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1984'lerden sonra, Ala Rızgari bünyesinde ortaya çı
kan sorunlanmıztn haledilmesi için yogun çaba sarfet
memize ve degişik tartışma platformlannın 
yaratılmasını önermemize ragmen kabul edilmemesin
den sonra, b<ıgtmsız bir yapılanma olarak halkın dava
sına omuz vermeye, ulusal kurtuluş hareketimizin 
sorunlannın haledilmesi için tartışmalara katıldık. 

O tarihten sonra, görüşlecimizi Yekitiya SOSYA
LİST'te sergilerneye başladık. Ama, yayınımızın periyo
dik bir yayın olmadıgını: periyodik bir yayın için kadro, 
teknik v.b. kO§ullanmızın elvermedigini açıkça dile ge
tirdik. Bu bir dönem böyle devam ede geldi. Belirli bir 
aşamadan sonra, yayınımızto periyodik bir yayın, iki ay
lık periyodik bir yayın olması için bir tecrübe içindeyiz. 
Bu tecrübemiz gün be gün geli§mekte oldugumuzu, iki 
aylık periyodik bir yayını tuturabilmemizin olanak için
de oldugunun ipuçlarını vermİ§ durumda. Biz de bu ve
rileri esas alarak, bu çizgiyi geli§tirmeye çalışacagız. 
Elbetteki bu çalışmamıztda, siyasi birlik dogrultusunda
ki tüm diger çalışmalanmızdan bagımsız da ele almıyo
ruz. Siyasi birlik için varolan ve devam eden 
çalışmalanmızın belirli bir somutluk, kamuoyuna açılır 
durum kazandıgında, o düzeyi, yeni bir yayıola devam 
ettirmeye hazınz. Bunu her zaman da dile getirdik. Bu 
sözümüze, kendimizi baglı gorüyoruz. 

Yine bilindigi gibi, Kürdistan yurtsever örgütlenme
sinde gerekli degişim/dönüşümün gündemleşmesi tek 
boyutlu bir olay degil, çok boyutlu ve alabildigince de 
derinlikli bir olaydır. Bundan dolayı, dünden getirdigi
rniz yayın politikasının bu degi§im/dönüşüm sürecinin 
dışında tutulması da olanaksızdı . Böyle yapmak, bütün 
gerçegi kavramadan, parça parça degi§im/dönüşümle
re yönelerek, istenilene vararnama tehlikesini dogur
mak kaçınılmaz olur. Biz de bu anlamıyla geçmİ§ten 
getirdigirniz yayın politikasını yargılıyoruz, yargıladık. 
Belirli kO§ullarda bellieli sonuçlara vardık. 

Bunu kamuoyuna da açıkladık. Bir kez daha hatır
latınayı yararlı görüyoruz. 

Yayın politikamıza göre, yoldaşlanmız degişik görü
şlerini yayın düzeyinde de dile getirebilirler. Belirli te
mel ve hatta örgütsel sorunlarla ilgili de karşılıklı 
polemiklere ve eleştirilere yönelebilirler. Biz böyle bir 
politikanın, eylem birligine zarar verecegi görüşünde 
degiliz. 

Tersine, eylem birliginin «gerçek anlamda» saglan
ması, gerekli olgunlugun yaratılması için, bunu, vazge
çilmez ilkelerden biri olarak tespit ediyoruz. 

Kürdistan yurtsever hareketi belirli bir süreçten ge
çiyor. Bu süreç halkçı, sosyalist, devrimci-demokratik 
güçlerin ve egilimlerin birleşik bir örgütlenme de har
manlanmasının gerekliligini ortaya çıkarmış durumda
dır. Halkçı, sosyalist ve devrimci-demokratik güçlerin, 
örgütlerin ve kadrolann ortak noktalan, derinlikli bir 
biçimde ortaya çıkmış durumdadır. Bu gerçegi görme
mezlikten gelemeyiz. Bu gerçegin görülmesi demek: 
bunlara işaret etmeyi, varolan aynlık noktalannın orta
dan kaldırılması ve ortaklıkların derinleştirilmesi için 
incelerneyi tartışmayı ve ortak çalışma biçimlerini tayin 
etmeyi gerekli kılmaktadır. Üstüne üstlük, hareketimi
zin ytgınla tartışılmaya ihtiyacı olan sorunlan var. Deni
lebilinir ki, sorunlann tartışılmasında işin başında 
sayılınz. Bu konuda belirli gelişmelerin kaydedildigin
den de şüphe yoktur. 

Durum böyle olunca, yayınımızto diger yurtsever ka
dro ve çeveelere de açık olması bir zorunluluktur. Bu 
türden gelen tartışma konulannı ve yazılan hiçbir 
degişiklige ugratmadan yayınlamaya kararlıyız. Bu ge
lenegin yaygınlaştınlıp, düzeyli ve düzenli hale gelmesi 
için çaba göstermeliyiz. Bu konuda dayanışma ve diya
loglara önem vermeliyiz. 

Birlikte olmak dilegiyle. 

Çileya peşin 1 Çileya paşin 1989 Bejmar 15 
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1917 EKiM DEVRiMi iNSANLIK TARi
HiNiN EN BÜYÜK OLAYlDlR 

Ekim Devrimi 71 yaşım doldurdu. İnsan omrüyle kı

yaslandığı zaman, 71 yılın uzun, örnrün sonuna yaklaşı

rrum ifade ettiginden, ürkütücü ve üzücü bir tarih olur. 

Oysa, Ekim Devrimi, tarihsel bir olay olarak, taptaze bir 

olay, daha çocukluk döneminin hislerini aşamayan bir 

dönemi ifade etmektedir. En hoş meyvelerini son yıllar

da vermeye başladı. Giderek gerçek anlamda raya otur

makta, dünya halklan için daha anlamlı bir ifade 

kazanmaktadır. 

Ekim Devrimi bu yıl da, dünya emekçileri ve özellik

le de sosyalist ülkelerde, Ekim Devriminin somut bir ol

gu olarak içinde geliştigi, orada ışıklanın etrafa saçtıgı 

S. Birliği'nde büyük bir çoşku ile kutlandı. Bütün dün

ya sosyalistleri tarafından yeniden degerlendirilmeye 

tabi tutularak, ondan dersler çıkanlmaya çalışıldı. Ekim 

devriminden derslerin çıkanlması, hem dünyanın ileri 

götürülmesi, gerekli radikal degişim/dönüşümlere 

ugratılması: hem ezilen halkların, emekçilerin kurtu

hışu için ve hem de Ekim devriminin zenginlC§mesi, da

ha da anlamlı hale gelmesi için yararlı bir olgudur. 

Ekim Devrimi'nin 70. yılında, SBKP MK Genel S ek

reteri MİHAİL GORBAÇOV'un, Sovyetler Birligi ve 

Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri BirlC§ik 

kutlama Oturumu'na sundugu raporun girişinde, kutla

manın ne anlama geldiğini tammlıyor. Raporun giriş 

kısmında §öyle diyor: 

«Ekim Devrimi insanlıgın gerçekten aydınlık anı ve 

parlak §af$dır. Ekim Devrimi halkın halk için devri

midir, her biri için, onun kurtuluşu ve gelişmesi için dev

rimdir. Uygarlığın yüzyıllar boyunca yükselişi içinde 

yetmiş yıl uzun bir süre değildir, fakat ülkemizin Ekim 

Devriminin zaferinden bu yana başardıklarıyla kar§ıla

§tınlabilecek böyle bir başka süre yaşanmamıştır 

Ekim devriminin öncüleri olmaktan gücümüzü, 

enerjimizi, bilgimizi ve yeteneklerimizi onun zaferine 

adamaktan daha büyük bir §eref yoktur. 

« Kutlama bir gurur arndır, elde edilmiş olanlardan 

duyulan gurur. Zor deneyler bize düştü. Ve biz bunları 

onunla gögüsledık. Sadece gögüslemekle de kalmadık; 

ülkemizi içinde bulundugu dagıruklık ve geri kalmışlık

tan çekip çıkardık ve onu büyük bir güç haline getirdik. 

Y a§amt ve insamn iş dünyasım tamnmaz derece de degi

§tirdik. 

«Yirminci yüzyılın en azgın savaşlanndan geçip 

yaşam biçimimizi ve geleceğimizi savunduk. 

«Devrimirnizin, emek ve mücadelemizin siyasi ve 

ekonomik her türlü dünya alayında, toplumsal 

alanda ve çagdaşlanmızın düşünce biçimlerinde çok 

belirgin izler bırakmakta oluşundan duydugumuz guru

run haklı nedenleri vardır 

«Kutlama bir hatıriama amdır, bizim ortak sosyalist 

kazançlanmıza katkıda bulunan milyonlan hatıriama 

anı. 

«Çelige su veren, tahıl üreten. Çocuklanmızı eğiten, 

bilim ve tekniği geliştiren ve güzel sanatlarda doruga tır

mananların arnsım hatıriama am. Aynı zamanda da, ül

keyi savunan, savaşta düşen ve toplumumuzun 

ilerlemesini hayatlan pahasına saglayanların acılarım 

hatıriama am. 

« Y aşadıklanmızın, geçtigirniz yolun sönmez bir anı

sıdır, çünkü bu günü yaratan bunların tümüdür. 

«Kutlama bir düşünce amdır, bir zamanlar yaşam ve 

kaderimizin ne kadar zor ve belirsiz oldugunu düşün

memize olanak saglayan bir an. Destansı başarılan ve 

trajedileri, büyük zaferleri ve acı yenilgileri bir arada 

tattık. Ya§amın devrimci degişirni için kendimizi sosya

lizmin sonsuz olanakları ve bütün güçlerini harekete ge

çirmeye hazır halkımızın yerine koyarak bakıyor ve 

geçmiş yetmiş yılın yogun kuruluş çabalarım düşünüyo

ruz. 

«Kutlama aynı zamanda gelecege bakıştır. Ba§anla

rımız belirgin, hacimli ve etkileyicidir. Tükenmez kay

nak, yeni hedefler ve toplumun daha da ileri 

götürütmesi için temeldir. 

«Bugünkü sorunlarımızın, ilgi alanlarımızın, birinci 

görevlerimizin ve ahlaki sorunlarımızın özünü sosyaliz

mi ilerietmekte ve Leninizm ile Ekim Devrimi'nin 

düşünce ve uygulamaları üzerinde gelişmekte görüyo

ruz. 

«Ve bu durum, Ekim Devriminin tarihsel öneminin 

ve Ekim sonrası yetmiş yıl boyunca yapılan her §eyin 

ciddi ve derinlemesine bir çözümlemesini zorunlu kıl

makta.» 

Mihail GORBAÇOV bu tespitlerine uygun olarak

ta, S.Birligi'nin, dünya sosyalist hareketinin ve uluslara

rası gelişmelerin tahlilini yaparak, raporuna devam 

ediyor. 

Demek ki, bir olguyu kutlama, bir gurur amdır, bir 

hatıriama amdır, bir dü5ünce ve aynı zamanda gelecege 
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bakıştır. Biz de, bu dii§ünce içinde Ekim devrimini kut
lamalıyız. Kutlama da idealizasyona kaçmadan, olguyu 
oldugu gibi yerli yerine koyma çabasına girmeliyiz. On
dan yola çıkarak, ülkemizin ulusal ve sosyal kurtuluş ha
reketi için dersler çıkarmalıyız. 

Ekim Devrimi'nin tarihsel boyut
lan 

Ekim Devrimi, dünyanın belirli özgün koşullara sa
hip oldugu, ı. emperyalist paylaşım savaşının halklan 
yokeden, bütün insanlık degerierini (maddi ve manevi) 
tahrip eden, yokeden; halkların yoksulluktan bitkin dü
ştügü; sagduyulu emekçi kesimlerin ve önderlerinin an
ti-savaş çalışmalannın yogunlaştıgı; işçi sınıfı ve 
emekçilerin, ezilen halkların Rus Çarlıgının sınırlan 
içinde kapsamlı bir örgütlenmeye kavuştugu koşullar
da, tüm insanlıgın imdadına yetişen bir tarihsel olgudur. 
Bu anlamıyla, hem ulusal bir olaydır ve hem de ulusla
rarası gelişmelerin çizgilerini bünyesinde sentezleştiren 
bir sosyal- tarihsel olaydır. 

Ekim devrimi, tüm insanlıgın özgürlük ve kurtuluş 
ugruna verdigi mücadelelerin birikimine dayandıgı; 

Marksizmin tarihsel mücadelesinin dünyanın herhangi 
bir alanında somutlaşması olayı oldugu tartışmasızdır. 

Ekim devrimi, dünyayı sarsan, deprem etkisi göste
ren bir olaydır. Ekim Devriminin sosyalist seçiminin do
grulugunu vurgulayan GORBAÇOV, Ekim 
Devriminin şekillenmesi ve tanımlanmasına ilişkin ola
rak da hayati belirlemelerde bulunuyor. 

«İnsanlıgın tarihsel gelişiminin nesnel mantıgı o se
çime yol açımıştır. Uygarlıgın yükselen gelişiminin tüm 
çelişkileri ve çeşitliliklerine karşın Ekim Devrimi, 
dii§üncelerin gelişimi, emekçilerin yüzyıllar süren öz
gürlük, barış, sosyal adalet için ve sınıfsal, ulusal ve duy
gusal başlıyan karşı mücadelesinin dogal bir sonucuydu. 

