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Sayın Okurlar, 

12 Eylül 1980'lerden sonra,Türkiye ve Kuzey Kürdistan dev -

rimci hareketinin yeni bir döneme girdi~ni defalarca belirttik. 

Bu yeni dönem;dagılma,çözülme,parçalanma dönemi oldu.Di~er bir 

yandan da,toparlanmanın sa~lanması için gerekli çabaların göste

rildigi ve dönüşümcü anlayışların yaratılmaya çalışıldıgı bir 

süreç oldu. 
ALl BIZGAR! Hareketi'de 12 Eylül'den sonra,önemli ve büyük 

deprasyonlar yaşıyan bir hareket oldu.Bütün toparlanma,dönüştür

me ugraşlarına ra~men,dagılma ve çözülmenin önüne geçilemedi~i 

hareketlerden biri oldu.Bu süreçte:ideolojik,siyasal ve örgüt

sel ayrılıkların belirledi~,e!!;ilimler ortsya çıktı.Unsurlar 

ba~ımsızlaştı,davayı terkedenler oldu.Devrime,sosyalizme güven

sizlik duyanlar oldu. 
1981 yıllarının sonlarında,hareketimiz içinde tasfiyeci bir 

egilim gelişti.Bu egilimin'başını,MK'den bir arkadaş çekiyordu. 

Bu e~ilim,ülke topraklarında,içinden geçti~imiz dönemde,mücade

lenin geliştirilmesinin mümkün olmadı~ını savunuyorlardı. 

Bu egilim,daha sonraki tarihlerde,Avrupa'da "Berbange Kur

distan"(B.K) çevresinde toplandı.B.K'nın l.sayısında görüşleri

ni açtılar.Ondan sonra,yayını devam ettiremediler.Birinci sayı 

da ileri sürülen görüşleri herkesin okuması gerekir.Qünkü, bu 

çevre,tasfiyeci davranışlarını düşünsel plSnda taçlandırmışlar. 

Ustelik,ibret verici görüşlere de sahipler. 

Biz Y~!~!IA SOSI~~ A KURD!S~AN olarak,bu arkadaşlarlar

la ya da"çevre" ile,herşeyimizi bitirmiş de~iliz.Di~er çevre,e

~ilim ve unsurlar için oldu~ gibi,bunlar içinde hesaplarımız 

vardır.Ama,bu "çevre" ile hesabımız daha özgün bir hesaptır.ör

gütleme Komitemiz,Kürdistan'da güç-eylem birlikleri ve siyasal

örgütsel birlik sorununu tartışıp karara ba~larken,sorunun bir 

boyutunuda:dünden içinden geldi~imiz örgütsel-siyasal yapıdan 

gelen ~nsurların,çevrelerin ve egilimlerin durumu; onlarla bir

lik sorunu olu~turdu.Alınan kararın,bu boyuta ilişkin kesiminde 

şöyle denilmektedir; 
"Bu çalışmalarda (güç-eylem birli~,siyasal-örgütsel birlik 

çalışmalarında-YS),dün birlikte olduğumuz arkadaşlarla ve e~i

limlerle ilişkilerin sınırlarının tayin edilmeside önemlidir: 
"Biz,o arkadaşlar ve eğilimlerle de,böyle bir ortak çalışma 

içine girebilece~imizi her zaman belirtmişizdir.Bugün de bunu 
savunuyoruz.Bu e~ilimlerle ve arkadaşlarla birlik çalışmalarına 
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girilmesi halinde; 
"s-Bugünkü örgütsel,siyasal farklılaşmaların görülmesi gerekti~inin ve görece~imizin bilincindeyiz. 
~-Gerek bizim ve gerekse o arkadaşların,siyasal ve örgütsel olarak kendi bünyelerindaki farklılaşmaları,her düzeyde ~eçerli olan,ba~layıcı belgelerle göstermeleri,sorunların çözümünu kolaylaştıracaktır ••• " 
Elbetteki herhangi bir çevre,e~ilim ve örgütsel yapı ile bir

lik çalışmaları içine girilirken;ayrılık ve birlik noktalarının 
netleştirilmesi büyük önem taşır.Bu da,karşılıklı tartışma ve i
deolojik mücadele ile mümkün olur. 

Bundan dolayı-şartlarımızdan dolayı gecikmiş olmasını da gö
rerek,Berbange Kurdistan Çevresinin görüşlerini eleştirmaya ça
lışaca~ız. 

Bu yayınımızda,Botan ~u~l•nin b~ görüşiere ilişkin eleşti
risini sunuyoruz. 

!çinden geldi~imiz yapının dününün de~erlendirilmesi,bizim 
de~er biçti~imiz ve gerekli gördü~ümüz bir durumdur.Bundan dola
yı,Mayıs 1984 Yol Ayrımı'ndan sonra da,Ala Rızgari siyasi hare -
ketinin geçmişini degerlendirmeye tabi tutaca~mızı ilkesal plan
da benimsedik9bunun gereklerinin yerine getirilmesi içinde:örgüt 
içi ve kamuoyuna açık yayınlarda,dünümüze ilişkin belli boyutla
rıyla de~erlendirmeler yapt1k.Daha bu görevimiz de son bulmuş de
~ildir. 

Bu konuda,n.QIID1L yoldaşın gösterdi~i bir çaba var.Bu çaba 
sonucunda vardı~ sonuçlar var.Bu sonuçların sentezleşti~ yazılı 
görüşlerini devrimci-demokratik kamuoyuna ve kitlelere sunmayı ya_ 
t'arlı gördük. 

Bundan böyle de 1 bu soruna ilişkin tüm yoldaşlarımızın görüş
lerini olanalı:larımız elverdikçe yayınlamaya devam edece~z. 

SOHüillE l~DE S!IA&L lUR SAVıilUü.: Düşmanı Korkutan en
büyük silah. 

"Olkemizin,halkımızın en iyi evlatlarından önemli 
bir bölümü şimdi Cuntanın işkencehanelerindeler. 
Cunta,bu insanlarımızı ve düşüncelerini çoKert
mak için ne kadar insanlık dışı uygulamalar var
sa yapıyor.Bu insanlırımız tarihi bir görevle 
karşı kartıyalar;UI~üN BlÇll~ direnmek,devriaci 
düşünceleri ve onuru korumalı:.Elbette ülkemiz dev
rimcileri ve halkımızda,bu onurlu insanlarını ko
rumak,onları terketmemek ve mücadelelerini des -
teklemek,güclendirmek zorundadır."(a.b.ç.)(Rızga
riya Kurdistan,l4/l5.Sayısı,l98l,s.l0) 
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12 Eylül 1980'de Cuntanın yönetime el koymasının en önemli 
nedenlerinden biri,Türkiye ve K.Kürdistan'da devrimci hareketi 
bastırmaktı.Bu hedefini,Milli Güvenlik Konseyi'de,ilk bildiri
sinde,hiç bir mu~laklı~a meydan vermeyecek şekilde açıklamış -
tır.Cunta,bu hedefine uygun bir biçimde de,uygulamalarını ger
çeklettirmeye çalıştı. 

Devrimci hareketin bastırılması demek,sadece ve sadece de~ 
rimcilerin,yurtseverlerin ve sosyalistlerin tutuklanması,katl
edilmesi;kitlelerin varolan hareketliliklerinin,eylemlilikle -
rinin sona erdirilmesi detildir.Evet,bu yan,devrimci hareketin 
bastırılmasında en önemli ve maddi yanlarından birini oluşturur. 
D~r en önemli yanlarından biri:Ba~ımsızlıkçı,özgürlükçü, de
mokratik ve sosyalist düşüncenin kitlelerden tecrit edilmesi , 
etkisiz hale ı:;etirilmesi ve itibarsız,onursuz hale ~;etirilme
sidir. 

Sömürgeci,faşist askeri cunta:her iki uygulamayıda birlik
te yürüttü.Bir yandan,devrimcileri,yurtseverleri,sosyalistleri 
tutukladı,işkence etti ve katletti.Di~er yandan;kitleler için
de ve hapishanelerde devrimci,ba~ımsızlıkçı,demokratik ve sos
yalist düşünceleri etkisizleştirmek,itibarını ve onurun~ kır -
mak için her türlü uygulama yaptı.tstiklal Martı ve Atatürkçü
lük hareketini başlatarak,kitleler içinde Kemalizmin-Atatürk -
çülü~ün,faşist düşüncelerin resmi ideoloji olarak güçlenmesi , 
kök salması için: e~itim-ö~etim kurumlarında,basın-yayın or
ganlarında;ideoloji,kültür üreten tüm ~~uluşlarda yeni düzen
lemeler,de~işiklikler yaptı.Bu def';işiklilclerin kurumlarymasını 

sa~lamak için,yeni faşist yasalara işi ba~ladı. 
Cunta,l2 Eylül öncesinde başlayan,sürdürülen yasaklara ye

ni yasaklar ekledi.Denilebilinir ki,Türkiye ve K.Kürdistan tam 
bir yasaklar ülkesi oldu.Bütün devrimci-demokratik,ba~ımsızlık· 
çı ve sosyalist düşünceleri yayan,inceleyen,geliştiren tüm ya
yınlar yasaklandı.Bu yayınların sahiplerine,Yazı İşleri Müdür
lerine ve bu yayınların etrafındaki kümelenenlere yargılamala~ 
da büyük cezalar verildi. 

Ountanın,devrimci-demokratik ve sosyalist düşünceleri yok 

etmek istemesi;itibarsız ve onursuz hale getirmek istemesi ey
lemine karşı yeterli mücadele geliftirilemedi.Çünkü,bu tür ku
rum,kuruluş ve örgütlenmeden de yoksunluk sözkonusu idi.Bundan 
dolayı,resmi ideolojinin kitleler içinde etkinlik sa~laması k~ 
laylıkla oldu. 

Yeraltı yayınlarında sürdürülen çalışma ve mücadele olduk
ça yetersiz hatta bir dar çevreyi aşmayan niteliktedir.Yurt 
dışı basının geliştirdi~i mücadele,sa~ladı~ı ideolojik ve kül
türel birikimlerde yeterince -hatta hiç denilecek ölçüde-kit -
lelere gitme durumundadır. 

Hapishaneler dışında durum bu. 
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Resmi ideolojiyG karşı,en etkin mücadele alanlarından biri 
de:h3pishanelerdir.Bu anlamda,Türkiye ve Kürdistan'da hapisha
nelerde ;devrimci, bat:;ımsızlıkçı ,yurtsever ,demokratik ve sosyalist 
düşüneelerin onurunun kor,,ııı.rııası ,itibarının yükseltilmesi; resmi 
ideolojinin alanının daraltılması mücadelesinde de istenen ölçü
lerde bir düzeyin tuturulamadı~ı görülmüştür.Çok az sayıda siya
si hareket ve her siyasi hareket içinde de çok az sayıda insan ; 
1700'den ~'rançois Babeuf'ten başlayan ve Dimitrof ile uluslara -
rası karakter kazancın siyasal tutumc~ takındılar,resmi ideolojiye 
karşı cepheden saldırı ve mücadele içinde oldular. 

Diyarbakır Sıkıyönetim Askeri ~!ahkemesi Savcılarından Turgay 
ÇAGLAR tara, . .'ından 132 sahi:~e olarak hazırlanan !ddianame ve 156 
(Yüzelli altı) yurtsever,dcvrimeinin "yargılanması"yla devam e
den "RIZGAR!-ALA RIZGAR! DAVASI"nda,bir gurup yurtseverin tutuml! 
da~direncen .onurlu bu tutumun bir parçasıdır.Hareketi 
mizin geçmişteki mirasının,l2 Eylül öncesi ve sonrası saptadı~ı 
politikasının bir sonucudur. 

"Rızc;ari-Ala Rız3ari davası"nda bir gurup genç insan,kendi 
örcütleri olan Anti-Sömür~eei Demokratik Kültür Dernekleri'ni 
(ASDK-DSR'i) savunmuşlardır.Bu gurup içinde yer alan insanlar , 
ABDK-DER'in kurucu ve yönetieili~ini yapan insanlardır. 

Bir gurc~p yurtsever devrimeinin savunmaları,düşmanı korkutan 
en büyük silahlardan biridir.Di~er tüm siyasal savunmalar gibi , 
faşist-ırkçı resmi ideolojiye vurulmuş bir darbedir. 

BU savunma,kilotlar içinde,binbir türlü tehlike göze alına
rak,sıkı aramalardan ve baskılardan sonra mahkeme huzuruna ge
tirilmiştir. 

Bu sa~cınmanın yayınlanmasında geç kalınmıştır.Geç kalışının 
nedenlerini·, okuyucularımız ,harelcetimizdeki gelişmelerle ilgili 
yazılanlarda bulabilirler.Geç kalmı~ olsada,yayınlanması:sömür
geeilere,işbirlikçilerine karşı "sıkılmış bir kurşun" olacaktır. 
Bu bilinçle hareket ediyo~ız. 

Bu savunmanın yayınlanması:tutukevlerinde,işkencehanelerde 
direnenlerle dayanışmanın en somut ifadelerinden biridir. !dam 
edilen,katledilen ve hapishanelerde şehid edilen devrimcilerin, 
yurtseverlerin ve sosyalistlerin anılarına saygıdar,onları ya
şatmaktır. 

Bu savunmayı yayınlarken,bazı konularda kısaca açıklamalar
da bulunmak yararlı ve açımlayıcı olacaktır. 

12 Eylül öneesi Politikamız: 

Kürdistan Solu'nun,l965'lerden sonra şekillenmeye başladı~, 
1969'da belli bir örgütlülü~e kavuştu~u bilinmekte.l969'da kuru
lan Devrimci ~o~u Kültür Ocakları (DDKO),l971,26 Nisan'ında ka-
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patıldı.Yönetici ve kurucuları tutmclandı.Bu 1 aynı zamanda,bir cun
ta dönemiydi.Bundan dolayı,sadece DDKO yönetici ve kurucuları de
~il,Türkiyeli ve K.Kürdistanlı tüm devrimciler,yurtseverler ve s~ 
yalistler tutuklanmışlardı. 

1971 sonrası yenilgi dönerninde;bugünden ~arklı olarak,devrimci 
hareketin gö:yçle,si hapishanelere taşınmıştı.Bu anlamda,hapishaneler 
deki ııriioade/~daha hayati,daha belirleyici bir rol yültlenmişti. V; 
dolayısiyle,hapishanedeki ve mahkemelerdeki tutum çok önemliydi~. 
Bundan dolayıdır ki,hapishanede ve mahkemelerde takınılan tavırlar; 
ayrılıklar,guruplaşmalar ve giderek 1974 sonrası örgütlenme zemin
leri yarattı.Bunun yanında;devrimci,yurtsever,demokratik ve sos1a
list ·düşüni~lerin itibarının ve onurunun korunması:l974 sonrasında 
llliioad:ele? içinde yer alan unsurların yerlerini,konumlarını ciddi 
bir düzeyde belirledi.Her ne kadar,ara boşluklardan ve fırsatlar -
dan yararlanarak;hapishanelerde teslim olan,ys da pasif tutum içia 
de olanlar,parti,örgüt ve hareketlerin önderli~ine yükselmişlerse 
de,bunlar istisnaları oluşturmaktadırlar •• 

DDKO Kurucu ve Yöneticileri olarak; devrimci-demokratik,soSY.!!, 
list düşünce ve örgüt savunuldu.lddianameye cevaplar ve mahkeme 1 

yargıtay savunmaları binlerce sayfayı tuttu.Bunların bir kısmı,KQ 
MAL Yayınevi'nde yayınlandı.l97l'lerdeki bu tutum,farklı 4avranış; 
ayrı örgütlenmelerin ortaya çıkmasında maddi güç birikimi açısın -
dan ciddi ve belirleyici bir etken oldu. 

Bu anlayış daha sonraki tarihlerde de devam ettirildi. 
-1976°de RıZGari Dergisinin Yazı İşleri Müdürünün "yargılanma

sında; 

-1976'de Ankara Devrimci-Demokratik Kültür Derne~i (Ankaıe DD
KD) Kurucu ve .Yöneticilerinin "yargılanmasında", 

-1976'dan sonra KOMAL Yayınevi için açılan davalarda, 
-1979'dan sonra görülmeye başlanan AlA RIZGARİ sahibinin dava-

sında, 

-1974- 12 aylül 1980 tarihleri arasında ş~ veya bu eylemde tu

tuklanan taraftarlarımızın,yoldaşlarımızın "yargılandl.kları" dava
larda, 

DDKO davası yargılanması döneminde takınılan tavır,tespit edi
len politika sürdürülmüştür.Bu yargılanmalarda,sömür~eilere büyük 
şamarlar indirilmiştir,yüzlerce sayfalık siyasi savunma metinleri 
ortaya çıkarılmıştır. 

DDKD'nin "yargılanması" sırasında,Genel Başkan Paşa Uzun'un 
tutumuda bu gelene~in ve politikanın bir devamıdır.lçtenlikle des
teklendi, omuz verildi ve mahkeme huzurunda yapılan saV1lnma Rızgar,!. 
ya KURDlSTAN'da kamuoyuna duyuruldu. www.a
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12 Eılül 1980 Sonrası Politikamız: 

Uzunca tahlillere ~irmeden,anlayışımızı,belgelerden aktaralım. 
MART 198l'de bütün örGUt birimlerine iletilen karar: 

"Tutukevlerinde,zindanlarda verilen mücadele veya bu alanda ya 
pılan çalışma,devrimci mücadelenin en önemli,en çetin parça = 
larından biridir.Kısacası,tutukevleri,bütün çalışmaların can 
damarını oluşturan siyasi çalışmanın en önemli alanlarından 
biridir.Ayrıca,devrimci hareket için ve kadro unsurlarının de
nenmesi için,en önemli kadro devşirme alanlarıdır.Zindanlarda 
olumlu bir sınav vermeyen unsurlar ~ iyi devrimciler ola -
mazlar.Bunun için,siyasi tutuklulara ve tutwclu yoldaşlara sa 
hip çıkmak,onlara yardım etmek,dayanışma içine cirmek,onları
denetlemek,bu dönemde temel ve esas çalışmalarımızdandır. Bu
nun için; 

"a-Hapishanelerdeki Zaşist işkence,baskıları ve bilurnum uy:::;ula 
maları teşhir etmeliyiz.Buna ba~lı olarak: -
-Halk kitlelerinin yo~un bulundu~ yerlerde siyasi propa~a~ 
da ve ajitasyon çalışmasını gizlilik koşullarında yaygın 
bir hale getirmeliyiz •• 

-HapishaneleDdeki baskı,işkence v.b. uygulamaları bildiri v. 
b. araçları ile teşhir etmeliyiz.,u bildirileri Merkezi ön
derli~e ve Rızgariya Kurdistan'a ıletmeliyiz. 

-Hapishanelerdeki bütün direnişleri,bütün araç ve zereçleri
mizlelher türlü siyasi çalışma yöntemimizle desteklemeliyiz. 

-Tutuk u arkada~ların,tutukevlerindeki baskı,işkence uyB~la
maları ile ilgıli olarak mektuplar yazmalarını gerçekleşt~ 
maliyiz. (Eunlar,hareketimize bağl:ı. unsurlar olabilece~i r;i
bi,di~er siyasi hareketlerin unsurl~ı veya belli bir ~a
si g~uba ba~lı olmayan yurtsever unsurlarda olabilir.) Bı 
yazıların ve mek~ıplar:ı.n en kısa sürede Merkezi önderli~e 
ve R:ı.zgariya Kurdistan'a iletilmesi sa~lanmal:ı.d:ı.r. 

"b-Hapishanelerde mücadele veren yoldaşlarımızın maddi ihtiyaç
ların:ı.n kar~ılanmas:ı. için azami çabay:ı. şartlarımız içinde 
göstermeliyız.!LKE,tutuklu yoldaşlarımızın maddi ihtiyaçları 
nın her hal ve ~artta karşılanmasıdır.•~endimiz yememeliyiz~ 
onlara yedirmelıyiz"."Kendimiz giyinmemeliyiz,onları ;:;iyin
dirmeliyiz".Eunun için: 
-Ailesinin maddi durumu iyi olan yo~daşlarımızın,ailelerinin 
yardım yapmalarını orsanizeli bir fakilde sa~lamalıyız. Bu 
Durum,hareketimize,yoldaşlarımıza maddi bir destek olmasıntn 
yanında,kitleyle ba~larımızın geli~tirilmesinde de önemli 
bir vasıta olacakt:ı.r. 

-w.Bütün yoldaşlarımızın maddi ihtiy~çlarını karşılamanın zo
runlulu~" prensibine ba~lı olara~,yoksul yoldaşlarımızın 
veya ailelerinin yardım etmedi~i ttim yoldaşların maddi ih
tiyaçları karşılanmalıdır. · 

"o-Mahkemelerdeki hukuki işlerin düzenlenmesi de,ihmal edilmeme 
si gereken bir durumdur.Fakat bu iş,içinde bulundu~umuz ko= 
şullarda büyük ve sonuç alıcı bir iş olmadı~ınıda bilmek zo
rundayız.Ama bu işler,sonuç alıcı olmazsa bile,tutuklular i
çin önemli bir dayanışma ve moral aracı oldu~u da bilmek 
zorundayız.Eunun için: 

:f:::::::::~ 
"d-Tutukevlerindeki arkadaşlarımızın serek cezaevinde ve gerek

se mahkemelerde mücadeleyi boyutland:ı.rması;hem kadrolaşma, 
hemde mücadelenin hedefine varması için bir gerekliliktir.A
ma,bu mücadeleyi geliştirirken,"sol",sivri davranışlardan ka 
çınmak ve yanlış e~ilim(lere) karşı mücadele etmek ne kadar-www.a
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zor·.ınluysa, bu konuda s aif; çiz:oide mahkUııı edilmelidir .Bunur 
için: 
-Siyasi savunma yapmak zorunda olan her unsur ve arkadaş 

gurubu siyasi savunma yapmalıdır. 
-Siyasi savunmanın,deşifre olmayan unsurlar tarafından 
yapılmasında fayda yoktur,tersine zarar verici bir ta -
vır olur.Ama,bu durumda olan arkadaşların devrimcili~i, 
·Kürtlü~ ve yurtseverli~i red temelinde bir tavır Geli~ 
tirmaleri onay görmeyece~i gibi,gelecek günler ve için
de bulunulan şartlar açısından güveni sarsar,kadrolaşm~ 
yı zaai'a u!tt'atır. 
Deşifre olmayan unsurların,teslimiyetçi olmayan 1öntem
lerle kendilerini (cezalardan kurtarmasalar bile) koru
maları,gelecek günlerde ill~al,gizli çalışma açısından 
önemli bir şart yaratır. 

-Hapishanede varolan baskı,işkence v.b. uygulamalarına 
karşı uy3un metodlarla,do~u bir çizgide mücadele geliş
tirilmelidir. 

MAYIS 1981 1de bütün Bölge Komiteleri'ne bildirilen karar: 

"Hapishanelerdeki tutum,mahkeme ve hücrelerdeki tutum üzer6 
ne daha önce yetkili arkadaşlara kararımız iletilmiştir.BÜ 
kararın bugüne dek içerdeki arkadaşlara iletilmemesi eleş
tiriyi gün4emleştirir.Ajrıca,içerdeki arkadaşlarımızın 1hareketimizin bu konulardaki tutumunu bildikleri halde,bır 
kararsızlık içine girmeleride olumsuzluktur. 

"Bunun için: 
"a-Bapishane ve hücrelerde,~artlara uygun tutumların takınıl

ması hem hareketimizin bır ilkesidir,hemde devrimci ol
manın zorunlu bir şartıdır.Ama,Sa~•a kaymamak nasıl ge -
rekli ise,~ol'a kaymakta içerdeki arkadaşlar,devrimci ha 
reket ve hareketimiz içinde tehlikelidir.Duyarlı olunma= 
lıdır. 

"b-Mahkemelerdeki tutumun siyasal olması genel bir ilkedir 
ve öyle olmalıdır.Buna ba~lı olarak,ASDK-DER yöneticile
ri ve Ala Rızgari'ci oldukları kesinlik kazanan arkadaş
lar ideolojik ve siyasal tutum içine girmek zorundadır -
lar.P.UZUN arkadaşın tutumu en somut (Y~ıa örneklerden 
bi4idir.Geçmişte DDKD'lerin ve DDKO'ların tumlarıda ar 
kadaşlarımızın mirasıdır,ona sahip çıkmalılar,o mevziyi
korumalıdırlar.Ama örgütsel ilişkileri saptanamayan arka 
daşlar,yine siyaaallı~ elden bırakmıyacakları gibi,"Kürt 
degiliz","devrimci de~iliz","sosyalist degiliz" gibi tu
tumlar içine giremezler.örgdtsel ilişkileri saptanan ar
kadaşların kendi kişiliklerini koruma yanlışına düşmele
ri,bir dar görüşlülük olur.Qtinkü,örgütsel ilişkileri sa~ 
tanmayan,saptanamayan,bildiri da~ıtanlara 'örgüt üyesi 
gibi davrananlar' diyerek,.raşist askeri cuntanın ve sö
mürgeci mahkemelerin verdikleri cezalar,tartışılmayacak 
kadar açıktır." 

RIZGARttA KURDİSTAN dergimizin 14/15.sayısında, "DDKD Davası 
Devrimci Tutum ve Devrimci Demokratlar" başlıklı yazıda,Cunta -
nın uygulamalarına,hedeflediklerine ve hukuki anlayışına tahli! 
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ler getirilmekte ;b ına karşılık hapishanelerde ve mahke

melerde tutumun ne olması gerekti~i,geçmişe ba~lı ola -

rak degerlendirilmeye tabi tutulmakta;hapishane ve mah

kemedeki tutum konusunda şu tespitler yapılmaktadır: 

"Türkiye 1günümüzde CIA e;üdümlü bir askeri cuntanın 
yönetimı ve idaresi altındadır.Şimdiye kadar be
lirtti~imiz (ve di~erleri) görevlerine ilişkin cun 
tanın yapmak istediklerini kabaca şöyle özetlemek
mümkün: sermayenin yararına çekiç olmak.Kendi diya 
lekti~i içinde çekice örs de gerekli.Cuntanın kim1 
örs olarak gördü~,durmadan çekicini salladı~ı be* 
li.Sorunumuza ilişkin önemli yan,sadece antagoniz
manın 'çekiç-ör~' baglamında gösterilmesi de~il. 
Cuntanın örs olarak önüne koydu~,durmadan çekiç 
salladı~ı kitlelerin,güçlerin tutumu ne olacak? öre 
olmayı kabul edeceklermi?Durmadan başlarına inen 
darbeler karşısında örs olmayı kabul edeceklermi?Bir 
örsün cansızlı~ı,hareketsizligi içinde mi olacaklar? 

· ••sorunun cevabı negatif (hayır) olmalı.Cuntanın siya
sal,askeri,ekonomik,ideolojik ve diGer (uygulamala
rın çok çeşitli olaca~ı kesinlikle un~tulmamalı) uy
gulamalar karşısında direnilmelidir.Olanak ve şart
lar elverdigi oranda bir örsün kalıredici sesizligi 
içinde olunmamalıdır.Direnmelerin mutlak başarılı o
lacagı diye bir kural yoktur,siyasal mücadelelerde. 
Ancak unutulmamalı,onurlu,tutarlı mücadelelerin şart 
larını olgunlaştırırıe».Sayfalar dolusu örnek verme= 
ye gerek yok,tarih buna tanıktır.Kürdistan'a ilişkin 
de küçük (kapsamı oldukça dar olan) bir örnek vere -
lim.l2 MART döneminde partilerin çökertilmesi,yöneti 
cilerinin tutuklanması,demokratik derneklerin kapa = 
tılması,yöneticilerin tutuklanması ve tüm b~ların a 
~ır cezalara çarptırılması mücadeleyi durd~amıştır. 
Tersine daha geniş,kitlesel ve güçlü hale getirmiş -
tir.Bunun nedenlerinden (önemlilerinden) birini;. so
mutlaştırabilmek için şu soruyu soralım,tutuklanan 
ve a~ır cezalara çarptırılanlar,kendilerini savunma
saydılar,yargının iddialarını tüm siyasal çerçevesiz 
le cevaplandırmasaydılar,l974'den sonraki toplumsal, 
siyasal gelişme yine olacakmıydı? 

"Onurlu,tutarlı direnişierin mücadeleye kattıkları 
çok ~a çok şey vardır.Onurlu,tutarlı bir mücadele 
hattı izlemeyen hiçbir ulusal,toplumsal mücadele ba
şarıya ulaşamaz. 

"Günümüzde Türki1.e'deki Türk ve Kürt sosyalisti ve 
yurtseverinin şörevi UYGUN Blç!MLERLE direnmektir • 
Kürdistan'a ilışkin olarak da Cunt~ yapacakları, 
yaptıkları,önemli oranda Kürt sosyalist ve yurtseve
rinin yapması gerekenleride gösteriyor.Kadroların ve 
kitle ba~larının korunması gerekti~ini belirterek,ko
numuza ilişkin iki görevi sıralayalımı 

111-Tutarlı ve onurlu bir devrimci çizgi izleyerek,mab 
kemalerde siyasi tutum takınmalıdır.Mahkemelerin -
bir mücadele alanı oldu~ göz önünde bulundurula -
rak yargılamaların siyasi özü öne çıkarılmalı,id -www.a
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dialar tüm boyutlarıyla cevaplandırılmalı.Kürt ha~ 
ulusal 6emokratik mücadelesini boyutlandırmak esas alın 
malı., Ancak gereksiz,keskin tutum ve çıkışlar = 
dan uzak durulmalı.Onurlu direniş,anlamsız ve zararlı 
bir gevezelik haline getirilmemeli.Ayrıca yargılananla• 
rın düzey ve konumları göz önünde bulundurulmalı.Yargı
lanma konumları,siyasi tutum takınmayı gerektirmeyenler 
kesin olarak bu tutumun dışında tutulmalıdırlar. 

"2-Hapishanelerde de bu tutum izlenmeli.Ancak olabildi~i o 
randa tutarlı,olabildi~i oranda titiz.Zor,olaganüstü do 
nemlerde neyin tutarlı,neyin tutarsız ve neyin yararlı~ 
neyin zararlı oldu~u bilince çıkarabilmek son derece 
güçtür.Qünkü,!tfım ~izgileri iyice incelmiştir.Bu ince 
çizşileri göri:i!me yogüri bir duyarlılı~ı,gözlemi ve 
kolıektiviteyi gerektiriyor.Bu özsünlükleri kaps~acak 
biçimde bir devrimci ı.tum izlenmelidir ••• "(Say.9) 

~sari-Ala Rızgari Davası"nda siyasal tutum takınmayan ve tes. 
limiyet içine g;irenlerin durumlarına bak!fSalı:: 

"Rızgari-Ala Rızgari Davası"nda,n:rasal tavır takınması ge
reken ve savunma yapmak zorunda olan unsurların bir kesimi, si
yasal tutum takınmadılar,savunma yapmadılar,Devrimci,yurtse ... 
ve sosyalist onuru korumadılar.Kürdistan halkının,emekçilertpin 
çıkarlarını savunmayarak,teslimiyet içine girdiler.Teslimiyet ~ 
9ine girenleri:politikamız yargılamaktadır,yargılayacaktır. 

Bu tutum,hareketimizin devrimci gelene~ine,bugüne dek ~i
len mücadelelerle sa~lanan birikimlerine karşıdır.Bu teslimiyel 
çi tutuma karşı mücadele ~eliştirilmiştir,geliştirilmeye devam 
edilecektir. 

"Rızgari-Ala Rızgari Davası"nda siyasaı tutuııi takınmayan ve 
teslimiyet çizgisini izleyenleri gerekçe göstererek;bizim poli
tikamızı karartmak isteyen anlayışıara prim verilmemeli,ona ka~ 
şı mücadele geliştirilmelidir.Dün bizimle birlikte olan bir kı
sım arkadaşlar,"Rızgari-Ala Rız;;ari Davası"nda teslimiyet gös -
teren unsurların tavırlarını gerekçe yaparak hapishane ve m~ 

kemalerde tesl~yetçi tutum 0österen di~er siyasal hareketleri 
eleştirmeyece~imizi,eleştiremiyece~imizi ileri sürüyorlardı. Bu 
anlayışa katılmadık,katılmakta mümkün deeil.Bizim eleştirdigimiz 
(Orne~in.Devrimci Demokratların tutumu) hareketler,hapishane ve 
mahkeme karşısında ya politikasız kalarak teslimiyete yol açmıı 
lardır,ya da teslimiyet! resmi politika olarak benimsemişlerdir. 
Elbette ki,resmi politikası direnmek olan bir hareketin,örgütün 
mahkeme ve hapi~hanede teslimiyet 3österen unsurlarına eleştiri 
farklı düzeyde sürdürülür.Bundan,direnme içinde olan,direnmeye 
karar veren hareketin,örgütün merkezi politikası sorumlu tutul,! 
maz.Tabi ki,resmi pelitikasını,görünürde direnme olarak belirl,! 
yip;alttan-alta teslimiyet! onaylayanlarda aynı çizgide eleşti
rilmak zor~ndadır. www.a
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Şerıi..rettin KAYA ve Bir Kitap: 

ş.Kaya,sömürGe mahkemelerinde direnen,direnmiş ve yıllar 

dır mücadele içinde olan,emektar aydın bir arkadaştır.Bu ar

kadaş,l2 Eylül sömürtjeci,faşist askeri euntası döneminde de 

mahkemelerde,müvekkilleri adına direndi.Bir avukat olarak,ç~ 

~u yurtsever ve devrimeiden (örgütlü) daha .ı'azla .fonksiyonlar 

iera etti.Hapishane ve mahkemede de kendi payına düşeni al -

dıa Tututıandı,yar~ılandı. 

Serbest bırakıldıktan sonra,Diyarbakır·hapishane ve mah

kemelerindaki uy~lamaları anlatan bir kitap yazdı.Bu çalış

ma olumlu,desteklenir,destekledi~imiz bir çalışmadır.Ama,ki

tabında,objektif anlatmadı~ı ve çok eksik bıraktıtı noktala

rın oldu~nu,kendisininde teslim etti~i bir durum olsa gere~ 

tir.Tutukevinde kalan,"Rl:zgari-Ala Rız2;ari Davası"nda yargı

lanan çok insanın tespitine göre:aktarılması gereken birçok 

konu,yön,kitapta aktarılmamıştır.örne~in,bu davada savunma 

yapan,direnen,hüerede aylarca kalan arkadaşlardan bahsetme 

gere~ini bile görmemiştir.Sebep:Onların kendi ideolojik-poli 

tik hattı'nı benimseyen insanlar olmamasıdır.Elbette ki, o 

günleri yaşayanlar,söylenmesi gereicenleri mu.tlaka söyleyece~ 

l:erdir. 
Ş.Kaya,bu tutumunu,yurt dışına çıktıktan sonra da,daha 

olumsuz çizgide sürdürdü.Yurt dışında yaptı~ı açıklamalarda 

sadece "Rıze;ari Davası" diye kamuoyunu oluşturmaya çalıştı. 

Yargılanan Ale Rızgari'cileri lanse etmeme olacak ki,objek-

· tirlikten tümden uzaklaşarak,inkarq1 bir tutum içine girmiş

tir. 
Qysa,'~ızgari-Ala Rız5ari Davası•nda yargılananların çok 

az sayıdaki insanının Rızgari örgütünden oldu~u.iddiasıyla 

yargılandı~nı Ş.Kaya'da çok iyi bilmektedir.Buna ra~en,böz 

le bir yöntemi seçmesi ve sapmalar içine girmesi,kendi kişi

li~i açısından hiçte güven verici bir durum olmadı,olmayaeak. 

Gurupçuluk,inkarcılı~ın bu kadar gözleri karartaeogını görd~ 

çe ,korkmamak elden de~il( 1) 

Sömürgecilerin Kürt ulusunu inkar politikasına karşı gö~ 

terdi~imiz tepki kadar olmazsada:büyük bir tepki gösterdi~i

miz,göstereeetimiz bilinmelidir. 
Biliyoruz,bilimsel dÜşünmek ve davranmak zordur.Ondan zor 

olan:Objektif olmaktır,inkareı olmamaktır. (MAYIS 1985) 

IEK!TttA SOSYALl:ST A KURD!STAN 
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GEÇ lLW'iiŞ D!R ELEŞT!R!: 
BERBANGt KJRD!STım' Til E L E Ş T ! R ! S ! , 

Botan XARPUT! 

']zun bir dönem iince ,Ala Rız:.;ari 'den ayrılı;n Berbange Kur
distan (B.K) çevresi,içine sirdikleri uzun sesizlifti "yırtıp~ 
düşüncelerini kısmi olarak yazdılar.Bu olı.ımlu bir olaydı. Ama 
devam ettiremediler.D.K çevresinin,kendi düşüncelerini uçmal~ 
rı ol~li'Jluydu,çünltü:•izler,AR olarak,Eski NK üyesi Zilan arka
daşın başını çeltti:~i çevrenin düşünce • sistematiklerini", do
yur~cu olmazaada kitlelere aç~ıştl.k.Hangi düşüncelerin arka -
daşları 3Uttü~üne ve bizden koparmaya 3ötürd~e 3enel hatl~ 
rıylada olsa işaret etmi<ltik.Bu bizce yeterli bir düzeyde de
~ildi.Zaten arkadaşların ideolojik görüRlerinin eleQtirisine 
derinli.~:ine Girilmemişti.Çiinkü,elimizde arkadaşları bütün ya!!_ 
larıyla ba~la::acak, bel13:esel nitelikte g.örütleride mevcut de -
~ildi.Arkadaşlar bi.itün söylediklerini,sözlü bir biçimde dile 
getirmeye çalışıyorlardı.Bu iwtansızlıktan dolayı,düşünceler~ 
nin kaynaklandı~ı noktalar derinleştirilmemişti. 

Bu arkadaşlarımızın B.K'daki düşünceleri düzeyinde devri~ 
ci-demokratik,sosyalist saflardan savrulmaları ve düşünsel p
landa milliyetçilik ve Troçkist karması bir düşüneeye soyunm~ 
larının kökleri bizce düıL~ü ideolojik-ör;_;ütsel anlayışta yat
maktadır.B'-1 iş'in bir yanı.Di~er yanı ise:hareket olarak dı
şarıya açılmarnızla birlikte,başta Zilan arkadaş olmak ü~ere , 
bir kısım yoldaşlarımız deiorme oldular.Böl3e devrimci-demok
ratik harel~etlcrinin,örGUtlerinin birbiriyle olan ilişkileri
ne anlam vermerleye baçladılar.Bu düşünceden yola çıltaraktan 
sosyalist Ulkeleri tanımamaya ve hatta KüıiG.istan devrimine"Jr:!! 
für" etmeye ba:}ladılar.Kürdistan dai!;larının;onun bae;rında ya
şayan ve yarınıruızın teminatı olan Kürdistan peşmerGelerinin 
kanlarının satıldıklarını iddia ederekten,ilk elden peşmerge 
böl3elerini ve "satılmış Kürdistan da{;;ları"nı terkederekten 
Avrupa'da oturmayı yeljlediler,"Bosyal Demo!.U'at Yönetimlerin " 
mültecilere sa[ladl.kları olanaklar içinde yaşamlarını idame 
ettirmeyi önlerine koydular."Satılmış da~ları" terk edip, em
peryalist metropolleri tercih ettiler.Buna ra~en,Kürdistan 
devriminin "~arantörleri" oldultıarı yaysarelarını basmaktanda 
geri kalmadılar. 

Zilan arkadaş ve çevresi ile ilgili AR'nin yazdıklarının 
yanında,kendilerinin yazmaları:devrimci-demokratik GÜÇlerin vı 
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l1olklarınızın, b'J. arkada2larımızı kendi a~ızlarından,ka ... 

loolarinden inceleoeleri sayılmayacak derecede yarar-ı~ 

old;ı.Bu arkada~larıraızın teı;-.hirleri,kendi yazdıklarıyla 

daha kolay oldu,olacak.Arkadaşlarıı:ıızın düşünceleri,~ 

kiye ve Kürdistan devrimci-demokratik cüçlerinin nezdi~ 

de itibar ::;ör:ııedi, ;örme s ide zaten düşünülemezdi. 

!u:ıa bu arkaclaşlara "haksızlık" etmemek gerekir:Çün

kü,bu arkadaı;ılarıınızın devrimci-demokratik güçler düz~ 

yinde jÖrüşlerinin itibar 3örmesi diye bir iddialarıda 

yok zaten.Onların düşünceleri,kendilerini başkalarına 

yani devletlere •ipotek ettirmiş" güçlerden uzaklaşmaktl 

ve bunuda hayata 3eçirmeye başladılar.Bu arkadaşlarımı

zın yazdıklorından yola Ç!l.l~arak düşünceleriİli eleştirm~ 

ye tabi tutalım.Tabl bu yazılanlarında yeni şeyler olm~ 

dı:;ını vursulamamızdada yarar vardır. 

Arkadaşlar yayınlarının ilk sayfasında:" ••• aynı son 

çeyrelcte dünyanın en yakın köşesi Ortado(i:u 'nun Kürdist,!!_ 

nında ya?amak için ayaklanıyor.Ama,bu ayaklanmada en mQ 

tevazi silahlarla donanabilmek için r;elecel';ini ipotek 

ettiriyor" diye sözlerini başlatmı;lar.(B.K,Sayı:l,S:l, 

abç.) 
Kürdistanın ulusal ve.sınıfsal kurtuluşunu önüne· k~ 

yan her devrimci ~üç,ulusal ve uluslararası planda ba~~ 

laşıklarını olu~turmak zorundadır.Günümüz kofullarında, 

ittifakaız,dayanışmasız devrimlerin başarı şansının .ol

madıcını bilmek durumundayız.Bu arkadaşlara sormak gere 

kir:Biz hareket olarak ortaya çıktıGımız ~ünden bu yana 

üçlü bileçkenden sözederiz.Yoksa bunlar tesadüf mi söyl~ 

niyordu? Ya da laf olsun diye mi söyleniyordu? Bir kı -

sım arkadaşlar bunu bilmezse bile,Zilan arkadaş nasıl 

bilmez?üçlü bileşken,bizim için dün oldui:.u gibi,bugünde 

temel ittifakçı cüçlerdir.!ttiEakçı olarak tespitteai -

len 5üçlerle dayanışma içinde olmak yanlış bir olay de

tildir.Tersine bir ~erekliliktir.Temel ittifakçı olarak 

tespit ettiCimiz:Sosyalist ülkeler,Ulusal Kurtuluş Har~ 

ketleri ve kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfı hareketı~ 

rinin Kürdistana,Ulusal kurtuluş güçlerine yapacakları 

her yardım,her dayanışma Kürdistanı "ipoteklerine" alma 

de!:;il ,KÜL'·iistanın ba~ımsız, özgür, sosyalist bir ülkeye 

dönüçtürülmesi içindir.!şte sosyalistlerle emperyalist

leri biribirinden ayıran en büyük yan burda yatmaktadır. 

Aslında arkadaşları hor görmemek gerekir:Çünkü, in

sanlar bezirganca düşündülermi,her ilişkiyede bezir~anca 

bakarlar.Bu da gösteriyor ki,B.K çevresi birilerine ya-
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pacaldarı her yardımı, ipoteklerine almak için yapıyorlar ve 
yapaca~dardır, demektir. 

Kürdistanın serçek k~rtuluşunu önüne koyan her Kürdistan
lı,devrimiı:ıizin ç.,k zor şartlardan ::;eçece!J;ini beynine kazıma .. 
sı ::;erelcir.Kürdistanın parçalanınışlı[;ı,sömür;:ı;e bir ulus oluş~ 
nu ve cm9eryalizmin Kürdistan 3ibi verimli bir ülkeyi elden 
çıkarmaMak için ne kadar titiz davranaca~ını bilmemiz gerekir. 
Bunları bilerekten,halkımızın ulusal ve toplumsal kurtuluşu i 
çin tUm mücadele biçimlerini hayata geçirmesi r:;erekir.Kürdis
tanın kurtulu şunun en önaı.ıli araçlarından biri de, silahlı mü
cadele olduı'.una ;öre, devrimimizinde silahlı olaca(tın:ı. çok iyi 
bildir:ir[,iz için ve silah yap~n _·abrikalarımızda olmadıf!!;ına g.Q. 
re, i ttL'akçı ~;üç lerden temin etmek bir zorunluluktur.Bunu 
dostta dü'}manda bilir."Sol• düşünen arkadaslarımız şunu diye
bilirler:"Düşmanın silah fabrikaları ve depolarınane olmuş?i' 
Böyle bir soru ::;eldi';inde,şöyle cevaplandırmak zor olmaz:Si -
lah sadece i·dn bir yanı ve düşmandan alınacak silahlar devri 
min sadece ciizi bir miktarını karşılayabilir.Hiçbir devrimin, 
ihtiyaçlarının tümünü düı:;mandan temin ettit~ini ::;örmekte müm
kün de'·:ildir.Kürdistan ulusal ve toplumsal ltı:ıri:ulııoçular1 da
yanı.'}manın c:;erekliliL;ine vararak,topluıııuıııuaun yarını için da

ha ateşli savaşırnlarını yükseltmektedirler •• 
B.K'nın 2.say·:asında da parlak görü'ller dile getirilmek -

te.Şöyle denilmekteı" •••• Ama 1970-80 arasında Kü:CAi.stana mü
dahale eden Marksistler,Kürdistan gerçeC;ini resmi sosyalizmin 
c;erçe(;i ,ile izah etmeye,dönüştürmeye çalıştılar ve yenildik • 
Yenilsiyi yaşıyoruz".((A.g.y.)) 

Tür~e ve Kürdistan devrimci-demokratik hareketle~inin, 
devrim cephesi •;üçlerinin,yenilgi nedenlerini başka yerler -
de (dışarlarda,SSCB ve Sosyalist Ulkelerde) arayacacına,ara
yaca~ımıza;hareket ve birey olarak geçmişimizin bir det>;erle!! 
dirmasini yapıp dünün yanlışlarından dersler çıkarmasını bi
lelim.Bu bir :erekliliktirde.Yenil3inin asıl nedeninin atgü! 
sel anlayışlarda yattı(tını ve çalışma tarzımızdan kaynaklan
dı~ını görmek ve onların talatisi için yola koT~lmak gerekir. 
Yenilginin köklerini örgütsel anlayı.fta aramak derken,:S.K..!,~ 
yeptı~ı gibi:Leninist örc;üt anlayışında de~~il,tam tersine le 
ninist bir örcütleme olu.fturulamamasında aramalı;rız.Leniniat 
örsütü yaratmak için mücadeleye,çalışmaya koyulmalıyız.Yenil 
ginin nedenlerini burada bütün detaylarıyla izah etmenin bir 
anlamı yok.Çünkü,bunun üzerine yazılan çizilen çok şey ~ • 
Yazılmaya devamda ediliyor.Onun için,kısaca başlıklar al1~a
da yenilgi nedenlerini belirtip geçelimıTürkiye ve KürdiaY8n 
devrimci süçlerinin,düşmana karşı savaşacak ortak savaş ör -
gütlerinin olmaması; 
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-Genel olarak devrimci hareltetı.:ırin <senç olmaları ve de
ney sa:1ibi olr.ıamaları, 

-12 Eylül Askeri Faşist Dikt~törlü~ önce,cenel ola
rak hareketlerde,ör[!;ütlcrde,partilerde v.b. çevrelerde ken -
dili~indencili~n e~emen olması, 

-ör~ütlerimizin legal-illegal ve yarı-legal örgüt anla -
yışlarının hayata [5eçirilmesinde usta olmamaları ve genelde 
legalizm hastalı~ının eee~en olması •• 

Yenilginin nedenlerini "resmi sosyalizm•e yükleme,işin 
en kolay ve kestirme yoludur.Bu mantıktan hareketle bir so
r~ sormak (5erekir. "Peki, 'resmi sosyalizm' dışında olan güç -
ler neden yenildiler?".Olaylara obje~tif bir yaklaşımla bak
tı~ımızda,en. büyük yenilgiyi,da~ılma ve çözülmeyi "resmi so.!!_ 
yalizm" dışında oldutunu iddia eden güçler y~ 

şamadılar mı?. Bizde neden da~ılma ve çözülme yaşandı? ·~es
mi sosyalist" olmayan DEV-YOL neden tüm kurmaylarını düşma -
nın eline düşürdü? 

Sorunun di~er bir yanı ise şu:Sizlerin "resmi sosyalizm" 
in dışında,"Marksist" düşünceleriniz var ise -ki,oldu~dan 
şüphemiz yok-Kürdistanı"resmisosyalizm"i savunanlara terke -
dip Avrupa'da oturma ve ülkeye yönelik bir çalı~ma yapmama -
ları bugünden onların düşüncelerine göre,"pes" demek değil -
midir? •• Soruları ço~altmak mümkün.Ayrıca size haksızlıkta e
diyoruz.Çünkü sizlerin ülke ve devrim diye bir derdiniz olm~ 
dı~ını en az sizin kadar biz de biliy.ruz.Ve bunu sizler ke~ 
di a~ızlarınızla yüzlerce 4efa itiraf etmiştiniz.Ve sizlerin 
Avrupa kültürüne ihtiyaçlarınızında oldu~u bildi~imizden 
dolayı böyle sorular sormakla haksızlık ediyoruz. 

Arkadaşlar,"reşmi sosyalizm"e sorumlulu~ yıkmak için, 
günün mücadele koşullarının ve hayata geçirilecek mücadele bi 
çiminin ne oldu~u ya bilmediklerinden ya da işlerine öyle 
geldi~inden;e~itim ve örgütlenme,korMnma taktik çizgide geliş 
.tirilen tavırları eleştiriyorlar ve şöyle diyorlar: 

'' ••• Yüzlerce insanımız ,neden ateşleyemedig;ini bilmeden,.2 
liNSilDda silahlarla yıllarca da~larda dolaştı,dolaşıyor_,sil!. 
hını ateşleyemeden katlediliyor.En 'şanşlı olanlarımız kaç
tık,mülteci olmayı,bir parça ekmek u~una korkaklaşmayı tad
tık'.Ço~ kez sadece 'yaşayabilmek',barınabilmek için Kürdi.!!_ 
tan gerçertini feda ettil!;imiz ilkeleri pazarladılt." 
(a.g.y,s.3) 

Yaptı~ımız bu alıntı her yönüyle belirgin l:!ir şekilde 
yılgınlı~n,karamsarlı~ın,dönekli~in teorisini yapmaktadır. 
Kürdistanlı her ba~ımsızlık savaşçısı,Kürdistan devriminde 
13ilahın ne rol oynayaca~ını çok iyi bilmektediroYa da bilm~ 
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si e;erekir.Kürdistan da;";larıada bulunan silahlı üçlerimiz ve 
tek tek bireyler neden silah taC;ııdıklarını bili.forlar.Silahı 
yastık,rextı döşek yapan pefmer,;enıiz ;Kürdistanın ba; ;ı;nsızlaş
tırılması,öz:;ürle,:.tirilmesi için tüm zorluklara seve seve e
vet deıni~tir,bütün çilelere ;:;öğüs ::;ernıiştir.Bu halk. olduLu 
müddetçede evet diyecektir.Buc;ünden tohumlarını att:ı.t_;ın:ız ba
~ımsız ve sosyalist Kürdistan devrimi kavgasında;zindanları , 
işkenceleri bile bile bu mücadeleye atılanlar,;;raptıklarınian 
asla pişmanlık duymayacaklardır.Ama şunuda belirtmekte yarar 
var: Dün yayınlarımızda ,propa::;andamızda sü: sıl~ vı.tr:::;uJ.adıGımız 
şeyler birilerine ajite :;elmi'? olabiliri Devriı:ıciliti moda sa 
nan baylar,hayatın ~erçekleri yüzlerine haykırmasıyla birlik· 
te ,dünyaları başlar:ı.na y:ı.kıldı.Rahat koşullarda devri:~cilik 
yapan eski yol arkadaşlarımız,tatlı su balılı misali;zor ve 
çelişki yumal~ları içinde devam eden ve sürdürülmesi ı;erelccn 
mücdalelerin kendi karları olamıyacaklarının .:arkına vararak
tan kışlaları olan Avrupa'ya çekildiler. 

Herkes elb•tteki kendi adına konuşur,Zilan yoldaş ve çev
resindekilerde kendi adlarına konuşuyorlar."Yaşa'bilmek,barın!. 
bilmek için Kücdistan gerçe(ini feda etti(l;imiz ill~eleri paz~ 
ladık","devrim pazarlayanların kar:;ııs:i:nda ot;ildik" diyorlar • 
Hemen şun:.ı söyliyelim:Bu arl~adaşlarımız yaşayabilmek ve barı
nabilmek için bu kadar Ş'Jylerinden vaz;;eçmişlersc,devrimden 
vaz3eçtikleri anlamındadır.Zaten devrim diye bir istemlerinin 
olmadıtını daha önceki satırlarda da belirtmiştikeBu çev-renin 
kendilerine "aydın" bir gurup c;erekli.Onuda ol::;tınl•ftırmaya 
başlamışl~,başarılar dilemek lazım.Bu kadar şeylerinden vaz
~çenlere,yazık ettiklerini söyleyip,~eçmi~ olsun diyelim. -

B.K der:;;isi, "dostlar" konusunda kendince bir tımıma varı
yor." ••• Sadece eskiden dost demeye utandıt';ııaız,kendi halklar!. 
na bile dost olmayan 'dostlarımız' ve bu dostlarımızın tavsi
yeleri kaldı,"(A3Y,S·3), diyor.Ama bu dostların kimler oldu~.!! 
nu isimlendirmekte işlerine zelmemiş.Bunların kimler oldu(~U 
biz belirtelim:Güney ve Do~;u Kürdistan 'daki ulusal deLıokratik 
güçler.Bölgemizdeki devrimci-demokratik 0Üçl~r,1ilistin ulu -
sal k'..trtuluş ı:.,>iiçleri. ve böl.3edeki komünist partileri •• 

B.K'da bir araya ~elen beyin fukarası arkadaşlar,Ala Rız
gari'yi iyi bildiklerini iddia ediyorlar ve bizlerin dünde 
dost tanımıyormu1uz gibi bir havadadanda hareket ediyorlar.A
la Rızgari 'niı:ı, it;tL'aklar anlayışı bu arkac).,;.şlar taraJ.'ından 
bilinmek istenmesede,ba?ka devrimci-demokratik güçler ve kit
leler tarafından bilinmektedir.Bu konuda,Rızgari-5,Ala Rızga-www.a
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ri Özel Sayı 1,2 ve die;er birçok yayınımız önemli belf;elerdir. 

