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DüNYA vB üLKEl'r.LaDE cülvcnr
DURUM VE SoSYALISTLERIN

cönnvr,pni

Son bir yrlda dünyamrzda gok önemili deligiklikler oldu. Sovyeder Birlili
gözülüp daglldr. Milyonlarca Rus ve diler uluslardan iggiterin, emekgiterin Lenin ve
Bolgevik partisi öndedi$nde kam, cam ve ahnteri ile yanügl devrim ve kurmaya
galr{tl& sosyalizmin ilk kalesi goktandr iginde yaqadrlr ekonomik ve siyasi
bunalmrn üstesinden gelemiyerck ykrl&. Sovyerler Birligi aruk yolc.

S. Bidigi ve reel sosyalizmin gökibünlin temel enneni; Ulusäl sorunun yanl sra,
Sovyet toplumundaki sosyalist demokrasinin iglevsiz brrakrlma$da yaüyo,r. Sc.

syalist demokraci, ge{itli kätrnanlardan emetgilerin ortak iradesi ile alman eko-
nomik, sosyal ve siyasal karalann opluma yan$trlma$&r. Eler bu kara mekaniz-
masl illetilemiyoßa, siyasat alanda qalkanülarA Uluslar ar6mda egiciztile ve eko-
nomik alanda bunalrmlara mehel verir. S. Birtigi'nde yrllaür olanda btdur. qökü$ü
yaraan, bu sorunlann S. Birlili'nin bedeninde tedavisi mümkün olmayan bir yara
halini almasdr.

gökügte, eleb€rt€ ki son 3040 yrll* revizyonisr situ€cinin etonomit, siyasi ve
sosyal politikälervlm belirleyicilifi vardr. cökib bizce bu sürEcin bir üränü ohna-
kla bilikte; buna kayn*ht eden baa fakörl€r de ELim Devrini sonrasr dönemden
süregelrnetf;edh. Ömelir,'sava{ komünizmi" rlönemir}in özgifi togullaünda i$gi,
köylli ve aslarierden olu$an sovyed€ria ikridar Eücü olarak itinci plana itilip yerine
parti komitelerin gegirilmesi, özgül to$rlar üin€mirden soß? da sürdürälerek, so-
vyetler ya onadan kaldrnlnq ya da Kom{Idsr padsinin bire ycn organlar haline
getirilerek iglevsiz brat mqur. Halbuki Lenin, soyyetleri, sosyali$ demolmsinin
temel bir organl olarak göräyor ve bu nedenle "bütün iktider $vyetlere" tale-
bini the g*anyordu.
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Yine parti igi demokratik merk€zyetgilik belli bir süre sonra (1935-40)

igletilmemiq, pani igi muhalefet anti-demokratik yöntemlerle hakl haksrz tasfiye

edilmiqtir.
Dikkat edilirse bu tadhten soff4 SBKP iqinde tashyecilik ve ba;a gegen her lide'

rin bir öncekini yadsrl'rp suglama politikasl bir gölenek olamk karlmza güar'

Gorbagov bu sürecin (lliinü olarak sahneye glkügmda aruk hastä inliyordu'

Gorbaqov, hastayr teghiz efii ama ilacrm yanh$ seqtiginden haslayl ölüme 8ötfircn

virusun güqlenmesinden bagka bir iqe yaramadr' Denilebilinirki' gökülte

Go@ov'un politikalan esas olarak katalizör ml oynamrylarür'

Alustos darbeside: askeri ve siyasi bttrolrasinin statükoyu korumak amacryla

giri$;gi son bir hamleyi ifade ediyor. Beceriksizce gerqekle$tidlen ve krsa bir sürede

yenilen deöanin, kar$ dewimin, Ekim Devriminin kazantmlanna kff$ azgrncä ve

äolu dizgin saldrnlannm ba{lamasrna neden olmu$tur' Bir agldan 9ök$ süre€inin

noktasr üu darbeyle konulmu$ur. Belirtmek gerekir ki, derb€lerle ne S' Bidigi'nin

iginde bulundugu sorunlar gÖzülebilir ne de sosyalizm kudabilir'
Belinilnesi gereken ba$ka bir gerqekte i99i smrfrntn Sovyeder'deki bu geli$meler

ka4rsndaki tavndü. lggi srnrfmrn, ne clarbecilere ne de B. Yeltsin'in darbeye karqt ki

genel grev gagnslna yanlt vermemig olmasl, gelecekte ya$anacaklar aglsmdan epeyce

dil$ndürücildür.
Bugün olugtunrlan ya da olu$urutmaya 9al$dan "Baglmsz D€vleder Toplulufu"

God onemli ekonomik ve siyasi sorunlarla kary karqryadrr' Igsizlik, yoksuluk ve

, üusi Uogugmatar BDT igin geleceüin sorunlandr' Romanya ve Polanya'da oldulu

gibi sistem ie$iSikli$inden en gok etkilenecek olan i99i srmfi ve yoksul halk ola-

öatut. Ootayotyl" gelecekte iggi srnrfi Romanya ve Polanya'da oldugu gibi

bä$kentlere eli sopah yilrtlyebilir. Hatta BDT ülkelerinde ilgi slnfi harekeunde

patlama beklenmesi gereken bir olgudur' BÖyle bt hareketin BDT lllkelerdeki sosya-

ii.t gügle.l" iligkisinin ne derecede olacaEl, sosyalistlerin gegmigi yarg amak ve

yanhglardan ders grkarmakta ilintilidir.
Aynca, dünya sosyalist harsk€ti S. Birli$'ndeki Sosyalist demokrasiyi' sosya-

list ekonomi modelini ve Ulusal sorunun gözüm bigimini yeniden gözden

gegirilmeli, olumlu ve olumsuz yanlanyla birlikte ele ahp degerlendirme görevi ile

laqr karqryadrlar. Sosyalisr dügünce ve sosyalist toplumun, kapitalist topluma tek

alrematif oldugu ylFnlara yeniden maledilebilmesi iqin bu yaprlrnak zorundadlr'

***
l99l yrhna Körfez sava$lyla girdik. Sömürgeci Irak devleti ile ABD ve

müteffikleri arasrnda bir kuvvet gösterisine dünü$en saval, beklenildili gibi

ABD'nin zaferiyle sonuglandl. Savalta en gok zaran ba$ta Kün halkr olamak üzere

bölge halklan gördü. BÖlge halkr hem savaqrn giderlerini ödedvödüyor' hem de
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acdannl gekiyor. Körfez savaqr Kün halkr atlsndan hala särmekt€ ve G' Klirdisan

hala bir sava$ ala duumundadr. Bu kez dägman bir de$l birkagnr.

. Difer yandan emperyalizm, Kürfez'de kazandrgr zaferi; udrndan Sosyalist blok

kargrsrnda kazandrfr soluk mvaq ile birlikte tamamryla emperyalizmin ekonomik ve

siyasi grkarlanru bekilfiren "yeni dünye düzen"in siyasi a$annr örüyor. Dünya

proletaryasr ve ezilen halklan igin yeni bir kapan hazülanryor. Bu "yeni düu en"in

siyasi aülanrnn örifbü$i bolgeladen biri de Orudolu'dur.

Körfez savagr, ABD'nin bagrm gekti[i emperyalizmin Ortadolu'da siyasi ve

askeri etkinliklerini daha da artrmasm beraberinde gelirdi. Bugün fradogu'da' S'

Birlitin'den bo$lan boglulu doldurmak ve istikrasrz olan bölgede kendi g*arlan

dolriltusunda istikrara kavugturmaya gabahyor. Büfinüyle ABD emperyalizmi

mrafindan yönlendirilen 'fuaplsail Banq Konferansr" bu qrkarlannm pekigmesi

amaclyla gilndeme getirildi' Sovyederin Konferansa bulunmasr sadece sembollik-

rir. Bau Avmpa ve Japonya'yr, ABD bilerek d{ta braktl. Körfez sava$l zaferinin

sahibi olarak bu hakkr tek baslna kendisinde görmekte.

Diler yandan Kürdistan sorunünun "Konferans" dr$ tutulmasr, bölgede emeprya-

lis erin ve mütteliklerinin grkanna olan statlftoyu kurma amactyladrr. Ne varki'

Ortadopu'nun en büylik sorunlanndan biri olan dört pargah Kürdistan sorununun

"Konferans"rn dt$lnda tutulmasl bölgede banqrn saglanmayacaülnui apaq*
gatstergesidir..

Kalü ki gok karmagü geligkiler ve birgok gücün g*ar gaugmasr haline gelen

Orrado[u'da bang öyle samldr$r kadar kolay sa$anamaz. Qünkü, bir: Onadolunun

sorulrlan sadece Araplsrail gaugmasryla ibaret degildir; lki: ABD ve münefiklerinin

Körfez savayyla birlikß bölgede saBlaüftlan äskeri üslünlü$i ekonomik sümüdiyle

hmamlayacäklardr. 
*Konferans"da buna hiznet ediyor. Bu dunnnda zengin peEol rc-

zervlerine, ham madde zenginliklerine sahip olan Ortadofu'da emperyalisderin

yalrüEcegi korkung sömürü emekgi yrlrnlann giderek dahada yoksulla$masrna ve

geliqkilerin dahada dcrinlegmesine yol agacakür. Yine bolgedeki ezilen uluslar ve

Lrnhklann lalan ve i$galqllann basklsr alundä bulunmalan devam edecektir'

Sümürüyü, yokulu$u, gideremeyen ve ezilen halklann kendi kaderini özg'lrc€ be-

lirleme Lakkrm yadsyan "gözümler" geqici olacaklardr. "Ortadolu Banq Konfe-

rasl"da bu anlamda bir g&ümden Öte $ruf savagrmrru güglelrdiren olgulan bemberin-

de getirccektir.

Afik "yeni dünya duzeni" ne anlama geldigini, bölge halklanna ne getirip ne

götüdügünü agftCä görmekte ve yalamaklayrz' Bölge halklafl da got iyi görmekß

ie yaqamaktaler. Körfez savaql'nda yayrlmacr emeller besleyen Saddam'r "anti em-

peryaiisf' Aiye destekleyen opoflünist Türk solu ile ABD ve mütefhklerinin "yeni

äüzen"ine umut Uaglayan milliyetgi Kän ulusal gügleride görebiliyor mu acaba?

Kürt halkrmn uluml kunuluqunu ve KürdisEnh tüm insanlara özgür ve basklsrz

bir gelecek yaratma inanclnda isek, ba$rmsrz ve kiqilikli bir politika yürütmek zo-
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rundayu, KiLt halhnm mücadelesine ihanet ve kant üzerinde pazadrk eden sömürgeci
ve emp€ryalist güglerin ha[omlza özgiülük veremiyeceklleri gibi, dostuda olama"lal.

***
- {Jzerinde ya$adrlmz Kürdistan pargasmda ise, l99l yrh yrfmlann sömürgecilige
kargr yotun eylemlili$n yapndrlr bir yrl oldu. Kugkusuz bu eylemlerin beraberinde
g:tirdigi son5lar ulusal klrtulug hareketinin kitleseleqme momentinin bü bagangcr
olarak delerlendirilmelidir. Bu durum kargsrnda daha da azgrnlagan Omurgeci lC
devleti salünlannr pervasrzla$urdr. Kürdistan'daki yrfulara yoneiit yurtittigü teror
politikasl ylBmlann direnigi ile geri rcpince; bu kez ulusal harekedn önder kadro-
laflna yöneldi, Bagta V. Aydrn olmak ilzere onlarca iman kontr_gerilta tanfindan
evindan ahmp kurguna dizildi.

"Anti-terör" yasalaflyla birlilce, ordunun, polisin ve MIT'in halka ve devrimcilere
yonelik katliamlan yasalla$trlldl. lnsanlar evinde, sokakta ve karakolarda
kurqunlanryor. Dewimci tuts{*lar infaz hücrelerine konularak topluca imhasrna
yÖneliyor.

Sömürgeci TC devletinin Kärdistana yönelik geleneksel rkgr-göven polititasi ise
tutumuyor. Askeri gözüm giderek iflaz ediyor. Kün sorunu, TC'nin bünyesinde
süekli bir yea halini alan siyasi ve ekonomik bunahmr daha da derinli$tiriyor. 20
Ekim segimi bu bunaümdan grkmak amaclyla gündeme getirildi. Ortaya grkan tablo
ve koalisyon häkümednin Kürt s$ununa ili$kin önermeleri halkrn istemlerinden gok
gok geride kalmaka. Qözüm igin program 'tültürel" bazr haklardr. Ancak TC devle-
ti bu haklsnn sorunun göztimü igin yeterli olmadrgml ve ylFn hareketinin durdurala-
mayacagmm bilincinde.

TC devled, KUt halkna dit ve kültürel alanlannda bir taktm serbestlikleri
satlayacak. Fakar iki yönl{i bir problemle kargr katgrya;

Birincisi, Kürt halk hareketini dizginleyecek ve kontrol alünda Nabilecek
igbirlikgi bir organisasiyonun olmay$r. Son gunte.rde bazr i$birlikgi ve reformist k€-
simle e yasal bir ptrti kurma girigimleri bu iq igin butunmaz kaftandr.

Ikincisi, baqta ordu olmak uzere baz, rkgr @cevit, Türkel vb.) kesimleri ikna
etme zorlugunu gekmekte. Aynca sorunun uluslararasr bir boyutuda vax. rc devleti,
AT'ye girmek igin bunu bir silah olarak kultanmaya gahgyor. Ancak bu silahrn il
kullanabilmesi igin kogullann olugmasm bekliyor.

Bunun igin de; "devlete kurgun srkan kolun krnlaca$r, halkä Seftaüe
gidilecek" bir politika yütätülecek, ve öncellikle gerillayr, sosyalist ve radikal ha-
reketi $iddele srnlr tanrmayarak tasfiye e0neye gah$rlacak. Bu milmkün olmasa
zapflaup düzenin srmrlan igine gekecekdr.

49ft olan bü $ey var ki, TC, yeni hükümet ile Ktirdistan ulusal hareketine var
gücüyle yäklenecektir. Bu salün gerilla ile stnrrh kalmayacak, sosyalist ve bir
blittin olarak yurlsever harcketin örder kadrolanna da yönelecektir.
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tekosina sosvalist 7

Bu durumda, gerek PKK'nin bazr yanhg misileme eylemleri @ahrköy gibi), ge-

rekse TC'nin saldrgan ve rkgr politikalan Türk ve Kürt halklan araslnda derin
ugurumlann olugmasrna neden olabilir. Ve bugünden de sözü edilen devlete batlt
fa$st ve $öven gügler tarafindan oplumsal katliamlar örgiltlendirilebilir. Fagist
ölgütlerin "Kärtlere ölüm" sloganlyla lstanbul ve Adana'da yürümeleri, ve Kürdistan
ulusal hareketine kargr bazr yeni kurdunulan rk$ örgütlenmelerle, tehditin sayuful-
mas halklar arasr bL rk ve milliyet sava$ma dünii$tüme Fhlikesinin i$aretleridü.
Böyle bir gatr$ma ve dü$manlü en gok TC sömürgecilerinin ve $öven gevrelerin

igine geleceltir.
Bu drrrum da gprck biz sosyalisder, gerekse Kün ve Türk halklan bir laraf soqmek

zorunda brakrlabiliriz. Altematifsidik, Kürt halkrm ve hatta sosyalistleri, elsikte
olsa, yanlgta olsa var olam tercih etmeye zorluyor. Sömürgecilile ka4r verilen
mücadelenin yanßra, var olan bu ttzgül örgüßel ve politik durum sosyalistlerin bir
an önce güglü mudahalesini zorunlu k ryor. Bu zorunlulu[u anlamayanlar,
mükemelci, bir yerlerden veya birilerinden bir geyler bekleyenler, böylece gilcüntl
atrl durumda tutanlar belkide bir yrl sonra Kürdisun'da yapacak qeylerinin
kalmallm göreceklerdir.

Bu gergeklerin qrfrnda hareketimiz agalrdaki noktalara Kürdistanh ve Tilrkiyeli
sosya.listlerin dikkatini gekmeyi gerek gtjrtiyo:

l- Son ydlarda Kürdistan'da geliSen ulusal balk hareketinin, bazl $övenist ve rkgl
gügler tarafindan garplt arak Kärt ve Tahk halklan arasmda ulusal dülmanhk teme-
linde bir gaugmaya dönü{türme t€hlikesi giderek büyüyor. Bu durumda, Kürdistan'da
ulusal hareketin sa[a kaymasna, hatta bazl dincl ve miltiyetci gerici güglerin de-
vreye girmesine olanak sa$ayabilir. Dolayr$yla Kttdistan'da soayalist m{lcadelenin
gittikge gölgelenmesirrc, Türkiye'de ise, proletarya ve diter em€kgi kesimler arasmda
gövenizmin geliqmesine neden olur. Buda sosyalist ve devrimci-demokatik
mücadelenin gerilemesi demek olacaktr.

Biz, giderek gelipn bu durumdan, Kürdistanh ve Tü*iyeli tüm sosyalist ve de-
wimci-demolratik gägleri $öveniäne ve rkgrhfa kary mvagmrn, ajitasiyonun, pro-
pagandanrn geligtirilmesine; burjuva milliye4i ve dinci akrmlann teshir ve tocrit
edilmesine gagnyoruz. Bu ttü bir ortak mücadele, e$it haklar t€melinde KürdisBnh
ve Türkiyeli halklann kar&$ligini ve güveninin Eminatl olacaktr.

2- Hareketimiz, bugün Kürdistan'daki politik kolullann, sosyalisderin örgütsel
birli[ine daha bir aciliyet kazandrdrpml tqspit €trniqtir. Bu nedenle, tüm sosyalisde-
ri, birlik konusunda daha ciddi adrmlar amaya, ulusal ve toplumsal kunulug strateji-
sine sahip bir örgütü yarätrna mücadelesini yükseltmeye gagnyoruz.

TEKO$INÄ SOSYALIST
5. Ocak 1991
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tekosin sosvalist 8

DERGIMIZ TPTOSINA SOSYALiST
3. YILINDA.

Hareketimiz TEKO$lNA
SOSYALIST aü ile yaklagrk olarat 3

yrlla agkrndrr siyasi faaliyetin
igerisindedir. Yayrn organrmrz
T€kolina Sosyalist'de ikinci yayrn
yrhnr tamamladr. Bu vesile ile
geldilimiz bu noktadan, yapdrglmz
s{aeci elegtirel bir yakla$lmla gözden

gegirmek istiyoruz. llatalanmrzr ve
dolplanmn ortaya glkarmak, hatalan
düzelünek, dotsu yanlan ise pehgtirmek
ve gelecekleki görevlerimizi belierlemek
iqin stlreci delerlendiriyoruz. Biz
Komilnistler "diln dündilr bugün
bugündüf' anlayrg ile hareket ederneyiz.
qünkä, tarihi maleryalizme gÖre,

"bugün dün"e ba$Ldr. Bugtinli anlamak
ve de gelecele yötelmek igin dünümüzü
bilmek zuundayrz. Biz, gelecek diye bir
sorunumuz, hatalanmrzdan annma, ek-
siklerimizi tamamlama, do$ulanmtzr
geli;tirme diye bir sorumluluk iginde ol-
masaydrk, gegmige elestirel bakma diye
bir sorunumuzda olmayacakn.