«19ı 7 yılı sosyalizm ve kapitalizm arasındaki seçimin 
çogumuzun başlıca toplumsal seçimini oluşturdugunu 
ve 20'inci yüzyılda toplumsal örgütlenmenin bir üst bi
çimi olan sosyalizme geçmeden hiçbir ilerleme olmaya
cagını gösterdi. 

«Bu köklü sonuç bugün, ilk kez Lenin tarafından or
taya kondugundan daha az geçerli degildir. Toplumun 
ilerici gelişiminin mantıgı böyledir. 

«Rus Devrimi, başlangıçtan beri (Rus Devrimi tanı
rnına dikkat- YS), özgürlükçü özlemierin dorugu, geç
mişin büyük hümanistlerinden ı9 ve 20'inci yüzyılın 
proleter devrimcilerine kadar dünyanın en seçkin zihin
lerinin ülkülerinin gerçekleşmesi olagelmiştir. 

«19ı7, halkın sürekli gelişim ve bagımsızlık mücade
lesinin tarihimizi dolduran ilerici hareketler, köylü 
ayaklanmalan ve kölelige karşı savaşların enerjisini 
özürnlemiştir. 

«0, ı8'inci yüzyılın aydınlaşmalarının hülyalı arayı
şlarını, Dekabrist hareketin kahraman ve şehitlerini, 
devrimci demokrasinin eşsiz savunuculannı ve kültürü
müzün seçkin insanlannın ahlaki adaınşını cisimleştiri
yordu. 

«V.İ. Lenin'in yüzyılın başında birbirine sıkı sıkıya 
sarılmış bir gurup yoldaşın başına geçip Rusya için yeni 
olan bir proleter parti oluşturmaya başlaması ülkemizin 
gelecegi için önemli bir noktadır. Ulusu ve onun en iyi 
ve fedakar güçlerini eski yaşam biçimine karşı ayaklan
dıran Lenin'in bu büyük partisidir. 

«Ekim Devriminin başarısında temel ı905-ı907 Bi
rinci Rus Devrimi ile atılmıştı. Bu devrim, 9 Ocak'ın 
derslerini, Aralık ayında Moskova barikatlarında so
nuçsuz kalan kahramanlıklan, binlerce meçhul ve tamn
mış özgürlük savaşçısının çabalarını ve Sovyet devletinin 
protiplerini oluşturan ilk işçi Sovyetlerinin dogumunu 
içermektedir. 

«Ekim Devriminin kökleri aynı zamanda, emperya
lizm çagında ilk muzaffer zaferinin halk devrimi olan 
ı9ı 7 Şubat Devrimi'nde de bulunabilir. Şubat'taki zafe
ri takibeden devrim inanılmaz bir hızla ileri dogru atıl
mıştır. 

«Baş rollerinde asker kaputlan içinde işçi ve köylü
ler vardı. ı9ı7 balıarı halk hareketinin tüm gücüne ta
nık oldu. 

«Aynı zamanda sınırlılıklan o günün devrimci bilin
cinin çelişkileri ve tarihi ivmenin gücü de ortaya çıktı ve 
kısa bir süre iktidardan uzaklaşan sömürücü sınıfların 
halkın devriminin meyvelerinil devşİrıneleri sonucunu 
dogurdu. Şubat Devrimi, Ekimin başlıca silahı olan ye
niden canlanan Sovyetlerde örgütlenmiş gücü de elde 
etmesini sagladı. Şubat Devrimi elle tutulur demokrasi
nin ve iki başlı yönetim günlerinin hassar koşullarında 
kazanılan kitlelerin eylem yoluyla siyasal egitim edin
melerinin ilk örnegi olmuştur.» 

Görüldügü gibi, Ekim Devrimi hemen ortaya çıkan 
tarihsel bir olay degil. Geçmişe dayanan, insanlıgın ta
rihsel özgürlük, kurtuluş ve barış kavgasının yarattıgı bi
rikimlerin, daha bir üst düzeyde örgütlendirilip, bir 
nitelik olgu olarak; Rusya koşullannda sosyal- ekono
mik- siyasal- kültürel ve idari bir sistem olarak somut
laştınlmasıdır. 

Ekim Devrimi ile çogunluk olan ezilenler, emekçi
ler, iktidar olmuşlardır. Ezilen halklar ulusal demokra
tik haklarına kavuşmuşlar. Yeni bir s tatünün 
belirlenmesi çabalan içine girmişlerdir. 

Yeni bir demokrasi, yıgınların, halkın demokrasisi 
olan sosyalist demokrasinin unsurlan üzerinde toplum
sal gelişmenin kaydedilmesi benimsenmiştir. 

Rusya, o günden sonra, barış ilan ederek, haksız ve yı
kıcı bir savaş olan ı. emperyalist paylaşım savaşından 
çekilmiştir. O güne kadar Çarlıgın ele geçirdigi toprak
lardan karşılıksız geri çekilinmiştir. Bu kararla, Çar kuv-
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vetlerinin Kürdistan'ın belirli bölgelerinden çekilmesi 
de sözkonusu olmU§I:ur. 

Ekim Devriminden sonra, sosyalist yönetimin ulusal 
ve uluslararası düzeyde izlediği politikalar, attıgı her 
adım; ezilen halklar, işçi sınıfı ve sosyalistler tarafından 
yakından izlenilmeye b3§lanınış; büyük bir umut kay
nagına dönüşmüştür. Uluslararası sermaye güçleri ve 
gericiliktekısa bir zaman içinde ürkmeye, bu halk ikti
dannın yıkılınası için planlar yapmaya, uluslararası dü
zeyde dayalll§malar yaratmaya, örgütlenmelere gitmeye 
b3§lallll§tır. 

Ekim Devriminin dünya üzerin
deki etkileri 

Ekim Devrimi, bir paragraf öncesinde de belirttigi
miz gibi, en erken elden, çok hızlı bir biçimde dünya 
üzerinde etkisini gösterdi. Tüm insanlıgın teneffüs et
meye b3§ladıgı bir olay oldu. İnsanlıgı umutlandırdı. 
Y 3§ama, daha sıkı baglanılması gerektigini, ezilenlere 
gösterdi. Sömürü sisteminin sonsuza kadar devam etmi
yecegini ortaya çıkardı. Bunun içinde, örgütlenmenin 
gerekliliğini ezilenlerin önüne çıkardı. Haksız sav3§la
nn, insanlıgın aleyhine olduğunu ortaya koydu. İnsan 
olmanın vazgeçilmez gereklerini, hak ve özgürlükleri 
bütün boyutlarıyla insanlıgın gündemine soktu. Y ogun 
tartışmaların ve kültürel üretirnin ortaya çıkmasını 
yogunl3§tırdı. 

Dünya işçi sınıfı ve ezilen halklannın örgütlenmesi
ne ivme kazandırdı. İ§çi sınıfının kendi içinde birliginin 
gerçekle§mesinin zorunluluğunu vurguladı, gösterdi. 
Bunun yanında, işçi sınıfı ile ezilen halkların kaderleri
nin biribirine baglı olduğu da, Rusya pratigi ile ispat
landı. Bunun için de, «tüm dünya işçileri birle§iniz» 
şiannın yerine, «Dünya işçileri ve ezilen halklar birle§i
niz» şian güncelle§ti. Somut bir mücadele stratejisini 
gözönüne getirdi. Bu temelde örgütlenmenin, program 
ve hareket çizgisinin tayin edilmesinin zorunluingunu 
belirledi. 

O tarihlere kadar, işçi sınıfı hareketleri ve ezilen 
ulusların ulusal kurtuluş hareketleri maddi bir destek
ten yoksun olmasına ve emperyalist - sömürgeci güçler 
tarafından kolaylıkla, kanlı hastırılır olgular olmasına 
ragmen; o dönemden sonra bunun kolaylıkla olmaya
cagı, dünya ezilenlerininde bir somut destegi ve sahi
plendigi birilerinin olduğunu somutl3§tırdı. 

Bu gelişme, bölgemizi ve Türkiye'yi de etkiledi. 
Ekim devriminin hemen akabinde, hem de Ekim Dev
riminin öncülerinin destegi ile işçi sınıfı örgütlenmesi 
ortaya çıktı. Ve o tarihlerde, Türk ulusunun şahsiyet 
bulma savaşına, S.Birliği açıkça yardım yaptı. Türki
ye'nin S.Birliği'nin sınır komşusu olması, iki ülkenin ili
şkisini daha da anlamlı kılıyordu. Ama, şu bir 
gerçek, Türkiye işçi sınıfı önderlerinin, örgütlenmesinin 
bu olanaklardan yeterince yararlanabildigini söyle-

rnek zordur. Tersine, Türk sosyalistleri, sosyalizmin ulu
sallll§ffiasında katkılan olan bir kesim oldu. Bununla da, 
tarihsel olarak olumsuz bir rol yüklendiler. Bu ulusal ka
rakterleri, Kemalist hareket karşısında dogru tavır be
lirlemelerini engellediği gibi; kürt ulusal direniş 
hareketleri karşısında da sosyal-şoven ve türk burjuva
zisini takip eden tavırlar belirlemesine yol açllll§tır. Bu 
ulusal karakter, türk sosyalistlerinin o kadar gözlerini 
karartan bir boyut kazandı ki, komünist partisi tasfiye 
ile karşı karşıya bırakıldı. İ§çi sınıfının ve emekçilerin 
gerçek çıkarlanndan vazgeçildi. 

Ekim Devrimi bir tarihsel olgu olarak, gün be gün 
gelişmeye, b3§ka ülkelerde ulusal ve sosyal devrimierin 
gerçekle§mesi ile zenginle§ffieye ve dünya düzleminde 
yeni bir yapılanmanın belirlenmesine kaynaklık etti. 
Ekim devrimi olgusu, Rusya koşullarında, sosyalizmin 
ekonomik/sosyal siyasal ve kültürel düzeyde bir sistem 
olarak somutl3§masını sagladı. Ama, emperyalistlerin 
ve uluslararası gericiligin sürekli tehdidi ile karşı karşı
ya kaldı. Bu durum, dünya sosyalist saflannda ve öze
llikle de Rusya sosyalistleri arasında, tek bir ülkede 
sosyalizmin yaşayıp yll§amıyacagı (yada inşa edilip edi
lemiyecegi) tartışmalarını gündeme soktu. Lenin, em
peryalist kuşatma altında dahi, tek bir ülkede 
sosyalizmin irışa edilebilecegini ısrarla savundu, bunun 
için sabırlı ve enerjik bir çalışma yürüttü; düşünce üre
timini yogunl3§tırdı. Bu konuda kararsız olanlara karşı 
ideolojik- teorik bir mücadele geliştirdi. Tarihsel geli
şmeler, Lenin ve yakınlarını dogruya çıkardı. S.Bir
ligin'de sosyalizm y3§adı. Birçok ülkede, emperyalist 
dünya savll§ının koşullannda halk demokratik iktidarla
rı vasıtasıyla sosyalizrnın inşası yoluna girildi. Bu geli
şmelere baglı olarak, 1949'da Çin'de bir milyara yakın 
nüfusa sahip olan sömürge, yan sömürge ve kapitaliz
rnın gelişkin olmadıgı bir ülkede, sosyalizrnın iriŞasının 
halk iktidan vasıtasıyla gündeme sokulması, daha bir 
anlamlı oldu. Böylece, dünyanın l/3'inden fazlasında 
sosyalizm hayat buldu. Sosyalizm ve sosyalist dünya, em
peryalist dünya karşısında bir gerçeklik haline geldi. 

Elbetteki sosyalizm sorunsuz da olmayacaktı. 1917 
Ekim Devriminden sonra da, sorunlarla cebele§ilerek 
gelindi. Sosyalizmin ve sosyalist toplumun sorunlannın 
haledilmesi sürekli bir çaba olarak ortaya çıktı. 1960'lar
dan sonra, sosyalist dünyadaki sorunlar daha da boyut
landı. Sosyalist ülkeler arasındaki çatışmalar 
alabildigine olumsuz, uzl3§maz bir noktaya geldi. Sos
yalist ülkeler biribirlerini, işçi sınıfının ve ezilen halkla
rın çıkarlanyla bagd3§mayan suçlamalarla karşı karşıya 
bıraktılar. karşılıklı ithamlar, sosyalist ülkeler arasında
ki fiili saldırılan gündeme getirdi. Dolayısıyla, yıgınlar 
da," bu ülkeler sosyalist mi, degilmi? "sorununu, yogun
lukla, tartışmaya b3§ladılar. Sosyalist ülkeler arasında
ki çatışma ve karşılıklı sorumsuzluklar, ortak bir politika 
ve davralll§ gösterıneyi engelledi. Bu da, emperyalist ve 
gerici kampın daha etkin bir güç olmasını sagladı. 

Sosyalist ülkelerin iç çatışmaları, karşılıklı itharn ve 
sorumsuzluklan, dünya sosyalistlerinin tümünü etkile-
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di. Sosyalist ülkeler arasındaki çatışma/çelişmeler, 

dünya sosyalistlerinin de kendi ülkelerinde ve kendi 
içlerinde bölünmeleri getirdi. Bu bölünmeler akıl almaz 
davranışların gelişmesine sebep oldu. Bu bölünmelerde 
akıl almaz kavgalar ve çatışmalar çıktı. Bu çatışmalar
da, yüzlerce emekçi ve sosyalist katledildi: Bundan hep 
yararlanan gericiler ve uluslararası ve de yerel burjuva
zi oldu. 