özellikle Sömürge Kürt Ulusunun dört (4) sömürseci devletin d~ 

netiminde olmasından dolayı,Kürdistanlı sosyalistlerin ezen u

lus devrimci hareketiyle ittifakı daha bir önem kazsnmaktadır. 

Biz hareket olarak,ezen ve ezilen ulus devrimci hareketlerinin 

ittifakının bir gereklilik olduGunu dünden bugüne hep işaret 

ettik.A;ynl. zamanda,halkımıza kavratmaya çalı.stık.Bunu en somut 

hale şu sloganla getirmişiz:"Yaşasın Türk ve Kürt halklarının 

mücadele birlikteli~"· Bu sloe;anımızdanda anlaşılaca~ı gibi,bu 

temel bir anlayışımızdır.Bu anlayışımız,aynı zamanda Arap ve 

Fars emekçi halklarının temsilcileri,halkları içinde ~eçerli.

dir.Bu halkların komünist örgütleri,Kürdistanlı komünistlerin 

en yakın stratejik dostlarıdırlar,olmayada devam edecek.Bu bi

zim için yeni de~ildir.Yeni olan sadece Zilan arkadaşın geldi

~i noktadır.Yani Kürdistan'da,bölgemiz Ortado~'da ve giderek

ten dünyada dost tanımaz,o saçma sapan anlayışıdır. 

Biz herşeyi bilen de~iliz.Bizlerin ö~etecekleri ve ö~;ren~ 

cekleri çok şey vardır.Bundan dolayı,Kürdistan emekçilerinin 

söyleyeceklerine kulak açtı~ımız gibi,dostlarımızın söyledik!~ 

rinede kulak asarız!Dostların her söylediklerini,yaparız anla

mına gelmez.Dostlarında söylediklerinden dersler çıkarılır.Bi

zim eski yol arkadatlarımız "filozof" olduklarını zannetikle 

rinden dolayı ögTenme diye bir dertleride yoktur.Gerçi filozo! 

larında ö~enmeye ne kadar ihtiyaçlarının oldu~u herk~s bil~· 

bilir durunıdadır.Biz,dostlarımıza dost demeye devam edecı:ıgiz. 

Onlarda,dost dedikleri zaman,utanmaya devam etsinler • 

B.K'da bazı sorularda sorulmakta.Bu sorularını önemli gör

dü~üzden,cevaplandırmayı yararlı gördük. 

12 Bylül yenilgisini de~erlendirmek ve yenilcinin nedenle

rini ortaya çıkarmak,demokrasi sallarında yerini alan tüm ör

gütlerimizin bir görevidir.Yenil{5inin nedenlerini açı~a çıkar

madan,yaralarımızı sarmak mümkün olmayacaktır.Ama b:mu yapar -

kende,B.K'nın yaptı~ı gibi yapmamak lazım.B.K,geÇIIi.şin detter -

landirilmesi adı altında,Leninizm ve Sosyalizm düşmanlı~ ya

pıyor·. Ve bunada geçmişin deıterlendirmesi diyor.Sosyalizme veL:!!, 

ninizme yapılan düşmanlık o çevre ve genel açıdan yeni bir ol~ 

da deSildir.Bunun esas savunuc.ıar:ı-n:t.n "iplerinin pazara çık -

tı~ını,çıkarıldıSJ.nı" dünyada az çok haberi olan herkes bilir. 

B.K,birinci sorusunu soruyor.Şöyle diyor: "Türkiye'de en 

zorlu koşullarda direndieini,3Üçlendi~ini iddia etti~imiz öz 

örgütlerimiz,gelişmesi gereken koşullarda neden paramparça ol -

du?". 
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Bu soruya,bizim ör:;ütümüzün kısa bir det:;erlendirmesini ya
pıp,vevap vermeye çalışalım.Biz Ala Rız~;ari olarak,l2 Eylül Ö_!! 
cesi ,proleter devrimci bir "örgüt" oldu1ı;ı.uuuz kanısındaydık ve 
Kürdistanın tek komünist ör3ütü olduttumuzu söylüyorduk.Qysa G~ 
lişmeler bizim hiçte böyle komünist bir "örgüt" olmadığımızı 
GÖsterdi."örgütü"müzün küçük burjuva sosyalist bir "ör;;üt" ol
duğu her yanıyla ortaya çıktı. 

Bilindi1ti gibi,AR'nin gerekli normlara 13öre örgüt olduğuda 
tartışmalıdır.A.R,bir ör3titten çok,bir der0i çevresiydi.Çünkü 
örgüt denildiği zaman akla ilk planda program,tüzük,üyelikv.b. 
gibi temel şeyler gelir.Bunların hiçbiri AR'de yoktu.Bunun 
böyle olmasının baş sorQmlularından birininde,B.K çevresinin 
başını çeken Zilan arkadaş oldu~unu unutmamamız cerekir. 

Orgütlerimize kendili,-<·indencilik egemen old~ğundan dole -
yı,siyasal ve ekonomik şartların zorlaması sonucu devrimci ha
relcetlere,örgütlere katılan kitleler,sıkı bir etitimden geçiri 
lip,zor günlere hazırlanmadıklarından,zor şartlarda da erimel~ 
ri veya savrulmaları kolay oldu. 

örgütlerin parçalanmalarının temelinde birçok neden vardır. 
Bu şartlardan biri:zor şartlar,faşist diktatörlüğün baskıları
dır.!kincisi,örgütlerin üzerinde geli,tikleri toplumsal taban
dır.Bu iki şartın birleşmesi sonucunda,örgütler parçalanmayıs 
karşı karşıya kaldılar.Ala Rız_;ari 'nin de parçalanmasının en 
büyük nedeni,AR'nin üstünde örgütlendiği ve çalışmaların+ esas 
olarak yöneltti~ küçük burjuva toplumsal tabandan dolayıdır • 
Bir de,ideolojik küçük burjuva e~ilimler ve örgüt normlarının 
olmaması bu etkenle birleşince,durmadan tasfiyeler gündeme ge! 
di.Ala Rızgari'nin köklü bir de~erlendirmesi önümüzde duranbir 
görevdir.Ama burada bütünüyle girmemiz ~ değildir.Dokunup 
geçmeyi yeterli gördük. 

örgütlerimizin bu kadar a~ır yenilgiler almalarına ra~en, 
direnmelerin olmadı~ı anlamına gelmez.Direnmeler hayatın her ~ 
lanında görülüyor.Bunlar doyurucu olmasa da,sürüyor.Bunun en ~ 
çık örne~i zindanlarda gözükmektedir.Teslimiyetçiler olmakla 
birlikte,direnenlerin sayılarıda küçümsenmiyecek kadar fazladir. 
Onursuz yaşamaktansa ölümü tercih eden;Türkü,Kürdü ve azınlık 
milliyetlerden onlarca devrimci direnerek,canlarını verdiler, 
şehid oldular,ölümsüzleştiler.Tüm canlar alınıncaya kadarda di 
renişler devam edecektir.Şanlı Şahidimiz Remzi AITüRK bunu ka
nıtladı,şehidlerin yollarında gidenler bunu göstereceklerdir. 

B.K,sorularını sormaya devam ediyor.Sorduğu bir ikinci so
ru şu:" 'Çelik Çekirdek' kadrolarımız,kısa bir süre önce u~u
na ölümü göze aldıkları örgütleri-ilkeleriyle niçin karşı kar-
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şıya geldiler?".(Agy,s.4) 
Buna iki düzeyde bakmak gerekir.Birinoi ~:devrimci 

hareket içinde,"ha bugün ha yarın devrim oldu,olacak" u
muduyla devrimci hareketlere,örgütlere katılan ve 3ide -
rekten "kadrolaşan"(b.ınların gerçek anlamda bilimsel SO!!, 

yalist normlara uygun kadrolar olmadı~ı açık) insanların, 
12 Eylül Faşist darbesiyle birlikte umudlarının tuzla-buz 
olması.Bir kısmanında,devrime inançlarının kalmamalarıso

nucunda örgütleriyle,ilkeleriyle karşı karşıya gelmişler
dir.!kinci yan: örgütlerdeki ve ilkelerdeki yetmezlikler

den dolayı,örgüt ve ilkeleriyle karşı kartıya gelen insa~ 
lar olmuştur.Bu yanın,devrimimizin teminatı olacak yan o! 

du~unu vurgulamada yarar vardır. 

Koskoca 12 Eylül yenilgisi gibi bir yenilgiyi bilince 
ç~karamayan kadrolar ve önderlik yarınımızın örgütlenmesi 

ni ve giderekten faşist iktidarın alaşaeı edilmesinde ba
şarılı sınav vereınezler.E~e:r. iyi dersler çıkarılmak iste
niyorsa,mutlaka dünüroüzün kriti~ini. (örgütler ve birey -
ler olarak) iyi yapmak zorundayız.Yanlışlara yanlış,do~T~ 
lara do~u demesini bilmeliyiz,Yenil~inin nedenlerini dü
nümüzde arayıp açı~a çıkarabilirsek,yarın için başarılı 2 
labiliriz,yoksa 12 MART faşist darbesinden sonra ders çi
karmayan örgüt ve önderliklerimiz gibi,bir ON YIL sonra 
tekrar tökezleriz.Böyle olunaada tarihimizi tekerrürdeni
baret olmaktan kurtaramayız.Bunun böyle olmaması için ke~ 
dimize karşı acımasız olmalıyız ki,yarına iyi şeyler bır~ 
kılabilinsin. 

B.K çevresi,kendilerine yakıştırdıkları sıfatlandırm!!_ 
nın içine başkalarınında alınması için,sa~a sola kıvırta
rak,olguları kaynaklarından soyutlayarak,hem soru ve hem
de kendilerince cevap olacak bir soruyu sormaya devam e
derek,cevap bekliyorlar.Sorularını önce aktaralım: 

"!şkencelerde,zindanlarda,da~larda bugün hala destan
lar yaratan kadrolarımız neden en rahat koşullarda 
'devrim kaç~ıı· oluyorlar?Buna tek neden bu kadrola
rın küçük burjuva kökenli olmaları mı?Eğer böyle ise 
küçtt burjuvalardan oluşan 'komünist' örgütlerimi -
zin geriye kalan resmi temsilcileri ne zaman devrim 
kaça~ olacaklar?"(s.4) 

Bu soruyuda cevaplandırmaya çalışalımda,belki,arkada~ 
larımızın kafalarının açılmasına yardımcı olabiliriz. 

1-örgütlerin,partilerin dışına düşanıerin tümüne "de.! 
rim kaça~", "kavga kaça~ı" demek, aklı başındaki hiçbir 
devrimcinin karı de~ildir.Bir kısmına denilebilinir •• Yok

sa devrim kaçaklı~ı basitbir suçlama de~ildir.PKK (Apocu
lar) gibi,her ayrılana ajah denilirse,gerçek devrim ve ka~ 
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ga l<:aça:clarıda belli olmaz,kötülerde iyiler içinde kayıp olur 

veya tersi olur.onun için,bu tür kavramların m_ıtlaka yerin-de 

kullanılması ~erekir. 

2-"Devrim kaça~ı" durLımuna 3elen kişilerin bu kişili~e k~ 

vuşmasında tek neden,küç'lk burjuva o;J;ıııası def:ildir.Bu sadece 

bir neden olur.Ama önemli bir neden olabilece ·ini de söyleme! 

te fayda var. 
3-Bu sorıya AR açısından bakarsak: 

a) Ayrılanların tümü için "devrim kaçatı" demedik.J3un

dan böylede demeyiz. 
b) AR'den ayrılanların büyük bir kısmının yieit,fede -

kar arkadaşlar olduklarını vur;;ulayalım.ı\R 'nin yetmezlir:inden 

ve açmazlarından dolayı,bu arkadaşların saflarımız dışına dü~ 

maleri engelenememiştir. 
c) Bu tür ucuz suçlamalardan çok,ı;elişmelerin kayna~;ı

nı "örı::;ütte" aramaya çalıştık ve bu yaklaşımında do1'7u olduC;u 

kanısındayım. 

SorunLtn di~er bir yanına gelince: işkencelerde,zindanlar

da,dağlarda destanların yaratanların "devrim kaçaı?;ı" olup ol

madı~ına bakalım.Bunlara böyle bir sı :·atlandırmayı yakıştıran 

sadece sizler oldunuz.Bu tür önemli deneylerden ve sıcak müc~ 

dele deneylerinden geçen insanların kolay kolay "devrim kaça

~ı" olamıyacaklarını genel anlamda söylecek do(:1:ru olsa r;erek. 

Ama b~ da şu anlama gelmez:Bu kadar deneyden 3eçen insanların 

"devrim kaça~ı" ve hatta ajan olmayacaklarını ortadan kaldır

maz.Deniyor ki,"rahat koşullarda devrim kaça~ı oluyorlar".B.K 

çevresi,yenil3inin nedenlerini bilince çıkaraııadı~ı için yan

lış septamalarda bulunuyor.l2 Eylül fatist diktatörlü~en 

önce ve sonra,genel olarak Türkiye ve K.Kürdistan örsütlerive 

özel olarakta tek tek bireylerin moral ve psikolojik dururulL• 

rı arasında dağlar kadar lark vardır.l2 Eylül sonrası dönem -

ler arasında görünür l'arklılıkların oldut'unu ve hatta her :I;e

çen günün daha kötüye gitti~i bilinebilinir bir durumdu.Anla! 

mak istedi~im şu ki,her dönem insanlar,aynı tempoda yürüyemi

yebilirler.Bir dönem sonra,davayı bırakabilirler.örgütlerden 

her ayrılanın "devrim kaçkınları" oldut:unu söylemek saçmalık 

olur. Hareketlerden ayrılanlarıda katagerilere ayırmak gere -

kir.Devrimci mücadeleler tarihine baktı~ımız zaman (Ki,bizim 

kendi prati~imiz,Rızgari yol ayrımı bunun örneklerinden biri

dir) bunun örneklerine rastlamak mümkündür. 

Türkiye'de ve K.Kürdistan'da yaşamın çeşitli alanlarında 

destanlar yaratan kahramanlar,hiçbir dönem unutulmayacaklar, www.a
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onlar destanlarıyle tarihe geçtiler.Bıından böylede geçecek
lerin olacat::ını bilmeliyiz. Tabi,da~da "destan yaratan" Zi
lan arkadaşında,yarattı~ı destanın tarihe geçti~ini ve geç~ 
cet;ini bilmesi c;erekir •• 

B.K sorularını ilerletiyor:"Türkiye'de iken guruplarar!!, 
sı ideolojik mücadelede en gözde propaganda aıtacı "pasifis!, 
teslimiyet" sözcükleri literatürün neresine atıldı?".(s.4 ) 
diyo~. 

B.K çevresi içinde yer alan arkadaQların,baştada Zilan 
arkadaşın ka:ı:ası eskilerde kaldı!1;ı için bu dönemde de herk~ 
sin birbirlerine "ideolojik mücadele" adı altında en keskin 
sözleri kullanmalarını istiyorlar.Pasifist-Teslimiyetçi v.b. 
gibi kavramların yani literatürde yer eden önemli kavramla
rın kullanılacai:f;ı yerleri iyi tespit etmek gerekir.Yoksa i
deolojik mücadele deyip herkese zırt-pıst küfür etme anla -
şılmaması gerekir. 

Dün AR olarak Sovyetler Birli!1;i'ne ve öncüsü SBKP'ye r~ 
vizyonist dedik,işin içinden çıktık.Oysa sosyalistlerin e
leşth•isi,olumluya çekmek içindir.Yoksa mahküm etmek içinç!_ 
ba sarfetmezler.Yani her kullanılan kelimeyi ölçüp biçip öz 
le kullanmak gerekir.Hemde Lenin'in dedi~i gibi,yedi defa 
ölçüp,tarrtıktan sonra kesmak gerekir.Sosyalist ülkelere i
lişkin maddi temeli olmayan revizyonist deme sadece küçük 
burjuva yanlarımızı tatmin etmeden başka bir şeye yaramaz. 

Pasifist-Teslimiyetçi sözcüklerini "ne yaptı!:l;ımızı?" 
sormuşken,cevaplayalım:Devrimci literatür birilerinin teke-

ıı. 
linde olmadı~ı için kendisine lazım olan herkes alır ve kul 
lanır.örne~in,B.K çevresi gibi,oturup laf etmek isteyen ama 
iş yapmayanlara pasifist ve hatta teslimiyetçi de denir.Ta
bi sizi hor görmemek lazım.Çünkü düşünceniz onu gerektiri -
yor.Tek derdiniz entellektüel geveze olmak oldu~u için iş 
yapmanızı beklemek ham hayal olur. 

B.K çevresi,kendi durumunu ölçüp biçmeden iddialıda ko
nuşuyor: ". • • günümüzde Kürdistan devriminin kaderi konus~ 
da karar verecek olan bizleriz"diye yüksekten laflar ediy~ 
lar.(s.l) 

Altını çizerek belirtti!5imiz bu kelimeler "bizillkilere" 
ait.Birileri bu çevreyi tanımazsa,bunların yılların "Komü -
nist Partisi" sanırlar.Çünkü bu kadar büyük laf etmek basit 
bir olay de~ildir.Tabi bu işi yapanlar için geçerlidir. Ama 
entellektüel gevezeli~ önüne koyanlar için,hiç mi hiç öne~ 
li degildirler.Bu kadar iddialı konufSB bu çevrenin aradan 
usun bir zaman geçmesine ra~en devrimci-demokratik güçlerin 
bulundukları hiçbir platformda görülmemişlerdir.Sihir'in ke~ 
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dileri~de·olduSunu mu zanediyorlar! B.K çevresi de~il Kürdis
tan devriminin kaderi ko:r.ısunda karar verme, on kişilik birtop_ 
lıl.lu~un kaderi konusunda bile karar verecek düzeyde del:;ilsi -
niz.Çünkü,sizlerle yaşadıGımız deneyim bize bunu ö~etti.özel 
likle B.K'nın oaşını çeken arkadaşın soruml~ oldu~ dönemdeki 
uy:;ulamalarını anlatırsak,nasıl bir "devrimci" oldu~u ortaya 
çıkar. 

şunu bilmenizde yarar vardır:Sizler bu düŞünceleri savun
du[;unuz müddetçe denizde bir damla su bile olamazsınız( 1) · 

;,ski yol arkadaşlarımız işleri o kadar ileri götürmüşler
ki,yazılarında emekçiler,proletarya v.b. gibi sözcüklere ras_! 
lamak r.ıümkün de!'il.Seslendikleri bir tabaka vardır:O da,aydı;!! 
lar.Aydınlarında bu i?leri tek başlarına ne kadar yapabilece~ 
leri bilinebilinir bir durumdur. 

"Aydınlar"a seslenir:ten de,yüklerinin a~ır oldu{l;unu beli;ı:: 

tebiliyorlar.Sormak lazım: "Ne yapıyorsunuz ki,yükünüz aıı;ır? 

Şimdiye kadar yaptıt,ınız Dir broşür çıkarmaktan öteye gitmiş
midir? Deaim olayı halk olayıdır,yıl!;ınlar olayıdır.Yani dev
rim halkın,kitlelerin eseridir.Proletarya ve emekçi halkın d~ 
netiminde ve hizmetinde olmayan aydınlarada,devrimci aydın d~ 
nemez.Devrimci aydınlar,halkın hizmetinde olurlar •• 

B.K çevresi,kendisiyle ilişkili olmayan demokrasi ve kat~ 
lım konularındada laf etme gere~ini görmüş ve şöyle notlar dü~ 
mü ş: ''Kendimizi ve tartışaca~'ımız tezleri Türkiye-Kürdistanlı 
her devrimci aydın ve Marksietin katılımcı denetimine sanmaya 
çalışacağız." (S.6) 

Bu sözler iyi ve güzel sözler.Bunlara katılmamak elden de
l!;il.Tabi önemli olan bunu yazanın kim olduıudur.B.K'de yazan 
lara bir gözatmakta yarar vardır.Dün herkesin ka.~·asında "De -

moklesin kılıcı" kesilen birinin,bugün bu lafları etmesi eer -
çekten iyi ve sevindirici bir şey.Ama bunu yaparken,dünle. i!g! 
li dürüstçe bir özeleştiri yapmasınıda bilmesi gerekirdieÇünkü 
çeşitli ideolojik konularda ayrı düşünen yoldaşlara Zilan yol
daşın e;östcrdi~ti tepkiler ve zıtlıklar belleklerden silinmiş 
de~·ildir. "Tez elden bu söylediklerinden vazgeç,yoksa seni gö -
züm görmesin" diyen başkaları det;ildi zanedersem? 

En öneroliside G.Kürdistan'da bulunan yoldaşlar,o bölgenin 
ve hareketimizin de~erlendirmesini yaparlar~en,Zilan arkadaşa 

yönelik ele~tirilerde ne kadar tepkici davrandı~~ bilinenbir 
durumdur.Eleştirilere tahammülü olmayan birinin,bugün bu sözl~ 
ri etmesi fazla ciddiye alınır cinsten del!;ildir.Söylenenede1!;il, 
yapılana bakılır,bakılmalıdır.Arkadaşın uygulamaları,katılımc~ 

lıktan yana olmadı~ını ve demokratik davranmadı~nı çoktan o;ı:: 

taya çıkarmıştır. 
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Kongre ve konferansların ör0üt işleyişlerinde,üst or
ganları denetlemenin ve yargılamanın en üst aşaması oldu-
Eu bilinen bir durum.Yine,konierans yapılmasana şiddetle 

karşı çıkan arkadaşın Zilan arkadaş oldu~ un~tulmuş de -
~il.Ala Rız~ari'nin yazımları incelendiGi zaman,Zilan ar
kadaşın bu sor:.ındaki tutumu açıkça ortaya çıkar.Konferans 
diye bir dertlerinin olmadı~ını söyleyen onlardı.Ama bugün, 
denetimden ve katılımdan sözediyorlar.Bu arkadaşları tea~ 
yanların,onların yazdıklarına itibar atmiyecekleri bilin~ 
ltilir bir durumdur.Konferans denildiğinde,"Niçin Konferans?" 
sorusunu büyük bir tepki ile soran arkadaşlarımız da B.K. 
çevresindeki arkadaşlardı.Bu çevrenin başını çeken Zilan 
arkadaş,MK üyeleri ile yaptı~ı yazışmalarda,konferans ön~ 
risine karşı tepkisini en açık bir şekilde dile getirmiş
tir.O günkü anlayışı şuydu:örgütümüz en mükemmel Marksis! 
Leninis bir örgüttür.önderli~imizde her yanıyla tastamam 
bir önderliktir.tçinden geçilen süreçte de kadroları~zve 
alt organlarda yer alan yoldaşlarımız,konleransa 3elme, 
kendi düşüncelerini açma düzeyinde de~ildirler.Böyle olün 
cada,olanlar,bir tebaa olmalıdır,mevcut'durum devam etme: 
lidir.Hatta işler o kadar ileri götürüldü ki,l2 Eylül so~ 
rasıDda bütün alanlarda,bütün yoldaşı~rımızın ve organla
rın,hareketi de~erlendirmesi ç~ışmalarına şiddetle karşı 

çıktı."Görüşler yukarıdan oluşturulur,alttakilerde benim
seyip,savunmak ve uymak zorundadırlar" anlayışını en aç,tı:k 

biçimde savundu.Bu dönemde,belli alanlarda ~tK üyesi bir 
yoldaşın,yoldaşlardan yazılı GÖrüşler -degerlendirme,öne~ 

me v.h.- aldı~ında,büyük bir tepki 3östermiş,o evrede bu 
konuda görüş sahibi olan ve 3örüşlerini,yazılı ~örüşleri
ne geçen bir yoldaşında görüşlerine katıldı~ını ikircim -
siz bir şekilde dile getirmiştir. 

Konferans ve kongralere karşı olan bir anlayış,kadro
ların daha üretken kılınması ve fonksiyona! hale getiril
meleri ~in katılımlarını öngören anlayışa karşı olan bir 
anlayış ve insanların,daha sonra aşırı demokratik,katılı~ 
cı laflarının üzerinde durulmasının bir gereklilik oldu~ 
na h~e~in hak verecetini bilebilir durumdayız. 

Ama eski anlayışları aşma do~ultusunda atılmak iste
nen adımlarada bir de~er biçmak gerek.Bizde de~er biçiyo
ruz.Ama &rkadaşlarımız bu de~er kadar dosta ve düşmana ~ 
tılacak adımları gösteremediler.Dile~imiz odur ki,geçmiş 
organikçe ve ilkesel bir biçimde,Marksist-Leninist dünya 
görüşünün güttü~ metodlarla aşılır. 

B.K çevresi,geçmiştarihlerde Ala Rızgari olarak ilişk! 
mizin kesilmesini öngördü~ ve da~ları satan güçler aras~ 
da hesap etti~i güçlerden biri olan Yekiti Niştimaniya K~ 
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distan hakkındada,geçmişte sqylediklerini unutarak bir de~er

lendirme yapıyor.Şöyle diyorlar: 

" •••• Yekiti Niştimaniya Kurdistan oldukça önemli bir adım 

attı.Devrim şiarı otonamiyi Kürt halkının kendi kaderini 

tayin hakkı olarak de~iştirdi ve ~ç cepheden kuşatıldı~ında 

herhangi bir sömügeci devletle direkt uzlaşma içinde olmadı -

~ından (endirekt uzlaşması var demek ki-BX) kurtarılmış alan

lamdan vazgeçerek partisan savaşına geoti." (Agy,s.?,abç.) 

Oneelikle şunu belirtelim ki:Ala Rızgari'nin Kürdistan 

Yurtsever Birli~i (KYB) ile ilişkilerinin kesilmesini,B.K çey 

resi,otonomiyi savunmuş olmasından dolayı istemedi.Ama bu ya

zıdada sanki kendi düşüncelerini nitelikael de~işikli~ geti

ren bu sorunmuş gibi,geçmişteki yanlış anlayışlarından özele~ 

tiri yaparak dönme yerine,işi geçiştirme,burjuva metodu ile 

çözmeye çalışıyorlar. 

Onun için,KYB örgütünün görüşlerine gelmeden önce,B.K çey 

Desinin başını çeken arkadaşın KYB ve Kürdistanlı tüm di~er ö~ 

gütlere dünkü bakış açılarını biraz daha açmaya çalışalım. 

Bu arkadaşlar,KYB gibi örgütlerle ilişki kurulmayaca~ınıs~ 

vunan ve hatta bu örgütlerin noker (işbirlikçi,ba~ımlı) örgüt

l~r olduklarını söyleyen arkadaşlardılar.Kısa bir dönem sonra 

KYB'yi savunur duruma düşen yine bu arkadaşlardır.Bu ilişkile~ 

de ve ilkelerde tutarsı~lıgın bir göstergesidir.onıar için dün 

dündü,bugünde bugündür.Yarınında ne olaca~ı pek önemli de~il 

zaten •• 

KYB'nin otonomi şiarını Kürt ulusunun ~ kaderini tayin 

hakkına dönüştürmesinin ileri bir adım oldu~u kendisine sos

yalistim diyen herkes bilebilir.Birde bu otonomi şiarının üKm' 
a dönüştürülmesi Güney Kürdistan için çok önemli bir gelişmey

di.Tabi en önemlisi,onu başa götürmekti.De~l ki 1bir dönem so~ 

ra,faşist uygulamaların sahibi dedi~ ve ulusal baskıyı sürdü

ren anti-demokratik bir rejimle uzlaşma masasına oturmaya işi 

götürsün.Bu anlamıyla,KY.B,dünden daha geriyi temsil etmektedir 

Tabi bu .. laşmanın tasvip edilir htçbir yanının olmadı~nı ~ 

gdayıp geçelim •• 
Yine esas konumuza dönelim. B.K,KYB'nin son dönemde taktik 

degişikli~ini ileri sürerek şöyle diyor:"Kurtarılmış alanlar

dan vazgeçerek Partizan savaşına geçti" diyorlar.Bu cümlelerin 

ne kadar tesadüfi kullaılmış ve pratik lllÜcadele hayatıyla il

gisi olmayan cümleler oldu~u yazanın kandieide farketmiştir 

zanedersem.Qünkü,KYB,kuruldu~ günden bugüne dek hep "partizan 

savaşı n vermiş bir güçtür.Partizan savaşının genelde Iraklıve 

Güney Kürdistanlı güçler için geçerli olan bir savaş biç~i o! 

du~u bilinmektedireBu güçlerin hiçbiri cepbesavaşı vermiyor.

lar.Tabi vermek isteselerde,veremezler:Güçler dengesi ve müca

delenin niteliksel düzeyi,kitlelerin konumları buna elvermeme~ 
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tedir.Bilemiyoruz,baylarımızın kafalarına nereden esti de 
KYB'nin Partizan Savaşına yeni başlanır;; ;ibi harika bir 
tespitte bulunuyorlar.KYB'yi yakından tanımayan birileri
bu tür tespitlerde b~lunmuş olsaydılar,normal karşılanır
dı.Aına "bizim" yeni şafakçıları aslal Çünkü baylarımızha~ 

.:• belkaderde olsa,G.Kürdistan prati~i içinde şu veya bu öl
çüde ve alanda bulunnıuşlardır. 

KARŞI DEVRİMİ-DEVRİM GöR~!E APTALLI~I: 

''Bizim" yeni şafakÇılarımız,isıleri o kadar ileri gö
türmüşler ki,Polonya 'da ilctidara karşı ayaklanan karşı 
devrimci güçlerin hareketini,devrimci direniş olarak lan 
se e;meye çalışıyorlar.Tabi bu işi yaparlarkan de,llönemi 
belirtmeyerak işi kotarmaya çalı~ıyorlar.Biz mantıkları
nı bildi~imiz için gözüroüzden kaçmadı tabi •• 

B.K, "Polonya halkının devrimci direnişlerinde de g.§. 
züken bu özellik •• " diye devam ediyor.Polonya'daki ola5< 
lara kısaca bir r;öz attıg;ımızda şu cözükınelctedir: !ktida-
r ın yanlış uygulamaları sonucu; parti bir tarafta,işçi 
sınıfının ve emekçi kesimlerin büyük çoğunlu~u bir taraf 
ta kalmış.Parti,kitleler ve sosyalist iktidar kaynaştırı* 
madı~ından dolayı;su ve ya~ tabakası ~ibi ayrışmışlardır. 
Polonya Birleşik !şçi Partisi (P.B!P) bu oportünist anla
yışı gere~i,kitlelerin ve onun temsilcisi örgütün ileri 
sürmüş oldugu taleplerin içinde haklı talepler olmasına 
ra~en,bugün için haklı taleplerde olsa,önderli~;in dayand.;_ 
~ı yerin ve politik isteklerin neye tekabül ettisi bilin~ 
bilir bir durumdur. 

Yoksa tekellerin ve emperyaliBmin boyalı basını,Polon 
ya halkını çok sevdiklerinden dolayı iktidara baskı yapm.;_ 
yorlar ya da yapmaya çalışmıyorlar.Bu tür gelişmeleri sı~ 
rama tahtası olarak kullanıp,dünyadaki gelişmeleri kendi 
lahlerine dönüştürmek istiyor,emperyalizm.Bundanda kısmen 
başarılı oldular.Çünkü kendilerine devrimciyim diyen:par
tilerin,hareketlerin,gurupların ve kişilerin bir kısmının 
da aynı a~ızdan konuşmalarını sa~ladı.Bu,emperyalizm ve 
dünya gericiligi lehine bir gelişmedir. 

"Bizimkiler" ,olayları ve gelişmeleri kritikçi bir gö!_ 
le yoruma tabi tutmadıklarından dolayı,Kürdistan'da geli
şen tüm olumsuz olayları dış güçlere yıkıp kirtulmak ist.!_ 
yorlar.Birde art niyetli olununca,bu tür olaylar,sosyali!, 
me ve sosyalist ülkelere düşmanlık için kullanılıyor.Çün
kü Kürdi•tenın egemen güçleri sürekli bunu yapmışlardır. 
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Bunlardan etkilenmemekte,bütün ileri ve sosyalizm laflarına rat

inen mümkün dei!;ildir.!şin içinde birde,Troçkist-Nilliyetçi cözl~ 

le bakma katılınca haydi haydisosyalizme düşmanlık yapılacaktır. 

Komünistler,Polonya olaylarını dei;erlendirirken, bir tarafta 

PB!P'nin yanlış,oportünist ve kitlelerden kopan yanlarını ve ha! 

ta,partinin önemli yanlışlıklarından biride uysulamış oldukla-rı 

ekonomi-politika1arıdır.Dünya Bankası ve !ı·lı!' ile ili!)kilerinidü

zenleyip bir çerçeveye oturtmadı~ından piyasada en önemli gıda 

maddeleri bulunmamaya başlandı.Yine bu dönemde,empcryalist ::;üç -

ler bunuda ,·ırsat bilerek ekonomik ambargolara ~ittiler.Böylece 

parti ve az bir kitle bir turafta,emckçilerin büyük ço0Anlu~ise 

partinin (proletarya iktidarının) karşısında yer aldılar.PB!P,ki! 

lelerle çok sa~lam bağlara sahip olması gerekirken,bunu gerçekle§ 

tirememiştir.Bu tarihi fırsatı de~erlendiren emper-.talistler,kit

lelerin haklı istemlerina gerici palitik isteklerde katarak har~ 

ketin emperyalist,gerici 3Üçlerin kanalına akmasına neden olmuş

tur.Polonya'daki Troçkistlerde bu gerici politik istekli hareke

tin içinde yerlerini almı8lardır.Zaten hep böyle bir fırsatı ko! 

lar lar. 

Kürdistanlı devrimci,sosyalist ve komünist güçlerin bu soruna 

yaklaşımları şöyle olmalıdır:"Dayanışma Hareketinin" emperyalizm

den bağımsız bir politika l;elic;tir;:ıediğinden hareketle ,Polonya y.2_ 

netimini tehdit eden emperyalizm ve "Dayanışma Sendikası"r.:ı.n ta -

vırlarından yana de~il,PBİP'den yana,yönetimden yana tercihiniya~ 

mak zorundadırlar.Bir, tarafta emperyalizm ve gericilik,bir taraf

ta ise,eksiklikleri,yanlışları olan bir Sosyalist !ktidar var.So~ 

yalistlerin,komünistlerin tercihi elbetteki ikincisi olmalıdır. 

Birde sorun,Polonya sorunu olmructan çıkmış,uluslararası bir 

duruma dönüştü .·''lmüştür.Dünyada da bu konLıda saflar belir:·;inleş 

miştir.Bu saflaşmanın bir yanında emperyalistler var,diı'er yanda 

da onun karşıtı ilerici,devrimci-demokratik,komünist ve ulusalkuE. 

tuluşçu güçlerin tavrı aar.Biz Kürdistanlı sosyalistler ve ulusal 

kurtuluşçular olarak,ikinciden yana yani sosyalist,devrimci-demok 

rat ik cephelilen yana olmak zorundayız. 

TAR!H! B!LG!S!ZL!K va DÖNEMLER! SOMUTÇA TAHLİLDEN YOKSUNiilK 

B.K çevresi,"ba!!;cıyı dövmek" anlayışıyla,Kürdistan Ulusal ha

reketlerine Sosyalist SSCB devletinin neden yardım etmedi~ini e

leştiriyor ve bununla ilgili yetersizli~inide ortaya koyuyor.Şöy

le diyor: 
"En son Ferzende öncülüMindeki ulusal kurtuluşçularında !ran 

ve T.C'nin elbirli~iyle gerçekleşen yenilgisinden sonra, Ku

zey-Batı Kürdistan'da uzun süre için silah sesleri kesilecektir •• 

"20 yıla yakın süren ve dünyadaki en geniş direnişlerden bi -

ri haline gelen bu direnişe tek dost ses,Hindistan'dan Nehri' den 
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gelmiştir.Tüm dünyaya umut sunan dünyalı komünistler ve 
örgütleri ise es geçmeyi tercih etmişlerdir.tlk Kongre
sinde Marx'ın ünlü 'bütün ülkelerin işçileri birleşin " 
sloganını 'Bütün işçiler ve ezilen hclklar birleryin"ı;ıe~ 
linde dei51.ştiren SSCB öncülü~ündeki 3-Enternasyonal,bll!: 
nunun dibinde gerçekleştirilen bu biiyük direnişi görme.!!!.e 
yi tercih etmiştir.Tabi SSCB yeterince güçlenip,Kürdis!a 
nın Ortado~u'daki çıkarları gere~i yararlanmaya karar ~e 
rene dek komünistlerin Kürdistan diye bir sorunları ol
mamıştır." (Agy,s.l4) 

Uste aldı!!;ımız cümleleri de('erlendirı:ıeye tabi tuta
lım."Biziınkiler",bilemiyorum bu"tarihi" silsilerini ne!: 
den alıyor lar?. Yoksa birilerinden duyd . .Jdarı bu talihaiz 
bilgileri,oldu~;u e;ibi mi yazılarına geçirdiler.Gerçekten 
bu yazdıklarıyle, "bizilık:iler" gülünç bir duruma düşmUş
ler.Çünkü,Kürdistan'da 20 yıllık uzun bir direnit,süre~ 
lilik anlamında ,hiç olmamıştır.Güney Kürdistan'da Şeyh 
1\lahmud Barzenci 'nin ayakl'anması olmuştur. (Tabi kesintil,! 
re u11;J:ayarak sürmüştür) .Bu ayaklanmada 20 yıl sürmemiştir 
Yine sürekli ve en uzun direniş Molla Mustafa Barzani ö~ 
derli~indeki KDP direnişi olmuştur.Bu direnişinde kesin
tisiz 20 yılı bulduıu söyleneınez.Yine Do~ Kürdistan'da 
kesintilere u~ayarak süren Sımko ayaklanmaları vardır.B~ 
nunda yirmi yıl sürdügü söylenemez.K.Kürdistan'da 1940' 
larda Ag:t'ı ve f1uş illeri arasında kalan bölcede l:erzende 
öncülügünde çok kısa süreli bir direniş olmuştur.Ancakbu 
direnişinde diner Milli D irenişler gibi kısa sürede sö
mürgaciler tarafından kanla boguldu~u bilinmektedir.Kon~ 
muz,Ferzende Hareketinin deterlendirilmesi olmadıgı için 
derinlemesine bu soruna girmeyi gerekli görmüyoruz • .iier -
zende'nin kendisi,~lli karakteri olan sosyal bir eşkiyaz 
dı. 

"Bizimkiler" komünizm ve Sovyet düşmanlıgı yapmak için, 
bu hare::etin tarihinide 20 yıl sürmüş ı:;ibi gösterme bil
gisizli~ni ortaya koymuşlardır. 

Yeni Şafakçılar,Komünist Enternasyonal (3.Enternasyo
nal)'ın dünyaya umud sunmasına ra~n (gerçi buna kuşku
ları var),Kürtlere gelince es geçmişler diyorlar.Bu bayl~ 
rımıza sormak gerekir:'~omünist Enternasyonal Kürtlerle 
ilgili neden es geçsin?"."Yoksa Komüaist Enternasyonal'in 
Kürtlere özel bir garazleri mi vardı?"."Kürdistan'ın ba 
~ımsızlaşmasında Enternasyonal'in ne zararı vardı,ya da 2 
lacaktı?" ••• Bu sorulara &rkadaşlarımızın verecekleri ce www.a
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vaplı:ırı bildi!',Lrıiz için,do[ô:ru olanını biz koymaya çalışalım.so

runun birinci yanı,harelcetin kendisi {I!'erzende Hareketi) çokdar 

sınırlar içinde· [;eli c-en bir hareket, bu hareketin milli llarakte

rinin olup-olr:ıadıltıda devrimci demokratik sal"larda tartışmalı· 

bir konu.Aynı du~ımda sesini duyurabilmiş,sıbjektif şartları u

lusal ve uluslararası planda ol;unlaştırabilmiş de~il,bundan d~ 

layıda ulusu kavrayan düzeyde bir örgütlülü~e sahip de~il.!k:in

ci yanı ise,adı geçen hareket o kadar sınırlı bir yerde olmuş ki 

Kürdistan devriminin öncüsü durumunda bulunan en ileri kadrola

rın büyi.ilt ço;'ımlu':';unun bile bu olaydan halterlerinin olmadı~ı k!. 

nısındayı:n.Kürdj_stan'daki yazım hayatınada bir ~öz atılırsa, bu 

ralıatlı ':la :;örülecektir. !;irldi sorınalı: cerekli: "Kürdistan devri

minde öne~:li rol oynayan Kürdistanlılaı·ın bilmediği bir olayı 

Sovy.;tlcr .Cirliı";i ve LComünist :.:.nternasyonal nerden bilsin?".Ko

münist Enternasyonal'in mi.ineıııciı::ı oldu~u zanediyorsunuz e;ali -

ba? .::stafi.'uriillah (!),zaten Komünist Enternasyonal'e i azla, "bi

lir" misyonun,;. ytiklemezsiniz •• Tabi lııakyavelist anlayışınız ge 

re[:i,i:;ıinize ::;eldir·i gibi ve geldit:;i yerlerde,"biliyor",hemde 

"herşeyi biliyor"' buna ral!;men "es seçmiş" diyebiliyor-sunuz. 

Yine arkada ;;larınııza sormak ~erekir, ".lı'erzende Hareketi Sov

yetler Kızil Ordusunun fiili deste{:;ini almış olsaydı yani Kızıl 

ordu Kürdistanın Kuzey Parçasının tümünü kurtarıp,hareketin ön

cülerine vermiş olsaydı,devleti yatatabilmeleri mümkünmüydü?De~ 

leti yönetecek kaç tane adam çıkardı (uzman demiyoruz)?Hareke -

tin önderli~i,devletin kurum ve kuruluşlarından anlayan ve ida

me ettirebilecek bir önderlikmi7dJ,?." 

!şin die:er yanına gelince :S.Birli~i ve Komünist Enternasyo

nal böyle bir sirişime başvurmuş olsaydı,biz ve size yakın dü -

şünenlerin :;özünde, "işGalca,emperyalist emelleri için bunu yap

tı", "ı.ragmatil~tirler", "bir ülkenin iç işlerine karışıyorlar", 

"devrim ihraç ediyorlar" v. b. diye yaygara koparmıyacakmıydınız? 

Bue;ün Afsanistanla ilgili koparılan yaygara gibi •• 

Sorun ille de mahküm etme anlayışı olunca,yollar bulmeda k~ 

lay oluyor.Ama bulunan yolların,tc·tmadı~nı bilmek gerekir.Bu 

düşüncelere inananlar,aklı bir karış havada olan,devrim yapmaya 

niyeti olmayan üç-beş insanı geçmez. 

Sözün kıı:ıası,.-'erzende hareketinin gelişkinlik düzeyini göz

önüne alıp,ona göre yorumlar yapmak ve sonuçlara varmak gerekir. 

s.Birligi'nin ve Komünist Enterna•yonal'in neden Ferzende 

hareke ani desteklemedi~;ini gerekçeye ba~lıyorlar. Ve asıl bakl,! 

yıda a~ızlarından atmış oluyorlar. 

"Tüm bu gelişmeler dÜI!Yayı yeniden paylaşmaya karar vereıjıü· 

per BÜçlerin dünya haritasını gözden geçirdikleri bir evr~ 

ye rastlıyordu.Ve Ortadogll bu süper güçler için hala eski 

çekicili~ini koruyordu.Kürdistana bir kez daha müdahale e-

dilecekti."(Agy,S.l5,abç.) 
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Yeni Şa_:'akçılar,?O'lı yılların "sosyal-emperyalist" tezi
ni savunan Şafakçılarını ve burjuvazinin boyalı basınının yo-

rumlarını aratınıyacak bir düzeyde sorunları yorum~ 
tabi tutuyor.Boyalı basın,devrimci-demokratik satlarda itibar 
görmedi[ı;inden,onun borazanlı~ını yapan,kendisine "devrimciyim" 

.diyen güçleri devreye sokmuş.Burjuvazinin onları devreye so! 
masından çok,sor;onlara dar bırjuva ulusal bir yakla'?ımı gös -
terdiklerinden dolayı aynı kanala akıyorlar,Şafakçılar.Ezen ~ 
lusun burjuva yaklaşımını gösteriyorlar..teni Şafakçılar,e:ı;i -
len ulusun dar burjuva milliyetçi yaklaşımlarından dolayı on
lardan daha ileridirlerrYine de,genel çerçevede aynı yol~nyol 
ctısu oluyorlar. "Bizimkiler" ,emperyalist burjuva güçlerin kul 
landıkları "süper devletler","süper güçler" terimini kapıpke!! 
di li teratürüne yerle ştir i vermişler. "Bizimkilerin", sosyalist 
Soyyetler Birli~i'ne hırçın:ıkları dar ulusal bakış açıların
dan kaynaklanıyor.Çünkü,sortmlara hep ulusal-Torçkist karışı
nı yaklaşılınca,işin sonunun oraya cidece~ide mUhtemeldir. 

Baylarımız,işi o kadar ileri. götürmüşler ki,devrim ve SO.!!_ 

yalizm adına hiç kimsenin yapamıyacaklarını yapıyorlar ve şöz 
le diyorlar: 

"Bu kez Kürdistanlıların 1919'dan bu yana bekledikleri 
dostları tarafından Mahmud Barzenci'nin Lenin'e yazdı~ı 
mektubunua 1945'te dayatılan program ile köleli~e devam 
diye cevap veriliyordu."(Agy,s.l5) 

"Bizimkiler" her satırda,her paragrafta Soyyet,onun nez -
linde Sosyalizm ve giderek Harksizm-Leninizm düşmanlı~ı yap -
m aktadırlar.Bu düşmanlığı yıllar öncesi yapanlar oldu.Onlar 
bile bu düşüncelerinden bir fayda görmediler.Sonlarının büsran 
oldu~ bilinen bir durumdur.Sosyalistlerin tarihlerine kara le 
ke olarakta geçtiler.Sizlerde bu gidişatla kara leke olmak i: 
çin çırpınıyorsunuz.~ötü misyonlar yükleniyor,bizimkiler.Ger -
çekten biz arkadaşlarımızı bu son halleriyle görmek istemezdik 
ve istemiyoruz.Çünkü,devrimci hareketten kopan,olumsuzluğa gi
den her parça,her öge bizden bir kayıptır.Devrimci hareketin 
her parçasındaki her dönüşüm,det,işiklik ve olumluluk genel dey 
rimçi hareketin kazanımıdır,ona mal olur. 

Gelelim bu meşhur maruf mektup meselesine:Bu konuda geçmi~ 
tede yazıldı.Hemde Rızgari süreçinde yazdık.Ama,o dönemde yaz~ 
lış mantığı ile,arkadaşların yazılış mantıklarının köklü bir 
farklılık gösterdiğini kesinlikle belirtmekte yarar vardır.za
ten daha önceki koyuş biçiminden görülen sapmalar üzerine de www.a
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Rızgari yol ayrımında tn.ctışmalar oldu.NK üyeleri :cendi yazılı 
görüşlerinde buna yer vermekteydiler.Ozelliklede Zilan arkada
şımız bu konuda burjuva milliyetçilerini ele.-,tiriyordu.Bleşti
risindede haklıydı.Bugünde aynen katılıyoruz. 

Tarihi bil::;i. olarak 1919 yılında,Hahmud llerzenci tararın 
dan Lenin' e bir mektubun yazıldı~ı bilinmekte .Bunu belc;e ola -
rak ll0f1AL yayınlarında çılcan, "Irak Kürt Halk rlarelwti ve Baas 
Irkçılığı" isimli kitapta yayınlannıştı.(Konumuz bu kitap ol
madı!J;ı için onu de'·erlendirmiyoruz.Bu kitapta bu konuda yazı -
lanların birileri; tarafından burjuva milliyetçi m3ntık sonucu 
yazıldığı açıt;a çıktı).Bende kişi olarak böyle bir mektubun o.! 
dutuna iknayım •• Ama,soruna yaklaşımda ve koyuşta,çok tens cep
helerden baktığımızıda belirteyim.ılerkes tara.(ınd.an ve hatta B. 
K çevresi tarafındanda sık-sık vurgulanan,"bilimsel bakış açı
sı" 1 "tarihsel yaklaşım", "zaman ve mekan", "somut şartların so -
mut tahlili" v.b. gibi cümleler,ağızlardan düşürülmiyen güzel 
ve hoş sözlerdir.Ama,önemli olan kullanılması 3erekli yerl~ri 
uyuml'.ı bir şelcilde kullanmak ve onları bir anahtar haline geti 
rebilmektir.Yoksa bunlar hiçbir şey ifade etmezler. 

Bu sorunu açığa çıkarmak için böyle bir vakıa'nın olabili~ 
liğinden harelcetle,görüşlcrimi açıga çıkarayım: 

1- Mahmud Berzıafgi 'bin önder Lenin' e gönderdi[;i melctup ~ 
nin'in eline geçme/ olabilir. Geçmemesinde de özel bir kasıt 
olmaz.!rade dışı bir takım gelişmeler buna sebep olmuş olabilir. 

2- Lenin'in eline geçmiş ve cevabınıda yazmış olabilir.Y~ 
zılan cevabın nerde olduğu tespit edilmemiş olabilir. 

3- Böyle bir mektup yazıldıktan sonra,Lenin'e :;önderilı:ıe

mişte oltuilir.Sağlam :.,ir arşivde olmadığına göre, bunları açı
ğa çıkarmak alabildiğine zordur. 

Ayrıca,böyle bir olayın Sovyetler Birli~i,Lenin ve Enter -
nasyonal açısından fazla bir belirleyicilieide yoktur.Dar dü -
şünenler için belki bir malzeme olabilir.Elbetteki çok önemli 
gören baylarımız,Lenin'i "mahküm" etmek için,ya·da etmek iste
yenler veriler ve bel~eleri toplayıp kitlelere sunarlar.Bizle~ 
de o"belgeler"den yararlan:ı.r,yeniden ::;erekli dererlendirmeleri 
yaparız.Yoksa eskisi sibi,çok sıradan yapılan sözler ciddiye ~ 
l:ı.nm:ı.yor.Kimsede çok sıradan sözler ve "belgeleııUe" sonuçlara 
varmak istemez 9bı.ı saatten sonra,buna geçmiş olsun demek cerek. 

Unutmadan bir kaç söz daha edelim. 
Bu mektuba 1945'te bir programla "köleliğe devam,'' deniyo~ 

muş.Bu konuyu araştırdım.Aıııa,sizin iddia ettiğiniz gibi,l945'te 
S.Birliği tarafından sunulmuş bir program fal~n yok.S.Birliği-
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nin program sunmuş oldugımu farzetse k bile, b.· programın kap
samı batımsızlık ve özgürlüSe tekabül eder.Sovyetlerin 1917' 
de eünümüze kadar,dünya işçi sınıfıV~e ezilen halkları ÜZB -

rinde ne tür roller oynadı~ı,maddi/manevi deste~i ile bunu 
dünya halklarına ispat etmiştir.Bunun tartışılması bile a -
besle iştisaldir.Geçmişte B.K çevresi de böyle düşünüyor ve 
yazdıklarıda var. örne~in ,Stalin' le ilgili Narksist-Leninist 
açıdan yapılan tartışmalara bile B.K çevresinin başını çeken 
arkadaş tarafından tahammül gösterilmiyordu."Stalin bir dev
rimi yaşatmıştır.Çok büyük temel yanlışlar yapmış olaada e -
leştirilmez" diyerek idealist mantı~ı sergiliyııırdu.l945'le -
rin Stalin'in önderlik dönemine rastladığınıda "bizimkilerin" 
bilmesi gerekir.Yıllarca,S.Birli~inde "revizyonizmin" var 
lı~ını Kruşçev'e ba~alayarak,görüş seliştirenlerde,B.K çev -
resindekilerdi.Bunu da Kruşçev dönemi öncesini sosyalist saz 
mış olmuyorlarmıydı?Qok kısa bir zarr;:tn e;eçmeden bunu unutmuş 
olabilirlermi?ünutmamışlarsa,o zaman ~idişat çok kötüye.Dik
katli olmamalılar arkad;.şlarımız,tümden devrimci zeminden kaz 
ma tehlikesiyle karşı kar,ıyadırlar ••• 

B.K,yine,çocuksu ve tarihsel anlayışla alakası olmayan g~ 
rüşl~ı·iyle Mahabad Cumheiyeti 'nın yıkılışını izah ediyor.!zah 
ederken,bunu örneklendiriyor-daha ikna edici olsun diye- ve 
şöyle aiyor: 

" •••• ı-unanistan devrimi neyin bedeli olmuşsa,Mahabad ve 
Azerbeycan otonom cumhuriyatlerinin imhalarıda öylesine bir 
bedeldi •• 

"Qünkü,bu kez KüDtler iyice dostsuz kalıyordu.Jzun müd -
det do~al mütteıtk -günümüzde halen bazı dostlarımızın stra
tejik dost dedikleri- (Bundan kastedilen Ala Rızgari'dir-BX) 
olarak görülen SSCB'de hazır bulunmuştu bu yeni paylaşımda." 
(.&gy,S.l6) 

Bu arkadaşları-n ya da çevreninJS.Birli~ine ilişkin dü
şüncelerini eleştirmeninde fazla bir anlamı olmamasına ral!; -
men kısaca üstünde durmak gerekir,bu en baştada bizim göre~ 
mizdir. 

Mahabad ve Azerbeycan Cumhuriyetleri Sovyet Kızıl Ordus~ 
nun deste~inde kurulan cumhuriyetlerdir.Sovyet Kızıl Ordusu
n~ anlaşma sonucu bu cumhuriyatıerin bulundull;u topraklardan 
çekilmesi ile birlikte,tran sömürgecilerinin götürdügü sald~ 
rıları gö~leyemeyen bu cumhuriyetler yıkıldılar.Sovyet Or
dusunun sürekli oaalards kalamıyacagını saptarsak,Mahabad ve 
Jzer»eycan ~uriyetlerinin yıkılmasını doeal karşılamak(l) 
lazım.Qünkü,kendilerini koruyabilecek askeri güce bile sahip 
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olmayan bir Cumhuriyet'in yaşamaaıds düşünülemez.Cumhuriyet-
ma 

lerin yaşamalarının nedenini Sovyetler de~il,bizzatihi iç d! 

namiklerde (A~eri ve Kürt halklarında) aramak Gerekir.önder

li~in yapısında ve dokusunda aramak gerekir.örgütlllük düze

yinin gelişkin olup-olmadı~ıyla açıklamak Berekir. 

S.Birli~i'nin saldırılar götürüp bu Cumhuriyetleri yıkt~ 

~ı söylenebilinir mi?.Kesinlikle hayır. 

Evet,biz,Sovyetler Birli~i'ne stratejik dost demeye de

vam edece~iz.Dünya halklarının dostu olan bir ülkeye dost d~ 

mek aşa~ılanacak bir olay de~ildir.Baskı ~e sömürünün ~ulun

madı~ı,insanların özgür oldu~u bir kaDdeş ülkeyle dost olmak 

gerekir. 

