery
alistlerin egemenliginde kalacaktır. TC, 
işte o, emperyalistlerin Kür-distan 
bekçiliği görevini tistlene-cektir. Aynen 
ısrail'in, Filistin'de yaptığı gibi. Özal bu 
nedenle çelişkileri ve baskıları hafil1et
meye çalışıyor, bu nedenle "Kürtlerin 
hamiliğinden" bahsediyor. 

Di!;er bir yöntemde; Kürüer'i Filistin
liler gibi mültecileştirmektir. TC, Irak, 
Suriye ve !ran yıllardır bu politikayı 
sürdürüyorlar. Son yıllarda Kuzey 
Kürdistan'dan Türkiye'ye hızlı bir göç 
var. Savaşla birlikte bu gittikçe arttı. 
Diğer yandan Saddam'dan kacan Güney 
Irak'lı Kürtler tamamen 
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mültecileştirilmişlerdir. Aslında kısmen 
Güney Kürdistan mültecileştirilmiştir. 
Durum böyle giderse Kuzey Kürdistan' da 
aynı akibcte uğrayacaktır. 
Düşmanların bu politikalarma karşı 

proletarya sosyalistleri, halkımıza 
gerçek kunuluşunun devrimde ve sosya
lizmde olduğunu ve reform oyunlarının 
bu amaca ulaşmamızı engellemeye 
yönelik olduğunu anlaunalıdırlar. 

Ayrıca llAGIMSIZ-DEMOK
RATİK-ilİRLEŞİK ve giderek 
SOSYALİST KÜRDISTAN şiarını 
yükselterek ve bu şiarı hayata geçir
mek için devrimci eylemi yoğunlaş
tmlmalıdırlar. 

Bu zor dönem Kürdistan'da proleter 
sosyalist bir önderliğin gerekliliğini ve 
zorunluluğunu bize bir kez daha 
göstermiştir. Çünkü ancak böyle bir 
önderlik, reform aldatmacasını boşa 
çıkarabilir ve kürt halkına bağımsızlık
demok-rasi-sosyalizme kavuşturabilir. 

SA V AŞA KARŞI TA VIR 

Savaş başlamadan, bunun emperya
lisılerlc Irak sömürgecileri arasmda bir 
paylaşım savaşı ve dolayısı ile haksız ve 
gerici nitelikte bir savaş olduğunu vur
guladık. Bu temelde hiç bir tarafın da de
steklenemiyeceğini, tam tersine, har iki 
tarafın savaşa yol açan emperyalist ve 
sömürgeci politikalarını ajitasyon ve 
propaganda ile teşhir etmek gerektiğini, 
ayrıca da işçi sınıfı ve diğer emekçilerin 
devrim yolunda bağımsız bir mücadele 
hattında seferber edilmeleri gerektiil,ini 
vurguladık. Bu doğru bir taktiktir ve esas 
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yanı ile savaş koşullannda da geçerlidir. 
Bu günde hiç bir tarafı destcklemiyoruz 
ve her iki tamfa karşı ajitasyon ve propa
gandayı sürdürüyoruz. Ancak bir 
değişiklikle: 

Bilindiği gibi devrimciler belli 
şartlarda düşman kırı arasında da ayrım ya
parlar. Yani bazı düşmanlarını ön plana 
çıkarırlar, bazılarını ise tali plana 
çekerler. Elbetteki bu ayrım 
"Düşmanımııı düşmanı benim dostum
dur" anlayışı ile yapılmaz. Hayır, de
vrimci ayrım anlayışı, düsmanla barış 
anlayışı değildir. Devrimciler tam tersi
ne, Düşmanlar arasındaki çelişkiyi derin
leştirme ve bir bütün olarak düşman cep
hesini daha çok geriletme amacı ile 
düşmanlan arasında ayrım yaparlar. 

Bu anlayış bugünkü şartlarda Körfez 
savaşına nasıl uygulanır; şu şekilde: 
Savaşta insiyatifi ele geçiren güce karşı 
mücadele ön plana alınır, gerileyen güce 
karşı mücadele ise tali plana çekilir. 
Ancak yinede, her iki tarafla olan 
çelişkinin nitelii?,ini unutmamalıyız. Hiç 
bir tarafla uzlaşmaya ve itıifaka girme
meliyiz. Bağımsız devrimci eylemi pro
letarya ve diğer emekçiler temelinde 
sürdürmeliyiz. 

Bugünkü koşullarda AB 'nin başım 
çektiği emperyalisı-kapitalisı cephe 
Körfez savaşında insiyaıill elinde tutuy
or. Bu cephe savaşı kendi kısa ve uzun 
vadeli çıkarlannı gerçekleştirme amacı 
ile yürütüyor. Irak sömürgecileri ise sa
vunma konumundadır ve önemli darbeler 
yemiştir. Bu koşullarda her iki tarafa 
karşı aynı şiddetle mücadele yürütmemiz 
yanlıştır. Elbette biz en başta savaşa 
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karşıyız. Bu temelde savaşın derhal dur

cturulmasını savunuyoruz. Ancak yinede 

objektif olarak bir savaş olgusu var ve 

bu savaş uzun bir süre sürecek gibidir. 

Bu durumda biz; savaştan devrimci 

mücadeleyi mümkün olduğunca 

geliştirmek ve düşmanlarımızın hiç biri

nin bu savaştan karlı çıkmamasını 

sağlamak için, doğru ıaktikler belirleme· 

!iyiz. Bizim kazanmamız için her iki 

ıamfında kaybennesi gerekir. B u nedenle, 

şu anda savaşta güçlü konuında bulunan 

ve sonuçta bu işten karlı çıkacak olan 

ABD ve müttefiklerine karşı mücadeleyi 

başa almak gerekir. Böylece onlan geri· 

!etmeye Çalışarak, savaşa her iki tarafı 

da yıpraıacak dogrultuda yön vermeye 

çalışmalıyız. 

Bu ıaktik hem ABD ve diger empery

alistlerin en büyük ve tehlikeli 

düşmanlarıınız olmaları dolayısı ilc, 
hemde savaştil insiyatifi ele geçirmeleri 
nedeni ile uygulanmalıdır. 

Diğer yandan devrim için savaşı ke

sintisiz bir şekilde yürütmeliyiz. 

Özelikle G. Kürdistan'lı ulusal güçler ve 

!rak devrimci hareketi işgal koşullannda 

çok dikkatlı adımlar atmalıdırlar. Ne 

Saddam 'ı yıkıyorlar diye ABD ve 
müttefiklerinin cephesine katılmalıdırlar, 

nede emperyalistlere karşı mücadele 

ediyor diye Saddam 'ı desteklemclidirler. 

Onların görevi ber koşulda devrime giden 

yolu açmakur. Elbette öncelikle darbeyi 

hangi düşmana indireceklerini belirleme

lidir ler. Fakat hiç bir zaman 

"Düşmanımın düşmanı dostumdur" 
anlayışı ile hareket etmemelidirler. Aynı 

durum biraz farkiıda olsa, K. Kürdistan 
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ve Türkiyeli devriınci-sosyalis~er içinde 
geçerlidir. 

Savaş ortammda emperyalistlerin ve 

sömürgecilerin oyunlarını bozmak için. 

Kürdistanlı devrimciler-sosyalsitler her 

alanda birleşik mücadele yürüunelidirler. 