Hareketimiz iki tarihsel kaynala
dayanryor. Birinci kaynak; uluslarara$ i$i
ve komünist hareketidir. Ikinci kaynat;
Kürt halkmrn tarihi boyunca yiilüttügü
ulusal kurtulug hateketidir. Bir bütlin
oldak Kürdistan Dewimci-Komaiitist hare-

keti bu iki tärihsel kaynaErn gagda{ u9 ye-

rinidir. T. Sosyalist'de K{lrdistan de-

vrimci-komtlnist hareketi igerisinde
mütev^zi bir yere sahiptir.

Har€k€timizin Geligimi ve
Mücadelemizin 3. Ytlt

Bilindili üzere T. Sosyalist hareketi
T€kogin hareketinin hattrndan
dolmugtur. T€koliD 1978'de "Kurtu-
lu!" hareketi iqinde, öze[ikle "Kärdistanh
sosyalistlerin baüunsu örgütlenmesi" me-

ssleinde odakla$an tantgmalartn bir
aynqmaya dönüsmesi sonucu olu{mu$tu.
Daha sonra balka Srup ve harekederden

aynlanlann katrlmasr ile belli bir
örgütlülüge ula$an TCko$in 1982'ye
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kadar ülk€ zeminine dayah qok yönlü
aktif mücadele ytirüttü.

Ancak 12 Eyläl darbesi ile diger im
devrimci örgütler gibi örgütümüz
T€kogin'de önemli darbeler yedi. Bu
darbelere ralmen 1982'ye kadar akrif
mücadele yiLätülnüSse de, bu a$amadan
sonra tüm kadrolanyla. tek ba$ma ülke
zemininde aktif mücadele yürütme
olanagl kalmamr$ ve harek€timiz
öncelikle me*ezi kadrolan olmak {lzere
degifre olan kadrolaflnr yurtdlqtna
gekmiltir. Bu durum, sitet iqerisinde
merkezle, illke ve metropoldeki
arkada$lann örgärsel baglannl zayülattt
ya da tamamen kopardl. Buna l€r$m,
iligkileri kopan yoldaglanmz kendi yete-
nekleri ölgüsünde ve Täkogin hareketi-
nin gizgisi do$ruluhsunda bulunduklal
bölgelerde mücadeleyi sürdürdüler.

Bunu izleyen yrllarda yundrqr kadro-
lanyla belli bir il{ki düzeyi kurutdu ve
mticadele yeniden kordineli yürüfrilmeye
gah$rldr.Fakar, bu kez (1987'de)
Tekogin harcketinde merkezi düzeyde
ideolojik ve örgütsel bir ayngma ve
dagrlma yapndl. Bu durum kendi
baqlänna qahlma yürüren arkada$lann
i$ini büsbütün zorlagurdr. cünkü, afik
kendilerini ifade edebilecekleri bir siyasi
kimlik kalmam$ü.

ISte bu durum; mücadelenin igerisinde
olan ve milcadeleyi daha illeri bir düzeye
gölürmek istEyen, tilkede ve yundqrnda
bulunan yoldaglanmrzla, yeni bir
örgüllülügün, yeni bir siyasi
yapllanmanln yaratrlmasr görevini
dayath. Sorumluluk duygusuna sahip her
Täkoginci bu görcvi hissediyordu.

T€kogin harrrnda yeni bir
yaprlanma, bir yandan T0kogin'den
gelen ve degi$ik alanlarda mücadele
igerisinde bulunan gruplann siyasi
galrgmalaflnr birle$tirecek, organize
edecek, böylecede mücadelelerinin
düzeyini geliltirecekti, bir yandan da
Tökogin'den gelen ve tek bagma kalan
arkadaülann da$rhp pasifize olmasrm
önleyecekti. Bu da, hem dotruluguna
inandrlrmrz siyasi gizgiye hem de
Kürdistan ulusal ve toplumsal kunulug
hareketine bi katkl satlayacaktl

Nitekim yürürülen yolun gahgmalar
sonucundä gerekli iligkiler kurularak
1988'de T. Sosyalist olugumu
yarauldr.

1988'de i$ basladrgunzda önümüzde
iki görev duruyordu

l- Temelde Tökogin hattrm savunan
yoldaqlarla ili$kileri yenider kurmak, bu
iliqkileri organize edip örgütlülüge
dönüStürmek.Ay zamanda,Kürdistan
sosyalist hareketinin siyasi birlik
qahgmalanna aktif katllmak ve bu
gahgmalara olanatlarlmrz ölqüsllnde
katkda bulunmak.

2- ldeolojik hartrmrzr degi$en
ko$ullara göre geliqtirmek ve
saglamla$umak. Bunun igin öncelikle
bir yayn gkarmak.

Biz görevlerin ancak aktif mücadele
igerisinde gözülebil€cegine inanlyorduk.
Gergektede amacrmu var olan siyasi faa-
liyet ve mticadele dUzeyimizi dahada
geligtirmekti. Yukardaki görevleri de bu
amaca ulalmak igin belirledik. eünkü,
örgüt ve örgütlü gahgma olmadan, kendi
igind€ tutarh bir siyasi gizgi olmadan
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politika yaprlamaz, mücadele
sürdürülemez.

Örgütsel Sorunlar ve
Görevlerimiz

Bugünkti dunrrna bakugmEda birfuFi

görevin yerine getirildiUini
söyleyebiliriz. Mertezi bir örgütlülttk

saSlanmrg ve gerekli iligkiler kurul-
mu$tut. Bugih örgütlenme alamnda dalu
ileri görevlerle karsr kargryayz. Artrk bir
dönemi kapaüp yeni bir döneme geqme

aqamastndayrz. Yani; bir gruP

yaparndan, Bolgevik anlamda komünist

bir örgüt yaplsl'la gegme durunundaytz.
Merkezi örgütlälüüü saElamla$unrk€n'

özellikle Kibdistan'da iqgi slnrfi ve
yoksul köylitl0k ile olan crhz
baBlarltrm dahada geligtirmeliyiz Yara-

tacalrmrz komünist S€kirdek özellikle
igqi smrfi igerisinde dalbudak salmaltdr.

\gi snfi ve srmfm öncüler ile q€kirdek

kadro arasmda kopmaz sganik batlar ke'
sinlikle kurulmaldrr. Bunun yanrsrra

Kärdistan köyläsüne yönelmeli ve

yoksul köylülüHe iggi srmfi arasnda da

kuwetli bir örglitlültik yaratünaldr.

Bilindili gibi illegal dewimci galqma

kitleler arasrnda komite gahqmaslna

dayanr. Komite gahqmasr hem illegali-
teye hem de Marksizm'Leninizm'in
"Dewim kitlelerin eseri olacakrr" ilke-

siyle geligmez. Kitle iginde en sagl*h
ve etkili gahqma legal galqmadr. Amak

illkemizdeki kogullar bizi illegal
örgüdenmeye zorunlu ktltYor.

Öte yandan, illegal kogullar da

gahma yüdit€n bir üganda, ne kadar de-

mokatik ve kitle insiyatifli olmasr is-

tense de, gizlilik iginde faaliYet
yürüfilek zorunda blrakrldlgrndan tam

anlamryla demokratik uygulama
sa$anamaz. Bu olumsuzlugu yaratan

gizlilik kogullann kendisidir.

Ne ki, komünistler kitle iqinde
qahgmay, onlan dewime kazandrmayt
her |aß alunda )"raüna$ bilrniSlerdü,

$ura$ aqrkü ki, i$gi srnrfinr ve diler
ezilen halk kesimlerini örgütlemek ve

onlan devtime kazanmak iEin bizzat
onlann iginde olmak gerekir. Ancak,

igyeri, mahalle ve köY lemelinde
yaprlacak siyasi galtgmalar ve

olu$üurulacak komiteler bunu saflar.
Uzaktrn yÖnlendime ve propaganda ile
halk yrfrnlan seferber olamaz. Bu
gekilde yaprlan gahgma ancak belli
cranda elkilenme sallayabilfu ancak' o da

bir dewim igin yeterli de$ldir. O halde'

devrim ve sosyalizm igin -bagta igqi

srnfi olmak llzere- ezilen yrlrnlrm bi-
zimle birlikte yürümesini istiyorsak;

sosyalist önder kädrolafln bizzat halkm

arasmda olmah ve halktan komiteler
olugturmahytz. Komiteler, kitlelerin
kendi grkarlarrnr savunabildikleri,
mlicadele etmesini öErendikleri alan-

ladr. Komieler, kollellif galqmanm ve

polirik elitimin okullrtür.
Diger yandan komite yaprsr illegal

yaptanmaya elveriglidir- Örne[in bir
alanda gahgmaya baglarken en ba$ta o

alandaki en ileri unsülanm Örgüdemek

gerekir. Bunlafl mücadeley€ kazanlp'

bunlar aracrh[r ile difer kesimlere
yönelmek gerekir. Böylece örgütsel
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teko$ina sosyalist 11

gahEma gerekli gereksiz kigilerce
öFenil€mez ve daha disiplinli ytirür.

Bu durumda yolda5lanmrm önündeki

görevl€rde oruya g*m{u: lSyeri' ma-

halle ve köy temelinde, en baltä i$gi

srnrfi olmak üere t(im ezilen halk ke-

simlerini komiFler Fklinde örgüdemek

ve ezilen yrlrnlan devirme kazanmaküt

Elbetts ki, bu görev en bagta' illegal
del'rimci kadrolann saülamla{ünlnasrm'
gahgmalann rta daha disiplinli ve gizli
yiftiülnesini gerekliriyor.

Bunlarrn yanrsrra, büt{ln bu
gahgmalan ytirütürken devrimci
niteli$imizi; delipn toplumsal kogullara

uygun olarak örgütsel gah$malanmlzl'

örgüt modelimizi ve anlayrglanmlzr da

geligtirmek durumundayrz' Sosyalizmin

son yrllarda ya$dlgl bunallm bize bu

konuda da önemli dersler sunmakadlr.

Sosyalizmin SovYetler Birligi ve

Dotu-Avrupa'daki qöktilthün temelinde

ideolojik, politik ve ekonomik nedenl€f,

oldu$u gibi örgiltsel nedenlerde yer al-

makudr. Dolayrsryla biz, diler alanlarda

olttu$u gibi, örgütlenme alanlnda da

sosyalizmin yagadtlr hatalan bulup
grkarmak ve dersler edinmek göreYiyle

karsr ka$lyaFz.
Gerek SBKP gerekse DoEu-

Avrupa'nrn sözde Komünist panileri her

ne kadar son ytllara kadar Bol$evik

örgütlenme yaptsrna sahip olduklannt
söylilyorlardrysa da, gergehe Bolpvik
örgüt modelinin dejenerasiyonuna daya-

nan bürolxatik ve t€k sesli bir öryüt mG

deline sahiptiler. lqte bu panilerin halk-

tan kopusunu safhyan gerqek neden

büyük ö19üde budur. Halbuki Bolqevik

örgütlenmeye sahip olsaydrlar, daha

dolrusu Bolgevik örg{lt modelini Slinün

$artlanna göre geligtirebilseydiler, defil
halktan kopma, kazanllan devrim, bizzat

halk tarafindan saruulurdu.
Bizim yaganan deneYimlerden

g*armamrz gereken ba$hca ü9 ders

\rardf,

l- Demokratik-merkeziyetgilik tam

anlamr ile uygulanmahdrr' $imdiye
kadar bu ilke parti veya örgüt igerisinde

demokasinin srn[landrnlmas ya <la ta-

mamen yok edilmesi anlamtnda yorum-

landr ve uygulandr. I{albuki, komünist

bir örgliüe demokasi olmadan güglil bir
merkeziye4ilik olarnaz. Her iki yan bir-

birine kopmaz qekilde baghör. Gergekte

de bir komünisl, aynl haklara sahiP

olmaüF, ne yaphtrnr bilmedili insanla-

ra nasrl güvenebilir ve onlarla nastl

ölifrne gidebilir? Bizim gilcümüz tama'
men amag bi ifinden, güvenden ve

saygrdan gelir. Agrkhk, egitlik ve

gönüllülük olmazsa örgtitte birlik,
güven ve saygrda olmaz.

Aynca, Demokradk'MerkezYe$ilik
nedir? bilmek zorundayz. qogu zaman

(hem bilinqli hem de bilinqsizce)

Frprülarak, merkeziyetgilik demokrasi-

nirt karll[ olarak algrlaruyor, ya da 'mer-

keziyetgiligin oldu$u yerde demokrasi

olmaz' iddiasl öne süLrülüyor' Tam t€rsi'

ne, L€ninizn'de merkeziye4ilik; de$igik

bölgelerdeki pani organlann belirli bir
amat fugtultusunda yürütttgü eylemlerin

ve alrnan kararlartn merkezi-
leqtirilrnesidir. Yani merkezyetili$i pani

organlannrn eylem bi i[ini saglanmasr

olarak belirleyebiliriz. Demokrasi ise'
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tekosina sosvalist r n

mümkün oldu$unca allnan üm karar_
Iarln oy gogunluguyla ahnmasr,
azrnLkra kalan muhalif kesimlerin karar-
lara karE propaganda yapma haklanmn
savunulmasl. Ama aynr zamanda
gogunlugun alüll kararlara uyulmasr.
Aynl amag igin sava;an bireylerin onak
insiyatifi yle alütlan karalar demolaarik
kararlardr. Yani demokrasi kar$düh so-
rumlululq @ka bir deEigle tek tek birey
ve grublann birbirinin haklannl özsür
iradesine sayg, ilkesine dayanr. Buraia
bir kigi ya da grubun kendi iradesini
dikta etLmesi sözkonusu olamaz. Bu
oldulu takdirde o parti veya örgüne de-
mohatik-mertezye4ilik ilkesi yoktur.

Biliyoruz ki, bh toplumda demokrasi
olmadan o topluma sosyalizm gelmez. O
halde sosyalist bir roplumu amaglayan
bir örgütte de$okrasi olnazsa, o ttrgüt
nasrl sosyalist bir örgüt olur ki? Ve,
daha örgiltlenme alamasrnda iken, sosya-
list demokrasiyi örgtit igind€
geligtirmeyen,onu savunmayanlann
sosyalistligi tarü$a gödirtir, Bugün ne
ekilirse yarrr c biqilecektü.

Bu gergeklikten hareketle biz,
örgüttimüzde yoldaslanmrzrn egir hakla-
ra, gönüllülüge, bilince, sevgi ve
saygrya dayanan kollektif birligini
olugturmak zaundayz,

2- Komünist bir &güüe dänya görti{ü
ve ideolojik bfuliktelik esasür. Ancak
örgüt igerisinde gok geni$ ama ilkeli bir
taftlma orlamr yarafrlmah, bu trftSma
ofiammda ürgütän resmi ideolojik t€spir-
leri dahit her türlü ideolojik respir ve
öneriler tamt abilmelidir.

Yoldaqlanmzm &güt igerisinde veya

dr$nda ge$itli ideolojik rärtr$malam gir-
melerinden, farth görib ve önerilerde bu-
lunmalanndan, (hgütün resmi ideolojis!
ni ele$tirmelerinden korkmamahyrz.
Tam tersine bunu tegvik etmeliyiz.
Onemli olan bu tartl$malarr
sonuglandlracak mekanizmalarr
geligtirmekdr, Buda doSu bir ideolojik
hat ve ikna etme ve ikna olma
gabalannm birlegtirilmesi il€ saglanr.
Sistemli bL tar[$ma oiamr aym zaman-
da dolru bir ideotojik hattrn
kazamlrnasmm da ön kogulludur.

Bu durumda yanhq ve zararh olan,
farkh görü$leri savunmak detildir.
Yanlrg olur tartlgmlrsrnl ve sonuca grr-
mesini bilmemektirt ay11g1 L.11t
görüllere sansür uygulayrp geligmeyi
körelunetü.

Bu konuda gegmigin bize bula$üdrgr
yanh$ gelenek ise, "lef'lerden gelen
öneri vs dü{üncelerin tartgmasz kabul
edilmesinin istenilmesi ve onrm sävu-
nulmasl, ya da "ßk dogru biziz gerisi
yantf" manuüldr. Bu manUkta kabul
görmü$ bir kigi ya da derginin
söyledikleri, rüm taraflarlar igin
elegtirilmesi imkansrz geylerdir. Elegtiri
yapan grkasa da, o kigi sapma, hizipgi,
revizyonist, oportunist hatta hain
damgasr yerdi ve gogu zaman gereken
yapllüdl. Bu manük sosyalist örgüt
igleyigine ve anlayr$na leß ve id€olojik
geligmeyi önleyen, gerici bir manükür.

Biz komünis er, dü$üncelerimize
güveniriz ve hig kimseyle
dllsüncelerimiz dotrulrusunda
tartr$makhn korkmayz. Peki oyleyse
kendi yoldaglanmzla tar!$rnaktan neden
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korkahm? Aynca biz, kolektif bir karar

mekadzmasr ile sosyalist demokasiye
ve 'dogulara ancak arugarak vanlr' il-
kesini savunuyorsak, "tek do!ru biziz,
baqka do$ru yok" demek yanhq olmaz
m?

Elbetteki biz, görü$lerimizin
do[rulufunu savunabiliriz, savuna-
caEuda. tlara görü{lerimize inantyorsak
inatla savunacaürz. Ancak biz, o anda

farkrnä varmasakta eksiklerimizin,
yanhglanmrzrn da olabilecelini kabul et-

meliyiz; ve lartrlmalarda bu eksiklerimi-
zi gidermeye gahgmallytz.

Aynca birlikte i; yaPmak igin
öncelikle düSüncede birliEi yakalamak

zorundayrz. O nedenle tartr$malryrz,
ancak ig yapmayr da unutmamahyz.
Yani tartqmalan sonuglandrmah ve
vardr$rmrz oruk dü$ünceyi hep birlikt€
hapta gegirmeye gahgmahPz.

3- Kollektif galqma ve kollektif irade

örgütlcnmenin temeli olmahdtr.
Komünist bir örgüt aynt zamanda

komünist oplumun bir prototipidir. Biz
komilnis er kapitalist bfu toplumda
ya$asakta, kendi örgütümüzde
komllnizmin bugün igin uygulanmasr
mümkün ilkelerine uygun bir yalam
geli$rirmek zorundayrz. Cthzda olsa
komänist toplumun öncülleri
günümüzün komünist örgütlerinde
yaratrlmalldrr. Bilindi!i üzele
komllnizmin özü insanlann eqitlili ve
kollektif (onak) gahqmasrdr. Bu anlam-
da komünal örgütlerde iq bölümüne ve

üyelerin yeteneklerine göre kollektif bü
gahlma vardrr. Bu gahgmanrn igine
örgütün yönetilmesi iqi de dähildir.

Bu durumda "birileri yukardan emir
verir, dilerlerinin görevi bu emirleri
yerine getkmektir" anlaytgr kesinlikle
komünist qahgma anlaYtgr ile
hogda$ne.

Öncelikle her tiyenin Yönetim
organlnl belirleme, bu organrn
gahgmalarrnr deneüeme ve elegürme
görevden geri alma hakkr olmah' Bu
hakkrn kullamlmasr igin gerekli Uftün
örgütsel mekanizmalan tüzi.ikle g{lvence

altna almmaldrr. Ömelin; beli saytda

üyenin isteli ile merkez organmdaki bü
sorumlu hakktnda soru$turma
ag abilmeli ve olaganüstü kongre, kon-
feran$ qaEnlabilinmelidir.