Sosyalist ülkeler arasındaki rekabet, uluslararası 

planda akıl almaz, ezilenlerin çıkarlannın hiçbir zaman 
tahammül edemiyecegi politikaların belirlenmesine yol 
açtı. Sosyalist ülkeler, birbirlerine karşı olan tutumlann
dan dolayı, haklı savaşlara, ezilan halkların savaşianna 
karşı çıkma: karşı çıkma olmazsa bile, desteklerneme tu
tumunu geliştirdiler. Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu ko
nuda gösterdiği tutumlar, korkunç boyutlar kazandı. 

Bu gelişmeler, ülke içindeki gelişmelerden de 
bağımsız bir şekilde ele alınamaz. Bu durum, sosyalist 
ülkelerdeki sıhhatsız ekonomik, sosyal,siyasal gelişme
sinin bir ürünüydü. Nihayet, günümüzde sosyalist ülke
ler bu gerçegi kabul eder durumdadırlar bu 
sıhhatsızlıgın ortadan kaldırılması için, çabalarını 

yogunlaştınyorlar. Bunun içinde, geçmişte yapılan bir 
yıgın yanlışlar tartışmaya getiriliyor.«Açıklık» ve «yeni
den yapılanma» politikası yaygınlık kazanıyor. Sosyalist 
ülkeler kendi aralanndaki çelişkileri ortadan kaldırmak 
için, karşılıklı ilişkilere yogunluk kazandınyorlar. Afga
nistan, Kamboçya, Polanya, Çekoslovakya v.b. diger 
alanlarda yapılan yanlışların ortaya çıkarılıp, tamir edil
mesi:degiştirilmeisi için çabalar var. 

Ekim Devriminin 71.inci yılında bu gelişmeleri 

olumlu gelişmeler olarak görmek, göstermek: buna ta
raf olmak her dünya devrimci ve sosyalistinin görevi ol
dugu gibi: biz Kürdistanlı sosyalist ve yurtseverlerinin de 
görevidir. 

Ekim Devriminin 71.inci yılında 
Önemli Bir Hatırlatma 

Bulundugumuz aşamada, bölgemiz ve ülkemiz Kür
distan hassas bir dönemden geçmekte, Ülkemizde 
önemli olaylar yaşanmakta. Ülkemizin güney parçasın
da boyutlu bir soykırım hareketi yaşanmakta: dogu par
çasında halkımızın meşru ulusal demokratik 
hareketinin yok edilmesi için, sömürgeci güçler tarafın
dan sürekli saldınlar düzenlenmekte : 

:en büyük olan kuzey parçasında yoksulluk, baskı, 
zulüm ve hapishane insanlarımızın yaşamlanndan bir 
parça haline gelmiş, halkımız tüm ulusal demokratik 
haklanndan yoksun bir biçimde varolmanın, Şahsiyet 
bulmanın mücadelesini veriyor. Suriye Kürdistan'ında, 
ilericiyim, anti-amerikancıyım diyen bir hükümetin he
gemonyası sözkonusu, buna karşılık halkımız siyasi hak 
ve özgürlüklerinden mahrumdur. 

Son gelişmeler, halkımızın mücadelesini yeni bir dö
nemeçe getirmiştir. Yurtsever güçler, bu süreçten çı
kışın yollarını anyorlar. Degerlendirmeler yapıyorlar, 
yapılan yanlışlan tespit etmeye çalışıyorlar. 

Buna karşılık, özellikle de, sosyalist ülkelerin tutum
lan içaçıcı degil. Sosyalist ülkeler, halkımızın stratejik 
dostlan olmasına ragmen, halkımızın soykırım eylemi 
karşısında sesiz kalmaktalar. Irak merkezi otoritesinin 
kullandıgı kimyasal silahlar olayına bile karşı çıkamaya
cak durumdadırlar. S.Birligi, bu gelişmeleri yakından 
bilen bir ülke olmasına ragmen ve Irak'la uzun bir dö
nemdi, çok can alıcı andlaşmalara sahip olmasına ra
gmen, bir tutum geliştirmiyor. Bunun ne kadar büyük 
bir tehlike oldugunu: sosyalizme aykırı oldugunu gör
memezlikten gelemeyiz. Bu politikanın degiştirilmesi 
bir zorunluluktur. Hiçbir gerekçe, sosyalist ülkelerin bu 
tutumlarını haklıya çıkaramaz. Başta S. Birligi olmak 
üzere, tüm sosyalist ülkelerin kendi tutumlarını ve bu
güne kadar izledikleri politikalarını gözden geçirmele
ri gerekir. Eger bunu yapmazlarsa, kısa vadeli de olsa, 
Kürt halkının dostingunu kaybetmekle karşı karşıya ka
lacaklardır. Bu da, kürt halkının, ilerici, devrimci ve sos
yalist gelişmesinin büyük darbe yemesi demektir. 

Buna karşılık, başta ABD olmak üzere, batılı tüm ka
pitalist ülkeler, Kürdistan ve Kürt halkı ile yakından il
gilenmektedirler. Kürt halkının ulusal demokratik 
halkiara sahip olmasını,kendi müteffiklerinden, dostla
nndan istemekteler. Soykınını ve kimyasal silahların ku
llanılmasını protesto etmektedirler. Sözün kısası, 

geçmişte yaptıklarını halkımıza unutturmak, günümüz
de kendi emperyalist çıkarlarına uygun statüko korun
masını saglamak, Kürdistan ulusal demokratik 
hareketini radikal, degişimci/dönüşümcü özlerinden 
uzaklaştırmak, sosyalizmin etkinligini kırmak için, «ku
zu postuna bürünmüş kurt» pozlarındadırlar. 

Elbetteki bu gelişme karşısında da,Kürdistanh sos
yalistlerin, yurtsever demokratların duyarlı olması gere
kir. Gelişmelere dogru yorumlar getirmeye çalışmalan 
da onların en başta gelen görevleri arasındadır. www.a
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TÜRKiYE'DE REFERANDUM SONUCU 
NEYi ANLATlYOR? NEYi ANLATTI? 

Belirli bir dönemdir, özellikle de hükümet-devlet 
güçleri tarafından, yerel seçimler sorununda bir fırtına
dır kopanlmakta. Bu fırtına, 25 Eylül'deki referandum
la birlikte, belirli ölçüde dindi. Referandum sonucu 
belirlendi. Hükümet ve devlet güçleri, % 34.89; muha
lefet güçleri,% 65.11 oy oranlanyla referandumdn çık
tılar. Böylece yerel seçimler sorununda bir aşama 
atlanllll§ oldu. Bu referandum sonuçları, öncelikle, ye
rel seçimlerin Mart 1989'da yapılacagıru, devlet güçle
rinin bütün çaba ve haskılanna ragmen tescil etti. 
Fırtına dinmiş degil. Yerel seçimlerin yapılmasından 
önce, başlatılan yeni ve eglendirici, oyalayıcı ve demok
rasi ile oynama niyetlerinin açıga vurmasımn somut gös
tergesi olan, «yerel seçimler de iki aşamalı seçim 
sistemine gidilmesi» tezi, başbakan tarafından ortaya 
atılllll§ durumda. Bu tez etrafında ilk günden demago
jiler yapılmaya başlandı. Bu sistemin, Fransa demokra
sisinin bir biçimi olduguna da sıgınmaktan geri 
d urulma dı. 

Referandumun matematiksel sonuçları, tümüyle ol
mazsa bile, iktidar edenler; muhalefetin burjuva kanadı 
ve halkçı, devrimci solcu kanadı için belirli sonuçlan 
ortaya çıkarllll§tır. Biz bu sonuçların neyi ifade ettigini 
analiz etmeye çalışarak, belli sonuçlara varmaya çalLŞa
cagız. 

Sandık başına gitmeden önce, dogal olarak bütün ta
raflar koztarım kullandılar. Muhalefet kanadımn kulla
nacagı az buz-koz yoktu. Türkiye'nin ekonomik, sosyal 
ve siyasal olarak içinde bulundugu durum, iktidar kana
dımn te§hiri için birçok veri sunmaktaydı. Yoksulluk 
ytgınlann en büyük, canianna tak ettigi bir sorundu. 
Emekçi halk kitleleri bütün siyasal ve hak özgürlükle
rinden yoksundu. Basın-Yayın, Dii§ünce ve örgütlenme 
hakkı ortadan kaldırılllll§ durumdaydı. Bunun içinde, 
emekçi halk yıgınlan, kendi hakiarım korumak, savun
mak, genişletmek için tüm örgütlenmelerinden mahrum 
bırakılllll§lardı. İ§çilerin sendikal hak ve özgürlükleri, 
san sendikallaşmamn sınırlan içinde tutulmak İstenir
ken bile, san sendikalann hareket kabiliyederi bile or
tadan kaldınlllll§tı. Kürt halkımn ulusal demokratik hak 
ve özgürlüklerindeki yasaklar, inkarcı politika, bütün 
şiddetiyle devam ettiriliyordu. Sömürgeci baskı ve zu
lüm her gün yogunluk kazamyordu. Özcesi, deveye so
rulupta cevap alındıgı gibi, Türkiye'de sistemin, 
yönetimin «dogrudur» diyebilecegi hiç bir tarafı yoktu. 

Bu durum karşısında, emekçi halk yıgınlarımn Özal
Evren Diktatörlügüne «hayır» demesi anlamına gelen, 
Referandum da «hayır» demesi gün geçtikçe açıga çık-

maya başlallll§tı. Burjuva muhalefet kesimleri de bütün 
gücüyle, referandum da «hayır» çıkması için çalLŞma yü
rütüyorlardı. Devrimci-Demokrat ve sol kesim de, «ha
yır>> ve «sandık başına gitme» diyerek, Özal-Evren 
diktatörlügüne karşı açık tavnın belirlemişti. Bu kesim
de, kapsamlı ve güçlü örgütlenmeye sahip olmamakla 
birlikte, yıgınlan belirli ölçüde etkileyen bir kesim; ak
tif, onbinleri zindanlarda baskı altında olan, direnen bir 
kesim olarak, diktatörlügü önemli ölçüde gerileten bir 
güç oldugundan şüphe yoktu. Bu gelişmeler karşısında, 
hükümet ve devlet güçleri arasında da bir çelişkinin ol
dugu gözden kaçmıyordu. Fakat bu çelişkinin, belirli bir 
dönemden sonra ortadan kaldınldıgı açıga çıkan bir so
rundur. 

Türkiye basımn da yazıldıgına göre, Evren ile Özal, 
Evren'in cumhurbaşkanlıgırun uzatılınası koşuluyla, 

Özal'a destek vermeye karar vermiştir. 

Buna ragmen, referandum öncesi, «evet» ve «hayır» 
sorununun burjuva muhalefet tarafından, güven oyla
masına dönii§türülmesi, Özal'ı şaşırttı. Bütün kamuoyu 
yoklamalan da, Özal'ın güven almayacagıru, hem de 
yüksek bir oranla güveni kaybedecegini göstermeye ba
şladı. Bu tehlikeyi sezen Özal, 18 Eylül'de televizyonda 
yaptıgı propaganda konuşmasında, «referandum sonu
cuna göre başbakanlıktan ve politikadan aynlacagı

rn» açıkladı. Fakat, hangi oy oram karşısından istifa 
edecegini ve politikadan aynlacagıru açıklamadı. Soru
nu belirsiz bir halde bırakarak, demagojiye açık bir or
tam yarattı. Ama siyasi çevreler tarafından, bu 
açıklamalar belirli yorumlara tabi tutulmuştu. Muhale
fet güçlerine göre, referandum da, % 51'irı altında «ha
yır» oyunun çıkması halinde, Özal'ın istifa etmesi 
gerektigini vurguladılar. Özal ısrarla açıklamaktan ka
çındı. Genel kanaatte, ANAP, son seçimlerde, 29 Ka
sım 1987 erken genel seçimlerinde yüzde 36.3 oy elde 
etmişti. Bu nedenle, kendisi oran açıklarnamakla birlik
te, Özal'ın güven oyu sımnın en azından yüzde 36 <<evet» 
oyu degerlendirmişti. Fakat, Özal genel kanaatı yalana 
çıkardı. Özal, referandum da, yüzde 34.89 <<evet» oyu 
(ki, yüzde 36'ın altında) almasına ragmen, istifa etmedi. 

Özal'ın bu tutuma girmesi, krizi derinle§tirme tehdi
dinin yamnda, <<ben gidersem sonrasım siz dii§ünün» di
yerek, muhalefeti ve halk güçlerini açıkça tehdit 
etmekti. Bu, ben gittikten sonra, askeri güçleriri bazı 
şeyleri dii§ünecegini, onların birşeyler yapması içinde 
kendisinin çaba gösterecegini söylemekteydi. Özal'ın 
bu tutumu karşısında burjuva muhalefette, özellikle de 
SHP, cesaretli ve kendine güvenen bir tutum belirleme-
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di. Özal'a açık ve net bir biçimde, «çek ve git» diyeme
di. Bu tutum da, ytgınlarda, burjuva muhalefet güçleri
nin ve özellikle de SHP'nin hükümet yapmaya hazır 
olmadıgı kanaatini geliştirdi. Bu da, kararsız ayların, 
Özal'a dönmesini sagladı. 