Bu hem merkezi siyasi cephe örgüt· 

lenmesi, hemde devrimci yığın h:ıreketi 

biçiminde olmalıdır. Biz özellikle halkın 

devriınci eylimini örgütleme hedefi ile 

"HALK DİERİNİŞ KOMİTE· 
LERİ" önerdik. Bu mkıik hala geçerli, 

dojlru bir ıakliktir. Bununla bilikte daha 

üst örgüt-lenme biçimleri (Cephe, 

Güçbirliği vb.) yaratılabilir. Bu tür birli· 

Ider egemenlerin oyunlarını bozmak için 

zorunludur. 
Savaş konusundaki tavrımızı kısaca 

şöyle özetliyebiliriz: 
-BU SA V AŞ, BAŞINDA 

ABD'NİN YER ALDJ(;J EMPE· 

RY ALIZMLE, SÖMÜRGECİ 
IRAK ARASINDA GEÇEN BIR 

PAYLAŞIM SA V AŞIDIR, HAK· 
SIZ VE GERİCİDİR, BU NE

DENLE DERHAL DURDURUL

MALIDIR. 

-ABD VE DiGER EMPERY· 
ALİSTLERİN mmEFİ ORTA

DOGU'DA VE DÜNYADA YENİ 
BİR BASKI DÜZENi KURMAK· 

TIR, BU OYUN BOZULMALI· 
DIR, 

-IRAK KUVEYT'TEN • ARD 

VE MÜTTEFiKLERİ ORTA· 
DOGU'DAN VE DÜNYANIN 

DiGER iŞGAL BÖLGELERiN-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



tekoşina sosvalisı 

DEN ÇEKİLMELİDİRLER. 
-BAŞTA, KÜRDiSTAN'DA 

VE FİLİSTİN'DE OLMAK 

ÜZERE TÜM SÖMÜRGECİ 

İŞGALLERE VE İLHAKLARA 
SON. TÜM ORTA·DOGU 

ULUSLARI BAGIMSIZ DEVLET 

KURMA HAKLARIDA DAHİL, 
KENDI KA 

NOFA 

Nofa'yı gördünınü Nnstaaia 
Nofa'yı. 

O' da senin yaşlarında 
genç ve alımhydı. 

En az senin kadar güzeldi. 
Saçları uzun ve örgülüğdü. 

Bilirsin Bilimi, Fclsefeyi. 
O'nun bildigi ise 

bir aşkın efsanesi 
Ayrılıkla son bulan 

Mem il Zin hikayesi. 
Hani bilirsin ya ! 
Tmdjcdi, Nostalji 

O agıı tuıturıınlu. 
Ağıtlatınlı herkesi 
P:ırfiim falan bilmczıli. 
Misk ii Arnller kokardı. 
Y tirekieri hopl:ınlı. 
Sm diskoda barlanfa eglenirken 
O geç saatiere kadar 
Beri, ıezck, so tl'erl::eı:ı 
Yorgun bitkiıı bir lıa:lde 
Rüyalmn clalarılı. 
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DERLERİNİ ÖZGÜRCE BELIR

LEMELlDIRLER. 
·ORTADO(W'NUN, İŞÇI

KÖYLÜ VE DIGER EMEK· 

ÇiLERİNİN GERÇEK KURTU

LUŞU ULUSAL VE TOPLUM· 

SAL DEVRİMLERDEDİR. 

17 Suba! 1991/İstanbul 

Böyle sürerken hayat 
Bir sabah tlalıa olmuştu. 
Kapkara bir sis 

çökmüştü o gün köye 
Ne tuhaf bir s isli bu ! 
No fa ilk defa görmüstü. 
Bilirsin Napalm'ı, Hidrojcni, Hardalı 
Onun kimyasal etkisini 
Hclcpçe'de Nofa 
Beşbinden Sadeec birisiydi. 

Çi ya/Erzurum 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



tekoşina sosyalist 42 

KURDAN JI BİR M EKIN .. ! 

Pışti dakırkınna (işgal) Kuweyte ji ali 
lraqe ve, Cdi dı derheqa Rojhılata Navin 
da lı ser Konferansck navnetew1 te 
peyvin ku jı ali lsraile ve dagırkınna 
welaten fılıs!ina j1 we ılı rojeva konfe
rause de cl bıgre. 

Em dıxwazın bale bıkş1nin ser proble
meke dm a mezın lı devere; rewşa xırap a 
Kurdan. Eger konferansekc navnetewi 
çebıbe, dı ve qala problcnıa Kurd jı bC 
kınn. Lı hercnıe aştıyekc ras!in bı cl 
nabc, e ger ev problem ji çareser nebc. 
Bı salan, kuştın il teror bune bcrslva 

daxwazen netew1 en Kurdan. Payiza 
1988'an, pışu rawestandına şere Iran il 
lraqe, lı her du rexen sinor ji zulma lı ser 
Kurdan gıranıır bu. 

Mina tc zar!in, Kurdıstan wek deverek 
(mıntıqa) ku dıreji nav s1noren peııc we
latan bfiyi, te naskırın; Tırkiye, lran, 
Iraq, Suriye il Sovyet. Sinoren Kurdis
tan& bı awayeki resmi ilıekôz (mazbut) 
nchatıne xuyakırın, le lı gor bclavbfın u 

rumşuna Kurdan lı wan deveran,s1nor 
tCn xlç kırm. 

Lı parçc Kurdısıana ku dıkeve nav 
Tırkıye, hcjnıara Kurdan 10-12 m ıl yon, 
lı lraqc 4 mı Iyon, li lrane 5-6 mı Iyon, lı 
Suriye 800.000 ii lı Sovycte 500.000 tc 
hesıbandın. Kıırd, lı ser erde xwe 
Kurdıstanc sedi 80-85 temsil dıkıne. 

Erde ku Kurd le dıjJn, dı dırej1ya diroke 
de gclek caran dı navbcra dcsthılai.Cn (hu
kunırani) cıhe cıhe de hatıye perçe kırm 
fı par k ırın. Kurd iro yek jı wan m ılleten 
mezmın ku dcwletekc wan a netewl 
ıuncyc. Her weha lı welaten ku le dıjln, 
otonomiyeke rastln ji bı dest waıı 
neketiye. Berevaji, Kurd dı bın zulını fi 
zorekc gıran a netewl de ne. Bo nımUne 
li Tırkiye hcbfina wan wck nııllet naye 
nasin U zımane kurd1 bı qarıfı.nan halı ye 
qedexe kırın. Kese ku bı kurdi bıpeyıve, 
cezayen gıran dıxwe. 
Anınes!ilnıernasyonal fi rexıstmen dm 

en nıa!en mırovan, dane xuyakırın ku lı 
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her pCnc welatan jl ncnaskınn ü 
pıştguhxısuna rnafiln rnırovan çıqas zerar 
gı-lıandiye Kurdan. Gırtına bı kornati, 
işkence, "windabiin", cezayen gıran fı 

pırl caran kuştın encama (netice) 
politikayen lı jor e. 