Her komünist normal olarak kendi

kitiligine ve yeEnegine uygun pratik
faaliyet iginde bulunacaktr. Elbette ki
bu pratik, komünist olmayan Ya da

sradan insanlartn faaliyerleriyle
hyaslandrFoda gok btiyük bir &gere sa-

hiptir. Ancak, komlinistlerle
karg aqtrrldrlrnda yüriltülen faaliyet
normal bir görev olur. Cergekte bir
kömünist galrgmalart ile
bäbürlenm€meli, kendisini kahraman-
lagürmamah, algak gönüllülük ve so-

rumluluk bilinci ile hareket etsnelidir.

Dogaldlr ki, her komänistin yete-

nekleri, görevleri aym olmaz. Ancak bu
farkhhk onlan nitelik olarak biribirinden
ayrrmaz. Qok yetenekli komünisüer
daha alr gtirevler alrlar ve daha gok
galr$rrlar. Bu da diler komünistlerde,
onlara kar$ büyilk bir sevgi ve saygmn
olu5masma neden olur, I$te bir komünist
igin gok galtlmanln karqtltlt
yoldaqlaflndan göreceSi bu sevgi ve
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say$ olrnaldü, Ancak geqmilte yönetici
mevkileri ellerinde tutanlar, bu sevgi ve
saygryr daha gok kendi mevkileri saye-
sinde kazandr ve havadan kazanü$ bu
sevgi ve sayglyl kötttye kullandl. Sahte

kafuamanlar, "büyäk qefler" türedi. Ve
bu gefler lam bir "ast-list" iligkisi
olugturdular. Bu kötü gelene$in
Kürdistan ve Türkiye dewimci htreketine
verdigi urar büyilktür,

Bu hasu$a kargda kesinlikle uyan*
olmahyrz. "Hepimiz birirniz' biri-
miz hepiniz igin" ilkesine uygun
olarak gahgmalanmrzda kollektifl iti ve
asgari egi ili saflamaltyz.

&gütlenme sorununda önltrn{tze g*an
diler bir nokada birliktir. Ne yazrk ki
bugün Kürdistan'da "Birlik" kelimesi
"gevezelik" kelimesi ile eg anlamh hale
getirilmigtir. Geriye bakutrmzda kältt
üstünde kaln$, halklmrzm umudanmda
bu kätltlar üzerinde yavaS yavas

tüketmi$ birgok irili ufakh birlik
giri$imi görürliz. Bizce birlik
girigimlerinin sonugsuz kalmasrnrn
temel nedeni; gah$malara katrlan
giiglerin, iddia enikleri nitelikte olmama-
lan, yani gergekte dewimci-sosyalist bir
penpektif ve mücadele azminden yoksun

olmalandrr. Bu en son gah$masr

'tsirle$ik Sosyalist Parti lgin Birlik Plat-
formu -(PYS)" ile somutlanan birlik
girigimiyle ispadanmqtr. Do$u-Avrupa
ve Sovyeder'in eski "Komünist' partile-
ri gibi Kürdistan'n eski "sosyalist" pani
ve örgtttleride göküyor. Bu gergeti tespit
edip c€saredi bir $ekilde savunmadan
sosyalist hareked ve ciddi sosyalist bir-
likleri bir milimere bile iledetemeytz.

$ekilsiz, ilkesiz, ülke somutuna
dayah pratik faaliyetlerden uzak keyfe
göre yärütüler bhlik girilimlerinin devri
gogmi$tL. Ancak ba&mslzlft , demokrasi
ve sosyalizm mücadelesini her koqulda
sürdilnneye kararh olan güglerle birlik
yapabiliriz.

Sosyalisderin birlik sorunu ülkemizde
hala acil bir görev olarak önümüzde du-
ruyor. Bidik sorunuyla bundan böylede
yatrndan ilgilenecek, tartl$acak ve bu
doSultuda yapllan gah$malann iginde
olacatu. Ancak, savundulumuz birlik,
dewimci sosyalistlerin birligi olacakur,

Öz olarak: Örgü enme konusunda
stratejit hedefimiz komünist bir iggi
srnrfi partisi yaratmakbr, Partinin kitle
tabanr iggi smfi ve yoksul köylülüktür.
Bu stratejik hedefe ulagmak igin güncel
gabalaflmrzr; örgüls€l yaplmrzl ifgi
srnrfi ve diler ezilen halk kesimleri
araslnda eüili bir faaliyet yürüt€cek
dilzeyde geligürmeye yönellmeliyiz.
Bunun saBlanabilmesi aym zamanda ka-
drolagmanrn ve uzmanlagmanrn
saglanmasl demek olacakur.

IDEOLoJIK MÜCADELE
ALANINDA GÖREVLER VE

SORUNLAR

T. Sosyalist kurulu$ bildirgesinde
Tökotin'in mirasrna ve ideolojik
hattna esasla sahip qrkacalm1 ancak bu
mirasr bilimsel ve eleqtirel bir
yaklagrmla gözden gegirip, geli$tümeye
gahpcalrnr agrkladr. T. Sosyalist,
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teko$ina sosyalist 15

Tökogin hareketinin mirasrna sahip

Itkmakla bülikte, ba$ra örgütsel anlamda
olmak üz€re aynl zamanda da ideolojik
anlamda yeni bir yap anmadf. Fakat her
iki yap anmann oruk bir ekseni vardrr.
Bu e.ksen proleter sosyalist eksendir.

Täkogin hareketinin Türk solundan
kopu$u Kürdist n sosyalist harekeü iqin
büyük bir öneme sahiptir. Kopugun
önomi iki ytinlüdit.

Türk solundan kopug aym zamanda
sosyal-$övenizm ve ulusal soruna
dolmatik bakrglan kopu$ anlamrnr
ugyordu.

Digsr yandan; Kürdistan'n ulusal kur-
tulu$unda, proletaryann fiili ve ideolojik
önderligini kabul eunesi, pmlerarya hare-
ketinin burjuva ve kü9ük-burjuva
snrflanndan balrn$z (kgütlenmesini ve
Ulusal Demokratik Dewim'in (UDD)
kesintisiz gekilde sosyalist devrime
dönü$rürülmesini savunmasl ile burjuva
milliyetgililinden ve ezilen ulus dar
görü$lülügänden kopug anlamrnr
taqlyordu. T€kogin, Tllrk solundan
koptutu igin Türk soluna kar$r
düfmanhta; Kürdistan zeminine
oturdulu igin milliyet{ilige pirim ver-
memigtir. T€kogin'de geligmig bir en-
temasyonal rub, gü91ü bir yurtsevedikle
birle$mi$tir.

Bugllnkü durumumuza baku$mzda
ideolojik galqmalar konusunda belirle-
di$miz güevleride büyük ö19üde yerine

getirdilimize inanryoruz.(*) Olugum
sürecinde, ideolojik mücadele alanmda
ba$anl olabilnek ve görüllerimizi kide-
lere ulaqtrabilmek iqin öncelikle bir der-
ginin örglltlenmesi gerekti!ini biliyor-
duk. Dergi teorik gah$ma ve
tartlgmalanmm, politik mesajlanmzr
yoldaglarrmrza ve kamuoyuna
yanslürak, karlllth etkilaSim igerisinde
hareketin ideolojik hattr geligtrrilip
saglamla$ttnlacaku.

TEKO$INA SOSYALIST dergisi
1989 sonunda bu amagla yayrn hayatrna
bqladr. Dergimiz gok düzenli olmasada
yaklaqft 69er aylrk periodlarla bugüne
kadar yaymm sürdürdü. Bundan sonra da
dahada güglendirilerck grkeak,

Hayat bize göstermigtir ki, en iyi
okul bizzat milcadele okuludur. T,
Sosyalist olarak mücadeleye ba$layan
arkadaglar golunlükla yeni artadaglardr.
Bu yoldäSlann i$e batlamäk igin yeterli
birikimleri varü, ancak siyasi faaliyetle-
rin geligtirilmesi ve yürlltlllmesi igin
birgok eksiklikler vardr. Bu sorun
tDellikle derginin thgütlenmesi konusun-
da 6taya gütl. Yoldatlmmum @ fazla
yazarlü deneyimi yoklu. Fakar biz yine
de bir yerden baglamak gerektiline
inancrmrz tamdr, Belki hatalar
yap acaktr, eksikledmü olacakh ancak
gid€rek hem hatälarlmur hem de eksikle-
rimizi düzelte€ektil ve yetkinlewcekik.
Hata yaptlmadan dogurular ötsenilernez.

(*) Ancak dtlnyada reel rosyalian geleneBinin gökilgl, itlkemizdeki soryalizm anlay4t da ye-
niden gözden gegirillmeli, olurnlu ve olumsuz yanlanyla deterlendirilmelidir- Bu anlamda

daha iSin baSmdayrz, T{!$lma$ ve bilince grkarulnasr gerek€xr gok ley v8dü.
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tekosina sosyalist l6

Hig haüNlz galqmak igin bekleseydik,
hig bir gey yapamazdrk. Dergimizi iz-
leyen arkadaqlar bu konuda nasrl bir
geli{me gösterdiEimizi tespit edebilirl€r.
Hem teknik agrdan, hemde igerik
agrsrndan gittikge olgunlagan bir gizgi
nrtodugumuza ir8myorüz.

Biz, dergimizi pratikten uzak
tartrgmalano alam olarak görmüyoruz.

Tan tersirc, dergimizin, yoldaqlanmun
mäcadel€ birikimlerini yansrunaslnl is-
tiyoruz. Teorik geligme ve pratik olarak
dahada yetkinlelme ancak bu yolla
satlanabilir Elbelt€ her ),oldq teorisiyen
olmahdr demiyoruz. Ancak her komü-
nistin pratik igindeki mücadelesini,
davranryn sttzlil veya yazrh ifade etmesi
gerektiline inanryoruz. Bizim borik
hanmlz da bu ifadelerden beslenecek ve
gcliieceltir. Bu nedenle her yoldagtn der-
gimize yazr-mektup göndermesini,
eleqririci, önerici ve gevresindeki
geliSmeleri aktarmasrnr gerekli ve
önemli buluyoruz.

Bugline Ladar bu alanda qok kötü ol-
masada bagarlh oldulumuz da
söylenemez. Yoldaglanmrzm bu konuda
daha duyarh olmalan gerckti$ agkur.

$u aQ*ttr ki; gerek dünyada gereks€

de olkcmizde son on yrlda gok büyllk
de$giklikler oldu. Dopu-Avrupa ve S.

Birliti'nde kapitalizme dönü$ ya$andr,

Sosyalizmin birgok "eski merkezi"
gökttl. K{irdistan'da da önemli ekono-
mik, sosyal ve politik degigiklikler oldu.
Ülkemizde bu deligmeler olurken,
bizim, Ttkogin'in 1978 de yapu$ ide-
olojik tespitleri ayn€n savunmamrz

mümktin de[ildir. Hayatrn yerinde
dunnadrgl, ülkemizdeki somut kolullann
degi$tigi i9in ideolojik tespi erimiz,
örglltlenme anlayl$unn ve uktiklerim iz
de ülke ko$llanna göre degi$€cek ve bu
ßmel üzerinde sürekli geligtirilecekür.

Bu de$ giklikler gunlardr:

l- Yagaülmrz on yldan fazla süre
igerisinde Kärdistan'rn sosyo-ekonomik
yapu bir nitelik deligim göslemiltir.
1978 ylmda, T0kogin 4'te Ktlrdistanln
sosyo-ekonom ik yapn golunlukla 1975

veya eskilere dayanan veriler temelinde
tahlil edilmigti v€ yafl-f€odäl tespiti
yaprlmr$tr. O günkü qardarda bu do!ru
bir lespitti, Ancak ülkemizin toplumsal
yaprsrnrn feodalizmden kapitalizme
dolru bir gegi; süreci yagaüg da kabul
ediliyordu. Daha sonra T. Sosyalist'in 2.
sayrsrnda K. Kürdistan'ln sosyo-
ekonomik yaplsr üzerine bir qalqmamlz
yayrnlandr. Bu gahgmada, genel
hatlanyla K. Kürdistan'ln toplumsal
yrylsrnda kapiulist dönügürnün temelleri
yakalanmD ve yan-feodal yapuun kapita-
list nißlige dönü$ igü vurgulanmrgtr.
Gergekt€nde bugün K. Kürdistan'da
toplumsal yapt farklt bir gehreye

bürünmä$ttlr, Kapiializm hrzla haya[n
bütün alanlanna nttfuz ediyor. Tanmda
makineleqme, sanayinin geligmesi,
yollann en ücra köleye yapdmas, basm
yayrn a$rnm olugmasr, i$gi sayßmln
gittikge golalmasr, küdan gehire artan

gö9 ve ulusal bilincin bu geli$meler€

bagh olarak arbr|asr bütün bü ar kapita-
lizmin K, Kürdistan'da yarattlEl
de!\imlerin ömekleridir,
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Bu gabalanmrzla, Tökogin'in
görüllerini günümaiz gergeklili rgrsurda
geli$tirme görevini sosyo-ekonomi tahli-
li konusunda yerine gethmeye 9a1$ok.

2- Sosyo-ekonomik yapnrn yorumu
beraberinde bir ukun takdk tespirlerin de
deligimini zorunlu k ar. Bilindili gibi
bir ülked€ devrimin nireligi, ittifaklar,
kraca dewimci hareketin $rateji ve tak-
tikleri, sosyo-ekonomik ve sosyo-politik
yapl temel ahnarak beli enir. Sosyo-
ekonomik yapr hhlili ile var olan
srnlflar, üretici güglerin durumu ve
tiretim iliqkilerinin niteligi belirlenir.
Sosyo-politik yapr rahlili ile ülkedeki
siyasi yönedmin niteliti, ikridan elinde
hlttän slnf, aynca iklidara karlr muhale-
fel yitilten dewimci srnrflar ve siyasi
gügler belirlenir.

Bugün K. Kürdistan sömurge ve geri
bir kapihlisl ülkedir. Kapiurlizmin
ülkemizde egemen olmasr ile birlikte
köylülük homojen bir srmf olmaktan
9ümrltr. K[da kapitalizmin geligmesi
bir yandan zengin köylülitk, diger yandan
kr Foletaryast olrnak üzere eksenel srmf
farkhhlrm nerlegtirmigtir. öte yantlan
yoksul köylültik, köylülükten ayr mr$
kendi kendine yeünez hale gelmigtir. Bu
durum onun emegini satmaya itmi$ v€
proletaryaya yakb{ürml$ur. Buna ka$ln
tjncelikle zengin köylülük (kr burjuvaz i-
si) proletaryadan gittikge uzakla$mtgür,
Kapiulizmin gelitmesi ile birlikte mülk
sahibi smrflarla prolerarya arasrndaki
geligki gittikge derinlegir. Bu durum
Foletarya ile ittifat yapacak srnrflann
güvenilirlilini de iser istemez eftiler.

Örnelin; milli burjuvazi ile itdfakra
daha dikkaü olmak gerekecektir. Aynca
kügük burjuvazi nin kaypakhlrna daha
bir dikkat eün€k gerckir.

K. Ktirdistan'da bugün sosyo-politik
yaprda önemli bir degi$me yoktur.
lktidar yine Tttrk sömürgecilerin ve
onlann igbirlilqisi btiyük burjuvazinin
elindedir. Bu sörniLgeci egemenlile ka4r
atrlmasr gereken devrim adtmr; "Ulussl
Demokrstik Devrim" adrmrdrr.
Sosyo-ekonomik yapr deliqrig hatde ik-
tida n siyasi yaprsr, dolaylsryle de K.
Kürdistan'm siyasi sratitsü degi$medigi
igin, devrimin nitetiEi degi$memiltir.
Ote yandan dewimin temel ittifakr; pro-
learya-yosul köylüläk-kr ve k€nt kügük
burjuvazisi eksenine oruncäkur. Ancak
daha önce belirrrigimiz 'güncel
de!igiklikler gözilnünde bulundurul-
maüdr.

3- Sosyo-ekonomik yäprdaki
deligiklik aynr zamanda mücadele
bigimlerine ve araglan äzerinde de eüi
edecekdr. Nitekim Teko0in sürecinde,
yan-feodal tespirine göre Ulusal D€-
motratik Dewim'in temel gücü olank
köylitltik, temel milcadele alam krr ve
temel milcadele bigimi olarakta '.Halk
Savagr" bigiminde silahl mkadeleyi
ahyorduk.

Fakat bug{ln toplumsal yaprda meyda-
na gelen deggiklikler "halk savaE',nrn
klasik bigiminin uygulanmasrm ola-
nalsrz krhyor. Bugünkü ko$ullarda,
siyasi ve silahh mltc€deleyi sürece b6gh
olarak birlestirmek, kr ve gehir alan-
la nr birlikte ele almak gereklidir.
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Cürlkü köylülük ktigülnül ve tekba$na

temel galg olma konumundarl glkm$ur.

Bu srunda önemli bir ooktada, somul
qanlann gerektirdi[i mücadele bigimi ve

araglanntn geli$ririlmesi konusunda, ge-

rekli adrmlan zamam gegmeden amnkm.

Sonug Olara[
Bugitn dünyada bile soßyalizmi savun-

mak zorlagmrgur. Kürdistan'da sosyalist

olmak ve sosyalizmi savunmak ise

di$er ülkelerden kar be kat daha zordur-

Qünktt {llkemizde anti-sosyalizm i91n

uygm bir onam Yardf. Bir yandan' ileri-

ci ve devrimci harekelten arcü gibi
korkan ve bu harekete vahgice saldlran

T,C. sömitrgeaileri, diler yandan' ezen

ulus gövenizmi ve ezilen ulus burjuva ve

kügük büjuva milliyetqilif,in bastn-
yaym ve llim propasanda araqlanyla

sosyaliznro ssldrn$' Btltän bunlar kendi

eftileri ölgtisünde Kt[distän'da sosyaliz-

min ve sosyalis hareketin geliqmesine

engel t€$kil ediyorlar.

Buna rafmen, sosYalist hareketin

Kärdistan'da maddi bir gü9 olabilme

$ansl balyilktur. Bunun igin acilen
yap rnasl get€ken, sosyalist kigi, grup

ve hareketlerin ör8ütsel birligine hizmel

edecek sosyalist mücadele blokunun
olulturulmasrdlr. l9 yapma ilkesi
lizerinda inga edilen sosyalist blok bir
yandan ki e ile birle$irten, diger yandan

örgüael birlik önündeki en büyäk enge'

lerden birini te$kil eden sosyalist

lca&olar amsndaki Stlvensizligide gidere-

cektir.

Anla$dacaF äz€ie Ktldistan'da soaya-

list mticadele ancak kararh, bilingli ve

sabrh örgütlenmelerle yürütülebilir, T.
Sosyalist böylesine zor bir görevi

iistlenen Kärdistanh az saytda hargkeüen

biridir. Önümilze koydugumuz göreve ve

bugünkü 8ücümüze bakhtmEda' daha

birgok a$rr igin bizi beklediPini
rahaüHa güEbiliriz.

$unu da unutmamahYz ki, ulusal ve

toplumsal kurorlug mücadehsinde zaferin

yolu, her alanda ve sür€kli olarak kendi-

mizi yenilemek ve yetkinleldrmekten
ge9€r.

ZAFER SOSYALZMIN
OLACAKTIR.

ll Ekim l99l
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tekosina sosvalist 19

Bu yat 20 Ekim erken genel segim öncesi l<aleme ahnmts r. Ancak genel bazt
dodrulan ve güncel tespitleri igerdi[i igin yaynlamoyt yararh gördik lnanyoruz E
bu yazu gekcek segimlerde izlenccek twumlar konusunda bir lmylt ögretici tespiler
ieeiw.