Özal'ın referandum da büyük sıkıntıya girdigi, köıje
ye sıkıştıgı, bütün dünya kamuoyu tarafından da göz
lemleniyordu. Tam da bu sıkışllll§lık döneminde, Güney 
Kürdistan' daki soy kırım eyleminden kurtulmak isteyen 
Kürtler, T.C'nin sınırlarına dayandı. Hükümetin, sınıra 
dayanan onbinlerce Kürdü kabul etmesi, T.C'nin gele
neksel Kürt politikası ile büyük çatışma gösterdiginden, 
büyük bir kararsızlık içine girdiler. İlk planda, Kürtleri 
sınırlardan içeriye sokmadan beklettiler. Bir yanda, 
dünya demokratik kamuoyunun baskısı, diger yanda, 
Türkiye'nin AET'ye girmek için, bazı normları, hem de 
batılı normlan kabul ettigini, insan hak ve özgürlükleri
ne kacy hassas oldugunu göstermek; bir diger yanda re
ferandumun dayattıgı elit çıkarları; bütün bunların 
üstünde, ek olarak ABD'nin ortadogu da yaratmak is
tedigi yeni politik platformdan dolayı yeni yönelişler içi
ne girmesi, bunun geregi olan bir takım §eyleri yakın 
dostlarından, T.C'den istemiş olmasından dolayı: 

T.C'nin geleneksel Kürt politikasını a§an bir karara yö
nelindi. Güney Kürdistan' dan gelen Kürtlerin, geçici de 
olsa Türkiye'ye kabulüne karar verildi. Bu karardan, 
Özal hükümeti, referandumaçısından büyük medet um
du. Belirli ölçüde de, referandumu etkiledigi kabul edil
mekle birlikte, Kürdistan'daki oy oranları, bu 
etkilemenin çok büyük olmadıgını da açıga çıkarmakta. 

Referanduma katılma oranı yüzde 90'ını buldu. 

En yüksek «hayır» oyu Tunceli'de (Kürdistan'da) 
çıktı: «Hayır» oyu oranı yüzde 81.95. Evet oylarının yük
sek oldugu il ise Malatya oldu. Bu il de, Kürdistan'da 
bir il'dir. Malatya'dan ayların yüzde 65'i «evet», yüzde 
35'i «hayır» biçiminde somutla§tı. 

Özal ve sıkı devlet güçlerine kar§ı «hayır» oylarının 
yüzde 65'i a§tıgı iller §öyle sıralandı: Tunceli 81.95, Hak
kari 80.18, İsparta 78.57, Zonguldak 74.12, Edirne 73.35, 
Diyarbakır 72.81, Kars 72.74, Gaziantep 72.63, Van 
72.34, Elazıg 71.30, Kocaeli 70.50, Adana 69 .80, Samsun 
69.61, MU§ 69.38, Hatay 69.29, Agn 69.11, Rize 68.86, 
Artvin 68.78, Mardin 68.54, Tekirdag 68.54, Siirt 68.40, 
K.Mara§ 68.38, Ş.Urfa 68.10, İçel 67.54, Mugla 67. 48, 
Nigde 66.67, Kırklareli 6665, Eskişehir 66.64, Afyon 
66.52, Manisa 66.52, Amasya 66.45, Sinop 65.69, Çorum 
65.26, Adıyaman 65.15. 

Türkiye haritası üzerinde ismi geçen bu iliere bakıl
dıgı zaman, bu illerden 15'i Kürdistan'da bulunmakta
dır. Kürdistanın 20 il oldugu gözönüne alındıgı zaman, 
3/4 ilinin, yüzde 65'in üstünde «hayır» dedigi görülecegi 
gibi; Malatya dl§lndaki diger Kürdistan illerinde de 
«hayır» oylarının çogunlukta oldugu hemen görülebili
nir. Bu tablo: Kürdistan'da halkımız üzerindeki baskıla
rın hem yogun olmasını, hem de bu baskı ve zülme kaf§ı 
tepkilerin büyük oldugunun en somut işaretidir. Tar-

tl§llmaz olan bir §eY vardır: Halkımız hem sınıfsal ve 
hem de yogun bir ulusal baskı altındadır. 12 Eylül son
rasında, Kürdistan'da yapılanlan sayınakla bitirmek 
mümkün degildir. işkence, zulüm ve katliam halkımızın 
ya§aiDinda bir parça oldu. Bu baskı, zulüm ve katliam
lar; zindan ve cezaevleri, halkımızın bagnnda güçlü de
mokrasi, ulusal bagımsızlık ve özgürlük isterligini 
geli§tirdi. O istek, degi§ik biçimlerde dı§arı vurulmak
tadır. Bu her dı§a vurU§ta çagda§ olmayan, sömürgeci -
fa§ist yöntemlerle kal"§lla§llll§tır, kal"§lla§Maktadır. 

Elbetteki halkımız, referandumda da Özal'a ve devletçi 
güçlere oy kullanınıyacaktı. Öyle de oldu. Bunun sö
mürgecilere büyük bir ders olacagı inancındayız. Onla
rın bundan sonuçlar çıkarması gerekmektedir. Bugün 
oylarıyla, sömürgeci güçlere «hayır» diyen halkımızın, 
gelecek dönemlerde ba§ka biçimler altında, somut ulu
sal biçimlerle «hayır» diyecegini, onların ülkemizden 
sökülüp atılması için somut tavır belirleyecegini bilme
leri gerekir. Zaten, dile getirilenler de, sömürgecilerin 
korktuklarını açıkça dl§a vurmaktadır. 

Referandum sonuçlan incelendigi zaman, işçi sını
fının yogun oldugu Kocaeli ve Adana ilieri dl§lndaki 
illerde, olumlu sonuçlann muhalefet güçleri açısından 
ortaya çıkmadıgı görülecektilr. Bu gerçekten de ilgi çe
ken bir durumdur. Sosyalist güçlerin ısrarla üzerinde 
durmaları gereken bir konudur. Bu tablo içinde, İstan
bul ili daha fazla dikkat çeken bir yerdir. Bursa ili de ay
nı durumdadır. Bu iki ilde de, ANAP, genel erken 
seçimlere göre, oylarında yüzde birlik bir artış gösterdi. 

İstanbul §ehri de, kendi içinde renkli ve ilginç bir ta
blo gösterdi. İşçilerin yogun bulund~, Kartal, Y alo
va, Gazi Osman Pa§a, Beykoz, Eyüp, Usküdar, Çatalca 
ve Bakırköy de, «evet» oyları yüzde 40.52'nin altında. 
Bir diger özellik: Esnafların yogun oldugu bölgelerden 
kenar mahallelere dogru gidildikçe, «hayır» oylarının 
oranı yükseliyor. Kürt ve alevilerin ya§adıgı mahalleler
de hayır kesimi büyük bir yogunluk olU§turuyor. Ör
negin, halkın verdigi isinıle, «1 Mayıs Mahallesinde» 
hayır oylarının oranı yüzde 86'nın üzerinde. Bunun ne 
kadar önemli oldugu, siyasal ölçülerle yakla§tldıgı za
man, neyi ifade ettigini insan hemen görebiliyor. 

Bilindigi gibi, basın-yayın, dÜ§ünce ve örgütlenme 
özgürlügünün yoklugundan dolayı, devrimci, sosyalist 
güçler yeterince kacy propaganda geliştiremediler. Bu
nun yanında, örgütlenme özgürlügünün yoklugundan 
dolayı, devrimci, yurtsever ve sosyalist muhalefet güçle
rinin örgütlü bir biçimde de çall§ma yürütmedikleri de 
ortada. Buna ragmen, alınan sonuçların, sömürgeci
fa§ist diktatörlük açısından ne kadar vahim oldugunu 
onlarda çok iyi görüyorlar. 

Eger normal kO§ullarda, muhalefet güçleriyle kal"§l 
kacy gelirlerse durumlarının çok daha kötü olacagıru 
biliyorlar. Bugünden bunun önüne geçmek için tedbir
ler almaya çalı§ıyorlar. 

Referandum sonuçları gösterdi ki, emekçi halk 
ytgınları ve Kürt halkı sömürgeci burjuvazinin militarist 
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ve faşist kesimlerini, askeri diktatörleri ve orduyu tasvip 
etmiyor, onlan kendi yöneticileri olarak görmek istemi
yor. Fakat, sömürgeci burjuvazinin diger kanatlanm is
tedigi ve onlan kendi yöneticileri olarak görmek istedigi 
sonucu da çıkmaınt§tır. Bunun yanında, sosyalist ve 
yurtsever hareketin örgütsüzlüğünü, Kürt halkımn yurt
sever örgütlenmesinin yetersizligini de göstermi§tir. 
Sosyalist ve yurtsever örgütlenmenin alternatif olmama
sından dolayı, y@.nlar eğilimlerini burjuvazinin muha
lefet kesiminden yana gösterdigi kanaatİ yaygındır. 
Aıııa, bu sonucun da tanıı tanıına ortaya çıktıgım söyle
mek mümkün degildir. 

Referandum, halkın ANAP dışndaki diger partile
re oy verdigi açık anlanıım taşımıyor. Bu konuda, tam 
bir belirsizlik sözkonusudur. Bu belirlilik, Mart 1989 yı
lında yapılacak mahalli seçimler de bir somutluk kaza
nacaktır. O seçimde de alınacak sonuçlar, halkın 
egilimlerini, gerçek egilimlerini belirleyemiyecektir. Bi
liyoruz ki, T.C'nin siyasal panoraması da gösteriyor ki, 
sosyalist hareket, emekçiler ve Kürt halkı örgütlü ola
rak, o sahada yart§anııyacak. Çünkü, emekçilerin ve 

Kürt halkımn bütün siyasal hak ve özgürlükleri ellerin
den alınmış; örgütlenmelerine yasaklar getirilmi§tir. 

1985'lerden sonra, T.C sımdan içinde, ulusal ve 
uluslararası objektif-subjektif koşullann zorlaması so
nucunda, bir farklılaşma ve çözülme sürecinin baş gös
terdigi görillebilinir bir durumdu. Referandum olayıyla, 
bu çözülme biraz daha ilerlemi§ durumdadır. Yıgınla
nn politikaya katılımı, oran olarak yükselnıekte. Nitelik 
olarak, emekçi halk yıgınlan ve Kürt halkı için şartlar 
daha da olgunlaşmaktadır. Bu olgunlaşan şartiann çok 
iyi değerlendirilmesi, devrimcilerin ve sosyalistlerin 
yıgınlan politikaya katmak için, örgütlenme koşullarını 
geni§letip, derinleştirmeleri gibi bir görev ve tarihsel 
olanakla karşı karşıya olduğunu görerek, hareket etme
leri de gerekmektedir. 

Şu iyi bilinmelidir ki, sosyalistler, yurtseverler en kü
çük olanaklan bile değerlendirmelidirler. Sekter ve do
ğmatik tutumlara kaymadan, yıgınlann ve kürt halkımn 
içinden gcçtigi süreci, karşı karşıya bulunduklan şartla
n iyi analiz etmelidirler. 

KÜRDiSTAN ULUSAL DEMOKRATiK 
HAREKETiN DE YENi BiR DÖNEMEÇ 

Mi? 

Belirli bir zamandır, Kürdistan ulusal demokratik 
hareketinin, Güney ve Doğu cephesindeki geli§melerle 
ilgili olarak, yurtsever, aydın ve siyasal örgütlü kesimle
rin kafasında sorular çoğalmaktaydı. Bu sorulann 
çoğalması, hareketİnıize ili§kin yeni bir değerlendirme
ye ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlara göre ye
ni düzenlemeler gitmeyi görev olarak belirlemi§ti. Ne 
yazık ki, Güney ve Doğu Kürdistan' daki geli§meler üze
rinde belirleyici ve etkin bir fonksiyona sahip olan siya
sal kesimler, bunu görmemektc israrlıydılar. 

Birkaç aydır vahimleşen geli§meler, o güne kadar 
duyarsız olan siyasal kesinıleri de düşöndürmeye başla
mıştı. Temmuz-Ağustos aylannda, Irak devletinin bü
yük mevziler kazanmaya başlaması; İramın, büyük bir 
direni§ göstermeden Irak'ta ve G.Kürdistan'da i§gal et
tigi topraklardan çekilmesi, endi§eyi genelleştirdi. Kür
distan kareketinin durumu, ytgınlan saran bir soru 
olmaya başladı. Ülke içnde ve dşnda, siyasi olan ve ol
mayan her kürt: «İran ve Irak devletleri, alttan alta an
laşma içindeler mi?», «eğer böyleyse, Kürt hareketinin 
durumu ne olacak?», «Yeni bir Cezayir ittifakı mı gün
demdedir?» diye, biribirine sormaya başladılar. Bu so
rulara yamt aramrken, «göz açıp kapatma hızıyla» 
İran'ın, bir yıl öncesinden BM'nin almış olduğu «ate
şkes karanın» kabul ettigi dünyaya yayıldı. 

Böylece, halklanmızın yıkımına yol açan, 2. emper
yalist paylaşım sonrası en uzun savaşın sona ermesi, ih
timal dahiline girdi. 20 Ağustos 1988 günü, ateşkesin her 
iki devlet tarafından yürürlüğe konulması için BM ka
rar aldı. 25 Ağustos günü de, her iki tarafın Cenevre'de 
andiaşma masasına oturmalan benimsendi. 