Lı lraqe lıombarankırma Helcbçe bı 
çeken kirnyayi bil sederna kuştma 5000 
kcsan ku pıranıyan van qurbanan kesen 
sıvll, jın ii zarok bun. Her weha lı beza
ran gundan kevır lı ser kevır neınaye, bı 
dehhezaran kurd jı deveren xopan 
reviyaneı çfine Tırklye U İran U lı wan 
deran ji haune mecbur kınn dı nav şerten 
pır gıran en jiyane de bıjin. 
Lı gor rapora Amnestl lntemasyonal, lı 
Tırkiye, sala 1988: "Dı meiıa Çıriya 
Paşiıı ıle wezire karen hundıri 

muk ır lıaı (itiraf kır) ku ılı 9 mehen 
peşi de lı başiır-rojlıılata Tırkiye 

2120 kes halıne gırlm ku lı ve 
devere pıraıııya xelke kurıl ın. 

593 kes jı waıı Ilatın melıkeme 

kırm. Beşa mezm a xebatkaren 
kurd en ku Amnesti inıerııas
yoııal waıı rıas dıke, lıı balıa

neyen derew, bı şiddet bıkaranine 
lıalın guneiıkar kırın. Le gelek 
kes bebun kıı jı ber bir u baweri, 
u kareıı xwe yen politik u 
kultııri kıı rıyen aştiyane bı kar 
ani lıiin, hatıbun gırtın." 

Dı sala 1989'an de Amnesti dı mpore
ka dın de, da xuyakınn ku dı 6 meheıı 
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peşi en ve sale de, her lı eynl devere 
4426 kes haune gırtın, 1558 jı wan 
hatıne mehkemekınn. Raporen Amnesti 
yen lı ser Kurdısıana lmnc ji her wek yen 
lı jor biln. 

İran, Iraq, Suriye ı1 Sovyete peymana 
K oma Mıllcıan a lı ser mafen ınırovaıı 
imza kınne, Tırkiye jl imza xwc avCtıyc 
bın poymana mafen mırovi a Ewropa. Le 
heıa iro jJ dema kurd ten ho! e, imzayen 
wan nabm asıeng (engel) ku mafen 
mırovan texın bın lmgen xwe. Edi dem 
hatıyc ku dı qada navnetewı de bı dengeki 
bılınd qala ve yeke M kırın. 

Tekoşina Kurdan jı bo da-xwezen 
xwc yen nctewl nabe bıbe hCcetek jı bo 
bm pe xıstına rnafCn mırovl fı zulmC, 
zulma ku em çaven xwe jc re dıgnn. 
Dıve Nfi-neren SwMi lı komisyona 
K oma Mı lletan jı bo ma fen mırovan fi lı 

platformcn dm en navmewi ve pırsa 

giring bin m ro jeve. 

Endanıen Komiıa Karger ya mafen 
mırovetl jı bo Kurdan: 
Gösta Ekınan 
Thomas Hammarberg 
CH Hermanssoıı 

27.12.1990 
Werger: S.Rhing 
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Kürdistan' daki ll Insan Hakları Dernek' lerinin imzasıyla Lice ve ülkemizin diğer 
bölgelerinde olan baskılar ve katliamları protesto etmek amacıyla dergimize ulaşan bir 
basın açıklamsını aslında oldugu gibi okuyucularımııa sunuyoruz. (TS) 

BASINA AÇIKLAMA 

22 Aralık 1990 Diyarbakır'da, 
Bölgemiz Insan Haldan Demek Şubeleri 
toplamsında biraraya gelen bir kısım 
dernek temsilcilerinden; IHD Genel 
Başkan Yardımcısı Av.Zübeyir AYDAR, 
Genel Yönelim Kurulu Üyelerinden 
Hatip DICLE ve Yavuz BINBA Y, Diyar
bakır Şb. Sekreteri Av. Sabahattin 
ACAR, Malatya Şb. Başkanı Av. Mus
tafa YILMAZ, Batman Şb. Başkanı Av. 
Abdullah DURAN, Sirt Şb. Yön. 
Kurulu Üyesi Melımeı KORHAN, Tun
celi Şb. Sekreteri Ali Baba DÖNMEZ, 
Van Şb. Sekreteri Nırzmi GÜR, Ş. Urfa 
Yön. Kurulu Üyesi Av. Mustafa Şefik 
ARKAN, Bingöl IHD Girişim Kom. 
Üyesi Av. Sabri F.RİK. ve Nusaybin IHD 
Temsilcisi Dr. Cemal KAHRAMAN 
Bölgemizde gelişen son olııylıır ve siya
sal ikliı:tmn halk muhalefetine karşı 
uy-gulzdıjlı .luıkukdışı uygulamalar 
karşısmda aşa);lda ~ıınulan açıklamayı 

yııpma gere!ıi duymtiŞlardır: 

Bölgede gün geçtikçe gelişen ve 
bölgenin tamamını içine alan halk mu
halefetine karşı devlet; daha sert, giderek 
tümüyle hukuku ve uluslararası 

sözleşmeleri dışlayan uygulamalar ilc 
çozum bulmaya çalışmaktadır. Bu 
hukuk dışı ve keyfi uygulamalar; 

Körfez Krizi bulunmaz bir fırsat bili
nerek, bölgenin bütünü ile askeri 
yığmak haline getirilmesi, sayıları on
binleri aşan Çevik Kuvvet güçlerinin 
(NATO'da şimdiye kadar gizli faaliyet 
yürüten Kotrgcrilla) ulusal muhalefete 
karşı bölgeye davet edilerek 
yerleştirilmesi, Prinçlik Hava Ossünün 
bu amaçla Amerikan askerleriyle doldu
rulması; 

19.11.1990 tarihinde yapılan AKKUM 
anlaşması ile bütün Avrupa' da silah indi
rimine gidilip Avrupa'nın silalı depo
larından arındın!masıııa çalışılırken 
bölgemiz (Kaı:s'tan Aııtep'e kadar 
bölgenin tüm illı:ri), bu indirim dı§ında 
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bırakılmıştır. Hatta, bölgenin silah 

deposu haline getirilmesi konusunda 

anlaşmaya varılmıştır. Bundan; 
bölgemizde yıllardan beri süregelen özel 
savaş ile yetinilmedigi, yeni savaş pro

valarının yapılmakta olduğu 

anlaşılmaktadır. Genelde Orta-do)lu Hal
klarını, özelde de halkımızı hedef alan ve 
acı sonuçlar doğuracak olan bu korkunç 

sava~ oyunlannı lanctliyonız. 