T. Sosyalist

SEQIMLER VE SOSYALIST HARE-
KETIN TAKTiÖi

Sömürttco srnrflar, sosyalistleri, bir
kez daha örgütsüz ve makro düzeyde po-
litika yapamayacak halde yakaladr.lar.

BurjuYa partilerinin prolramlan
arasmda bigimsel farkllltklar bile gok az
olduEu halde; kitleler€ fütursuzca, sath,
sollu ve ort:l görünümlü birgok segenek
sunulna$ w bu Fkilde segime gidilrne-
sinin sebebi elbette sosyalisr hareketin
ve Kürdistan ulusal harcketin yercrince
güglü v€ Örgütlü olmärnäsdr.

Burjuva parlameotosu iqin yaprlan
seqimler, her ne kadar halkln kauhmrna
agüsa da, burjuvazinin elindeki siyasi,
ekonomik ve askeri ästünlük, segimleri;
burjuvazi adma devler i$lerini yärtitecek
temsilcilerin belirlendi$ oyunlar halioe
dönü$tüIür. Yaprlan propaganda ne
olursa olsun özel mülkiyete dayanan bir
oplumda segimin anlaml budur. qünkü

özel mülkiyet oplumlan, srnrfll to-
plumlardrr. Srnrfu toplumlarda üreüm
araglanrun mülkiyerini ya da kontolünü
elinde rutan unf veya srmflar aynr za-
manda loplumun egemen srmflandrr.
Qok fazla gerilere girmeden iginde
ya$adlglmrz kapitalist topluma
baktrgrmrzda yukarda belirrligimiz
gergeli gok agrk görebiliriz. Bugün
Türkiye vc Kftdistan'da fabrikalann,
maden ocaklannur, bankalann, tarlalann
gok btiytik bir krsrmr burjuvazinin
(özellikle de rckelci burjuvazinin)
mälkiyetindedir.

Bir düSünün; Sabancr'lann, Kog'lann
icazetini ve destegini almayan bir pani
Türkiye'de se4imle iktidara gelebilir mi?
Iktidara gelse bile bu iktidan sitrdürebilir
mi ? Elbetie ki Sabsncr'lar ve Kog'lar bu
ülkede ekonominin kontrolünü ellerinde
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tuüukldl sürece bu mltmkän olmaz. Ni-
tekim 20 Ekim seqimlerine katrlacak
belli bagh partiler öncelikle kendilerini
'I:ÜSllo'a uegedirmeye gahgmrqlardr.

Ve ashnda erken genel seqim istegide
TÜSIAD'dan gelrn\tir.

BilindiEi äzere bir loplumtla egemen-

ler varsa, boyun etenler ya da ezilenlerde
zorunlu olarak var olacaktu. Kapitalist
toplumun boyun e$enleri iggiler ve diler
emekgilerdir. Daha önce belirttitimiz
gibi kapitalist toplumda burjuvazi, eko-
nomiye egemen oldugu igin siya$ete de

egemendir ve toplumu yöneten srnlftr.
Buna balh olarakta i$qiler yoksul
köyltller, ve diler emekgiler de yönetilen

snrllardrlar, Smrflann toplumsal konu-
mu bu iken segim ne anlam ta$Yor ?

Burjuvazi; "Ezilenl€r€; muntazl'
man, ezenler srnrfinrn temsilci'
lcrl rrasrndrn' blrkag yrl igin
prrlamentodan L€ndil€rini temsil
edecekleri ve lyaklrn altlna ala'
csklsrr krtsrlaltrrnr firsotrtrl
verir." (K. Marx)

lgte burjuvazinin seqimlerle ezilen
em€kgilere verdigi t€k hak budur. Yani
bir gegit, "c€llatJär ara$ndan ipi gekecek

olam scEne haHo".

"Mülk sahibi slrrf dogruYa
bütün yurttstlar& tanlnln oY

hekhr aracrhlryla hüküm sürür.
Ezilen srnrf, yani Sergekt€ Prole'
taryar Iendiri Burtarmak isin Ye-
teriDce olgunlatmadtkgr Sogun'
lukla, Yar olan toplumssl rejimi
mümkün tek rejim olarak
dügünecek ve siYasi baLrmdan

söylemek gerekirse käp italist
srnrfrn kuyrufuna takrlacak'
onun agrrr sol kanadlrr t€gkil
edecektir. Am8 kendini kurtar-
makta daha y€aenekli bir duruma
gelditi ölqüde, proletarya ayrr
bir parti t€fkil eder ve kapita-
listlerin te msilcile r in i d€gil
kendi tensilc ilerini s€ger."
(Engels, -Ailenin Özel Mülkiyeti ve
Devletin Kökeni)

Parlamenlonun nitelitine iliqkin bu
gergekler, sosyalisderi, burjuva parla-
mentosu segimlerine ilgisiz bir duruma

sürükleyemez. Tam aksine böylesine
segim ortamlartnr, padamentonun
nitelitini dEifre eünek llzere, parlamen-

lonun kendi, ktlrstisünü bile kullanarak
yararländatr.

Türtiye ve Ktirdistan'da bugllne delin
yap ml$ b|irün se.gimlerde sosyalist ha-

rcketl€r ilg ayn nxum benims€di.

l- Sag bir poliüka izliYerek hemen

her segimde ve her konuda sosyal demi-
kasinin kuyruguna talalan sol.

2- Her tilrlü demokatik mücadeleyi

rcddeden "sekrcd' sol ki bu kesim kendi'
sini "mlizmin boykotgu" tavfl ile
gö$erir.

3- C lz da olsa, gündemi belirlemede

sesi en az glkan da olsa, somut
ko$ullann somut taNiline göre baglmsz
Iavr belirlemeye gahgan sol.

Segimlerde sosyalistler öncelikle
somut durumu tespit ederler. Kendi tut-
$mlanm somut duruma ballt olarak be-

lirlerler. lkridar mücadelesinin olgun'
lr$üF andä, kiüelere segimlere kaulrnäyl
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önermek gericilik olacaglndan boykot
aktigini gündeme getirirler.

Kitleler iktidar kaprsrna dayan_
mamrqlarsa sosyalistler boykot 6vnnl
benimsemezler. Segimlere kauhp segim
platformunu kullanmaya galgrlar. eu
durumda gllndemi belirleyen burjuvazi
olsada genb yrlmlan yakrndan ilgilen_
dirdi!i igin sosyalisrler, segime
katrlmanrn bigimi konusunda tavnnr
ag*lamalldrlar. Katrlrna takdtinin ken-
dini &ga vurma; aday g*ambilecek yerde
kendi adaylannr, aday g*aramadr$ yer-
lffde desteklenebilecek aday varsa, oolan
ilkeli desteklemek. Bunlann olmadrÄr
durumlarda "bog oy- kullanmak. AynJa
sosyalistlerin &gürtülüEünün gok düqük
oldugu durumlarda yalntzca, rcghire
yönelmek ve bog oy vermek en doku
tavlrdlr.

Görüldüüü gibi birbirinden tamamen
farkh iki somut dürum sözkonusüdur.
Birincisi, iggi srnrfinrn ve diler
emegilerin ilcidara aday oldulu ve bur-
juvazinin kendi ..gözümsüzlügünden"

kurolmak igin segimi dayatarak, manev-
ra alanml genbleüneye gall|ugr duum-
dur. Bu dönemler<le bayurulacak gerct
taktik boykouur. "Boykot iktidar
igin silahh mücadel€ye derhal
geqigin kosullarr etde bulundulu
zaman caizdir",

Boykona amag olgunlagmrg
mücadeleyi bir tist agamaya (silahh
savaglm veya toplu ayaklanma gibi)
yükselünekir. Bu a{amada en basta par-
lamento olmak üzene düzenin Um ku-
rumlannr ve galgmalannl rcddeün€ft ve
saboüe eünek anlaglanr.

Düzen igi umutlar sürmeye devam
ediyorsa; tarihsel olarak ömrünü doldur_
mug, ama milyonlarca iqgi ve emekgi
parlamentodan henüz umudunu kesme-
migse, yani parlamento siyasal olank
zamanlnl doldurmam4 ise do!ru taktit
segimlere kanlma takrigidir. Her iki
genel Ektiktede esas nokE; burjuvazinin
segimlerle hadeflediklerini boqa
gtketmakü.

Buraya kadar anlanklanmrza kimsenin
itirazl oldu$unu sanmlyontz. Sorun bu
genel perspektifin rglgmdä, KtirdisEn ve
Türkiye'nin özellinde somut durumlan
tespil ederek belirlenec€k taktikleri yaka-
lamakur. Türkiye'de&i burjuva partileri-
nin konum ve politikalan nedeniyle;
ANAP, SHP, DYP, DSP, RP ve MQP
gibi partilere oy vermek demek buriuva-
zinin balyozunu, sopasrnr kimin
hrtäcagm belirlemek anlamuu gelir.

Igte burjuvazinin hizmerkarlhu aday
olanlann gergek yüzü: .,qag athyorum,,
diye ileri sürUlen politikalann ukanmasr
sonucu, "yeni dünya düzeni" iginde
yerini satlam tutmat istöy€n Özal;
Erken segime krsa bir süre kala. ..yeni"
"yrpmnmaml;" bir gehreyle ve bir dizi
vaadle Mesut Y mazl ileri surityor-

12 Eylül öncesinde ilgi smrfi, Kiht
halkl ve Utrn emekgilefe dü$mantF tes-
cilli olan, 24 Ocak polititatrnrn ilk uy-
gulayrcrsr Demirel; 87 genel
segimloinde kendine konan yasak katkar
kalkmaz "Tü*iye yasaksrz bir ülkedir"
demi$ü. gimdi "küEfmak" igin oy is-
tiyor. Nasrl kurtard{mr hepimiz biliyo-
mz.

Sosyal demokrathlr bile tartrEma

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



konusu olan SHP, reformist bir iggi par'

dsi olmaktan gok uzaktr. Tam bir bur-
juva partisidir. HEP yönetimini sallanna

katamk, Kü erden gelen oYlan almaYt

hesap etmi$ü.
Anti-komünist anti-kürt ve AmerF

karnrh$nr sag partilere kadar bile demo-

gojik dtizeyd€ gizleme gere$ duymayan

Ec€vit ve partisi; sol 8örünüp sag vur-

maya devam ediYu.

RP, MCP ve IDP dinsel'gerici ve

rkgr-fagist rollerine uygun dauänryodar.

Ktrtlerin, ezilenlerin sesi olacagrnl

sövleven I{EP; kendisine bir Ölqüde

u.ut t gtuy- kün halklndan gok, mil'
letvekillili koltugu sevdigini gösterdi.

HEP, yasakh olmaslnr gerekge

gösErerek mäcadeleye ihanet etti. Bir
kez daha anlaqrldr ki, Kärt ulusunun kur-

tulu;u, kendini, ezen bir ulusun düzeni

iginde yer utrnaya gahqan bir politikantn

arltasmda olrnaz.

SP, iggilerin devrimci Ye baltmstz
politikasrnr temsil etmemekEdir. Halk

ikddannrn, mevcut segrm srstemr

igerisinde, mesu yollarla kurulabilmesi

mümktln olab ilirmi q gibi
göstermelftedir.

Bugün iggi srnrfi ve emekgi ylgmlan

politik sahada temsil edecek bir siyasi

gü9 yoktur. Sol blok veya bagrmsrz aday

gkreak guplar slmf mäcadelesini etki-

leyecek bir gifce sahip degiller; dähasr

yeterince ba$msu aday g*äracak ve

etkili bir segim proPagandäsr yürütecek

gticc ve örgütltllüge mhip de$ldirler.

Ne yaz* ki, Türkiye'de de henäz bir
iggi srntfi partisi yaratrlamaml$trr'

Dolayrsr ile sosyalist hareketin politik
arena<laki etkinligi qok zaytftrr. Hem

legal, hemde illegal alanda bu durum

earprcr olarak görülür' Bu günkü seglm

orumrnda sosyalistlerin yapabilecekleri

ve yalarlanabilecekleri qok Seyler oldugu

halde dolru dürüst bir$ey
yaprlmamaktadr. Bu iki pyden kayna-

klarur:

Birincisi; yukarda da belirttifimiz gibi

Tiükiye sosyalist hareketi örgütsüz ve

gügstlzdih. lkincisi; Türkiye sosyalistleri

illegal temeli koruyarak legal platform-

dan yarartanmasrnr bilmiYorlar.

Ya um legalla5ryorlar, dolaystyla re-

formist oluyorlar, ya da illegal kallp
marjinallegiyorlar. Bu durum do$natizm
ve kahpgrh!rn ürünüdür' Gegen

segimlerde sosyalistler bazl baglmslz

adaylar göslermilledi' Bu ballangry igin

umul vericidir. Ancak iyi qalt;llma<ltpt

igin istenilen verim ahnamamr$ttr. Bu

durum bize Sunu gösteriyot DoFu tavrr

belirlemek yetmez, aym zamanda o tavn

hayata geghmek gerckir.

Bu segimlerde de sosYalizmin ve

devrimin propagandasrnt yapmak ve

geni5 kitlelere ulapbilmek igin bapmsz
sosyalist adaylar göstermek gereklidir'

Ancak daha örglltlü ve disiplinli
gahgmak gereklidir. Qahgmada' gok oy

almaktan öte kiuelsre gerqekleri yaygm

olarak agktanak hedefl enmelidt.

Kürdistan'a gelince: Kuzey
Kürdistan'da özel savag bütün hzlyla
sürüyor. Küfl halkrntn mücadelesinin

ula$ugl boyut sömürgec ileri fazlasryla

rahatslz ediyor. Mücadele sömüril
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düzenine alternatif olma ihtimalini
ta$lyor. Sömürgeciler bu ihtimalin
gergeklik haline dön üsmesinden korkuy-
or. Segimler böyle bir korkunun da ifade-
si, Düzenini sürdürmekte zorlanan
sömürgeci burjuvazi, seqimlerden ih.
uyacr olan hze kam almak isteyecek; iki
yüzlülügünü aldatmacalanm yeni bir
yüzle maskeliyerek asrl hedefi olan, Kün
halkrnrn ve iggilerin mücadelesini
basurmak ve devrimci gügleri geri
pilskärtrnek igin gäl4acakü.

Bütün partiler Kitrt halhmn oylannr
özellikle hesaba katryor. ülke ve bölge
barajlannrn gok hassas dengelere göre be-
lirlendigi bu seqim sisterninde; 4 milyon
Kün segmenin oyu gok önem arzettili
oflada. Bu oylar $imdiye degin resmi par-
tilere gidiyordu. Kemalist resmi ideoloji-
nin tutunacak dah kalmadr. Kürt
halkrnln geliqen özgürlük mücadelesi
HEP'i resmi ideolojinin drgrna zorladr.
Ozal HEP'in kuulrnasrna; Türk burjuva-
zisinin, Kürt halklnln özgtirlük
mücadelesini denetim alunda tuüäbilmesi
igin izin vermigti. Bilindipi gibi I
milyar lira yardrm da yaprkh. Ancat
bugän sömilrgeci baskmm yolunlu[u ve
kitlelerin mäcadelesi HEP'i öylesine
zorlamtqtrr ki, burjuvazinin ayalrna
dolanmrgtlr. Gelinen asamada HEp,in
t€k ba$ma sogime girmesi, aym zamanda
Ktirt ulusal hareketinin siyasi
varl{rnnda Tärk ve dünya kamuoyunda
somu anmasr olacaku. TC buna izin ve-
remezdi. Bunun yarunda HEP ve onu
desüekleyenler de bagmsz bir roada iler-
leme konusunda kararh ve cesur

delildiler. Bu iki yaklagrm SHP-HEp ir-
tifakrnrn koqullannrn olugmasrnr
saglaü.

Segim drqr turulmak isteyen elbette
HEP degil HEP'in tabanrdr. HEp
devrimci bir pani degldir. Bujuva mil-
liye4i bir panidir. Ve objekrif konumu
itibariyle, Kün hahnm ulusal uyamgmrn
dewimci bir kanala akmasnr engelle-
mekle görevlidir. Nitekim SHp ile inifa-
ka girmesi ile bu misyonunu aglk olarak
yerine getirmi$ir.

PKK, SHP-HEP inifakrnr destekle_
mi$tir. Bu rutum; Kärt halktnln
balrmsrz politikasmrn yokedilmesi ve
Kürt özgürlaik hareketinin burjuva pani-
lerine baganma$ anlamma gelir, Bu po-
lirika, kendini özgilrlük harckednin rem-
silcisi olarak kabul ettimeye gall5an -ki
bu burjuvazinin oldulu gibi, dewimci
solun birgd< kesimi tarafmdanda kolayca
kabul görüyor- PKK öndertiüinin düzen
srmrlanna kaymasrmn adrmlanndandr.
Bugün silahh mücadeleyi yürätüyorsa,
bu siyasi anlamda en devrimci oldulunu
kanrdamaz. Aksine PKK siyasi refirm-
lardan yanadrr ve silahl brrakmaya
hazrdrr. PKK'nrn varh$, daha do!rusu
bugünkü görainttmü grplak devlet
lerörünün giddetine dayanlyor. Küfl
halkrnrn TC devletinin zulmllnden
kaqry onu PKK segenegine yönelliyors4
bu Kürdistan'da en[emasyonalist-
komünist bir devrimci-iggi panisinin
yoklufundändrr. PKK, burjuvazinin
taviz vermesini beklemeldedir. Til* bur-
juvazisiyle iyi bir pazarlk yapabilmek
igin sansasyona dayah eylemler (lurisr
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kagrrma, valiliklero saldlrma vs.)
yönelmektedir. Bu sayede masaya otur-
mak istemektedir.

Milliyetqi PKK önderligi; milli
baskryr, smrf mücadelesiyle degil, Kürt
burjuvazisiyle ittifak halinde ve yeni

smd ayncalrklan yaratacak bir dewimle -

bunlan reformla da yapabilir- ortadan

kaldümaya gal$y6.
Emekgi stnrflara dayanmäyan kügük

burjuva milliye4i bir önderlilin gücü ne

olusa olsun, varacalr yer siyasi reform-

lerdf. Ancak iggi snrfi iginde galDan'

iggi srnrfi temelinde yilkselecek bir
önderlik burjuva milliye4ililine aviz
vermez, burjuvalada siyasi reformlar
üzerinde pazarhklar yapmaz. Devrimci

bir enternasyonalist-komünist öndedik;
sömiütt düzenini hedefler, iggi snlfinm
küfi .llu$una kadar sava$r.

KtEdistan'da bugltn herkesi agan bir
ulusal mücadele var. Kärdistan iggi srnfi
da siyasal bir Cnderlikten yoksundur-

Kürdistan'da kitleler Turkiye'den
farkh olarak, padamentodan fazla
umutlu de$ller, ancak genel elilim boy-

kotu gerektirecek düzeyden de uzakür.

Özellikle silahL mttcadeleyi yürütrnekte

olan PKK'nm SHP-IIEP ittifak,m deste-

kl€mesi, bir blok olu$turmanrn
gerpeklegmesini engelemilir. Kü(distan

sosyalisleri Tärkiye'ye oranla kitleler-
den iloi dilzeyde destek görmcktedirler.