B.K çevreside,paylaşımcı ve süper devletler içinde de~e~ 

lendirdi~i S.Birli~i'ne dost dememeye devam eder.Herkes yo

lunu çizmeda özgürdür.Ama özgürlüklerin,halkımızın,halkları

mızın ve dünya halklarının ~lusal ve toplumsal kurtuluşu i

çin kullanılması istenir bir şeydir.Ne yapalım,B.K çevresi , 

tersinden bu özgürlüefrnü kullanmaya çalışmış,çalışıyor •• 

B.K harika tespitlerine devam ediyor.Barzani'nin,emper

yalizmle ve !ran Şahı ile ilişkilerini,işbirli~ini S.Birli~i 

nin "barış içinde bir arada yaşama" ilkesinin bir gere~i ol!. 

rak,emperyalist ve kapitalist ülkelerle geliştl.~i~i ilişki

leri karşılaştırıyor. "Barzani 'nin dostu oldu~ söylenen em -

peryalist ve !ran Şahı,sosyalist dünya ile yan yana geldi ve 

iki sistem birlikte yüklendiler Kürdistan ulusal kurtuluş h!, 

reketine.Kurtarılmış üs'lere dayalı bir devrim anlayışındai

ki sistem birden karşı tara~a geçti~inde,Barzani silah bır~ 

tı.Bu şartta diranebilecek tek hareket göstermek mümkün müt •• " 

Barzani önderli~indeki h~eketin yenilgisini aklamaya ça 

lışan baylarımız,yenilginintn2denlerini ve dış nedenlerini

yerli yerine oturtmaaıklarından dolayı,bu 7anilginin nezdin

de Halk Savaşı Teorisini mahküm etmeye çalışıyorlar. 

Devrim olayı basit bir olay de~ildir.Dünya ve bölge ko -

şulları önemli bir faktördür.Bir ülkede devrim şartları ol

gunlaşmış olsa bile,dünya ve bö-lge şartları elvermiyorsa, o 

ülkede devrim olmayabilir.Bunu çok yönlü izah etmek mümkün. 

Zaten "bizimkilerin" kafalarının almadı~ıda. bu. 

l970'de,Molla Mustafa Barzani önderli~indeki KDP,milli 

konumdaki Irak Baas yönetiminden otonomi aldı.O döneme ~adar 

hem sosyalist ülkelerin deste~ini alıyordu,hemde emperyaliz-. 

mle ve en açık bir şekilde !ran Şahı ile ilişkilerini sürdü

rüyordu.Bu milli hareketlerin karakteri oldu~ için horda 

görmemek lazım. 
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1974'de Baas yönetimiyle anlaşamayan Kürt hareketi,tüm 
mühimatını emperyalizmden aldı[;ı için savaşın kız3ın anın
da !ran ve Irak yönetimlerinin anlaşmasıyla birlikte Güney 
Kürdistan hareketinin önderleri !ran Şahına ve ~iderek ABD' 
ye teslim oldular.Yani ezilen ulus millileriyle,ezen ulus 
millileri çarpıştılar,Kürt millileri yenildiler.Ezen ulus 
millileri sosyalist ülkelerin ve dünya ilerici güçlerinin 
deste~ini alır durumdaydı.Bu onlar açısından büyük_bir a
vantajdı.Kürt millileri.ise,bunun torsine sosyalist ülkel~ 
rin ve ilerici dünyanın desteğini kaybetmiş,bölge gericili 
ğinin ve emperyalizmin deste~ini alır duruma gelmiş:bölge 
e;ericili~ininde "deste~tini" çekmesiyle-ı burjuva,aşiretçi -
feodal önderlik silahları bıraktı.önderlik emperyalizme 
teslim olunca,peşmerge gücüde çil yavrusu gibi kısa süre
de datf:ıldı. 

Gelişkin ve hokkabaz Arap burjuva millileri çıkar sav~ 
şımında üstün geldiler.Böyle bir zemindeki kapışmada,onla
rın kazançlı çıkaca~ı bilinebilir bir durumdur.Burada,Sov
yetleri suçlamanın bir anlamı olmazsa gerekir.Hareketin ön
derli~ine ilişkin (yani sınıf karakterine ilişkin) eleşti~i 
ler yapıp dersler çıkarmak gerekir.Sosyalist ülkelerin de~ 
te~ini almaksızın,devrimin başarıya ulaşmayacağını kavra -
mak lazım.Yoksa,B.K'nin bakış açısıyla,"süper devlet"lerin 
aralarındaki çeliŞkilerrlen yararlanıp karamboldan devrim 
yapmanın mümkün olmadı~ını görmek gerekir.Bunu,B.K görarne
diği için,Barzanilerden kalır yanı kalmıyor. 

'~izimkiler" bu anlayışlarından yola çıkarak,uzun vad~ 
li Halk Savaşı'nada karşı çıkıyorlar.Kurtarılmış alanların 
yaratılmaması gerekir,onlara göre.Kurtarılmış alanlar yar~ 
tılırsa,S.Birli~i'nin ya da başka bir sosyalist ülkenin g,g 
dümüne girilir.Halk Savaşının günümüz koşulları için uygun
olmadığını ileri sürüyorlar.Halk Savaşı veren ulusal kur~ 
luş hareketlerinin tümünün askeri ve ekonomik alanda Sovyet 
denetimi altına girdiklerini savunarak,bu savaş türüne k~ 
şı çık~yorlar.Ama hangi savaş biçiminin,sonucu tayin edec~ 
ğini de belirtmiyorlar.Topyekün bir »alk ayaklanması mı?!~ 
çi ayaklanması mı? •• 

Birde,arkadaşlarımızın bilgi yetersizliği Barzani ko 
nusunda ve çal-ışma tarzında bütün yanlarıyla ortaya çıkı 
yor.Barzani öyle mücadele biçimlerini ölçüp biçerek hare 
ket eden bir önder de~ildi.Hayatın kendisine ko.zandırdı!!;ı_ 
deneylerle mücadele biçimlerini geliştirmekteydi.Ayrıca, 
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1974'te Irak merkezi otoritesi ile kapışıldıeı zaman,Kurtarıl
mış bölgelerden de ~il;Otonom Kürdistan'dan bahsedilir.Ve Kür
distan•da peşmer~e gücünün ve genel ifadesiyle askeri Güçlerin 
yeni bir düzenleme ile karşı karşıya oldukları görülür.Bundan 
dolayı,yenilcinin nedenlerini sadece bir mücadele biçimine baS 
lamak ve bunuda önderliein dışındaki unsurlara yıkmak,kurtların 
kuşların gülece~i bir şeydir. 

Bir kez daha,B.K'nin sordu~u sorunun altını çizerek belir
telim:Sosyalist sistem ve emperyalist sistem dostunuz olmadı~~ 
na [5Öre,sizler "direnmelisiniz".Biz ise,bir hareketin direne -
bilmesinin ötesinde,başarıya ulaşabilmesi için,bağlaşıklarıyla 
dayanışma içinde olması bir gerekliliktir,diyoruz. 

Arkadaşlar,kendi sakat mantıklarını ortaya serrnek ve görü~ 
lerini kuvvetlendirrnek için,bil~i hazinelerinde olanları kusm~ 
ya devam ediyorlar: 

" •••• Bizde ise Ala Rızgari ve Ala Rızgariler başlıklı yaz~ 
mızda bahsetti~imiz gibi bu konudada idealist bakış açısı 

hakimdi.Bu hamik anlayış geregida '75 yenilGisini 'de t erlendi
r en" yüzlerce sayf a döşendi;'Kürt halkı yenilmemi şti,yenilen 

sadece Barzaniydi 1 ,Barzani SSCB ile de (l·ilde ,emperyalistler le _h 
li şki k·rdu~undan yenilmi şti. 

"Saddam kapitalist olmayan yoldan,Sovyetlerin tüm ekonomik 
politik,askeri yardımıarına ragiDen sosyalizme de~il,emperyalist 
sisteme geçişi hızlandırıyordu.Saddam'ın emperyalist sistemle 
dostlu~u Beli ştikçe SSCB ve IKP'de bir kez daha Barzanilere el 
uzatıyorlardı.Hemde daha kötü koşullarda." (Agy,s.22) 

B.K bu söyledikleriyle iki görevi yüklenmiş. 
Birinci görev:b·. ırjuva feodal önderli t in teslimiyetinin ve 

sınıf karakterinin aklanması olayıdır.Tabi ki,bu sosyalizm ad~ 
na hareket edenlere hiç yakışmıyor.Sosyalistler kendi sınıf ç~ 
karlarıyle çakışan sınıflarla ba~lar geli ştirmek görevi ileka~ 
şı karşıyadırlar.Bu da,işçi sınıfı ve onun yakın ba~laşı~ı e -
mekçilerdir. 

!kinci görev:En başta gelende budur.Sosyalist ülkeleredüş
manlık.Yani farkına varmadan,emperyalist güçlerin lehine bir 
çizgide propaganda geliştirme talihsizli~ini göstermeleridir. 
Bütün bunların yanında,"Kapitalist olmayan yoldal:ı. sosyalizme 
geçiş"in günümüz koşullarındaki ve özellikle sosyalist ülkeler 
ve resmi KP'leri tararından yapılan yorumu ele ştirmeye çalışı

yor.Di~er iki temel görevin yüklenilmesinden sonra,bu göreve 
soyunmak hiç bir anlam i f ade etmez.Çünkü,"unlarını elemiş ve ~ 
leklerini d•vara asmışlar" arkadaşlarımız.Farkına varmadan ye~ www.a
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lerini olumsuzundan yana belircin hale setirecek sınırları ta

yin etmişler.Bu sınırların tayin etti~i çerçevelerin ne kadar 

tehlikeli bir çerçeve oldu~u belirterek,eski yol arkadaşlı~ 

mızın "kadir ve kıymetinden" dolayı ve biribirimize geçmişler

den dolayı,bu aşamada isimlendirmeyi yararlı görmüyoruz. 

Arkadaşlarımız 1975 yenilgisinin sebeplerini de~erlendirip 

açı!!;a ç:Lkaramadıklarından dolayı ,g.ep yanlış ve "tehlikeli" so

nuçlara varıyorlar.Bu yaklaşım,arkada~larımızın,l2 Eylül yeLi! 

gisine yaklaşımları içinde geçerlidir. 

Belirtelim:75 yenilgisini degerlendiren hareketler,yenile

nin sadece Bar•ani olmadı~ıni,bir bütün olarak önderlik oldu -

~nu belirt~.rler.Aıııa yenilgide,Barzani'nin kişilitı;inin büyük 

bir öneme sahip oldu~da tartışılmaz bir gerçek.Bu sadece Bar

zani için böyle değildir.Tüm ulusal hareketlerin önderlikleri

nin konumu, ulusal hareketin dokusu v. b. açıııındanda böyledir • 

Buna ra~men,yenilen:önderlik,hareket ve hareketin temsil etti

~i halk yenilmiştir.Halkın·iyi ya da kötü temsilcisi bulunan 

Irak KDP oldutı;undan,temsilciler yenilince halkta yenilmiş olur. 

Çünkü,G.Kürdistan koşullarında kendi içinde önderlik bölünmüş

lükle karşı karşıya olmasına ra!!;men,genel bir önderlikten ve 

Irak KDP önderli~inden bahsedilebilinir. 

Yoksa,koca bir yenil,~iyi bir kişiye ba~lama gerçekçi ve bi

limsel bir yaklaşım olmaz.Hele bu,sosyalistlerin karı hiç ol -

maz.Bundan dolayıda,75 yenilgisi birçok ba~lantılarıyla,nede~ 

leriyle v.b. açı!!;a çıkarılmaya çalışıldı. 

Tekrardan belirteyim:75 yenilgisinin en büyük nedeni hare

ketin önderli!!;inin konumundadır.o konumun ön3örmesi sonucu,em

peryalizmle kurdu~ iliekiler (ilişkilerin ba!!;ımlılık düzeyine 

dönüşmesi) yüzünden,Şahın "yardımı"nı kesmesiyle birlikte,har.!!_ 

ket yenilgiyle noktalandı. 

Irak KUDdistanı Ulusal Hareketi,sosyalist ülkelerin ve dey 

rimei-demokratik kamuoyunun deste!!;ini almış olsaydı,hüsranla 

sonuçlanmazdı.Aıııa,darbeler alması mümkündü.Ba~laşıklarından ko~ 

mayan Jlusal Kurtuluş Mücadelelerinin hep başarıya ulaştıkla

rı,ço~ zaman bilinen durumdur.Vietnam,Angola,Gine v.b. gibi 

ülkeler somut örnekleridir.Savaşlarda yenilebilinir.Aıııa,Kürt U

lusal Hareketi'nin yenildi~i şekliyle de~il tabi •• 

Genel anlamıyla,"kapitalist olmayan yoldan sosyalizme gidi

lebilinir mi?" sorusunada kısacada olsa cevap vermek gerekir.E

vet,gidilebilinir.Buna çeşitli kıtalardaki ulusal kurtuluş har~ 

ketleri ispatlamış durumdadır.Elbetteki her Ulusal Kurtuluş H.! 

raketininde toplumu sosyalizme göti~ece~ide söylenemez.Burda ~ 
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sas tayin edici olan,önderli~in konumudur.önderliğin sınıf 

ilişkileridir,ideolojik-politik yapısıdır.E~er,önderlik i~ 

çi sınıfı bilimine inanmış ve onun emrettiği kurallarla iş 

yaparsa,kapitalizm yaşanmadan sosyalizme geçmek mümkündür. 

Vietnam v.b. ülkeler bunun en somut örne~idirler. 

Irak yönetiminin milli karakterinden kaynaklanan bir 

anti-emperyaliltli~i söz konusuydu. Bu tutarlı olmayan bir 

anti-emperyalistlikti ve özelliklede subjektif planda bili~ 

ce çıkarılmış bir olay de~ildi.Milli burjuva yöne~imler 

bir döneme kadar emperyal~zme karşı olan yanlarını korurlar 

Irak Baas yönetimide bu karakterini emperyalizmin deneti -

mine girdi~ döneme kadar korudu.Sonunda bu tür yönetimle

rin emperyalizme gidece~i bilinae bile,bu tür iktidarların 

somut durumları (ilerici-anti-emperyalist konumları) yerli 

yerine oturtulması 0erekir.Bu iktidarlar ikili karakter t~ 

şırlar:!lerici ve ~erici yanlar.!lerici yanlarının derin -

leştirilmesi ve desteklenmesi ·erekir.Bu iktidarların öaüa 
de anti-demokratiklik vardır.Bundan dolayı,emekçilerin de

mokratik bir biçimde öreütlcnmesine ve bünyesinde yer alan 

millet ve milliyatıerin ulusal demokratik haklarının tanı~ 

masına karşı çıkarlar. 

Bu karakterlerinden dolayı,"sonunda nasıl olsa empery.!!. 

lizme c;idecek ve onunla bütünleşecek" deyip,işin içinden 

çıkmak sol bir anlayıştır ve en kolay yoldur.Ayrıca bu du

rumdan kitlelerin örgütlenmesi için yararlanmamak demektir 

Eger böyle davranılırsa,bu yönetimlerin emperyalizme karşı 

olan yanlarını ve millilestirici tavrını nereye koymak ge

rekir? 

Sovyetler Birli~i'nin,Irak Baas Yönetimine yaptı~ı ek2 

nomik,politik ve askeri yardımlar,Iralt yönetiminin ille Je 

sosyalizme ~ider diye yapılan yardımlar de~ildir.o koşul -

larda dünyada ve bölgemizde oynadı~ı rolden dolayıdır.Mil

li bırjuva hareketlerin tarihi süreçlerini dolduracakları 

noktaya kadar desteklenmeleri gerekir.Desteklenirken,ideo

lojik mücadeleden taviz verilmemeli ve ideolojik mücadele 

sıcak tutulmalıdır. "Bizimkiler",hayatı düz bir çizgi olarak 

kavradıklarından,bu "ayrıntıları" ::;örebileoek durumda degi,! 

dirler.Zaten kaba materyaliatıerin kaderi hep böyle olmuş

tur.Sonlarıda yıkım olm:.ıştur. 

B.K, Barzanist burjuva-feodal ve aşiretçi önderlie:in 

teslimiyetçi karakterini ve yenilgisini aklamak,emperyalizm 

ve gericilikle alan ilişkilerini temize çıkarmak için, ye

nilgiyi daha ileri gerekçelerle anlatmaya çalışıyorlar.K~ 

distanın parçalanmışlı~ından,emperyalist sistemin ötesinde, 
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so:;yalist sisteminde sorumlu oldu~nu ve sosyalist siste
minde,KÜDdistanın parçalanmıçlı~ında yararlarının olduğu

nu söylüyorlar.öncelikle şunu belirtelim ki,bu arkadaşla -
rımızın eski görüşleri de5ildi.Ve bugüne dek,Kürdistan•ın 
parçalanmışlı~ında sosyalist sistemin yararlarının olduğuy~ 
da sosyalist sistem tara:ından parçalanmışlı~ın onaylandı
t:ı;ı-nı söyleyen btrjuva ideologlar bile olmamıştır.Ama bi 
zim aklı evvellerimiz bunu ileri sürecek kadar cesurlar , 
kime hizmet ettiklerini bilmez durumdadırlar •• Heyhat! 

Ve şöyle diyorlar: 
"Yenilen Kürdistanın bugünkü parçalanmışlık statüsünün 
yıllar önce iki sistem tara:ındanda onaylandığı veher 
iki sisteminde b; parçalaQ~ışlıktan yararlandıkları , 
yararlanacakları gerçe(!:ini gözardı eden anlayış idi." 
(Agy, 8.23) 

Yeni Şafakçılar,Kürdistan'daki yenil~ileri;aktardı~ı -
mız paragra.üa anlatmışlar .• Ama ne güzelde izah atmişler(:) 
Gerçekten insanın ilerisini görehilmesi için,sunulan görü§ 
ler hayret .verici dog:t>usu.ilrkadaşlarımız bu görüşleriyle , 
"AydınlJ.k"(TİKP) çılara bile taş çıkartırmaktadırlar. 

Bilemiyoruz,Kürdistan'ın parçalanmasına sosyalist ülk~ 
ler ne zaman onay verdiler?Yoksa 1639'da Kasr-ı Şirin and
ıaşması yapıldı~ zaman sosyalist sistem mi vardı? Kürdis
tanın parcalanmışlı~ımda. sosyalist sistemin ne tür bir y~ 
rarı vardı?Bir yararı varsa,o da Kürdistan'ı denetiminde 
bulunnduran sömürgeci iki devletin sınır komşusu olması ve 
emperyalizmin Kürdistan top~aklarında Sovyetleri tehdit e! 
mesidir.Bunun dışında bir yararının(ı) oldu~unu ileri sür
mek bir ahmaklık olur. 

BAŞKA !NC!LERI- ve SANSASYONAL HABERLER: 

B.K, kendince birilerini eleştirirkanda garip göriişler 
ileri sürüyor. Ve şöyle diyor: "• ••• Yılların komünisti YNK, 
CUD'a saldırırken komünist kesmiş oluyor." Bilemiyoruz,ar
kadaşlar muhalefet güçleri aradındaki çatışmalara evet mi 
diyorlar? Bu ifadelerden çıkarılabilinecek ve arkadaşların 
genel düşünce "sistemati~i"nide bildi~imiz için,bu olabilir. 

Prensip olarak ilerici,dem~kratik ve muhalefet hareket
leri arasındaki silahlı çatışmalara hap karşı çıktık,bugün
de bu tavrımız devam ediyor.Bu düzeydeki didinmelerin,düş -www.a
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rnunı ;iiçlendirece~;i bilinen bir durum • 
.Jilindir<-i ::;ibi,l983'iin son ayıarına do~u,Irak ve Ii7ak 

Kürdistanında tasvip edilmeyecek düzeyde eelişıneler oldu • 

liarc',etlerin kadroları sebep';iz yere ,yanlış mantı:~ıcırın ve 

elit çıkarları uğruna can verdiler.Olayların o kadarıylada 

kalmıyacağı bilinebilir bir durumdu.GeriQi Saddam diktatö~ 

lü[tü,muhale ·etin işlerine çomac·:ını sokarak,bu çelişkiler -

den yararlanmak istedi ve baGarılı oldu kanısındayım.Muha

le_'et :;üç lerinden Ylll< 'yi, "otonomi" perdesi altında,yanına 

almayı: ,onu di!'!:er ;-;üçlerden ve böl>;emiz devrimci-demokratik 

r",üçlcrinden tecrit ederek ve pasifize etme ile becerdi, ba
l'lardı.Yazık oldu. 

YNK,bilindi<::i sibi,kcndi deyimleriyle,"yarı cephe" bir 

ör;;ütlenmedir.Y!>K,komüııist bir ör,;üt olduL~unu söylemiyor. 

Bilemiyoruz,"bizirnkiler" b:ı yakıştırmayınerden almışlar. 

Yalnız Th"K içindeki KOHELA,komünist ol<~:uc,unu iddia ediyor. 

Onların komimistli~ide bizler tara;ından tartışmalıdır. o
nem için,bizim tarafımızdan,Harksist-·...,eninist e(:.ilimli bir 

örcı;üt olarak sı/atlandırılmı-,tır.KOlELA' nın komünist oldu

gunu kabul etsek bile,IKP'den,bir olayda ve hemde bir bas

kınla 60 insanın katıedilmelerini haklı çıkarır mı? Kesin

likle lıayır.!nsanlık duysusu olan her insanın,bu katliama 

ve buna benzer katliaınlara karşı ç•kması ~erekir.Savunulm~ 
sı bir insanlık suçu olur. 

SSCB'nin ve sosyalist ülkelerin geçmiş dönemlerde Kür

distan'da ulusal hareketin yenilgisine sebep oldu~u ile

ri süren B.K çevresi,yeni dönemdede SSCB'nin bu saldırıla

rına devam etti~ini ileri sürüyor.Ama bu saldırılarını di

rek deiı;ilde, en direkt bir biçimde Irak KDP ile gerçekle ş 

tirdi~ini açıkça belirtiyor. 
" •••• KDP (Irak KDP anlaşılsın-BX) ,.bu yeni r;ö~evi üst -

lendi.Sadece Güney Kürdistan'da de~il,Do~ Kürdistan'da da 

SSCB'nin çıkarlarını tehlikeye sokabilecek ~üçlere 'sosya

listlik' ve 'sosyalizmin çıkarları' gere~i saldırdı.Bu ili~ 
kiden de ilci taraf kazançlı çıkmıştı." (Agy,s.31) 

Bu cümleler4e de,Irak KDP düzeyinde SSCB malıküm edilmek 

isteniyor.Irak KDP'nin,!ran ve Do~Kürdistan'da Şah döne

minden cünümüze kadar oynadı~ı gerici rolleri görmemezlikten 

gelinerek başka suçlular aranmaya çalışılmaktaoVa kendile

rine görede bir suçluda bulunulmuş(:).Ama· suçlu bulıinurken, 

buldukları suçlunun Kürdistan halkının dostu oldu~u unu_! 

muşlar.Böylece de düşmanın istedigi,hareketimizi,yani Kür-
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distan'da ulusal kurtuluş harekotini dostlarından yalıtla
mak ,;örevini yüklendiklerinin farlanda deii;iller, "biziı:ıki -
ler"l 

Herkes bilir lci,Irak KDP'nin sosyalizm diye bir derdi 
yoktur,Onlara iftira etmemek lazım.Onlarda,sosyalizmi koru
ma ve sosyalizmin çıkarlarını koruma diye bir dertlerinin 
olmadı€1:ını bar-bar ba[~ırıyorlar. Tersine ,yıllardır,sosyali,! 
me düşmanlık ve sosyalistlere,devrimci-demokratlara düşma~ 
lık Y'-'pmukla ün kazanmış bir partidir.Oysa 'bizir:ı..1dler', 

"kaıJ yapayım d~rlten,:::;öz çıkarıyorlar".Irak KDP'ye ve hemde 
çok düşman old.•.kları (ama niye dü~ıman old klarını bilmedi!E_ 
leri ';erçei;ide orta yerde) bir örgüte,çok büyük bir madal
ya tektıklarınında iarkında olmayacak kadar,şaşırmışlık i
çindeler. 

Irak KDP,Irak Kürdistanında ve !ran Kürdistanında bir 
kısım yurtsever sü .~lere ve halkımıza saldırıyorsa, sosya -
li zmi korudut;ı.mdan dolayı de i';ildir. Aşire tçi , b ır juva-..: e odal 
çıkarları ger•~i b:ınu yapıyorlar,Aendi elitsel tehakkümle
rini,Kürdistanın bu iki parçasında ve giderek tüm parçala
rında te~ellerine oturtm&t için yapıyorlar..!ran Kürdista -
nındaki r_;;üçlere saldırması ve !ran Kürdistanı halkına sal
dırması,~erici Humeyni'nin önlerine attı~ı birkaç kemikp~ 
çasından dolayıdır. 

!ran KDP'nin Sovyetler Birli~~'ni tehdit etme diye bir 
dertlerinin olmadıf:':ıda bilinmekte .Olsa olsa ,S.Birli~inin 
dostlu~nu kazanma diye,akılcı bir politika izleme diye der~ 
leri vardır. 

Güney Kürdistan'da da Sovyetlerin "çıkarlarını" tehli
keye sokacak bir güç,günüıııüzde sözkonusu de[:ildir.Eğer sı
nıfsal bir gözlükle bakılacak oL:rsa,bu "çıkarları" gele -
cekte tehlikeye sokacak güç,parti;yeni şafakçılarımızın b~ 
yük tarihi misyon biçtikleri Irak KDP olacaktır.Ama bunun 
yanında,yeni şa;:·akçılar INK'ı kastediyo.t'larsa,haksızlık e
diyorlar.Il~,kitleler içinde yaptıkları ajitasyon ve pro -
pa;andalarında s.Birli~ ve di~er sosyalist ülkelerin vaz
geçilmez dostlar olduklarını açık açık belirtiyorlar.Sosy~ 
list sisteme inanmış ~ dost olması gerekti~i konusundake~ 
disini ikna ettitini ileri süren bir güçtür.YNK'nın söyle
diklerine ra~en,"bizimkiler" başka şeyleri bilme iddiasız 
la b:ınu ileri sürüyorl.,.sa,kendilerine düşmeyen bir işi y~ 
pıyorlar ve genel olarak Kürdistan hareketine ve özel oıa.
rak isminden bahsedilen örgüte zarar vermiş oluyorlar. 

Yeni Şafakçılar,yukarıya aktardı~ımız paragrafta,!ran 
KDP'nin S.Birli~nin çıkarlarını zedeledi~i için,Irak KDP' 
nin,!ran KDP'ye~ di~er yurtsever güçlere ve halkımıza 
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saldırdıtını iddia ettiler.Ama bunu yü~e yüz dışlayan ve !
ran KDP'nin sınıfsal,ideolojik ve politik yapısınıda çarpı -
tan bir değerlendirmeden de seri durmuyorlar.Do~usunu söyl~ 
mek 3erekirse,ne söylediklerinin farkında de~iller,bizim ye
ni şafakçılarımız.!ran KDP,S.Birlit!;i'nin ve sosyalist ülkel~ 
rin dostluF,unu ilkesel olarak savunan bir güçtür.Sosyalist 
ülkelerin destet~ini kazanmak içinde çaba sarfetmclctedir.Ama, 
uygulamada,bu ilkesel düşüncelerine uygun,ne kadar hareket ~ 
dip etmedi~i ayrı bir tartı')ma konusudur.Bakahm B.K,38.say
fada ne diyor: 

"• ••• SBKP yanlısı KDP (!ran KDP anlaşılsın-BX) önderlik 
etti~i kitlelerin e~;ilimi do~ultusunda savaşmayıp,ul1l!, 
lararası hesaplar do~ultusunda hareket etti." (Agy.) 

Birkaç sayfa önce,!ran KDP'nin,S.Birli~'nin "çıkarları
nı" tehlikeye soktu{2;unu söyleyen B.K yazarı,şimdide !~'nin 
SBKP yanlısı oldu~u söylüyor.Bu ne perhiz,bu ne lahana tU! 
şusu.Elbette söylenenlerden,ileri sürülenlerde organiklik o! 
madıgı zaman böyle gülünç durumlara düşülünür. 

!ran KDP,SBKP yanlısı bir parti olmaktan çok,burjuva "d~ 
mokratik" bir partidir,kesinlikle sosyal--demokratlardan yan_! 
dır,ideolojik plands.Bir taraltan kapitalist sistemin belli 
ögeleri ile (Sosyal-Demokratlarla) ilişkileri sürerken,di~er 
tarı.ıftan sosyalist sistemlede ilişkilerini f'ürdürmekten yana 
bir parti.Bu da,milli hemde ça~daş olmayan milli karakterin
den kaynaklanan bir özelliktir. 

Do~ Kürdistan halkının temsilcisi yurtsever örgütlerin 
talebi,"!rana demokrasi,Kürdistan'a otonom.:dir." Bu da,hal
kın öncüleri durumunda bulunan güçlerin talebi oldu~ için, 
halkın talebi haline gelmiştir.Halkında öncüsüz ve ":endili -
~inden bunları aşan tezler geliştirmesi mümkün degildir.!ran 
Kürdistanı yurtsever güçlerinin bu talep u~ndaki savaşıml~ 
rının desteklenmesi bir yurtseverlik görevidir.Halkın,halkl~ 
rın dostu olmanın dayattı~ı bir zorunluluktur.Ama bu yurtse
ver güçleri desteklerkende,eleştirilerin yapılmaaıds unutul
maması gerekir. ot ono~ Kürt halkının sor~ınlarını, ulusal 
kırtuluş sorunumuzu hal etmiyece~inin propagandasının yapıl
ması ve hemde ertelenmeden,istikrarlı bir biçimde ve sürekli 
olarak yapılması gerekir. 

Dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmeler hesaba katılmadan ~ 
dım atmanın mümkün olmadı~ını görmek gerekir.Yoksa her iste
yen devrim yapardı.Hiçte öyle olmuyor.Devrim,objektif ve su~ www.a
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jektif koşulların ols~nla~ması ve sentezleşmesinin bir ü
rünüdür,bir ürünü olacaktır. 

B.K, Do~ Kürdistandaki örGütlerin sömür0eci devlet
lerle ilişkilerinin oldu~nu belirtiy,or,buna karşı Görüş
lerinin ne oldup~nu belirtmeden,Do~u Kürdistandaki örgüt
lerle,Kuzey Kürdistan'daki devrimci-demokratik örgütler .!!. 
rasında bir paralellik kurarak,bu örgütlerin aönüşümcü o! 
madı~ını belirtiyor. 

"Doğu Kürdistan'da halka önderlik eden örrıütler,sömür 
ceci devletlerin dayattığı şartlarda zaten ilişki i
çindeler. Herhane;i bir biçimde koşul yaratacak durJI!! 

la det';iller.Kuzey-Batı Kürdistan'da ise •• .' •• güçbirli~i a
dı altında bir araya gelen belli başlı örgütler (öz
gürlük Yolu,KUK,Ala Rızgari,Tekoşin,DDKD)'de herhan
gi yeni bir öneri yapmıyorlar.Bu beşli gurubun Kür -
distan devrimi ile ilgili önerisini en derli toplubi 
çimde sayın Kemal Burkay 1983 1 te yukariıda stmdug;umuz 
görüşleri ile açıkladı.Bu ba~lamda bu örgütlerin de 
Kürdistanl. dönüştürme gibi bir problemleri yok." 
(Agy, s.4-0; abç.) 

B.K, bir paragrafta iç-içe birçok konuyu vermeye ça
lışmış.Bu so~unlar üzerinde,ayrı ayrı darmakta yarar var. 
Ondan sonra,belkide ok~yucuda bu söylenenler arasında ba~ 
kurmaya çalışır. 

Do~u Kürdistanlı örgütlerin sömür~eci Irak rejimiyle 
olan ilişkilerini tasvip etmiyoruz.önderlik,milli burjuva 
oidu~undan,bu tür ilişkilerden hep zararlı çıkıldı.!ran 
KDP'ninde zararlı çıkaca~ı kuşkularıda orta yerde.Bu ili~ 
kiler,Kürt halkına zarar getiren ilişkilerdir.Bu ilişkil~ 
ride biribirinden ayıretmek gerekirb\~şkiden ilişkiyefark 
vardır.örne~in,!ran KDR'nin Irak1a/ ilişkileri ile Irak 
KDP'nin !ranla olan ilişkilerinde çok somut farklılıklar 
vardır.Aynı durumda !ran KDP ile KO~'nın ilişkileri a_ 
rasındada i"arklılıklar vardır.En somut farklılık,IrakKDP 
Humeyni adına tran'da ve Do~u Kürdistan'da,Humeyni'niny.!!. 
pamıyaoa~ı işleri yapıyor.Irak KDP'nin Do~:.ı Kürdistan'.da 
kurtarılmış bölgeleri,Humeyni adına kurtarmaya çalı~mas.!_ 
nın büyük bir iş Dldu~ bilinebilir bir durumdur.Do!!;uKür
iistanlı örgütlerin Saddam Hesabına (XeLı:ıt ve Sıpay Rız
gari bunun dışında) Güney Kündistan'da veya Irak geneli~ www.a
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de dcı::ıokratik ·;üçlere karşı savaştı·~:ını hiçb:i.r allalun kulu(:) 
söyleyebilirmi? Yalnız şu var:!ranlı ve Do(:u Xürdistanlı ör:;ii! 
lerin,İran ve Irak sava:nnın siirdü!'!;ü koşu.llarda,Hwneyni gerici 
liz::ine karşı sava 'lmaları, bir anlamıyla Irak Saddam rejiminin 
yara:ı.•ınadır •. \ynı durum,Irak ve Güney Kürdistanlı ör;;ütler içi!!: 
de ;:;eçerlidir.Sör.ıür,-,;eci devletlerle ilişkiler olaada, olı:ıasada 
b'ı böyledir. 

Dot;u Kürdistunlı 3üçlerin düşmana karşı,son dönemlerde ba
şarılurında.n çok,ba7arısızlıkları sözkonusu.Ellcrinde bulundUf: 
dc.ıkları "kurtarılınış" böl;:;elerin büyük bir !~ısmını kaybettiler. 
Hareket, r~enel anlamıyla bir r;erileme sürecini yaşıyor.Eskiye 
luyasla,i vme düşmektedir.Doğ;u Kürdistan hareketinin yenilGisi 
sözkonusu olursa,Irak ICJP'nin oynadıl!;ı olumsuz rolün ~jözardı ~ 
dilmemesi ;:;erekir. 

B.K'nın yilltar:ya aktardı~ımız paragrafında Güçiirli~i ça
lışı:ıalarından bahsediliyor.Bu çalışma ile,K.Burkay arkadaşıng~ 
rüsleri arasında bir bal!: kuruyor.Bu sortınLı açıklıl!;a kavuşturmak 
için,:J.K'nın K.Burkay'dan aktardıgı :o;örüşleri aynen alıp,güçbir
li~i çalışmalarını yürüt~§üçlerin,anlayıGları arasındaki fark
lılılcları ::>;östermeye çalışalJ.m.Bu farklılığın cösterilmesi i
çinde,Güç ve ~lem Birli~i çalışmaları içinde, bulu -
nan güçlerin programı hazırlamak için olu~turdukları Komisyon 
üyelerinin (Komisyon,Beş GÜCÜn temsilcilerinden oluşmuştur)gö
rüşlerini aktararak söstermeye çalırymak daha yararlı ve daha 
canlı olacaktır.Aktaracartımız görüşler incelendi~i zaman,B.K 
çevresinin ve yazarının ne kadar do~matik ve kaba materyalist 
oldu~u açıca çıkacak,ayrıntılar konusundaki kaba bilgilenmesi
nin ne kadar açık oldu~ açı~a çıkacaktır. 

B.K'nin,K.Burkay arlwdaştan aktardığı görüşler şöyle: 
"Irak-!ranı da biz ekleyelim,B.K- Kürdistanında ba~ımsız 
devlet kurma fırsatı ne zaman ve nasıl ortaya çıkmış? Bu 

baylar bu işi çocuk oyuncağı mı sanıyorlar? Evet,Kürt halkı o! 
dukça yi~it bir savaş yürüttü,Irak Küzdistan'ının nerede ise~ 
münü denetimi altına aldı,ama bu yetermi? Uluslararası koşul -
lar baitımsızlık ilanına elverişlimiydi? Diyelim ki bagımsızlık 
ilan ettiniz ve birde hükümet kurdunuz.Bu son derece k~ 
lay elbet.Ama sizi kim tanıyacak? Daha Kürt sorununu Birleşmiş 
Milletlere götürecek bir allahın kulu bile yok.Diyelim ki dün
yanın sizi tanımasına boş verdiniz,peki bu 'baGımsız devlet' 
dış dünya ile hiç ilişki kurınıyacak mı? Yolunuz nerden geçecek? 
Çevreniz düşmanla çevrili.!ran Irak ve Türkiye.Ne kara ve ne de 
deniz yoluyla dışarıyla hiçbir ba~lantınız yok.Ne gemileriniz www.a
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işleyebilir,ne trenleriniz,hGtta ned~ uçaklarınız.Pasaport 

verdi~iniz kişi,hansi yoldap. dışarı :çidip gelecek?Açıktır 

ki,devletlerden biri sizi tanımadıkça,Irak Kürdistanında 

bag;ımsız bir devlet kuraınazsınız." (Akt3ran B.K,s.3) 

~~.Burkay arkadaşın c;örüşleri l~endini bat;lar.Görüşleriın,i 

zin farklılı~ının ortaya çıkması için,GEB'in tutanakların

dan bazı bölümleri aktaralım: 

"····· ..... . 
"KT!.: Bizim sörü,o;ümüze s öre bu r.wdde "K .Ki.irdistan' da em 

peryaiTZmi,sö:ııürgeciliği ve işbirlikçilerini tasfiye etmelt 
ba~ı:ıısız,demokratik Kürdistan Cumhuriyet"ini kurmak" şek
linde formüle edilebilinir. 

"PPKK: !lk maddeye ilir;kin önerimiz ı;;udur: ?ömürr;eci 
Türk burjuvazisinin,er.ıperyaliz:nin ve onLırın isbirli:::çilc
ri olan ec:;emen sını-ların ekonomik,siya"i ve askeri c·cı.ıen 

liklerine son vererek, ulusal demol'"..ratik hal~ cep~-ıcsindeyer 
alan tüm l~ÜclGrden olusacak demokratik bir hal:c hiilcüuetive 
geçici bir halk meclisi karnıak,b·..ı meclisin c:liyle demokra
tik halk meclisini ilan etmek ve halkın demokratik iktida
rını eı:ıas alan bir anayasa lıazırla:rarak re!erand~ımn sunmak; 
halkın onayını alının anavasaya ıı:vQUl bir sistemlP. secinıeci 
derek ~ılımal yasama ve yürüt ne o-ı:- ;anını ol" ~ıturmak. · 

"'I'KSP: Bi.zce ekonomik ve siyasal talepler avrı ba!')l:ı.lc

lar altında ele alınmarııal: .• Çünkii b;ınlar içiçedir.I'ro,.;raı:ı 

özlü ve sade olrıalıdır.Şimdi,sözkonı:su hedefe ne kadar u -
zak ·veya yakın oldui':!ı.r.ıuzu gözönünde b.clundarmalıyız. 'Sli -
mizdeki bazı taslaklar iktidara el :covınayu telwbül e.-ıecek 
düzeye göre hazırlonruıstır.Buc;ünkü aşama ile iktidarın ele 
gerıirilmcsi anındaki asama arasında 'arklılı~,lar vur. İlcti
darı ele ;>;eçirwenin ~,üncel oldu~u durumL;rda pro_;ra:.ıların 
ayrıntılar:ı.rıa 'cir:ııel~ mü ~kündür. Ancak böyle ko:;ı·.:llarda hal
ka ve dürı,ya kam.ıoyuna il\:tidarı nasıl ele ::;·::çirece· imizi ve 
kuracaGımız ilctidarın niteli''.inin ayrıntılarını s·.ımıbili -
riz.Biz pro;sramımızda sadece s ömür ';eci boyund.ır..t~5un kırıl
masını formüle etmi~iz:Bunu genişleterek şöyle de düzAnle
yebiliriz: Tür le sönıür;:_~ecilif:inin ve emperyalizrJin bovundu
rur;unu kırmak.Kurulacak devletin yauıaı"la ilir>kin a--rrın -
tıya .;irilmemeli,r··enel L'adele1' k·ıllanılr.ıalıdır.Bu balcım -
dan UKKTH ibaresi yeterlidir.Biz özgür ve demo"~atik bir 
toplum diyoruz.Bu,bat;ımsızlıi:!;ı da federatif bir devleti de 
içermektedir.Cephe programlarında çok ayrıntıya c;irilmez .Bu 
bir hükümet pro0ramı desil.Biz beş örsütüz.Ayrıntıla~a Bi
rersek anlaşmak zorlaşır.Arkadaşların metni .tzun erekeşin 
ve AR 'ye atfen) ,işbirlilcçilerin tasfiyesi terimi ~~ereksiz
dir.Bu zaten demokratik devrim sorunudur.Talepler cephe 
güçlerini daraltmamalı.Ayrıca düşman r;üçleri "şiddet" yo 
luyla tasCiye edece~timizi belirtıneye de ;erek yok. 

"Bugünden halk cumhuriyeti kav.ı:amını kullanmamız yan 
lış olur.Bu,daha ileri bir aşamayı dile ôetiren bir terim
dir.En geniş yurtsever güçleri de düşünerek böylesi bir ta 
lep onların bir kesimini aşan ileri bir talep olur,dol~i= 
siylllda onları dıştalar.iliçbir yurtsever e;ücü ürlcütmeyecek 
bir terim bulunmalı. 

"MO~: ŞU anda ele aldığımız bir cephe programıdır. 
Programa ~a ve çarpıcı formüller yerleştirilrııeli,yeterin 
oe açık ve net olmalı,her okuyan programımızın ne demek is 
tedie:ini anlamalıdır.TC sömürE;eci devletini ,emperyalizmi -www.a
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ve işbirlikçilerini birbirinden ayırma~ mümkün de~il.Bu,neden
le cephe bütün bu ;üçlere yönelmelidir.Ayrıca yapının şiddety.2, luyla parçalanaca11;ı belirtilmelidir.Barışçıl yollardan sömür -
geci e:;emenlii';i yıkmak mümkün de!'l;il,zor esastır.Sömürgecili/9.n, emperyalizmin ve işbirlikçilerinin egemenliği kırılınca halk cumhuriyeti biçiminde toplumu örgütlernek zorunludur.Sadece kurulacak· bir hükümetle sorunun çözümüne ı:;itmek do[::ru de(';ildir. (TKSP' ye ati"en) !şbirlikçilerinin egemenlit:;ini tasl"iye etmek proGramda yer vermemek do~ru de~il.Emperyalizme ve sömürgeci -li~e vurulmuş her darbe,aynı zamanda işbirlikçilerade indirilmiş olur.:Bize ::;öre, öz:;ür ve demolcratik toplum bali;ımsızlı~ı i -çermez.Bap:·ımsızlık öz.:;ürlüP;ü kapsar,fakat özgürlük dar kapsamlıdır.Bu formül,olsa olsa otonomi,i'ederasyon v.s."yi içerebilir.Ba~ımsızlık kavramı ise bağımsız devlet kurmayı içerdi~ig! bi öz~ürlü~ü de içerir. 

"AR : Biz öncelikle proGramınızın mantıgını ele almak isti yorcız:'Programımızın içeri(c;i ve biçimi bakırnindan ;:;enel mantı = ~ın ve cünya deneylerinin büyük önemi var.Mantı8ımıza .:;öre plati'ormumuz öncelikle ciddi temellere dayandırılıp anlamlaştırılmalıdır.Dün,ayrı ülkeler temelinde birlikler ve cephelersöz konusu detrildi .Fakat bugüa iki ülke gerçe~;inden hareketle bu yere geliyoruz.Gelinen nokta bir evrimleşmenin sonucudur.Farklı iki platform iki ülke devriminin farklılı~ından ileri gel -mekte.Türkiyeli güçlerle ilişkiler sorununa. bağlı olarak daKür distan sorunu üzerine ortaklık sa!l;lamak gerekmekte. -"PDogramımız bir iktidar programıdır.:Bu iktidar programı illahide iktidarın alınmasına denk düşmeyebili.r.Ama programda stratejik hedef konusunda aramızda pek çok ortak nokta oluşmu~ tur.Emperyalizme,sömürgecili~e ve işbirlikçilere karşı tutumumuz belirtilmeli.Biz,faşist dikt~örlü~ de~işmesi halinde de sömlırgecilit,e karşı mücadeleye devam edeceğimizi belirtmeliyiz. Devrimin karakteri belirtilmelidir,kitleler han;i hedef içinmü cadele ediyorlar bu belirtilmelidir.Kitlelerin harekete geçi = rilmesi açısından toplumun statüsü bellli olmalı,kimse statüsü belli olmayan bir şey için savaşmaz.:Ba~ımsız ve demokratik to~ lum terimini bu anlamda kullanmışız.Bağımsız ve demokratik to~ lum,sanki hep ayrılmak sibi anlaşılıyor.Qysa,biz federasyon da olsak ba~~msızda olsak (yani devlette olsak anlaşılsın-BX),bağımsız ve demokratik olaca11;ız demektir.:Ba~ımsızlık ve demokra., tikmik mutlaktır,!akat ayrı devle' kurmak mutlak değildir.Na -sıl bir iktidar sorusuna da cevap vermeliyiz.!ktidarın karakte ri devrimimizin karakterinden ileri geliyor ve bu demokratik -halk iktidarıdır.Demokratik halk iktidarı sosyalist bir iktidar değil,burjuva demokratik karakterlidir.öte yandan iktidarınto~ lumu örgütleme gibi bir sorunu var.!ktidar siyasi alanı ,ekonomik,kültürel ve askeri alanı örgütlemelidir.Bu alanlarda açık ve net görüşlere ye~ vermek ileri için »ararlı olur. 

.. .ihz,Kürdistanın bir"li~! meselesine birinci mad dede yer vermişiz,bu programımızın dayanaklarından biridir.(Kas! edilen program,AR'nin platforma sunduğu programdır-BI).~'nin programında diger parçalarla dayauışma belirtiliyor.Aslında biz bütün ülkelerle dayanışma içinde olmalıyız,fakat Kürdistan'ın özgüllügü var.örne~in,PPKK K~ngre sonuç bildirisinde ulusal otoriteden bahsetmiş.KDK ve Tekoşin'inde bu konuda görüşlerivar. :Bizimde var.Kürdistan'ın diğer parçalarıyla ilişkimiz ne içindir? :Biz,bu ilişkilerin birliğe varması gerektiği görüşündeyiz Cephe ve dayanışmayı önüne koyan programda buna da yer verilme lidir.Diğer noktalara de~inecek olursak~TKSP tasla~ı ile diğer taslaklar arasında fark var. 
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"~: Ne fark var? 

"AR : İktida~· açısından ,_·arlc vı:ır.Biz,burado tckt2.::1Gri 

de~il 3enel stratejik hede 'leri bolirliyoruz.!ktidara el ko 

yup koymamak takti(e ili?kindir. -

"Yerli işbirlikçilerle ilc;ili maddeye yer veriluelidir. 

!şbirlikçi güçl'lrin tol>rak devrimi ile direkt ba· ıntısı var 

Yine demokratik halk cumhuriyeti sosyalistliCin de(il,demok 

ratlıi~:ın bir şartıdır.Şidde~ soruncınu da di(:er yanlardan kQ 

parmamak :;ere:tir.Yanlız başına ele alınırsa i'etişle:>tirile

bilinir.Geri toplumlarda,özellikle b<.ı kavram ters qeylore 

yol açar.Şiddet sorunu talctik bir olaydır,müca-dele pror;ra

mımızda bu,bütün mücadele biçimleriyle birlikte ele alın:ııa

lıdır. 
"Sonuç olarak,procramda aç::.:clık ve nr:tlik •:e!'eldidj_r ve 

bir döneme iliskin olmalıdır.Bu da UDD dönemidir.Bu,Türlciye 

anti-raşist,anti-emperyalist :;üçleriyle ve ülkemizdeki bü -

tün c;üçlerle iliskilerirııizi tayin eder.Salt 'JKKlli de anLıı;ı

mak pro3Z'amatik serıınıarı çözmes,kitleler açısından yeterli 

der.:ildir.Kitlclerce anlaşılmauını sa~laıııak için terimin aç1:, 

nımını yapmak ;ereklidir. 
"Bizim oluşturdur~umuz pro·3rao kaynak olmuk üzere, TürkS2, 

lu ile ~üç eylem, cephe birliitinde ,Kürt ulusunem Klc•m prot;-ra 

matik anlaşma noktası olabilir.Ama Kürdistan ulusal denıo:cra 

tik güçleri için yeterli der'ildir. -

"KUK : Biziı:ı için temel noktal.1r öner:ılidir.1:'roc;r~ım ;s;ısa 

öz ve"""SÇ'ik olmalıdır.Kürdistan d.evriminin temel siyas1ü he

defleri belirlenmelidir.Böyle olunca,programın,ileriki aşa

malarda detaylandırılması ınünıkün olabilir.Temel nol~talar,s

tratejik c;örevleriı:ıizin ne oldupuna ili:;kindir.Biz öncelik

le birinci maddndeki tartJ.şmaları sonuçlandırmalıyız.Birin

ci maddeyi ele alalım:Sömür3ecilik 1 emperyalizm ve işbirlik

çileri;feodal toprak a~aları,komprador b~juvazi hedeftir • 

UDD'yi hedefleyen bir strateji önüne koymalıdır.Devrimin ka 

rakteri UDD olmalıdır.Bu vurc;ulancalıdır ve varılması c;ere= 

ken hedef bağımsızlık olmalıdır.Şiddet lcavramı yerine silah_ 

lı halk ayalclanması yoluyla düşman ::;üçlerin tas:..iye edilece 

~i vur~ulanmalıdır.Devrimimizin yolan_ı ay
dınlatmak için bu 

vurgulama cereklidir. 

"lktidarın biçimi ve karukteri de vur~ul&nmalıdır.Bizb•.ı 

konuda,AR,Tekoşin ve PPKK ile aynı :;öriişteyiz.D.J! altında 

Kürdistan toplumu örcütlenmclidir,Bıınlar de(işmeyen temel 

noktalardır.Der·işebilir maddelere programda yer verilmemeli 

dir. 
"TKSP'nin pro::;ramında yeı.' alan :JK.KTd yetersiz ve Kürdi§. 

tan toplumunun stratejik hedefini karartır.Kirrdistanlı GÜÇ

ler böylesi pir belirsizlik etra~ında bir araya ;elmemeli -

dir.JKKTii'nın yorumlanması ve somutta ele alınınası ayrı 

ayrı şeyleri içerir.Bu formülü ancak Türkiye Sol güçleri i

le ittifakta önerebiliriz. 
"AR'cıların "bağımsız ve demokratik bir toplum" belirl_! 

mesi net de(-il.Türkiye 'de devriır.ci demokratik ;üçlerle bir 

federasyon mu 1 yoksa ayrı ba~;ımsız bir dzvlet mi? Bu konuya 

açıklık 3etirilmelidir.Tekoşin ile bizim aramızda özde ayrı 

lık yok.PPKK sözcüsü arkadaşın demokratik cumhuriyet terimTn 

açiklamasını bekleyec~~im.Varsa,fark
lı önermalerde bir ça

kışma oluşturmalıyız. 

"PPKK : Bizde konuya ilişkin düşüncelerimizi kısaca a

çıklayalım.Bu maddeye ilişkin mantı~ımız nedir?Böylzsi bir 

madde devrim cephesinin programında yer almalıdır.Bu,Kürdis 

tan halkının kurtuluşunun nasıl olaca(ına, bu halekın nasıl -

kullanaca~ımıza ilişkindir.Programım
ızı hazırlarken ülkemi

zin ekonomik,siyasal ve toplumsal yapısını ve uluslararası 

koşulları tanımıayarak bir sonuca vardık.Ülkemizin toplum -

sal gelişmesini engelleyen sömür;~ecili1'!;in,emperyalizmin ve 

işbirlikçi eşemen sınıfların hakimiyetine son vermek gereki 

yor.Emperyalızmin ve sömür3ecili~in hakimiyetine son vermeK 

devrimimizin ulusal yanını belirler.!şbirlikçi e:;emen sınıf 

ların hakimiyetine son vermek ise hem ulusal,hemde deınokra::' 
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tik yanına ili<O;kindir.Devrimimizin,ülkemizin somutundan çıkan 
kendine özgü yanları da var.Anti-kapitalist bazı Görevleri de 
var.Bu yanları da,onun halkçı karakterini belirler.Devrimimi
ze nitel ve nicel olarak öncülük edebilecek işçi sınıfı oluş
muştur.Biz parti programımızda işçi sınıfının öncülüğünü ge -
tirmişiz.Ancak bunu burada dayatmıyoruz.Esas sorun,bugün dev
rimden yana olan sınıf ve tabakaları,onların siyasal güçleri
ni devrim mücadelesine çekmektir.Kürdistan'da ulusal burjuva
zinin de varoldu~unu ve böyle bir cephe programında bu·toplum 
sal tabakanın da çıkarlarının dile getirilmesi inancındayız.-

"Siyasal iktidarın karakterini belirtmaden devrimin demok 
ratik yanında ve demokratik sorununda fazlaca da anıaşmış ola 
mayız.Çünkü,toplumsal ve siyasal temel dönüşümlerin gerçeklei 
tirilmesi ya da diyelim ki toprak devriminin çözümü siyasalfg 
tidar sorunuyla dolaysız ba~lantılıdır.Eğer devrimden sonraki 
toplumsal ve siyasal dönüşümleri ayrıntılı olarak burada belir 
teceksek kurulacak siyasal iktidarın niteli~inde de anlaşmak
gerekir.Ama öte y~ndan siyasal iktidar konusunda anl~amıyor
sak sadece düşman güçleri yıkma sorununda da anlaşabiliriz.Bi 
ze göre sadece emperyalizmi ve sömürseciliği yıkacak bir cep= 
hede de anlaşmak mümkün.Ancak düşüncemiz o ki,burada siyasal 
iktidar sorununda anlaşmalıyız.Bizim görüşümüze göre de ülke
miz koşullarında oluşacak iktidar halkçı demokratik bir karak 
tere sahiptir.Ulusal demokratik cephede yer alacak tüm güçle~ 
den oluşmalıdır.Demokratik halk cumhuriyeti biçiminde örgütleB 
melidir.Biz bunu bağımsız bir cumhuriyet anlamında getiriye -
ruz. 