Bölgedemizde gelişen müca-deleye 
karşı Devletin çıkardığı hukuka aykırı 

kararnameler yetersiz kalmış olacak ki, 
ıagvedilmenin yerine bir başkası konu l

maktadır. Siyasal iktidara göre yetersiz 
kalan 424 sayılı KHK (Kanun 

Hükmünde Kararname TS) kaldırİlarak 
yerine 430 sayılı KHK çıkarılmışur. Bu 

kararname 424 sayılı kararnamenin 
yumuşaıılması olarak kamuoyuna duyl;l
rulmuş ise de, 430 sayılı KHK'ni•ıı 

içeriği bunun tam aksini kanıtlamıştır. 
Iktidar, 430 sayılı KHK ile "Hukuka 

Karşı Hile" yoluna başvururken, diğer 
yandan da 424 sayılı KHK ile almayı 
ihmal ettiği önlemleri almaktadır. 430 
sayılı KHK'nin 3. maddesinin 'b' bendi 
ile Yargmııı bağımsızlığı lıkesi 

kaldınlarak, Savcılar OlağanüsUl Bölge 

Valiliği'nin emrinde çalışan memurlar 
konımıuna sokulmaktadır .. Savcılar, 

Bölgı:ı Valilil!i'nirı Ilim emirlerini yerine 
ge~kle yükümill kılrıımıştır. 
Yiııe 430 sııyılı KHK'nin 3. maddesi 

'c' bendi lıükiiırıii gııre!!;ince cezaevinde 
tutuklu ve hültiimlii bulunanlar, 

Olağanüstü Hal Bölge Vmli!il!i'nin emri 
ile yeniden sorguya· almahilecek ve bu 
yolla her türlü işkenceye tabi tutulabil e-

45 

cektir. Bu bcnt, hukukun ana ilkelerini 
çiğııemektedir. Zira, hükümlü bir şahıs, 

hiçbir hukuksal tasarrufta bulunma 
hakkına sahip bulunmayıp bütün işleri 

valisi tarafmdan yürütülmesi gerekirken 
bu yolla Devletin bu şahıs üzerinde her 

türlü tasarrufta bulunma yetkisi tesis 
edilmektedir. 
8. madde ile getirilen düzenlemeye göre; 
Bölgede Içişler Bakanlıl!ı, Bölge Valisi 

ve ll Valilerine tanınan yetkilerin 
kullanılması ile ilgili her türlü karar ve 

ıasrruflara karşı yargı yoluna 
başvurulamamakta, bu güçler anılan 

işlemlerinden dolayı sorumlu tutulama
maktadırlar. Burada ana ilke "Sonımsuz
luktur". Anılan maddenin sonuna utanç 
verici şu cümle eklenmiştir: " ... 
Kişilerin sebepsiz uğra-dıkları 

zararlardan dolayı devletetın tez
mlnal talep etme hakları 

saklıdır." Bunun anlamı şı:ıdur: 

Dlıv !et, artık sebepsiz yere de zarar verc
lıiıkcektir. Hukuk kımılan uygulaııamaz, 
B!ill!ge için lıağımsı:z mahkemeleıı iş:lev 

göremez, de:ııl.eı ilişkileri ormaıı' yasa
iaı:ıı)lla çözillizı:ek!ir. 

barname ile di,!!ızır y:ı:ııdan, höl'genin 
poli~ikası 

dogruıııısundlı getirilemlı:il!l:ümle, insan
ı ara' m enfa'a.t gl!<,; e 

özendirilmesi yo!ıında' !ıiırdüzenleme ge
tirilmiştir. 

Bütün bu uygıılamııfuııı. yasaklayan, 
"Avrupa'nın Gelece!!;i !ç.irı Faris Şartı"m 
imzalayan Cumhurbaşl!ıırıı; ÖZAL, daha 

bu şarıın üzerindek;ii imzas:ının 

mürekkebi kurumadan yurda dönüp, 
anılan şekilde insan haklarını ayaklar 
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altına alan, insanlık onurunu çiğniyen 
hükümler içeren 430 sayılı KHK'yi im
zalaımştır. Bu uygulama çifte standarttır, 
demokrasi lafazanlığı yapan bir iktidar 
için hukuk ayıbıdır, içhukuk üzerinde yer 
alan uluslararası sözleşmelerin 
sıkılmadan çiğnenmesidir. 

Insan huklan savunuculan olan bizler; 
uluslarası sözleşme (hukuk) ve doğal 
hukuka aykırı olan bu düzenlemeleri 
kınıyoruz. Bu ayıbın giderilmesi için 
anılan KHK'nin biran önce kaldırılması 
ve hukukun genel bağlayıcı normlarının 
uygulanmasını istiyoruz. 
Işkenceye karşı sözleşmenin imzalan
masının üçüncü yıldönümünün kııt
landığı hafta içerisinde, Yakup AKTAŞ 
işkencede öldüıiil-mcktcdir. Yine Lice' de 
ve Bingöl'de insanların katledilmesi, 
Insan Hakları Evrensel Bildirgesinin im
zalanmasının 42. yıldönümünün kut
landığı haftaya rastlamaktadır. Lice'de 
uygarca hak arama arayışına giren halkın 
üzerine sorumsuzca ateş açılarak iki kişi 
katlcdilmişıir. Buarada halk yasalar 
çerçevesinde hareket euniş, devlet güçleri 
ise yasaları çil/,neıniştir. Lice Halkı bir 
kaıliamı önlemiştir. 

Bingöl'de 60 yaşlanndaki karı-koca, 
köy ortasında keyfi bir uygulamayla 
kontrgerilla tarafından katlcdilmiştir. 

Bölgemizde son haftalarda anızilerde 
bulunan ve sayıları onlan aşan insan ce
setleri, devlet güçlerinin işkcncelerle ye
tinmeyip, katliam provası 
başlatoklarınm birer göstergesidir. 

Bölgemizde kontrgerilla tarafından, 
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köy yakmaları, boşaltmaları tüm 
girişimiere rağmen yaygın!aşmaktadır. 
Koruculuk sistemi daha da boyut
landınlarak, halk düşmanı koruyucular 
ödüilenctirilmektedir. Kürdü Kürdc 
kırdırma politikasını lanctliyor, son ve
rilmesini istiyoruz. 

Insan hakları gaspedilcn; insanlık 
onuru için ve insaııca yaşamak için dire
nen Buça Cezaevi açlık grevi 
direnişeilkerini ve Zonguldak'ta işçi 
sınıfının haklı direnişi ile aldıklan 3 
Ocak Genel Grev kararından dolayı tüm 
Türkiye işçi sınıfının haklı direnişini 
selam lıyoruz. 

Insan haklan savunculuğunu yapan ve 
hukukun uygulanması için mücadele 
veren lskendurun IHD Şb. Başkanı 
Hasan Hüseyin Rcyhan'ın haksız ıuıu
klaınasını protesto ediyoruz. 

Bölgemizdeki kitlesel gözallı ve evlere 
karakol kurma uygulaınalarım şiddetle 
kınıyor, bu uygulamalara bir an önce 
son verilmesini istiyoruz. 

Bölgemizde gıda sevkiyatı ve yayiaya 
çıkmanın ilzeriııe konulan ambargo, 
yaşam hukkının sımrlandınlmasdır. 
Bu haksız uygulamaların kaldırılmasını 
istiyoruz. 

Tunceli'de öldürülen ll gerilla için 
dinsel gerekler yerine geıirilmeden, aile
lerine teslim edilmeden dozeric açılan 
toplu mezam gömülmesini halkın dcger 
yargılarının hiçe sayılması olarak nite
liyor ve ölülere saygı duyulmasım istiy
oruz. 

22.12.1990 
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KÜRTÇENİN "SERBEST BIRAKILDIGI'' 
BİR 

ALDATMACADIR. 

Geçtiğimiz ayın sonlarında TC Cum

hurbaşkanı Özal'ın ve Hükümetinin 

Kürtçe'yi yasaklıyan 2932 sayılı yasayı 
kaldınp yerine, Kürtçe'yi konuşma dili 

olarak "serbest" bırakan yeni bir yasanın 

konulması sonucu gerek Türkiye' de ge

rekse Avrupa'da yankılara yol açtı. 