PKK tabamnrn bir krsmrnda da SHP'
HEP iaifakrndan 9ok, balrmsz adaylan
destekleme egllimi a6rr basmakhdr. Bu
yüzden de Kürdistan sosyalistleri
bagmslz sosyali$ aday grkarmaltdrlar,
bagmsz sosyalist aday güaramadrklan
yerlerde baSka balrmsrz, demokrat-
yunseverdewimci adaylan desteklemeli-

dider. Bu imkan da yoksa bo$ oy verme-

lidbler.

5 Ekim 199r
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teko$ina snsyrlist ?5

SEqiM SONRASINPA TÜRKIYE
VE K. KURDISTAN

20 Ekim erken genel segimi burjuva-
zinin bunalrmrnrn bir hayli derinlegtili
bir anda yaprldr. Ashnda erken
yap masnln nedenide burada yaor.

Elbeüe sogimler burjuva düzenin birer
oyunundan öteye gitmez. Ancak bu
oyunlar uygun $artlarda sahlenmezse,
tatsrzhk ya da liyasko ile sonuglanabilir.
Tihk burjuvaziside uzun sürcdir segimled
gürilltüsü2, panrtrsrz atlatabileceEi
zamam kolluyotdu. Özellikle ANAP igin
uygun segim zamanru segmek hayaii bü
önem taSryordu. Qänkü; uzun ydlar ikti-
dar panisi olan ve burjuvazinin en saüt,
en saldrrgan hizmetkärh$rnr yapan
ANAP, bir hayli gü9 kaybelti. Dolaytsr
ile gücü slfirlanmadan bir erken segim
yapmak ANAPIn baqlrca amacrydr.

Nitekim segim sonuqlan ANAP igin
zafer sayrlmasa da, aglr bir yenilgi de
sayrlmaz. Hatta bu gartlarda birazlc*
baganh sayrlabilir. ANAP, DYP'den

sonra ikinci pani olabilmigtir. SHP ise
iyice gerilemi$ ve ügüncü parti
olmu$tur. Segim sonucunun dikkati
gsken en ttnemli geligmesi RP, MQP ve
IDP ittifaknn %I7'lere varan oy potan-
siyeli ile meclise girmesidir.

Segim sonuglann* bakarak Tärkiye ve
Kuzey Kairdistänla ilgili bazr sosyal,
ekonomik ve polilik sonuglar g*ara-
biliriz. Kesin olan birgey varti; Türkiye
ve Kuzey Kürdistan'daki segimler, bu
ülkelerdeki srnü mücadelesinin düzeyini
gösleren bir barometredir. Ancak
segimler yinede güncel uktik bir öneme
sahiptirler. Her ne kadar segimlerden s[a-
tejik anlamda deßler güarabilir, yararla-
nabilirsekte, segimlerden gok ilkesel tes-
pitlere varmamrz mümkün olmaz.
9ünkü, se{imlerde önemli fakttlrlerden
biride; seqmen kidesinin o andaki ruhi
motivasyonudü. Bilindigi tizere bu mot-
ivasyon daha gok segim tarihine yakm
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günlere slkr$[nlmr$, yolun propaganda
ve aldatmaca openßyonlannca saglanlr.
Dolayrsr ile, seqim sonuglarml, roplum-
sal yapmm gergekligini göz ününde bu-
tundurarak delerludirmek zorundayz.

Segim sonuglan $u noktayr önplana
g*anyor.

-Kürdistan'da segmen kidesinde sola
kayma olurken, Türkiye'de sa$a kayma
vardr. "Sosyal Demokradar"n toplam
oylan % 32 civannda<lr. Sat oylar ise,
% 68 civanndadr. 1980 oncesinde. CHP
tek ba5ma % 401n i.istünde oy alyordu.
Normalinde de bu oylann zamanla
artmasr g€rekir. Ancak sonug täm tersini
gösteriyor. Dü|en yalrnrzca "Sosyal De-
molratlar'1n oylan defil, aynr zamanda
sosyalistlerin ve diler devrimcilerinde
kide üzerindeki etkileri, dolayrsr ile
setim platformundaki performanslan da
dü$mü$tür.

Bu sosyal olgunun nedenleri nelerdir ?

Elbette bu düSül bir ayda harta bir
yrlda gergekl€qmedi. Dolaytstyla,
dü$ü$ün nedenin bimz gerilerd€ aran-
mahdrr.

f- Bu gergekligin bizi götürecegi
noktra 12 Eylül askeri-fa$ist darbesi ola-
cakü. Dafte sonrasr her türlü ilerici-
demokratik harcket€ karp büyük sindir-
me-yoketme operasyonlarl
gergeklegtirildi. Devrimci sosyalist ve
her türltl sol olu$um adeta preslendi.

Örgütlenmeleri ve gahgmatan daraluldr.
Bo$alan alanlar gerici-fagist
örglltlenmelerce dolduruldu. Böylece
genel olarak sol hareketin yay masr en-
gellenmig oldu, Dahasr galllma alanr

daraluldr. Bu durum özal yönetimi
döneminde de sürdü.

Bilindigi äzere "sosyal demokratlar"rn
oylan daha qok sosyalist, ilerici
dülünceden etkilenen, ancak ge$itll ne-
denlerle sosyalist-devrimci örgütlere
kaulmayan veya kauhpta daha sonra
aynlan kesimlerden oluguyor, Ksacasr,
"sosyal demohat"lafln oylanmn artrnasr
igin devrimci ve sosyalist hareketin faa-
liyeti zorunludur. Ancak bu kesimler
halk iqerisinde örgütlenme ve propaganda
yapabilir. Sosyal-demokatlar ise yasal
plandan yararlamp bu prc'pagandanm bazr
ürünlerinden faydalanrlar. Arrcak yukarda
da belirtti$imiz gibi; l2 Eylül'le birlikte
sosyalist hareketin ilerlemesi durunca,
"sosyal-demokral"larrn oylarr da
dü$mültär. Bu duum genel olarak solun
gerilemesine etki eden bqlrca fakütrdtt.

2- Gerilemeye etki eden bir faktörde;
Türkiye'deki sosyal-demokrat"larrn
gaBda$ anlamr ile sosyal demoharlft
düzeyine ulaymamalan<ür,

Hem örgütsel yapr, hem de anlayrg
olarak Ttlrkiye'deki "sosyal{emolaar"lar
bü hayli ilkeldirler.

Bilindigi üzere Sosyal-demorasi, bur-
juvazi ile proletarya arasrnda uzla$maz
zeminine oturmusür. Sosyal-demokrasi
kapitalizmin vahli yanlaflnr törpüler,
prolelaryanln ve di$er e.rnekgilerin kapi-
talisl düzen iqerisinde mümkün
olduluncä geniq haklar elde eunesine
gah$lr. Bu yanr ile emekgi srnrflann
sempatisini kazanr, Düzeni korudugu
iginde burjuva srnrfinrn "hakh"
begenisini kazanrr. Ancak emekgi

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



srnlflann ysterince tafinin edilmesi ve

yönetime geldiklerinde "sosyal-
demohat"lafl n Se.rskli manevralan yapa-

bilmesi iqin, güglü ve istikarh bir eko'
nomik ve siyasi yapr zorunludur. Bu da

ancak ileri kapitalist ülkelerde
mümHinditu.

Krsaca "sosyal demokat" hareket
gergek anlamda amacrna ancak ileri bur-
juva dernokrasilerinde kavu$ur..

Türkiye ve Kürdistan'da ise "sosyal'
demokasi" yine eme$i srmflann umut-

lan üzerine polftika yapar Ye geliSkilerin

yumusatrlmasl görevini üstlenir. Ancak

bu misyonunu tam anlamt ile yerine ge-

tirecek olanaklara hig bir zaman

kaYuqmaz, qünkü, Türkiye orta
geliqmiglik düzeyinde bir kapitalist
ülkedir. Emperyalist-kapitali$t ülkeler
düzeyinde bir sermaye birikimi
Tairkiye'de yoktür. Bu durum<la "sosyal-

demokrat"lar iq bagrna gelselerde,
emekgilerin umudanna karqdlk veremez-

ler. Bu durum onlan diler burjuva pani-
lerinden farksz k ar.

20 Ekim segim sonucunda DYP ile
SHP'nin koalisyon yapmast bu durumu
kamtlar.

Aynca yerel yönetimlerin golunu
elinde tutan SHP, icraau ile diler burju-
va panilerinden hig farkr olmadrlrnt bir
kez daha göstermi$tt. Görülmültür ki,
"sosyal demokat" yerel yönetimlerinde
ne halka yansryan bir "sosyal" polilika,
ne de "demokrasi" vard[. Rü$vel, adam

kayrma, görevi ihmal aynt hlzla devam

ediyor.

SHP kendi iginde de son der€ce girkin

hiz ip geki$meleri ya$rlor.

B{itün bunlar "sosyal demo}rat" hare-

keün gergekte kötü bir burjuva segenek

oldugunu gösFriyor. Cözü dönmi$ Ttirk
tekelci bu{uvazisi, tuhdr bir "sosyal de-

mokasi"nin olugmastna bile izin ver-

miyor. Daha do$rusu sömürüyü gizle-

meyi ve emekgilere krsmi haklar ver-
meyi bile dügünmüyor,

HEP-SHP ITTIFAKININ
SONUQLARI

Ittifak Kürdistan'da SHP'ye önemli
ölgüde oy kazandlrmqtJ. Ancak batlda

$ovenizm Türklerin SHP'ye oy vermesi-

ni engelemigtir. Yani SHP'nin oylart
barrda dülüS, Kürdistan'da artr$
göstermiltir. Bugün pa amentoda SHP

listelerinden segilen 20'den fazla HEP'li
milletvekili vardlr. Asllnda HEP'in
segime sokulmamasr, dolaytst ile
HEP'in SHP ile ittifaka gitmesi, dahä
gok IIEP yönetimine yaramqur. HEP,
segime girebilseydi btiyäk bir ihtimallc
milletvekili glkartamaz dl.

PKK, ge$itli vesilelerle I{EP-SHP it-
tifakrnr destekledi$ini aqrklamtqtr'
PKK'mn amacr bölge oylannl mümkün
oldugunca HEP'ß roplamak, buna bagh

olarakta mtlmkün olduüunca gok sayda
HEP'li milletvekilini parlamentoya so-

kabilmekti. PKK, bununla kamuoyuna
vermek istedi$ mesaj quydu

l- Biz siyasi bir gticüz ve bölge
halkrnrn desteline sahibiz. Yani
Kürderin temsilcisiyiz.

2- TC devleti ile her alanda; görü$-

meye,iliqkileri geliqtirmeye hazru. Yani
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"siz bir adrm atrn biz iki adrm atallm"
anlaygm pratile dönü$tümeye hazü ol-
duklanm iletmekti.

PKK, b€lli ö19üde bu hedeflerine
ula$mr$ur. Dolayrsryla, bölgede beui
öl$üde etkinlik kurdulunu gösrermi$tir.
Ancak görülmüSr.ür ki, PKK, ulusal
gaFa bA etkinlite sahip detildir. Nire-
kim böyle bir etkinlife sahip olsaydr
bu gekilde segime girmez, halkrn
sÖmärgecilikten tam olarak kopmas ve
dewimci durumun olgunla{tlrilmasl
doErultusunda adun atarü.

Aynca olu$turulacak bir parlamento
grubu siyasi anlamda PKK'ye highir gey
kazandrmaz. 9ünkü, parlamenlo grubu,
Kürt kimtigi konusunda bile ne kadar
tutaßz oldugunu daha yemin törcninde
göslermbtir.

Pragrnatizm kra vadede gok akrlcr ve
pratik g(hükebilir. Evet, yara slcakken
agnmM. ABn yara soguduhan sonra his-
sedilir, lgte pragmatizmin ekisi de affak
srralejik g{hevler dayarfiFnda hissedilir.
Halh burjuvazinin segim bulvadannda
kogan atlar gibi oradan oraya
dolagurmak, belki "reklam" agrsrndan
yararhdlr, ancak ulusal ve oplumsal
devrim agrsrndan gok zararhdtr.
G€rgektende askeri radikalizm her zaman
siyasi radikalizne denk dllgmüyc,

DYP.SHP KOALISYON
HÜKÜMETI

Bu hükümet merkez saü ile merkez
"sol"un ittifakr ile. olu$mu$tur.
Geryktende her iki kesimin prolramlan
biribirine bir hayli yahndr.

Demirel baqkanh$rnda kurulan
bükümerte 20 DYp'li, 12 sgp'li batan
yer almaktäfu. Anc€k hüHimet sorumlu-
lulunun egit oldulu säyleniyor.

Agrklanan hükümet programr belli
ölqüde 12 Eyllll €nkazrnm resrore edil-
mesini hedefliyor. ANAP tarafindan
gän{lmüze kadar iSletilen 12 Eylül ka-
nunlaflnrn falist nireligi iyice agrga
grkml$tr. Iqgilere kargl agrk tavrr,
ölrenci genglilin polis zoru ile sindiril-
mesi, Kürt halklna uygulanan barbarl*,
özgürlük mahkumlanna yaprlan
\kenceler, hay* pahal r!r, bütün bunlar
12 Eyllll faqizminin ve onun uzanhsr
ANAP yönetiminh gözle görülen icraar-
landrr. Ancak, gerek igte gerekse drgla
olu|ar| demokalik muhalefet, TC devle-
tini bu konuda bir hayli zor duruma
dEürdü.

Igte yeni hfüümet Simdi bu kötü
imajr silmek, biraz olsun kitleleri rahar-
laUp, yumugatmak ve dtlnya kamuoyun-
da olugan imajr de$qtirmek isriyor.

Nilekim hükümet protsamt, burjuva
dllzeni igerisinde krsmi bazr
iyileltirmeleri ön görüyor.
lyilegtirmeleri göyle bL sralusal:

-Anadilde konugma hakkr: tarihin ve
kültürünün ara$tnhp geligtirilmesi
hakrnln tam olarak sallanacalr
söyleniyor,

-Sansür; sürgün yasalarrnln
kaldmlmas düqtinülüyor.

4öz alundä avukat bulundurulmasl.
-Memura sendika hakkr verilmesi.

-Koruculuk ve bölge valili!inin
gözden gegirilmesi düqünülüyor...
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Bütün bu vaadlerin ne kadannln
gergekle$ecefi belli olmadr!r gibi,
gergekleqeceli tafi$ma göttlrif. Ancak
yinede bugonkü durumdan daha ileri
koqulann olugacali bir gerqektir. Qünkll
TC devleti $l$mr$ü; daha büyük tehli'
keleri afaünak iqin bazr aümlan umast
ya da auyor gibi görünmesi gerekir. Son

olarak Eskigehir Özel Tip Cezaevinin

bo$alElrna$ bu konuda bize bir fikir ve-

riyor.
Fakat gunu unutmamak gerekir. Hak

yerilmez allnr. Bu gün bu haklar veri-
liyorsa, sömürgeci TC devleti ve
hißilmeti istiyor diye defildir. Tam ter-

sine halk burjuvaziyi zorladrlr igindir.
Memülü sendika hakkm aslmda AI'{AP
öneminde mücadele ederEk almtlladl

Bu durumda göreYimiz halkrn bütün

bu vaadlere kanarak devleE ve burjuva-

ziye gittikge umut baglamasrnl
önlemektir. Dilo yandan, bu vaadlerin
yerine getirilmesi igin propaganda ve aji-

Esiyonu yükselünektir.

YENI HÜKÜMETIN
KÜRDISTAN'A DÖNÜK PLAN.

LARI
Koalisyon häkämeti Klhdistan konu-

sunda, özünde eski hükümetlerden
farksrzdr. Ancak bu hfüümetin, bazl
farkh uygulamalan, olabilir. Bu
önemde brrjuvazide taktik defigikliline
gitrnek istiyor.

$u ana kada uygulanan takdk;
TC'nin geleneksel kernalist politikasnm
devamrdrr. Yani; goillaya kargt giddetli

saldm, halka karp Yolun sindirme

basklsl, asimlasyon ve s{irgün idi.
Siyasi planda ise, Kürt ulusunun
inkanna dayanyordu.

Kßaca, TC devled her zaman oldu$u
gibi, qözilme askeri giddetle ulaqmayt

amaStyc'rdu. Bundan sonrada Kärdistan'a
yönelik politikalaflnm bmelinde askeri
gözüm yer alacakur. Yani Serillanm
imhasr igin sava$ sürdtHll€cektir. llatta
bu daha pofesyonelce yltätül€cektir. Ni-
lekim hükämet protäamrnda "ordu mev-

cudunun düSiHflrnesi, ancak hem teklik,
hem de eleman agtsrndan qevik ve daha

etkili hale getirilmesi" hedeflenmekte.
Yine hükümet protramrnda "bölge
halhna kar$l qelkatli davrarulmast ama,

devlete uzanan elinde krnlmasl" da

öngörälmü$tür. Bundan gu q*ar: I'Ialhn
tümüne nstgele baskl yaprlm ayacak,

özel hedefler sefilecek ve onlara
yönelilrece&. Bundan amaf; halkm devlet

bask$mdan hkarak g€rillaya d€stek ver-

mesini önlemek ve devlerin son ylllarda
yittirdigi destek-güveni yeniden
saElamakür. Bu süre{te devlerin halk
arasnda genig bir istihbc'at ve igbirlikqi
a$ olu$uraca$ mutlakür.

Bu durumda biz Kürdisunll dewitnci-
sosyalisrlerin tavn ne olmakdr?

Öncelikle askeri galrgma higbir gekilde

savsaklänmamalrdr. Amak yeni duruma

bagh olarak, bantgrl ve yasal mäcadele

olanaklanmda sonuna kadar kullanarak,
halk arasrnda Polidk mücadeleyi
yaygmlagurmak igin gal$malarllrtlza hlz

vermektir. Askeri mücadeleYi bu
apnrada politik mircadelenin belirleyici-
lili aluda yürütnek durumundayz.

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



teko$ina sosyalist ?O

Yeni dünemle birlikte Türkiye ve
Kärdistan foletaryasrmn aktivitesininde
artacagmr söyleyebiliriz. Her iki ülkede
€nternasyonalist temelde geligecek iggi
smrfi hareketleri, halklanmzrn kurtu-
lugu igin bir güvence olu$turacakff.

Günümüzde en tern asyonal i st
dayan$manm yükseltilmesi daha da
büyük bir öneme sahiptir, Qünkü son
aylarda Ktlrdistan'daki gerila hareketleri
ve bir bütün olarak Kärt ulusal hareketi
kar$rsrnda, Türk Svenizni honlantyor.
Bu politika ile Tllrkiyeli emekqi
yrpnlar, Kürdistanh emekgi yr[rnlanna
kary hqkrtüyor.

Meclisteki yemin töreni ve önceki
cenaze törenlerinde Kär ere kar$l
dü$manlrtm düzeyi tlaha da iyi görüldü.

Ülkaicüler bugünlerde Kiltlere kar$r
"vunrcu tim"ler oluqturmaktan bahsediy-
or.

Bu durumda özellikle Türk sosyalist-
leri ve öteki devrimcileri $övenizme
kar$r mücadeleyi daha da
yükseltmelidirler. Türk, Kün ve diger
halklanmn kardeglili ancak bu gabalada

saglarlabilir.

20. Kasrm 1991
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tekosina sosyalist 31

KoDuk vozon

G
GENEL SEQTM SONRASI. POLiTIK

Eir

Qokgeyin, higbir haltlsinasyona
olanak tantmadlgl TairkiYe'nin
"kesin"liklerinden ve brgalrn srundaki
netli[inden ögrenmemiz gereken $eyler
var. Öncelikle, Rodikrl sosyalist
politikatar brBlamrndr' bir$ok
geyin giderek azalan saYrlarrn
sorunu oldufu TürhlYe'de' artrk
..gerel d€mokrat"hktan' "sivil
toplum"cu bcklentilerin düz€n
igi iflegal "unut"lanndan kur'
tulmasr gibi.