"Bugünkü koşullarda UKKTH'yi biz ayrılınayla gerçekleştir
meden yanayız.Yarın koşullar de~işirse ve bu koşullar bir fe
derasyonu gerektirirse ondan yana olabiliriz • .Ayrıca bağ~.:nsız 
ve demokratik toplum federasyonu kapsamına almaz.~ederal Cum
huriyetler qerqevesindeki özgür bir federal cumhuriyet kendi
sini özgür iradesiyle federal denete ba(ımlı kılmış demektir 
Ama bu bağımlılık özgür iradeyle ve eşitlik temelinde oluştu
~u içi~ sömürijje dayanmayan bir bağımlılıktır. 

"Tekoşinci arkadaşların "özgürlük bağımsızlı!!;ı içermez" 
şeklindeki belirlemeleri yanlışlığa yol açabilir.Bazen özgür
lük bağımsızlığı da içerir.öte yanden her bağımsı~lık özgürlü 
ğü getirmeyebilir.Ulke bai!;ımsız olabilir ama toplumun kendisi 
özgür olmayabilir.Sonuç olarak diyeceKim şu:Hangi iktidarınku 
rulması gerekiyorsa ona yer vermeliyiz,dolayısıyla da adını -
koymalıyız • 

"TKSP : GEB çalışmalarında verimliliği sa~lamak için bel
li ilkeler saptanmalı.Programımız GEB programı ve üzerinde BB 
laşabilece~imiz bir program olmalıdır.Bugün önerdi~imiz GEBy~ 
da cephe programı bizim partinin asgari programının daha al -
tındadır.En geniş yurtsever güçleri kapsaması gerektiğinden 
biz bu tavrı takınıyoruz.KUK'çu arkadaş bağımsızlık sorununa 
ilişkin 'görüşlerinizde belirsizlik var' dedi.Lenin sorunu"pra 
tik olup olmama" ya da "belirsizlik olup olmama" yönünde tar-
tıştı.Bir devlet ayrılmak mı istiyor,federasyon mu istiyor? O, 
ulusa bağlıdır.Bazı güçler ayrı devlet kurmanın devrimci tu -
tum oldu~u söylüyor.Bunun do~u olup olmadığını tartışmak 
istemiyoruz,yararı da yok. "Açıklık" derken,arkadaşlar "ayrı mı 
olmalı birlık mi olmalı" sorununu saptayın diyorlar.Hakların 
kullanılması koşullara bağlıdır.Ayrılma hakkı mutlak olarakyer 
almalı dersek başka görüşlere dayatmacı olmuş oluruz. 

"Birbirimize ilkeleri dayatmamalıyız.Bu anlayışla birlik
ler oluşmaz.Anlaşamadı~mız konularda birbirimizi eleştirebi
lirizoBizim görüşlerimiz açıktır sizlerden ayrı görlif ve dü -
şüncelere sahibiz.Bu görüşlerimizden dolayı hedefleri karartı 
cı ve belirsizlikle suçlanamayız.Borun buraya şelirse,bizde
ayrılmayı deEerlendiren görüşleri burjuva millıyetçisi olarak 
deıerlendiriyoruz,deriz.Gerçi aramızdaki görüş ayrılıklarını 

eleştirici bir tarzda tartışabiliriz,ama burası bu türden tar 
tışmaların yeri de~il.Biz kimseyi ikna edecek durumda değiliz. 
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"Ulusal burj ııvazi Kürdistan' da var, bize :.;öre de bu r,üç 
hesaptan çıkarılmamalıdır.Ulusal burjuvazinin bazı kesinle 
ri işbirlikçilerle ili,_ıkileri olmasına rat;men ce·plıede bus'i 
nıfın yeri vardır. -

"İktidı:ırın nitelii_l;i demokratik halk iktidarı olaraktes 
pit edilebilinir.:ı?akat bizim kuşkumuz od'-ır ki iktidarın ni 
teli~i üzerine di11;er güçlerle anlaşanıayabiliriz.Ha~ta beJ.::" 
li dönemlerde feodalleri bile tarafsızlaçtırabilmeliyiz.De 
mokratik halk iktidarı belli ~üçleri çekmede ve bir kesimi 
nide notralize etmede elverişli decil.Fakat isteniyorsapro~ 
ramda yer alabilir. 

·~alk ordusu sorununa zelince,bu,bir takım GÜÇlere ters 
düşebilir.Bunu koysakta koymasakta birlit';i engellememeli. 
Şiddet kavramına ~elince önümüzdeki dönemde Kürdistan'dapar 
tizan savaşı 3eçerli olacaktır diyorQz.Ama mücadelenin hor
biçimi @8çerlidir.Sınırlama yaparken,temel ve birincil olan 
siyasal mücadeledir.Tüfek bir araçtır,önemli olan düzeniyı
kaca~ımızdır.Sonuç olarak programa batıms~lık teriminin 
konmasına karşıyız.öte yandon federasyonu oluşturanlar e
şi tse bir ba~;ımlılıktan bahsedilemez .Rusya' da baEımsızlısı 
bölüşüyorlar.Biz de Türkiye ile bat';ımsızlığı bölüşebiliriz 

"Tekoşin: Peki ba~ımsızlık öyle anlaşılıyorsa niye ba
i_l;ımsızlık terimi pro(!;I'ama geçmesin? 

"TKSP : Bllgüne kadar kamuoyunda bagımsızlık :kav-
ramı ayrı devlet biçiminde anlaşılıyor.Ama ortak bir goruşe 
varırsak ve her iki olasallı1!;ı hesaba kattıl1;ımızı açıklar -
sak belki bunu kullanmak do~ll olabilir. 

"AR : Biz pro(!;I'ama hayatın her alanını örc;ütleme görc
vini vermeliyiz.Şiddet ve halk ordusuna genel mantıgın içe
risinde varılıyor.Buna baglı olarak şiddet kavramının Geçme 
sine karşı çıkmıştık.Halk savaşı şiddetle özdeş de(il.Kade= 
rini tayin hakkı deyince o zaman ulusun kendi kaderini ta -
yin hakkı koymalıyız. 

"TKSP : UKKTH'nin hayata r:;eçirilmesi diyoruz. 
"~: ( ••••••• ) Bağımsız demokratik Kurdistan öner

me si ~i arkadaş tara:rından iki yönlü yorumlandı .BizeG.2. 
re verili durumda a~ır basan yan bağımsızlıktır.Somut ko -
şullarda bir ayrılma durumudur.Yoksa UKK'J!ı:l bir ayrılma so
runu de~il ayrılma hakkıdır.Ayrılma hakkı mutlaktır.Fakat !Y 
rılmayı mutl~laştırmak burjuva milliyetçi bir anlayıştır.S2 
mut koşullar ayrılmayı gerektiriyorsa bu burjuva milliyetçi 
ligi olmaz.Biz ba~msız ve demokratik Kürdistan derken ay = 
rılma hakkının kullanılmasında tartışma çıkaca~ından dolayı 
bu ibareyi kullandık. 

''UDD programı her boydan yurtsever sınıf ej'i:ilimlerinin 
birleşebileceği bir program olmalı,bu konuda TKSP ile birl~ 
şiyoruz.Ama UDD programı potansiyel haldeki burjuva milli -
yetçileri gerisinde bir program çıkarnıakla şu anda katılma
yan güçlerin düzeyine inmiş oluruz.Bütün örgütlerin program 
larını aşan bir program olmamalı derken,tüm G~çlerin çıkar= 
lar::ı:na: aykırı olmayan bir program anlıyoruz.One çıkan bu p
rogram UDD programı mı olacak,bu açıklı~a kavuşmalı. 

"~O§lN: Tartıştı~mız konu iktidar sorunudur.Dostları 
mızı ve duşmanlırımızı saptıyoruz.Biz bugün zor yoluyla em= 
peryalizmin,sömürgecili~in ve işbirlikçilerinin hakimiyet -
lerinin kırılmasını istiyoruz.Yine kurulacak iktidarda kim
ler yer alacak bunu belirtiyoruz. 

"Biz ulusal burjuvazinin seviyesine inemeyiz.Ancak pro~ 
ramımız ona açık olmalıdır.öta yandan biz şu anda hangi m~ 
cadele yöntemlerini tartışmıyoruz.Her biçim bizim için ge
çerlidir.Mücadelenin başarıya ulaşmasında silahlı mücadele 
strate.iik bir rol oynayacak.'labi ki biz her dönemde si.,l.ahh 
mücadele esastır demiyoruz.Zoru,silahlı mücadele,genel grev 
v.s. için kullanıyoruz. 
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"J:la!:";ı!llsızlık kavramı bizim vaz~cçmiyece~imiz bir .formülas
yondur.Biz Kürt devletini deıil ayrı bir Kürdistan Cumhuriyeti 
ni savunuyoruz.Ve bunu kurul düzenden istiyoruz.E!!;er demok:ra -
tik bir cumhuriyet olsaydı ayrılmayı i~temezdik.Demin ki yorum 
TKSP':ıliıı ltullandı!!;ı anlamda "özgürlük" kavramına dönüktür.Ger 
çekten geniş anlamda özgürlük ba!!;ımsızlı!!;ı,bazı hallerde ba!!;ım 
sızlıkta özgürlüge girebilir. -

"KUK : Uzerinde tartıştı!!;ımız program ulusal demokratikbir 
progr~ır.qlusal demokratik güçlerin bu program dahilinde ka
zanılması gerekir.UKK~ ile ilgili belirsizlik,Kürt halkınınso 
rununu nasıl çözece~izdir ve bugün ba!!;ımsızlık talebiyle nes = 
nel bir hal alı~.Verili duruma göre ayrı çözüm yolları de gün 
deme gelebilir.Ama bugünkü koşullarda ayrılma burjuvamilliye~ 
çili~ine tekabül eder mi? -

"TKSP : Biz UKXTfl'yı değil ba!!;ımsızlı!!;ı mutlaklaştırmayı 
bc~juva mılliyetçili!!;i olarak görüyoruz. 

"PHIX : Burada kimse ayrılmayı' mutlaklaştırmıyor.Bugünküso 
mut koşullarda programda yer etmesi gereken nedir?onu konuşu-
yor. 

"KUK : Ayrılma hakkı mutlaktır,fakat blJ;. hakkı her halükar 
da ayrılma biçiminde savunmak değil.Bugünkü somut koşullarda~ 
rı bağımsız devlet kurma pratik bir sorundur. 

"PHIX :En azından bu aşamadan sonra birbirimizi ikna etmek 
esas almamalıyız.Şu anda TKSP'li arkadaşı ikna etsek dahi so
runa bir çözüm getirmiş sayılm87&1tL Çünkü arkadaşlar partipro.s 
ramlarını de!!;iştirmek sorunuyla karşı karşıya kalırlsr.Bu ne -
denle ayrılık noktaları üzerinde tartışmam gereksizdir. 

"Biz,hayata geçecek somut bir programı deklere ediYoruz.Ne 
yi hedef göstereceğiz.Belirsizlik içinde hedefler tespit edi = 
lirse pro~am hedefleri bakımından net, olmayan bir program o
lur.Ya fedaresyonda ya da ba!!;ımsız devlette anlaşılmalı.Anla 
şamıyorsak kurulacak iktidarın niteli!!;ine yer vermemeliyiz. 

"AR '.den ( ••• ) yoldaşın sorusuna da cevap vermek istiyorum. 
Bu program bir devrim cephesinin programı olmalıdır.Bir de şid 
det sorunu gündeme geldi.Mücadele konusunda net olmayan bazı -
şeyler aöylendi.Bilindi!!;i gibi temel üç mücadele alanı vardır. 
Ekonomik,politik ve ideolojik mücadele.Politik mücadelenin de
!!;işik yöntem ve araçlarla sürdürülen geniş ve sonsuza dek va -
ran biçimleri var.Silahlı mücadele de politik mücadelenin bir 
biçimidir.Ve politik mücadele çerçevesinde ele alınmalıdır.Biz 
ce,barışçıl ve barışçıl olmayan.tüm mücadele·biçimlerinin kul= 
lanımını benimsemeliyiz.Bir mücadeleye silahlı kavramını koy -
mak onun devrimci özünü belirlemez.Halk savaşının devrimci özü, 
halkın katılımı ile belirlenir~Silahlı mücadele bir araçtır , 
stratejik de~ildir.Somutkoşulları ele aldı!!;ımızda Kürdistan'da 
şiddet esas olacaktır;fakat,şiddet yanlız silah detildir. 

"Yine ( ••• ) (AR) arkadaşın belirtti!!;i •sömürgeci devletin 
aldı!!;ı bütün biçimlere göre pro~amı ele almak' böyle bir yak
laşım do!!;ru olmaz.önemli olan somürgeci Türk burjuvazisinin e
gemenli!!;ine karşı olmak ve bu burjuva diktatörlü~ün, alaca!!;ı 
de~işik devlet biçimlerini programda ele almamalıyız.Çünkü,ta
şist ve faşist olmayan devlet biçimlerinin tümü de,yani sömür
geci diktatörlü!!;ün birer biçi~leridir. 

"Katılacak güçlerin hesaba katılması sorununa gelince;önü
müzdeki devrim aşamasında çıkarı olan tüm sınıf ve katmanları 
hesaba katmalıyız.Biz kendi programımıza ulusal burjuvazininçı 
karlarınL gözönünde bulundurmalıyız.Yoksa,ulusal burjuvazi = 
nin çıkarlarını kapsamayan bir programa nasıl o katmanı çekeb! 
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liriz.O gucun çıkarları programda yer etmemişse nasıl gele
bilir.Bu anlamda,ulusal b~juvazinin seviyesine inmek be•e~ 
lidir;fakat,siyasal temsilcilerinin seviyesine degil. 

"~TH'ı ele alarak,bugün somutta nasıl olaca~ını tar -
tışmalıyız.Yoksa,bu ilkenin kendisi belirsiz de~l.Biz,bu 
konuda birbirimizi ikna etmek d~umunda değiliz.Bu ilke,ara 
mızda ortak olarak anlaşaca~ımız bir ilke olarak ele alına= 
maz. 

"~P : Bu görüşmelerde ilkesel bir tutum yürütmeliyiz. 
!şbirlı~imizin başarısı bu tutumu sürdürmaya ba~lıdır.( ••• ) 
arkadaş 'şu veya bu anlama gelecek ibareyi kullanmamak ge -
rekli' dedi.Bize göre ilkenin içinde ayrılık ve birlik öge
leri zaten sözkonusudur. 

WUKKTH programatik bir maddedir.Biz federasyon desek,di 
~er arkadaşların görüşlerini dıştalamış oluruz. -

"Verili durumda ne istenmeli,şu anda ilkenin hayata ge
çirilmesi zaten mümkün degildir.Bugünkü aşamada varsayalım 
ki,Kürdistan halkı Türkiye'den ayrıldı.Bu,Türkiye devrimci 
hareketinin yararına olmadı~ı gibi,Kürdistan işçi sınıfının 
yararına da de~ildir.Qünkü bu dev1et,Kürt burjuva,feodal,şeyh 
aşiret reislerinin devleti olacaktır.Ortak payda olarak öz
gür demokratik cumhuriyet kavramında anlaşabiliriz.Bu,mev
out görüşlerin hiçbirisine t~rs düşmez.'Ulusal burjuvaziDin 
düzeyine inmeyelim" diyor (Tiikoşin).Çerçeve,ulusal demokra
tiktir.!şçi sınıfı diktatörlügü demek,açıktır ki,bazı güçle 
ri itmiş olaca~ız.Ulusal burjuvasiuin istemlerine yer ver= 
meliyiz.Ama,onun bütün istemlerinin düzeyine inmek zararlı 
olur.Zor olayına gelince,bu aşamada buna yer vermek do~ ol 
maz.Bugünkü aşamada şiddeti temel alıp,din haline getiren -
PKK'nin somut durumu ortadadır.Bütün mücadele biçimlerinikul 
lanaca~mızı belirtmeliyiz.Kürdistan halkı. bt~juva demokra-
sisine adapte olmuş uyuşuk halk değildir.Kürdistan halkının 
ayrıca da silaha teşvik etmeye gerek yoktur.Çünkü,halkımız 
her fırsatı kullanmaya hazırdır. 

"( ••• ) arkadaşın (AR) programda "faşizme ayrıca da yer 
verilmesi" c:ti.işüncesini do~u bulmuyorum. 

"AR : TKSP'li arkadaşın açıklamalı bir noktaya geldi~i
mizi gostermektedir.Bütün güçler,programın devrim programıol 
dugunda hem fikirdirler.UDH! veya demokratik halk iktidarıCD 
H!) kavramları yer alabilir.Toplumumuzun ~lecekte alaca~ı 
statü konusunda da ~P ile ayrılık var.(Bagımsızlık sorunun 
da). -

"Şiddet olayında degişik yorumlar var.Programda bütün mü 
cadele biçimleri yer alabilir.Halk savaşını toplumsal olar&E 
yorumlamak gerekir.Mao'nun görüşlerj · bugün devam ettiren -
ler tarafından güdükleştirilmiştir.Hangi mücadele biçiminin 
ön plana çıkaca~ını verili koşullar belirler.Oç alanda sava
şım verilir:!deolojik-teorik,politik,ekonomik demokratik.E -
sas mücadele politik mücadeledir.Ve tayin edicidir.Program -
larda mücadele biçimlerine ve taktiklerine yer verilmez.Pro~ 
ram klavuzdur.!leride tüzük sorununu ele alaca~z.Kimi zaman 
taktik de tüzükte yer alabilir. 

"Devletin alaca~ de~işik biçimlerle ilgili sorunda da di
retmiyoruz.Di~er bir meselede,UKKTH'nin Bolşevik Partisi'nin 
programına geçme olayı vardır.Bizim kendimize örnek almamız 
gereken stimürge ve ba~ımlı ülkelerdir.Bu programın özgün ko
nuluşU var.Biz Rusya'daki,sömürge ve ba~ımlı ulusların prog
ramlarını örnek almalıyız.Bizim programımızda UKKTH bir ilke 
de~il,bütündür.Biz kendi kaderimizi tayin hakkını kullanıyoruz. 

"( • • • • • • • • •) n 

12 ~lül sonrasında Kürdistanlı devrimci demokratik güç 
lerin önceleri Oçlü ve sonraları Beşli olarak sürdürdükleri 
GEB çalışmalarının olumlu ve olumsuzlukları tartışılabilinir 
Ama bu çalışma içinde olan örgütlerin tümünüa adına sözcü Ke-
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mal Burkay arkadaşmış gibi bir görüşün belirtilmesinin yan
lışlığı ortada.Ayrıca,B.K çevresinin kendisine olan güvensi~ 
li~in.en som*t ifadesidir.Bütün ör~ütlerin Kürdistan devrim! 
nin temel sorunlarındaki 3örüşleri bilinmekte.Ayrıca bunlar 
sözlü olarak aktarılan Şeyler deıı;il,herkesin kendi yayınla -
rında açık-seçik yazdıkları,karşılıklı yazılı polemiklere k2 
nu olan bir meseledir.B~nun yanında,TKSP'nin (ya da OY'nun ) 
savunduklarına katılınmış olsaydı,neden ayrı örgütlcrde,yap~ 

lanmalarda yer alındı,alınsın? Bu yaklaşım,alabildi~ine özel 
bir yaklaşım ve diP:;er dört ~üce saygısızlıtı;ın danıskası de -
~il mi? Hemde bakış açılarında farklılıkların (ideolojik ay
rılıkların) oldu~unu bile bile bunu nasıl söyleyebiliyorlar? 
Orne~in,Ala Rızgari ile TKSP'nin sömür3eci devletlere ve K~ 
distanlı örgütlere bakış açılarının ne oldutu bilindi~i hal
de,K.BURKAY arkadaşın yazdıkları şeyler,AR için ve diğer ör
gütler için bağlayıcı olarak gösterilebilinsin.Bu olayların 
çarpı tılması de!!;ilmidir? Bu kon, ıda Beşli içindeki güçlering§_ 
rüşleri biline biline,bunların yapılması,varılmak istenen h~ 
defe varmak için yapılan makyavelizm de~tilmidir? !nsımın ke,!! 
disini hall::lı göstermesi için,her araç ve r;erece başvurmasımQ 
bah sayılmalımıdır? ••• 

xxxxx 
XXX XXX 

B.K'nin yazarı,bir yerde,KYB'yi sınıflar üstü ve sistem
ler üstü bir güçmüş gibi,emperyalist ve sosyalist sistemin 
her ikisininde birlikte,KYB'ye tavır aldığını belirtiyor ve 
bununla bir şeyleri aklamaya çalışıyor.şöyle diyor:" •••• Sos
yalist,emperyalist tüm dünya YNK'nın karşısında,YNK'da buk2 
şullarda savaşacak durumda det';ildir." 

KYB'nın bir tehlike olarak görünmekte olan uzlaşmacı an
layışını haklıya çıkarmak için,sosyalist ve demokratik güç -
ler mahküm edilmek isteniyor.Bunu yaparkende,peşinen eski dQ 
şüncelerine ragmen,KYB'ye kuyruk olduğunu göremiyor.KYB'yi 
dost gören bizlerin,KYB konusundaki görüşlerinin böyle olması 
halindede,birilerinin söyleyecegi belkide fazla birşey olma~ 
dı.Ama KYB ile,üstelik konumlarının olumlu oldu~u bir eveade 
bile ilişkilerimizin kesilmesini isteyen biri veya birileri 
için,kuyrukçu oldular demekten öteye bir şey kalmıyor.Ayrıca, 
anlayış,sosyalizmi mahküm etmek olunca (ki,"bizim" B.K yaza
rımızın niyeti bu)"teoriler"üretmede kolay oluyor.Aslındage!_ 
çekçi bir yaklaşım gösterip,Irak ve G.Kürdistanlı güçlerin www.a
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tarihi gelişimlerini gozonune alıp,kritiklerini yaptı~mız
da,özelliklede son uzlaşmaya ilir,kin,KYB,ele:;tir!7a tabi t.!:_ 
tulurken ve uzlaşmacı yanı mahküm edilirken;IKP,I-KSP,I-KDP 
v.b. güçlerininde KYB'nın bu konıma ~elmesindeki sakat anl~ 
yı~ları eleştirilerek bir yere kon:ılmaktadır.Bu gelişmeler
den ders çıkarılmadı~ı müddetçe aynı yanlıQlar tekerrür ed~ 
cektir diye ,isr-.ı.rla v~ırgulanmalıdır.Bından yola çıkıldı~ız!. 
man,mcvcut ör :ütlcr arası ilişkilerin önemi ve aralarındaki 
sorunun çözümünün gereklili~ide ortaya çıkıyor.Ama,B.K çev
resi için bunun büyük bir önemi yoktur! 

Bu olayı (otonomi 3örüşm~lerini) ele alırken,de~erlendi 
rilmesi gereken asıl güç KYB'dır.Çünkü belirleyici olanlar 
ve eylem içinde olan güç,KYB'dır.Dış güçler,olsa olsa,bu o
lumsuz geli~menin ortaya çıkmasında etkileyici olmuşlardır. 
Oysa uzlı:qmacı anlayış KYB''nın dünkü ~örüşlerinde yatmakta..., 
dır.Neydi KYB'yi uzlaşmaya götüren nedenler: 1-!ttifaklar 
anlayışından kaynaklanan s.Jkter ve anti-demokrat'ik yaklaşı!!!. 
ları gere~i kendi denetiminde b·ılundtırdu~ alanlarda PASOK 
ve I-KSP'nin çalışmalarına tahammül etmemesi,b:i güçlerle i,! 
gili ,krJndine göre bir kısım gerekçeler ileri sürüp be:. güçl!_ 
rin ortadan kaldırılması için savaş açma gibi bir anlayışa 
sahip olması. 2-Irak ve Güney Kürdistan gerçekli~ini görmek 
istememesi,yani Irak KDP,gerici ili9kiler içinde olmasına ve 
kendisi aşiretçi-feodal bir güç olmasına ra~en,günümüzde I
rak rejimine karşı be~ensekte,be~enmesekte bir savaşımının 
oldu~nun gör~emesi.Bunu hesaba katıp Saddam rejimine k~ 
şı savaşımı olan tüm ~üçlerin birli~ için gerekli bir ça ·
lışmayı yapması;di~er muhalefet güçlerine tavizler pahasına 
Saddamla andlaşma masasına ot . .!ı'masından çok ileriyi temsil~ 
decetı;i ortadaydı.Muhalei'et güçleriyle anlaşma,hiçbir dönem 
Saddamla anlaşma masasına oturma kadar rizikolu olamaz.Tabi 
!>unlar hep taktik adına yapılan şeyler.Ama bu yapılanların 

ne kadar taktik oldugunuda süreç gösterir.KYB,taktik olarak 
Faşist karakterli Saddam rejiminden yararlanmak istiyoriar. 
3- KYB'nin,IKP'nin PıştaŞan üs'süne saldırması ve altmış 
insanını ,kadros :.nu öldürmesi, bir anlamıyla, Saddamla objek -
tif anlamda anlaşma zeminini yaratıyordu.Kürdistan'da,kendi 
leri dışındaki herkes,her güç düşman olunca,demokratik güç
lerin üs'lerini almada bir görev oluyordu,onlar açısından. 
Tabi bcı işlerin buraya gelece~i o günden belliydi.. 

KYB,bugün bile geç ka;ı.mış dei!;il,Saddam rejimine tavır •.! 
ması gerekir.Bölge ve Irak Devrimci Demokratik güçleriyle ! 
lişkilerini geliştirmesi ve giderekten Irak'ta geniş bir CEP 
HE'nin örülmesi için çalışmalar içine girmesi önlerinde du
ran bir görevdir.KYB,bu işe (uzlaşmaya) dur demezse,süreç i 
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çinde rejimin bir parçası d~umuna gelecektir.tlişkilerini ke
sip,rejime karşı mücadele içine girmelidir.Rejime karşı belir
leyici olan mücadelesi de,silahlı mücadele olacaktır.Çünkü,Gü
ney Kürdistan'ın koşullarının tahlilinden çıkarılacak sonuçl~ 
dan biridir bu söyledi~imiz •• 

B.K yazarı,"süper güçler"e karşı taktik belirlemekten de 
geri kalmıyor.Bu taktik belirlemesinde,S.Birli~i ile,emperyalizm 
ve emperyalist ülkeler arasında hiçbir fark görmeden,taktik b~ 
lirlemesi yoluna gidiyor,bu "süper güçler"e,"dayatıcı olmaktan" 
bahsediyor.Şöyle diyor: 

"Kürdistan ulusal kırtuluşçuları Kürdistan gerçeğinden ha
reket ederek bu süper güçlere (Yani SSCB ve ABD'ye-BX)da

yatıcı gÜÇ haline geldiklerinde ancak süper güçler arasındaki 
çelişmeden yararlanıp,k~tuluşa yönelebilirler." (Ag,y,s.45) 

Bu görüşler,enternasyonalizm adına ileri sürülüyor.Qysabal 
gibi milliyetçili~in yapıldı~,gözlerden kaçmıyor.Bizim "ente~ 
nasyonalcilerimizin" çok kısa bir sürede böyle kaba milliyetçi 
ler olaca~ını ke,stirmek zordu( ı) .Fakat bunda yanıldı~ımız ort.! 
ya çıktı. 

Bir de,bu cümleler çok "heyecanlı" sözler.Hayli bir etki -
lenmenin sözkonusu olması gerekir ki,B.K yazarı,kendisini kaf 
da~nın başlarında saymış.Bundan dolayı,B.K yazarını ve çevre
sini etkileyen gelişmelere bakmak gerekir.Bu heyecana yol aç
an gelişmelerin başka bir do!!;rultuda geli:~me göstermesiyle bi~ 
likte,güvendikleri da~a,kar ya~maya başladı.Zaten ta başından 
i tibaren, ;;üvendikleri o güce düşman old•.ıklarını daha önceki b.§. 
lümlerde,ayrıca Ala Rızgari'nin yazılarında bilinmektedir. 

Bu cümleler,CUD güçleriyle,KYB arasında çatı.;ımaların yo~un 
oldu~ dönemlerde,KYB'nin "başarı üstüne başarı" kazandı~ı ve 
zafer naralarının atıldıt;ı; otonomi şiarından "vazgeçilip","U
KKKTH"nın Irak somutunda: "Ba~ımsız ve Demokratik Irak,Kendi K,! 
derini Tayin Eden Bir Kurdistan" şiyarına dönüştürüldü~ koşu!_ 
larda,"bizimkiler" etkilanmiş olacaklar ki,KYB'nin "süper güç
ler"den ba~ımsız bir devlet k rdu,kuracak havasına kapılmışlar 
ve bu incileri döktürmüşltr."Biziınk:ileri" hor c;örmemek lazım • 
Çünkü,o koşullarda başka bazı uns::rlarda o havaya kapılmışlar
dı.Hemde daha bizimle birlikte olan bir kısım unsurlar. 

İç çatışmaların KYB'yi Saddamla uzlaşmaya götürece~ini gö
remiyenler,çok sekter ve sol bir anlayışla gelişmeleri deger -
lendirdiler.KYB'nin bu uzlaşma tavrını ~ördükten sonrada şapk,! 
larını önlerine koyup düşünmeleri gerekirken,daha bunu yapabi!_ www.a
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miş de~iller."Süper güçler" arasındaki çelişkilerden yararla

nıp,devrim yapılaca~ını düşünen baylarımız bu son gelişmeyle, 

"teorileri"ni tekrardan gözden geçirmeleri gerekir.Zaten.hiç

bir yerde de "süper devletlerin" aralarındaki çelişkilerdeny_! 

rarlanıp devrim yapıldı~ı görülmemiştir.Devrim yapmayı önüne 

koyan· güçlex-. ~~ devrimini yapmış güçler durumlarını uluslara

rası planda somutlaQtırmaları gerekir.Ulusal ve Sosyal Kurt~ 

luşçu güçler açısından iki yol vardır.Ya Sosyalist Sistemden 

yana olma, ya da emperyalist sistemden yana olma•Bu ild. sist!_ 

min arasında bir yerlerde olma sözkonusu de~ildir. 

"Biziınkilerin" yararlanma mantı!!;ıyla hareket edilirse ömrü 

billah devrim görmek mümkün olmaz.Zaten "biziınkilerin"de dev

rim diye bir dertleri yok.Zaten devrirolerin yararlanma yolu i 
le değil,dayanışma ile gerçekleşebileceğini bilmek gerekir. 

BERBANG! KURD!STAN D!YE HAR!KA B!R OLAY 

B.K yazarı,kendilerine bir paye biçmektende geri kalmıyor 

Türkiye ve Kürdistan'da bütün mantıkların,anlayışların işini

gördükten sonra,sıra kendilerine geldi~indo şöyle,diyor: 

"Kürdistanlı hiçbir örgütte bu a~ır deprasyon bir Berban~ 

ge Kurdistan yaratılmasına neden olmamaştır.Birbirinden kopan 

her parça,yaşanan depresyonun nedenlerini araştıraca~ına,aynı 

düşünce sistemi içinde dola:b.ıp i:rmaya devam etmiş -

tir." (Agy,s.48) 

B.K yazarının bu yazdıklarından tersinden katılmamak müm
kün de~ildir.Çünkü,Türkiye ve Kürdistan'da 70'li yıllardan bu 

yana sürekli Devrimci-Demolcratik hareketlerde,Sol güçlerdenaz 

rılmalar,kopuşmalar ve sarla~malar olmasına ra~en,l2 EYlül 

Faşist darbesinden sonra,Ala Rızgari'nin saflarında ayrılan 

bir gurup (MK'den bir kişi olmak üzere) olarak savund::klarıve 

B.K 'ya geçirmiş old-:_kları düşünceleri savunan,Kürdistanlı ilk 

çevre olduklarını teslim etmek gerekir.ŞUnuda vurgulamaktay_! 

rar var: Bu düşünceleri Kürdistan' da daha önce savunanların 

sonlarının ne oldu~unu herkes bilebilir durumdadır.Bunun için, 

bu düşüncelerin öncülük şerefinin B.K'ye ait olmadı~ını söyl!. 

yelim.Bu şerefe nail olanlar,Yeni Rızgari'ciler oldular.Gene

lin tespitide şu ki,"bu iki çevrenin birbirlerinden ayrı gay

rileri yok,neden birlik olmuyorlar?".Bizimde bu soruya cevab_;, 

mız şu oluyor:Do~adur,birbirlerinden fazla ayaı düşünmüyor -

lar.Ama,onlar,beraber çalışamazlar.Çünkü,dün aynı kollektivite 

içinde yer alan bu şeflerin birlikte yürümeye tahammülleriyo~ 

tur. 

Türkiye'de bu şeref,Dev-Yol'dan ayrılanlara ya da Dev-Yol 

un yeni yorumçularına nasip oldu."Bizimkilerin" bunlardan bir 

farkları vardır.o da sözilin ona,Kürdistani olmalarıdır.A;yn:ı. YE. 
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lun yolc· ,ları oldukları orta yerdedir. 
Di~er hareketlerden ayrılanlar,B.K çevresinin serseri ma

yına benzeyen düşüncelerini savunmaları sözkonusu olamazdı. 
Çünkü,B.K'yi yaratan,Ala Rızgari'nin dünkü düşünceleriydide O,!! 

dan.Tıpkı Dev-Yol'un düşüncelerinin son geli?melere •aynaklık 
etti~i,etmesi gibi.B.K gibi bir çevrenin,AR'den çıkmış olması_!! 

dan dolayı,biz kenidimizi yargılıyoruz.Savr lmaların bu kadar 
yoğun olması tesadüfi olmazsa gerek. 

şu da bilinmeli ki ,AR' den ayrılan bıo çevrenin düşünceler.!_ 
ne yakın veya aynısını savunma düzeyinde bir gurubun çıkması
da biraz zor.Çünkü arkadaşları,oraya ~ötüren,sosyalist ülkel~ 
re yaklaşımdı.Bu anlamıyla büyük bir günah işlenmiştir. 

B.K'nin yazarı,AR'yi de~erlendirmekten geri kalmamış.Sö
züm ona kendi payıarına düşen bir özeleştiride yapmı§ oluyor
lar. Ve şöyle diyorlar:"Ala Rız:;ari'yi bizler hazırlamıştık,Y.! 
şanan depresyonun nedenlerini mutlaka yine bizde aranmalıydı" 
( Agy, s.49) 

Bu cümlelerin çok mak,ıl olduvınu belirteyim.Tabi bunu söz 
lemek yetmiyor.Bu söylenenlerin içini dold,ırurken,B.K'nin çok 
de[ı';işik şeyler söylediği ortadadır.Şöyleki,"hareketi yenilgi
ye z;ötüren dış güçlerdir","resmi sosyalizmdir yani S.Birli~i' 
dir" v.b. gibi,Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketinin,ye -
nilgi sebepleriyle yakından uzaJ,tan alakası olmayan anlamlar
la içini doldurmaya çalışıyorlar. 

Eğer Ala Rızgari olarak biz de devrimci hareketin bir pa~ 
çası olarak yenildiysek,yenilgiden bize düşen payımızı alma -
mız gerekir.Kendimizle ilgili yenilginin nedenlerine ilişkin
acımasız olmamız gerekir ki,yarınımızı tayin edebilelim.Başt.!!, 
da MK üyeleri olmak üzere,yargılanmadan sağlıklı adımlar atma~ 
ta mümkün de~ildir.B.K'nin kalemşörlü~ünü yapan arkada;ıımız,o 
kadar şaşkınlasmış ki,koni'erana önerilmesine ra~en,konferan
sı takmadan,çözümlenmesi gereken temel meseleleri takmadan:!
deolojik,siyasal ve örgütsel ayrılıklarımızı,larklılaşmaları
mızı bir tarafa atıp,herşeyi kısa süreli kendi sosyal çıkarı
na feda edecek kadar ne yapacağını bilemez duruma geldi.Birh.!!, 
reketin yöneticisi bu oldığu zaman,6elinen olumsuz noktalara 
anlam vermemek mümkün de!!;ildir.Gerçek yargılayıcıların:ba!;;ta 
MK olmak üzere,AR'nin ideolojik,politik ve öreütsel tezlerini 
de ciddi bir şekilde ,5özden geçirmeleri gerekmektedir.Çünkü , 
yarın tekrar B.K türünden sapık ideolojilerin çıkmaması için, 
bu vazgeçilmez bir görevdir. www.a
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B.K çevresının önde gelen arkadaşın,dönüp dünümüze ve 

kendi dününe bakması gerekir.Faşist diktatörlügün iş başına 

gelmesiyle birlikte,~~'den bir arkadaşın,~~'nin genişletil

mesine ve akabinde Konieransın yapılmasına,yeniden örgütle~ 

menin inşasını öngören görüşleri olmasına rag~en,bu öneril~ 

ri o gün çok azgın bir şekilde red eden arkadaş,şimdi soru~ 

lular"biziz" deyip kurtulmak istiyor.Bunu demekle,arkadaııın 

yarınını olumluya çıkaramıyaca~ını bilmesi gerekir.Çünküdün 

hareket içindeyken diktatörlü~le tanınmasına ra~men (Bu 

yanından.dolayı bir kısım arkadaşların harcandı~da unutul

muş de!!;il) ,bugün "süper" demokrat görünmeye çalışmasının b§. 

yük bir anlam ifade etmedi~ini en iyi bizler bilebilir du -

r·1mdayız.Bu anlamıyla olums,lzdan yana baş soraınıunun Zilan 

arkadaş oldu~unu:kendisine AR'ciyim diyen,gelişmelerin içi~ 

de olan herkes bilebilir durumdadır. 

KENDİLERİNİ HAKLIYA ÇIKARMA !ÇİN KOCAMAN B!R ÇARPITMA 

B.K yazarı,Ala Rızgari'nin dünyaya ve sosyalist ülkele

re bakış açısını belirlemeye çalışmakta.Bu kon·.tdaki belirl~ 

masini yaparken de,AR'nin bütün yazımlarını ayaklar altına 

alan çarpıtmalarda btlunmaktadır.~azılanlar çarpıtmaya açık 

olsa bile,kitleler içinde ve bütün birimlerde sor-.ı.mlu yol -

daşlarımızın,tarai:tarlarımızın bu kon.ıdak:i ajitasyon ve pr.2, 

pagandalarının niteligini bu çarpıtmaların ortadan kaldırma 

yaca~ı çok iyi bilinmelidir. 
B.K yazarı bu konuda şŞyle diyor: 

" ••• Oysa Ala Rızgari dünyada hiçbir ülkeyi sosyalist o

larak görmedi!!;i gibi,Kürdistan devrimini de herhangi bir ül 

kenin çıkarlarına tabi kılmıyordu.Kürdistan devrimininin ö~ 

gün tezlerinin yaratılmasına çalışılıyordu." (Agy,s.50) 

Bu söylenenlerin,daha önce söylenenlerle ne kadar bir

birlerini dışladıkları orta yerdedir.Şöyle de demekten geri 

kalmıyordu,B.K yazarı:"AR'nin kendisini di~er yoğ·.ınluklar

dan çok ayrı göstermesine karşın bu yoğunluklarla (yani"re~ 

mi sosyalistlerle"-BX) aynı düşünce sistemini paylaşmasıdır" 

Şimdi sormak gerekir:AR ile ~lgili düşün~eniz bunlardan han_ 

gisidir? 

Biz olaylara tarihsel ve dökümansal olarak bakarız.Bi -

zim için geçerli olan Rızgari'de ve Ala Rızgari'de,Rızgari

ya Kurdistan'da yazdıklarımız ve saflarımızda yapılan sözlü 

tartışmalarda dile getirilenlerdir.öemen belirteyim:bu ~a

yınların her söyledikleri geçerli de~il.Ama12 Eylül Ji'aşist www.a
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cuntasındcın önce ve sonra sosyalist sisteme -'.li·;kin,sa.O.'ları

mızda bir tartışma vardı.Bu konudaki tartır>malcırda şu e{·;ili!!!, 
ler ;örülmGkbydi: 

a)Sosyalist Sistem ve Ullwler vardır diyen ezilim:Bu e~ 
lime ;öre, bı:ı':':ta S.Birlil'i olmak U zere bazı ülkelerde üst ya
pıda rGvizJoniz:n h,-:ı:<imiyet k rm ştur.Alt yapıda sosyalist i~ 
şa t:mamlandı(ından ;eriye dönü7ünde mümkün olmadı~ını veüst 
yapının de ;''·i şim e u:jrayuca:\ını söylüyorlardı. 

Bu ~örüş,aynı zamanda hareketin ço<;unluğunun görüşiiydü. 
b) Sosyalist Sistemin olmadısını savunan ve ~id~rek So~ 

yalist ülkçlerin revizyonistliıştiCi,alt yapıyıda kcndisineu.z. 
dırdul!;u v.b.,Birikim'd~n en .~azla etkilenen e[;ilim:B1 el!;ilim 
iıareket içinde cılız bir e(:;ilimdi. Ve özellikle de I1K 1 den bir 
arkadao;;ın kaldıt"ı alanda b · görüşe rastlamak mümkündü. 

c) Hareket içinde ,Sosyalist Sistemin old,ı<:unu sav:.ınan ve 
emp·ıryalizme ,kspi taliznıe karşı mücadelede sosyalist sistemin 
öncülüi:;ünü kabul eden,revizyonizmin sosyalist ülkelere yapı
lan bir yakı<tırma oldu~unu ileri süren,alt yapısı sosyalist 
olan ülkelerin üst yapisınında sosyalist olacatını ve üst y~ 
pının alt yapının yansıması oldu!ı,ıına c;öre:bu "revizyonizmin" 
parti ve devlet kurumlarını ele geçirmesinin mümkün olmadı~ 
nı,ıeçi~ dönemlGrinde (kısa bir dönem için) alt yapıyla üst 
yapı arasında uyuşmazlı~ın olabilece~ini,ama o 4önemde üsty~ 
pımn sosyalist olmasından dolayı,alt yapıyı dönüştürmesiyle 
birlikte b•<nunda ortadan kalkaca;tını ileri süren bir e[tilim
di: Bu e~ilimde hareket içinde cılızdı.Ama süreç içinde güç
lenmeye baçlayan eBiliminde bu oldugu su 3ötürmez bir gerçe~ 
ti. 

Kısacası,Ala Rızgari içindg Sosyalist Ulkelere yaklaşım
lar,yukarıda sıraladı~ımız gibiydi.Hareketin resmi görüşü de 
(a) şıkkında old·ı~u gibiydi.Buna ra~men,sosyalist ülkelerin 
olmad~~ını neye dayanarak ileri sürüyor B.K yazarı(!) 

Günümüzde de Kürdistan devrimini herhangi bir ülkeninçı
karlarına tabi kılmak için mücadele etmiyoruz,Ama şunu yapt~ 
gımızı aöyliyelim:Kürdistan devrimini sosyalist ülkelerinbir 
parçası durumuna getirmek için savaşımımız sürüyor,sorun bu 
kadar açık ve nettir. 

Sosyalist ülkeleri tanımak,Kürdistanın ulusal ve toplum
sal kurtuluşu için yaratılan ve yaratılması gereken tezlerin 
bir antagonizması olmadı~ını bilmek ge=ekir.Tersine,birbirl~ 
rini tamamlayan olgulardır. www.a
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Jlusal ve Toplumsal kıırtuluş savaşımımız ,Sosyalist Sis

temin bir parçası d .. ırumuna gelmek içindir.Başka bir anlarola 

baskısız,sömürüsüz toplumun yaratılması içindir.Er veya ı:;eç 

Kürdistan halkıda özgür,ba~ımsız ve sosyalist aile toplulu

~a katılacaktır. Bundan kimsenin k ,şk.ısu olmasın. 

B.K'nin çok iddialı yazarı, o kadar isabetsiz ve kimsenin 

beş kuruş biçmeyece~i saptama ve "de[;·erlendirme"lerden de c;~ 

ri kalmıyor. 11 •••• Yani proletarya diktatörlü(',ünün ilan edilm~ 

si bir an meselesi haline gelmişti. •• Ama yenildik." 

Bilindisi gibi,Türkiye ve Kürdistan'da 1979'a kadar dev

rimci hareket bir yükselme dönemini yaşıyordu.Kitleler,hers~ 

nıf e~ilimlerinden devrimci-demokratik ve y·.rtsever örgütle

re akın akın akıyordu.Tek-tek devrimci hareketlerin önderli~ 

leri geniş katılımı içlerinde eritecek ve dönüştürecek düzez 

de de!!;ildi. Çünkü kendileri bile dönüşümlere u~ramamı:;lardı. 

Bu noktada,kitle kuyr::kçulu~ başladı.Kendiliğindencilik ha

reketlerimizin yaşamında bir parça durumuna geldi.Böyle ol~ 

cada yenilmemek için bir neden yoktu. 

Sömür1~eci burjuvazinin tepişmesine ve yönetme kabiliyetl 

ni kaybetmesinin kitleler tarafından açıkça görülmesine ra~

men,egemen sınıfları ve iktidarını altedecek devrimci-demok

ratik merkezileşme,güçlü cepheler oluşturulmadı!! Devrimcih~ 

rekette,kendi içinde,birbirlerini yemeye başladı.Birbirleri

ne karşı anti-demokratik t tumlar geli~:tirmeye başladılar,e;i

derek fiili saldırı düzeyine ve katliamlara vardırıldı işler. 

Devrimci hareketin içinde bulundu1!;u durumun sonucunda prole

tarya diktatörlü~ü de~il,yenilgi gelirdi.Öylede oldu. 

Faşist diktatörlük öncesi peri hayalleri k·ran ve devrim 

sonrası önemli koltukları işgal edeceklerini düşünen,B.K yaz~ 

rı türü"liderler",yenil:;;inin a~ır depresyonuyla yüzyüze geli~ 

ce,p_;çalarını sıvayıp başka popülerlik yollarını aramaya ko -

yuldular.Bu hastalı~ın,anormal insanların hastal~ı oldu~u bl 

linebilir bir durumdur. 

Zor günlerin adamları olmayan bu "liderlerin" yenilgiyi 

tadınaları bir anlamıyiada iyi oldu(l).Bilindi~i 5ibi,yenilgi 

yılları en iyi sınav dönemleridir.Bizlerde bu sına~a,bizle 

yar olacaklarla-olmayacakları (biz,kavramından,devrim ve dev

rimci hareket anlaJılmalı-BX) daha kolay ayırdetme şansınasa

hip olabildik,olabilece~iz.Bu yanıyla yenilgileri tadmanın,çok 

şeyleri açıga çıkarması açısından yararları var!. 

Nasıl olsa,biz,olaylardan ö~eniyoruz.Dünya halklarının denez 

lerini ve onlarla ilgili çeşitli gelişmeleri bilimsel olarak, 

gerekli derinlik ve genişlikte bilince çıkarma özelliklerine 

ve kapasitesine aahip de~iliz. 
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zilmesine karşın devrimin objektif ve subjektif koşulları ve 
bunların neleri içerdigi konusu kaba soyıtlamalardan öteyeg§. 
türülmemiştir.Bizim Sctbjelctii koş·. 1 larla ilgili saptayabildi_! 
lerimiz b;ı kadar.l980 öncesi subjektif koş ı.llarımızın Lenin 1 

inki ile karşılaştırdı[tımızda,old,kça avantajlı bir durumda
yız.Tek eksi~imiz var;Türkiye'de Lenin'in yaşıyor olmamasıva 
emperyalistler.rası bir savaşın çıkmaması." (Agy,s.57) 

Bu paragrafta açıkça göründügü gibi,bizim şartlarımız 
(objektif ve s;ıbjektif) BolŞevik Partisinden daha fazla olm!. 
sına ra~en,Türkiye'de devrimin olmadı~ından yakınıyor,B. K 
yazarı.öyle ise sormak gereklı'!' "Bütün avantajlı durumumuza 
ra~en,neden bizde devrim olmadıda,Rusya'da devrim oldu?" 

Oktobr Devrimi eşittir Lenin gibi gösterilmek isteniyor. 
Oktobr Devrimi Bolşevik Partisinin önderliğinde,kitlertn e
seri olarak ortaya çıkmıştır."Bizim" baylarımız,örgüt eşittir 
şef anladıklarından dolayı,Bolşevik Partisinide fonksiyonsuz 
gösterme ve b·j anlamıylada Lenin' ini şef marteaesinde görme ve 
b•.ı.nunla kendi şefliklerini de gerekçelendirmek istiyorlar. 

Bu anlayış,devrimci harekette bir ahlak anlayışı haline 
gelmiş.Belirli örgütler tüm insanlarını, şefleriyle birlik.te 
çekiyorlar,ülkeyi. boşaltıyorlar.Ondan sonrada bu anlayışlar~ 
nı gerekçelendirmekiçin ,Leninin de Avrupa'da kaldı~ını söy
leyerek,b·.ı tavırlarını gerekçelendirmeye kadar işleri ileri 
(5Ötürüyorlar.Do~udur,Lenin Avrı:pa 'daydı,ama örgütü ülkedey
di.Bolşevik Partisinin Rusya'da örgütlülü~nü unutuyorlarbaz 
larımız. 

Rusya'da işçi grevlerinde,ö~enci boykotlarında,köylü a
yaklanmalarında Bolşeviklerin yönlendiricili~ini unutuyorlar. 

Yeni şafakçılar,Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketinin 
yenilgisinin nedenini "resmi sosyalizm"e bal1;lıyorlar.Yenilen, 
Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketi degildir,"resmi sosya
lizm"dir.Yani SSCB'nin sosyalizmidir.Anlayışluını şöyle ge -
rekçelendiriyorlar: " 'Resmi sosyalistlerin' iktidarı alma d! 
ye bir dertleri yoktur ve hep muhalefet olurlar" diye bir "te~ 
pit yapıyorlar."Süper devle-" SSCB isterse iktidar olmak için 
çaba sarfederler,yoksa hep onların çıkarları için muhalefette 
kalırlar,diye devam ediyorlar. 

Baylarımızın,bilimsel sosyalizmle alakası olmayan bu gö 
rüşleri,nereden devşirdiklerini zanedersem hep birlikte kavr.!. 
dık.Ama görüş devşirmesine girarkende oldukça acemi er ıluru -
mundalar. 

Bu noktada arkadaşlara birkaç soru soralım: "SSCB'nin nü-
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~'uz alanı içinde b·_üunan sosyalist ülkelerde,sosyalistler,nasıl 
iktidara ~eldiler?". 2- Resmi sosyalistlerin başka alanlardai~ 
tidar olmasına ne diyorsunuz?. 3- örneftin, •resmi sosyalistlerin" 
Türkiye'de iktidar olmasında çıkarları yokmu?. V.b ••• 

Baylarımız yenil;inin nedenlerini Türkiye ve Kürdistan dev
rimci hareleetlerinin yapısında arayacaklarına, başka yerlerde ve 
dış etkenlerde arıyorlar.Çünkü yenilGinin gerçek nedenlerinin 
saptanmasına,anti-komünist ve anti-sovyetik düşünceleri buna en 
0el oluyor.Becerfsizliklerini göreceklerine,kendilerine günahk; 
çileri bulmaya çalışıyorlar.Günah keçisi olarak Sosyalist ttike
leri :::;östermektedirler.Oysa Y~'nilginin sebeplerinin neler oldu
~ her ~ün bir yanlarıyle ortaya çıkmaktadır ve kitlelere mal 
olmaktadır.Böylece halkımızda dostunu ve düşmanını iyi tanımak
tadır. 

Bilindi~i gibi, "süper devletler" veya "süper güçler" terim
leri literatürde devrimciler tara.L'ından k ıllanılmamaktadır.Bud! 
li,ba7J;a emperyalist sistemin ideologları anti-komünizm ve ant_! 
sovyetizm düşüncelerini temellendirmek için b.:ı tür gerekçelan -
dirmalere ihtiyaçları old.klarırıdan,kullanıyorlar.Birde bunla
rın dışında ~laoistler,Troçkistler v.b. "süper marksistler" kul
lanmaktadırlar.Bu tür kavramları kimler kullanırsa kullansın,ö
zünde b·.<rjuva ideologlarından etkilanmiş ve o anlayışın taşıyı
cıları old ıkiarından bu tü:· şeyleri bilerek yapıyorlar.Boyalıb,! 
sının yaptı!1;ı kaf karıştırma eylemi,bcınlarda "süper komÜııtzm" .! 
dına aynısı ve hatta daha i~encini yapıyorlar.Hedef olarak em
peryalist-kapitalist ülkelerin gösterilmesi gerekirken,sosyalist 
ülkelerin bLı ülkelerden hiçbir l'arkı yokmuş gibi düşman göster
meye çalışıyorlar. 

Dünyamızda en güçlü ve Gelişkin iki ülke olan SSCB ve ABD'yi 
sayabiliriz.Hatta Sovyetler Birli~i'nin daha güçlü olması,onu 
•süper devlet" konumuna sokmaz. 

S.Birli~i ile ABD kıyaslama yapılmayacak kadar,birbirlerin
den kciklü t'arklılıklara sahiptirler.Kısaca farklılıkları şöyle

ce sıralayabiliriz: 

-ABD'yi tekeller yönetiyor.Silah tekellerinin yönetimda oy
nadıkları roller,ba~ımlı ve sömürge ülkelerin halklarına yansı
maktadır.Savoş kışkırtıcı bir konuma sahiptir.Halklar arasında 
savaşlar çıkararaktan silah depolarını boşaltıp,göbeklerini ve 
anaelerini şişirirler.Sömürünün en katmerlisi ABD'de bulunur. 
Bir tarata tekeller,bir tararta ekme~e bile mcıhtaç milyonlar 
b··lunur.Bu emperyalist tekeller, "kendi" halklarını sömürmeleri 
yetmiyormuş gibi, dünyanın en uç köşe~inde bulunan mazlum halk
ların ve sömürgelerinin zenginliklerini de öz çıkarları için t,! 
lan etmektedirler. 
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Savaş kışkırtıcılıj:ı;ı yapmakta,so~uk savaş yaratıp c;er-
0inli~i artırma ve böylece bagımlı ülkelerin silahlanması
nı sa~lamaktadırlar.Silah tekellerinin elde ettikleri kor
k.;nç karlar herşeye mukabildir.Çünkü tek dünyaları parave 
kardır.Onl~ açısından dünya bile yıkılsa önemli değildir. 

Bu kısaca &elirtilen şeyler,tüm emperyalist-kapitalist 
ülkeler için geçerlidir. 