Avrupa' da ve Türkiye' de yapılan yo

rumlar olumlu oldu. Bu yorumlarda hem 

Türkiye'ye hem de Özal'a ilvgüler 

yağdırılırken, sanki Türk devletinin 

Kürt halkı ve dili üzerindeki baskıları 

son bulmuş ve Kürdistan'a ilişkin politi

kası değişmiş yönünde açıklamalar 

yapıldı. 

Bir Kürt milletvekilinin; "Dağ Fare 

doğıırdu" dediği gibi, yeni çıkanlan yasa 

neyin nesidir ? Gerçekten tantanası 

kopanlan "Kürtçe serbest" mi oluyor ? 

Yoksa başka amaçları olan sömiirgeci 

Türk Devleti "Kürtçe serbest"tir tanta

nasını kopanp, amacı için bir propagan

da malzemesi olarak mı kullanıyor '! 
Bütiin bu soruları cevaplayıp, Türk Dev

lelinin nereye varmak istediğini artaya 

çıkarmak gerekiyor. 

TC' nin, Körfez savaşının bütün hızıyla 
sürdüğü ve Irak'ın kaçınılmaz bir yenil

giyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, 

damdan duşer gibi birden böyle bir karan 

alması, altı ay önce kararı verilen 

savaşın ve savaş sonrası bölgede yeni 

düzenlenme yapılması planlarının (TC 

için) bir halkasını oluşturuyor. 

Birinci paylaşım savaşı sonrası 1923 

Lozan Antlaşmasın da "elinden alınan" 

Kerkük ve Musul'u , yani Güney 

Kürdisıan'ı yeniden işgal ve illıak etmek 

için savaşı tam bir fırsat biliyor. TC için 

bu işgal ve ilhak planı 70 yıldır hep 

gündemin birinci maddesinden biri oldu. 

Bugün bu amacını gerçekleştirebilmesi 

belki uşakllllım yaptıılı Batı'nın işine 

gclmiyebilir ve onun içinde sadece 

TC'nin kontrolünde "özerk bölgeler" 

olarak beli bir dönem varlığını sürdü· 

rebilirler. Ama her haliikarda da planlar 

TC' nin Güney Kürdistıın'nm peırol zen

ginlikleri üzerinde söz sahibi olmasını 

amaçlıyor. Özal'ın "Suriye'de 1 

milyon, Irak'ta 1.5-2 milyon 
dolayında Kürt olduğunu ifade 
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ederek "Onlar sahipleıımeye 

kalluyorlar. En fazla nüfüs 
lıizde. Diğer ülkeler salıiplene· 

ceğine lıen sahip!eneyim" 
(Bakınız: Cumhuriyet. 31 Ocak 1991) 
demesi. birkaç gün önce biri Kürt diğeri 
Türkmen olmak üzere çizdiği özerk 
bölge haritaları bu planlan açık bir 
biçimde ortaya koyuyor. 

Işte TC devletinin Kürtçeyi yasaklıyan 
yasanın kaldırılmasının arkasında yatan 
nedenlerin başında bu işgal ve ilhak 
emelleri geliyor. Çünkü Kürt dili ve 
kültürünün G. Kürdisıan·da daha .serbest 
olduğunu, ayrıca ulusal bilinç ve onlarca 
yıldır mücadele eden örgütili bir 
Kürdistanlı hareketin varlığımlan habcr
dar.Bu nedenle, Kürtleri inkar edeıı 70 
yıllık kemalist politikasıyla onları yöne
temiyeceğini çok iyi biliyor. Zirıı Irak'ta 
olduğu gibi bazı Kurıleri yanına çekmek 
ve Kürdistan ulusal hareketini bölmek 
içinde bu gerekli. Eger G. Kür4listan ken
disine bağı~lanırsa yarın kültürel 
özerkliğin verliınesi.ıw de şıışınamak ge
rekir. Bunu istedi-ğinden :i!eğil zorlan
cağından verecektir. 

Ancak, bütün bunların olabilmesi 
için, Irak'ta bir boşluğunun 

doğması, aleyhine 
istikrar-sızlaşmaya başlaması; ve 
Mollalan'nın .Irak üzerindeki he:saplıın 
gündeme ile sözkonnsıı 
olacal!ını belirtıneden geçıniyelim. (Hem 
ABD ve B!!tı'nın hmn tle Arap deviCl-terin 
çıkarları lrak'.m toprak birliğinin korı:m
masındadır. Bıınıılıer fırasata da vurgula
maktalar. Ancak Iran islamci fundaınen
talizminin yayılınacı emellerini dıırdura-
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bilmek için bölgede ABD.nin bir numa
ralı uşagı olan TC'yc G. Kurdistan'ın 
kontrolunu verebilir.) Çünkü emperya
lizm, bölgede kontrol edilmesi güç din 
motifli güçlü bir Iran istemiyor. Bu yeni 
bir Saddam'ın doğmasına yol açabilir. 
Ayrıca, "Kürtçe serbest" bırakılıyor. 

TC'i Kürtlere ilişkin "politiksını 

değiştiriyor" görünümünü vererek, iç ve 
dq muhalefeti altadmak için bunu bir 
propaganda aracı olarak kullanıyor. 

Böylelikle. iki yüzlü Avrupa Devletleri
nin gunliin!l hoş edecek. Kürdistan'ın 
parçalanmasında ve sömürge edilmesinde 
büyük payı olan çifte sıarıdartlı Avrupa 
devletleri de gönül rahatlığı ile artık 
Türkiye·de demokrasinin olduğunu 
söyliyebilcccklcr. 

Kürtçenin seriJet bırakılıp bıra

kılmadığına gelince; 2932 sayılı ya~anın 
kaldırılma" Kiirtçcnin serbest olduğu 
anlamına gelmez. Çünkü bu yasa 
Kürtçenin, smlece konu -komşuda ve 
bahçede konuşulmasına izin veriyor. 
Kürtçe, y:a:z.1 yazmak, eğitim yapmak, 
okumak, lııısın ve yay m dili olarak kul
lanmak, .ct±lekçe vennek yasaktır. Yasa, 
bunu yapanları yıllarca hapis cezası ve 
milyonlarca para cezasıııa tabi tutuyor. 

degişen yok. Kürt 
halkının, dili, kültüm ve ulusal 
üzerindeki baskılar bütün 

Devlet Bakanı O. 
Ju'nun, yaptığı açıklamada 

bunu doğruluyor: ".Dej!işen 
" '"Şimdi birisine 1A)}kat 

atıyor-sunıız, biz lııı tokat• e<ldi
venle atıyoruz". diyor. (Bakınız: 

Cumhuriyet 30 Ocak 1991) 
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Bu demektir ki, Kürdistan'da yapılan 
devlet terörü, Botan'ın insansızlaştırıl· 
ması, Lice'de, Nusaybin'de, Dersim'de, 
Cizre ve !dil' de Kürt halkının sokakta, 
tarlada katledilmesi sürecektir. 
Kaldıki, 2932 sayılı yasa kaldırılsa bile, 
TC' nin 1982'de yaptığHıııayasa da, Kürt 
dilini yasaklıyan 46 ve 26 sayılı yasalar 
gibi daha birçok yasa ve kanun var. 