9,5 yıllık savaşta, belirli bir dönemden sonra, «aktif» 
taraf olan Kürt hareketinden hiç bahsedilmedi. Kürdis
tan sorununun hali doğrultusunda bir gündemin belir
lenmemesi endi§eleri daha da haklıya çıkardı. Bu 
noktada, yurtsever unsur, kurum ve örgütlerin: olup bi
tenler konusunda bilimsel bir yaklaşım gösterme çaba
sına girmesi, yeni bir değerlendirme ile ortaya çıkan 
sonucu tammlamaya çalışması; «Ne yapılmalı?» soru
nuna yapacagı çözümlemelerle ve atacagı pratik adım
larla katkıda bulunması görevi gelip dayatmıştır. Benim 
değerlendirmemde, bu yöndeki çabalann bir uzantısı
m, atılacak adımiann bir parçasım oluşturma iddiasın
dadır. 

Bugünü değerlendirmek ve günümüzde ortaya çı
kan sonuçlan tammlamak ve «Ne yapmalı?» sorusuna 
yamt bulabilmek için; uzak olmayan geçmi§e, 1975'lere 
gitmeyi, o günlerde olup bitenleri tespit etmeyi, çıkış 
noktası kabul ediyorum. Bu dönemi ele almak, isabetli 
bir kategorik yaklaşımdır. Çünkü, o tarih ve sonrası, 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Riipel9 Yekitiya Sosyalist Hejmar15 

Kürdistan çapında, tarih bilgisinin genelleşip, ortak 
saptarnalann gün yüzüne çıktıgı bir dönemdir. Ve yine 
o tarihlerden sonra, Kürdistan ulusal hareketi, bütün 
parçalarda, biribirini yakından etkileyen bir bütünlüklü 
olgu olmamn perspektiflerini yarattı. 

1975, Kürt halkı için neyi ifade 
ediyor? 

Bu tarihte, Irak merkezi otoritesinin egemenliği al
tındaki Kürdistan parçasında bir dönemin: kanlı bir bi
çimde, büyük bir yıkım ve analann gözyaşlarıyla; 

kürtlerin çevre devletlerin sokaklarında perişan bir ha
le dii§meleriyle; 24 saat içinde, «bir düdük ötÜ§Ü» ile on
binlerce peşmergenin silah bırakmasıyla, bir kısmının 
intihar eylemleriyle son bulmuştur. 

Bu silah bırakışması, bütün Kürtler üzerinde büyük 
bir şok etkisi yarattı. Bu şokun etkisinden kurtulmak, bir 
zamanı aldı. Bununla birlikte de, G.Kürdistan'daki kürt 
hareketine ilişkin degerlendirmeler, ülkemizin her 
köıjesinde esas bir sorun oldu. Bu dönemden dersler çı
karmak gerekiyordu. Dersler çıkanlmadıgı zaman, ulu
sal demokratik direnişi geliştirmekte kararlı olan 
yurtsever kesimlerin, yeniden handikaplarla karşıla

şması kesindi. 

Bu döneme ilişkin yapılan değerlendirmelerde, 

değerli ortak noktalar belirlenmişti. O döneme ilişkin 
tespit ve değerlendirmeleri genel bir çerçeve içine alır
sak: G. Kürdistan'da ulusal hareket, geleneksel sınıflar 
ve ideolojik-siyasal egilimlerin öncülügnde sürdürül
mii§tür. Harekette, emekçi sımf ve tabakaların agırlıgı, 
bilinçli katılım, yönetme ve yönlendirme planında olu
şturulmamış; siyasal ve kültürel egitimlerine önem ve
rilmemiştir. Sosyal ve siyasal bilinçteki gerilik 
korunmaya çalışılmıştır .. Ülkeiçndeve parti içinde, de
mokratik gelişmelere önem verilmemiştir, anti-demok
ratik uygulamalar agır basmıştır. Bundan dolayı, toprak 
reformuyla, yoksul, az topraklı ve topraksız köylüler to
prak sahibi yapılmamıştır. Gerekli, ulusal demokratik 
ekonomik tedbirlerin alınmamasından dolayı, savaş 

ağaları türemiş, palazlanan bir ticaret bezirgan takımı 
doğmuştur. Parti içinde, farklı dii§üncelere toleranslı 
olunmadıgı gibi; ülke çapıodada o dii§üncelerin örgüt
lenmesi ve kendisini açıga çıkarması hakkı tanınmamı
ştır. Bu anti-demokratik yapılanmadan dolayı, ulusal 
güçlerin biribirini kırması kaçınılmaz sonucu ortaya çık
mıştır. Bu çatışmalar sonucu, halkın güveni sarsılmış, 
yurtsever aydınlar kareketten uzaklaşmıştır. Artı en teh
likelisi, taraflardan biri, merkezi otorite ile anlaşma ko
numuna dii§mii§tür. Merkezi otorite, bu çelişkiyi her 
zaman çok iyi degerlendirmiş; bir zamandır, kendi çıka
n için ittifak etmeyi yararlı gördüğü tarafı, elinin tersiy
le iterek: güçlü olan tarafla anlaşmaya oturmuştur. 

Emperyalizme, sömürgeciliğe ve onlarla iç-içe olan 
bölge ve ulusal gericiliğe karşı ulusal devrimci bir poli-

tika izlenememiştir. Bu konudaki tutarsızlık, bölge sta
tüsünün ve Kürdistanın bölünmii§lük statüsünün tutar
lı izah edilmemesini; Kürdistanın diğer parçalarını 

egemenligi altında bulunduran sömürgeci devletlere 
karşı ulusal bir politika izleyememe; İran-Irak sömürge
ci devletleri arasındaki çelişkileri abartma, ona bel ba
ğlama sonucunu dogurmuştur. Kürdistan'ın diğer 

parçalanndaki ulusal harekete- örgüdere karşı güncel, 
taktik dostluk politikaları izlenmiştir. 

Uluslararası devrimci demokratik güçlerle ittifaka 
önem verilmemiştir. Bagımsız ve şahsiyetli bir politika 
izlenememiştir. Ama, bunda, başta sosyalist güçler, dev
letler olmak üzere, diger devrimci-demokratik müttefık 
güçlerimizinde olumsuz rolünün büyük olduğu gözardı 
edilemez. Bölgemizin ve Kürdistan'ın statükosundan 
dolayı, bu müttefık güçlerin açık dayanışmacı bir tavır 
izleyemedikleri de ortada iken; hareketin önderligi, ül
kemizin şartlarına üygun dii§en mücadele biçimlerini 
tayin edememiş, politikalar üretememiştir. 

Gözden her zaman kaçan önemli bir nokta da: Ül
kemizde, halkımızla birlikte yaşamlarını idame ettiren 
milliyetler konusunda demokratik ve programatik bir 
tutum geliştirilm emiştir. 

Özcesi: G.Kürdistan ulusal hareketi çağdaş ulusal 
demokratik bir karakter kazanamamıştır. Bunun sonu
cu olarak, 1975'de çetin bir yenilgiye uğramıştır. 

O günkü koşullarda, G.Kürdistan'daki ulusal kesim
lerde, bu tespitlerde birleşiyorlardı. Bunların dolaysız 
bir sonucu olarak, ulusal kesimlerin, bu olumsuzlukla
rın devrimci tarzdaki inkarı üzerinde yeniden bir siya
sal yapılanmaya gitmeleri görevi gelip dayatmıştı. 

Yeni dönem hangi farklılaşmala
n getirdi? 

O zaman, gelişmelere kısaca gözatabiliriz. Acaba or
taya çıkan siyasal yapılanmalar, bu olumsuzlukları her
taraf eden bir konum kazanabilmişlernıidir? G. 
Kürdistan'da ulusal demokratik hareket, çağdaş bir ka
rakter kazanabildi mi? 

'75'lerden sonra, G.Kürdistan'da ulusal hareket, iki 
siyasal örgüt kanalından gelişmeye başladı. Bu kanalla
rın, zamanlama olarak, biribirini takip eden, biribirinin 
çarpık sonuçlan oldugu gerçegi de gözden kaçmıyordu. 
Böylece, G .Kürdistan' da çok partili yaşam, gayri resmi 
bir biçimde başlıyordu. Bu çok partili yaşamın, uyumlu 
bir biçimde, şartlara uygun ve dayamşmalı bir biçimde 
mücadeleyi sürüklernesi için; en azından iki yapılanma
mn önderliginin bilincinde, demokratlıgın ölçülerinin 
belirlenmesi, olgunlaşması gerekirdi. Bu olgunlaşmanın 
olmadıgı, kısa bir süre sonra karşılıklı çatışmaların or
taya çıkması; iki siyasal yapılanmamn biribirinin varlıgı
na tahammül etmemeleriyle açıga çıktı. Daha sonraki 
tarihlerde, bu çatışmalar derinleşti ve genişledi .. Bu si
yasal örgütlerin bölünmelerinin sonucunda ortaya çıkan 
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siyasal yapılanınalara da tolerans gösterilmedi, şiddet 
ile sin dirilmeye çalışıldılar. Ulusal demokratik güçler 
arasındaki ilişkilerde demokrasinin benimsenmemesi, 
yığınlar la ilişkilere d<~rudan yansıdı, ilişkileri biçimlen
dirdi, anti-demokratik bir yapılanma yarattı. 

İlk iki siyasal yapılanma, Kürdistan'ın iki parçasım 
egemenligi altında bulunduran iki devletle iç-içelikle 
gelişen yapılanmalar oldu. 1975'te, Kürtlere silah bırak
tıran İran Şahı, tekrardan, Kürt hareketiyle yakından il
gilendi. 1979'da Şah gitti. Şah'a karşı olan dinci elit 
iktidan ele geçirmiş olmasına ragmen; ne İran'ın ve ne 
de Kürtlerin politikalanndan bir değişiklik olmadı. Dik
kat çeken ve üzerinde durulması gereken önemli bir 
nokta. 

Dinci yönetim, Irak'taki bütün kürt örgütleriyle ili
şkiler geliştirdi. Bu, kürt örgütlerinin istekleriyle de ça
kışıyordu. Bu ilişkilerin düzeyi, örgüdere ve dönemlere 
göre değişti. Sonuçta, İran ile sıkı ilişkiler geliştirildi. 
Hatta, yıllardır kendi aralannda anlaşamayan Kürt ör
gütlerinin ittifakında, İran büyük rol oynadı. Bu durum, 
başlı başına endişe verici bir durumdu. Ama, kürt siya
sal örgütleri arasında çatışmaların durmasına neden ol
duğu içinde, sevindirici karşılandı; ortaya çıkan endişeli 
durumun atianınasım getirdi. Ne yazık ki, kürt siyasal 
örgütleri, İran devletiyle olan ilişkilerin sırurlarım iyi ta
yin edemediler. İki üll<e arasındaki çelişkiyi abartarak, 
savaşın Kürdistana kaymasına kaynaklık ettiler. 

İran silahlı güçler~ Kürdistan topraklannda cirit at
tı. Bu, arap şövenizmini güçlendirdi; Saddam'ın halkı 
yaruna çekmesinde bir etken oldu. Hele ki, İran,ın, Kür
distan'da girdigi yerlerde, kent, köy ve dag isimlerini 
değiştirmeye cüret etmesiyle, durum daha da vahimle
şti. 

Siyasal güçlerin politikalan burada da durmadı: T .C 
ile ilişkiler kurmak için yollar aradılar. ABD'nin kendi 
çıkarlanndan dolayı kürt meselesi için yarattıgı yak
laşımlan da, d~u degerlendirmediler. Yıgınların için
de, yanlış egilirnlerin yayılmasına sebep oldular. 

Görüldügü gibi, anti-emperyalist ulusal bir politika 
izlenilmedi. Çevre devletlerle ilişkilerde, ulusal politika 
netleştirilemedi. Öyle bir dönem oldu ki, İran silahlı gü
çleriyle birlikte, Kürt ulusal güçlerini, «kurtanlrnış)) böl
gelerden çıkardılar. 

Sonuç olarak, köklü degişim ve dönüşümlerin olma
dıgı su yüzüne çıktı. Gelenekselcilik hakim egilim olma 
karakterini korudu. Hareket çagdaş ulusal demokratik 
bir karakter kazanamadı. Hem de çok acılı bir dönemin 
akabinde, köklü degişiklilk ve dönüşümlerin olmaması, 
daha da dikkat çekici bir noktaydı. 

Bundan dolayı, bütün dış saldırılara, sömürgeci gü
çlerin komplolarına ragmen, ortaya çıkan olumsuz so
nuçtan, «kendimizin)) sorumlu oldugu görüşündeyim. 
Üstelik, 1980'lerden öncesinden, bu tarafa, Saddam'ın 
yıkılacagı görüşleri de sık-sık ileri sürüldü. Bu da, Kürt 

ulusal hareketinin Güney cephesinde, çok çarpık blir 
gelişmenin oldugunu göstermektedir. 

D. Kürdistanda olanlara bakar
sak 

1946'dan sonra, D.Kürdistan, 1968'ler de bir küçük 
devrimci gurubun silahlı hareketine şahit oldu. Bu silah
lı hareket, kısa sürede bastınldı. Bilindigi gibi, bu hare
ket, bütün kürt yurtseverleri tarafından da tasvip 
edilmiyordu: KOP içinde ayrılıklara yol açmıştı. 

1979'da, Şah yönetiminin yıkılmasında kürt halkımn 
önemli bir rolü oldu. O tarihlerden sonra, iki siyasal güç 
gelişmeye başladı. Bunun yamnda, Şeyh İzettin Büsey
ni'ye baglı olan bagımsız siyasal gelişmede degerlendir
me dışı tutulmayacak; belirli bir dönem, Kürdistan'da 
önemli etkileri olan bir gelişme oldu. 