-Sovyetler Birli~:ind,e, sömürüden, baskıdan,insanlarınho!: 
lanmasından,ulusal baskıdan bahsedilemez.Herkes sosyalist 
yasalar önünde eşittir.Zenc:;ini fakiri yoktur.Halkın yaşam 
düzeyi yükscktir.Çünki.j iktidarda b ·lunan proletarya vehalk
tır· .Sını c" lardan söz edilemez, bu anlamıyla ,devlet, halkındır 
S.Birlit_(idemek sınıisız,sömürüsüz bir toplum demektir.S.Bi!: 
liGi dünye ilerici GÜçlerinin en büyük destekçisidir.Bu a~ 
lamıyla emperyalizmin ve dünya gericili!!;inin hedef tahtası 
d·rumundadır. 

Burjuva devletin oldue:u gibi ,sosyalist devletinde kara_! 
terini belirleyen,e::;emen d.rumdaki üretim ilişkileri ile ü
retim biçimidir.Sosyalist üretim biçimi ve ilişkileri,üre -
tim araçları üzerindeki topb.msal mülkiyet temelinde ortıg-a 

çıkar.Bu birkaç sözle dile getirdi~imiz gerçekler,burjuva 
devlet ile sosyalist devlet arasına eşitlik koymak isteyen 
bayların,korkulu rüyasıdır. "Süper devletler" 'tezi 1 ,işte bu 
noktada boş ve hayal oldu~u ortaya çıkar. 

ABD ve di~er kapitelist-emperyalist devletlerde üretim 
araçlar:ı.nı ellerinde bulunduran güçler,sömürücü sınıf olma
sına ra~en,sosyalist ülkelerde sömürüyü oluşturan üretim ~ 
raçlarının özel mülkiyeti ortadan kaldırılmış,halkın malı 
durumuna getirilmiştir.Bunı ilk başaranda,"süper devlet" k.2, 
numunda gösterilmek istenen,Lenin'in ülkesi S.Birli~i'dir. 

"Süper devlet" tezinden yola çıkılaraktan, "Sovyet tehli 
kesi" uyd;rmaları ve felse.:esiyle anti-komünizm yapılmakt,! 
dır. 

JRALIK 1984 
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d.AREKET!t-I!ZDEK! B!R TAKIM SOMUT GERÇEKLER. 
D.QAND!L 

Sosyalistler,içinden geldikleri yapıyı ciddi ve sa~lıklı 
bir biçimde analizini yapmaya çalışırken,bünyesinde eleştiri 
leri taşıdıB-ı ve taşımadı~ı d ıruınlarda,yani her iki halde de 
de~erlilndirmeleri,kapalı kapılar arkasında veya kitap ve deE_ 
Bi sütunlarında birer süs eşyası olarak bırakılmamalıdır.Da
ha dot,rusu,sırf söylemek için veya sayfalara geçirtmek için 
cümlelerin bel'i kırılmamalıdır,yapmak için laflar sarf edi! 
melidir.Yapılan de~:erlendirmeler,anahtarlı çekmeeelerde bı -
raktırılıyorsa -ki,birçok har~ket şimdiye kadar bu gerici S& 
lene~i sürdürmüştür-,losyalist Hareket ondan nasıl yararlan~ 
caktır? Ki tap ve dere;i sütlınlarına geçirtmek, olumlu bir ge -
lişme olmakla birlikte,bununda yanlız başına yeterli ve ge
liştirici olmayaca~;ı açıktır.öyleyse,devrimci hareketin on -
dan yararlanması için:eleştirilerine uygun,fiiliyatta,poli -
tik davranışların,adımların ve anlayı~ların yaratılmasında~
geçer.!şte b"nu yapabildi[';imiz ve becerebildi~imiz ölçüde ,i
leriye yönelik atılımlar yapmak mümkün olacaktır.Tersi bir 
yöntemin izlenmesi halinde,tabanın ve emekçi kitlelerin ge -
lişmesine ked vuracaktır.örgütün kitlelerle ba~larının zayıf 
kılınmasına neden olac3ktır. 

Sosyalizmin gerçekleştirilmesine soyunan ve bu u~urda şu 
veya b•: biçimde, belirli çalışmalar yürüten her hareket, örgüt 
ve parti,eleştiri ve özeleştiri silahının ateşli savunuculu
~nu yapmalarına ra~en,ateşli savunuculuk,dünden bugüne dek 
genel anlamda sadece tekrarlamayla yetinilmiştir.Denilebili
nir ki,bu konuda bazı hareketler yayın organlarında geçmişl~ 
rine yönelik ciddi eleştirilere rastlam~la birlikte,eleşti
rilerine uygun uddi hayatta pratikler yaratılması do!!;r'.lltu
s _;nda adımlar atmaya yanaşmamışlardır.Bu anlamda,yapılan e
leştiriler biçimsel ve yaşamdan kopuk bilgilerden başka an -
lam ifade etmez.Bunada proletaryanın ve emekçi yı~ınların g~ 
reksinimleri yoktur. 

Türkiye ve Kürdistan devrimci hareket,örgüt ve partilerin 
yayın organları incelendi~i zaman,öncelikle dikkatleri çeken 
sorunlardan biri:eleştiri ve özeleştiri sorunudur.O halde,bu 
silahın işletilebilinmesi ve yerli yerine oturtulabilinmesi 
için;geçmişte yazılıp çizilenlere ve yapılanların otokriti~ 
ni yapmak,yapılan yanlış ve hataların en geniş emekçi yı~n
lara gösterilip kavratılmasında ve onunla bir bütünsellikte~ 
kil edecek biçimde davranışları~ yaratılıp yaşama geçiri! www.a
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mesinde yatar.Bun·ın uy;;ulanmasına geçilirken,göz ardı edilmemesi 

gereken en önemli sorunlardan biri;işe kendimizden başlamak olm~ 

lıdır.Tabi kendine i~neyi batırırken,çuvaldızıda başkasına batı~ 

mayıda hiçbir zaman ımutmamalıyız.Zaten dünden bugüne kadar,bü -

tün siyasal hareketler,çuvaldızı başkalarına batırmaktan kendil~ 

rini alıkoyamamıştır.Ama kendilerine batırmamışlardır.Tabiri ca

izse kendi üstündeki pislitı;i görmemişler,ama,başkasının üstünde

ki çamuru e;örmüstür.!şte,örgüt ve partilerimiz b-ı yanlışlarının

sancılarını e;ünümüzde en at;ır şekliyle çeltmektedirler.Böyle bir 

yöntemi izlemiş olduklarından dolayı,bir onlamda geçmişlerinikü! 

lendirmişlerdir.Elbette bunu sadece izlemiş aldıkları yöntemle 

i.zah etmek müıiıkün det:ildir.Aynı zamanda,bir anlayış: sorunudur. 

öyleyse Sosyalist olmayan b~: anlayıştan k-ırtulabilmenin tek yo

lu igne ve ç:valdızın organik bir şekilde işletilmesinden ge

çer. 

Yanlışlarımızı ve eksikliklerimizi en geniş detaylarıyla ha

reketin militanıarına (üyelerine) söstermeliyiz ve kavratmalı -

yız.Onlarla,sabırlı ve olumlu bir havada tartışmaları der!nleşti 

rip geliştirmek için örgüt içinde demo~atik platformların yara

tılması gereklidir.Sadece bununla yetinilmemelidir.Aynı zamanda, 

yanlışlarımızı ve eksikliklerimizi işçi sınıfına ve emekçi yı~ı~ 

larada sösterebilmesini de ö~enmeliyiz.Biz,işçi sınıfının ve e

mekçi yı(:!;ınların k,,rtuluşu u~una mücadele veriyoruz.Onun için , 

yanlışlarımız ve eksikliklerimiz varsa;onların artaya serilmesi~ 

den ve eleştirilmasinden korkmamalıyız.tşte,bunu organik şekilde 

hayata geçirebildi~imiz ölçüde,hareketin proletarya ve emekçi ki! 

lelerle ba~larının güçlendirilmesini ye giderek kitleselleşmesi

ni sağlıyacaktır.Böyle olması halinde de hiçbir güç onun belini 

yere getirmeyecektir.Tersi bir anlayışın geliştirilmesi halinde, 

kendi mezarının kazıyıcısı olacaktır. 
" •••• Yı~ınlarla bal!;lantı,ve bu bat:ı;lantıları kuvvetlendirme , 

yıt:ı;ınların sesini dinlemeye hazır olma,Bolşevik önderli~in gücü 

ve yenilmezli!!;i burada yatar.Geniş halk yı~nlarıyla ba1!;larını 

sürdürdükleri sürece,Bolşeviklerin yenilmez olaca~ı bir yasa o;

larak kabul edilebilinir ve tersine,Bolşeviklerin tüm güçlerini 

yitirmeleri ve bir hiç haline gelmeleri için,Bolşeviklerin yı1!;ı~ 

lardan kopmaları ve onlarla baglarını kaybetmelerı yeter.Bürok

ratik pasla kaplanmaları yeter. 
"örnek:Eski Yunan Mitoloji düşünüşünde,deniz tanrısı Posei -

don ile topDak tanrıçası Gaea'nın o1!;lu olan Anteus adlı meşhur 

kahraman vardı.Anteus:ken4isini dot:ı;uran,besleyen ve büyüten anaT 

sına özellikle ba1!;lıydı,Anteus'un yenmedi1!;i kahraman yoktu.Ante

usun gücü neredeydi?Biriyle kavga etti1!;inde,topra1!;a,ken4isini d~ 

~an ve besleyen anasına dokunur ve yeni bir güç kazanırdı.tşte 
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Anteus'un gücü,kayna~ı.Ama gene bir zayıf noktası vardı.Her~ 
kül,Anteusu topr~ktan koparıp havaya kaldırdı ve toprai!;a do
kunma olanai!;ını ortadan kaldırıp b~ verdi." (Stalin,Kadro
lar Uzerine,s.41,42) 

Yine Filistin ulusal k.trtuluş miicadelesi buna en canlıO!: 
nektir.Yorumunu okuyucuya bırakıyDrum. 

Şimdide Lenin'e baş vurup sorunu biraz daha derinleştir
mekte yarar vardır. 

"Bir siyasal partinin (okuyucu örgüt anla13ın-BN) kendiH~ 
talarına karşı t•_ı.tumu,partinin ne denli içten oldu{Sunu,sını
fına ve emekçi halkına karşı yükümlülüklerini pratikte neDe!! 
li yerine getirdi~ini deGerlendirmenin en önemli ve güven! -
lir yollarından biridir.Bir hatayı açık yüreklilikle kabulE~ 
mek,nedenlerini saptamak,ona yol açan koşulları çözümlemekve 
onu düzeltme araçlarını belirlemek,bu ciddi bir partinin de
nek taşıdır.Bu,partinin görevlerini nasıl yerine getirmesiG!_ 
rektitini ve sınıfını,daha sonrada yı~ınları nasıl egitmesi 
yetiştirmesi gerekti~ini gösterir." (Aktaran İşçinin Sesi,~ 
nin,Toplu Yapıtlar,Cilt 3l,s.57) 

örgüt içindeki hataların,eşitsizliklerin ve noksanlıkla
rın en ufak ayrıntılarına kadar,örgüt platformlarında ve ün! 
telerinde tartısılması örgüt içi mücadelenin önünün tıkanma
ması gereklidir~Hatta fuigüt içi mücadelenin yol ve yönteml!_ 
rj nin k.:rallarınca döşenip,gelenekselleştirilmesi gerekmekt!_ 
dir.Orgüt,kendisini ancak bu yolla geliştirebilir.Sapmalardan 
k- :rtulmanın tek yolu da budur. 

Hata ve yanlışların örgüt içinde tartışılmasını Lenin'in 
dedii!;i gibi,en kötü çamaşırlarımızı,kitlelerin önünde yıkam~ 
lıyız.Bunu engellemeye kalkışmak,ör6ütün gelişmesinin önüne 
barikatlar çekmekten başka bir şey yapmış olmayacaktır.Tas
fiyecilerimizin içine girdikleri durum,bu oldu.Bunu yapmakl~ 
da,harekete en büyük darbeyi vurmuş oldular.Proleter devrim
ci hareket dedii!;imiz AR'de bunu yerine getiremedi. 

E~er örgüt militanlarının,örgütün zeçmişine,bugününe ve 
gelece~ine ilişkin,eleştiri ve önerileri üzerinde ciddi bir 
biçimde durulmazsa,gerekli deney ve tecrübeler çıkarılmazsa, 
aynı şekilde işçi sınıfının ve emekçi yıi!;ınların mücadelede 
elde etttikleri deney ve tecrübeler üzerinde durulmazsa,de -
ney ve tecrübelerine saygısızlık gösterilirse,örgütün bürok
ratik bir örgüt haline gelmemesi için hiç bir neden olamazve 
yoktur. 

Türkiye ve Kürdistanlı .örgütlerin bir kesimi bu sorunda, 
ciddi çabaları olmakla birlikte,genelde egemen olan anlayış; 
yazılıp çizilenlere uygun pratik politik adımların atılmadı
i!;ıdır.Başka bir anlayış ise:Geçmişteki mücadelelerinde hiç 
"yanlışlarının" olmadı~ıdır.Türkiye devrimci hareketinde bu 
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anlayıı;ıin basını çekea,KAmalizmin sol uzAntısı olan sosyal
şoven TKP'dir.Kürdistan devrimci hareketinde ise,sa~ oportüni-
st TKSP'dir.Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketinde mükem -
mel örnekler olması açısından bu iki örnegi '"seçtim.Yani yuka
rıda zikretti~im anlayışı savunan hareketlerin tarihlerine b~ 
kıldı~ı zaman,bir tek özeleştiriye rastlamak mümkün değildir • 
Bundan dolayı,sözkonusu iki örneEi seç~im. 

Bu örneklerden birini biraz irdeleyelim. "TKSP sa~lam te o -
rik temel üzerinde biçimlenmiştir" der Riya Aza<U..(Sayı 24,s.8 

Riya Azadi 'deki bcı başlıklı yazı incelendiğinde :yazı,geç -
mişte yazılıp çizilanıerin eleştirisini taşımasına regmen;Ri
ya Azadi yazarı,kendi ideolojik-örgütsel ve politik hattı•naD~ 
kunur tek bir cümleye yer vermiş degildir.Kendilerine dokunma
malarının nedeni;geçmiş mücadelelerinin"mükemmel" oluşundan d~ 
layıdır.Buna koca bir ACABA? demekte birçok yönüyle gereklidir 
derim. 

Dostlarımızıa bu yazılarana birkaç soru açmadan,sorunun a! 
lanmaaı mümkün de~ildir. 

ı- 12 Eylül yenilgisinin nedenleri nelerdir? 
2- Yine 12 Eylül'ün gelmesiyle,partinizin (aynı zamanda , 

Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketinin) alan alan,birim bi
rim çatır çatır çatlamasının ve örgütsel yapınızın gün be gün, 
çözülüşünün neden ve niçinleri kafalarda bir soru işareti ola
rak durmamakta mıdır? 

3- 12 Eylül'üa gelmesinin hemen akabinde,takım taklavatı
nızla dışarı çıkmadınızmı? 

Riya Azadi'de şöyle de denilmekte:"Bugün,bilinen koşııllar 
.!ledeniyle,pek çok Türkiyeli ve Kürdistanlı özgütün önde gelen 
tıirçok kadrosu Avrupa'dadır ve burada devrimci çalışma yürütü
yor.önemli olan kişinin nerede oldu~ de~il,niçin orada oldu~ 
"' ne yaptıgıdır.Geçmişte Marx'ta ülkesini terk etmek ve başka 
i Lkelerde yaşayıp çalışmak zorunda kaldı.Rus Bolşevik önderl.!. 
. Lde,başta Lenin,uzun süre ülkelerinden uzakta Batı Avrupa ül

-~·tlerinde kalıp mücadele yürüttüler. n (Sayı 24,s.8) 

Dostlarımısıa mantıklarını ele veren paragrafı buraya ak
~.~r~~~amın nedeni;derli toplu şeki;Lde analize tabi tutmak için 
d·tgildir.Kendi ;yanlışlarını kitabi gerekçelerle do~ old~unu 
~~uoyuna açtıklarından dolayıdır.Bu durumun ortaya çıkarılma
sı gerekli oldu~ içindir.Soracagım bazı Sorularda durumun or
taya çıkarılmasını saglayacaktır.Sorularıma geçmeden önce, iki www.a

rs
iva

ku
rd

i.o
rg



-68-

noktaya işaret etmekte yarar var. 
Politik duyarlılık gösterebilen her devrimci,Avrupa ülke

lerinde devrimci mücadelenin yürütülmesinin birçok yönüyle y~ 
rarlı oldu~u bilebilir durumdadır.Neden ve niçinleri üzeri~ 
de sayfalarca yazı yazabileceklerini de bilmek gereklidir. 

Sözünü etti~im ülkelerde Proletaryanın ve di~er emekçi y~ 
~ınların mücadele-inin yansıtılmasına ve kamuoyunun oluşturuı 
masına ilkesel olarak kimse karşı çıkmaz ve de günümüzde kar
şı çıkanda olmamıştır. 

Ancak Türkiyeli ve Kürdistanlı örgüt ve partilerin avrupa 
ülkelerinde yürüttükleri müca:l.elenin kamuoyunda ciddi bir de!, 
tek bulabilmesi,sömürgeci faşist burjuvaziya korku salabilme
si için ülke zemininde geliştirilecek ~ücadelenin boyutuna 
ba~lı oldu~,yaşamın kendisi,koca dört yıll~·süredir.Türkiy~ 
~i v~ Kürdistanlı örgüt ve partilerin beyinlerinevura vura!!. 
patlamamışmıdır? 

Yine Türkiyeli ve Kürdistanlı örgüt ve partilerin,ülke i
çinde örgütlülük düzeyinin ne kadar ahım şahım oldu~u,tümYö~ 
leriyle ortaya çıkmış degilmidir? Kendi yayın organlarımıza 
bir dönüp bakarsak,ülkeden gelen haber ve yorumların ne kadar 
olup olmadı~ını görmüş olaca~ız.Bundan da kendi örgütlülük dQ 
zeyimizi,yakın bir bi9imde görmüş olaca~ız. 

Bolşevik önderlerin Batı Avrupa ülkelerinde kalıp mücadele 
yürüttü~nü söylüyor,Riya Azadi.Kuşkusuz bu do~udur.Bolşevik 
önderlerde,bütün takım taklavatlarıyla Avrupa ülkelerine çık
mışlarmıydı? 

Bolşeviklerde,işçi sınıfını ve emekçi halkları kendi baş
larına bırakmışlarmıydı?. Bu soruları ço~altmak ~dür.E -
~er gerçekli~imizi çıplak bir biçimde görerek sorulan sorula
ra yam.tlamaya çalışırsak,devrimci hareketin birçok gerçe~iB!_ 
lince kazımalarına yardımcı olacaktır.Yok,e~er,gerçekler kül
landirilerek yanıtlanmaya çalışılırsa,devrimci harekete fazı~ 
ca yararı olmayacaktır. 

Bu yazımda amaç,yazılanların derli toplu olarak eleştiris!_ 
ni yapmak olmadı~ı için,sadece belirli bazı soruları açmayıUz 
gun gördüm. 

Türkiye ve Kürdistan Sosyalist Hareketi,işçi sınıfı ve 
emekçi yı~nlarla bütünleşmedi~inden yani Sosyalist Hareket~ 
ların eseri haline getirilemedi~inden,bunun bir sonucu olarak 
Sosyalist Hareketin süreklili~ini muhafaza edememesi,sınıflar 
arasındaki savaşımın ve toplumsal muhalefetin gün be gün ge
lişen özelliklere paralel bir biçimde,Sosyalist mücadele ge -
laneklerinin pekiştirilememesi ve giderek,deneyimli öncü kad
roların mücadeleye önderlik yapması yerine,Ulusal Demokratik 
ve Sosyalist Devrimda şu veya bu oranda çıkarı olan sınıf ve 
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tabakaların mücadeleye sel gibi akın etti~i dönemde kapıları 
bütün yönleriyle sonuna kadar açık tutulmuştur.Burda bir şe
yi hatzrlatmak isterim.Rızeari ve Ala Rızeari siyasi hareke
tinin yazıp çizdiklarine bakılırsa,işçi 8ınıfı ve yoksul kö~ 
lülü~ örgütlemenin merkezine koymasına ra~en,pratikte den! 
lebilinir ki,bu alanlara hiç girmemiştir.ilareketimizde işçi 
sayısı ve yoksul köylülü~ün sayısı iki elin parmak sayıları
nı geçmez.Pratikte temel mücadele alanları,orta dereceli o -
kulları seçti,dolayısiyle hareketin kapılarınıda sonuna ka -
dar üretim dışı olan küçük burjuvalara açmış oldu.Bu durumB~ 
raberinde başı bozuklu~u,kendili~indencili~i,örcütün deneti~ 
sizli~ini ve disiplinsizligi esemen hale getirmiştir.Sadece 
bununla yetinilmediği gibi,teorik olarak marksizm-leninizmin 
ideolojisiyle yo~ulmamış ve de hayatın mihenk taşında dene
nip sınanmamış olan,ama üç-beş beylik reçetesini ezberlemi~, 
ezberledikleri reçetelerin ülkemiz koşullarından kopuk olan, 
kalıpların uygulanma alanına sokulmasıyla birlikte,pratikte 
hayat bulamayınca,sahipleri,kendilerini depresyonda kurtars
mayanlar netesi Avrupa'nın"kültür merkezleri"nde aldılar.!ş
te bu durum,üretken ve insiyatif sahibi olmayan kadroların 
(Tabi kadro denilecek~e) mücadeleye önderlik yapmasını geti~ 
di. 

önderli~imizin durumu tıpa tıp buna uy~<ındur.önderliğin 
durumu bu olunca:hareketimizin geçmiş tarihinin uzun olmayı
şı,ideolojik-teorik,örgütsel ve politik olarak ciddi bir o

turmuşlu~unun olmayışı ve kurumlardan yoksun oluşu,hareketi
mizin toplumsal tabanı~oluşturan,küçük burjuvazinin aaalak 
kesimi üzerinde oluşumu,yaşadı~ımız dönemin özellikleriniGöz 
önünde bulundurdu~muz zaman,hareketimizin bugün içine gir~ 
~i durumun bu olmaması için bir neden olamazdı.Hareketin bu 
duruma gelişinin nedenleri üzerinde sa~lıklı bir şekilde du
rulmazsa,ve de çıkış yollarını bulup ona uygun anlayış ve ~ 
ratik yaratamazsak varolan dört beş kişilik guruplar da da -
~ılmaya mahkümdur. 

Yukarda saydı~ım özelliklerden hareketle,önderli~imize i 
lişkin olarak,şöyle bir tespite varmak,onlara yapılmış bir 
haksızlık olarak ele alınmamalı:Hareketimizin (AR'nin) önde~ 
li~,ideolojik,teorik,örgütsel ve politik olarak ciddi bir~ 
derlik olmadı~ı,koca dört yıllık ~nilgi dönemi boyunca her 
yanıyla ortaya çıkarmış bulunmaktadır.Zaten önderli~in ciddi www.a
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bir önderlik/olmadı~,böylesi dönemlerde ortaya çıkar.Vede 
ortaya çıkan durum şudur ki,önderliğin yetmezliklerinin a
yuka çıktı~ıdır~unu hep birlikte gözlerimizle gördük vee~ 
lı bir şekilde yaşadık. 

Bu sadece AR önderliğine ilişkin yapılmış bir tespit 2 
larak ele alınmamalı.AR'nin Kürdistan devrimci hareketi i
çinde farklı bir yeri oldu~dan ötürü vede bu y~pı içeri
sinden geldi~im için özel olarak önderli~imize ilişkin ol~ 
rak yapılmış bir tespitti~Daha do~u ifade etmek gerekirse: 
Ortaya çıkmış gerçeğin kendisidir.Halkımızın sözüyle ifade 
edelim.önderlieimizin ~R QUL oldu~ orta yere serilmiş o! 
du.Bumı u önderlif!;imiz,nede onlara "aşık" olan baylarımız 
gizleyemezler.Bunun gizlenmesi veya gizlenilmeye çalışılm~ 
sı halinde kazanacakları yerine,kııybedeceklerini bilineimi 
ze iyice kazımak gerekir.Dünden bu güne dek gizlenildiğin
den dolayı,önderliğimizve gizlere~ler,on~ sancılarını çe~ 
miyor değildirler.Bütün ortaya çıkmış bu çıplak gerçeklere 
rağmen,önderliğimizden birileri halen dev görülmüyor degil. 
Tabi böyleleri geçmişten günümüze kadar iyi devrimciler o
ıarak cörüldü,bu kolay kolay soEülüp atılamıyacaktır.Onun 
için,hareketimizin içine girdiği durumdan en büyük yüküm
lülüğü yüklenmesi gereken vede hesapleşmeda (Apoculu~ h~ 
sapleşması anlaşılmasın) okun sivri ucunun yönaltilmesi ~ 
reken ~ganı ve ona bağlı ileri insanları çok sağlıklı bir 
biçimde tespit etmemiz gereklidir.Elbette böylesi bir hesa~ 
laşmaya giderken geliştirici ve dönüştürücü bir perspektiri 
temel alarak yaklaşılmalıdır.Tersi bir yaklaşımın gösteri! 
mesi halinde Kürdistan devrimine büyük bir darbe vurulmuşQ 
lacaktır.Yani en çok sorumluluk duyması gereken hareketin 
teorik-ideolojik,örgütsel ve politik hattı'nın yaratılmasın 
da baş aktör rolünü oynayan mimar ve miaarlara yöneltilme
lidir.Tabi böyle bir yolu izlerken,hareketin birinci ~ i
kinci derecedeki insanları aklanmamalıdır.öareketimizin y~ 
ratılmasında en tazla emeıi geçen arkadaş bu tespitin büt~ 
nüne katılmam~sıyla birlikte

1
belli yanlarına katıldı~da , 

bir realitedir.Sözde savunmak ol~mlu bir adım olmakla bir
likte,tek başına yeterli olmadığıda yalın bir şekilde ort~ 
dadır.Bu durumda yapılması gereken,i4eelojik,örgütsel veP2 
litik iledenlerini sağlıklı biçimde beyinlere kazıyıp,onun
la bütünlük teşkil edecek şekilde,anlayışların yaratılıp~ 
lenekselleştirilmesi ve pratik adaalaran yaratılmasıdır. 
Yoksa ye'-esli~miziD uyyuka çıktığını kabul etmek,işiaABO' 
si olduğu aklı başında her devrimci için açığa çıkmış bu -
lunmaktadır. 

Hareketimizin bugünkü duruma gelmesinin önemli nedenl~ 
rinden biri:II.Tastiye hareketinin hemen akabinde,MerkezK2 
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mitemizin bünyesinde ciddi bir olumsuzluk olarak tilizlenen 
problemlere,zamanında mücadelenin de~inle~tirilip 0eliştiri! 
masini aksatan,örgüt içi ideolojik savaşımdaki zaafların ve 
yanlışların onarılmasını önleyen önemli hastalıklardan biri, 
liberal davranışların gösterilmiş olmasıdır.Bu davranışların 
olumsuz etkilerini örgütsel hiyerarşinin bütün birimlerin de 
çok sarih bir biçimde gör;memek için siyasal olarak gözleri -
görmeyen olmak gereklidir. 

özellikle Konferans Komitesinin tasfiye hareketinin aka
binde,Merkez Komitemizde çıkan sorunların çözümünde oldukça 
özgürlükçü davranılmıştır.Bir örnek vermek gerekirse:Gelinen 
noktada,somut bir çalışma programını çıkarıp alanlarda bulu
nan insanlara gidilmesi 5erektiıini söyleyen s.arkadaş'a ce
vaben x.arkadaş,"G.Kürdistan'daki arkadıwlar gelsin" der. 

Selim arkadaş,"G.Kürdistan'da yeni gelismeler gündemeGel 
miş,buna ilişkin yazılar yazalım.Bulundu~muz alanda yapılm~ 
sı gereken birçok işlerimiz var" diye israrlı olmasına re~en 
X arkadaş yine eski tutumunda israrcer.Yine yayıplanması ~ 
reken yazılar X arkadaşa veriliyor,arkadaş günlerce inceleme 
gere~ görmüyor.Avrupa birimlerinde mektuplar geliyor,X ark~ 
daşa sunuluyor:inceleyip,cevap verme geregini duymuyor 1derS. 
yoldaş ve devam eder:Bütün bunlara ra~en,birçok şey yapıldı. 
Ama ortada olan şey ,yapıl:- ması gerekenin yapılmamas ıdır. Ya
pılması kaçınılmaz olan:S arkadaşın kendi görüşlerini somut 
hale getirip,gidebildi~i ve iletebildi~i alanlara ve milita~ 
lara iletmek olmalıydı.Çünkü Zilan arkadaşa karşı izlenen p~ 
litikanın ve bu politikaya karşı z. arkadaşın gösterdi~i da~ 

ranışlar_, çok ciddi sonuçlar çıkarma ş olmaıııuı e;erelı:li kılı -
yordu.Bu örnekleri çoıaltmak mümkündür. 

Böylesi davranışların 3österilmesinin gerekçelerinden b! 
ri:Bunalımın göbe~inde bocalanan MK üyesinin kurtarılmasıydı 
Bahsetti~im ~elişme,davranış sahiplerine pahalıya mal oldu • 
Anlatmaya çalıştı~ım dönemde.de~~enin kurtarılması gerek~ 
ken,bu politika sahiplerimiz,çeqçeqo'nun kurtarılmasına ko -
7Ulauşturlar.Neticede,hem de~irmenden ve hemde çeqçeqo'dan ~ 
lunmuştur. 

Tasfiyecilerimiz histerik çı~lıklarla,"örgütümüze,AR ha
reketine ne olmuştur" diye,ve de kendilerinden geçmişçesine, 
sa~a solda,köşede bı.ıcakta haykırmaya devam ··edeceklerdir. 
Şöyle diyeceklerdir: "ÖI:'gütümüzden sadece Selim Keya ayrılmı.§. 

tır.Hepsi o kadar." Bu meteliksiz deyimlerine AR kitlesi ve 
siyasi gelifiDenin geldi~i evre en büyük cevaptır.Ama tasfiy~ 
ci "önderleri"mizin hakkını vermek gerekir:"Det;erli dostlar" 
başlıklı 7azılarında,"Hareketin içinde,arkadaşı destekleyen 
iki arkadaşımız,Selim arkadaşın bu yöntemsizlikleri ve onun 
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Gen.MK'ne dönmeyip iki başlı yönetim yaratma girişınleri karşısın
da hareketten istifa ettiler" cümlelerini yan yana dizmişlerdir • 
Tabi tasfiyecilerimiz için önemli olan;yazılan yazının içeri~inin 
do~u olup olmadıgı de~il,günah keçisini bulmak ve kendini akla -
maktır.Ama çarpıtmalar onları kurtaramıyacaktır.Tersine onları d~ 

hada batıraca~nı belirtelim. 
Hareketten istifa etmemin nedenlerini burada uzun uzadıya yer 

vermeyi uygun görmüyorum.Ancak birkaç noktayı tekrardan tasfiyeci 
lerimizin gözlerine batırmak amacıyla,aynı zamanda AR kitlesi ve 
kamuoyununda bu konuda bilgi sahibi olması açısından yinelemekte 
yarar vardır. 

a) Gen.MK ço~luk egilimin Avrupacı bir mantı~ı savundugu, 
b) Mali sgüunda,Gen.MK ço~nlu~un liberal bir mantıga sahip 

oldu~u vede/günden (henüz örgütsel inşanın başlansıcındayken)l! 
beral bir örgütün zeminlerini döşemeye çalıştığını vurgulayan yo! 
daşlardan biri de bendim. 

c) tlyelik sorununda,Xalıd arkadaş,OD. platformunda açık bir 
şeJııilde menşevizmi savundu ve tasfiyeci "önder"in kötü izleyieil!_ 
ri durumunda olan ~kadaşlar bunu gerekçelendirmeye çalı~tılar. 
Gen.MK'nin genç iki üyeside dicer konularda oldu~u gibi,bu konud~ 
da "dut yemiş bülbüle döndüler".Ben de platformda sert birbiçimde 
bunun eleştirisini yaptım. 

d) GEB merkezinin hangi alanda olması serekti~i konusundaki 
tartışmada,Gen.MK ço~lu~un politikasız ôldu~u vurgulamıştım. 

Hatta bu konuda kuyrukçu bir politikanın izlendi~ini OD platfor
munda genişçe yer vermişimdir.GEB merkezini Avrupa'ya taşımayaQ!, 
lıştıkları gibi,qareketimizin merkezininde Avrupa'ya kaydırılına
sı için,bin dereden su getirildi ve tasfiyecilerimizin o parlak 
görüşleri tutanaklarımızda mevcu~. 

e) GMK'nin statüsüne ve çarşevesine ilişkin OD Karar Orga
nında yapılan tartışmalarda,Xalıd arkadaş OD'yu temel alan vede 
diger alanları dıştalayan,hatta diter alanlarda insanlarımızın 
olmadı~ını savunmuştu.Bu tartışmalarımızın en canlı bir biçimde 
devam etti~i bir sırada,burjuva basınının yaptı~ı açıklamalar Y!. 
ni 26 yoldaşımızın yakalandı~na dair açıklamalar yaptı~ını,bu 
düşüncelere karşı ileri sürerek,yanlışlı~ını açı~a çıkarmaya Q~ 
lı~~ELştım. 

f) Sosyalist kuralların kapitalizm koşullarında:Sosyalist 
hareket,örgüt ve partilerde üyelere uygulanıp uygulanmıyaça~ı 
noktasında,tastiyecilerimizin cevabı:"uygulanamaz" olmilştu.Daha 

açık ifadelerle söylersek:Xalıd arkadaş,Gen.MK tartışmalarında, 
biz hareket olarak,Sosyalist bir hareket olmadı~ımız için Sos -
yalist kurallar üyelere uygulanmamalıdır,demişti.Ve de Sosyalist 
olmayan bu anlayıştan hareketle,mali soruna ilişkin liberal ka-
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rarın alınması için çoğunluttu sa~laoıştı •• 

Bilindi IP. e;ibi ,hareketimizin ( ••• ) mili tanı OD alanında 

kalmaktaydılar.Bu insanların bütün ihtiyaçları hareket tarafın

dan karışalanmaktaydı.Dolayısiyle aynı alanda çalışarak kazanan 

unsurların gelirlerini harekete aktarması gerekirken,tersi ka -

rarlar alındı.Bu karar OD alanı ile ilgili;rdi.Gen.NK'nin karar~ 

nı aynen aktarmakta yarar vardır.Karar şöyleydi: 

111- folerkezi Mali Planlamanın bir yönetmenli!te bai!;lanmasına 

(Oybirliıı;i ile), 
"2- Her çalışan arkadaşın,kendi zaruri giderlerini karşıl~ 

dıktan sonra,gel~ belli bir kısmını harekete ba~ış olarak ~ 

tarmalıdır.Bunun oranı,içinde bulunulan alan ve o yörenin geçim 

indeksleri ile,çalışan arkadaşımızın sosyal ve ailesel durumu 

gözönüne alanarak belirlenmelidir. 

Bu gelir aktarımı,periyodik olmalıdır.Hareketin tayin 

ettiıı;i oranın üstünde baıı;ışta bulunmak isteyenlerin,bagışı ka -

bul edilmelidir. 
Bu genel kararımızın ışı~ında OD alanında geçici birSg 

re için çalışma durumunda olan arkadaşların kendi ihtiyaçlarını 

karşılaması harekete bir katkıdır.Bunun yanında,kendi ihtiyaç!~ 

rından fazla kazanca,sahip olan arkadaşlar,di~er sosyal ilişki

leri için (ailelerine yardım v.b.,) bir birikim yaparken,bu sü

re içinde kazancının bir kısmını harekete aktarmalıdır.(Geliri

nin ~30'kadarını).Elbetteki burda gönüllülük esastır.Ve gi.nüllü 

olarak,tüm kazaneını harekete vermek isteyenler olursa bu red ~ 

dilmez(Oyço~lu!tn ile)( •••• ), 

"3- ( ••••••• )" 
(Gen.MK Tutanakları,s.28) 

Kararın yorumunu okuyucuya bırakırken,şunu belirteyim:tddi

amız Leninist bir örgütün yaratılmasıydı,yaratılmasıdır.Bugünde 

tasfiyecilerimiz sözde de olsa,Leninist örgütü savunuyorlar. 

g) Gen. MK üyelerinin "ço~luıı;n",ülkeye gitmeme konusunda 

gerekçeler dizmişlerdi.Vede X arkadaş ülkeye gitmemek için,"bu 

bana buda kör bacıma" anlayışını sergilemişti.Ben buna karşıQı~ 

mıştım.Bugünde karşıyım. 

h) Tasfiyeciler,örgüt içi ideolojik savaşımın önünün al~ 

ması için gerekçeler hemde bilimeellikle alakası olma-yan gere~ 

çeler yaratmaktaydılar ve demokratik merkeziyetçili~in sııı;laştı

rılması,özünün.boşaltılması ve geliştirici bir silah olmaktan ~ı 

karılması için en büyük çabayı gösterdiler.Leninizmin vazgeçil

mez olan bu ilkesinde farklı anlayışıara sahip olduıı;umuz açııı;a 

çıktı.OD platformundaki tartışmalarda ve de 18.5.1984 günlü to~ 

lantıda sundu~ ayrılık metn~de,tasfiyecilerden farklı düşün

dü~ kör gözlerin gerebileceıı;i kadar açıktır. 
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OD platformunda tartıştıgımız sorunlarda,denilebilinir ki, 
arkadaşlarla birlik paydalarımızın,paydalarımın olmadı~ı ve b~ 
tün bu hengamelerden sonra,Gen.MK ço!unlukla birlikte hareket
te ileriye yönelik adımlar atılamıyaca~ı merkezinde ikna oldu
~um için,hareketten istifa ettim.Bu tespitte yanılmadı~,bu~ 
ne kadar olan gelişmelerle de ispatlanmış bir durumdur.DemekKi 
hareketten ayrılmamın nedeni ya da asıl nedenleri bireyler de
~ilmiş,yani "Selim K'7a'nın iki başlı yönetim yaratma girişi~ 
lerinden"dolayı de~ilmiş.Bunu sadece di~er arkadaş için söyle
miş olsaydınız,do~ bir şey söylemiş olurdunuz.Bu arkadaş,AR' 
den istifa gerekçelerini sözlü olarak açıkladıktan bir,birbuçuk 
ay sonra AR Gen.MK azınlıkla örgütsel olarak hareket etmesi o
lumlu bir adım almakla birlikte,göstermiş oldu~u davranış," 

muhammed peygamber olabilir,ama bunun için tantıya ina~ 
gerekmez" diyen bir insanın,tutarlılı~ına sahiptir. 

Tasf'iyeciler,aynı yazıda,"bize de eleştirileri vardı" dem.!!_k 
tedirler.Bunu aktarmaları olumlu olmakla birlikte,gerçe~in sa
dece bir kesimini aktarmışlar.Tabi bunu aktarmışken,gerçegin~ 
münü aktarmış elsaydılar,daha olumlu ve do~ bir iş yapmış o
lurlardı.Ama bunları açıklamak işlerine gelmedi~i için,bu kad~ 
rını açıklama gere~ini görmüşler.E~er gerçegin tümünü aktarmış 
olsalardı,istifa etmemin nedeninin Selim arkadaş olmadı~ı ort~ 
ya çıkacaktı.Dolayısiyle yaptıkları suçlama temelsiz kalacaktı. 
Ayrıca bugünde bu sorunu böylesine tartışma gere~ini duymaya
cakta. 

Sorunların böylesine ters yüz edilerek aktarılmasının sos
yalist kurallara ve devrimci siyisal ahlaka uygun düşmeyece~i
nide belirteyimeBundan dolayı,tasfiyecilerimizin benimle ilgi
li söyledikleri,bir çarpıtmadır.Bunun tersinin iddia edilmesi 
halinde,benim,l8.5.1984 tarihli toplantıya sundu~ ayrılıkMe! 
nimin açıklanması bir zorunluluk haline gelecektir. 

Dedi~. ki, tasfiyecilerimiz ,yalnızca Selim arkada
şın ayrıldı~ını açıklamışlardı.Bu sorunu açıklayabilmek için , 
gözleri görmiyen bir Adem'i ele alalım. Kör kendisiyle birlik
te olanları,birlikte yaşadı~ı bireyleri görmüyor.Ama en ufak 
bir kıpırdamanın ve f'ısıltının çıkmasını duyuyor ve his ediyor 
Aynı zamanda sesin hangi unsurun sesi oldu~u tespit edebili
yor.Birlikte yaşadı~ı insanlardan biri kendisinin haberi olma
dan eyrılması halinde,bir eksikli~in oldu~u hemencecik f'ark
edebiliyor.Ama ne yazık ki,gözleriyle görmüyor.Tasf'iyecileri -
miz bir körün durumunu andırmakle birlikte,çok ufak bir !arkl~ www.a
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lıkta vardır:!- Tasfiyecilerimiz duyuyor ve en canlı bir şe
kilde his edip yaşıyorlar,ama söylemiyorlar.2- Dektorun ken
dileri oluşudur.Ama körlüklerinde karar kıldıklarını belirt -
mek gereklidir 

Biz kendi hareketimizi,örsüt üyesi durumunda olan (örgütQ 
yelerimiz belli olmadı~ı,daha do~usu örgütümüzün somut ola -
rak normları olmadığı için,örgüt üyesi durumunda olan kavram~ 
nı kullanıyorum) insanlarımızınmalı,başka bir deyimle her şe
yi haline getiremedik.Bunun tartışma konusu olduğuda her ya -
nıyla orta yerdedir.Durum bu iken,Sosyalist mücadeleyi işçiS~ 
nıfının ve emekçilerin mülkü haline 6etirebilirmiydi? Elbett~ 
ki getiremiyeceri,~tirmediği tartışılmayacak kadar açıktır. 
Bu soruna iilıişkin olarak bir-iki örnek vermek gerekirse. 

Birinci örnek: Konferans· çalışmalarımızın başlatıldı~ı e~ 
rede,hareketimizin ileri kadroları ve oluşturulmuş olan Konf~ 
rans Komitesi ilk birkaç gün hariç,çalışmaların başarısızlık
la sonuçlanabilmesi için ellerinden e;eleni"ardlarına" koymad~ 
lar.Nihayet konferans başarısızlıkla sonuçlandı.Kadrolarımızın 
bu "de~erli" çalışmalarına sadece ve sadece hareketimizin sı
nıf düşmanları olan güçler tarafından olumlu karşılandı~ınıH~ 
tırlatmakta yararsız olmayacaktır. 

Kadrolarımızı dürten hareket noktası,kendi ideolojilerine 
güvensizlikti.Kadrolarımızın konferansa katılmalarını sağ:la -
mak için tüm enerji ve olanaklar bu u~da seferber edilmesi
ne,hatta kollarından tutulup konferansa katılmalarını sa~lam~ 
ya çalışılmasına ra~men,•bizimkiler" gelmernek için ayak direti 
yorlardı.Başka hareketlerin konferansları oldu~u zaman:kadro• 
ları tel örgülerini ve mayın tarlalarını dinlemeden konferans 
a ve kongre'ye katılmak için akın ediyorlardı.Ustelik çoğu ia 
sanları çağrılmadan.!şte bu çok önemli bir farklılıktır ve de 
bu anlayışın sonucu,hareketin ileri kadroları yüzlerce yolda§ 
larını en zor koşullar altında sırakıp,Avrupa ülkelerine kül
tür almaya gittiler.Evet onların,ülkede her an yakalanınayla , 
sömürgeci askeri faşist cuntanın cezaev:erinde ölümle karşı 
karşıya bırakılan yoldaşlara verecekleri hesabın daha yüklüOl 
du~unu bilmek zorundadırlar. 

Başka bir örnek: Hareki timizin tarihi sorunlarının tartı
şıldıt,ı ve de Ala Rızgari yazgısında denilebilinir ki,ilk kez 
hareketin önderli~i (MK) ve tabanı karşılıklı e[dlimler ola -
rak;örgüt içinde eşit·haklara şahip bir tartışma platformu(Bel 
li bazı anti-demokratik yanlarıda vardı) oluşturuldu.Bu çok i 
leri bir adımdı.Sözkonusu tartışma platformuna,gelinen aşama-www.a
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da, hareketin en ileri insanları keyiflerince katılım sa~lı
yorlardı,keyiflerince platformu terkediyorlardı.Sözünü etti
~imiz tartışma platformu,hareketimizin sorunlarını çözmeyeÇ~ 
lışan bir platform olarak oluşturuldu.Ama ne yazık ki,"dinSE_ 
nun ahırı" zmıedildi. 

Hareketin eski MK üyesi Xalıd arkadaş ve yeni seçilen G~~· 
nin genç üyelerinden ikisi,bu durumu kabul edip savunuyorlar
dı.şöyleki:"Arkadaşlar istedikleri zaman toplantılara katıiı~ 
lar,istedikleri zaman terkederler.Herkes özgürdür.Bizde Demo~ 
rasi vardır kardeşim" biçiminde formüle ediliyordu.Bu de~erli 
formülsayonun sahibi Xalıd arkadaş oldu~ konusunda hiçbirKi~ 
senin şüphesi olmamalıdır.Gerçektende AR tasfiyeci Gen.MK "ç.2 
~uk" üyelerinin kötü izeilerinin bir kısmı (bazı ;fLSFiüle .!!. 
dilen biçimiyle davranıyordu.Arkadaşlarımızdan biri,toplantı
larımızın başladı~ı ilk gün hariç,toplantılarımızın bitimine 
dek katalım sa~lamadı.Hatta toplan~ılarımız devam etti~i sü
rece,haftalı~ın:ı. aldı~ı günler hariç,"örgüt evi"ne u!!;ramaz o,! 
muştu.Bu arkadaşımız tasfiyeci kli~in gurup yapısı ~çindedir. 

rii~er bir arkadaş ise,platformun ilk oturumuna katıldı.2. 
Otururnun arasında,"ben bundan sonra toplantılara katılmayaca
~ım" belirlemesini yaparak,konuşmasını ileri boyutlara (içe -
rik olarak ge:ı:-i) sıçrattı.Bu arkadaşımızın "saygın" olan gör,!!ş 
lerinden birkaç belirlemeyi buraya aktarmadan sorunu atlamak, 
uygun olmayacaktır.Arkadaş konuşmasına devamla:"l98l'den beri 
hareket içinde bir tasfiye vardır.Bugünde bu olay devam edi -
yor.Bizler asker de~iliz.Yani piyon de~iliz.Altı yıldır pro -
fesyonel~iff3f~.Bep asker olarak vuruştum.Ancak hareket bi
zi tanıpamadı." Evet,örgütümüz kendi militanlarını istenilen 
biçimiyle tanıyamadı.12 EYlül Sömürgeci Askeri Faşist Cunta 
nın erke el koymasından sonra ve hareketimizin belli militanl~ 
rını dışarıya çıkardıktan sonra,sözkonusu arkadaşı ve ona ben
zer arkadaşları iyi tanıdı.Ama,IIT.Tasfiye hareketinin AR ya
pısında boy verdikten sonra,böylesi insanlar,paha biçi~ez mi
litanlar olarak görüldü.Bahsetti~im unsurların müstakbeldeFar~ 
lı bir davranış göstermeleri haliDde tasfiyeci klik tarafından 
nelerin söylenilece~ini bugünden tespit etmek zor de~ildir. 

Yukarda aktardı!ım alıntıları dikkatle okursak,arkadaşımız, 
içinde bocaladı~ı ve bocalamasını daha da ileri düzeylere çı -
karmak için görüşler sergiliyor.Tastiyeci Gen.MK kliSide buza
afı kullanarak kendisine mevki verdi.!şte piyonluk sorunu bu 
noktada gündeme geldi. www.a
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"Xalıd ve Selim'e inanarak:, biz bu insanların peşinde koştuk •• 
Bu arkadaşlar varoldukları için bizde,bu arkadaşlarla birlikte v~ 
rız dedik" diyor.Bu arkadaş,kara kaş ve kara gözler için devrimci 
oldu~unu yorumsuz olarak ifade etmektedir.Başka bir deyişle söyl~ 
mek gerekirse,Selim ve Xalıd arkadaşlar olmazsa,arkadaşta olmaz. 
Bu garip düşünceleri savunan arkadaş,sadece isminden bahsedile~ 
kadaş de~ldir,baŞkalarıda bu düşünceleri sergilediler. 

Arkadaş,birkez saçmalamaya karar vermiştir.Bundan dolayı de -
vam ediyor:"Bizim önümüze bir senaryo konulmuş,bizde denileni ya
pıyoruz.rani tam bir piyonuz •• Hamal tipi insanlar olarak görüldük 
Selim ve Xalıd dün Zilan'ın tasfiyeci oldu~unu söylüyorlardı.Bu -
gün kendileri tasfiyeci olmuşlar". Ne yazık ki,arkadaşımız üç gün 
sonra bu söylediklerini ayaklar altına alarak,tasfiyeci dedi~ X~ 
lıd arkadaşla birlikte oldu~nu açıkladı.OD platformunda devam e
den münakaşalarımız neticelenmeden,hareketin içine girdi~i somut 
durum,somut bir çerçeveye oturtulmadan,bu arkadaşımız,tasfiyeci 
Gen.MK"çol!;unluk" tarafından Avrupa'nın bir ülllesine yetkili ola
rak gönderildi.Böylesi insanların istikrarsız oldukları ve a~zın
dan çıkanları kula~ı duymayanlardır. 

Bu arkadaşımız Birinci Tasfiye hareketinde de,tasfiyecileri -
mizle birlikteydi.Ama çemberin daraldıl!;ını ve tasfiyecilerin e~ 
men hale gelemiyece&ini görünce,yüzseksen derecelik bir dönüşleAR 
saflarında yerini aldı.Bu tavır,o günde duyarlı arkadao-~arın gö
zünden kaçmış de~ildi.Bölgesel toplantılarda buna benzer davr~ 
nışlara sarih bir biçimde dikkatler çekilmişti. 

Sonuç olarak belirtmek gerekirse: 
Birinciai:Gelinen aşamada,hareketi götürmeda asgari düzeyde!~ 

dia sahibi olan her insan,tartışmalarımızın sonuçlanmasını bekle
rnesi serekirdi. 

!kincisi:Tasfiyecili~e karşı oldu~u söyleyen birinin,başka 
bir arkadaşın tasfiyesini önermesi,abesle iştigal de~ilmi? Hele 
tasfiyesini önerdi~i insan,arkadaşın devrimci mücadelede kalmasını 
belirleyen insanlardan biriyse,bu daha önemli olmaya başlar. 

Arkadaşımız tasfiyecili~e karşı oldu~u belirtir.Bende bun -
dan hareketle şunu belirteyim:Hareketimizin içinde buluadu~u du
rumda yani hareketin tasfiyesini önüne koyanlara karşı,hareketin 
en ileri insanlarından oluşturulmuş olan platformun terkedilerek, 
Avrupa ülkelerinde tasfiyecili~e karşı mücadelenin geliştiril_,~~ 
ce~ini bilmek lazımdır. 

Mevcut durumda,tasfiyecili~e karşı mücadele,hareketin do~p~ 
yüdü~ topraklarda daha etkili oluR,olacaktır. 

U'çüncüsü: Yukarda anlattı~m mantık sahipleri,"sahibiyiz" de
dikleri örgütü-geliştirebileceklerini söyleyebilirler mi?Bu soru
ya "evet"diye cevap verenler~ ,koca bir yıllık ayrılık süresin
de hiçbir çalışmanın ve ürününü ortaya çıkarılmaması en büyük c~ 
vap olacaktır. 
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De~erlendirmemize devam edelim. 
Yetenekleri cılız olan bir önderli~in denetimi altında ve 

ö~enci . .gençli~in yarı aydın kesiminden çıkmış olan , 
tecrübesiz ve deneyimsiz kadrolara dayanan örgütümüzün,dene -
yimsizli~i ve yeteneksizli~i örgütsel yapının her alanında ve 
maddi hayat içinde gösterilmiştir.Bareketimizin kadro politi
kasına ilişkin,Rızgari-4'te devrim ustadlarından alıntılar y~ 
pılarak somut bir biçimde konulmasına ra~men~kesinlikle onaUz 
gun adımlar atılmamıştır.örne~in:Kadroların seçimi ve tayini~ 
de,tanımada,yetiştirmede,görevlendirmede,tembelleşip yıpranm~ 

larına izin vermemek yerine yıllarca aynı görevlerde tutulmu~ 
tur.Kadroların ideolojik üretimde bulunmaları için,alanl~ a
çılmamıştır.Kısaca,kadrolar işletilememiştir.!şletilmeyince 

paslanmışlardırKadroları denetlemeda bazı adımlar atılmakla 
birlikte,atılması gerekli olan adımlar atılmamıştır. 

Kadro devşirmede istenilen adımlar atılmadı~ı gibi,kadro 
devşirmede DKÖ (Demokratik Kitle örgütleri) temel alınmıştır. 
Bu da,kadrolarımızın deşifrasyonuna yol açmıştır ••• 

Hareketin do~u dürüst bir hiyerarşisinin olmayışındanö
türü,örgüt militanlarının deşifrasyonunda önemli bir etkenO! 
muştur.örne~in: D şehrindekilerin,A şehrindekilerini tanıma
larına neden olmuştur. 

Kuzey kürdistan siyasi örgüt ve partilerinde en fazla ka~ 
ro devşiren hareket,Rızgari (Yeni Rızgari anlaşılmasın) ve ! 
la Rızgari oldugunu iddia etmek mümkündür.Ancak devşirilen ka~ 
rolar her iki süreçtede (Rızgari va Ala Rızgari) belli bir y~ 
re getirildikten sonra,bunlara alanlar açılmamıştır.Tabi bu 
konuda kadrolarımızda MK'yi bir zorlama içine girmedikleri g! 
bi,di~er konularda da bir zorlama içine girmemişlerdir.Tabiri 
caizse MK'nin söyledikleri kadrolarımız tarafından ~uran-ıK~ 
rim"den öte görülmüştür.l2 Eylül sonrası,kadrolar ülke dışına 
çıkarıldıktan sonra,ülkede varolan hareketlilikten de koparı! 
malarıyla birlikte ,yani u~aşacakları bir şey "olmayınca" ka~ 
rolarımız birbirlerinin canıarına düşmelerini beraberinde ge
tirmiştir. 