Bütün bunlar ortaya koyuyor ki, ne 
TC devletinin Kürtistan'a ilişkin kema· 
list politikasında bir değişiklik 

sözkonusudur ne de, Kürtçe serbest 
bırakılmaktadır. Yapılan, konukomşuda 

Kürtçe konuşma serbestliğidir.. 
TC devleti bunu zaten engeliyemedi. 

KUrt halkı yıllardır en azgın baskı ve 
devlet terörüne rağmen dilini konu· 
komşuda ve evinde konuştu, muziğini 
yapu ve dinledi. Öyleyse burada yapılan, 
Kürt halkının elinden alamadıldarı bir 
hakkı "tam mak tır". 

Ancak bu yasada olumlu bir yön 
varki; O da inkar edilmemelidir: TC dev
Jetinin 70-80 yıllık, Kürt halkının 

varlığını inkar eden, "Kürt yoktur, 
Türkiye' de yaşayan herkes Türk tür" 
diyen Kemalist ideoloji ve politikanın 
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illazıdır. Bu hemde TC devletinin en yel· 
kili ağzı olan Özal tarafından itiraf 
edilmişur. 

elbette ki, Kürdistan halkının dili 
ve kültürü oldugu gibi, ulusal ve tO· 

plumsal kurtuluş savaşımına ivme kaza
nan her hakka sabip çıkar ve savunuruz. 
Ne ki, üzerinde tanıana koparılan 

sözkonusu yasa böyle bir şeyi 

sağlamıyor. 

Bize göre TC' nin ve onun başı Özal'ın 
Kürtçeyi yasaklıyan yasanın kaldırılması 
bir aldatmacadır. Tümüyle propagantla 
amaçlıdır. Kurt dili ve kültürünün adil 
bir biçimde özgürleşmesinin yolu, 
Askeri Faşist Cuma koşullarında 

yapılan 1982 anayasasının iptal edilme
si, Halkların kendi kaderini kendilerinin 
tayin etmesini içeren demokratik bir 
anayasayla mümkün olacaktır. Başka bir 
deyişle, Kürt halkının kendi geleceğini 
özgür bir ortamda belirlemesiyle ola
naklıdır. 

Kürt halkının en doğal hakkı olan bu 
özgür onaını yaratana kadar savaşımına 
devarn edecektir. Bu böyle biline. 

15.02.1991 
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Paris /AGİK toplani'ısma katılını Üzal'ı ve TC'nin Kürdistan'daki 
devlet teri>rü;mü pmtesta yiiTüyüşünden bir giirünlii. 

KÖRDİSTAN'DAKİ SÜRGÜNLER VE 
KATLiAMLAR DURDURULSUN! 

Yayılınacı Irak rejiminin Knoveyt'i i§gali ilc başlayan Ortadoğu gcrginliği tırmana
rak 'SÜrüyiDr. ABD ve onu destekleyen güçler, askeri yıjj;ınaklar!a bölgeyi her an bir 
barut fıçısı haline getirdiler. 

Bundan iki yil önce, 17 mart 1988 tarihinde, lrak Kürdistanı'nın Hakbçc kentinde 
kimyasal silahlarla gri§tiği katliam karşısında seyirci kalanlar, bugün ekonomik ve as
keri ~1karlım tehlikeye girdiği ulusların egemenliği üzerinde fırlmalar kopanyor
Jar. 
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Bölgede yıllardan beri suregelen çatışmalar, LÜbnan, Filistin ve Kürdistan sorunu, 
her şeyden önce Batılı Emperyalist devletlerin, bu gıinde sürdürmektc olduklan poli
tikaların sonucudur. Saddam bu güçleri""seridir, Özellikle Irak'ın ilerici derecede si
Jahlandırılması,Irak ordusunun kimyasal silahlarla, uzun menzilli füzeler gibi kitlesel 
kırım araçlarıyla donatılmaSt onların sayesinde olmuştur. 

ABD, Sadda'a karşı olası bir askeri müdahaleye Türkiye'yi de katabilmek için or
tam hazırlamakta ve bunun için kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır, Olası bir saldırı 
için ABD ve onu destekleyen devletlerin askeri sayısı gittikçe artmakta, yeni alınan 
kararlarla bu rakam 400.000 civarında olacaktır, Türkiye'nin Ortadogu'da jandarma
lık görevini üstlenmesini arzulayan gerici-faşist çevreler sava1 çıgırtkanlığı yapmakta
lar, Amerikan'rnn, Batılı Emperyalistlerin çoban köpekligini yapan Özal, Türkiyc'nin, 
Batılılar için taşıdığı önemi kamtlamak ugruna Kürt ve Türk halklarını savaşa sür
meye çabalıyor. 

Türkiye, Körfez kriziyle birlikte,. birçok beklenti için .e girmiştir. Kriz öncesi ulu
slararası planda gelişen yıımuşama süreci sonucu kaybettigi prestijini yeniden elde 
etmek istemektedir, Faşist Türk rejimi ve onun başı Özal, Batı'ya, askeri paktlar orta
dan kalksa bile, Ortadoğu'daki çıkarlarını korumak için, vazgeçilmez ileri bir karakol 
oldugu imajını vermektedir. Aym zamanda, ABD ve NATO ülkeleri nezdinde sagla
dığı siyasal prestij, ekonomik k'!ira düııiiştürmcye çalışmakta ve ıışaklıkla elde ettiği 
övgüleri Avrupa Topluluguııa girmek için fırsat olarak degerlendirmektcdir, Bununla 
da yetinmiyerek, öteden beri agzının sulandığı Musul ve Kerkük için senaryolara ba
şvurmakta, hesaplar yapmaktadır. 

Halkımızın ve bölge halklarının çıkarı, savaşa karşı. tavır takınmaktan geçmektedir. 
Türkiye'nin de, savaşa katılması dıırnmmıd:a, Kürdistan yerle bir olacak, taş taş stün
de bırakılmıyacaktır. Kürt halkı için onlarca yeni Halepçelcr yaşanacakt.ır. 

Batılı ülkelerin, kendi bencil çıkarları içiD, Ortadoğu'da girişecekleri bir askeri 
müdahalenin de, bölge halklarına barış ve özgürlük getirmesi dü§ünillemez. Bu ne
denle, ABD ve NATO'nun savaş girişimlerine bşı. dmıılınalı., 11#fkiye'nin maceraya 
sürülmesine kli1Şl aktif mücadele edilmelidir. 

Özal ve çetesi, Körfez krizini de balıane ederek, Kürt ballmıııı brş daha y<Jjimı sal
dırılara bat;ladı, Kürt lıalkımn ilerici, yurtsever güçlerine, Türkiye dı,~okrasi ve barış 
güçlerine, saldırılarını yoğımlaştırdı. Sınrr boylarında cırr biıııleıra: &m &öylüsünün sü
riilmesi, yurtsever insanların birbiri ardına içeri alı-ı; ilcri<:i-yıırtıse""" ve sosyalist 
basının susturnlmasma lm: verildi. Bu türden insoo!rrk diııjı:, ımli-<lemolıu:at'ik uygulama
larm lf"plınmem, süırgiııı, kalliam, operasyon, ve sa:rrsii:ıı kaıı;aırlarınm §di, Faşist T, 
ÖZAL'ın A1lfllll" Güvenlik ve işbirliği Konferansı (AGEl{} çalişrnallımna katılmasım 
ve <ma l:ı<ıikımlık lf"PP"''"IIIl, insanlık ve demokrasi adina uıa..,. ~e:ri:ıtii l'ıir gelişme ola
rale giiriyomz_ Bu ayın zamanda, AGİK pren&iplcriyle de l'ıagııl'ruımayan açık bir dıı
ırımrdur. Bu ""· !ıem>.e'ri "luslararası sözleşmelere taraf iiılllıe mlan Türkiye'nin 
f~·ııd!:çı rejimini malrkum ediyoruz. 
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Biz, aşağıda imzası olan örgütler, tüm demokratik güçleri, humanisı kuruluşları, in
san haklan savuııııculannı, uluslararası kuruluşlan ve tiim barış ve silahsızlanma yan
lılarmı, Körfez ve Ortadogu'da çıkabilecek bir svaşa karşı tavır almaya çagırıyoruz. 