Dinci yönetim, Kürtlerin ulusal demokratik haklan
m tammayınca ve fiili saldırıya geçince; Kürt yurtsever 
örgütleri silahlı mücadele biçimini tayin ettiler. Bu gü
çlerin, ülke içinde demokratik ve sılılıatlı politikalar ge
liştirdigini söyleyebilmek zor. Siyasal güçler, sahip 
olduklan çarpık ve anti-demokratik mantıklarından do
layı, sürekli kavgalı oldular. Bu kavga, yıgınla yurtseve
rin katiedilmesini getirdi. Halkın güvenini sarstı. Tutarlı 
bir anti-emperyalist ve ulusal devrimci politika izlendi 
denilemez. Başından beri, Irak merkezi otoritesi ile ili
şkili olunmaya çalışıldı. 

Kürdistamn diger parçalanndan mücadele yürüten 
ulusal demokratik güçlerle silılıatlı ilişkiler geliştireme
diler. Kürdistanın tümünü ilgilendiren çerçevede poli
tikalar da üretilmedi. Ama, şu bir gerçek, bu güçlerin 
Irak merkezi otoritesi ile ilişkileri, G.Kürdistanlı ulusal 
güçlerin ilişkilerinden daha sımrlı oldu. Bu güçler, Irak 
silahlı güçleriyle, G. Kürdistanlı yurtsever güçlere sai
dırma gafletine düşmediter. 

Bu nedenle de, daha az zarar verici olduklanm tes
pit edebiliyorum. Buna baglı bir biçimde, önümüzdeki 
dönemde, daha olumlu gelişme şansına sahip oldukla
om düşünüyorum. Kürt halkı içindeki konumlan ve de
mokratik muhalefetin onlara yakınlıgı dolayısıyle, İran 
sömürgecilerinin kolay, meşru ve gerekçelendirici sai
dınianna hedef olmayacaklan inancındayım. 

Ne yapmalıdır ? 

Son yılların gündemini olumlu ve olumsuzluklanyla 
belirleyen G .Kürdistanlı güçler başta olmak üzere, bir 
bütün olarak Kürdistan hareketinin yeniden degerien
dirilmesi gerekmektedir. Bu degerlendirme, belirlenen 
temel hastalıkların tedavisi; demokrasi anlayışına ve an
ti-emperyalist ulusal devrimci politika da gerekli 
değişiklik ve dönüşümlerin yapılması içindir. 
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İran-Irak devletleri arasında ate§kesin ilan edilme
siyle birlikte, her iki tarafın kürtlerden basetmemeleri, 
iki yüzlülüklerini ortaya çıkarDll§tır. Kürdistanlı yurtse
ver güçlerin, bu tutumdan gerekli dersleri çıkarmalan 
gerekmektedir. Bundan böyle, Kürdistam egemenliği 
altında bulunduran ülkelerle ilişkilerin sürdürülmesin
de; radikal ve hareketin gelecegini karartmayan, ulusal 
kişiligine gölge düşürmeyen çerçevelerin tayin edilme
sine gayret gösterilmelidir. Mücadele taktiklerinde ge
rekli değişikliklere gidilmelidir. Bu degişiklikler, geri 
bazı adımların atılmasım, güç sımrlandırmasım getire
cektir. Bundan korkulmamalı. 

Iran-Irak arasında andiaşma görüşmelerinin devam 
ettigi bu dönem de: Kürdistan sorununun uluslararası 
planda güncelle§mesi, sorunun çözümü için alternatif 
görüşlerin kabul ettirilmesi için çaba gösterilmelidir. 

İki ülke arasındaki andlaşmamn başarılı sonuçlan
ması demek, her iki devletin Kürtlere olan destegini 
çekmesi anlamına gelecegi gibi; Kürt halkına kaf§ı bir 
yoketme savaşımn başlatılması anlamına gelecektir. Bu 
yoketme savaşımn deşifre edilmesi, kıyıının engellen
mesi için, uluslararası planda politik çalışmalara yogun
luk kazandınlmalıdır. Bunun içinde, yurt dı§ındaki kürt 
yurtseverlerine, ulusal demokratik kurum ve örgüdere 
büyük görevler düşmektedir. 

Kürdistanlı ulusal demokratik güçlerin, halkımızın, 
her dönemden daha fazla dayanışmaya ihtiyacı var. Bu 
dayanışmamn güçlendirilmesi için çaba gösterilmelidir. 
Ulusal demokratik güçlerin, ortak kararlar yaratması
mn süreci güçlendirilmelidir. 

Ball§ güçleri, İran-Irak sımnna yerle§tirileceklerdir. 
Ulusal güçler, çatl§malarda, bu güce kaf§l saglıklı bir 
politika tespiti yoluna gitmelidir. Tersi durumda, hare
ket uluslararası düzeyde büyük zararlarla kaf§l kaf§lya 
kalabilir. 

Irak sömürgecilerinin saldınlan sonucu, Türkiye'ye 
stgınmalann oldugu görülmekte. Oysa, T.C devleti, BM 
ve diger uluslararası demokratik platformlarda kendi
sini temsil ettirmeye çalıştıgı; İnsan Haklan Beyanna
mesine, Helsinki Belgesine inıza atDll§ olmasına 

ragmen, Kürtleri mülteci olarak kabul etmemesi, deşi
fre edilmelidir. Bunun demokratiklik ve çagdaşlıkla il
gisi olamaz. Diger bir boyutta, Türkiye'nin Kürtlerin 
«daglı türkler» oldugu yalaruru da açıga çıkarmaktadır. 
Bütün dünyamn bildiği bir şey var: T.C, dünyadaki bü
tün türklere sahip çıkma iddiasında. Kıbrıs işgali bu 
manttgın sonucu gerçekle§ti. Yunanistan ve Bulgaristan 
ile varolan çelişkilerinin bir yanım da bu oluşturmakta
dır. 

Şu da bilinmelidir ki, Kürt hareketinin geldigi düzey, 
dünya üzerinde etkin olan güçlerin ilişkilerindeki yu
muşamalar, yeni b all§ planlannın etkinlik kazanması; 
insan haklan konusundan dünyamn daha duyarlı hale 
gelmesi; bölgemliz üzerinde bu etkin güçlerin yürüttügü 
politikalannda değişikliklerin gündeme gelmesinden 
dolayı, halkımız, 1975 gibi bir sonucu yaşamıyacaktır. 
Bölgemizde Kürtler, politika tayininde hesaba katılır bir 
unsur durumundadır. 

Şili'DE FAŞiST DiKTATÖRLÜK BÜ
YÜK TOKAT YEDi! 

Şili halkı, son yirmi yıl da, Latin Amerika'da ve dün
ya da en büyük çile çeken halklardan biri olmuştur. De
nilebilinir ki, son yirmi yılın en uzun ömürlü askeri faşist 
diktatörlüklerinden biri, Şili'de, emekçi halkı iliklerine 
kadar sömürdü, işkencenin ve katliamların akla gelmez 
biçimlerini uyguladı, pervasızca, insanlıga aykırı olan 
her muameleyi Şili insamna, halkına reva gördü. 

Şili askeri diktatörlügü uzun yıllardır, içerde belirli 
dönemlerde yaman, dişe dokunur bir muhalefetle; 
dt§arda, uluslararası kamuoyunun büyük bir baskısı al
tında olmasına ragmen, yaptıklarından bir adım geri at
maDll§tır. Yalmz bütün planiarım uyguladıktan, 
emperyalizmetıpatıp uyan bir ekonomik, sosyal ve si
yasal yapılanma yarattıktan sonra, 6 Ekim 1988 günü 
yaptıgı referandum ile, diktatör PinO§e başkanlık ömrü
nü 9 yıl uzatmak istedi. Referandum, onların çizdigi sı
mrlar içinde olmasına ragmen, bütün baskı 

uygulamalanna ve kullamlan devlet imkanlarına ra
gmen; PinO§eye ve askeri faşist diktatörlüge büyük bir 
darbe oldu. Böylece seçmenierin yüzde 54'ü, General 
PinO§e'ye dokuz yıllık bir süreyi tammadı. Hem Şili hal
kı ve hem de tüm insanlık, ezilen halklar için sevindiri
ci olan bu olay, Latin Amerika ülkesinin 
demokratikle§me hareketinde bir ivmeyi, bir adımı ni
telendirmek durumundadır. 

Diktatörlügünü, insanlık dş her türlü uygulamalan 
gerçekle§tirerek, tüm siyasal hak ve özgürlükleri ayak
lar altına alarak, bugüne dek sürdüren Pinoşe'nin, ye
diği bu tokat sonucu; rahatlıkla iktidar sahnesinden 
çekilecegi gibi bir kamya da kapılmamak gerekmekte
dir. Buna ileri sürmek demek, büyük bir hayalcılıga ka
pılmak demektir. Bilinmelidir ki, yılların kamburunu 
sırtında taşıyan PinO§e Askeri diktatörlügü, çekip git
mesinden sonra, yaptıklan ile ilgili olarak hesapiann so-
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rulac<ıgını bilmektedir. Bu hesaplaşmamoda çetin ve 
keskin olac<ıgını da biliyor. Bilmesi de gerekir. Onbin
leri katleden, yirmi yıla yakın zamandır, ülkesinin bütün 
gelir kaynaklannı emperyalisdere pe§ke§ çeken, siyasal 
tüm hak ve özgürllükleril yokeden bir kişi ve diktatör
lük olarak günahlan fazladır. Özellikle halkçı devrimci, 
sol güçler, Pinoşe'nin hemen çekip gidecegi hayaline 
kapılmamalıdırlar. 

Fa§ist askeri diktatörlügün tümden sökülüp atılma
sı, toplumun gerçekten demokratikle§mesi, uzun vade
li bir mücadeleye; toplumda devrimci anlamda radikal 
dönüşümlerin yapılması ile mümkün olabilecektir. Mü
cadele uzun vadeli bir mücadele ve demokratikle§me 
de devrimci tarzda değişim-dönüşümü öngördügüne 
gö~e, devrimci, halkçı ve sol güçlerin ona uygun bir sa
bırlılık, bir istikrarlılıkla hazırlık içine girmeleri, ortaya 
çıkan mevcut durumu iyi degerlendirerek, en geniş mu
halefet güçlerini, radikal dönüşüm çizgisine kanalize et
rnek için, örgütlenme çalı§malannı derinle§tirip, 
genişletmelidirler. 

Tabi ki, Şili'de referandumda yüzde 44 oyun «evet>> 
çıkmasının da az bir olay olmadıgı görülmelidir. Uzun 
yıllardır, halka her türlü baskıyı reva gören diktatör
lügün bu kadar bir oy almaması bekleniyordu. Oysa, 
abartılacak bir durumda degildir. Yıllardır, özgürlükle
rin tümüyle yokedildigi, tek taraflı propaganda çarkının 
işletildigi, ytgınlann apolitikle§mesi için her türlü geri
ci metodlann çalıştınldıgı bir ülkede; devletin tüm mad
di ve fiili imkanlannın seferber olması da eklendigi 
zaman, bu dönemde böyle bir sonucu almalan normal 
görünmektedir. Bu sonuç, fa§ist askeri diktatörlülügü 
de umutlandırmamalıdır. 

Fakat, askeri diktatörlügün elinde, daha tüm kozla
no da sona ermedigi de bilinmelidir. Şili'de halkçı gü
çlerin iktidara yürümelerinin yollannın döşenmesi 
halinde, emperyalizm ve işbirlikçilerinin yeni provakas
yonlara girişebilecekleri hesap dışı tutulmamalıdır. El: 
betteki bütün engellemeler ve provakasyonlar, yenı 
demokratik ve devrimci gelişmelerin önüne tümüyle 
geçme güç ve kuvvetinde degildir. 

Şili'de süreç, ll Eylül 1973 günü Ba§kan Allen
de'nin, Pinoşenin Ba§kanlık Sarayı'nın etrafını sardıgı 
sırada halka hitaben yaptıgı a§<ıgıdaki konuşma dogrul
tusunda güç ve ivme kazanmaktadır. 

Ba§kan Ailende şöyle demişti: 

«Yurtta§lar, bu, kesin olarak size son seslenişimdir. 
Tarihi bir seçim yaparak halkıma sadakat içinde yll§a
mımı feda ediyorum, ve sizi temin ederim ki ellerimizle 
binlerce ve binlerce Şililinin soylu bilinçlerine atılan to
h urulann büyümesi engellenemiyecektir. Onlar güçlü
dür; halkı esir edebilirler. Ama ne işledikleri suçlada ne 
de ellerindeki güçle, toplumun gelişme sürecini durdu
ramazlar.>> 

Geçmişe bir göz atarsak: 

Latin Amerika'nın demokratik gelenegi olan ülkele
rinden bir Şili' dir. Şili halkı, bu demokratik gelenegin 
meyvelerini belirli bir tarihi dönemde almaya ba§ladı: 
Şili' de parlamenter yolla, en genel ifadesiyle banşçıl 
yoldan sosyalizme geçişin şartlan ortaya çıktı. HALK 
CEPHESi, Salvador Ailende'nin önderliginde iktidar 
oldu. 