AR sürecinde,( ••• ) profesyonel kadro .. zun oldu~ bizzatMK 
üyeleri tarafından açıklanmıştır.Şimdi de buna ilişkin bir s~ 
ru soralım~Bualar nerde? Neden hare~etten ayrıldılar?Neden h~ 
reketi bıraktılar? Kadroların hareketi bırakıp,ayrılıp ve dö
külmelerinin nedeni sadece ve sadece"yapısal duruııı"deyip işia 
içinden çıkmak veya neden ve Diçill.lerinin araştırılmamasına 
girmemek,sosyalistların karı olamaz.Liderlerin örgüt içindeYg 
rüttükleri eşitsiz politikanın bu gelişmede ne düzeyde etkil~ 
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yici olduc~nu nedenleriyle birlikte bilince kazınmadan di~er 
konularda oldu~u gibi,bu konudada ~endi~izi ciddi bir biç~m
de gözden geçirmeden ö,eleştiriler'yapmadan,(özele~tirilerin 
bizleri kurtarabilmesi için,pratikte adımlar atılması zorun
ludur),aynı politikayı gütmek,bugünden yaratılmaya çalışılan 
kqdroların nerelere gidebilece~inin belirsizliğinin bir ned~ 
ni olabilir. 

Kadrolar arasında çatışmalara yol açan,bir MK üyemizin,p~ 
ha biçilmez cümleleri,"şu,şu ve de şu kadrolarımızın dışında 
kimse bizim mirasımıza sahip çıkamaz" sözlerinin ne tür tah
ribat~ara yol açtı~ı ve bir mantı~ın sonucu oldu~ ortadadır 
Bu mantı~ın sahibi,Berbange K~istan.'ın kalemşörüydü.Tabiki 
bütün bu sorunların,soruların rasyonel yanlarının ortaya se
rilmesi için kadrolarımızında yapmaları 6ereken çok şeyleri
nin oldug~u belirtmek gereklidir. 

Ala ~zgari siyasi hareketinde örgütsel gelenekler otur
tulamadı.Sosyalist demokrasi konusunda sa~lam anlayışlar ge
liştirilip yerli yerine konuıama~.l979 Rızgari siyasi hare
ketinin saflaşmasından sonrak~ dönemde,önderlikle kadrolar ~ 
rasında,ideolojik,örgütsel-politik konularda uçurumlar olma
makla beraber varolan farklılıklar hareketin ~enişlemesiyle 
birlikte ortadan kalkmasına ra~men,hatta bazı kadrolarımızMK 
de bulunan yoldaşlarımızın bir kesimini aştı~ıda tartışmaya 
yer vermeyecek kadar açıktır.Bu,bugün ıoinde bulundu~uz d! 
rumda daha net bir şekilde görülmektedir. 

önderliğimiz,hareketi götürmeyi.kadrolarla paylaşmak is
tememişlerdir.Daha do~sunu söylemek gerekirse,önderli~imi
zin sahip oldutu mevkiyi kadrolarla paylaşmak istememişler -
dir.Yani yıllarca emek verdi~i ve denetimlerinde çalıştı~ıt~ 
sanlarla aynı komitelerde ve eşit hak,görev ve koşullarda ç~ 
lışmadan yana olmadıkları orta yerde idi~Subjektif niyetleri 
bu olmazsa dahi,hareketin bÜQTesiade boy veren gelişmeler d~ 
ha sonra ortaya çıkarmış oldu.Hareketin ideolojik,politik ve 
pratik öndsrli~ini Oç MK üyesi götürmeye çalışmıştır.Görevl~ 
rinin a~ır oluşundan dolayı istenilen biçimde ideolojik üre
timde bulunamamıştır.Aynı şekilde pratik önderliğide isteni
len düzeyde yerine getirememiştir.Ber iki görevide Qarpık-çtu 
puk bir şekilde götürmüştür.Buda onlara çok pahalıya mal ol
du. 

12 ~lül aömürgeci askeri faşist cuntanıa yönetime elko~ 
masından kısa bir süre sonrasında,örgütün her yönüyle yetme~ 
li~inin orta yere çıkmasıyla ve de yenilginin koşulları ile 
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örgütümüzün yetmezli!clerinin bütünleşmesi ,aynı zamanda sı
nıf mücadelesinin sıcak alanlarından uzaklaşması sonucunda 
;:;enel olarak devrimci hareketlerde yeniden saflaşmalarıG~ 
deme 2;etirdi.Da1!;ılma ve çözülme sürecini izah eden karak -
terler oldu.!şte tarnda bu sürecin başlangıcında kadroların 
hareketin önderli~ini götürmede vede örgüt içinde filizle
nen problemierin çözümünde kadrolara yüklanilmesi gereken
yükümlülük,önderliğimizin bir kesimi tanatından bilince ç~ 
karılmasına ra~en,bu çabalarıda başarısızlıkla sonuçlandı 

Bu çalışmanın olumsuz bir merkezde sonuçlanmasında,hareke
timizin mimarlarından biri olan Zilan arkadaş olmasına raS 
men,ör;:;üt içinde ilk dai!;ılma ve çözülme kendisini sararak 
yayılmaya başladı.Ve de Zilan arkadaşın o "mükemmel" dedi
id örc;ütün:ideolojik,örgütsel ve politik hattın çok uzakl~ 
rına düştü.Bununlada kalmadı,giderek sosyalizmin düşmanlı
i!;ını yapmaya başladı.Bunun ispatı için,Berbarge Kurdistans 
bakılmalıdır. 

Hareketimizin örgütsel yapısının bünyesinde,özellikle
de önderli~in kendi arasında problemierin büyüdü~ dönem -
lerde,hareketin tabanının müdahaleci olması do~ultusunda! 
leriye yönelik adımlar atılmasına ve anlayışların gelenek
selleşmasine yönelik çabalar içine eirmelerine ra~en,tab! 
ki bu adımların atılması,önderliğin savundu~ bir anlayış 
olmasından dolayı olmadığı bir gerçekti.Ancrut maddi hayatın 
dayatması sonucu,önderliğin başka çözüm alternatifleri ge
liştiremediğinden,böylesi adımlar atmaya yöneldi.BöylesiD~ 
nemlerde de,kadrolarımızın yerine getirmesi gereken yüküm
lülükleri yerine getirememiştir.Hatta birinci tasfiye har~ 
ketinde kadrolarımız alabildii!;ine ürkek davranm&şlardır.Aa 
cak hir tarafın etkinliginin kırılması (tasfiyecilerin)nok 
tasında ve di~er tarafında egemenlik sağlamas:ı.yla beraber : 
kadrolarım:ı.z ve kadroların altında olan ama onlara en yakır 
olan militanlar mangalda kül bırakmamışlardır.Başka bir i
fadeTle söylemek gerekirse,birinci tasfiye hareketine kar
şı ideolojik mücadelenin kıran kırana devam ettiği ve har~ 
keti savunanlara karşı saldırıların yo~nlaştığı bir evre
de,kadrolar ve onlara en yakın militanlar dut yemiş bülbü
le dönmüşlerdi. Burda hareketi savunan arkadapar:ı.n,özel -
liklede birlikte hareket edea arkadaşların birçok yanlışl~ 
rının olmadığını söylemek istemiyorum.Ancak tasfiye harek~ 
tinin çemberinin daraltılmasıyla birlikte,dut yemiş bülbü! 
lerimiz,yavaş yavaş içine girdikleri tesbağa kabuğundan ke-www.a
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lelerini çıkarmaya başladılar.!şte böylesi unsurların mantık
larında sa~lıklı ve organik bir dönüşüm olmadı~ından,bunların 
uzun vaae de harekete mülk olmayacakları konusunda acaba de
mek gerekmezmi? Bu soru kuşku bile taşımayacak kadar açıktır. 

örgüt tabanının müdahalesi dogrultusunda yaratılan anlay~ş 
lar ve atılan adımlar,gelenekselleşm~yi sağlayamadı.Gelenekse! 
leşmesi için,Leninist Demokratik Merkeziyetçilik ilkesinin ö~ 
güt içinde sa~lıklı ve organikçe kavranılıp uygulanmasınd~nG~ 
çer.Yani örgüt içindeki savaşın kurallarınca yönetilmesiyle 
saglanılacaktır.Bu savaş kurallarınca yönetilip yönlendirilm~ 
diği için,yine örgütün bagrından çıkan problemlerin olumlu v~ 
ya olumsuz yönde çözümü genel anlamda önderliğin kendi arası~ 
da cereyan etmiş.Dolayısiyle sorunların giderilmesinde,önder
liğin geliştirdikleri alternatifiere karşıt alternatifsel gö
rüşler sunulamamış.Sunulamayınca önderliğin sundu~ alterne -
tif görüşlere,şu veya bu şekilde günümüze kadar adepte oluna
rak gelinmiştir. 

Rızgari ve Ala Rızgari siyasi hareketlerinde belli aralı~ 
larla boy veren tüm gelişmelerde en aktif bir şekilde zamanı~ 
da gerekli olan yerimi aldığım,denatiminde ve aynı hiyerarşi
de birlikte çalıştığım tüm duyarlı yoldaşlar tarafından bili~ 
mektedir. 

Uçüncü tasfiye hareketinde de aynı şekilde yerimi almamla 
birlikte, örgütsel olarak AR Gen.NK Azınlıkla belli bir süreR,! 
reket etmememin birçok haklı nedenleri olmakla beraber,yine 
bir eksiklikti.Zaten o s~e içindede en sıcak bir merkezde d,! 
yanışma ve ilişkilerimiz mevcuttu.Bundan böyle ilişkilerimiNi 
tel olarak üst düzeye çıkararak AR kitlesine ve devrimci de 
mokratik kamuoyuna iletmeyi bir görev olarak bilmekteyim. 

Değerlendirmemin kapsamlı ve derinlemesine olmadığını bi
liyorum.Yoldaşlarımın ve okuyuc•ların eleştirilerini içtenlik
le bekliyorum. 19.1.1985 
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Bill GURU~ İURS.EVER DEVlÜMCİ-DEMOKRA!i!lll SAWlfKASI 

Diyarbalo.r-Haklı:ari-Mardin-8iirt-trrf'a ve Van llleri Sıkı,-8netim 
Komutanlı~ 1 Nolu Askeri Mahkemesine 

Evrak No 
Elıas Bo 
KaruNo 
K O D u 

:1980;1884 
:1981/399 
:1981/,07 
:İddiaaeme,-e 

Dilarbalo.r 

O E V A ~. 

usua samandan beri tutuklu olaa ve aşa~da imzaları bu
lunaa bizler ile,iddianamede adı geçen di~er "sanık"lar hak 
kında iddia makamınca haaırlanaa 1'2 sqfalılı: iddianaıııedel'ir 
dia makamı wnevletia hatimi,-eti altıada bulunaa topraklar = 
daa bir kısmıaı devlet idaresinden a,.ırmaya matuf' eylemi hu 
susi vaaıtalarla işlemak için gizlice ittif'alı: etmek" ve"bii 
topraklar üaerinde Marksis~Leninist teori,-e da,.alı ba~m -
sıs bir soa,-alist Kürdistan Oullhuri,-eti Xurmalı:" iddiasından 
hareketle T.O.K'Dia 171/1,17'''''l'''·maddeai gere~ince"ce
salandırılmamıaı" istemektedir. 

İleri sürülea iddiaların do~luk dereceleri 7bilimselli 
~ ve iddia makamınca bırakılan dayanaklarının nıtelikleri= 
ae geQIIeden 8ace,öaemine inandılf;ımıs,konnauzla olaa ilişkisi 
bakımından de~iJUD.eyi zorunlu buldu~z saTUnma hakkını ele 
almak gerekir. 

iaaaı,-orua ki,iddia makamı genel olarak tutuklularlJl ve 
mahküalarıa içinde bulundu~ şartlardan ve cezaevi u,-gulama 
larından habersis de~ldir.YiDe inaaı,-o1'Uz ki,iddia makamı
bu u;rgulamalar ile,aahküm ve tutukluların ,-aşam şartlarının 
haklarınıa,si,-aai statülerinin gasp edilmesinin insan temel 
hak ve 8sgürlükleri ile,hukuk ve adaletle,,-asalarla,!l!ürkiye 
nia imsesını ko,.muv oldu~ ve Ttirki,-e•deki ,-asaların üserin 
de bir ,-ere sahip olaa .tisaa Hakları be,-amaaıuleri ile ,u, ı= 
siDki koa!eransı belgeleri,airleşmiş Milletler Oemi,-eti lle 
rici ilkeleri ile v.b. temel kavraalarla ba~aşıp ba~aşma= 
dı~ bilir.Gene bilir ki,tutuklu ve makkümların içinde ol 
dukları şartlar ve u;rgulamalar karşısında çeşitli biçim vi 
zamanlarda,gerek sılı:ı,-8netim komutanlı~ıaa,gerek Adli Müşa
virli~ ve gerekse cesaevi idaresine defalarca taleblerini 
dile getiren onlarca dilakçe verilmesine ra~en,koau edilen 
sorunların ç8zülmesi ,-oluna gidilmemiiJ, sesili kalınmış, bunun 
la ,-etiailme,-erek hapishaaeler kanlı ışkence tesgehları,to~ 
lama kampı haline getirilmiştireElbetteki bu u,-gulamaların 
gerçek kanıtları,işkence tezgahlarından çıkan cesetler,ay -
larca devam eden ölüm oruçları,açlılı: grevleri,süresiz açlık 
grevleri ve iddia makamının bizzat karşısında duruşmalarda 
ifade dahi veremeyecek duruma gelmiş ,-arı birer iskelet ha
lindeki insanlardır.Bu gerçeklerle aylarca (90 Gün) süren 
polis işkencesinde ;yine en vahşi baskı metodları ile gözle
ri kapalı olar~k atılan birer kanlı senaryo olan ifadelerle 
cezaevine,sanık sandal,-esine oturtulan insanlar •• www.a
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Tutuklu ve mahkumların içinde oldukları statü bundan iba
ret de~ildir.Sömürgeci-faşist baskılar zincirine hergün ~eni 
halkalar eklenmekte, "anarşistleri topluıa kazandırma" ve sö
züm ona "qdın" işkenceleri ile ~gulanan terör zinciri ileTu 
tuklu ve mahkumların dış dünya ile ilişkisini kesmek için el= 
den ne geliyorsa yapılıyor.Qa~aş,do~al ve temel ihti7açlardan 
olan,okuma,ra~o dinleme gibi ihtiyaçların karşılanması bir 
;yana "e~itim" adı altında,aömürgeci ırkçı ideolojiyi ya;rgın -
leştırmaya çalışıyorlar.Sömürgeci ideolojinin bilinen her slo 
ganı işleniyor.Bu arada ·~unan askerini Akdenize dolduralım ~ 
vs. gibi içerikli marşlar ezberletmek,halklara karşı düşmanlı 
~ın körüklenmesinden de geri kalınmıyor.Ama cezaevine hiç mr 
gazete,dergi,kitap girmiyor? ·~ankı" siyasidir diye girmezkan 
NUTUK (Söylev) ile erotik mecmua ve §&Zeteler fahiş fiatlarla 
zorla satılıyor.Ticaret yapılırken gudülen amaç ise açıktır. 

Tutuklu ve hükümlülülerin can güvenli~,ilgili savcılı~ın 
teminatı altında olmasına rş~en,defalarca yapılan başvurular 
cezaevi ile ilgili "hiçbir şey sdyleme;rin" denilerak rededil
m±şae,uygulamalara açıkça ortak olunmuştur.Biz ilşili kuruma, 
tavırlarının bu olması nedeniyle kısaca belirtti~ımiz bu du -
rum üzerinde fazlaca durmayaca~z.Ama gene de savunma hakkı o 
larak söyleyeceklerimiz olacaktır. -

Savunma hakkı kutsal bir haktır.iddia makamı kendi iddia
sını do~ulamak,delillerini ortqa koymak ve ispatlamek için 
çeşitli kaynaklara baş v~orsa,araştırmalar yapıyorsa,bizim 
de bu olanaklara sahip olmamız gerekliydi.Savunmanın kutsal 
bir hak olması b-mu zorunlu kılar.Di~er yandan,T.C anqaaası.
"kanun karşısında herkes eşittir","Türkiye sosyal bir hukuk 
devletidir" demektedir.Qysa bu anayasanın ne kadar geçerli ol 
du~u bu:akın,savunma hakkının verilmesi uun için temel ih= 
tiyaçlardan olan ka~ıt,kalem,daktilo ve di~er materyallerden 
faydalanmanın engellenmesi bızlere bir T.C.K ~Türk Ceza Kanu
nuı'nın verilmemesi ve sayamayaca~ımıa birçok örnek vermekMtim 
kündür.Ama görülüyor ki,T.C anayasasında yer alan "hukuk deV-= 
leti", "kaımn karşısında herkesin eşitli~" ve benzeri birçok 
prensip tek taraflı olarak işlemektedir.Acaba neden böyledir? 
~iraz açmakta yarar vardır.Böylece yargılanmanın nedeni,ne i
le suçlandı~ımız ve esas olarak bizim şahsımızda kimlerin yar 
gılanmak istendi~i,bu yargılanmanın evrensel ve özgül boyutla 
rının ne old·.ı~ ,yargılamanın poli tikli~ ve politik nedenleri' 
anlaşılacaktır. 

Bilindi~i gibi,toplumlar tarihi,ilkel komünal toplumdaaBu 
yana sınıf mücadeleleri tarihidir.uretim araçları karşısındaki 
duruma göre,egemen ve ezilen sınıflar arasındaki savaş:politik 
askeri,ekonomik,sosyal ve kültürel her cephede devam etmiştir, 
ediyor.Diyalektik tariheel materyalizm sorunu böyle ko~arken, 
insanlık tarihinden gğnümüze kadar beş ~5) toplum biçimininYa
şandı~ınıda belirtir.Ilk toplum biçimi olan ilkel komünal toP
l~tarihin ilk sınıfsız,sömürüsüz toplumudur.Yaşamın çeşitli 
gerçekleri karşısında,yan yana gelen bu toplum insanlarının i
lişkileri eşit ve do~al idi. 

Uretim araçları üzerinde ortak toplumsal mülkiyetin olması 
üretim faaliyetlerindeki ortak yaba,üretimin toplumsal bir ni
teli~e varmasını sa~larken,üleşımde buna ba~lı olarak eşitlik 
ilkesine ~gundur.Başka bir deyimle toplum bireylerinin üretim 
deki katkısı. ne olursa olsun üleşime ortaktı ve eşit orandaPa7 
alırdı.Bir sınıf diktatörlü~ün olmayışı bu toF.lumda zor olSB 
suna ihtiyaç bırakmıyordu.Dolqısiyla,zorun en drgütlü şekli .2 
lan devlette yoktu.Ancak varılan yeni aşamalarda do~anın karşı 
sında insanın kendini daha güçlü hissetmesi,üretim araçlarında 
meydana gelen gelişme,yeni araçların ortaya çıkması,artan üre-www.a
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tim ve giderek çeşitli basit işbölümleri ilkel kömünal top
lumun ba~ında gelişecek olan yeni bir toplumun habercisi o 
lurken,özel mülkiyet güdüleri ve girişimleri de belirli te= 
mellere oturdu.Böylece,ilkel komünal toplum tarihsel süreci 
Di tamamlayarak tarih sahnesinden ~ıldı.Bu toplum,yerini; 
ta»ihin ilk sınıflı toplumuna bırakıyordu. 

Genel olarak sınıflı toplumun ilki olan köleci toplumun 
en temel öselli~i,sınıf diktatörlüklerinin bu dönemde orta
ya ç~ası ile birlikte,gene bu dönemde zorwn tarihteki ro
lü•nün ortaya çıkması ve örgütlenmesidir. 

Köle sahipleri devlet mekanizmasını ve üretim araçları
nın özel mülkiyetini ellerinde tuttukları için,toplumun •S! 
men maddi gücü durumundaydılar.Sınıf egemenliklerine karşı 
direnen her oda~ı yok ediyor,kendilerinden başka hiç kimse
ye hayat hakkı tanımayarak sahip oldukları ve ezilen sınıf 
konumunda olan köleleri öldürme,satma,savaşlarda kullanmaOz 
gürlüklerini doyasıya kullanıyorlardı. -

Ekonomik erk,siyasal erk'i yeni ünitelere ulaştırmış,i
dari ve askeri ~militarJ organizasyonların daha düzenli ve 
muntazam bir niteli~e varmasını sa~ladı.Böylece üst yapı ku 
rumlarında biri olan devlet,"bir sınıfın di~er bir sınıf u= 
zerindeki diktatörlük ve tahakkümünü sa~lamaya yarıyan tek
nik ve örgütlü zoru (aracı) n şeklinde gerçek tanımını bulur 
ken,üretim araçlarının özel mülkiyetine dayalı yeni bir üre 
tim tarzı da oluştu. -

Sınıf diktatörlü~e dayanan bir sistemi tarih sahnesi
ne kendisiyle birlikte ortaya qıkaraa köleci devlet ve toR 
lumlar,kendi içindeki çelişmeleri elbetteki yok edemezdi. 
Her boyut ve alanda gelişen mücadele,feodal toplumu do~ 
ken,bu toplumun bünyesinden de kapi.talist toplum ve kapita= 
list devletler yaratıldı.Feodal imparatorluklara karşı kea
di siyasal ve ekonomik iktidarını kurmak için "eşitlik,kar
deşlik,özgürlük" sloganlarıyla yola yıkan burjuvazi ~Za 
manda feodal imparatorlukla çelişmesı olan di~er tabakalar1 
ve özellikle "serf"leri harekete geçirmeyi başardı.Ilk defa 
ı789 ·Fransa burjuva demokratik devrimiyle,devrimci mücadele 
sini doru~aulaştıran burjuvazi,kendi pazarına sahip oluyaf; 
kapalı pazar ekonomisini parçalıyor,dış pazar alanlarına a
çılıyordu.Daha önemlisi.bu dönemde ulusal devletler kurulup 
ulutlaşma süreci tamamlandı.Burjuvazi bu başarıya ulaşır
kan tarihte kendi karşıtı ve mezar kazıyıcısı olan prole -
taryayıda do~u.Proletaryanın tarihin en devrimci sınıfı 
olarak,burjuva egemenli~ine karşı iktidar mücadelesini yü -
rütmesi karşısında bur~uvazi devrimci özünü,yitirerek geri
cileşti.QUnkü burjuvazı,iktidara geldikten sonra,üretim a
raçları üzerindeki,özel .Ulkiyeti korumayı önüne koyan ve 
temsil~ti~ üretim ilişkileriyle de üretim güçlerinin ge
lişmesi önünde bir engel olmuştu. 

Qysa kapitalist üretim,yüzlerce,binlerce işçiyi ~üre 
tim ünitelerinde yenyana getirmiş ve üretimin toplumsallı~ 
Dı sa~lamış,bıuıa karşın üretim araçları üzerindeki özel m[I 
kiyetin korunmasında ayak direterek üretim ara~ları üzerin= 
de varolması gereken toplumsal mülkl;eti engelleyerek yuka
rıda da söyledi~imiz gibi,kapitalist üretim ilişkilerininDe 
vamından yana olaa burjuvazi ,feodalizme karşı sürdürdüi!;ü mlr 
cadelesindeki ilerici karakterini yitirerek gericileşmiştir 

Proletaryanın burjuvaziye karşı ~aşlayan mücadelesi,be
raberinde tartışaasız,~a~ımızıa en devrimci sınıfı olan pro 
letaryanın dünya görüşu,sınıf bilimi olan biliasel sos7aliz 
min dogaasını getirmiştir.Bu safhada mücadele,kıran kırana-www.a
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olmuştur.Artık burjuvazinin kendisininde devrimci döneminde ya
bancısı olmadı~ı hapishaneler,zindanlar,işkenceler;işçi sınıfı
nın önderlerine,işçilere,emekçilere,ay dınlara,işçi sınırı ile 
çıkar çatışması olmayan,çıkarları işçi sınıfının çıkarlarıylaQa 
kışanibUDdaa dol~ı mücadeleye kanalize olan herkes ve her toP= 
luaııa tabaka için birer u~alt yeri olmuştur. 

Burjuvazi bu mücadelede iktidar sahibi olarak yararlandı~ 
tüm araçları,de~erleri,yargı ve inançları,tek kelime ile tümUst 
kurumlarınıda harekete geçirmiştir.Kendi karşısında direnen in= 
sanları suçlamak için elinden ne gelmişse yapmıştır. 

Türkiye bu genel platform dışında de~ildir.Türkiye•de de a
nayasa ve benzeri kuruıııl.ar elbette egemen sınıfların damgasını 
taşır.Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısına,T.C devletinin niteli 
~ine,T.c-Kürdistan ilişkisine ileride daha detaylı de~inece~i = 
miz için burada üzerinde durmayaca~ız~Ozel olarak sanık sandal
yesine oturtulmamız,suçlanmamız ve "yargılanmamız" çok kaba hat 
larıyla de~indi~miz ilişkiler ve tarihsel gelişmeler yuma~ndin 
ba~msız olmadı~ı inancındayız.Ayni şekilde suçlayan ve yar~a 
yan olarak iddia makamıda ba~ımsız de~ildir.İşte bütün bu ger = 
çekler dizisinden dolayıdır ki,iddia makamı iddiasanı hazırlar
ken her türlü olanaktan faydalanmış:basını,yayını,kitap ve ara~ 
tırma metinlerini,raporları 1kanun ve tüzükleri kendi hizmetine 
alabilmiş; bizler ise,hiç bır savunma olana~ bulamamış,suçlan
dı~mız konular hakkında araştırma yapaaamışız.Yasadışı suç iş
ledi~imiz iddiasıyla yargılanıyoruz.Qysa,yasal formaliteleri ta 
marolayarak kurulan derneklerimizin tüzük ve bildirilerini okuma 
fırsatının verilmeyişi dahil,bir T.C.K (Türk Ceza Kanunu)dan ~ 
hi yoksunuz. 

Mahkeme heyeti karşısında iddia makamı ile sanıklar birerTa 
ratt:ı.rkır.. İddia ·makamı sanıkların suçlulu~u kanıtlamaya
çalışırken,sanıklarda iddia makamanın gerçeklerle ba~aşmayaDld 
diaları varsa,bunları çijrütaek ve giderek suçsuzluklarını ispa~ 
lamaya çahşacaklardır. Alıcak bu halde,iddia ·.makamı ile sanık= 
lar eşit haklar3 sahip olabilirlerdi.Olmalıydı. 

Yukarıda belirtti~miz do~ular ışıl!;ında duruma baktı~ı -
mızda bu eşitlik sanıkların (bizlerin) aleyhine,iddia makamı le 
hine tek yanlı olarak bozulmuştur.Yürürlükteki usul kanunlarana 
ra~en savunma hakkımız ve savunma olanaklarının elimizden alın 
dı~ bir gerçek olarak ortadadır. -

Zorunlu buldu~uz bu açıklamalardan sonra,şimdi de iddiaHa 
kamının ileri sürdü~ iddialara ve delillerinin de~erlendiriımi 
sine geçelim. -

!ddia makamı, "devletin hakimiyeti altında bulunan topraklar 
dan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemi hususi 
vasıtalarla işlemak için gizli ittifak etmek" suçunu işledi~imi 
zi ileri sürüyor.~u iddianın nesnel gerçeklerle ne derece çakıj 
tıl!;ını "devletin hakimiyeti altında bulunan bir kısım topraklar'' 
denilirken1neyin kastedildi~ini iddia makamının hangi kaynaklar
dan ve delıllerden hareketle böyle bir sonuca vardı~ını incele
mek gerekir.Sorunu tarihsel kökeninden almak zorunlulu~ vardır 
Ancak böyle bir yöntemle bir fikir edinebilir ve bir sonuca va
rılabilinir .• 

Biz btirada sömürge-sömürgeci tilke ilişkilerineJsömürgecili
~in nasıl ve hangi araçlarla ortaya çıkıp sistemleşti~ne~Kür-. 
distan ve Türkiye açısından tarihsel sonuçlarının neler oldu~
na,şimdiki statünün ne koaumda oldu~a bakaca~z.Çünkü iddiaMa 
kamı belirttil!;imiz iddiasından hareketle ulaştı~ı esas sonuç:~ 
rılan","bu topraklar üzerinde Marksist-leninist teoriye dayalı 
ba~ımsız bir Kürdistan devleti kurmaktır. •• 
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Yeri geldikçe bu iddiayada bakaca~ız.Bilindi~i gibi sö
mürgecilik,ekonomik ve siyasal olarak farklı gelişkin düze
yindeki ülkeler arasında belirli bir tip ve statüsü olan i
lişk~ler bütünlü~ü ifade eder. 

~ömür§eciıigin tarihi çok eskilere dayanmaktadır.Her ne 
kadar sömürgecili~n günümüzde bilinen statüsü kapitalist ü 
retim ilişkilerinin toplumsal yapıdaki egemenli~i döneminde 
ortaya çıkmışsada,sömürgeci ilişkilerin geçmişini köleci im 
paratarluk ya da devletlerden itibaren almak yanlış olmaya 
caktır.M.0.3000 yıllarında köleci üretim ilişkileri üzerin: 
de yükselen köleci Roma imparatorlu~un diger devletlere 
saldırması,girdigi yerleri talan ve yagma etmesi,esir aldı
gı insanları köle olarak çalıştırmasıiimha etmesi,askeri sY 
oüne dayanarak işgale başvurması,işga etti~ topraklarıKan 
di sınırına katması,sömürgeci eylem ve siyasetin başlangıcı 
nı oluşturur.Roma imparatorıaıu gasp ettigi zenginlik kaynak 
ları ve ganimetlerle hergün biraz daha büyüyerek genişlemiŞ 
ve sömürgeciligi dahada yaygınlaştırmıştır.Roma imparatorlu 
~da gördügümüz bu ilişkiler 1bize sömürgeciligi gerçek an= 
lamda açıklamayapifade etmeye yetmez.Köleci sınıf diktatör
lüklerini de~iştırerek ve köleci devletleri dahada yetkin -
leştirerek devrelan feodalizm çagında Avrupa devletleri ts
panya~ortekiıl (daha sonra lngiltere,Fransa v.b.) Ortadogu 
dan H~D!STAN ve Q!N'e kadar uzanan ticaret yollarından o -
lan İpek ve Baharat yollarını ele geçirmek,toprak olarakGe
nişlamek için ASYA'ya,AFR!KA'ya seferler düzenlemiş ve bu 
kıtalar ülkelerini egemenlikleri altına almışlardır. 

Feodalizmin son aşamasına dogru 1gemicilikte warılan dü
zey1buharlı makina,pusula v.b. teknık araçların geliştiril
mes1 ve icadı cogr~i keşifler,altın aramalarını,servet a -
lanlarını hızlandırmıştır.Bu gelişmeler sayesinde önemliZen 
ginlikler elde edilmişti;.özellikle denizcilikte çok gelişe 
n tspanya ve Portekizliler denilebilinir ki dünyanın payla 
şımını gerçekleştirmişlerdir.tspanyollar Amerikayı keşfede: 
rek deniz ticaret filosunu oluşturma ve korsancılıgı hadSaf 
haya ulaştırmışlar.Bu gelişmeler,Hollanda,İngiltere ve Fran 
sızıarında iştahını bu karlı işlere kabartmış,dolayısiyle A 
dı geçen ülkelerde sömürge edinme ,pazar arama girişimlerine 
ortak olmuş ve başlamışlardır.Böylece egeJ!Ien feodal ülkeler 
arası çelişki ve mübadelelerde hızlanmış,Ingiltere,Portekiz 
ve İspanyolları geride bırakırken,Hollanda Güney Afrika kı
yılarını kendi denetimi altına almayı başarmıştır.:Bu dönem 
fetihlerinin tayin edici özelli~ fethadilen ülkelerden el 
de edilen aenginliklerin1deg&rlerin taşınmasıyla sermaye:Bi 
rikiminin büyümesini hızlandırmaaını ve sÖIIürgeci politikası 
nın kökenini oluşturmuştur. -

Uratim araçlarının daha teknik boyutlara ulaşması ve ~ 
sermaye birikimi metropol ülkelerde kapitalist ilişkilerin 
gelişmesini hızlandırerek feodal üretim tarzının kapalı ek 
onomisini tasfiye etmiş,paranın dışarı açılmasını saglamıŞ 
hammadde ihtiyacını dahada yogunlaştırmış ve meta ihracını 
gündemleştirmiştir.Böylece feodalizm sahneden ayrılmış,ye
rine burjuva egemenligine day&DaD.ulusal devletleri ortaya 
çıkarıp,pazar ekonomisini egemen kılarak üretimin pazar için 
yapılmasını getirmiştir.Kapitalist üretim artmış,ijJke için 
deki mevcut kaynaklardan sa~lanan hammadde üretimin ihtiyaç 
duydugu hammaddeyi karşılamakta geri kalmıştır.Bu nedenler 
kapitalistlerin üretim ilişkilerini geliştirmiş ve ucuz i~ 
gücü potansiyeline sahip olmak için harekete geçirmede ~ 
ci kmedi.Olkeler işgale başlandı.Ba noktada talan,ya~a,ı~ www.a
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ha,işgal,yeraltı ve yerüstü zenginliklerin ya~alanmasıydı.K
lasik sömürgecilik sistemleşmiştir.Askeri işgal ve ilhak eko
nomik iıhakı kolaylaştırmış,kuşatma tamamlanmış,siyasal idari 
mekanizma buna g8re organize edilerek,sömürgeleçtirilen ülke
nin iç dinamiklerini parçalamıştır.~ömürge halkın tüm folklo
rik,sosyal ve kültürel deeerleri köreltilerek gelişmelerinin 
önüne set konulmuştur."Medeniyet götürüyoruz" diye kendi ~en
el Vali,müfettiş ve temsilcileri vasıtasıyla yoz de~erleriHer 
türlü adi ilişkiyi sömürge ülkeye yerleştirerek direnecek o -
dakları peşinen yok edilmek istenmiştir.Sömürgeciler,sömürge
halkları kişiliksizleştirmek ve kendi kendine yabancılaştır -
mak için onların varlı~ını,tarihini inkar etmiş,dillerini ya
saklayarak kültürel açıdan gelişmesini engellemiştir. 

Sömürge halkın yazılı eserleri imha edilmiş,de~erli sanat 
eserleri çalınmış,folklorik degerleri kendilerine mal edilmi~ 
tir.Sömürge halklar korkunç bir asimilasyon politikasıyla kar 
şı kar~a bırakılmış,sömürgeci,ırkçı faşist resmi ideoloji 1 
le donatılmaya çalışılmıştır.Sömürgeciler,sömür~elerini kimi
zaman ülkelerinin bir parçası.kimi zamanda bir eyaleti saymı~ 
tır.Zimbabwe "Rodezya" olarak adlandıfılmış,Gine bir şube o 
larak görülmüş ,Kuzey Kürdistan • ada "Doltiı ve üüney Do~ Anada= 
lu" denilmiştir. 

Sömürgeciler bütün bunları yaparken sömürge ülkede ömrünü 
uzatmak için askeri işgali yeterli görmemiş ve kendisine sa -
dık ba~mlı bir işbirlikçi tabaka yaratmayı zorunlu görmüşİlk 
planda sömürge ülke egemen sınıfları ile ilişki kurarak sos -
yal dayana~ıda oluşturmu?t~.Bu güçlerin gelişmesinden ya~a o 
lurken ulusal burjuvazinın gelişmesine kesinlikle olanak tani 
mamışlardır.Bunun nedenide ulusal burjuvazinin gelişip güçlen 
mesi halinde ulusal pazarına sahip çıkaca~ı ltorkusudur.Qünkü"'; 
ul.aal burjuvazi ulusal pazarını ele geçirmek için sömürgeci
li~ karşı çıkacak ve ulusal ba~msızlık talebinde bulunacak
tır.Bu olguyu göz önünde bulund'.lran sömürgeciler,sömürgelerin 
de ~Q bir zaman kendi iç dinamikleriyle gelişen bir kapita -
lizmden yana olmamaşlardır.Ancak kendi çıkarları ve ekonomik 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek oranda q~ık kapitalizmin S! 
lişmesine engel olmamış hatta kendileri taşımaktan geri kalm~ 
mışlardır. 

Klasik sömürge ilişkiler içinde bulunan halkların tümünde 
görülen ortak yan:baskının,toplu katliamların,işgalin,aşır~ö 
mürü ve cebeletin bulunması;ekonoııp.k ve siyasal ba~ımsızlı~ 
olmayışı,ucuz işgücü,hammadde deposu ve pazar olarak kullanı! 
masıdır. 

Sömürgecili~n sistemleşmasinden itibaren dünya ezen ve e 
zilen uluslar olarak iki cepheye ayrılmıştır.Bu gerçek,ezilen 
halkların k:.ırtuluşu do~ltusunda önemli gelişmeler kaydetme
sine karşın halen devam etmektedir. 

Sömürge halklar ulusal bilinç aldıkça ulusal kölelik zin
cirini parçalamek üzere sömürgecili~ karşı amansız bir müca
deleye atılmışlardır. 

Sömürgecili~n bu yüz karası ve barbar politikasına bakıl 
dı~nda "aerma;ye"nin tepeden tırna~a her yerinden,her gözene= 
Binden kan ve pisli~in damlalarıyle oluştu~u görüyoruz.Kapi 
talizmin birinci evresi olarak a(J.l.andırılan Serbest Rekabetç1 
Kapitalizm döneminde toplwnun "'IM!Olegemen gücü olan,burjuvazi, 
kendi işçi sınıfının sömürüsünden ve söaürge alanlarda sa~la
dı~ sömürü ile gittikçe palazlanmıştır. www.a
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Bilimsel ve teknolojik gelişmeler üretim ve sermayenin yo
~aşması,kapitalizmin ikinci evresi olan tekelci döneme geç
meyi sa~lamıştır.Daha açıkqası,kapitalizmin rekabetçi dönemi -
nin sonlarında ÜRetimin ve sermayenin yo~unlaşması ve bir mer
kezde toplanmasıyle tekeller oluşmuş meta ihracına sermaye ih
racının eklenmesi ve sermaye ihracının a~rlık kazanması,sana
yi sermayesinin banka sermaye~1~ kaynaşarak mali kapital teme
linde finans-oligarşisinin yükselmesi,uluslararası tekel bir -
liklerinin oluşması dünyanın yeniden paylaşılmasının gerçek!~ 

mesiyle kapitalizmin ikinci ve son aşaması olan emperyalis~ 
aşamaya ulaşılmıştır. 

Buna ba~antılı olarak emperyalizm öncesi dönemde tek tek 
ülkelerin bir iç sorıınu halindeki Jlusal Sorun· emperyalist -
sömürgeci sistemin e~emenli~i ile devletlerin İç sorunu olmak 
tan çıkıp,Ulusal ~orun ve ~ömürgeler Genel Sorunu haline gel= 
miştir.Bu olgu,gerçek karakterini 17 Ekim Sosyalist Devrimi i 
le daha net bir şekilde ortaya koyar.Q arlık Rusyasında prole 
teryanın önderli~inde,proletarya yoksul köylülük ve diSer e = 
mekçi tabakaların ittifakı ve mücadelesi ile gerçekleşen Sos
yalist Devrim dünyada yeni bir ça~ın başlangıcı olmuştur.l7 E 
kim Sosyalist Devrimi aynı zamanda halklar hapishanesi halin= 
deki Çarlık Rusyasının sömürge ve-ezilen halklerinın kendi öz 
gürlüklerine kavuşmasını sa~lamıştır.~öylece devlet kurma an= 
13111l.lla gelen "Ulusların Kendi :ıaderUain Kendileri Tarafından 
Belirlenmesi" ilkesi şiar olmuştur.l7 Ekim devrimi halkların 
özgür iradasine,kardeşli~e ve eşitli~ dayalı olarak çözülma
sini,ön görülen ulusal sor1ınun yalnı•ca Çarlık Rusyası "sınır 
ları" içinde çözülmesini getirmekle kalmamış,aynı zamanda tUm 
dünya ezilen ve söm~ge halkların sempati ve sevgisini kazana 
rak onl.arın kurtuluşu do~lwsunda gerçek bir örnekte olmutı= 
tur.ıine 17 ~ devrimi ile görülen bir olguda burjuvazinin 
önderliginde olan ulusal kurtuluş hareketlerinin,gerek ekono
mik gerekse siyasal ba~ımsızlı~a,~erçek kurtuluşa ulaşamıyaca 
~.Çünkü artık emperyalizmin gırmedigi alan kalmamış,dola= 
yısiyle her ne kadar sömürgecili~e karşı "milli" mücadeleyeGi 
rişen burjuva önd.erlikli hareketler,bu dönemden sonra yer yer 
görüldüysede,garek burjuvazinin tarihsel olarak devrimci baru 
txnu yitirmesi,kendi iktidarını getirecek üretim ilişkilerin1 
{kapitalizm) amaçlaması,kendi pazarına kendisinin sahip olma
sı,işçi sınıfı ve emekçi tabakaları sömürme iste!l;i,gerel:se sö 
mürge ülkenin kurtuluşundan sonra gündeme gelen teknik ve eko 
nomik sorunlar nedeniyle yeni tedbirler sözkonusuydu.~lirtt1 
~imiz konumu gözleyen emperyalist sömürgeciler yeni sömürgec1 
yöntemlerle • yeniden ülkeye girebileceklerdir. 

8ütün bu gerçekleri gün yüzüne çıkaran emperyalizme ve sö 
mürgecili~e büyük dareelervurup,proletaryanın ve ezilen sömür 
ge halkların yeni kalelere kavuşmasını sa~layan Ekim Devrimi
ile açılan ça~,kapitalizm4en sosyalizme geçiş ça~ 9yani ulu -
sal kurtuluş ve proleter devrimler ça~ıydı.Bir yandan metro -
pol ülke devrimci hareketleri,ulusal kurtuluş hareketleri ve 
sosyalist ülkeler üçlüsünden oluşan devrimci demokrat cephe, 
di~r yandan kapitalist,emperyalist-sömürgeci sistem karşıKar 
şsya geldi.Ber geçen gün yeni doruklara ulaşan devrimci demoE 
ratik cephe yeni mevziler kazanıp,kapitalist emper,yalist-sö -
mürgeci sisteme darbe üstüne darbe vurarak geriletiyordu veGe 
riletmeye devam ediyor. -

Serbest rekabetQi kapitalizmia,yerini, emperyalizme bırak 
ması ile emperyalist sömürgeciler daha yo~ bir şekilde iht1 
yaç duydukları yeni pazar arayışını hızlandırmış,bu hız oraa1n www.a
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da emperyalistler arası çelişkileride hızlandırmıştır.Böyle
ce emperyalist paylaşım savaşları ile emperyalist sömürgeci
ler;daha büyük pay elde etmek için ve bunun neticesinde pay
laşım savaşları milyonlarca insanın imhası,onlarc~ halkınGöz 
yaşı pahasına olmasına karşın emperyalist-sömürgeciler yal 
nızca karlarına yeni karlar eklemeyi düşünüyorlardı. 

Rekabetçi kapitalist dönemin devlet biçimlerinden biri o 
lan demokrasi,kapitalizmin tekelci evresi ile •iyasi gerici= 
li~e dönüşmüş ve bu evreye uygun devlet biçimleri,bu anlamda 
faşizmide gündemleştirmiştir.Tekelci burjuvazinin en emperya 
list,en gerici,en ırkçı ve en şoven ve en saldırgan kanadı = 
nın açık terörist diktatörlü~ olan faşist devlet biçimi,ön
ce Musolli'ni ttalyasında,daha sonraNazi Almanyasında ger
çekleşmiş saldırgan politikasıyle dünyaya egemen olmak iste
miştir.Ancak anti-faşist,anti-emperyalist güçlerin dünya düz 
lemind•3ki zaferiyle yenilgiye ul!;ratılmış ve dünya halkların= 
ca lanetlenmiştir. 

II.Paylaşım savaşından yenilgi ile çıkan Alman emperya -
lizmi güç kaybına ul!;rarken,emperyalist-sömürgeci sistemin t
emsilci ve yönlendiricili~ini ABD emperyalistleri üstlenmiş. 
Daha sonraları AET ve Japon emperyalistleride girişilen re
kabet sonucu söz sahibi olmuş,böylece günümüzde emperyalizm 
üç başlı bir canavar haline gelmiştir. 

Şunuda vurgulamak gerekir ki,I• ve II.emperyalist payla
şım savaşları son•mda halklar,gerek içinde oldukları,gerekse 
kendilerini bekleyen tehlikeleri daha iyi görerek Bilimsel 
Sosyalizmin genel,temel ve vazgeçilmez ilkeleri ışı~ındaSos
yalistlerden oluşan çelik çekirdekli kadrolar ve onlarla o -
luşturdu~ siyasal organizasyonlarla sempati toplayan şanlı 
direnişler koyarak kurtuluşlarına ulaşmış ve sosyalizmi inşa 
etmiş veya inşaya başlamışlardır.Mücadelesini tarihe altın 
harflerle yazdıran Uzak Do~ Ülkelerinden Qin,Viet-Nam,Laos, 
Kambofya,Kuzey Kore,Latin ve Orta Amerika da,Küba,yakın tar
ihte Nikaragua,Afrika'da ~ine,Angola,Mozambik vs. siyah halk 
lar başta olmak üzere,Do~ Avrupa'da birçok ülke bunun açık
kanıtlarıdır.Elbetteki saydı~ımız şanlı mirasa sahip çıkan e 
zilen ve sömürge halkların özgürlük ve gerçek kurtuluşunu a= 
maçlayan hareketleride devam etmektedir.Eritre,Polisario Sah 
rası,Bask,Beluci,Dofar,Filistin ve Kürt halklarının mücadele 
side ortadadır.Devrimci Qephede gelişen mücadelenin emper.ra= 
list-sömürgecileri askeri ve politik olarak önemli yenilgile 
re ul!;ratması,açık iş~alin,baskı ve sömürünün daha net geeter 
mesi,sosyalist bir dunyanın do~ası sermaye ihracının a~rlik 
kazanması,yeni yöntem ve ilişkileri gündemleştirdi.Qünkü as
keri,teknik ve ekonomik üstünlük,halkların mücadelesi karşı
sında yeterli güç olmaktan çıkmıştı.Oyle ise,biçimde bir••si 
yasal bacımsızlık" tanımak,açık işgal yerine daha gizli ve -
"ılımlı" bir politika ile halklar boyıuıdurulıı altına alınmal
ıydı.Hemen belirtelim ki,bu yeni sömürgeci politikada gözden 
kaçmamış,bu politikaya karşıda yeni yöntçQler geliştirilerek 
emper,yalist-sömürgecili~n sökülüp atılması do~ltusunda o
lumlu ve ileri adımlar atılmıştır,atılmaktadır. 

Genel hatlarıyla değindi~imiz tarihi kesit içinde düaya-· 
da bu gelişmeler olurken,.acaba Kürdistan'da durum ne idiYHan 
gi düzeyde gelişip gün~ kadar gelindi ve Türkiye'de durum 
nedir?Şimdide bunlara bakalım. 

Biz iddia makamı ile Kürt halkının varlı~ı-yoklu~ konu
sunda tartışmaya girmeyece~ia.Zaten bunun gere~ide yoktur.Q
ünkü Kürt halkının varlığı veya yoklu~unun tartışılması nes
nel bir gerçeğin gereksiz yere tartışılması olacaktır.Sömür
geci Türk egemen sınıflarının resmi ideolojisi,politik tem -
silci ve kurumlarının gücü "güneşi balçıkla sıvamaya" yetme
yecektir,yetmemiştirde.~ün~kadar ki çırpınışların,gerçe~i 
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ters yüz etme girişimlerinin hiç birisinin sonuç vermedi~i 
görülüyor.Sonuç vermeyen bu çabaları erneklendirmek içinGe 
rilere gitmeye hiç mi hiç gerek yoktur.Bugün bile Kürt ulÜ 
sunun varlı~ı gerçe~i,Ortado~'da dört parçaya bölünerekSÖ 
mürgeleştirilen Kürdistan'da boyutlanan mücadelenin Sdsi -
burjuva kitle haberleşme araçları vasıtasıyla işlenmek zo
runda • kalınıyor.Kaldı ki sömürgeci T.C devlıetinin res 
mi temsilcileri hemen hemen her dönemde yaptı~ları açıkla= 
malarla,verdi~i demeçlerle Kürt halkının Kuzey,Güney ve Do 
~ Kürdistan'da gelişen mücadelesi karşısında korkü~arını
dile getirmiş, "Qrtado~ 'nun harihsı de~işebilir" diyerek, 
bu konuda Irak,lran,Süriyeli (Arap,Fars) sömürgeci dostla
rına akıl hocalı~ı etmiştir.Sorulabilir,inkar edi!en,yoklu 
~ ileri sürülen bir halkın direnişi karşısında hangi se = 
beplerden dolayı suçluluk psikozuna girilip panik ve endi 
şeye kapılırlar? .Neden bazen "da11;lı Türkler",neden bazen
"Türklerin bir kolu olan Kürtler" safsataları,"Güneş DilTe 
orisine" göre zaten birçok düııya dilleri ve milletleriTürK 
ırkından veya soyundan de~illermiydi? Ama artık kimse bu 
saçma iddialara inanmıyor. 

Evet bu konuda son cümlemizide söyleyerek esas konumu
za geçebiliriz. 

Bugün Türkiye'de Türk halkından başka dili,kültürü,ırkı 
ile apayrı bir Kürt halkı vardır ve bu halk "bağımsız bir
Rürt devleti kurmaktan" yargılanıyor.Sözkonusu iddialarla 
cezalandırılmak istenmamiz Kürt halktnın varlı~ı konusu,bi 
zzatihi genel olarak yargı organları,özel olarakta iddiaMa 
karnınca kabul edilmiyor mu? De~ilse,güya "Türklerin bir ko 
lu"ndan oldu~uz için ·~ürtçülükten" yargılanmamalıyız.De 
mek ki,böyle olmasa gerek. -

Kürt halkı Ortadoıu•nun en eski halklarındandır.Tarihi 
geçmişi M.ö.2000 yıllarına dayanır.Varlı~ını çeşitli·örcüt 
sel biçimler altında sürdürmüş,Kürt halkıda di~er halklar 

gibi,birçok uygarlıklar yaratmış,saldırılara u~amıştır.!s 
lamiyetin do~şu ve yayılmasıyla islam dininden etkilene = 
rek 7-ll.Yüzyıllar arası Arap !slam nufuzu altına girmiş , 
ll.Iüzyılın ikinci yarısında ise Selçuklular istilasına U! 
ramıştır.Bu gelişmeler,Kürt halkını değişik kültür ve uy -
garlık birikimleriyle tanıştırmış ve böylece Ortado~ halk 
larının kültürü ile Kürt halkının kültürü bu dönemlerdenEi 
ri ortak özellikler taşıyarak günümize kadar gelmiştir. -

Omit Burnu ticaret yolunun keşfinden önce ticari açı -
dan çok önemli olan ipek yolunun Kürdistan'dan geçmesi Kür 
distanın ticari ve ekonomik önemini artırdı~ından,Kürdis = 
tan sürekli olarak dikkatleri üzerine toplamış,istilalar i 
çin iştah açıcı olmuştur. -

16. ve 17. Yüzyıllarda bölgede giderek güçlenen Osman
lı imparatorla~u ve Safeviler ticaret yollarını ve diğer 
zenginlik kaynaklarını ele geçirmek,denetim altında tutmak 
için defalarca savaşmış ve savaş alanı olarakta Kürdistan 
seçilmiştireYeri gelmişken bu savaşların bir gerekçesinide 
mezpep çatışmaları,şöhret ve ganimet sahi-i olaak şeklinde 
konulabilir.Osmanlılar ve Safeviler tarafından 1639'da ya
pılan "Kasr-ı Şirin" Andlaşmasıyla Kürdistan ilkkez resmiO 
larak parçalanmış:bir parçası Osmanlı imparatorlu~,di~er
parçasıda Safevilerce istila edilmiştir.~distan resmen 
parçalanmasına karşın,yinede adı geçen devletlerin bütün -
leşmiş birer parçası haline gelmemiş,her parça birer manda 
birimi ya da ba~ımlı beylikler halinde kalmıştır.Özellikle 
göçebe hayatı yaşayaa Kürtler birbirleriyle ilişkilerini 

-" 
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sürdürmüş;konaklama,yaylalara çıkma gibi bir çok ~aş ala
nında kolaylıkla birlikte yaşamaya devam etmişlerdır. 

Ancak merkezi devletlerce kürtlere a~ır baskılar uygul
anmış,fahiş vergiler alınmış,asker toplanarak,başka cephe -
lerde •avaşmaya ~önderilmiştir. 

Baskı koşulla~rını a~ bulan Kürtler her ne ka~ar bir 
çok direnişler koymuşlarsada bir başarıya ulaşamamışlardır. 
Osmanlı imparatorlu~un yıkılışa yüz tutması,özellikledeAb 
dulhamit döneminde Kürt Qamanlı ilişkileri yeni boyutlara u 
laşmış.Burjuva devrimlerinin etkisinde kalan Osmanlı sınır; 
ları içindeki çeşitli halklar,mi.liyetçi akımlar ya da hare 
ketler oluşturarak Osmanlı despotizmine karşı direnaişler.
Bugünkü Balkan devletlerinin geçmişi buralara uzanır.Gerek 
Ermeniler,gerekse Kürtlerde benzeri bir takım örgütlenmele
re başvurmuşlar,ama Osmanlı despotizmi adı geçen iki halkın 
girişimleri karşısında daba uyanık davranmıştır.OluştUFulan 
Hamidiye alayları vasıtasıyla Gayri !fuslim olarak nitelendi 
rilen Ermeniler,Kürtlerin dini d~guları kışkırtılarak sal= 
dırtılmış,birçok katliamlar organize edilmiş.Bu iki halk bi 
ribirine kırdırtılarak,yok edilmek istenmiştir.Sonraları kü 
rulan Türkiye Cumhuriyeti devleti bu politikayı de~işik bi= 
çimlerde sürdürmek üzere devralmıştır. 

l9.Yüzyılda çeşitli ülkelere girerek sömürge edinme sa
vaşını önemli boyutlara ulaştıran Fransız ve İngiliz emper
yalistleri ile di~er emperyalist ülkeler Ortado~ üzerinde 
de kıyasıya bir mücadeleye baş vururlar.Bu bölgede bulunan 
birçok yeraltı zenginlik kaynakları bölgenin stratejik konu 
mu,özelliklede petrol keşfedilir.Bu nedenle,Ortado~ ve bir 
Ortado~ ülkesi olan Kürdistanla ilgili hesaplar yapılmaya 
başlanır.Emperyalistlerin parsa elde etmek için aralarında
başlayan rekabet,I.Emperyalist paylaşım savaşının patlak ver 
mesini beraberinde getirir.Paylaşım savaşı ile birçok ülke
emperyşlistlerce işgal edilerek el de~iştirir.Anılan tarih
lerde Ingiliz ve Fransız emperyalistleri Ortado~•yu fiilen 
işga~ ve sömürgeleştirirler. 