Bu öncelilin bilincinde olur'
ssk, rsdikal sosyslistleritr Yal-
nrzhklgrrna ahgmasr gerekiyor.
Yani yeniden kazanmak' Bugün'
deki yalnrzhlrn diYeti olarak'
bircok [eyi kaybetmeYi gözc ah'

bilmck ysnrnda aglk ve radikal
korumlora srgrr!rr bilmektGn
gegiyor.

Evet, seqim önc€si qok geY zordu.

Segim sonras daha da zorla$lyü. Zorun

daha gerefilleltigi gidigat iginde ise'
girift gibi görünen gok geyde, yaltn
gergegine sanlarak'basit"legiyor' Bir
gok geyi nihayetinde bu "basit"li$ ile
dü$ünmek ve gt zümlemek ise, gereksiz

manüplilasyon ve halüsinasyonlarln
sonu oluyor.

Aynca ekliyelin: M€dioftrasi "Teri-
hin sonu"nu ilen etmitkenl bunu
ilan edenlere ve kabullenenlerc, tariht€n

ve gelecekten sözelmenin bir yarart

olmadllr meydanda. Dü$ünüyorm da'

durmadan "dersimiz tarlh' gersek'
güzel ve insang ait" o|an deyip
durmanrn, fazlaca bir gegerlilili
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olmuyor, Onun igindir ki ifade ettilde-
rimiz, yorgunluktan "bitip" dügen refor-
misdere ya da SHP'M-L'lilere (!) hitap
etmeyi hedeflemiyor.

Türkiye'deki 20 Ekim l99l erken
genel segimleri ve sonuglan, lirdikal
sosyalistlere, Belirsizliklerle
qitigmil pratik bir gözümsüz-
lü!ün sosyalizne ait olmamasr
g€rektiBini bir kez drha ögr€tti.

Etkin ve özerk bir özne olma
gansrmzn elimizden ähndr$ verili ege-
menlik kof ullarrnda, P ruriLlei-
tlrile mile l rariikal sosyalist
"ben"imizi giderek simgelegiyor. Simge-
leme yetkisini tekelinde tutan egemenler
ise, "ben"imizi olomati$e ballanmrg ve
higbir iglevsellili olmayan bir nesne
olarak adlandlrlhp, devre dl$l
brak abiliyorlar. Böylelikle rmmi ide+.
lojinin egiuizlik payandalaxtyla edilgen
simgeler olan "ben"imiz, I)evrim ve
iggi srnrfma ait olmaktan grkan Teori-
sist bilmecebr dzini olup grkryc.

Böylelikle, sosyalist saflffdan egemen
olan bqkala$m ve yabancilaqma da" tah-
ripkarsonuglanyla deweyegiriyor.
Sosyalizmin sonsuz gergekle$me
segenek-l€ri len n?-r.1.!ar-r', tek boyutlu
edilgen ve marjinal insanlar olup

Bunu segimlede ve sonuglanyla bir
kez daha gördük, yagaüt. Belirsizli-
klerinin brrgürü, rgmazhrr y€

Cörümesi iqirde debeleneD
Türkiye: Söze bir varmrg bir yolrnug

diye baqlanan. Uykusunun derin.
Yalmurlanmn nereye yagacagr kestidle-
miyen bir ülke olup grkh. Ülkede
korkung illllzyonlar yagandr. Qok qey

ash olmayan ve bir "gibi"ler de ifadesini
bulur oldu. Aldatrnaca ve kag4 dört bir
yanr sardr,

Igte segim sonuglan ! "Sol"suz ülkede
sagm allematifi yine sa$'m ttirevleri ola-
biliyor. Kökrenci hareket yükseliyor.
Köktenci harekedn "ilerlemeci" misyo-
nerlik demogojileri yoksullan ku-
caklayrp, falanjist motivasyonlarla ro-
plumun gündemine girebiliyor.

Sonra da, alt-emperyalistlegen (1) bü-
yäk sermayenin tüm ekonomik sorun ve
tahribadanna ragmen (2), gok yünlü
mldms segim öncesindeki senaryolannl
(3) ya$ama gegirebildi. Büyük Türk
qövenizmi körüklendi; Kürt sorunun
"gözaim"ünde geleneksel politikalannr,
yeniden gündem maddesi yaprlabildi.
(4)...

Ve denilebilir ki; D.T.K'mn devasr
gücü devletin ideolojik ve cebri baskr
aygrtlanyla: kendinden delil, kendi igin
segmen olu$masrnr engelliyebildi.
"Sol"u olmayan sa!'a da" "Pirus zafer"i
ile rejimin tä$eronluguna devam "yetki-
si"ni alabildi. Ya da Eylülisr depoliraza-
syon ve a$ln sagcrlrtln
yotunla$tlnlmasl o,perasyonlarl; kitle
kültäründe siyasal kaühmr sa$'rn ge|itli
kanallanna alsEnayr baprdr...

Bunlar \in bir yam. Bu baflamda da
Tärkiye'de tekelci siyasallann gücitn(in
ldrqtimsenmemesi gerekiyor.
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Sorunun öbür yilzüne gegersek:

Öncelikle, 20 Ekim l99l'deki "yatap-

$alap" seqim, SHP "M-L"liler (5) ve

"sivil toplum"cular dqrnda, hig kimseye
umut vermedi. Hatta radikal sosyalistle-
in ifade ettigi gibi, yaprlmadan da
eskidi. Sonugra da, 20 Ekim 1991

segimlerinin sonuglanyla da, (kazananl

kim olursa olsun) iginde debenilen
grkau ve bencil kapitalist 'kaos'u ve
görtimeyi daha da gaplandrdr. Toplum
düzlemindeki tahribadan is6, qolalarak
sürdürecek olan dinamiklere ivme kat[...

Örnelin,'Yüksek Planlama
Kurulu'nun 1992 yrh kalktnma
programl ve bütge tasansrnrla, 1992'i
kemerleri srkma yrh ilan edildi.
Bunun önlemleri almdr, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birlili (TOBB) Baqkant

Rona Yrcah 1992 ile bidikt€ "zor bir
döneme girildigine" dikkaderi gekti.
(Cum. 17.10.91) Aynca panonlann %
49,3'ü ekonominin köNle$tigini, 7o

15,7'si düzelditini, % 3l'i
deti$medigini ve % 4'ü de fikri
olmadrlmr ifade eci. (Iftn. 18.10.91)

Görünen odur ki: Yerli finans käpita-

lin 'asr-r saadet' dönemi gerilerde
kalacaüa benziyor. q{inkü ne deniltse
denilsin, s€gime karlanla trurjuva pani-
lerin higbin oplumun ril sorunlanna el
atamadlgr gibi, bu konuda da somut.

birqey önennedi. 20 Ekim l99l'e kadar
(musmnalanyla !) 'vaat" boldu. Ama bu
vaat enflasyonun, 2l Ekim l99l
sonrasrndaki fiiliyatr ya da gelecegl

yoktu... Düzen ceplresi, agn satclllErn
yogunlaqüF kogullar<la, "eski tas eski

hamam" fasit dairesinde glrpmmaya

devam ediyordu...

S. P'nin % 0,44 ve ba$rmsrzlann %

0,14 (1987 segimlerinde % 0,04'dü)
"etkin"liEi drgrnda, "sol" diye birgeyin
olmadrlr bu segimlerde, saf'rn
görünümü $öyle oldu:

1-) ANAP 1987 segimlerindeki %

36,3'lük orandan % 23,9'a dü$lü.
Eylülist versiyonlu "yenilenmig"
ANAP, büyük kent merkezli s€gim
göstergelerine yan$ülr gibi (6), yeni tu-
tuculugu Bmsil ediyordu. Bir anlamryla
da Eylül'itn bugünde tabanr olabilen
uzanüuydr.

Bu $egimlerden pekle yenilmi$ olüak
q*u$ iddia edilemezdi. 9ünkil ANAP
Marmara (% 26,1) ve Dolu I{aradeniz'de
(% 28,7) birinci pani olmayl bafardr.
Ege, Dogu ve Orta Anadolu'da ikinci
pani oldu. lsunbul, Ankara'da birirci ve

lzmir'de ise hl paytyla ikinci pani ola-
bildi.

ANAP'ta ifadesini bulan Eylül
kökenli yeni tutuculuk, ne olutsa olsun
'serbest piyasa'cr gihüsleri ile, DYP
üzerindeki $ekillendirici bir etkinin
sahibi olacakü.

2-) DYP: 1987 segimlerindeki %

19,l'lik oy oranrnr 9ä 27,02'Ye
yüksefci.Akdeniz (% 3$,Eee (% 32,8)
ve Botr Karadeniz (% 322) bölgelerinde
birirci pari oldu. I\ilarmra ve orta Ana-

dolu'nun kimi y&elerinde ikinci parti
ollfu.

Gelenelsel saltr DYP'nin, emaneten

ald$ ödting oylala ve "hoq' arna "boq"
vaatleri alunda ezilmeye adaydlr. Yeni
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ütuculuk ve köktendinci akrm yahn ge-
lecekt€ DY?'i iyic€ hrpalamaya adaydu.

3-) RP'si lttifakr: Dog. Dr. 7*hra
lpgim$lu'nun "köktendinci ve neonazi
akrmlar gok benziyor" diyerek iyi bir
profilini qizdifi, % 16,8'lik (1987
seqimlerinde % 10,9'dru) yüksel€n
köktendinci RP'si ittifakr ise, Anadolu
yoksullann manüpüle edilmig "sesi"
olrnaya yitn€kne*iedir. Bu segirnl€rde Er-
batan'rn deyigi ile, "yanarda! gibi
padam$ff". Orta Anadolu y{lresinde reel
bir gügtür. Dolu'daki varhtr ise
önemlidir.

Denilebilir ki, RP. MCP ve IDP'si
ittifakmm segim barajlannr gügbirliliyte
a$ma stratejisi tam bir ba$arl
saglamr{trr. Uygiar, Cagdal ve rlunü" bir
imajr ileri satrerek, büytik parasal kaynak
ve ideolojik enerjiteriyte ylldltdlkleri faa-
liy€tle *kutsal iltifak": 1970'lerden sora
ki segim destefini, arurarak yeniden
saglam4ür.

RP'si ittifakrmn 4 milyon l2l bin
162 oyu vardr. Oysa 1987 sogimlerinde
RP'si tek baEna I milyon 717 bin oy
ioplam$tl. MQP'nin aldrlr oy 701 bin
538 ve IDP'nin de 196 bin 272'ydi.
Yani 1987'deki tllm oylar 2 milyon 615
bin 215'di yani tüm oylann % 109'u.
Bu ciddi bir artrgtr. Ömegin luifat;
Konya, Karaman, Yozgat, Kayseri,
Sivas, Kahramanmara$, Gtlmlllhane,
Baybun, Erzumm, ve Bingöl'de % 30'un
üzerinde oy alrken; yine $ankn, Saka-

rya, Ktluhya, Kmkkale, Klrphir, Erzin-
can, Malatya, Adryaman, $anhurfa,
Mu$, Agn, Birlis, Siilt Tarbzon ve

Van'da da % 2O ila 25 oranmda oy
toplam4tr.Denilebilir ki, RP'si ittifakr
islami cemaatlann önemli bir
bölümünün, bazr radikal grup ve
kigilerini bqgmsz mtlslaiman aydrnlann
destegini kazanm4ür. Irtifata eklemle-
nen MCP ise, ig hesaplaqmalannr belli
bir süre igin dondurabilaek, yeniden to-
parlanma imkanrnr yakalamr$trr.
Ittifakm ciddi ig sorunlanna ra[men,
onlann kitle tabanr olan dinamiklerin
däzenttE elilinleri balnnda tagryan bir
gelecegi vardrr ve asla
ktigümsenmemelidir (7).

Kügümsenmemelidir ! qünkü, klnn
kente ragrügr ve CÜRÜYEREK ARA-
BESKLE$EN Türkiye'de, DTK'nrn
krrsal kesimde korkung bir hzla yoksul-
laqurdrlr genig kitlelerin elindeki biricik
gü9. ige dthük dinsel irung ve gelenekle-
rin tuürcu ve btule$idci dinämigidt. Din
bu kesimler igin sr$nllacak bir inang
kalesi olmasl yanlnda, saldlrgan bir sa-
vunma silaludr da. Kaldr ki köktendinci
hareketin, DTK'ya kargr, sözde 'hnti-
kapitalist" yaygaralanyla, ate$lemek
isr€digi silahra büdü.

Bu silahrn demogojik malzemeleri ise

$unlarür "uydu degil, lider ülke; monaj
delil, hakiki sanayrle$mei Batr
kulilpqülüEü degil, Islami bütänle$me;
Aytupa para bidmi @CLI) defil, islam
Dinan; 12 AT ülkesi delil, 86 islam
memleketi; igkence ve zulüm defil,
mutluluk ve saadet; esaret degil, gergek
özgürlük" (N. Erbakan, Cum,
25.10.1991)

"Ttukiye'nin roprak bürünlütü, mille-
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tin bölünmezli!i, Türk milletinin
yüceli[i hakkrnda ki inanqlanmtzda bir
deEi$me zaten olmaz, Ttirkiye bugün
ilan edilmemig bir ig savaq yagtyor.

Bölücü leröristlerin milleti ve orduyu
hedef almalan, sava$ detilmidir ?.. Biz,
Kain- Türk diye bir aynm 8özetmeyiz.
Hepimiz kardegiz. T. C'i bir uniler
devlet olarak kurulmultur ve öyle kala-
cakü. Herkes Turkiyelidir. Irkgütkla bir
yere vanlamaz. Kürt sorununun
a*a$nda da, bölücü egkiyarun arkasmda

da Yunan ve Batr emperyalizmi var<ür.

Krbrrs'r ve Ege'yr yutmak 9in,
Güneydogu'da 2-3 milyonluk bir
Küdistan deyleti kurdurmak igin bölücü
terörü destekleyenler onlardlr. Biz
Titkiye'de ya$ayan bütün yurtta$larunlä
kardeg sayanz. Mustafa Kemal'in 'Ne
mudu Türktim diyene' sözünün felsefesi-
ne gönülden inamyoruz." (4. Türket,
v.a.g.k)

Unutulmamalldtr ki' leriat
bayragr (8) altrnda ve Falanjist
benzerliklerle sokagl örgütlem€
kaYgasr ver€n köktenci harek€ti
DTK'nrn yoksu llagtr rd t!r genig
kitleleri, eski ga!lara özgü

"gökteki ruhsal" Adil bir otorite
özlemi ve kitlelerin DTK'cl
yrkrmrn olumsuzluklarrna tepki-
meleri terrelinde ortaya qlkan
potansiyelini g ene llegtir erek/
güncellegtirme hedefiyle örgüt-
lemeye yönelmektedir. Bu konu-
muyla da, DTK'cr ylklmtn de-
vrey€ soktuBu göküt v€ Sörüme
korkusuyla beslen€n olaganüstü
bir sokak hareketi nitelili ka-

zs maktadrr ve kazanackttr da'

Türkiye'deki politik alanrnrn ekoloji
sinde gelen€ksel Adana-Gaziant€PYozgat

üggeni yeniden önem kazanmrqur.
Bunun hemen yanrbagtndaysa,
köktendinci hareket büytlk sermaye prti-
lerinin denetiminden kunulalak, onlara
ragmen'ba!lm$z' lavnnl koyabilmi$tir.

4-) DSP: 9o 10,8'lik (1987
segimlerinde % 8,5'du) büyük Türk
gövenisti ag* sa!'cr DSP isel "sol"
söylemle bif tün köprülerini anti-Kitdizm
ternelinde atan ve amk bir siyasal önemi
kalmayan bir partidir. Özetle DSP, sa!'a
yönellenlerin misafrf olduklan bir ara

durak olmu$tur.

5-) SHP: Sosyal demokrat iflastn
Ttirkiye'deki simgesidir. Yelilmistir.
Yenilgi SHP'I daln da sa!'cr pozizyon-
lara qekecektir. Qünkü, % 20,6'hk (1987

segimlerinde % 24,8'di) eklekrik merkez
"sol" reformcusu SHP'nin iflasr ile,
Türkiye'de düzen igi reform
asanmlanmn önü kapanügl belgelen-
migtir.

Aynca segim yenilgisi SHP'yi bü kez
daha ig hesapla$malara itecekrir. Öte
yandan, SHP'nin l99l segimlerinde
alügr oylann % 34'ü Küdedendir. SHP

igindeki Kürtlerin bu panide kalmalarr
da, aynlmalan d4 hü partinin sarslnulan
ile, sa!'a daha hrdr kaymas igin ciddi
bir etmen olacaktlr. Cünkü SHP
KII$ehir dr$rnda, Hatay, Tun9eli, MN,
Diyarbakrr, Batman, Mardin, Siin,
$rrnak'ta % 30'un üstünde oy alabil-
mi$tir.

Denilebilir ki,20 Ekim 1991 erken
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segimlerinde, segen€k enlamrnda
ylgmlann önilndeki tabloda, aslmda ne

bid vardr ne de öteki... Bu duumda, sol
oylar agßlndan öne sitülen tek segenek:

Ehven-i qer'ci bir segim ya da oylann
"ödüng" dagltllmasrydr. Bu nedenle

bilingli oylann bir golunun intihar
etmesi ka$mdmazü.

Kararhl*tan gelen bir kararszltkla
bqtrm$z sosyalist adaylara ve SP'ye oy
vermenin ise, bir proteslodan ba$ka
higbir anlaml yoktu. Tlpkl (onlara
katrlmadan da olsa !) "ANAP düSsün"

diye SHP'ye negatif oy kullanmayt "sa-
vunan"lar gibi...

En iyil <b[il, en az fireyle en az kötü
olanr (örnelin SP ya da SHP'yi)
segmenin ne gibi bir anlamr olabilir ki ?

Nihayetinde olnaü da...

DiEt
Öyle ise, sag'm "kazandrt-r Pirus

zaferi"nin glinahr, politik arenanln
solsuz brrakrlmasyü. Ya da solun olma-
maslyla" toplumsal muhalefetin sesi ola-
bilerek sokata yönclit olugturamadrlr
politikalann boglu$mun spontan olank,
yine sa! tarafrndan doldurulmastna
olanak v€trnesindeydi.

Solun bu glinahr 4lemi en gok
islamköklencilerinin yükseligine
yaram$ttr. Islamköktenciled tün yasal
kiysilerirc ra$nen olalm düzst partileri
delildir. Onlar verili güräme (xtamrnm

dinamik sözcülügüne soyunan (ve
özonde de !) sokak itogädenmeleridir. Bu
noklaya dikkatl€ egilinmelidir.

$imdi TCK 163'ün kaldlrrlmasr bay-
raktarhülnr yapanlara, bu gü9leri
"müttenk" ilan edenlere, köyün kente
talrrdrEr Ey | ü list dönemin
yotunlagtrrdrtr agrrr saEcthgrn
direkt ürünleri olan ve trrmanan
köktendinci t€hdit karsßrnda ne
dediklerini sormak gerekiyor:
Farkh olana holgörüyle bakmak... mr ?