Halk Cephesi'nin iktidar olmasından sonra, sosya
lizmin inşası, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve aske
ri yönden öngörülüyordu. Bunun için uygulam~lar~ 
ba§landıgından kısa bir süre sonra, ABD emperyalizmı 
ve onlann işbirlikçileri rahatsız olmaya ba§ladılar. Bu
nun içinde, Halk iktidannın yıkılınası için, içerde .. ve 
dışarda plan ve programlar geliştirmeye ba§ladılar. Ul
ke içinde karşı-devrimin organize edilmesi için büyük 
gayret gösterildi. İlk dönemlerde, orta tabakalann belli 
kesimlerine dayanılarak geliştirilen grevler, boykotlar 
ve sokak gösterileri, Halk İktidannı önemli handika
plarla karşı karşıya bıraktı. 

Bu tepkiler, uluslararası tekellerinde büyük destegi 
ile en üst düzeyde örgütlendirilmeye ba§landı. 11 EY
LÜL 1973 günü Silahlı Kuvvetler Komutanı General Pi
noşe tarafından düzenlenen askeri darbe sonucundan, 
1970'te seçimle işba§ına gelen sosyalist Ailende yöneti
mi devrildi. Ailende öldürüldü. Binlerce işçi, aydın, 
ögrenci, emekçi, sosyalist ve anti-fa§ist katledildi. Yüz
binlercesi tutuklandı, işkencelerden geçirildi. Şili ülke
si halkı için tam da bir zindan haline geldi. Onunla 
k~lınmadı: Şili askeri-fa§ist diktatörlügü, Latin ameri
ka'daki devrimci hareket için ciddi bir tehdit aracı hali
ne geldi. 

Askeri - fa§ist diktatörlük, bütün demokratik ku
rumlan, halkçı oluşumlan ve örgütlenmeleri kapattı. 
insani ve demokratik tüm hak ve özgürlüklere son ver
di. Basın-Ya yına tam bir kısıtlama getirdi. Düşünce öz
gürlügünün olmamasından dolayı, halkçı-demokratik 
düşüncelerin ye§ermesine olanak saglanmadı. Kültürel 
olarak, ciddi bir gerici süreç ba§latıldı. Apolitikle§tirme 
eyleminin derinle§mesi yıgınlann iktidar sorunlanndan 
ve siyasetten uzakla§tınlması için, her türlü baskı reva 
görüldü. 

Askeri hükümet, 15 Haziran 1975 günü, onbinlerce 
kişiye işkence ederek ortada~ kaldırma suçunu işleyen 
siyasi polis te§kilatı «Ulusal Istihbarat Müdürlügü>>DÜ 
(DlNA) kurdu. 

13 Agustos 1977l'de, Ulusal istihbarat Müdürlügü 
dagıtıldı, daha kapsamlı bir te§kilatlanmaya gidildi. Ye
rine, «Ulusal Enformasyon Merkezi>> kuruldu. 

Aynı yılın Aralık (12) ayında, Birle§miş Milletler ta
rafından insan hak ve özgürlüklerini ihlal ettigi gerek
çesiyle dört yıl üst üste diktatörlük ve Pinoşe 
kınandıgından; askeri fa§ist diktatörlük dış demokratik 
baskıyı «etkisizle§tirmek>> için, halk oyuna danışac<ıgı-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Rôpell3 Yekitiya Sosyalist HejmarlS 

m, güven oylamasına gidecegini söyledi. Akabinde, ka
rarl3§tırdı. 

1977, 4 Ocağında gerçekle§tirilen plebisit ile, askeri 
hükümet halkın oyunun yüzde 75'ini alarak, hükümetle
rinin onaylandıgım açıkladılar. Bu işlem, tıpkı 12 Eylül 
askeri darbesinden sonra, Türkiye'de tanzim edilen 
anayasanın halk oylaması sonucunda kabul edilmesine 
benziyordu. Bir ülkede baskılar alabildiğine yogunsa, 
tüm siyasal hak ve özgürlükler ortadan kaldınlmışsa, 
düşünce ve örgütlenme özgürlüğü yoksa, yıgınlar kendi 
çıkariarım örgütlü bir biçimde savunmuyorlarsa, elbet
teki alınacak sonuç, sahte ve diktatörlerin istedigi so
nuçtan başkası olamaz. Tesadüfmüdür ki, hem 
Türkiye'de ve hem de Şili'de ayıu işlemlere başvurulup, 
ayıu sonuçlar alımyor. 

19 Nisan 1978'de genel af ilan ettiğini, diktatörlük 
açıkladı. Bu gerçek bir af olamadı. Hiçbir devrimci, sos
yalist de bu afı ciddiye almadı. Onun için, ilk dönemler 
de, ülkeye bazı unsurların gidişi sözkonusu olmuşsa da, 
kısa bir sürede kesilmiştir. 

Diktatörlük kendi baskıcı yönetimini kurallara ba
ğlamak için, yeni bir anayasa hazırladı. ll Eylül 1980' de 
yapılan halk oylamasında yüzde 67 oyla kabul ettirdi. Bu 
anayasa ile, PinO§e'nin başkanlıgı otomatikman 1989'a 
kadar uzatıldı. 

1983 yılında, diktatörlüğün uygulamalarına karşı 
muhalefet gelişmeye başladı. içerde ve dışarda, bütün 
muhalefet kesimleri, ortak davranmak için çaba göster
diler, yeni örgütlenmelere yöneldiler. ll Mayıs 1983'te 
Sendikalar, ülkenin demokrasiye dönüşü istemi ile pro
testo gösterilerini başlattılar. bu mücadele biçimleri, 
değişik toplumsal kesimleri de sarsarak, iktidan tehdit 
eder boyutlara vardı. Tehlikeyi gören askeri diktatör
lük, 6 Kasım 1984'de ülkenin tümünde sıkıyönetim ilan 
etti. Fakat ilan edilen sıkıyönetim, mücadelenin gelişti
rilmesi için bir engel oluşturama dı. Ama, belli bir d urul
maya yol açtı. Kasım 1986'da, ülke çapında tekrar 
grevler ve şiddetli protesto gösterileri yapıldı, çıkan 
olaylarda onlarca insan katledildi. 

7 Eylül 1986'da PinO§e'ye karşı suikast girişiminde 
bulunulduğu gerekçe gösterilerek, büyük bir terör esti
rildi. Bunun içinde muhalefet baskı altına alınmaya ba
şlandı. Dünyamn ikna edilmesi içinde olağanüstü çaba 
gösterildi. 

24 Ağustos 1988' de: PinO§e ülkede 15 yıldır süren 
olağanüstü hali kaldırdıgım ilan etti. 

Şili'de olağanüstü halin kaldınlmasından sonra, Pi
noşe, başkanlıgımn, dokuz yıl daha uzatılınası için, ple
bisite baş vurdu. Plebisitte, halktan büyük bir tokat yedi. 
Yedigi o tokat, kendisini ve askeri faşist diktatörlüğü 
şaşkına çevirdi. İlk başta, yenilgi gerçeğini gizlerneye ça
lışmışlarsa da, bunu başaramadılar. Muhalefetin geldigi 
düzey, onların yalan söylemesine ve yeni oyunlarına ba
şvurmalanna engel oldu. 

Şili'de muhalefetin bu başarısı, ülke içinde ve ülke 
dışında büyük gösterilerler kutlandı. Bütün dünya ileri
cileri, sosyalistleri bu gelişmeyi, ileri bir adım olarak 
değerlendirdiler. Şili'de kara bulutların toplum ve halk 
yüzünde aralanmaya başlamasım, Latin Amerika bölge
si ve diğer tüm ezilenlerin yaşadıgı bölgeler için, bir ışık 
olarak değerlendirdiler. Şili'de demokratikle§me süre
cinin radikal bir biçimde geliştirilmesi için, yardım ve 
dayanışmalanm esirgerniyeceklerini dile getirmektedir
ler. Bu da, Pinoşe'yi ve eli kanlı askeri faşist diktatör
lüğü fazlasıyla korkutuyor. 

Plebisitte, halkın, PinO§e diktatörlüğüne «hayır» de
mesinden sonra, PinO§e, tıpkı T. Özal gibi yüzsüzlük 
göstererek iktidarda, başkanlıkta kalmaya kararlı ol
duğunu ilan etti. Halk ytgınları ve burjuva muhalefeti bu 
durumu protesto etti: Halk güvensizligini belirlemiş ol
masından dolayı, istifa etmesini birincil talep olarak öne 
çıkardı. Ama, Pinoşe gelecek günlerin korkusuyla ve ik
tidarın bugüne dek verdigi zevkten vazgeçmemek için, 
istifa etmedi. 

Şili'de Sosyalist deney ve çıkanla
cak sonuçlar 

1970' de, «en ideal» yoldan, sosyalizm ve Halk Cep
hesi Şili' de iktidar oldu. Sosyalizmin «en ideal» yani kan 
dökülmeden Şili' de iktidar olması, uluslararası sosyalist 
hareketin durumunda köklü değişiklikler yapacak ka
dar, hem de kısa sürede etkiler yapmaya başladı. Bu ge
lişme, yogun tartışmalan sosyalist hareketin gündemine 
soktu. O güne kadar, «barışçıl yoldan sosyalizme geçiş» 
sorununu şartlara bağlı bir biçimde ele alanlar ve savu
nanlar, bu yolu mutlaklaştırmaya; radikal olan, silahlı 
olan her mücadeleyi de mahkum etme ile karşı karşıya 
kaldılar. Şu unutuluyordu: Şili'de sosyalizm, Halk Cep
hesi kansız bir biçimde iktidar oldu. Ama bu gelişmenin 
geride bıraktıgı bir yıgın gözyaşı ve kan vardır. Şili hal
kı o aşamayı yaratana kadar, yıgınla sıkıntılar, işkence
ler ve zindanlar görmüştü. 

Halk Cephesi'nin iktidar olduğu zaman, uluslarara
sı planda da elverişli kO§ullar sözkonusu idi. Bu elveri
şli kO§ul: Emperyalizmin ve özellikle de ABD 
emperyalizminin ciddi bir prestij kaybı ile karşı karşıya 
olmasıydı, birçok sömürge, yan-sömürge alanını elden 
çıkarmasıydı. Bu ayıu zamanda, ABD emperyalizmin 
daha da saldırgan ve korkunç metodları işletmeye iti
yordu. Bunun sonucudur ki, Şili'de me§ru halk iktidarı
na karşı kanlı bir diktatörlük düzenlendi. Dünyanın 
başka alanlanndaki halk hareketlerine ve sosyalist ge
lişimlere müdahele etmek için, dış öğeyi, S.Birligi'nin 
müdahelelerini gerekçe göstermek durumunda iken, 
Şili'de bunu da gösterecek durumda olmadıgı halde, 
dünyamn gözünün içine baka baka, tekeller vasıtasıyla, 
bir halkın özgür iradesine silahla, zor ve şiddetle müda
hele etti. Böylece de, dünyanın en büyük halk hareket
lerinden biri bastırılmış oldu. Sosyalistler için ortaya 
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çıkan umutlarda son buldu. Gündeme giren tartl§malar 
son bulmadı, yeni ba§ka sorunlar tartl§ma gündemine 
girdi. 

Şili'deki geli§nıeler, bazı sonuçlann çıkanlmasım 
önümüze koydu. Dünya devrimcilerine ve Kürt devrim
cilerine dersler sundu. 

Şili deneyi gösterdi ki, i§çi sınıfı ve emekçiler iktida
n almadan önce, gerekli niteliklerde alternatif örgütlen
meleri yaratmak, iktidar için gerekli olan araç ve 
gereçleri oluşturmak zorundadırlar. Eğer işçi sımfı ken
dine özgür yapılanmalara gitmezse, varolan yapılanma
lar sosyalist karaktere kavuşturulmazsa, iktidan 
aldıktan sonra, çoğunluğun hegemonyasım sürdürmek 
zordur: Burjuvazinin ve emperyalizmin geliştireceği ka
rşı-devrimci eylemlerin ve provakasyonların üstesinden 
gelmek olanaksızdır. 

Bunun içinde, kapsamlı bir örgütlenmeye ihtiyaç 
vardır. En başta işçi sımfı, emekçilerin ve tüm ara taba
katann temsil edildiği, çıkarianın koruyan bir sosyalist, 
siyasal partiye ihtiyaç vardır. Örgütlenme için, siyasal 
parti de yeterli değildir. Diğer alanlarda, ideolojik, kül
türel, sosyal ve askeri alan da da örgüdenmek gerekir. 
Eğer ideolojik, sosyal, kültürel ve askeri devrimci aygıt
lar oluşturulmazsa, eskiyi değiştirmek, eskiye karşı di
renmek olanaksızdır. Bunun yamnda, bir avuç işbirlikçi 
d!§ındaki tüm sınıf ve tabakatann ortak çıkariarım tem
sil edecek, onlan bu konuda aydınlatacak, birliğini sa
ğlayacak; oyunlara gelmesini engelleyecek devrimci, 
demokrat bir cephe örgütünün yaratılması da kaçıml
mazdır. 