-Bir Ortadogu Konferansıyla, Kııveyt, Filistin, Lübnan ve ülkesi dört devlet arasın
da parçalannuş bir konumda olan Kürdistan sorunu, laralların da katılınnyla, günde
me alınsın. 

-Avrupa Konseyi ve Parlementosu, İnsan Hakları Komisyonu, AGİK üyesi tek tek 
devletler ve genelde demokratik kamuoyu, faşist Türk Hükümetinin, Kürt halkını im
haya yönelik uygulamalarına sesiz kalmamalı; sürgünlcrin durdıı.rıılnıası, köyleriıı ya
kılıp yıkılmasının engellenmesi ve insanların sorgıısuz-sualsız katiedilmesine karşı 
tavır koymalı, Türk Hükümetini ve Onun başı Özal'ı mahkum etmelidir. Türkiye'ye 
ekonomik ve askeri yardımları kcsınelidir. 

-Haksız Savaştarla KÜRDISTAN Toprakları Savaş Alaııı Olmamalıdır! 
-KÜRDİSTA'dıı Siirgiin Ve Katliamlara Hayır! 
-Idam Cezalarına Hayır ! 
-Yaşasın Kürt Halkının Haklı Mücadelesi ! 

19.11.199(1 

Birlik Ynlıı, Heviya Gel Fra.Tar., KUK-SE F'ra. Tar, Komjin, Komkar, l'eşeng 
Fra. Tar, Tekuşlııa Sosyalist. 
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NEWROZ Ü HELEPÇ E 

Çar rojen dın u we kef u şadi bı 
renge xweyi kesk u sor xwe 
serkeşi nav Helepça bı we Kawa 
bı deste xwe dergehen kevnare 
paqıke u we bı rengeki bıyani 
wena lı ser wan çek e. 

Çar rojen dın il we govenda Xece 
diya Siyamend lı darkeve tıkes 
mere Xece nasnake bıye yan ber
daye ... Helepça we ıeve lı hev 
kombıbııı, zarok, pir il jın, we 
teve bı desıe hev bıgnıı il we dila-
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nek çiyayi lı darxinın, dilanek be 
da wL u dızamn nıhina bende. 
Xece got eze Kawa lı xwe 
markını ... le mezne bajer got... tu 
Kawa nake Xece... 
Se roje dm ... We govan lı darbe. 
Nebedil dı be Siyanıend. Bajat 
teve lı dıgere .. nas kın n ku tı kes 
nıkare lı dıji markırma Xece il 
Kawa raweste nenebedi bil na Siy
anıend ... Le di tma wL. 
-tu lı kubü Siyamend 
-Ez bı Kawa re bum .. . 
-U tu lı kubfi Kawa .. . 
Ez bı siyanıend re bfını lı ser çi ye. 
Du roje dm ... gıyaye kesk şin bı be 
kfililken sor fı zer we deşt il merga 
bı xemılinın ... 
Sımo ji kare xwe rawest ya ye ... 
Hajar ı eve mı jule, w e ra be ser xwe 
Kawa jı cexwe ji cexweni dur 
tıkes wi nabine ... We piroz bıke 
kefa Xece ... 
Sı yamend we pel ava xwe yi nfı lı 
xweke fı we dı deste xwede lıılgıre 
baxek guli!n sor fi zer ji boyi ku 
xatır ji dayka xwe bıxaze il bı 
Si mo il kere wi çav lı xew herdem 
bıwane bıji rojek tene dıçe ... 
Govend toze jı xwe dadıweşine .. . 
Denge dilana çıyayi bılınd dıbe .. . 
il tipek jı şanogeren peşmerga 
derbas dı bm jı bo yi govende parez 
bıkm. 
Jı bakur il başfir jı rojhılat il rojava 
şagın mezne bajer ten Xate ... W e 
govend fi newroz nebın cewi... 
Roja newroze ... 
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Govend ... Kawa bı deste evindara 
xwe Xece dıgre. Tipen peşmerga 
desıe wan lı ser ııvınge ye ... Giya 
ye kesk şin dıbe ... Her tışt be den
giye denge govende ye. 
Siyanıend cı! e xwe yi spehi lı x we 
dıke, tıfınge hıldıgre. Nema dıçe 
bı Simo re le we bı tipi peşmergare 
here ... We here dur ser çiye ba 
Kawa. 
Weke be dar dıminın gehati bı 
agır, vısa bil HELEBÇA. .. 
Kevoken hesıni lı ezmana pır 
mezın biln ... tu kesi nıkari bil jı 
hev cida bıkıa na. 
Ev newroz naça ... 
Xece il Kawa hevdil gırtın denge 
bılınd sekıni, evin zaroke Helebça 
dı xewdane, dı xewek be dawi 
dane fi ri ya wan lı kene evin jıne 
helebça ... Dı nava xwe de hı! getın 
zaroke ku we sıbe çave xwe 
vekıren u eve Simo il kera xwe lı 
rex hevin ... 
Helebça be denge ... 
Siyamend bı tena xwe ne lı vıre 
ye, le lı çiya ye jı bo ye ku 
goveııde k e lı wır çeke yan ji, jıbo 
ku hevpeyvineke kın bı Kawa re 
bıke ... Ya ji bo ku bı Xece re bı 
bedengi bı peyive NewrozHelebça 
naçe il Siyanıend dı gere lı yeke jı 
ren ge X ec e jı bo ku jı xwe il were 
goveııde ka dı NEWROZA bedalı 
darxe. 

Wergerandın:Şınware Kurd, 
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"CANlM, O BAGLARDA, O 
KAY ALlKLARDA ŞÖYLE BİR 

DOLAŞMAK iSTiYOR" 

Bir insanın ölmesi veya herhangi bir SC· 

bcble öldürülmesi onunla ilgili herşeyin 

öldürülmesi anlamına gelmiyor. Yaşayan 

her canlı varlık, yaşadıgı zaman dilimi 

içerisinde kendisinden bir şeyler bırakıp 

gidiyor. Bu kural her canlı varlık gibi 

Necmettin için de geçerlidir. Necmettin 

Büyükkaya'nın aramızdan ayrılmasının 

üzerinden 7 yıldan fazla bir zaman geçti. 

Arkasında bıraktığı izler çok canlı ve 
geniş bir alana yayılmış durumda. 