Emperyalist-sömürgeciler için büyük bir nimmet olan Or
tado~ ve özel olarakta Kürdistan terkedilecek olanlar de~ 
ildi.Hele Kürdistan ve Ortado~•nun bazı ülkelerinin yanıBa 
şında genç işçi cumhuriyeti (s.s.c.B) ile sınır komşusu ol= 
ması nedeni ile kazandı~ı stratejik önemde gözönüne alınır
sa,gu gerçe~ daha iyi anlaşılır.Qünkü emperyalistler yeniKu 
rulan genç ~şçi eu.huriyetinin bir oldu bitti olmadı~ını S! 
yet ~i kavradılar.Onun için bu cumhuriyeti ekonomik ve as
keri kuşatma altında tutmak,gerekti~nde saldırıya geçerek, 
ortadan kaldırma hesaplarına itildiler.Sovyet iktidarının 
Çarlık Rusyasının ve di~er alanlardaki Çarlık askeri gücünü 
geri çekmesi,dahada önemlisi,emperyalistler arası gizli an
laşma belgelerinin dünya kamu oyuna açılması,anti-emperyalist 
hareketleri desteklemesinin emperyalist-sömürgeci cephadeYa 
rattı~ tahribatlar dikkate alındı~ında gerçek daha .,i an= 
laşılır.Yani özetle Ortado~'nun zenginlikleri ve stratejik 
konumunun sahip oldu~ yeni boyutlar,emperyalistlerin bu 
bölgede kalıcı hesaplar yapmasının temel nedenlerindendir • 
!.emperyalist paylaşım savaşında Alman emperyalistlerininSa 
!ında yer alarak,müttefikiyle birlikte yenik düşen Osmanlı-
1mparatorlu~un daha önce egemenli~ altına aldı~ ülkele 
rin denetiminden çıkmasını hızlandırdı.Savaşın galip devle~ 
lerinin Osmanlı imparatorlu~nu yer yer işgal etmesiyle bu 
devlet tamemen çb~ertildi ve ortadan kaldırıldı.Bundan son
ra4ır ki,Türk halkının kendi kaderini tayin etme mücadelesi 
başlar. www.a
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Türkiye işçi sınıfının nicel ve nitel olarak cılız ol
ması,kendisi için sınıf olma bilincinden yoksun olması, bu 
nedenle sa~lıklı siyasal bir örgütlenmeye gidememesi,köylü 
lükle ittifakını gerçekleştirememesi ve daha da ötesi oGun 
kü koşullarda varolan sosyalist kadrolarının Kemalist Hare 
keti yanlış deterlendirmeleri sonucu 1919-1923 mücadelesi= 
ne önderli~i burjuvazinin askeri bürokrat temsilcilerinin 
almasını kaçınılmaz kıldı. 

~k egemen sınıflarının politik temsilcileri,sahteAn
ti-emperyalist sloganlarla dünya kamuo~unun ve S.S.C.B'nin 
destegini almaya çalışırken,l923 !zmir Iktisat Kongresiyle 
kapitalist ekono~i amsçladıtını,y~ancı sermayenin Türki 
ye'ye girişinden~ana ve hatta kalkınmanın tek çaresi oldu 
~u belirtınesi bu harekette başlangıçta kuşkuyla bakmışEm 
peryalistlere,gelişmelerle verilen güveni pe-iştirdi.Aslın 
da !zmir İktisat Kongresinde alınan kararlar beklenıniyeceK 
şeyler degildi. 

Burjuva önderli~in sınıf karakteri geregi ve izlenenKa 
pitalist politika açısından soruna bakıldı~ında Türk halk1 
nın yarattıgı de~erlerin bir çırpıda emperyalizme peşkeş~ 
kilmesi bir zorunluluktu. -

İzmir İktisat kongresiyle sonuçlanacak ~elişmelerle em 
peryalistlere verilen ~ven gere~ince Türkiye hükümeti söZ 
cüleri emperyalistlerle Lozan'da andlaşma masasına oturdu= 
lar.Lozan'da yapılan görüşmelerle bazı alanlar paylaşılır
ken,Bogazlar·ve Kürdistan üzerinde ilk planda andlaşma sa! 
lanamaz.Emperyalistler,Kürdistan ve bo~azlardan yararlanma 
iste~indedirler.Devam eden görüşmeler sonucunda,Bo~azlar -
dan yararlanma belirli koşullara ba~lanarak,Türkiye•ye "si 
yasi ba~msızlık" verilirken,Kürdistan parçalanarak emper= 
yalist devletlerin ve emperyalizme batımlı devletlerin de
netimine bırakılır.İngiliz ve Fransız emperyalistlerininaR 
tado~'da işgaı birliklerini çekmesiyle,Lozan andleşması = 
nın gere~i olarak Kürdistan çizilen suni sınırlarla emper
yalizme ba~ımlı olan Türkiye,lran,Irak ve Suriyenin deneti 
mine verilerek uluslar arası bir sömürge konumuna getiri = 
lir. 

Kürt halkının iradesi dışında dört parçaya bölünerek u 
luslar arası bir sömürge konumuna getirilen Kürdistan'daBu 
suni sınırlara,döşenen mayınlara,kurulan sınır karakolları 
na ve devriye işgal birliklerine,motorize güçlerin deneti= 
mine ra~en dört parçadaki Kürtlerin birli~,ulusal bütün
lü~ ve ö~ellikleri parçalanmamıştır.!lk günden itibarenG~ 
lişen direnişler önlenememiştir. 

Kürdistanı sömürgeleştirmedeki amaç ve eylemleri aynı 
olmakla birlikte,biz konumuz açısından sadece T.C'nin"Mi
saki Milli" sınırları içinde bırakılan ve adına "Do~ ve 
Güneydo~ Anadolu Bölgesi" denilen Kuzey Kürdistan'daki ~ 
lişmelere bakaca~ız. 

1919'da Türk halkının kendi kaderini tayin etme mücade 
lesinde yukarda belirttigirniz nedenlerle önderli~ ele ~ 
çirerek bu mücadeleye damgasını vuran Türk egemen sınıfla
rının politik temsilcisi M.Kemal ve kadrosu,bir yandan Kür 
distana seri gaziler yapıp,oturumlar düzenleyerek (Erzurum 
Sivas Kongreleri v.s.J "din elden gidiyor","padişah ve ha
lifeli~ karşı degiliz" gibi sloganlar la siyasi faaliyetle 
rini sürdürmüş,öte yandan Kürdistan'daki a~alık,şeyhlik ve www.a
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çeşitli aşiret ve tarikatlar gibi feodal,gerici işbirlikçi 
kurumlar temsilcileriyle işbirligi yaparken,bir yandan da
Kürdistanı işgal etmeye ve işgale karşı gelişen hareketleri 
bastırmaya çalışmıştır. 

Kürdistanı işga~ ve sömürgeleştirme eylemlerine karşı, 
Kürt halkı hiçbir zaman sesiz kalmamış,boyunduruk zinciri
ni kabul etmeyerek yıllar süren silahlı direnişler organi
~e etmiş,milli direnme hareketlerinde bulunmuştur.!şgale , 
sömürgeoi eylem ve tasarruflara,talan ve ya~aya karşı,ul~ 
sal taleplerden kaynaklanan,kitleler arasında yer edinen , 
bu nedenlede demokratik muhtevalı direnme hareketleri sö -
mürgeoilerin kanlı baskın ve imhalarına ra~en,l940•laraKa 
dar silahlı boyutunu korumuştur.l9.19 Koçgiri halk harek~ti 
ni,l925 şeyh Sait önderli~indeki direniş takip etmiştir. -
Şeyh Sait hareketi bastırıldıktan sonralKuzey KürdistanTürk 
egemen sınıfları tarafından ya~a ve ta an edilmiş,baskın
larda 200 (ikiyüz) köyü yerle bir etmiş,9000 (dokuz bin) ~ 
v}. yakıp yıkmış,l5000 (onbeş bin) yoksul Kürt köylüsünü k!_ 
~tmiştir.Ancak bu vahşette Kürt halkının baş kaldırışını 
kıramamıştır. 1930 A~ı,l937 Dersim milli direnme hareket
leri başlamıştır,her defasında,sömürgecilere karşı mücade
lesinde geçici yenilgilerle karşı karşıya gelen Kürt halkı 
nın mücadelesi geçici yenilgilere ra~men 1940'ların orta= 
sında başlayan Ferzende hareketi ile yeniden örgütlenebil
miştir.Bütün bu hareketlerin sonucu gene yakılan köyler,y!_ 
kılan evler,topluca katıedilmiş yoksul kürt köylüsünün on
binlere varan cesetleri ile,sömürgecili~n ve insanlı~ın 
yüz karası olan birer tablo olarak tarihe geçmiştir. 

Kürdistan 'rda uygulanan jenosidler sadece Kürt savaşçı 
larına de~il,genç,ihtiyar,kadın-erkek,çocuk ayrımı yapılmak 
sızın,girilen her köyde,kasabada,rastlanılan her yerde,yaEa 
lanan herkes sadece Kürt oldukları için yok edilmiştir. 

Zilan'da "hükümet af çıkarmıştır" diye,toplatılarak,bir 
eaya getirtilen suçauz savunmasız insanlar,motorize sil&!! 
larla imha edilmişlerdir.Bir kez daha diye!ıliriz ki,bu o
laylar genel olarak insanlık tarihine,özel olarak Kürdis -
tan tarihiae,sömürgecilerin ne derece barbar olduklarınıva 
cinayetlerini gösteren birer örnek olarak geçecektir. 

Kurulan T.B.M.M ya da Ankara hükümeti tarafından merke 
zi olarak atanıp ''Mebus" diye meclise getirilen Kürt halk'i: 
nın temsil hakkının .zerresini taşımayan sömürgecilerin Kur 
distandaki işbirlikçilerinden oluşan A~a-Şeyhler vasıtas~ 
la ya da bunlar adına demeçler verilerek Lozan•a başvurul
muş,bunların Kürtlerin temsilcileri oltıluklarını,"Kürtlerin 
eşit muamele" gördüklerini ·~ürtlerin parlamento da temsil 
edildiklerini", ve"Kürtlerln Türklerden ayrı yaşamak iste~ 
mediklerini" beyan edilerek,dünya ve Türkiye kamu oyu alda 
tılmaya çalışılmıştır.Qysa bu demeç ve dilekçelerin veril= 
di~ dönemlerde,yani Kürtlerin kardeşli~inden,kendileriyle 
eşit olduklarından söz edilirken,Kürdistan'daki durum bir 
önceki paragrafta belirttiklerimizden farklı de~ildi.Belir 
tti~imiz •tenkil' eylemleri yanında,sömürgeciler işgalın ~ 
idari otoriteyi sa~lamlaştırma çabalarını hızlandırmış,bir 
dizi sürgün yasalaranıda çıkararak uyşul~mıştır.l925'lerde 
çıkarılan "Takrir-i Bükun" kanunu. ıle Türkiye Sol Ilare
ketinin susturulması,önderlerinin çeşitli biçimlerde katl
edilmesi ile birlikte Kürdistanlı yurtseverlerde İstiklal 
Mahkemelerinde idamla yargılanıp dara~açlarına gönderildi
ler. www.a
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Kürt halkının ulusal bütünlü~nede,dil,kültür ve sosyal 
yapısında meydana getirilen tahribatlarla,'Takrir-i SükaDKa 
nunu' her yanı ile ırkçı bir kanundu.Bu kanun gere!!;ince,sa= 
mürgeci egemenler Kürdistanın Diyarbakır,~ı,Bitlis,Bingöl 
ve Muş illerinin birçok yerleşme alanlarını "sıhhat,iktisat 
kültür,siyasal ve askerlik" sebeplerle boşaltı~arak,"Türk 
kültür nül'uzu"nun yerleşmesi için tahsis edildi. 

Asırlardır yerleşik oldukları topraklarından,vatanların 

dan,özel olarakta adı geçen Kuzey Kürdistan illerinden zor= 
la sürülerek.İç Anadolu'ya ve birçok ayrı bölgelere yerleş
tirilen Kürtler,bu bölgelerde eritilerek •Türkleştirilmek", 
"Türk kültür nüfus" haline getirilmek istenmiştir. 

"Mecburi İskan Kanunu"(Sürgün Kanunu) geregince 'Türk 
kültürlü nüfus• ya da Türklerin arasına ~5 oranında da!!;ıtıl 
dı.Asimilasyon ve sür~ politikasının başarılı olması veBü 
lundukları yerlerde Kürtlerin sosyal iliŞkilere girmemeleri 
için kümeleşme ~5'e indirildi.Sürgün Kanununun ilgili hüküm 
leri bu durumuaçıkça ortaya koymaktadır.Kanunun İkinci mad= 
desi şöyledir:"Jna dili türkçe olmayanlardan toplu olmak ü
zere yeniden köy ve mahalle,işçi ve sanatçı kümeleri kurul
ması veya bu gibi ki~selerin bir köyü,bir mahalleyi veyabir 
saneti kendi soydaşlarına inhisar etmeleri yasaktır." Mecbu 
ri İskan Kanununun bu hükmü ilginçtir. -

Kürtlerin bir köyde ya qa mahallede oturmaları yasaklan 
dı~ gibi,ayni iş•te çalışmaları,birbirine yardımcı olmala= 
rı;mahalli,sosyal-kültürel dernek;oda ya da benzeri kuru -
luşl&D oluşturmalar~a yasaklanmıştır.Denilebilinir ki,"bu 
kanun Kürtler için çıkarılmadı".Bu maddeye yazılanlar,"Kürt 
ler için de!!;il,ana dili türkçe olmayan herkes içindir".Qysa 
ana dili türkçe olmayan Hıristiyan ve di!!;er azınlıkların du 
rumu açıktır.(Baskı görmekle birlikte,bu tür uygulamalarGBr 
memişlerdir).Peki Kürtlerden başka,Mecburi İskan Kanunu kar 
şısında kimler naı:ıibine düşeni almıştır? T.C anayasası, "din 
dil,ırk,milliyet farkı gözetmeksizin herkes kanun önünde e
şitlıir" der.Oysa yu]Rarıda sözünü etti~imiz uygulamalar hiç
te b&,yle olmadı~nı gösterdi!!;i gibi T.C anayasasındaki Türk 
ırkçıl~ gizlenemez. 

Dünya ve Türkiye kamu oyu karşısında birbirini tekzip e 
d~n,yalanlayan tavırları,iki yüzlülü~ meslek ve resmi poli 
tika haline getiren Türk sömürgecileride emperyalist-sö~ 
geci sistemin deney ve uygulamalarından hareket etmiştir.Bm 
peryalist-sö~ürgeci sistemin sömürü politikasının ana unsur 
larından biri olan "parçala böl ve yönet" ilkesinden hare = 
ketle Kürtleri aşiret ve mezheplerle böldü~ yetmiyormuş ~ 
bi,sürgün etti!!;i Kürt aile birimlerini dahi parçalamaktanGe 
ri durıııamıştır. "EVli çocuklar ve evli torunlar başlı başına 
bir aile olarak iskan görürler",bu maddeyi açarsak,şu sonuç 
görülecektir:E!!;er bir ailenin evli bir o!!;lu var ise,anne ve 
babasının sürgün edildi!!;i yere ~önderilmeyecektir.Iani baba 
sının reisli!!;ini yaptı~ı aile,soz gelimi Konya'ya sürgün e= 
dilmiş ise,evli o~lu Yoz~at•a,evli torunuda başka bir yere 
gönderilecektir.Görüldü~ gibı,Kürtlerin de~il genel olarak 
sosyal yapısı,sosyal yapının çekirde~ olan aile birimleri
ninde parçalanması öngörülmüş ve bu do!!;rUJ.tuda uygulama ya
pılmıştır. 

Sömürgeciler,Kürt ulusunun imhasına :önelik işgal hare
keti yanında uygulamalarını ideolojik plandada sürdürdü,sür 
dürüyor.Anti bilimsel savlarla getirilen görüşler,giderek -www.a
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Türkiye'de insanların kafatasıarına göre de~erlendirilmesini 
getirdi.Mimar Sinan'ın yüzyıllardır gömülü kemikleri,mezarın 
dan çıkarılarak incelendi. "Tiirkün türkten başka dostu yoktur" 
"Ne Mutlu Türküm Diyene n, "Bir Türk· dünysya bedeldir" denile
rek,Türk ırkçılı~ resmi devlet ideoloj~i haline getirildi 
Bu konuda verece~imiz örnek,yalnız ~nümüzün MHP'si de~ildir 
M.Kemal tarafından kurulan Türk Tarıh Kurumu,gene o dönemde, 
ileri sürülen "Güneş Dil Teorisi "ne göre çal; şan Türk Dil K)!. 
rumunun çalışma raporları.,yayınları u Afet ınan,M.Esat Boz
kurt ve de bizzat M.Kemal gibi resmi politikacılarıa konuşma 
demeç veya sözleri önemli ve yeterli kanıtlardır.Böylece Türk 
dili ve ırkının üstünlü~ iddiasıyla şovenizm Türkiye işçi s~ 
nıfı ve emekçi tabakalar arasında körüklenerek had safhaya 
getirildi. 

Sömürgeci ırkçı resmi ideoloji ve Kürt halkına zorla ka~ 
bule; çalışıldı.Kürtçe konuşma ve yazma yasaklandı.Yasaklara 
uymayanlar para ve hapis cezalarına çarptırıldı.Kürt halkı -
nın dilini,tarihini ve falklorunu unuturmaya çalışarak Türk
leştirmeye,asimilasyona hız verildi.Diyebiliriz ki,hemen he~ 
si Kürdistanın d'~işik alanlarında bulunan Devlet Parasız Ya 
tılı Bölge Okulları yaygınlaştırıldı.İlk ö~enim yaşındanBej 
layarak Kürt çocuklarına ırkçı tarih ve liültür aşılandı.TürlC 
dili ö~etilerek Kürtçenin yok edilmesi amaçlandı. 

Türk sömürgecileri bütün bu konularda hayli deneyim sahi 
bidirler.Ama bu politikaları onların istedi~i sonuçlar~ ver
memiş,zamanla aksi sonuçlarda do~rmuştur.Kürdistan işgal e 
dilmiş,sömürgeleştirilmiş,ama Kürt dili,kültürü,folkloru 1sos 
yal yapısı ile Kürt halkının ulusal bütimlü~ü yok edilememij 
tir.Kürt halkının direniş ruhu kırılamamış,aksine,Kürdistan
daki hareket daha istikrarlı bir şekilde gelişerek sömürgeci 
li~ titreten yeni de~imci boyutlar kazanmıştır.Di~er yan -
dan Kürtlerin asimilesi ve Kürdistan'da Kürtlerin yaşamadı~ı 
nı ispatlamek için Kürdistana yerleştirilen "~k kültürlü= 
niifuz"u beitlaneni verememiş,yecyerde Kürt dili ve kültürünün 
etkisinde kalarak do~al bir asimilele ys da kaynaşmaya ~a~ 
mışlardır. 

Bugün söm~ci iliŞkilerin devamını sa~layan ve zorla a 
yekta tutulan tüm kurum ve kuruluşl~rın yerli yerine oturtur 
du~ Kürdistan'da,Kürdistanın ,i.ç dinamikleri parçalanarakTo~ 
lumsal gelişmesi engelenerek Kürt halkının kişiliksizleştir
ilmesine yönelik çabalara devam ediliyor.Ekonomik alanda ise 
sömürgeciler kendi ekonomisinin güçlülü~ oranında Kürdista
nı bir hammadde deposu,açık pazar,ucuz işşücü ve sömürü kay
na~ı haline getirmiştir.Yine kendi ekonomısinin ihtiyaçları
nı gidermeye elverişli çarpık ve ba~ımlı bir ekonomik yapı ~ 
luşturmuşlardır.Meta ihracı yoluyla yerli üretim felce u~a
tılmıştır.Ozellikle 1946'1ardan sonra palazlanan sömürgeci 
Türk burjuvazisi,metropol sanayinin hammaddesini sa~lamak i
çin Kürdistana daha fazla önem vermiş,y~rli ve emperyalist 
ser.aye vasitasıyla,patrol ve dieer madenlerin aranması veÇ~ 
karılması işlemi hızlandırılmışimetropole daha kolay taşınma 
sı için,ayrıca kara ve demir yo u yapımıda hızlandırılmıştır 

Bugün sanayinin,endüstrinin, tarımın belkemi~ini teşkil e 
den hidro elektıik enerjisi ve petrol,kömür,bakır,krom gibi
maden kaynakları,bu~ay,pancar gibi tarım ve ziraat ürünleri 
büyük,küçük baş hayvan ve hayvansal ürünlerin büyük bir kıs
mı sömürGe Kürdistandan ea~lanıyor.T.C./D.t.E. raporları in
celendi~nde böyle oldueu görülecektir. 

Batman,Nusaybin,Diyarbakıa ve di~er alanlarda üretilen 
petrol ve Keban,~arakaya ve ben,eri yerlerde üretilen ya da 
üretilecek olan hidroelektrik enerjisi Türkiye'de üretilenTo 
plam enerjinin ~60'~an fazlasını kapsar.Ergani ve Maden'de 
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çıkarılan bakır rezervleri,Cizre,Sılopi ve Şırnak'ta çıkarı
lan kömür,Türkiye'de elde edilen bu gibi madenlerin önemli -
bir oranını oluşturur.Bütün bu hayati zenginlik kaynakları -
nın metropole hovardaca taşınmasına karşın,Kürt halkı bun -
lardan yararlandırılmamaktadır.Keban enerji merkezinin biti
şi~indeki yerleşme birimleri bile elektriklendirme olanakla
rından yoksun bırakılmıştır. 

Kürdistan'daki tüm bu zenginlikler metropol ekonomisinin 
ihtiyaçlarına cevap vermek ve bunalımlarını çözmek için taşı 
nırken,beslenme yetersizli~,salgın hastalıklar ve ölüm,Kür~ 
halkının kaderi olmuştur.Ulaşımın Kürdistanın merkezi alanla 
rına,gümrük kapılarına uzanmasının bir amacının metropeleHam 
madde ,endüstriyel ürünlerin taşınması ve meta ihracı (metro= 
polden Kürdistana) oldugunu belirtmiştik.Yeri gelmişken ihti 
yaç duyulan ulaşım ve benzeri tesislerin askeri-lojistik ama 
oınıda vurgulayalım.Sömürgeciler,işıevi ve amacı açıkladı~= 
mız şekilde tartışma götürmeyecek kadar gerçek olan bu giri
şimlerini "Do~ ve Güneydo~ Anadolu'yu kalkındırma projele
ri","bölge halkına hizmet" olarak sunuyor. Böylece çirkin ve 
soyguncu yüzünü gizleyeceklerini sanıyorlar. 

Sömürgeci türk egemen sınıfları ve politik iktidarının 
temsilcileri,sömürge Kürdistan'daki ilişkilerini uz11n vadeli 
kılmak ve güvence altına almak için kendisine ba~ımlı olan a 
centacı ticaret burjuvazisi yanında,a~a,şeyh ve benzeri reo= 
dal gericilerle işbirli~ne gidip yerel gericili~i ve di~er
kurumları ayakta tutmuş,verdi~i kırıntılarla (parlamenterlik 
yüksek bürokratlık ticari kaynaklar,krediler vs.) sömürüsüne 
ortak ederek ticari ve sosyo-politik daya~aklarınıda sa~la -
mıştır.Bu ilişkileri götürenlere ayrı bir önem vermiş ve on
ların toplum içindeki itibarlarının sarsılmaması içiD,elle -
rinden gelen herşeyi yapmışlar,çabayı sarfetmişlerdir,ediyo~ 
lar. 

Bundandır ki,Kürdistanın ekonomik alt yapısında kapitalist 
ilişkiler agemen oldu~ halde,üst yapıda feodal ilişkiler ta 
mamen kırılmamıştır.Feodal ilişkilerin üst yapıda varlı~ını
sürdürmesi,Kürt halkının mücadelesi önünde engel teşkil eder 
ken,sömürgecilere yaramaktadır. -

Sömürgecilerin uşakları durumunda olan işbirlikçilerde al 
dıkları her türlü destekle statülerini korumaya çalışmışlar~ 
veçalışıyorlar.Ozetlersek karşımıza şu tablo çıkar: 

A- 1639 Kasr-ı Şirin andlaşmasıyla ilk defa resmen iki
ye bölünen Kürdistan,bu konumunu 19.yüzyılın sonuna kadar De 
~şik biçimde sürdürmüş,ancak 1923 Lozan emper,ralist payla = 
şım andlaşmasıyla dört parçaya bölünerek,emperyalizmin onayı 
ile her bir parçası emperyalizme ba~mlı ülkelerden Türkiye 
lran,Irak ve Suriye'nin denetimine verilmiştir.Adı geçen ül
keler denetimlerine verilen Kürdistanı işgal ederek süreç i
çerisinde ekonomik ilhakı da tamamlayıp sömürgeleştirmişler
dir • .ı:ıöylece Kürdistan Ortado~'da uluslar arası bir sömürge 
haline gelmiştir. 

B- Kuzey Kürdistan sömürgeci türk egemen sınıflarının , 
hammadde deposu,ucuz işgücü ve açık pazarı haline getirilmi~ 
.tir. 

c- Kürt halkının varlı~ı inkar edilmiş,tarihi ve kültü
rü red edilmiş,unuturulmak istenmiştir.Kendi kendisine yaban 
cılaştırılarak kişiliksizleştirilmeye çalışılmıştır.Irkçı,a= 
similasyoncu politikaya tabi tutularak sUrgünlere tabi tu•ul 
muJtur.Kürtçe konuşma,okuma ve yazma yasaklanarak kültürelGi 
lişmesi engellenmiştir. -
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D- Kürt halkının ulusal demokratik taleplerinden kaynak
lanan her direnişi bastırılmış,ulusal demol~atik talepleriBi 
çe sayılmış ve vahşetin en i~en9 metodlarıyle jenosidlere ~ 
dilmiştir. 

E- Kürdistanda çarpık ekonomik ilişkiler kapitalist bir 
rotada gelişirken,gerici kurumlar bilinçli olarak ayakta tu -
tulmuş.~öylece sömürgecili~in sosyal ve ekonomik dayanakları
da oluşturulmuştur. 

Kürdistanın bugünkü duruma nasıl geldi~ini,bugünkü somut
ekonomik ve siyasal statüsünün nasıl oldu~a ilişkin görüşle 
rimizi kaba hatlarıyla açtıktan sonra,Türkiye hakkında görüş= 
lerimizi kaba hatlarıyla açmayı gerekli buluyoruz. 

Türkiye,emperyalizme ba~ımlı sömürgeci bir devlettir.Em -
peryalizmin içine ~rdi~i bunalım,emperyalizme ba~ımlı devlet 
leri oldu~u gibi,Türkiye·yi de derinden etkilemektedir.Türki= 
ye hem emperyalizmin bunalımlarından hemde kapitalizmin do~a
sı ve evrensel k<~alları gere~i ortaya çıkan yapısal bunalım
lardan kurtulamıyor.Kapitalist ekonominin yarattı~ı ekonomik, 
sosyal ve politik bunalımlar her geçen gün derinleşmekte,ege
men sınıflar kampında derin yaralar açmakta ve iktidarlarını 
zorlaştırmaktadır. 

Sömür~eci türk egemen sınıfları düştükleri bunalımlarıAt
latmak içın bir yandan emekçi türk ve kürt halkları üzerinde 
sömürgeci-faşist baskıları artırırken,di~er yandan da !MF-Dün 
ya Bankası gibi emperyalist mali tekellerle oldu~u gibi,savrin 
ma gerekçeleriyle de NATO ülkeleriylede ikili askeri işbirli= 
~i ve kölelik anlaşmaları imzalamaktadır.öte yandan gıda mad
deleri,enerji ve di~er temel ihtiyaçlar başta olmak üzere tüm 
tüketim maddelfine hergün yeni "önlem paketleriyle" zamlarYa 
pılmakta 1hayat emekçiler için çekilmez hale getirmektedir.Ha 
hiş oran~a artan fiatlar enflasyonun %l?o'e ulaşması,para de= 
~erinin sürekli artan oranda düşürülmesi,ücretlerin dondurul
ması ve konulan a~ır vergilerle bunların faturası emekçi sınıf 
ve tabakalara yüklenmekte ve ceplerde kalan son kuruşlarda ~ 
sp edilerek toplum sefalete itilmektedir. 

Sömürgeci türk tekelci burjuvazisi ve iktidarları sömürü 
politikalarını ve bu politikadan kaynaklanan enflasyon,dwvalü 
asyon ve işsizli~in gerçek nedenini gizlemek,iktidarını raha~ 
ça sürdürmek,ömrünü uzatmak için gerçekle ilgisi olmayan,akıT 
almaz dema~ojilerle kitlelerin kafasını bulandırmaya,beynini 
yıkamaya,dıkkatleri başka yerlere çekmeye çalışıyor ve dahada 
ileri giderek,bunalımların ~edenini işçi sınıfının ve di~er e 
mekçi tabakaların iş gücünün çok cüzi bir karşılıgı olan ücr= 
etlerde,işçi sınılı ve emekçi sınıfların sendikal-ekonomik-de 
mokratik faaliyetlerin. de ve taleplerinde,toplu sözleşmeler 
de ve zaman zaman bırakılan çeşitli boyutlardaki grevlerde S§ 
sterme çabası içindedir. 

Sömürgeci faşist güçler,halklarımız üzerindeki sömürgeci
faşist baskılarını sistemleştirmek,sürekli kılmak ve haklıGös 
terrnek için her zaman geleneksel demagojilerini kullanmaya de 
vam etmişlerdir,günümüzde de yapılan budur. -

En bayat demagojilerinden biri, "kökü dışarda beynelm:l.n.el. 
komünizm" demagojisidir."Kürtçülük,.ölücülüll" demagojisidir • 
Türk işçi sınıfının ve emekçi tabakalarının,Bagımsızlık-Demok 
resi-Sosyalizm mücadelesi ile K~t halkının anti-sömürgeci u= 
lusal demokratik devrim ve sosyalizm u~1na mücadelesinin bo
yutlanması karşısında hemen belirtilen demagojilere sarılır -
lar. 

T.C.devletinin bütün kurum ve kuruluşları ile,özellikleBa 
sını,TRT ve p•litik temsilcileri vasıtasıyla büyük gürültüler 
koparmaktadırlar."Son türk_devletinin,komünistler ve bölü!)üler 
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taratından ortadan kaldırılmak istendi~i,bununla ilgili hazır
lıkların yapıldı~" şeklindeki propagandalarla avaz avaz btı.~ı
rılarak,kitlelerın dikkatlerini ekonomik-sosyal-siyasal buna -
lımlardan 't!)akla-;ıtırmaya çalışıyorlar.Gerici hedef ve kışkırt
malara kanaıize edilmeye çalışılıyor.Bu konuda yapılanlar ba -
zen kuru mizalı türünden komik,komik oldu~ kadarda saçma olu -
yor. ''B:u kışın komünizm gelecek", ".Agrı 'dan başlayacak,devlet yı 
kılmaya çalışılacak" şeklindeki açıklamalıra saçma de~ilde,bc.i 
ka ne denilebilinir? 

"Kökü dışarda komünizm n, ''Kürtçül\ik, bölücülük", "Rus beşinci 
kolu faaliyeti'', "son devletimizde yıkılmak isteniyor" gibi de
magojik slosanl~,iç politikanın dayanakları haline getirilir
ken,bir taraftanda her zaman başka halklara yönelik düşmanlık 
yapılmaktan geri durulmamaktadır. 

Sömürgeci-Faşist güçler,türk işçi sınıfı ve ~mekçi tabaka
larının ve sömürge Kürdistan halkının içinde oldu~ şartlarıva 
yaptı~ı uygulamalarının gerekçelerini kendince hazırlamak veBa 
skıyı sürekli kılmak için baş~xrdu~u demagojilerle birlikte b1r 
dizi önlemlere başvurmaktanda geri kalınmıyor. 

Bugüne kadar binlerce devrimciyi,emekçiyi,işçiyi,köylüyü, 
kısaca: emekçi halkın her tabakasından insanlar ceza.landırıl -
mış,katledilmiştir.Dara~açlarına gönderilmiştir.E~itimsiz,açve 
sefil bir hayata mahküm edilmiştir.Bu uygulamalara her gün ye
nileri ekleniyor. 

Yukardaki bölümlerde tarihsel gelişimi içinde ele aldı~ -
mız Kürdistan'daki uygulama ve soykırımıarının oldu~u gibiTür
ye'de de yapılan uygulamaların hemen hepsinin arkasında sömür
geci-faşist güçlerin bilinen ve dört elle sarıldıkları demago
jiler,hiçlıir zaman gündemden kalkmamıştı .• 

Takrir-1 Sükun K;nunu,!stiklal Mahkemeleri,1talyan faşiz 
minden alınan ceza yasaları (141-142) 1 Devlet Güvenlik Mahkeme
leri,l2 Mart faşizmi ve daha sayamıyaca~mız onlarc.a "düzenle
me" uygulamalarının gerçeklerine bakıldı~ında,böyle olaca~ e;2 
rülecektir. 12 MART 1971 ve günümüzdeki fiili durum,sömürgeci
faşist-tekelci burjuvazinin iktidarının artık her geçen gün da 
ha fazla zorlandı~ının delilleridir.Eski yasa ve yö~emleri eE 
sik bulan ve bu şekilde xitlelere iktidar edemiyece~ini anıa= 
yan sömürgeci tekelci burjuvazi,kendi koydu~ yasaları çi~ye 
rek 12 MART'ta genaraller aracılı~ıyla faşist diktatörlük kura 
rakl•fabrikalara 7orta ve yüksek ö-srenim kurumlarına,köylereöas 
kın ar düzenleyıp~aydınları,işçileri,devrimcileri,demokratlari 
yurtsever ö~etim üyelerini,köylüleri,hasılı emekçi halklarımı 
zı korkunç işkencelerden geçirdi,hfpsetti,baskı altına aldı. -
ıüzlerce emekçi insan işkence tezgahlarında katledildi.TopluKı 
yımlar,jenosidler yapıldı.Demokratik ~ençlik örgütleri,meslekr 
demokratik örgütler,sendikalar,devrimci-demokrat dergi ve ya -
yınlar kapatıldı,yönetici ve üyeleri a~ır cezalara çarptırıldı 
Asıl yurtseverler,emperyalizme,faşizme,sömürgecili~e ve feoda
lizme karşı mücadele verenler,"vatan hainleri" olarak göste*il 
di •• öylece yapılanlar emekçi kitlelere,demokrat dünya kamuoyu= 
na haklı gösterilmeye çalışıldı. 

Koskoca bir potansiyel,Türkiye proletaryasının genel poli-
tik mücadelesini ve sömürge Kürdistanın ulusal demokratik ta -
lepleri, "birkaç anarşistin girişti~ terör eylemleri" şeklinde 
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göstermeye çalışarak bastırıldıtını,imha etti~ini zanetti. 

12 ~aRT faşist diktatörlü~ öncesi nisbi demokratik hak
ları,demokratik özerk kı.rumları topluca kaldırarak yeni fa -
şist düzenlemeler getirildi. 

12 MART façist diktatörlü~ ile tekelci burjuvazi egemen 
sınıfın di~er kanatlarını kesın olarak denetim altına almış, 
ekonomik-politik hayata tamamen egemen olmuştur.Artık CİA ve 
Pentagon raporları ile ordudaki atamalar yapılmaya başlanmı~ 
tır.Gene 12 MART faşizmi önceainde ve 27 Mayıs 1960'de oldu
~u gibi asker-bü.rokrat ~elene~inden dolayı zaman zaman 'özer 
k' tavırlar gösterliln ordu ku.rmaylarıda sökülüp atılmış,böy= 
lece orduda sömü.rgeci tekelci burjuvazinin kesin denetim ve 
hizmetine alınmıştır.l2 MART faşist darbesini yapan general
lerin ve 12 MART'tan sonra şu veya bu şekilde ordudan ayrı -
lan yüksek dereceli subayların bugün en büyük tekelci şirket 
lerde,holdinglerde merkezi yönetime getirilmesi bundandır. -

12 MART faşizminin bütün ~rişimleri~e ra~en,Tü.rkiyePro 
leta.ryasının devrimci demokratik muhalefetiyle Kürdistan haY 
kının ulusal demokratik muhalefeti yetmişli yıllardan itiba= 
ren daha canlı,bilinçli ve dahada boyutlu bir şekilde karşı
larına dikildi~ni gördüler.Sosyo-Bıonomik gelişmelere para
lel olarak işçi sınıfı bilimsel sosyalizmin ilkeleri do~ul
tusunda nicel ve nitel olarak geli~eler kaydetti.Kendisi i -
çin sınıf olma bilincine ulaştı.Bu ba~lamda ve özellikle sı
nıf sendikacılı~ı alanında bir hayli ileri adımlar attı.öte 
yandan çıkarları proletaryanın çıkarları ile paralellik gös
teren di~er emekçi tabakalarda mücadeleye kanalize oldular. 

~etmenler,memurlar,aydınlar,akademik-demokratik ve eko 
nomik hakları için mesleki örgütlerinde bir araya gelirken ~ 
ö~enci,işçi,köylü gençlikte demokratik gençlik örgütlerinde 
örgütlenerek devrimci-demokratik muhalefeti çok daha bilinç
li,yöntemli ve ileri bir düzeye ulaştırdılar. 

Sömürgeci egemen sınıfların baçvurd'l.kları her yöntem on 
ları istedikleri sonuçlara bir türlü kavuşturamıyordu.~ ne= 
denle girdi~ telaş ve do~an yeni bunalımlar ölçüsünde sal -
dırgan!aşıyordu.Yıllardır türk ırkçılı~nı,şovenizmi ve mez
hep ayrılıklarını körükleyerek yarattıkları suni çalişmaleri 
hızlandırdılar.Türkiye ve Kürdistan halkları arasında nifak 
tohumlarını ve güvensizli~i geliştirmek,adı geçen halkların
kendi çıkarları açısından zorunlu olan glç ve eylem birlikle 
rini kı.rmak için Tü.rk-Kürt-Azeri,Alevi-Suni çatışmalarını or 
genize ederek emekçi tabakaları birbirlerine kırdırtmaya ça= 
lıştııar. 

Sömürgeci egemen sınıflar,gezi ve mitinglerinde politik 
temsilcileri,devlet kurumları 7kitle haberleşme araçları,faşi 
st MHP ve resmi faşist güçlerıyle,ajan-provakatörlerin propa 
ganda ve fiili aracılı~ ile,toplu kıyım operasyonlarına baŞ 
vu.rdu.l977 yılında Istanb~l Taksim'de düzenlenen !şçi Sınıfı 
nın Birlik Dayanışma ve MUca4ele günü olan l MAYIS mitingiii 
de,üniversite baskınlarında;evlerde,fabrikalarda,sokaklar da 
öldürülen yüzlerce devrimci-demokrat;Elazı~,Bingöl,Malatya , 
Sivas'ta yüzlerce Kürt emekçisinin katledilmesi.Yine Maraşta 
sivil faşist 'güçler,ajan-provakatörler,devletin resmi güçle
riyle işbirli~ içinde yapılan katliamda yüzlerce Kürt emek 
çisi katledildi.Dönemin iktidarı,,aşist cinayet odaklarınoe-www.a
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organize edilen ;u katliam gerekçe gösterilerek daha önce 
zaten uygulanmakta olan sivil sıkıyönetim,açık ve fiiliSı 
kıyönetime dönüştürülerek benzeri operasyanlara hız verır 
di.Ordu•da, Fatsa'da ve Çorum'da düzenlenen yeni katliam= 
larla Türkiye ve Kürdistan emekçi halkı s~turulmaya çalı 
şıldı.Bu katliamlara günümüzde yenileri ekleniyor. -

Seyyar ve motorize jandarma güçleri ve polis,:, 
gerekçesiz ya da sudan gerekçelerle ateş etmek dahil 1bir
çok yetkilerle donatıldı.Kürdistanın her alanına "kanunKa 
ça~tı ve eşkiya yakalama", "silah arama", "anarşist' yakalaniii 
ve benzeri bahenelerle yapılan b-askılar da,yoksul köylü -
ler meydanlarda toplatılarak dayaktan,işkenceden geçiril
mektedir.Qyle ki,belirttigimiz bahanelerle baskınlar dü -
zenleyen sömürgeci-militarist güçler,gösterdikleri eşkiya 
lık bir yana,başvurdukları baskı yöntemleriylede tarihte= 
ki en vahşi örnekleri bile geride bırakabilecek tablolar 
sergilemekte ve bu konuda di~er sömürgeci dostlarının ken 
dilerine gıpta ile bakmalarını sa~tlamışlardır.İşte Mardin 
Urfa,Siirt ve Hakkari v.b. köy baskınları.İşte katiarn pro 
vası,Kanatlı Jandarma-78 Tatbikatı,örnekler çogaltılabi = 
lir.TC•nin emperyalizme ba~ımlı sömürgeci bir devlet oldu 
~na,sömürgeci egemen sınıfların iktidarını zorlaştıran!~ 
nedenlere de ~indik.Ancak bununla birlikte,Ortado~·da ge
lişen yeni politik olaylarada. dikkatleri çekmek gerekli
dir. 

Yıllardır İran•ı"halklı:ır hapishanesiHne çeviren;savak 
işkence ve terörüyle meşhur Şah Monarşisinin Fars,Kürt,Be 
luci,Azeri1ve Arap halklarının muhalefetiyle yıkılmasın = 
dan sonra:ıran ~ürdistanında meydana gelen gelişmeler ve 
bazı bölgelerin Kürt pe şmergelerinin denetimine girmesive 
halen devam etmekte olan silahlı mücadele Hümeyni rejimi
ni tehdit ettigi gibi,fürk sömürgecilerininde tedirginlik 
lerini artırmıştır.Ortadotu·nun haritasının de~işebilece= 
ginden söz edilerek,!ran sömürgecilerine teltinlerde bulu 
nulmuş,dikkatler kürt halkının ulusal demokratik mücadele 
sine çekilmiştir.Kürdistanın bir parçasında gelişen ulu = 
sal kurtuluş mücadelesinin,di~er parçalarıda etkileyece~i 
ni gayet iyi bilen sömürgeciler her zaman tetikte durmaya 
çalışmışlardır. 

öte yandan,emperyalizmin Ortadogu'daki jandarması Şah 
monarşisinin yıkılması,emperyalizmin tran'daki çıkarları
nı ve denetimini kısmi de olsa zedelemiş,özellikle de Bas 
ra Körfezinin denetimini yeni bir sorun olarak ön plana~ 
karmıştır.Şahlı~ın yıkılınası ile meydana gelen boşluk,rra· 
nın çekilmesiyle da~tılan CENTO,Irak-!ran savaşı ihtimali= 
nin artması ve patlak vermesi,Ortado~'da benzeri gelişme 
lerin yo~nlu~ bu geli şmelerden kaynaklanan emperyaliz = 
min yeni Ortado~ stratejisi geregi Ortado~'da Türkiye • 
nin önemini de hayli artırdı.Emperyalist devletlerin Orta 
do~'ya yapabilece~i fiili bir müdahalede Türkiye'deki Ui 
lerden Türkiye'nin stratejik konumu ve askeri gücünden ya 
rarlanma iste~i göz önünae bulunduruldu~unda,emper 
yalistler açısından Türkiye'nin artan önemi dahada netBir 
şekilde anlaşılmış olur. 

Sıraladı~tımız Ortado~'daki bu ve benzeri gelişmeler, 
emperyalizmin çıkarlarını daha iyi koruyacak ~ jandarml
lı~nı yapacak,kısaca emperyalizmin her emrini tereddüt -
süz yerine getirebilecek istikrarlı bir hükümeti zorunlu-www.a
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kılıyordu.Türk egemen sınıflarının parlamentodaki temsilci
lerinin bir araya gelerek istikrarlı bir hükümet oluşturma
ması,emperyalizmin tasvibini görmedi~i gibi,emperyalizme ba 
~ımlı sömürgeci türk tekelci burjuvazisinide endişelendiri= 
yordu.Işte bütün bu iç ve dış nedenlerden dolayı,sömürgeci 
türk tekelci burjuvazisi,emperyalizminde onayını alarak,l2 
EYLUL darbesi ile faşist diktatörlü~\nü gerçekleştirdi.Ger
çekleştirilen sömürgeci faşist diktatörlikle Türkiye veKür
distan daha korkunç bir zulüm eanderesi haline getirildioDa 
ha evvel a~ırlıklı olarak var olan sıkıyönetim Türkiye veKTir 
distanın her köşesinde ilan edilerek,soka~a çıkma yasa~ıK~ 
du.Parlamento ve anayasa bir daha rafa kaldırıldı.Nisbi ö = 
zerk kurumlar da~tıldı.Bakim,saveı atamaları do~dan doe
ruya hükümete ba~larutı.Kazanılmış hak ve hürriyetler gasp e 
dilerek;valilikı~maiyet ve benzeri kurumlar geniş yetkiler 
le dona~ıldı ••• ıntara gerek duyulmadan vur emirleri uygulan 
dı.Gözaltı süresi 50 gün,daha sonra 90 güne çıkarıldı.Böyle 
ce işkeneede,ev baskınlarında,sokak ortalarında devrimciler 
demokratlar,sosyalistler gerekçe gösterilmeden sor;:;usvz sual 
siz gözaltına alındı,işkenceden geçirildi,kurşunlandı ve öl 
dürüldüler.Onbinleree emekçi insan yakalanarak zindanlaraTı 
kabasa dolduruldu.Daral!;açları yeniden kurularak yüzlerce ki 
şi için idam cezası istendi,onlarca idam hükmü infaz edildi 
DtSK,TOB-DER,TOM-DER ve benzeri yüzbinlerce işçiyi,emekçiyi 
kucaklayan demokratik kitle örgütleri kapatıldı.Basın yayın 
üzerine korkunç bir sansür uygulanarak:aydın,demokrat ~aze
teciler,yazarlar işkençeye alındı,cezalandırıldı.Kısacası, 
"terörle,bölücülükle,komünizmle mücadele" adı altında sömür 
geei-faşist terör devletin resmi politikası haline getirile 
rek egemen hale getirildi. -

Ekonomik zamlar furya•ına yenileri eklenerek,emekçiHalk 
larımıza hayat çekilmez hale getirildi.Saydı~ımız bu uygula 
malardevam ederken buna benzer onlarca baskı yasaları,te = 
mel hak ve hürriyetleri ortadan kaldıracak "düzenlemelere" 
girilmiştir.Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) yasası Ola~an 
üstü Hal Yasası,Dernekler,Siyasi Parti ve Seçim ra•alarıToli 
lu Gösteri ve Yürüyüş,Sendikal faaliyetlere ilişkin yasalar 
en gerici bir tarzda dizi dizi tamamlanmaya çalışılıyor. 

Sömürgeci-faşist diktatörlük yaptıklarını dünya ve Tür
kiye kamu oyundan gizlemek içinde bir takım biçimsel uygula 
malarda bulunuyor.Faşist terör odaklarına,işkencelere,sözum 
ona "karşı" oldu~u "ispat" etmek için yandaşları arasından 
bazı kurbanlar seçerek "cezaland:ı.rmaya" çalış:ı.yor.Ama bu kur 
benlık koyunlar dramıda göz boyamaya yetmiyecektir. -

Yaşanılan süreçte,Kürdistanlı yurtseverlerin,proleterDev 
rimcilerin üzerinde durdukları konu Kürdistanın sömürge o = 
lup olmadı~ı de~ildir.Bu sorun proleter devrimciler tarafın 
daa bilimsel olarak açılmış ve yerli yerine oturtulmuştur.
Günümüzde gündemde olan sorun,Kürdistan halkın:ı.n ulusal de 
mokratik mücadelesinin strateji ve taktiklerinin do~ dev 
rimci bir tarzda tespiti ve sa~lıklı bir örgütlenmeye vari
larak mücadelenin güçlendirilerek sürdürülmesi ve zaferle 
taçlandırılmasıdır. 

Ama iddia makamının "devletin hakimiyatı altında toprak 
lardan bir kısmını devlet idaresinden ayırma" gibisindenGer 
çekçi olmayan savlarla bizleri"cezalandırınaya" çal:ı.şmasıKar 
şısında,iddianın do~uluk derecesenin ne oldu~u,hangi an= www.a
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lay~şla hareket edildi~ini ortaya ç~karmak için~Denel ola
rak sömürgecilik,özel darakta Kilrdistan'daki sömürgeci uy
gulamaları aç~klamaya çal~şt~k. 

Kürdistan Lozan emperyalist paylaş~m~yla,dört parçaya
bölünmüş,en büyük parças~ olan Kuzey Kürdistan'da emperya
lizmin onay~yla ~vrkiye Cumhuriyetinin Misak-i Milli s~nır 
larına dahil edilmiştir.Bir ulusu,bir ulusun yıllar boyusü 
ren özgürlük ve ba~ımsızlık mücadelesi daha da ötesi nes = 
nel gerçekler görmezlikten gelinerek Ki~t halkının iradesi 
ve istemi dışında zorla çizilen misak-ı milliye ama sadece 
misak-i milliye bakarak "· •• bu toprrı:darın •• " T.C 'ye ai tOl 
du~nu iddia etmek nesnel gerçekleri rededen bir iddia oı= 
du~ gibi sömürgeci egemen sınıfların tasarruflarının ona
yını,resmi ideolojinin yargı alanına sokulmasının bir gös
tergesidirde. "Do!;! ve Güney Do~ Anadelu Bölgesi" olarak 
adlandırılan ve iddianamade "bir kısım topra.klar" olarakGe 
çen topraklar üzerinde Jürt halkı yaşamaktadır.Bu toprak = 
lar Türkiye'nin de~il baştan beri açıkladı~ımız gibi,Kür
dietan bütününün bir parçası olan Kuzey Kürdistan'dır. 

Sınıfların mücadelesi olan tarihin sayralarına bakıldı 
~ında,başka ulusların topraklarına sahip çıkan devletlere= 
çokça rastlanır.Gene ça~ışı sömürü ve baskı politikaları
na,sömürgeci ilişkilere karşı çıkan,kendi topraklar~ üze -
rinde başkalar1.nın egemenlii;S;i olmadan özgür ve ba~ımsız ya 
şamak isteyen halkların mücadelesini imhaya yönelen o hal= 
kın devrimci,demokrat ve yurtseverlerini "suçlu sandalyasi 
ne" oturtarak "cezalandıranlar" çıkmışlardır.Sonuç ne ol = 
muştur? Tarihte bcmun cevabına rastlamak mümkündürı DünyaE 
zilen halklarının zaferi ve sömürgecilerin at~lması olmuş= 
tur. 

Vietnam,Angola,Mozambik halklarının kararlı ve destan
lar yaratan mücadeleleri ve zaferleri yeterli örneklerdir. 
Bu saydı~ımız ve sömürgeci zincirleri kırarak özgürlü~ne 
ve ba~ımsızlı~ına kavuşan halkların mücadelesi,asıl suçlu
ların,suçlu sandalyesine oturmayı hak edenlerin emperyalis 
tler ve 8ömürgeciler olduklarını dünya halklarının ~özler1 
önünde kanıtlamı?lar ve her gün bir baı;;ka alanda da karı,ıt
lanmaktadır. 

Bu halkların özgürlük ve ba~ımsızlık mücadelesi ne ka
dar haklı ve meşru ise,Kürt halkının özgürlük ve bagımaız
lık mücadelesi de o kadar haklı ve meşrııdur. 

Açıkca görüldü~ gibi,iddia makamının iddianamesinde -
yer verdi~ "devletin hakimiyeti altında bulunan toprakla
rı devletın idaresinden ayırmaya matuf cemiyet kurmak" so
yut bir iddiadır.!ddia makamının iddianamesinin 67 ve 68 • 
sayfalarında ise,"Rızgari ve Ala Rızgsri ör[?.ütleri,Türkiye 
Cumhuriyetinin Do~u ve Güney Do~ Anadolu Bölgesinde Mark
sist-Leninist teoriye dayalı ba~msız sosyalist bir Kürdis 
tan Cumhuriyetini kurmayı amaçlamaktadır,basını yayını hÜ 
susi vasıta olarak amaçlarına ulaşmayı amaçlamaktadır" de= 
nilmektedir.Bu iddia her yanıyla ilginç bir iddiadır.!ddia 
"Türkiye'nin Do!f:u ve Güney Do~ Anadolu .Bölgeai" şeklinde
ifade edilen bölgenin neresi oldu~u,hangi aşamalardan ~ 
çerek Misak-i Milliye dahil edildi~nı bir fikir verebile
cek ölçüde ele aldı~mız kanısındayız.Bu nedenle,yeniden ü 
zerinde durmayaca~ız.Ancak belirtilen iddiadan geçen "Rız= 
gari ve Ala Rızgari örgütleri" ifadesi ile ilgili bazıaç~ www.a
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lamalarda bulunmak istiyoruz. 