Qok reklilili sevmek... mi ? Farklt
olanla birlikte ya$amayl öürenmek... mi
? Bilgig "sivil toplum"cular, hepsi gok
güzel de, ash astan olrnayan bir hoggiirü
ve iyiniyet metaforuntla bolulunmamast
gereklili!inin sosyalist poltikanrn
vazgegilmezlili oldugunu ne zaman an-
layacaksrnz ki ?

Dc!
Öyle ise enrmsaunak durumundapm:

l-) Sosyalistler varolutlannr aklivite-
lerini ülkemizin ya$adrF toplumsal-
ekonomik gergeklerden soyudamamakla
mtlkelleftirler. Onun iqinde, (isler iste-
mez) gergeklerimizden hareket eden ve
toplumsal muhalefedn gereksinimlerini
kargrlayan yaprlanmalar ve politikalar
üretirler. Onun igindir ki
örg ütlenm el erini v€ yaplsal
iglevselliklerini, sadece ve sadece to-
plumsal gereksinimler ve geliqmelerle
gekillendirirler. (Soyut gev€zelikler
,l"Sl)

Politika, toplumsal kimliklerin,
srmfsal ayngmalann gegitlenmesi ve an-

ragonistik mücadelesi drqrnda kalan
"bafrmsrz" bir alar degildir. Yaprsr
gereti, g*an, talebi ve en önemlisi to-
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tekosina sosyalist

plumsal pratige igkin olan bir bilgiyi ve
de söz/eylem h6lkmr temsil eden politik
örgütlen Toplumsal sistemin bütününde,
dünyayr deligürmekren yana olan yeni
kamu hayauna ya da devlet egemenligine
eklemlenmekten ba$ka aCan olmayan ik-
tidarcr örgütlenmelerdir.

Kapitalist egemen boyundwulun
i$Mlümilnce dayaülan ve smrlan ege-
menlerce belirlenerek iglevsizlegmig
eksik siyadallaqma anlayrgrnr rcddermesi
gereken, radikal sosyalist politikalar;
kagrnrlmaz olarak gahgma iarzr ve
mücadele anlayrgryla yeni kamu
haya[ndan yana olan katrhmcr, giriqimci
ve ofänsif olmaldr.

2-) Bu agldan da, ofansif konumlu
aktif katrhm ve denetimcilili
amaglamasr gereken militan sosyalist
politikalar, yr ! I n sa I agm a
arayltlarrna gaph kadro.
lagmalardan harcketl€
yönelmelidir. Yr$rnlann hig bir
somut. istemi ve gereksinimi ertelenme-
den; bürokmtizmin ve atrlhgm bütün
versiyonlanm reddeünelidir.

Sosyalist politik kavganm demolüarit
gegi! talepleri utruna verilen
mücadelesini; "siyasal ya da siyaset-&E"
tartrgmalannrn krsrrltlrna mahkum
egnek yerine ('herseyin siyci' oldulunu
uoutmadan) : Özeli genele, zorunlu
eylemi ile ba$ayabilmelidir. Ilevrim-
siz demokrasi ve demolrasisiz de
devrim elde edilemiyeceti
anlayrtr y€rIe*iklcgtirilmelidir.

3-) Kalü ki sosyalist politikanrn,
Ezilenlerin T&riäsel Blok'ulu

olugturma yükümlülükleriyle, !o-
plumsal ölgekteki qok qEi i emetqi for-
masyonlara sahip insanlara ya da ezilen
insan gruplaflna yönelik olarak
olusturulmasr gerekliliti gözänüne
äfindlgrnda: Herhangi toplumsal bir
konuda soeyalist polirika üretfuken, "saf'
ve tekdp bir nesnellik bekleyebilmenin
olanakl olmaü$ gttälec€ktir.

Öyle ise, radikal sosyalistler
agNndan: Militan qalryma taränm, kol-
lektif sorumlulufun, bireysel yettinlik
v€ yaratrc lgln, Ezilenlerin Tarihsel
Blok'unun yaratllmasr hedefine
bagl masr; dünyanm deliqtirilmesi yo-
lunda vanlmasr istenen Sosyalist De-
mokratik bir 'amag'ur.

Siyasetin toplumsallaltrnlmasnl he-
defleyen bu amacl, baz olüak ballaülan
bir radikal sosyalist qal$ma ura; ileke-
lerinin, örgüdenme modelinin v€ sosya-
list demokrasinin demohasi/devrin
anlaylfrnn netlqtirilmesiyle egzamanh
silrcgte pratikle$tirilmesini de gerekli
krlar. Onun igindtu ki radikal sosyalist-
ler, temelli gözalrnlerini; he$eyin siya-
sallaqmasmdan ve toplumon bir bülün
olardk tuarylä$msndan yana ohn poli-
titalar da ararlar, "mutabakat"larda
,LFl...

4) '"l.Jlusal mutabatat" anyl$hnm el-
lerinin teaiyle iunek zmrda olan radi-
kal sosyalistler aglsrdan, hergeyin radi-
kal sosyalistce siydsalla{ünLnas gere-
klilili yolundaki vurgu ve beliflememe,
kimi "itinz"lar gelebilir. Ama srnrf
sryasetinin, toglumsal yagamn antagG
nistik vazgogilmezlikleri olan bh kesiti
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tekosina sosyalist 38

oldulu unutulmamahdrr. Bu kesitin
iginde hepimiz, d€rec€ derece ve konumu-
muzä görc yer almz. O derece de siyaset-

le ugagnz. $u da inkar edilmez
gilndelik bir gelTektir ki, ugrafütmlz
siyasetle tle ya burjuva egemenli$ine ya

da ssyalizme hiznet ed€riz.

Demokrasi tarzlan tlzerine, dü$ünc€

ihetirten saf bir nesnellik ya da "muaba-
kat"crhktan mutlaka kurtulunmast gere-

kiyor. Verili roplumsal-politik forma-
syonlann yöneten yönetilen ilbölaimü
iginde, saf bir nesnellik ya da "mutaba-
kat'bük reel olarak olanakszdr.

5-) Öyte ise, radikal sosyalist
hareket militan bir yaratrcrhk ve
girigkenlikle, Yerili düzenin
yerine neyi getirecegini olabil-
diEince net olarak tanrmlayan'
baSlnsrz-birlelik mücad ele
bryratrnr 4cir?r aqnak zorun-
dadlr. Amaglart ile araglarr
rrasrndahi radiktl sosyrlist
uyumu yaratabilerek' etkin ve
genig bir toplumsal megruiyeti
de yakalryabilmelidir,

Sosyalist ütopyalardan aslb
vazgegmeden, olabilditince
gergekci olmrk durumunda olan
radikal sosyalist h ar€ket i
ütopyalarr ile dünyayr degiftirm€
gabalanna tekabül eder toplum-
sal bilinci yrfrnlara mal edecek
olan kurumllrgmalsrr da, gerekli

AqIKLAYICI NOTLAR

yr$rnsalbklanyla tabandan tava-
na örm€li ve "ysratmohdrr",..
Rrdikal sosyrlist hareket
ütopyalarrndan vazgecerek ya da
onlarr "su land r rrp/eh lilettire-
r€k", Yarhgrnl düzen igi kanal-
larda gerceklegtiremez. Qünkü
ütopyanln varlttr, ätoPYrnln
gergeEe dönügtürülm€si igiu,
vazgegilmez bir gerekliliktir.
Devrim istegi sadece kogullar ol-
Bunlsttrgrnda mekanik olarak
ortsya Srkmaz. Bu istek sözünü
ettigimiz olgutrle gmantn da
kogullart arasrndaki yagamsal bir
etmendir.

Bu arada bir gey daha eklenme-
lidir: Eler önemini v urgu-
ladllrmrz ütopya' somut ve aglk
6egik bir programla bütünsel-
leltiril€rek, toplumun gerg€k-
leriyle ifade edilen bir €ylem€
dönüEtürülemez isei soyut $lo-
gsnlora dönütme va garpltllarak
deforme edilme t€hlikesi ile
kargr karsrya kalarak "hig"legir.

$imdi sorun,20 Ekim l99l'den sonra
igler bir kez daha yeniden agrlacakken;
verili siyasal tabloyu iyice kavraytp, ge-
rekli acil önemleri alabilmektir.

24.10.1991 Ankara

1) Tü*iye Ortadofu'da, fra Asya'da, Kalkaslar ve Balkanlar'da lsrail'legtiriliyor. Alt
emperyalist Ttlrkiyc'ye hm konumunu ABD layk görüyor. ABD'nin lämpon misyone-
ri Türkiye, bölgesel bir süper güq olmaya soyunuyor. Tarih bu etilimin önünü
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agacak ml? Tart$llmasr gereken bu teorik sorun de$I, tam lgrsine pratikle$en politik

egilime ka$l Önlem ve görevlerdir.

Türkiye'nin ciddi bir yayllmacrl* potansiyeli vardrr. "Yeni Dünya Düzen'ninde

Tilrtiye'ye bölgesel planda yeni roler dügmektedir. Ve de Tilkiye'nin ABD icazeti ile'

alt emperyalistlile soyunmasl ise higte $agrruo olmayacakur'

Bu ballamda drg Tärkler konusu, yedi-fmans kapitalin iqtahrn kabartan bir konudur.

Alt-emperyalistlelme hedeltnin gilglendirdi$i bu elilim, bk takim "olumlu" dr$

kognlarla da gakrymaktadr. Bu konuda Cengü Qandar "Merkezinde Türtiye' kocaman

bir dünya" (Aktuel Dergisi, no: 13, s. 3l) elilimi ile, Alpaslan Tärkeg'in "dilde, fi-
kirde birlik" (aek, s, 30) yanaqrmt yayrlmacr büyük Türk |övenizminin en olgun

ünekleridir. Talat Halman ise, uq bir ömektir ve "Türk devletleri topluluBu"nun

olulturulmasrru savunmaktadr. (agk, s. 34)

Bir kamuoyu ara5urmasl ise, bu konudaki etilimleri 5öyle ifade eünektedir:

-Asyatla bafrmszhlrm ilan eden Türk Cumhuriyetleriyle ilgili misiniz ?:

% 70 H^tf{/ldar... % 2l qok ilgili... % 9 Hig ilgilenmiyor...

- Asyadaki Tibk Cumhuriyetlerin geleceli ne olmahdr ?:

% 5i Xendl aralannda Türk federasyonu. % 27 Tllrttye önderliginde Tihk federa

syonu.% 2l SSCB'den aynlan diler Cumhuriyedole birlikte bir f€d€rasyon'..

- Dq TürHer Bakanlt$t kurulsun mu ?:

% 47 Kurulmas yararh,.. % 40 Baqka bakantla ba!h.,. % 13 Kurulmas gereksiz"

2-) 1980-1991 Tilrkiyesi, bir ekonomik yrhm dönemidir. Kamtr da rakamlann kesin

dilidir, Ksaca naklederck sraüyorum.
ANAP'm 8 yrlhk icraat döneminde üfkeüci fiyatlan 30 kat, toptan fiyadar 25 kat

arttl. Emisyon hacmi 730 milyar liradan 24,5 trilyon TL'ye glktr. Kamu kesiminin

finansman agr$nm milli gelire oranl % 6'laÄart % 126'lara tümanü.

Soygun ve talan gündelik bir itlerlik oldu. Ömelin sadece 198688 y lan ara$ndaki

Oevlit Oestetti telvik belgesi yolsuzluklanyla 107 firna DPT'den aldrtr belgelerle

250 milyar TL'hk haksrz kazaglar salladrlar. Bu haksrz kazang l99l fiyatlan

gatzününe almdrlmrla l0 trilyonu bulmahadü' (detay igin bak; Tempo, Y : 4' No:

38, s. 16-17)

3-) Küfi sorunu T.C'nin yine en hassas oldugu konudur' Egemenlerinse 'Aqtl

toptu'dur, Bu konuda ise T.C'nin geleneksel politikasr bellidir. Ve Genel Kumay

d$karu Doüan Gin€S bu konuda gunlan diyebilrnektedir: '"Teür faaliyetlerini planlay-

an,-yöneenlrgütle.rin ve onlann bagrndaki kiSilerin, maksat ve hedeneri bellidir ("')
pevleti bolmei, pargälamak" . (Hü. 20'10.191) "E!er demokrasi nezaketi olmazsa

biz bu i{i (Kün sorununu-y.n) alu ayda bitiririz." (Cum. 18.10.1991)

4-) Iste sözünü ettifim türdeki, SHP "M-L"ci bir belge ! DISK imzasryla ve'Biri-
kim' uslubu ile denilen gudur: 'Türkiye generaller darbesinin äzerinden 11 ytl
ge{tikten sonra korkunun, baskrmn, yrldrrmanm egemen olrnadF ilk genel segimleri

ya{lyor.
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tpko$ina sosyalist 4O

Ilalkrmz 20 Ekim segimlerinde 12 Eylül darbesi ile baqlamrE olan karanhk dönemi
sona erdirmenin olanagm ilk kez yakalaml$ur,
Ilalkrmz darbeci generallerin paydaslna dayal, egemenlerin vurgun ve kö$e dönmeci
däzenine 20 Ekim segimleriyle son vermelidir.
Denokrarik loplumsal murabakar saglanmahd[. (...) Dünya larihi göstemektedir ki
böyle bir sür€cin ba$laüc an ancak emekten yana, sosyälist ve sosyal-demokrat partiler
olmugtur." (Cum. 17.10.1991)
5-) lgte konuya iligkin veriler:
Üg büvilk kenae 1987- 1989 ve 1991 scgimlerinin o)' dagrtm %'leri-

hniler

ANAP
DYP
SHP
DSP
RP
SP
DiEpr

1987
Isr Ank. lzm,

34,8 35,5 32,8
roi r2,9 r4A
26,1 27,2 32,6
8,8 53 8,4
6,0 35 2,r

r991
lzm. lsr Ank. Izm.

1989
Ank.

21,7 l5O
2,r 2,2

5,0 1,3

15,5 m,2
Ja )^

5,1 13
89 6,5
1,4 1,9

1,5

Ist.

rs2
105
23,&

9,1

;;
313

1,8

16,5 16,6
18,3 162
308 35$
60 59
5,5 2,4

22A m,5
r4A r9,2
13,8 19,5
r3,2 8,5
r22 r4,8
02 0,3

21,0
,t<
20,5
rzA
4,6
0,4
0,4

15,8
t{

Oy Kullanmayan. 10,3
Geg€rsü Oy Kull. 2,1

6-) Tanrl Bora ve Ruqen Qakr RP lttifakrnr küg{tmseyen, .Birikim'ci
bilgigloimizdendir ! Önlara gOre: "Ilrifak'a mitliyetgi-muhafazatar odaklarca bigilen
misyonla lttifak'rn bilegeni olan paailerin hedefleri, söytemleri arasmdaki uyulmazhk,
se{imden soflra osash bir sorunlar yuma$ olu$uräcak. Bu yumalrn hsa vadede ona
yüklerrcn misyon &frulutusunda gözälm€si, daha do!rusu gözülmü$ görünmesi muhte-
meldir. RP-MQP-IDP ittifah, sagda yerlegmig siyaset erme biqimlerinin trkandrlr,
söylemlerin degi5li$i, kirnlik unsurlanmnsorgulanüEt bir evrede, profesyonel politika
eöabmn, gelercksel c€rnaat hiyerarsilerinin ve milliye4lmubafazakar entelijensiyamn
altlamdan kaya zcmini r{tetne telaglanmn ifadesidir." (Birikim, No: 30, s. 2l)
Politikayr enel bk bilgiglikle ahtam kesmenin ötesinde kavrayamlyan bu baylatmlza,
segim sonuclaruxn "iyi" bL yanlt oldulunu ve de bu ittifakn avanr pargalansa da,
Tabanrnrn genigledilini ammsatarak, bu gel$menin ümanacagml vurguluyahm.
7-) Bakm bu konuda Ccmälenin Kaplan ne diye haykrnyoc '.Biz priat ehliyiz,.. Allah
diyor ki qeriati anlaL.,.geriar öyle bir nizan ki hig eksili, gedigi, noksanr yok
elhamdärillah. Bunu insanrmza, dünyamzm insanlna tanltmäkur bizim görevimiz...
Ölgü Mislürnanlann bulunmas delil geriatin hakim olmasrdrr. Darül harp, darül islam
diye kavramlat greger islam hutukunda" (Yürünge, Y : 1, No: 25, s. 22-26)
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Bu yazt, alevl Kemalittler taraltnilan ItkarfiIan Cen dergisine
yaynlanmah öEcre göndcfilmlitlh Ancak, Cem bta yazry manttn

gereli yaytnlamadr. Yaztntn blr nllshasnr da ilergimizc gönderen lazt
sahtbi Donan Yrklrtm'n iste{i üzerlnc !azr!, laltnhloruz.

GERqEK ASKINA

. Cem'in+ ikinci ve ügüncü sayllannl
okudum. Cem gahganlannrn, y lardtr
yara[lmak istenen sugluluk kompleksine
kaprlmayp, brma kargl mücadele elncle-
ri yara t.

$urasr aqü ki, herkes gibi Alevi
ler'inde kendi kültürel kimlikleriyl€
yagamaya ve bunu geligtirmey€ haklafl
var. Zira insan, huzuru kendi kimli$ine
uygun hareket eunekle bulur. Kimsenin

kimseyi inanmadr$, sevmedili geyleri

yapmaya zorlarnasnn hakh Yok.

Alevilere ytineltilen baskl mevcut de'
metten yalnrz biri. Baskrlann kalk-
masrnrn ancak demokrasi ile mümkün

oldulunu hepimü biliyoruz. Demokrasi

ise bleranssrz olm z. Diger dinl€re, dil-
lere, lrklara ka$l loleransh olmay; on-

larlä egit ko$ullarda bir arada yaSamayt

ötsenmek gerckiyor,

Demolrasi kapsamh bir pakettir' Bu
paketin igerisinde dil, inang, kültür,
sosyal e$itlik gibi unsurlarda bannr.
Alevilere kendi inanglan uyannca davran'

ma özgürlügünün verilmesi, Türkiye ye

demokasinin yerlegmesi (in yercrli mi?
15 milyonu a$an nüfusuyla koca Kün
kitlesinin kendi diliyle konulamamasr,
ulusal ve kültürel kimligini
geliqtirememesine ne demeli? lnsanlan
ba{kasmrn dilini konugmaya zorlamak,
amk günümüzde, aylp degil mi? Cem

dergisi, gergekt€n demolrasiden yana

taraf olrnak istiyorsa bu so,runlalda da

taraf olmaüdtr.

Dikkatleri gekmek ist'adigim ba$ka bü
nokta, Cem dergisin'de Alevilikren bah-

sedildifinde sürekli olarak Türkiy'e ve

Kemalizme'kryak" g€giliyor olmasdr.
Besbelli ki, Alevilik sadece Ttlrtlere has

degil. Tikk alevileri yarmda Fars, Arap,

Küft, Azad Alevileri'de var. Anadolu
Alevili$ deyince bunun igerisin€ Türk
ve Kürt aleviliSi girer (ve lutta AraP).

Al€vilik üzerine araqunnalarda, T(uk
ve Ktlrt alerrilipi arastndaki benzerlikler
yanrnda, farkll*lar üzerinde dü${inmeden

olmaz. Zia sorun, gerge[i bulmak
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tekosina sowalist Ä1

olmahdrr. Aleviligin ruhuna balh
kalmak, ondaki hümanizme ve gergegi

bulma a$klna sadrk kalmakla
mümkilndür.