Bunları toplamak, bir araya getirmek, 

gün ışığına çıkarmak ve kaybolmaktan 

kurtarmak gerekir. Bu yazıda, Necmet

tin'in dünyaya gözlerini açtığı Karahan 

köyü ve ailesi hakkında kısa bilgilere yer 
vermek istiyorum. Ayrıca cezaevinden 

anne-lı'abasma yazdı~ı mektuptan kısa bir 

bölümü aktarı yorum. 
Necmettin 'in yeğeni; "ben Necmettin 

amcayı tanıyan kimi arkadaşlarla 

konuştum. Gidip kendileriyle röportaj 

yapacağım, Necmettin amcanın 

tanıdıklarını sorup ö!\reneceğim", diyor. 

Kendisini dinlediğimde hem seviniyo

rum, hem özülüyomm. Seviniyorum, 

genç bir insan kendi amcasının ayak izle

rini ortaya çıkarmaya çalışırken, kendi 

tarihinide öğrenecek. Üzülüyorum, genç 

bir insanın sınına, ağır bir iş binmiş. Bu 

işi yapacak başkaları yokmuydu? Veya 

Necmettin 'i tanıyanlar oturup iki 

sayfalık bir şey yazaınaz mıydılar? 

Necmeıtin, 1943 yılında Karahan 

köyünde dünyaya gözlerini açıyor. 

Çerınik Siverek yolu üzerinde yer alan 

Karahan köyünün Türkçe ismi Dağbaşı 

köyü olup Siverek'e bağlıdır. Köyün 

arazi yapısı tarıma pek elverişli 

olmadığından köyliilerin en büyük geç im 
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kaynağı hayvancılıktır. Karahan, Xirabe
xan ve diğer çevre köylerde yaşıyanlar 
Karahan aşiretine mensuptur. Yani Nec
mettin, bu büyük aşiretin bir üyesi 
oluyor. Ancak devrimci ilşkiler Necmet
tin için her zaman önde yer aldı. Özelikle 
şelıinle yerleşen Karalıanlılar, Nccmet· 
tin 'i devrimcilikten vazgeçirmek için 
epey dil düküyorlar. Necmettin, onların 
bu ikna gırışimlerini hep geri çevridi. 
"Sen bu işten yazgeç, sana iş kuralım, 
sermaye verelim, ne istiyorsan verelim 
diyorlar. Ben kabul etmedim." diyordu. 

Necmettin 'in baba~ımn adı Koçali, an
nesinin adı ise Aliye'dir. Aliye 
Koçali'nin ikinci eşi oluyor. Koçali'nin 
birinci eşi hastalanıp ölüyor. Koçali'nin 
bu ilk evlilikten bir çocuğu oluyor. 
Ismini Seydahmed koyuyorlar. Seydah
met; sünnet töreni sırasında çocuk 
yaşında ölüyor. Koçali, ikinci evliliğini 
Aliye ile yapıyor. Bu evlilikıen, 4 'ü 
erkek, 5'i kız olmak üzere 9 çocukları 
oluyor. Erkek çocukllarından Muhamed 
ve kız çocuklanndan Zinnet vefat ediyor. 
Necmettin, bu ikinci eviiliitin 3 numa· 
ralısı oluyor. Ailenin durumu iyi. Köy 
ve Siverek koşullarında varlıklı bir aile 
sayılırlar. XeliH\ Nofel, yani Necmet
tin'in <ledesi yörede tanınan bir insandır. 
Hayvancılıkla ugraşanların arasında 
Xelile Nofel ismi başta gelir. 

Necmettin orta okul çağına geldiğinde 
aile Siverek'e taşınarak yerleşir. Necmet
tin, ailesine bağlı ve saygılı bir insan 
olarak büyür.Yalnızca halkına karşı 
değil, ailesine karşı olan sorumlulu
klanmda yerine getirmeye çalışır. Siyasi 
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çalışınalan buna pek olanak venniyor. 4 
Ekim 1983 yılında, anne ve babasına 
yazdığı bir mektupta onun bu üzüntüsü 
ilc karşılaşıyoruz. Mektupu, Diyarbakır 
Ceza ve Tutukevi'nden yazmış. Mektup, 
5 Eylül 1983 direnişinden 35 gün sonra 
yazılmış. Direniş nedeniyle tutukluların 
bazı kısmi talepleri kabul edilmiş. Ceza
evindeki durum eskiye nazaran iyi 
sayılır. Mektubun bir bölümünü olduğu 
gibi aktarıyorum. Şu anda aramızda bu
lıınmayan bir insanın canlı duygularını 
ifade ediyor. 

"Ben size bakamadım. Size hizmet 
edemedim, edemiyorın. Bari siz kendini
ze bakın. Perişan etmeyin kendinizi. Hiç 
olmazsa böyle tesselli olabileyim. 

Biliyorum, benim için oldukça 
üztilüyorsunuz. Bunu her halinizden 
anlıyorum. En fazla da bu yüzden, yani 
üzülmemcniz için hapse girmek isıemez
dim. Ama ne yapayım, elimde değil 
ki! ... 

Evet hapsileyim, bu doğru. Ama 
inanınız merak edilecek bir durumum 
yok. Sıhattim iyidir. Hele şimdi, yani 
hapishanenin şimdiki durumunda artık 
as.la merak edilecek bir durum kalmadı. 
Göreceksiniz, mahkemeden bir şey 
çıkmayacak. Zaten Türkiye'nin bu 
olajlanüstü durumu olmasaydı bıı kadar 
da yatmazdıın. Çok çok mahkemenm ne
ticesine kadar kalırım o kadar. Gerçclneıı 
hukuki durumumda bir şey yok. Olan 
1975 öncesi idi. O da affa uğramıştı. 
Ama her ne olursa olsun, size yakışan ve 
sizden bekledigim sabır, metanet ve 
tahammül gösıermenizdir. Benim gibi 
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bir çok annc-baba eviadı çile dolduruyor. 

Hem de çok daha büyük töhmetler 

allında ve de büyük cezatarla karşı 

karşıyadırlar. Esascn öyleterin annc

babasına sabır dilemek gerek. Kaldı ki 

sık sık gelip beni görebiliyorsunuz da. 

Eskiden dil bilmediğimiz için 

konuşamıyorduk. Ama şimdi tercüman 

aracılığı ilc de olsa artık hal ha tır sorabi

lcceğiz. 

Daha önce de size bir kaç sefer mektup 

yazdım.Ama bir türlü göndenne fırsatı 

bulamadım.Umarım bu mcktubum elini

ze ulaşır. 
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Sivereği de, köyü de, çoluk çocuğu da 

çok hem de çok uzlcdim. Her yer, her 

kes gözümde tütüyor. Hele şimdi artık 

bağ bowmu zamanıdır. Kim bilir 

Sivcreğin şirc üzüınü ne kadar tatlıdır 

bu sene? Canım o bağlarda, o 
kayalıklarda şöyle bir dolaşmak istiyor. 

B u mevsimin kırm1zı arılarıda boldur. 

Ben gczcydim de varsın üzüm salkımlan 

arasında saklı o anlardan bir iki tanesi 

beni ısırsındı. Her tarafımı şişirselcnli 
bile gam yemezdim. Annerne koşardım. 

O da güzel bir yoğurt sürcrdi, iyileşir gi

derdi. Hey gicli günler hey! ... " 

23 Şubat 1991 
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HELEPÇE JI BİR MEKE ! 

HELEPÇE 'Yİ UNUTMA ! 
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