Hazırlanan iddianameye bir bütün mlarak baktı~mızda id
dia makamı kendince çabalara girerek,"Rızgari ve Ala Rızgari' 
nin bir "örgüt" oldu~nun,yine "Rızgari ve Ala Rız§ari" der
gilerinin bu örgütlerin yayın O»ganı oldu~tt,bu "orgütlerin 
••• basın yayını,hususi vasıta olarak kullanıp amaçlarına u
laşmaya çalıştıklarını belirterek,iddiasını ispata çalışmış
tır.Qysa 132 sayfalık iddianamenin büyük bir bölümünü yargı
lanan "sanıklara" ve onların soruşturma ifadelerine,isim di
zimlerine,Rızgari ve Ala Rız~ari dergilerinin sayılarında ne 
lerin oldu~nu tek tek ele alan aktarmalara,Komal basım,yayim 
da~ıtım evinin bastırdı~ı kitaplara,gene bu kitapların konu
larına. ve ASDK-D~'lerin tüzi~ ve resmi imzalı açıklama veB
ildirilerine ayrılmıştır.o halde hangi delillerden hareketle 
"Rızgari ve Ala Rızgari" öre;ütlerinden bahsediliyor-." ••• Mark 
sist-Leninist Teoriye dayalı ba~ımsız Kürdistan devletiniKur 
mak"tan bahsediliyor. -

"Hususi vasıta olarak" basım,yayının kullanılması ileDev 
let kurma iddiası. . nasıl bir düşüncenin ürünüdür.Ama iddia
makamı bütün çabalarına ra~en1başka kanıtıara sahip olmadı
~ndan çarpık bir düşünce silsılesi içinde hareket etmiş ve 
132 sayfalık iddianameyi hazırlamakla bütün iddialarının ger 
çeklik kazanaca~ını sanmıştır. -

iddia makamı, "Rızgari ve Ala RızBari" dergilerinin birer 
örgüt olarak kabul etmiş ve lanse ederek bu dergileri okuya~ 
bulunduran hel'kesi de bu. "Örgütlerin" üyeleri oldu~u söy -
lemekle mahkeme heyetini yanlış bilgilendirmekte ve yine yan 
lış bir yer~ sevketmek,yanıltmak istemiştir.İddia sahibinin
iddialarını dol!;rulayacak kanıtlara,suf.' araç gereçlere rastla 
mak mümkün de~ldir.Ancak biz hemen şunu da belirtelim ki, -
suçlanan herkes kendisinin muhatabı oldu~u savlarla ilgiliEl 
bette açıklamaUr~bulunacaktır.Ama hangi açıdan bakılırsa ba 
kılsın,iddiaların tutarsızlı~ı,temelsiz oldu~u,iddianamenin
ise bu unsurlar üzerine inşa edildi~i gözden kaçmıyor.!d~ia
makamınca getirilen dayanaklar incelendi~nde böyle oldu!!;uGö 
rülecektir.Rızgari ve Ala Rızgari,basım konumuna göre bütün-. 
yasal tormaditeleri yerine şetirerek çıkarılan dergilerdir • 
Sahipleri,sorumlu yazıişlerı müdürleri,yönetim yerleri ve ba 
sıldıkları matbaalarının belli oldu~u dergilerdir.Olaki adı= 
geçen der~ilerde,suç unsuru olabilecek açıklamalar,yazılarQ~ 
kabilir,boy1e olunca bu yazı ve açıklamalar,yazılardan kim = 
lerin sorumlu oldu~,yine basın yasasına göre belirtilmiştir · 
rasal olarak çıkarılan bu dersileri okumak,bulundurmak gibi
gerekçelerle "gizli örgüt" üyesi olunmaz, "gizli örgüt" üyeli 
~nden yargılanamaz,cezalandırılamaz.Hele hele gizli örgüt rr 
yeli~inin gerekçeleri olarak,okumaibulundurma gibi şözüm ona 
gerekçelerden sözetmek mümkün de!i dir.Şu veya bu dergiyi o
kuyan her insanın gizli örgüt üyesi oldu~ iddia edilmesi 
nasıl bir mantı~ın tezahürü olabilir?. Bu mantı~a göre,gizli 
örgüt üyesi olmayan kaç kişi kalır?. Demek oluyor ki,iddiaMa 
kamı son derece tutarsız,subjaktif yargılarla hareket ediyor 

Rızgari ve Ala Rızgari dergileri yıllardır Kürt halkı ü
zerinde uygulanan sömürgeci baskıları teşhir etmiş,Kürt hal
kının ulusal demokratik taleplerini dile getirmiş Türkiye ve 
Kürdistan kamu oyuna sunmuştur.Varlı~,dili,ulusai bütünlü~ 
her türlü de~erleri ayaklar altına alınmış,ülkesi sömürgeleı 
tirilmiş,binlerce yi!!;it evladı dara~açlarına gönderilmiş,öl-www.a
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dürülmüş,'cezalandırılmış' ve bugün burada bir kez daha 
'cezalandırılmak' istenen Kürt halkının taleplerini is
temek suç de~ildir.Rızgari ve Ala Rız3ari dergileri be
lirttittimiz · · ve suç olmayacak konuları bilimsel ilke 
lerden ve somut olgulardan hareketle incelemişlerdir.va 
rıldı~ sonuçlar,hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak dere= 
cede do~ oldu~ açıktır.Bu ba~lamda,incelenen KürtHal 
kının taleplerine ve Kürdistanın sömürge statüsüne ba = 
kıldı~ zaman,ileri sürülen görüşlerin ne Kadar nesnel
oldu~ açıktır. 

Adı geçendergilerde işlenen Kürt halkının taleple
rine katılmamak mümkün de~ildir.Bütün bu gerçekler gözö 
nündeyken,iddia makamı,T.O'nin basınla ilgili hükümleri' 
ni hiçe sayarak,Rızgari ve Ala Rızgari dergilerinde iş= 
lenen konulara do~u diyen,adı geçen dergileri okuyan , 
bulunduran herkesi suçlu sandalyesine oturtmuş,a~ ce
zalarla cezalandırılmaları talep ediliyor. 

Aslında iddia makamı,basın yasasına Rızgari, Ala 
Rızgari ve benzeri dergilerin yayanlanmasına olanakTanı 
di~i için büyük bir tahammülsüzlük içindedir.Tahammü1 = 
süzlü~nü gösteren düşüncelerini basın yasasını eleşti 

rerek dışa vurmuştur.Iddianamenin 36.,37.sayfaları söz= 
konusu eleştirileri kapsıyor. 

Basın yasası ve benzeri yasalara yöneltilen eleşti
riler,iddia makamının ileri sürdü~ iddiaların tutarsız 
temelleri olmayan iddialar oldu~uda: göstermektedirQün 
kü iddia makamı kendi iddialarının yasal dayanakların = 
dan bizzat kendiside emin de~ildir.Iddialarının yasalar 
la çatıştı~na,yasalarca ileri sürebilecek iddialar ol= 
madı~na,hatta yasaların kendi iddialarını destekledi~ 
ne inanmamaktadır.Adı şeçen yasalara yöneltilen eleşti
rilerden hareketle belırtelim ki,iddia makamının düşün
ce yapısınıda ortaya koymaktadır. 

Iddia makamı gibi,bütün yasal işlemleri tamamlaya -
rak yayın hayatına başlayan Bızgari ve Ala Rızgari der
gilerini yine ayni adlı"Rızgari ve Ala Rızgari örgütle
ri"nin yayınları olarak,bu derı;ileri okuyan kişileri de 
"örgüt üyeleri" şeklinde sunmak müıa1ı:ün de~ildir.Birkez

daha söyleyelim ki,Rızgari ve Ala Rızgari dergilerince 
işlenen "suçların" muhatabıda bizler olmayız,elamayız • 
Kimin sorumlu oldu~ biliniyor. 

Yukarda tüm şeklini aldı~ımız iddiada geçen,"·~··de 
Marksist-Leninist teoriye dayalı ba~ımsız Kürdistan Cum 
huriyetini kurmak" 1 "basim yayımı hususi vasıta kullanıp 
amaçlarına varmak" şeklindeki ifadelerde birbirleriyle
çelişen ifadelerdir. 

Oya inanıyoruz ki,e~r iddia makamı iddianameyiHa
zırla:madan önce bir zahmete katlanıp,Marksist-Leninist 
teorinin ne oldu~u,marksist-leninist teo~iye dayalıo
larak devlet kurmanın nasıl ve hangi amaçlarla gerçek -
leştirildieini,Marksist-Leninist teorinin hangi çözümBi 
çimlerini öngördü~nü ve ne anlama geldi~ini araştırs~ 
dı ve subjektif düşüncelerinden de birazcıkta olsun a - , 
rınsaydı (böyle bir davranış elbette beklenemez) belkide 
kendisi açısından daha sa~lıklı sonuçlara varabilir,id• 
diasınıda ona göre saptayabilirdi. · www.a
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Marksist-Leninist teoriye göre,ezilen somurge ulusların 
devlet kurma hakkı,hak olarak mutlaktır.Ama bu mutlaklıktali 
hareketle devlet kurmayı mutlaklaştırmak ya da bu hak..ltı il
lede her halük&rda kullanmak gerekmez.Qünkü devlet kurmaHak 
kıyla bu hakkı kullanmak ~arklı şeylerdir.Kaldı ki,ezilen ~ 
lusun kendi kaderini,ulusların kendi kaderlerini tayin etme 
ilkesine göre tayini hakkı,sadece ba~ımsız devlet kurmaktan 
da ibaret de!!;ildir.Bunun yanında,i'ederal ya da özerk bir ya 
pı seçme hakkı da vardır. -

~alklar~n karşılıklı çıkarlarına,güven ilkesine,özellik 
le ezen ulusun emekçi sınıf ve tabakalarının,ezilen sömürge 
ulusun emekçi sınıf ve tabakalarına verece~i güvene ba~lı o 
lup,yaşanılar objektif şartlar göz önünde bulundurularak,er 
zilen halk,tezahür eden ya da edecek olan özgür iradesineGö 
re, istedi~i . . ..:.. seçimi yapabilecek, böylece sözkonusuBag 
kını kullanacaktır.Demek ki,devlet kurma hakkı ve bu hakkın 
hangi yönde kullanılaca!!;ı,iddia makamının yaptı!!;ı gibi nes
nel durum bir taraia bırakılarak subjektif ve mistik düşün
celerle belirlenemez.ŞUnu da belirtelim ki,ezilen ulus sos
yalistleri ile ezen ulus sosyalistlerinin görevleride fark
lıdır.Ezen sosyalistlerinin görevi,ezilen sömürge ulusun ba 
~ımsız devletini kurması gerekti~i yolunda propaganda yapmik 
iken,ezilen,sömürge ulus sosyalistle~inin görevi ise,birli
!!;in propagandasını yapmaktır. 

Marksist-Leninist teoriye göre,devlet kurma hakkı,ezen 
ve ezilen ulus sosyalistlerinin görevleri böyledir.Biz konu 
ya oldukça kısa ve kaba hatlarıyla deGindik.Marksist-~nirii 
st teorinin ön gördü~ perapektire ba~lı darak hemen şu so= 
runun cevabı arammalıdır:Acaba Kürt halkının d~u nedir 1 
Yaşanılan süreçte Kürt halkı henüz özgür iradesini belirt -
miş detildir.Bu gerçe~e ra~men,iddia aakamı peşin yargıl~ 
da,kehanetlerde bulunuyor.ŞUnuda söyliyelim,ezen ulus pro -
letaryası,emekçi tabakaları ve onların adına yola çıkan po
litik organizasyonlar kendilerine düşen ~örevleri yerine ~ 
tirmezlerse,bu durumda Kürdistan halkı gunün özgül ve evren 
sel gerçekleriyle çakışan şartlar muhacenesinde görevini ye 
rine getirecektir. -

(Asıl metinden bir satır okunamadı). 

Di!!;er yandan,ulusal kurtuluş s~•oinde bulunan sömürge
halkların mücadelesine. çeşitli sınıfları temsil eden poli -
tik organizasyonlar katılmaktadır •• Mücadele sürecinde hangi 
sınıf,önderli~i ele geçirir,mücadeleye damgasını vurursa,k
urtuluştan sonra oluşacak yapıda önderli~in temsil etti~ı 
nıfın ekonomik-politik çıkarlarını koruyan bir yapı olacak= 
tır.Yani ulusal kurtuluş mücadelesinde önderli!!;in burjuvazi 
ya da proleteryada olması,adı geçen sınıfların çıkarlarını
temsil , edecek ekonomik-siyasal mekanizmaların kaderini
belirleyecektir.Burjuvazinin qtkarlarının tekabül edece!!;iia 
pı kapitalist devlet,proletarya· içinse,bunun aksi olan sos= 
yalist devlettir.Buna go):oe;iddia makamı iddia etti~i 11ba~ı.!!!. 

sız Sosyalist Kürdistan devleti" ifade8iyle,gelece~e iliş -
kin kehanetlerde bulunmuş.Şimdilik sonucu belli olmayan şez 
leri şimdiden yargılamaya kalkıtıyor. 

öte yandan,"hususi vasıta" olarak basın yayını kullan
mak şeklinde geçen ifade,ilginçli~--kadar,gülünçtür.Bunun 
ciddiye alınabilecek bir y·anı yoktur.Devlet · www.a

rs
iva

ku
rd

i.o
rg



-106-

kurmayı önüne koymuş olan bir gizli örgüt,"acaba yalnız hu
susi .,•~ı~.a. olarak" basın yayımla amacına ulaşJl.'~!ddia makamı 
nın belirti~ amaca vermenın nasıl ve hangi araçlarla ~im = 
kün olabilece~ini aslında iddia makamıda gayet iyi bilir.ö,z 
le sanıyoruz ki,iddia makamı başvurabilece~ başka araçla
ra rastlamadı~ içinVhususi vasıta olarak basım yayımı kul
lanmak" diyerek,iddiasının zevahirini kurtarmak hesabında • 
De~ilse ve mangi araçlarla devlet kurmak mümkiin olur,bunu
da bilmiyorsa neden sözkonusu iddiayı ileri sürerek,do~u -
lanmeme külfetini göze alıyor. 

Biz burada "hangi hususi vasıta olarak" devlet kurma so 
rusunun ayrıntılarını tartışmay·aca~z.Aına iddia hakkındaSöZ 
leyeceklerimiz henüz bitmedi.İddia makamının bir çırpıda 
"gizli örgüt" diye ilan etti!!;i Rızgari ve Ala Rızgari dert;! 
leri,de~il yukardada çerçevesinin ne oldueunu vurguladı!!;ı -
mız Marksist-Leninist T&oriye dayalı devlet kurma,ezilen sö 
mürge halkların ulusal kurtuluş savaşı ile olur.Ezilen sö = 
mürge halklardan biri olan Kürt halkının kaderide bizzatKürt 
halkının kendisi tarafından tayin edilecektir.Bunun sonucu, 
Ba~ımsız Sosyalist Kürdistan mı olur,ya da başka bir şeymi 
olur? Yine bunun yanında Kürt halkının kendisi tayin edecek 
tir.Qyleyse iddia makamının bu iddiasıyla neyi tayin etmek
istiyor? 

Anti-Sömürgeci Demokratik Kültür Derneklerine yönelti -
lan iddialara geçmeden önce,ASDK-DER'lerin birer demokratik 
kitle örgütleri olması nedeniyle,genel olarak demokratikKit 
le örgütlerinin ne oldu~unu,demokrasi mücadelesi içinde kan 
disine düşen görevleri hangi biçimde yerine getirdi~ne i= 
lişkin bir paraerer açmak istiyoruz. 

Her demokrasi bir diktatörlüktür ve damgasını taşıdı!!;ı 
sınıfın hizmetindedir.Burjuva. demokrasisi,proletarya veDi
!!;er emekçi tabakalar için nasıl bir diktatörlükse;proletar
ya demokrasisi de,burjuva sınıfı için bir diktatörlüktür.Bu 
açıdan da günümüz ça!!;daş toplumlarına bakıldı~ zaman iki 
tür demokrasinin işlerlikte oldu~,üretim araçları üzerind~ 
ki mülkiyetin toplumsal mülkiyet oldu~u toplumlarda prole -
ter demokrasisinden söz edilir.Aksi üretim ilişkilerinin ve 
üretim araçları üzerindeki mül~etin özel mülkiyet olması
halinde de burjuva demokrasisinden bahsedilir.(Burjuva de -
mokrasisi,kapitalizmin tekelci evreye ulaşmasından sonra,ye 
rini siyasi gericili!!;e bırakmıştır) .Biçimi ve özü ne olıırsi' 
olsun her demokrasi işlevini sürdürebilmek için bir çok ku
rualar oluşturur.Sınıflı toplumlarda,karşıt sınıfların müca 
delesi hiç bir zaman durmaz.Mücadelede var olan boyuta uy = 
gun düşen araçlarla,saptanan hedefe do~ faaliyetler sürdü 
rülür. -

Demokrasi mücadelesinde,demokratik kitle örgütleri bi -
rer araçtır.Bu araçlarla ekonomik-demokratik mesleki özlük
sorunlarının çözümü dol1'ultusuri4abazı kısa vadeli çalışma
lar jrapar.Bu nedenle,demokrasi mücadelesinde,demokratik kit 
le örgütlerinin önemi küçO..eneaiyeoe!i gibi,abartılmamalı= 
dırda.Mevcut koşullarda septanabilecek sorunların esas çöz~ 
mü ise,şüphesiz ezilen sınıf ve tabakaların genel politikMU 
cadelesine,iktidar mücadelesine tabidir.Ezilen sınıf ve ta= 
bakaların 1ktidar mücadelesi uzun vadelidir.tktidar,ezilen 
sınıfın mücadelesini örgütlü bir hale getiren ileri unsurla 
rın oluşturdu~ siyasal organizasyonların fiili aracılı~ı -www.a
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ile saıtlanır. 
Çeşitli özlük,egitsel,mesleki,ekonomik,demokratik sorunla

rının ortak oldu~ sınıf,katman ve meslek:taşilıarın bu sorunları 
nın çözümü için yan yana selerek oluşturdukları örgütlere enGi 
nel anlamıyla demokratik kitle örgütleri denilir.Bu örgütler -
bünyesindeki ;topluluklara göre de statü kazanırlar.Demokratik 
Kitle örgütleri mahalli oldukları gibi,ülkenin genelini kapsa
yabilme imkanınada yaratabilirler. 

Ö~enci-İşçi-Köylü-Gençlik ör0ütleri,kooperatifler,birlik
ler v.s. gibi adı geçen,emekçi tabakaların olu:!?turdukları ör -
gütlerin demokratik karakterinin ölçüsü ise,işçi sınıfı ve e -
mekçi tabakalarının mücadelesinin yanında olmak,bu mücadeleye
genel politik önderli~e tabi olarak katılmak için,kapsamındaki 
toplulukların güncel,kısa vadeli sorunlarını demokratik plat -
formda çözmeye çalışmak gibi bir çok özelli~inin olup elmadı~ı 
dır.Yapıları gere~i homojen olmayan demokratik kitle örgütlerı 
nin,demokrasi mücadelesi içindeki yeri ve konumu kısaca b~ şe= 
kilde özetlenebilir. 

Türkiye'de dernekler kanununun öngördü~ işlemleri ve bel
geleri tamamlayarak kurulan,amacını [5l!rçekleştirmek için yapa 
ca~~ faaliyetleri tüzüklerinde belirtilen derneklerde lUkarda~ 
açıkladı~ımız niteliklere sahip olsa,demokratik kitle örgütle
rinin genel ve öz~l nitelikleriyle aynılık içinde iseler,birer 
demokratik kitle örgütü olarak ele alınırlar. 

İaptı~ımız açıklam~lar ışı~ında ABDK-DER'lere bakarsak, tla' 
şaca~ız sonuç elbetteki demokratik bir düzeydir.ABDK-DER'ler 
dernekler yasasının öngördü~ tüm belge ve işlemleri tamamıaya 
rak faaliyete başlamış,faaliyetlerini nasıl ve hangi araçlarla 
yürütece~ni ilgili tüzük maddelerinde ortaya koymuş yasal der 
neklerdir.:tddia makamı kendince bir takım F.•lııı;• ve "delil"
lerle ABDK-DER'leri, "Bızgari ve Ala Rızgarı örgüt üyeleriilin -
kurdukları legal dernekler" biçimindeki ifadelerle,yine iddia
makamına göre,birer gizli örgüt olan aslında yasal konumu bel
li ve legal bırer dergi olan Rızt;ari ve Ala Rızgari ile "gizli 
ili~kili• olduklarını ileri sürüyor. 

Denilebilir ki,iddia makamı bu konuda hayli çaba sarfetmi~ 
tir.Ama bdtüd çabalar iddia makamını do~ulayabilecek deliller 
elde etmeye yetmemiş.Çünkü iddia makamının gizli örgüt olarak
sunmaya çalıştı~ı Rızgari-Ala Rızgari dergilerinin yasalitesi 
ortadadır.Durum böyle iken,yasal olan ABDK-DER'lerin yine ya -
sal olan Rızgari ve Ala Rızgari dergileriyle ne tür bir gizli 
ilişkisi olabilir.lddia makamınca üyesi oldu~uzun ileri sü -
rüldü~ Bızgari ve Al~ Rızgari "ör~tleri" iddiasını yeniden 
ele almıyaca~ız.Bu konuya ileili bolümde de~inmiştik. 

İddia makamı iddianamenin 56.sayfasında Dernekler Kanunun
dan bahsetmek ••• ~asıl metnin fotokopisinde bir satır okunamadı) 
11 ••••• örgütün bazı faaliyetleri için bir binaya ihtiyacı olmak 
tadır ••• Dernekler Kanununa göre,şekleD bir dernek kurulmaktave 
bir bina kiralanmaktadır.Esasında · · örgüt evi olan bu
bina ••••• yapaca~ı eylemlerden önce hazırlık bu dernek binasın 
da yapılmaktadır" der.tddia makamı sık sık "yasal boşluklardaii 
faydalanma" ifadesini kullanmıştır.Bundan hareketle kendi dü -
şüncesine göre,boşlu~u buldu~ yasaları eleştirmiştir.İlgili 
yasalardan birıside,Dernekler Kanunudur.Yaptı~mız aktarmada ~ 
çen "örgüt" kavramından ise Rızgari ve Ala Rızgari dergileri -
kastediliyoroAcaba yasalardaki boşlu~ yanlızca iddia makamı 
mı bilmektedir?. Yalnız iddia makamı mı keşfetmiştir?Bilmiyo -
ruz ama,bu boşluklardan çok yakınıyor.Qünkü iddia makamına gö
re ner ne olmuşsa yasal boşluklardan olmuştur.Çünkü bu boşluk
lar yasal dergilerin yayınlanmasından,gizli örgütlerin do~as~ www.a
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nalyasal dc!'neklerin "ille;:;al örsüt üyeleri" taraf'ından kır 
ru masına,böylelikle ihtiyaç d,ı.yulan 'gizli örgüt evlerinin• 
ol.ısmasına, bu evlerin 3izli ör;3iitün yapaca~ı eylemlerin pl
anlanması ve "ylcm öncesi hazırlıkların yapılması için,kul
lanılmasına müsaade etmiştir.Bu durum,iddia makarnının psiko 
lojisini ortaya ko~~yor.Iddia makamı için fobi haline 3elen 
"yasal boşluklar",iddia makamını nasıl bilimsellikle ilgisi 
olmayan,adeta kurgu üriinü eaptamalara götürdü~ açıktır.Ne
dense Rızgari ve Ala Rızgari ör~ütleri,ihtiyaç duydukları -
her ör~üt evine 1dernekler yasasına göue şeklen bir dernek 
knrarak ••• bir bina kirailıamayla kawşmuş,nedense demeye ::;er
ek yok,iddia makamı baska bir "ör::;üt evine" rastlamadı!!;ı i
çin,hazır dernek binalarını "ör3üt evi" diye ilan ederek,hem 
nedeni koymuş ve hemde nasıl bir keşif oldu~unu ortaya koy
muştur.İddiaya c;öre,birçok il ve ilçe de faaliyet gösteren
Rızgari ve Ala Rızgari ör3ütlerinin ASDK-DER binalarından 
başka Örüüt evinin olmayışıdır.Peki örgütün yapaca~ı eylem
öncesi hazırlı~ın bu binalarda (ASDK-DER binaları) yapıldı
~ını belirten cümleye ne demeli? !ddia makamı hangi eylemHa 
zırlı~ının yapıldı~ını nasıl ispat etmiştir?Bütün ASDK-DERT 
lerle ilgili böliimlerde hangi eylemlere rastlanıldı~ı açık
tır(:).Gizli örgütlerin yapaca~ı'eylem öncesi hazırlı~ın•te 
sipiti var ise e~er,iddianameye alınması unutulmuşmudı~?ioK 
sa? ASDK-DER' ler le ildli bölümlerde ASDK-DER tüziiklerinin
kaç madde oldu~ 1 tüzük amaç maddesi uzun uzun açıklanırken, 
yapılan polis baskınlarında kimlerin yakalandı~ı listeleröa 
linde belirtilirken,herhangi bir eylem öncesi hazırlık tes= 
bitinden ve bunu kanıtlayan delilden bahsedilmemiştir.ŞUnu
da söyleyelim ki,zaten ABDK-DER'ler kurulduklarından itiba
ren ne kadar .raaliyet e;iisterip daha sonra faaliyetten men e 
dildi~i iddia makamıncada bilinmektedir.Ama ASDK-DER hiçbir 
çalışma yapmamıslar demiyoruz.ASDK-DER'lerin amaçları do~ -
rııltusunda faaliyet göstermeleri ,ASDK-DER' lerin varlık şar
tıdır.Çünkü hiç bir çalışma yapmasınlar diye açılmamışlar -
dır.Yaptıkları tüm çalışmaları,amaç maddelerine tabidir.Ya
pılan çalışmalar e;erekli resmi bildirimler yapılarak alınan 
izinlerle yapılmıştır.ASDK-DER'lerin yasal olması,tüzel ki
şili~nin olması böyle oldu~u göstermeye yeterlidir.İddi
anamede de gösterildi~i gibi,ASDK-DER'ler yapılmasını karar 
altına aldıkları çalışmaları yapmı~lardır.Çalışmaların çok
lu~ ya da azlı~ı açık k&ldıkları süreyl3 orantılıdır.ASDK
DER'ler tüzüklerinde saptanan amaca varmak için hangi -araç
larla faaliyet gösterecekleride açıktır.Ancak ASDK-DER'ler 
amaçları do~ultusunda tüzükte geçen ve yapmayı öngördükle
ri tüm faaliyetleri yapmamışlardır.Zaman zaman çeşitli sor 
unlara ili~kin olarak bildiriler,el pulları ya da küçük e= 
batlı duvar pulları hazırlamış ve gere~i yapılmıştır.Bu ça 
lışmaların dahi tüm ASDK-DER'lerce yapıldı~ biliniyor.~ 
kü her ASDK-DER kurulduktan kısa bir süre sonra kapatılmıŞ 
ya da süresiz olarak faaliyetten men edilmiştir.Böylece de 
ABDK-DER'lerin önlerine koydukları çalışmalar,denilebilir
ki tümden engellenmiştir. 

Bütün demokratik kitle örgütleri ~ibi,ASDK-DER'lerde~ 
san temel·hak ve özgürlükleri,uluslar arası insan hakları 
evrensel beyannamesi,birleşmiş milletler cemiyetinin ileri 
ci ve demokratik muhtevalı hükümlerinin teminatı ve T.C a= 
nayasasının ör~ütlenmeye ilişkin hükümlerine d~anılarakKu 
rulmuş birer demokratik baskı araçlarıdır.ASDK-DER'lerinKU 
rıılmalarJ.na kaynaklık eden Türkiye ve Kürdistandaki sosyO:: 
ekonomik ve siyasi durnmdur.ASDK-DER'lerin demokratik kit
le örgütlerinden biri olmasının getirdi~i platformda,özgül www.a

rs
iva

ku
rd

i.o
rg



-109-

ve evrensel boyutlarda sahir olması Gereken ve sahip oldu
~u nitelikleri şu şekilde özetleyebilirjz. 

- ABDK-DE;R' ler ,halkımızJ.n devrimci-demokratik de~erle 
rini,folklor,kültür ve sanat eserlerini,ilerici muhtevaya
sahip Geleneklerini titiztil~korumaya ve ~eli~tirmeye çalı
şır. 

- ABDK-DER'ler,Ttirkçe ve Kürtçe olarak yayınlanan dev 
rimci,demokratik mııhtevalı yayın organları üzerindeki bas= 
kıya ,yayınlanmalarının engellenmesine ,demolf.r.<ıtik kitle ör
gütleri üzerindeki baskıya karçıdır. 

Ülkemizi sömi~gele~tiren,yeraltı ve yer üstü zengin 
liklerimizi talan,ya1!;ma ve gasp eden sömür3eci eger1en sın'i'f 
lara ve onların işbirlikçilerine karşıdır. -

ABDK-DER' ler ,milyonlarca insanın imhası, sömiirülmesi 
ve söz yaşları üzerine :erçekle~tirilen faşizme,faşist bas 
kı ve uygulamalara;ırkçılı~a,şovenizme,asimilasyona karşı= 
dır. 

ABDK-DER'ler,bütün dünya ezilen,sömür0e ve ba~ımlı
halkların baş belası olan kapitalist-emperyalist-sömürgeci 
boyunduru~a kar;.ıdır. 

- ABDK-DER'ler.üretim güçlerinin önünde birer engel o
lan feodalizme,kapitalizı:ıe karşıdır. 

- ABDK-DER'ler,dünyanın neresinde olursa olsun sömür
gec~li~e-emperyalizme-faşizme ve feodalizme karşı mücadele 
verıtıiş,miicadele halinde olan tüm ilerici devrimci hareket
lerin,ulusal kurtuluş hareketlerinin,proleter devrimci ha.;. 
reketlerin mücadelesinin mirasçısı ve destekleyicisidir. 

ABDKrDER'ler,Ulusların Kendi Kaderlerini Kendileri
nin Tayin Hakkı ilkesinin içeri~ine özgül ve evrensel bo -
y'.ıtlarıyla katılır,saygı duyar ve bu u~daki mücadeleleri 
destekler. 

ABDK-DER'ler,Kürt halkının anti-sömürgeci demokra
tik devrim ve sosyalizm mücadelesinin yandaşı ve destekle
yicisidir. 

Yukarıda niteliklerine ve kurulmasına kaynaklık edenKo 
şullara.karşı olarak,de~işik tarihlerde ve de~işik alanlar 
da kurulan,oluşturulan ABDK-DER'ler arasında herhangi bir
ilişkiden sözedilemez.Berhangi biralandaki ASDK-DER merkez 
olarak kabul edilip,di~er ABDK-DER'leri merkeze ba~lı şube 
ler şeklinde kabul~mek mümkün de~ldir.Yani ABDK-DER'ler= 
in tek merkezden idare edilmesi gibi bir yapısı yoktur 1fe
derasyon de~ildir.ABDK-DER'lerin tüzükleride birbirların -
den farklıdır.Böyle olmasına karşın,ABDK-DER'lerin demokra 
tik devrimci yanından kaynaklanan ortak niteliklerinin oı= 
ması mümkündür.Bu ba~lamda birbirleriyle olduSil gibi,di~r 
d'!'•aokratik kitle örgütleriylede güç ve eylem birliklerine 
Gidebilir.Tüm demokratik kitle örgütleri ve ~DK-DER'le~e 
elbetteki kendi çizgilerinde olmak üzere anti-aömürgeci,an 
ti-emperyalist,anti-faşist ve anti-feodal mücadeleyi öngO: 
rür,işte ortak yan buradadır.Belirtelim ki;bu ortak yanTüm 
demokrat,yurtsever,devrimci ve sosyalistlerin de ort~ ya-www.a
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nı oldu~ ~ibi,birleştirici unsurdurda. 
Dolayısiyle 1 sömürgecili~e,emperyalizme,faşizme ve feo

dalizme karşı mücadele görev olarak karşımıza çıkar.O.,ley
se ABDK-DER'ler arasında açıklanan çerçevedeki ortak yanın 
olması,hukuki olarak hiçbir şeyi açıklayamaz.Herhangi bir 
iddianın kanıtlanmasının tescili olamaz. 

İddia makamı iddianamesinde ASDK-DER'lerin,D.D.K.O ve 
Ankara DDKD'nin devamı olduklarını açıklamış,bunun ASDK-DER 
lere iliskin iddialara delil olabilece~i umuduna kapılmış
tır.ASDK-DER'lerin adı geçen demokratik devrimci ör~ütle -
rin devamı ya da mirasçısı olması kadar do~al ne olaoilir
ki?.Bu do~udur.ASDL-DER•lerin b~ saydı~ımız nitelikleriVe 
devrimci özünden kaynaklanır.Bu özelliklerin suçlanmasıMan 
tı~a sı~az,dolayis~yla üzerinde uzun boylu durmayı gerek= 
li görmüyoruz. 

Iddia makamı,ASDK-DER'lerin Rızgari ve Ala Rızgari ör
gütlerinin üyelerince kurcılan legal dernekler oldu~ iddi
asını neye dayandırmakta ve hangi kanıtları göstermektedir 
Bu "kanıt"lara bakalım. 

iddianamenin 39.sayfasında şöyle deniliyor:Rızgari der 
gisinin 4.sayısının çıkmasından sonra,ASDK-DER'ler kurul= 
muştur.iddianamenin 37.sayfasında ise:Rızgari dergisinin4. 
ııayısında ••• " örgüt üyeler;ine talimat verilmekte" denili
yor. 

Evvela Rızgari dergisinin 4.sayısı. .genel ola:!:'ak De -
moltratik Kitle Orgütlerinin niteliklerine dettinerek bu ör
ı:ı;ütlerin hangi tabakaları kapsamlarına aldı~ını,bu tabaka
ların sorunlarının demokrasi mücadelesi içinde nasıl çözü
lece~ne ilişkin perspektifler açtı~ını söyliyelim.Adı ge
çen dersi sayısındaki ~örüşlerin herkesçe bilindi~ini ve 
benzeri başka birçok yayında da açıklandı~ınıda söyliyelim 
Bu ~örüşlerin açıklanması,direktif ve suç olmaz.E~er "siz
li örgüt" U;relerine verecel:!;i talimatları iddia makamının -
hiçbir araştırma ve soruşturmaya ihtiyaç duyulmadan eleGe
çirilebj.lecek biçimde açık veriyorsa,bu nasıl "gizli örgüt" 
oluyor,anlayamadık.Gizli örgüt üyelerine verece~i talimat
ların gizlenmesi gerekmez mi? Şart de~ilmi? Görüyor•ız ki ,i 
ddia makamının her iddiası kendisini tekzip ediyor.Sanki -
Rızgari dergisinin 4.Sayısı olmazsa hiçbir demokratik kit
le örgütü bu arada hiçbir ABDK-DER kurulamazmıydı? KimseDe 
mokratik kitle örgütlerinin ne oldu~unu,nasıl çalıştı~ını
bilemezmiydi?Kaldı ki dergi sayısı çıkmadan önce ~~ulanAS 
DK-DER'ler olmuştur.ASDK-DER'ler "talimat"lara :;öre de~il';" 
kendi niteliklerinin ve tüzüklerinin öngördü~ şart ve ku
ralları gere~i kurulmuş demokratik kitle örgütleridir. 

Iddia makamının "talimatlar verilmekte" yol·.mdaki, "de
liller üzerinde durulabilecek bir gizli örgüt" ilişkisini 
açıklayabilecek kaynak olmaktan uzaktır.Rızgari dergisinin 
4.sayısıda di~er sayılar gibi yasaldır,yasal olan bu dergi 
sayıaıds ~izli örgütle ilişkiyi açıklayan bel88 olamaz.~ 
kü örgüt uyelerine talimat verdi~ iddia edilen dergi say1 
sı henüz "örgüt üyelerine" ulaşmadan ilgili organıara ula= 
şılıyor,yoksa basın yasasını eleştiren iddia makamı,basın 
yasasının bu konudaki hükümlerini bilmiyor mu?Şunu soralım: 
"Denetim organı nasıl oldu da adı geçen der::;ilerin 'örgüt 
üyelerine talimat verildi~ini' tespit edemediler.Acaba or
ganlar tespitleri yapmamakta,iddia mP1·amı kadar uyanık ve 
yasaları onun kadar bilmediklerini m. sergilediler?Hiçte www.a
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sanmıyoruz.Ama iddia makamının tavrı,denilebilinirk; böyle gösterme sevdasının sonucudur.Konu ettitirniz iddiaya i 
li<:ıkin olarak "delil"ler olsa olsa iddia makarnının bu sev 
dasını ispatlayabilir. -

!ddia makamı iddianamenin 40.sayfasında ".ASDK-DER'lerin kuruluşu Rızgari der~isinin 4.sayısında ••••• haber ola rak verilmiş •••• dernek başkanının •••• yaptı'~·ı konuşmanın -; tüm metni verilmiştir.ASDK-DER'lerin RızGari örgütünün le gal kuruluşu oldu~u gerek dernekte arameda ele geçen der= b!,pankart,bildirilerden gerekse Rızgari dergisi 4.sayı -
sındaki haberlerden,bildirilerde kullandı~ ifadelerdenKa sinlikle anlaşılmııktadır." :Bu açıklamaya göre,iddia maks= 
mının yukarda inceledi~imiz deliii dıgında kalanları böylece sıralamak mümkündür. 

a- ASDK'den bazılarının kuruluşu ve baı;k:ınlarının (Er 
gani,Diyarbakır) yaptıkları açıklamaların Rızgari dergi= sinde tam metin olarak verilmesi. 

b- ABDK-DER'lerde yapılan aramalarda ele geç~n;Rızgari,Ala Rızgari dergi ve broşürleri,Komal basım,yayım veDa 
~ıtımının kitapları ve benzeri materyalın bulunması. -

c- ASDK-DER'lerce yayınlanan bildirilerde ve adı 3e -çen dernek yöneticilerinin konuşmalarında:Rızgari,Ala Bız gari dergilerinin kullandı_ıtı ifadelerin benzerli!!;i. -
Sıraladı~ımız bu maddeler ışı~ında konulan bu dayanak 

ları tek tek ele alalım. -
a- Her ABDK-DER yöneticisi kendi konuşma ve açıklama

larına karşı,şahsi düzeyde sorumludurlar.T.C yasalarınaGö re,suçun şahsili~i prensibide böyle öngarür. -

Yapılan açıklama ya da konuşmalara ilişkin sorumlu ki 
şiler elbe~teki gerekeni söyliyeoeklerdir.Açıklama ve ko= 
nuşma metinlerinde suç unsuru olabilecek beyanlar varseVe 
"suç" oldu!l;u sabit görüldüt!;ünde ise,mahlı:eme heyeti sere~ ne karar verecektir,bunlar bilinir,iddia makamınca da gayet iyi biliniyor.AS:ı;lK-DER'lerin kuruldu~nun haber olarak verilaaside yine bir delil olarak verilmiş,iddia maka
mının bu delillerle hiçbir yere varamadı~ı açıktır.Rızgari Dergisi yayın hayatına girdi~inden beri haber vermiş -tir.:Bir derginin haber veremiyeoe~ine ilişkin bir hükmün 
basın yasasında yer almadı~ını söylemeye gerek yok.Ama id dia makamı,Rızgari ve Ala Rızgari dergilerinin bütün say1 
larını taramış,işine eelen ve kendisine göre iddiasınıDo! 
ruladı~a inandı~ı haherleri seçmiştir.Anılan dergilerde yayınlanan konuşma metni açıklama ve haberlerin ABDK-DER'lerin Rızgari ve Ala Rızgari örgütlerinin legal derne kleri oldu~un kanıtı olamaz,olsa olsa her demokratikKi~ le örgütünün do~al olarak yapması gereken görevlerindenl31 rinin ASDK-DER!lerce yapıldı~ının kanıtı olabilir. -

Her demokratik kitle örgütü sesini,konumunu,çalışmala 
rını,amacını geniş halk kitlelerine,devrimcilere,sosyalist lere ulaştırmak ister.:Bunun için araçlara ba~ur,basın= 
yayın bu araçların belli başlılarındandar.ASDK-DER yöneti cilerinin açıklamaları Rızgari dergisi 4.sayısında çıkma= 
sından dolayı nasıl Rızgari dergisine "gizli örgüt" adı 
vermeyecekse,açıklama ve haberleri verebilecek di~er dergileride gizli örgüt haline getiremez.ASDK-DER'leri de o "gizli örgütlerin", "örgüt evi" ya da lagal derne~ olabi
lece~i,bu dayana~a göre mahküm olamaz. 

Ama daha evvelde iddia makamının ihtiyaç duydu~u baş-
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ka dayanakları bulamadı~ı için,böyle davranma ve saptarna
lara varma fobisine kapıldı.~'·ını söylemi ";<tik. 

Anla:;:l.hyor ki, b:.ı "delil "1e iddia ı::aka"'ının i"?ine ya
ramıyor,delil olmakla da ilirykisi yoktur, 

b- ASDK-DER 1 ler:i n d'=rnek binalarında yapılım era:~aler 
da ele ~eçirilen çe;itli kitap,dC?r;:;i,broşür ve benzeri ya 
yınların hepside T.C yasalnrına göre çıkarılmış yasal ya= 
yınl::.rdır. 

özel olarak Rızeari ,Ala Rız;:;ari der;:;ileri, broşi_irJ.er:i. 
ve Komal imzasJ.nı taşıyan kitap,brc:;:iir,t:lkvim,afi-ı v.b.Ma 
teryallerin bulnnmasJnı,iddia makamı tarafından "c;izli ôr 
e{it evi" olarak nitelendirilen ASDK-DER binalar-ında yal = 
nı~ca adı geçen "mevkute"ler det';il,her cinsten olmak üze
re çokça devrimci demokrat muhtevalı klasik kitap d<ıre;ivb. 
yayınlarda bnlıınmuştur.Bunlar arasında sözc;el:Lmi Ôz::,'"iirlük 
Yolu,Halkın Kurtulnşıı,Halkın Yolu,ürün der;:;isi ;:;ibi derc;i 
lerde yakalanmıştır,!ddiA makamının mantıtı ile hAre~At e 
dilirse ,içinden çıl:ıb~ayacak bir sonuca varılır.Çlinkü id= 
dia makamı yasal der;:;ileri "gizli örgiit" ve bu yasal der
zilerin sahip ve sorumlu müdürlerini de söz konusu edilen 
gizli örı;ı:itlerin kurucusu ve yöneticileri olarak işledi

(!ine göre ,ASDK-DER 1 lerde hAn;:;i derc;iler yakalanmJ.şsa ,ASDK 
DER!lerin gizli örgüt haline <;etiren derc;ilerin b:irer"ör= 
güt evi" olması gerekmezmiydi,Kurucu ve yöneticilerininde 
o gizli örgütlerin üyeleri olması 0erelaııezmiydi?. Bu dur
umda ASDK-DER'ler kaç "gizli örc;ütün","ör;:;üt evi" olaca~ı 
nı iddia makamı hesapladı mı? -

ABDK-DER'lerin birer demokratik kitle ör;:;ütleri ola -
rak niteliklerini ve yasalitesini işlemi:;:tik.ASDK-DER'),.er 
çalışmaları için ihtiyaç duydu~u kitap,der;:;i,broşi.ir,c;aze
te v.s. gibi yayınl. temin eder ve bulnndurur.!htiyaç dt~ı 
lan yayınların muhafaza edilece~i yer ise,şüphesiz ki,ASi'i"~ 
DER binası ya da okUma salonu olacaktır. 

Genel olarak devrimci demokratik yelp:,.zedeki yayınla
rın avına çıkan !>Olis ,yaptı~·ı b2skınlardan ASDK-DER 'lerde 
ki tüm ki taplarıibaşka bir deyi!'ılP. tiim yayınları hattaGilii 
lük gazete arşiv eride dahil olm~Jlr iizere "yasak yayın" dl' 
ye müsadere etti.Daha sonra ise,hazırladıtı;ı diizmece tı.ıta= 

naklarla iddia makamıarına devretti.Böylece ba~layan yar.
gJ.lama' kampanlarında ;:;erekçesiz alıkonulan bıı yayınlar de 
lil olarak sunulurlar. -

!şte iddia makamının delilleride bu tiirden deliller -
dir.!ddia makamı altında yasaklı~ını belirten imzanın ol
madı~J. hiçbir mevkuteyi gösteremez.Olabilir ki,bazı yayın 
lar hakkında toplatma kararlarJ. ç~artılmıştır.Bu dı~umda 
da toplama kararını çıkaran organ,basım-yayım-datıtım bü
roları,kitapevleri dışında kalan tüm ev,işyeri ya da şah 
si veya kurum kitaplıklarını aramaya mı tabi tutuyor? -

Karar konusu olan "mevkute"yi tamamen toplatabilsin, 
bilemiyoruz,gene olabilir ki bazı yayınlarda suç unsuruYa 
zıhır bulunabilir.Bı.ı. durumda ise ,o yayınları okuyan veya
bulııduran herkes sorumlu tutulamaz.Zira basın yasasına gö 
re mevkutelerin içinde yer alan ve suç teşkil eden yazıla 
rın sorumluları bellidir. -

!ddia makamı dayanaklarını varsa yoksa,mev~~teye c;Bre 
suç ianadında bulunup qezalandırılmamızl. istemesi,as~ari 
~ukuk mantı~ına uymamakta,yasal oldu~ halde yanlızca bu www.a
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luncın ve h•'!'Si n :i!' ya.sR.l oldue;u açık olan yayınlardan hareketle 
idai~sını i.~~atlamayA çalısıyor.Oysa ASDK-D~R'lerde yapılan a
rflrnalarda Ale ::;eçirilen yayınlar Arasında Rız:;;ari-Ala Rıze;ari 
dE'rr:ilP.ri,bro:;:iirleri ve Kornal imzalı kitapların buLmması,iddi_ 
" malcaınım nı:ı':7'ıılar nitAlikte olamaz.Bu türden yayınlara herDe 
mokratik Kitle ör;:;ütlerin de rastlamak miimkündür.Bundan hare = 
kotıe damokratik k ruluı:;ları. illP.e;al ör:ütlerin,örc;üt evi yada 
l"c;al ıicrneklP.ri olar"k nit.,lendirınek mümk:in olmazsa c;erek.:Bu 
tiir yayınlar yakalanıııı!'l olabilir.Hıı durumda,bir yar0ılam" yApı 
lflccıksa, o' d rı yasaklan!'lı'.' yayın bulund;ırmaya iliskin olmalıdır:-

c- Rız;:;ıoıri ve Ala Rız:;ari d1~r.;ilerindeki ifadelere benzer
if'adelerin ASDK-D.Iill yöneticilerinin konuşma ve açıklaınalarındA 
ASDK-D:::R imza lı bildiril~'>rds de c;ecmesi, iddia makamım.n iddia
ınna do•yanak olamaz.B•.ı. bP.nzerlilc,c;enel olarak devrimci demokra 
til<: nl~t'"or~·ın liter,tür sorunudur.Literatüriin benzerliğinden
hareketle iddia makamı ki~seyi suçlu sandAlyesine o~ırtamaz.Bu 
d•>lil t::!mamen subjekti ''tir ,dolAyısıyla cızun uzadı.ya incelane -
C"k yanı yoktur.ASDK-DER bildir"Herindeki ifadelerin RızgariVe 
Ala Ru:;ari dl"r::;ilerindek' ifadclere benzer olması ASDK-DER'l~ 
rin "Ör::;Ut evi" ye da"Rız>:r&ri ve Ala Rız:;;ari örc;ütlerinin le 
r;al dernekleri" oldı.ıu·unu ;:::östermez. 

Yeri ::;eldilc-;e iddia mRk~ının iddiasını do~ulamak için -ı 
koyd~:ı:·u delillerin inçelenmesi hal~ nde iddia makamını tekzip e 
deceıı-ini ve ettii:·ini söyl'el'>ıiı:ıtik.Bir kez daha c;örüyor ve söylÜ 
yoruz ki,iddia makamının-uelilleri yetersiz,tutarsız ve kendi= 
sini tekzip eden ·•deli:Uerdir". 

Ama iddia mAkamı pos'inh\ikümlüdür.Tamamını yukarıdA aktar
dıR:ımız iddiada ~eçen "• .1~inlikle anlaşılmaktadır •• " ifade
si iddia mAkamının yarzılama · sai~hasına ::;erek görmeden kararını 
verdi.:ini, pe sin hiikümlü davr::>ndı[<;ını kendi deyimiyle söylersek, 
kesinliklrı anlaşılmaktadır.Çiinkü iddia makamı iddiasını doi!l;ru
lamak için h•ıkıki def!eri olan ve cerçflkten birer delil olabile 
eel~ r_j_ç~ir bo.J.~~eye s:ıhir olmadıı:;ını dolayısıyla mahkemede iddi' 
asını ispotli yapamıyaca~ının farkındadır.O zaman iddia makamı 
için ::;eçorli bjr yol olarak peçin hükümlerle karara varmak ka
lıyor.!ddia makal'lıda " •• ked.nlikl.e anla~ılmaktadır" diyerek bu 
yola l:ıo.ı; vurmnştur.!ddia makamının varmıii" oldu~ peı;oin hükme 
ra~men ABDK-DER'lerin Rız.;ari ve Ala Rız::;ari der;:;ileri!!in "le
c;al clerne!':i" ya da "ör::;iit evi" oldu[!;u iddiasının delilleri in
celendi;';incl.e ortaya Ç'-kan sonuc•.ın iddia makamını do~;rulamadıt!;ı 
::;öriiliiyor.ASDK-DER' lere yöneHk iddialara ili;.ıkin sö~'leyecekl~ 
rjmiz şir.:dilik !:ı--nd?.n ibarettir. 

SONUÇ ve TALE:P ; Dünyanın neresinde olursa olunsmı, 
sıyase.l J.khdarı ellerinde bultınduran burjuvazi ~irdi!!;i 

bunalımlardan kurtulabilmek için her defasında baskı yöntemle
rjne yenilerini ekler.ıiştir.Gi.iniimiizde derin bir ekonomik-siya -
SAl-sosynl bunalım içinde bulıman Türk e::;emen sını!'larıda· bun!_ 
lımlarını hızlandıran,iktidarını zorlayan h!'!lklarımızın m•lhale 
!eti içinrta Y"'r alan devrimci-demokrat ve so!'lyalistleri sindi!: 
meyi,im!ıa etmeyi gündemlerinin baş maddesine koymuş bulunuyor
lar. 

Azınlık hiikümetleri,M.C'lerin devletin kolluk kuvvetleri o 
larAk ilAn ettiC;i sivil-faşist cihayet odaklarının katliamleri 
na,sıkıjönetimlere getirilen yeni baskı metodlarına,geniş bo -
yutlu tutuklamalara ra~en,her seçen ;;lin büyüyen ve geniş ölç_!! 
ler içinde emekçi sınıf ve tabakalarla bal! kurmuş olan hal:ltla
rımızın muhalefetini bastırmaya,ömrünü uzatmak ve iktidarını 
kurmak için c;erekli sördiitü istikrarı sae;lamayan sömür,.eci-fa-
şist Türk tekelci burjuvazisinin önderli~indeki eo;emen ~:mıflar 
12 EYLttL DARBESTILE yeni bir biçim altında arzu edilen ieiıikra 
rı sa~lamaya çalışmaktadır. -

Tiirkiye ve Kiirdistan emekçi halklarının büyük fedek~rlıkla 
ra kı;ıtlanarak dişle tırnRkla kazanmış oldu~ demokratik-devri!! 
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ci !!!~vz'. ler b~. r <:ırpıda elinden alJ .nmış,inscın temel hak v e 
öz::;i.irlm:ı~rindcn olo'1 ör::;Utlenme ,dü:iince öz.:;i.irlı:i.~i rafa kal 
dırılmı ş , io;ıçj_ sını ".' ının ekonomik-demokratik mticadelesindeEii 
hüyük sil~hı olan ~ev hakkı yasaklnn~ış,siyasal faaliyetler 
durdurulmuş ,siyasal partile:r,devriMci s endilealar ve demokra
t ik kitle ör::;Utlerinin kapılArına mühiir vı.ırulmu ştur 

Başta ıro"!yaUstler olmak iizere,sömürü ve baskı ilişkile 
rine karşı olan herkes işkenceden e;eçirilerelt zindanlara a= 
tılmış,dü.zmece :polis raporlarına dayanılarak hazırlanan id
dianaaelerle binlere~ kişi cezalandırılmış ve daha binlerce 
si cezalandırılmak istenmekt~ 'l ir. -

Sömürgeci-faşist Türk tekelci burjuvazinin yeni faşist
döktatörlii~ünün tiim baskı ve imhA eylemlerine ve estirilen
devlet terörüne ra~men,Kürdistan h !:ı. lltının anti-sömürgeci u
lusal demokratik mücadelesi ile Türkiye proletaryasının ba
!!;ımsızJ. ık-demokrasi-sosyalizm mücadelesi kırılamıyacaktır. 
Çok iyi bilinmelidir ki,emperyalist-sömür::;eci sisteme ba~ım 
lılık devam etti!1;i sürece i.ilkede istikrar saglanamıyacnktır 

Diyalektik tarihi materyalizm tayin edici yasalarına g.2 
re işleyen tarihiezilen emekçi sınıf ve tabakalara,ezilen sö 
mür iilen dünya ha klarına gerçek kurtuluşu vad ediyor.Halkla
rın öz;;ürli.i~üne,eşitli~ine ve kardeşli~ine dayalı bir düzen 
sınıfsız.sömürüsüz bir dünya vaad ediyor.Bu eelece~e inancı 
m ız tamdır, bcı inanç do~ulirusunda Ti.i.rkiye ve Kürdistan hallt 
larının ör:;iitsel ba l:;ımsızlık mücadelede birlik temelinde ve 
rece~i mücadele ile gerçek kurtuluşlarına ulaşaca~ınada inli 
nıyornz. 

Bizler, sömiir::;eci-faşist türk tekelci bnrjuvazisinin Vig 
demindeki "suçlu" sandalyesine o.turtnl;nuş bultmuyoruz. 

Hem~n söyliyel:i.m ki, 

Dünya halklarının baş dü ~manı emperyalizme,sömür~ecili
~e,insanlı~ın yüz karası cinayetler işlemiş ve halen işle -
mekte olan f a <; izme,tarih sahnesinden silinmiş ili şkilerinD~ 
varnından yana olan feodal gericili~e karşı olmak, 

f1etropol i.ilkeler proletaryasının mücadelesine, ezilenHalk 
ların ulusal kurtuluş hareketlerine yandaş olmak, -

Türkiye emekçi sınıf ve tabakalarının ba~ımsızlık-demok
rasi-sosyalizm mücadelesinin,Kürdistan halkının anti-sömürge 
ci ulusal demokratik devrim ve sosyalizm ug:rımdaki mücadele= 
sinden yana olmak suç de~ildir. 

Bizler suç lu de~iliz.Esas suçlular,üretici - güçlerin şali 
şiminin önünde ene;el te şkil eden söıııüJrii ilişkilerin temsılci' 
leridir.Bu ili o;ıkileri koruyan,devamından yana olan stimür::;ec~ 
faşist Türk tekelci burjuvazisinin önderli~indeki egemen sı
nıflar ve onların Kürdistandaki işbirlikçileridir. 

Bizler,düşüncelerimizden dolayı yargılanıyoruz.Bizim şah 
sımızda varlıE~;ı,dili,tarihi ve ulusal bütünlü~ yok edilm~k 
istenen,ülkesi emperyalizmin onayı ve de8te(tiyle dört(4)par
çaya bölünerek sömiirgele Rtirilen Kürt halkı ve onun ulusalDe 
mokratik mücadelesi ile Bilimsel Sosyalist dünya ~örüşü yar= 
gılanmak isteniyor. 

Sonuç olarak,iddia makamının cezalandırılmatuz için ile
ri sürdüttü iddiaları ve iddiaları do~ulayaca~ını sandı~~·d~ 
liller" cezalandırılmamızı ~erektiren iddia ve deliller olmı
yaca~ı inancındayız. 

Bu nedenle sayın mahkeme heyetinden tahliyemizi arz ve T~ 
lep ediyorıız.l7 Temmuz 1981 

Muhlis ERDEM 
Ankara ASDK-DER Kuru
cusu 

M.Şah ÖZGUL 
Ergani ASDK-DER Kurucu
su 

SüLEYMAN GtlNEY 
Ergani ASDK-DER Kurucusu 

Nuri ASlıAN 
Van ASDK-DER 
Kurucusu 
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