Bu bahmdan, birilerini tutup "benim
dilimi ve dinimi kabul eunek zorun-
dasm! " dedikten sonra, bununla da yerin-
meyer€k silahlan mazlum insanlara
dolrulttuklannda buna kargr durmak
dogru-düzglin bir insan olmanrn
gere$dü. Böylesi bir tutumdan kimse
muaf tutulamaz. M. Kemal'de tutula-
maz.

C. $ener, "Osmünlr'da ve
Selquklu'da bir ilizi Alevi
Bekrari alakldnmota rusthjoruz.
Ama Kurtuluf Savay uraunda
M. Kemal w Ulusal Ka uluq,a
karrt bir tek Alevi-BeknSi
ataklanmd sözkonusu dc(ildir.
Bu hezde alevilerin dryrnilaki
tutucu din, mezhep vc taükat
mensuplan paditahtn lantndd
ulasquklard silah genmirledir."
diyü. Dofiusu pekte bilg&Ce-.

l9l9 -1921 yllan arasnda Sivasln
Imranh, Zara, Diwigi, Kangal; Ma-
latyan'rn Sivas ile srur bölgelerinl ve
Erzincan'rn önemli kesimlerini igine
alan bölge& bir af*lanma olör- Bu aya-
klanma tarihe *Koggiri Halt Hare-
keti" olarat gegmigtir. Bu olayda bir
planszbk ve hana devblin pravakaryanu
sonucu erken bir padama -kq aylannda-
varsada ben buna ayäklanma demekte
salanca görmüyorum.

Benim köken itibariyla 'öyesi" oldu-
lum bu Kilrt aqireti, Silrs'm diger tüm
Kürtleri gibi aleviilir. Kaliamr gergek-

legtüenler ise M. Kemal'in emir verdili
Nurettin PaSa ve Topal Osmandr.

Yine 1937-1938 yllan arasrnda On
binlerce insanrn Dersim'de kaüi hepimi-
zin bildili gergekler. Bu nefs-i mudafa
igerisinde yer almrg Kürtlerin alevi ol-
duklanru bilmeyen var mr?

Anlalllan Cemal $ener bunu bil-
miyor, ya da bilmemeyi yegliyor. Kema-
list-sttnit egitimin yarattr gr

$artlanmalann insanlan nasrl tazyik
altrnda tuttugunu, dl$arlya grktrktan
sonra, qok daha iyi görüyorum. Bu ne-
denle olmah ki, "gergek agkr" C.

$ener'de M. Kemal a{kma dcmü$üyor.

Dünya o kadar bog degil. Kimi
profesör unvanL beylerin iddialan drgnda
gergekleri ya$mrq $ahitlerde var. M.
Kemal Künlerin ya$dr$ bölgelerde Ala
ve $eyhlerle gok bariz igbirli$ne girmig;
vurguyu o dönemde "din kardegtigine"
yapm$ü, Sivas'm alevi Kürderi katle-
dildiklerinde kadiamn yetedi Eonug ver-
mesi igin sünü Türkler krgk[ulmrgu.
Oradaki kadiamdan Alevi Türklerde
paylanm alm$ü. Topal Osman ve Nu-
rettin Pa{a ordulan yagh geng demeden
toplu katliamlan gergeklegtirirken,
ynardr beslendikleri Kürt-alevi düqman-
hlrndan hz almrqlardr.

Gergekler M. Kemal'in pragmatik bir
politikacr olduEunu gösteriyor. O,
Osmanh ordusunda yetigmig bir lttihad-i
Terakici olarak sünü-Tilrk ruhuyla
yeülmi{tir. Bu yänüyle gövenizmi su
götirrnez.

M. Kemal samldrlr gibi alevilere
e$itlik getirmedi. Onun döneminde
mühür ondaydl. M. Kemal isteseydi
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Titkiy€ ye inang özgürlütü getircbilirdi.
O dü$ünce özgttlügtinü yasaklachl farkl
inanglarada böylece kilit vurdu. Yaptrgr
tek $ey sünülütü belli bir ölgtlde m-
hlasürmak oldu. Dinide kapsayan siste-
min yürilmesi iqin, o, bunu gerekli
görüyordu.

Osmanhlar döneminde Istanbul'da
Ktin t€ali Cemiyeti adl bir kurulu5 legal
olarak faaliyer ythül€biliyor; Kürqe der-
giler qrkanlabiliniyordu. Ömelin Hevi
(umuo bunladan biri idi. M. Kemal ik-
tidara geldilinde Künlere ait ne var ise
yasaklaü. O bununlada kalmaü; kendisi-
ne en büyiik yardrmlan yapmrg olan in-
sanlara, örne$n Kazm Karabekir Pagya
olmadlk hakarerlerde bulundu; ttim mu-
halefeti yasaklaü"

Konu inang özgürltigil, dü$ünce
özgilflitgü yani demokrasi olunca tüm bu
gergekleri göImek ve bunlafl telafuz et-
mesini ö$rennek gerekiyor. Aynca bir
qeyin dotsu olabilmesi igin illahi M.
Kemal destegi $rt degil. M. Kemal de
bir insan, Herkesin bir beyni var.
Önemli olan onu dofru yolda, insanük
ve gergek yolunda aynm yapmadan kul-
lanabilrnektir.

Bunun igin, Ktirtlerede Ttirtler kadar
deger vermek; onlann taleplerini anla-
mak gerekli defil mi? "Gergek agkma
!" diyerek...

Eylül 1991
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Merhaba Yoldaglar !

Dergimizin yayn hayatmtn 3'cü yilrna girmesi dolayrsryla sideri kut-
larken bazr elegtirilerimde (olumlu ve olumsuz) olacak.

Dersimizin peryodik olarak erkmamasr büyük eksiklik. Elbene
binakr-m olumsüzhiklar, (maddi, rirenavi ve teknik eksiklikler anlamda)
vardu ama, ne pahasrna olursa olsun düzenli bir peryoda tutturmak ge-

rekir.
Dergiyi okuyuculann yazrlan veya konuk yazarlann yazrlanyla zen_-.

ginlegtriiäbiliriz samyorum. Derginin igerik olarak daha zengin ve gegitli
ölmasrnr bekliyoruz. Bu konuda yeterli birikimimizin var oldufuna
inanryorum.

T, Sosyalist gizgisi-dergisi bütün olanaksrzhklara ve eksiklere
rafmen Rürdistän Ulusal Kurtulug mücadelesinde yeni bir soluk
oläugtur. Sekterizimden, ilkel milliyetgilikten ve do[matizimden uzak,
Markiist-Leninist bir yaklagrma iahip gizgisi ile KÜRDISTAN'In
Ulusal ve Toplumsal kurnrlügu igin bir ganstr. Bunu en iyi gekilde
deferlendirmöliyiz. Bir umuttur ki, qu anki ideolojik-politik. gizgisini
kararh bir Eekilde savunup, ona uygun pratik faaliyetlerini hayata
gegirebildifi oranda, umutlar gercete dünüEecektir. Ve bunu yaP9akta
biiler igin hayati bir görev, tarihi bir sorumluluktur. Yeterki pasifizmin
batafrna saplannlyahm ve gärevlerimizin bilincinde olahm.

Derginin, bu gizgisini sürdürmesini, dotmatizmden uzak, marksizmi-
kninizmi bilim olarak algrlayan ve onu ülkemizin ve gatm kogullanna
uygun olarak ele alan yaklagrmrmn devam ettirmesi; Kürdistan Ulusal
Kunulug mücadelesi igin yeni bir soluk olmacatr inancr ile baganlar di-
livorum.

Heval Mirzali/istanbulwww.a
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..KONFERANS'A ROJHILATA NAVIN''

LiSTiKEN EMPERYALISTAN

Ev büyer€n salOn dawi Yä lt
Sovyetä 

', 
qerö sar (drjmrnatiYa

mabina Sovyet ü welat€n empery-
alist) ir rüy-ö drnO rakrr ü deri h
hevkaiiya är mabina Sovyet ü ern-
peryalistan da vekn

Weki t0 zanin gareserlonna lciza
Xelicö h hevkariya SovYet, Eme-
rika ü Welat€n Rojava -bt taYbeti
Emerika ü Sovyet br hevkariYek
siyasi, Emerika ü Welat6n Rojava
iibr hevkariyek siyasi ü legkeri- ü
br orstglnva hrn dewlewtÖn ereb
p€li trai I-ä ev hevkari br gert€ kü

irgti ;er "aqti" h Rojhlaa Navin br
ci brbe fk hat.

ho hin ji zelal xuya üke kü van
dewletan h ser kijan prsan lt hev
krrne ü br navä "aqtiy€ ji bo
Rojhrla Navin" gt drxwazrn
brböjm.

Wusa xuya ye ku Emerika,

Sovyet ü Welatön Rojava, dt nav
xwe de h hevkrnne ku, e.yv6 Ptgti
ser plrsa dr mabina lsrail ü
äewl-wt€n ereban da br awaki re-
formist gareser btkrn. B€guman
hrn soz ü tawiz ji dane dewlet€n
(Suriv€, Mrsrr ü Suudi) ereb, kü
öw€ i€'orrs€ Qareser btktn. Wek
nrmüne;'Welat€n Rojava ü Emeri-
ka, jr rol€ kü Suriy0 van salön
dawiyö h Lübnan€ &lizö ra b€deng
dminm.

Roja iro Emerika ro16 Polis€
drnO drlize. Her qrqas Welatön
Roiava ii drxwazrn dr vö listik€ da
rcläki y;kdengi ü br h€z brlizrn ji,
srrani iro dr destö Emerika da Ye.
Em vö yek0, dr "Konferansa
Roihrlata Navin" da drbinrn. Eme-
rikä, br zanati Welat0n Rojava h
dervavi insiyatifa "Konferans"ö
hiEun. Iro qeionna Konferansö ji,
brserkehna wB ii dr dest0 Emerika
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tekosina sos:valist 46

{a ye. Wek serkefteki ger€ Xelicö Washintong p€k hat, xuya krr küEmerika rolek wusa li xwe
drbim ye. naq Israil jr v€ yeli€ raji amade nine'

lro ursa emperyalistan jr h€z€n
gep ü lereket€n sosya.list nine, 16 jr
bo roj€n p€9 ji jr nrha da hazrnya
xwe drhn. Ewan jr gagiy€n xwe
y€n diroki gelek ders helgftrne. Jr
bo kü hözön sosyalist (wek qorega
Oktoberö 1917i nekanbrn öardin
xurt blbrn ü br awaki radikal
pus€n cini ü netewi garcser nekrn,
emperyalist dxwazrn van prsan br
xwe, br awaki reformist ü
gr€day€ xwe gareser b*rn. Prrsön
Rojhrlata Navin iro dr v6 merhelö
da ne.

Lö h aliyö drn, tu t€lön kü
welat€n ereb brkanbrn xwe p0
brgrrn ji neman. hgri büyer€n h
Sovyet, Suriy0 br tena xwe hser
p1$tö ma ü jrbo vö ji roj br roj xwe
nezrki Emerika krr. Filistini ü
Urdun ji jr ber kü prgta Saddam
grun, deng€ wan dr gewriya wan
da maye ü boga xwe drxrn nav
nrg€n xwe. Herweha welatön ercb
iro mecbinn kü gori muzika em-
peryalistan brreqrsrn. Israil ü
dewlet€n emperyalist ji jr vö yek€
xeberdar tn ü ! bo v0 ji drxwazrn
v€ frrsend€ br kar bimn. Ev, jr bo
wan finendek pr mean e.

Dewlet€n ereb heyani gend sal
berO dteoun "em dewleta Israil h
Rojhrlita Navin qebul nakrn." L€
ew iro drbäjrn; "eger Israil axa me
brde me, em ji dö agitiy€ brdrn
Israil." [,€ dr civina s€vem kü h

'Durütiya Emperyalistan
Herweha hrm dema kü ger€

Xalicö germ bü ü hm ji prgti$er
prr kesan ü dewletan qala konfe-
rensek€ jr bo Rojhrläta Navin
drkrnn ü drgorrn; "drv€ a5ti h
Rojhrlata Navin p€k b0. Jr 6o vö
yek€ ji konferansek jr bo Rojhrlata
Navin P€wist e." Prraniva wan
qala kurdan ji drkrr ü drgotrn;
"drv€ kurd ji begdari konferens€
brbrn; b€yi kurdan prsa Rojhrlata
Navin qareser nabe."

Dr dawiya meha Qrriya pegin
(30.11.1991) a l99l'an da "Kon-
feransa Aqti ya Rojhilaa Navin" h
paytexle Ispanyö h Madridr€
crviya. L€ qr mlxabrn kü her trm
kurd disa jr "birkrnbün". Her
grqas konferansa kü br dest€ em-
peryalistan p€k t€ n*are prrsa
Kurdan ü Kurdrstanö gareser brke
ii, lö b€deneiva wan hser Drrsa
Kurda, durOiiva wan drde iuva
krnn.

Yän kü prgtgrtiya Saddam h
hember H€zän Hevgmi d*mn Fi-
listini ü Urduni bün ü y€n ku
dxweshn h diji Saddam br H0z€n
Hevgrti ra tev $er hkrn ji Kurd
bün. L€ y€n ku beEdari "Konfe-
rans"e drbm (an ji tön dawetkrnn)
Filistini ü Urdüni ne, ü yön ku h
ser prgte ten tenkanün ji Kurd rn.

Ev bag dtde xuya krnn ku
dost€n gelö kurd tune; br k€masi
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H€zön Hevgrrti ne dostiya xwe
gan drn br vekiri xuya krin da.
R0xrstrn ü partiyön Kurdan ji
nekann xwedikariyO h geld kurd
brkm. Eger ne wusabüya, dema
kü Konferansö dest p€ ku, pani ü
renstCnCn Kurdan ji yö gotrneke
xwe jr drnö ü alem€ ra brgota. L0
gr mrxabrn weki ku h Rojhrlata
Navin tu onsa kurd ü Kurdrstan€
tunebrn, lieseki dengö wan nebi-
hist.

Ev yOka trgteki dtn ji cardtn üde
xuya kmn ku, baweri br emperya-
listan nabe. Drv€ kurd siyaseta
xwe brxwe brmeginin. L0 rewga
&nö ji brün ber gavan. Eger em
biryarek€ brgrrn dw€ ne jt bo ku
hrnek wusa drxwazrn, lö jt bo ku
wusa pöwist e. I€ gr mrxabrn ku
em kurd her um h gora daxwezön
hrneka biryara drgnn. Wek
numüne; gelo grma em h
Kurdrstana Bagür serxwebüne ilan
nakrn, em h h€viya k0ne ü 9r
drp€n? Ma ne Iraq€ deri lt me
grrtiye ü embargo daniye . De
fermo sedem hene, gav€ bav€je;
bersivö brde Iraqö ü serxwebünö
ilan brke.

Ger mrov, br kolonyalistan ra
br daxwaza serxwebünö rünigt br
federesyon radr be; mrov bt fede-
resyonö rünigt br otonomi radr be.
Lö ku mrrov br otonomi r0nigt br
dest0n vala radlbe jl masö. Iio h
Kurdistana Bagür stratejiya otono-
miy€ br inatkari te jiyandrn. lf iro

Kurdrstana Bagür, ne inatkariya
otonomiy€, inatkariyek jr bo serx-
webün€ pOwist e.

Brla drn€ ü alem zambe ku.
heyani prrsa Kurdrstan€ br awaki
radikal gareser nebe i weki her
mrleti kurd ji azad ü serbrxwe
nebrn, agti h Rojhrlata Navin p€k
nay0. Brla disa drn€ ü alem zantbe
ku, hna Kurdrstanö ne bes ptrsek
hrndrrö Iraqö ye, ne bes prrsa
Rojhilata Navin e ji, prrseka nav-
netewi ye. Jr bo van sedeman
berprsiyar€n m leteki bt 25 mily-
onan n*anrn dr Konferansa agti ya
Rojhrlata Navin'da gr brgnn. Jr ber
kü, ew devlet€n (Emerika,
Welatön Rojava ü Rusya uwd.)
ku seroketiya Konferans€ drkrn,
drxwazrn prsa Kurdrstanö wek
prsek hundr€ ew dewlwtän kü
Kurdrstan igqal ü parge krnni da
brmine. Jr ber ku, Kurdrstanek
serbxwe ne jr bo feyda wan e.

Qend Gotrn ji Lr Ser Wan
Hez ü Kes€n Kü Baweriya
Xwe Br Emperyalistan
Drhanin ü Tinrn.

Dema qer€ Xelic€, dr nav
Kurdan da sä nerin heb0n:

Nerinek ew bü ku drgot: " Drv€
kurd xeteka serbxwe brdominrn, -
me br xwe ji ev xeta drparast-.
$e€ Kurdan h üj rejima Iraqe jr
be10 ü pag€ ve her häye ü p€wiste
iro ji br awaki serbxwe her berde-
wem be".
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Nörina duemin ew bü ku drgot:
"Drv€ kurd h gel h€z0n pegverü lr
drj emperyalistan ger brkrn, (qey
gora wan rejima Iraqö p€gverü bü)
yan ji drvö kurd dr vi wari da Eer€
rejima lraq€ nelon".

N€rina söemin ew bü ku drgot:
"Dvö lcurd br häz€n hevguti ra tw
ger€ xwe brmeginrn ü br wan ra
hevkari brkrn". Gora wan hevalan;
"ev firsendek bü, rewga dtn€
haubü guhartrn, kar€ emperyalis-
tan br Kurdan sekrni bü".

Ev y0ka jrbo wan tör drlor ku
baweriya xwe br emperyalistan
bimn. Dema me xeteka sertnxwe
drhani zrman, va hevalan em b€
brngehi sucdar dil<rnn ü br mera
drgotrn; "wün prgtgriya Saddam
&ktn".

L,ä rewg iro zelal e. $erö Xelic€
tewa bü, Qral€ Kuweytö hat ser
nefta (petrol) xwe, neft herzan bü
h drn€, feb,riq€ emperyalistan kar
drkrn, legkerö Emerika br hisek
"qehremani ü serkevti" vegeriya
welat€ xwe ü jr bo wan $er teva
b0. L€ ger€ Kurdan ü Kurdrstan€
her berdewarne, kurd her bfoare

ne, br milyonan surgün bün ü
hustuvö xwe h ber kolonvalistön
Iran ü trkiye xwar krnn. kurdan
nan xwastln, l€ wan gule l0
barandrn. Br hezaran kurd Eehit
bün, Kurdrstan weran bü.
Zarok€n kurdan her h ser€ giyan jr
serm€ ü brrgi ra ümrnn. L€,
jüo'agtiya Rojhdata Navin" kon-
ferans p€k tö, Kurd ne tev6 ne ü
prsa kurdan jr t6 da n€ zrman.

Lö geli hevalno, ka y€n kü we
prqta xwe day€. Qey wan
nedrbihist ü nedtdi halö Kurdan;
ewan grma br nalina zarokön
kurdan nehatm. Yan emperyalist ü
kolonyalist her wusane l€, jt ber
ku yö we bawariya we br we
tuneye wün her um Gn xapandrn ü
br xelkö ku neyan kurdantn bawer
drlon.

Ev bOyei€n salO dawi yäl zela
xuya krr kü; ger kurd br xwe
bawer nekrn ü gor wö ji politik ü
stratejiy€n xwe tayin nekm, qet br
ser nakevrn. Deriy€ her konfe-
ransö ji y€ h kurdan b0 guun e.

h ber v€, h Kurdrstan tevgerek
serbrxwe ü radikal oöwist e.
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