Yine Şili deneyi gösterdi ki, işçi sımfımn müttefikle
ri orta tabakaların iyi tamnması, onların sosyo-psikolo
jik konumlanmn iyi saptaması gerekmektedir. Orta 
tabakaların Çf§itli evrelerde ve Çe§itli ortamlarda 
değişik tutumlar takınabiieceği gerçeğinin görülmesi 
gerekmektedir. Bunun içinde, onların göstereceği tavır
lar karşısında sabırlı eğitici olmak gerekiyor. Eğer öyle 
olmazsa, orta tabakaların egemen güçlerin yanında yer 
alması, emperyalizmin oyunlarına yem olması kaçıml
maz hale gelir. Nihayet, Şili deneyi bunu açıkça ortaya 
koydu. Orta tabakaların çıkarlan sosyalist iktidar ve işçi 
sımfımn yamnda olmasına rağmen; emperyalizmin kı
şkırtmalan sonucunda karşısında yer almıştır. Giderek 
büyük karşı devrimci kitle gösterilerinin kaynağım olu
şturmuştur. 

Sosyalist iktidar için, radikal değişim dönüşümlerin 
gerekliliği ve iktidar öncesi inşamn önemide bütün çı
plaklığıyla ortadadır. İktidar öncesinde gerekli değişim 
ve dönüşümler gerçekle§mediğinden, burjuva kurumla
n varlıklanm olduklan gibi korumaktadırlar. Burjuva 
kurumlanmn varlıktarım koruması, i§çi sımfımn ve hal
kın iktidar yapmasımn önünde büyük bir engel oluştur
maktadır. Az ve orta kapitalist gelişmişlikteki ülkelerde, 
bu yönden en büyük tehlike ve engel taşıyan kurum da 
ordudur. Çünkü, ordu emperyalizmin ve işbirlikçileri
nin en fazla önemsedikleri, yatırım yaptıklan bir kurum
dur. Bu kurumun onlara bağımlı hale getirilmesi, 
onların varlık şartlanndan biridir. Dünya pratiği ve ül
kelerin emperyalizmle ilişkileri de, emperyalizmin bun
da başarılı olduğunu gösteriyor. Bu ülkelerin orduları, 
postalından şapkasına kadar, emperyalizmin damgasını 
yiyor. Zaten kullandıklan silahlar, onlann imalatıdır. 
Bu ülkelerin çoğunun gerici saldırgan askeri kamplar
da, paktlarda yer almalan gözönüne alındığı zaman, ge
lişmenin tehlikeli boyutu daha da açık bir biçimde 
kendisini ortaya koyar, koyuyor. Bunun içinde, ordu ku
rumunun çözümlenmesi için, radikal değişim, dönüşüm 
politikalan izlenilmeli. Burjuva ordusunun yerine, hal
kın ordusunu, savunma gücünü yaratmaya çalışmalıyız. 

Şili'nin sosyalist iktidannın başına gelenlerin ordu 
eliyle gerçekle§tirildiği görülürse, bu konunun ciddiye
ti kendisini fazlasıyla ortaya koyar. Ordu da burjuva 
devlet mekanizmasımn en güçlü kurumlanndan biri ol
masından dolayı, esas olan burjuva devlet mekanizma
sını çözümlemek, değiştirip, dönüştürmek ve ele 
geçirmektir. 

Ayrıca Şili deneyi, sosyalizme «bafl§çıl geçiş>> konu
sunda, sosyalistlerin fazlasıyla duyarlı olmasım da orta
ya çıkarmıştır. Emperyalizmin varlığım inatla 
sürdürmek istediği, kendi sömürü alaniarım elinde tut
mak için Çe§itli manevralara giriştiği, emperyalist poli
tikamn farklı biçimler kazandığı; dünya 
devrimci-demokratik cephesinde birliğin mevcut olma
dığı kO§ullarda, «bafl§çıl geçiş>> yolunun daha hassas, 
ciddi ve gerçekçi bir şekilde ele alınmasım, bu sorun da 
doğru çözümlernelere vanlmasım gerekli kılmaktadır. 

Şili deneyi, sosyalistlerin burjuvazi ile tüm bağiarım 
bilinçli ve organizeli bir biçimde kesmelerini, sımr tayin
lerinde hassas olmayı ortaya çıkarmıştır. 

Sosyalistlik, işçi sımfımn ve diğer emekçilerin burju
vaziden bağımsız bir şekilde örgütlenmesi, yeni bir dün
ya için yeni oluşurnlara gitmesi demektir. www.a

rs
iva

ku
rd

i.o
rg



RôpellS Yekitiya Sosyalist HejmarlS 

FiUSTiN'DE HALK DiRENiŞi DEVAM 
EDiYOR ! 

Filistin halkının direnişi, yıllann sorunu. Ortadogu 
insanı, Kürt ve Filistin halkının direniş türkülerini din
leyerek büyümektedir. Bu anlamıyla da, bölgedeki iki 
halkın bu kutsal direnişleri etimize kemigimize dönü
şmii§tür. Her iki halkın tarihi de, mücadeleler tarihi. 
Diger yanıyla yenilgiler tarihidir. Her iki halktabüyük 
soykınm eylemleriyle, baskı ve zulmün en şiddetli doz
lanyla karşı karşıya kalmıştır .. 

1948 yılı, Filistin halkı için yıkım ve en büyük tahri
bat yılı oldu. O tarihte, İsrail Devletinin resmi olarak 
hem emperyalist-kapitalist ve hem desosyalİst ülkeler 
tarafından tanınması, Filistin halkının topr<ıgından 
uzaklaştınlması, ulusal demokratik tüm hak ve özgür
lüklerinden mahrum edilmesi anlamına geliyordu. Filis
tin halkı buna tahammül edemezdi. Etmedi de. O 
günden sonra, tarihsel direniş gelenegine baglı olarak, 
mücadelesini daha ileri ve örgütlü bir düzeyde geliştir
meye çalıştı. 

Mücadele süreci çeşitli evrelerden geçerek bugün
lere geldi. Mücadelenin gelişmesi ile birlikte, Filistin 
halkı topraklannda büyük oranda uzaklaştırılarak, mül
teci bir halk haline getirildi. 

1982'de, İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesi, özellikle de 
Filistin Hareketi için büyük bir darbe ve yenilgi oldu. O 
günden sonra, emperyalist güçler ve bölge gericileri, Fi
listin Hareketini parçalamak ve hareketi örgütsel mer
kezi otoriteden yoksun kılmak için her türlü planlar 
yaptı. FKÖ içinde en büyük etkinligeve güce sahip olan 
EL FETİH örgütündeki bölünme ve akabinde, Filistin 
güçleri arasında şiddetli silahlı çatışmalann olması, bü
yük kayıplara yol açtı ve halkın güvenini büyük ölçüde 
sarstı. FKÖ'nün ve genel planda Filistin Hareketinin et
kinligini bölge çapında ve dünya çapında kırdı. Bu ge
lişim, gericileri fazlasıyla sevindirmeye başladı. 
Gericiler, Filistin örgütlenmesinin dagılmakla karşı ka
rşıya kalacagını ya da tümüyle bagımsız kişiligini yitire
rek bölge gericilerinin kolaylıkla hareket 
ettirebilecegini hesap ediyorlardı. Fakat belli bir dönem 
sonra, işler, çeşitli düzeylerde onlann aleyhine döndü. 

1988 yılının başlannda, işgal edilmiş topraklarda 
halk ayaklanması, gericilerin sevinçlerini kursaklann da 
bıraktı. O tarihten sonra, Filistin Hareketi yeni bir aşa
maya geldi. Bu aşamada çocuklann, kadıniann ve yaşlı
ların taşlı-sopalı ayaklanmasının, geçmiş dönemlerdeki 
silahlı mücadelelerden daha etkin ve güçlü oldugu em
peryalist gözlemciler tarafından bile kabul görmeye ba
şladı. Bu gelişme, başta İsrail siyonİstleri olmak üzere, 
tüm emperyalist güçleri ve arap gericilerini (ki, Filistin 

hareketini hegemonya altına almak isteyenlerdir) ür
kütmeye başladı. Filistin Hareketi için yeni yaklaşımlar 
oluşturuldu ve hareket yeni olanaklarla karşı karşıya 
kaldı. 

Filistin'in işgal edilmiş topraklarında halkın ayak
lanması devam ediyor. Bu ayaklanmanın, ciddi bir ör
gütlülüge sahip oldugu, ortaya konulan motivlerden ve 
tayin edilen tarihlerde, sistemli ve ortak eylemlerin ge
liştirilmesiyle belirginlik kazanmaktadır. Bu ayaklan
maya karşı siyonİstler, bütün baskı ve yoketme 
işlemlerini gerçekleştirdikleri halde, bastırarnıyorlar. 
Silahsız olan bu halk ayaklanmasının Siyonİstleri ve böl
ge gericilerini korkutması, ulusal kurtuluşçular ve sos
yalistler tarafından incelenmeye deger bir sorun 
olduguna şüphe yoktur. 

Filistin'in işgal edilmiş olan topraklarındaki ayak
lanma, Onun cu ayını doldurmuş durumdadır. FKÖ'nün 
sekizinci ayın sonunda yaptıgı açıklamalara göre, bu 
ayaklanmada: 1600 kadın çocuk dii§ürmÜ§. 354 kişi kat
ledilmiş. 12 500 kişi yaralanmış. Bunlardan 5000'i ömür
boyu sakatlıga mahkum olmuş durumda.. O 
açıklamanın yapıldıgı günden sonra da ayaklanma de
vam etti. Buna karşılık siyonİst saldınlar durmadı, ter
sine daha da şiddetlendi. Birçok insan katiedildi ve 
sakat bırakıldı. 

Temmuz ayının sonunda, Ürdün'ün, Batı Şeria Ba
kanlıgını ve Alt Meclisi (ki, bu meclisin yansı Batı Şeria
lı'lardan oluşmaktadır) feshetmesi, Filistin sorununu 
yeni bir noktaya getirdi. Filistin Hareketinin önderligi
ni yeni kararlarla karşı karşıya bıraktı. 

Ürdün'ün bu karan, FKÖ'nün Filistin halkının tek 
yasal temsilcisi oldugu yönünde güçlendirici bir fonksi
yon oynadı. Bu olumlu bir fonksiyondu. Bir yandan da, 
FKÖ'yü zor durumda bıraktı. Batı Şeria'da iktidar bo
şlugunun doldurulması için FKÖ'nün hazır olmaması, 
oradaki giderleri karşılamak için sistemli bir bütçeye sa
hip olmaması büyük bir olumsuzluktu. Bunun yanında, 
FKÖ önderliginin stratejik olarak, Ürdün ile Federatif 
bir yapılanmaya zorlanması gibi bir durumunda belir
leomesini getirdi. 

Ürdün'ün bu karan, FKÖ ve iç ayaklanmanın yerel 
yöneticilerini bagımsız Filistin devletinin ilanına teşvik 
etti. Bununla ilgili olarak, Filistin Hareketi önderligi 
içinde bir görii§ birligi olmamasına ragmen, küçük bir 
kesimi hariç, tüm Filistinillerin bu konuda bir görÜ§ bir
ligine geldikleri yapılan açıklamalar arasındadır. Bunun 
içinde, FKÖ, önümüzdeki günlerde Filistin Ulusal Kon-
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se yi nin (ki, Filistin ulusal meclisi niteligindedir. En yet

kili karar organıdır) toplanarak, sürgünde bir devrim 
hükümeti sorunu ve bagunsız devletin kurulmesı soru

nunu tartışıp kararlaştırılacagı açıklandı. Bunun için de, 
FKÖ lideri bir heyetle birlikte yogun bir diplomatik me

kik içine girdi. Bu konuda Arap Ulusal Birliği'nin bü

yük çogunluğunun destegini aldığı görülmekte. 

Suriye'nin bundan rahatsız olduğu görülmekte. Suri

ye'ye yakın ve onların yönlendirdiği Filistin örgütlerinin 

tutumlarında da bu açığa çıkmaktadır. Ama, daha res

mi tavnın da dünyaya ilan etmiş değil. 

Bu gelişmeye, İsrail siyonİstlerinin tepkisi büyük ol

du. Filistin önderligini bu karardan vazgeçirtmek için, 
halk üzerinde saldınlanm daha şiddetlendirip, yeni bi

çimlerle sürdürmeye başladılar. İzak Şamir, işgal ettik
leri topraklan ilhak etmeyi düşünebileceklerini dile 

getirdi. Ama dünya kamuoyunun tepkileri karşısında, il

baka girişmeyeceklerini açıklamak zorunda kalnuşlar

dır. 

Ülkemizin Güney parçasında soykınımn devam et

tiği koşullarda, dost ve ezilen halklardan biri olan Filis

tin halkı için ortaya çıkan bu gelişmelerin olumlu 

gelişmeler, endirekte olsa halkıımzın ulusal kurtuluş ha

reketinin lehinde olduğunda şüphe yoktur. Ama şu bir 

gerçektir ki, halkıımzın soy kırım eyleminde, Filistin 

Önderliği ve örgütleri açık bir dostane tutum belirleye
mediler. Sömürgeci Irak rejiminin soy kırım eylemini 

durdurması için, ellerindeki olanaklan kullanmadılar. 

Açık politikalar belirlemediler. Tersine, bir halkı yoket

mekte olan bu kirli ve söınürgeci rejimin büyük desteği

ni kazanmak için çaba gösterdiler: Bu yöndeki 

gelişmelerin açıkça olduğu da dünya basınında ve tele

vizyonlannda her yamyla yansımaktadır. Bu durum, Fi

listin ulusal kurtuluş hareketi için büyük bir zaafı 

oluşturmaktadır. Bu zaafın, Filistin hareketinin kendi

sine de zarar verdigini ve vereceğini önderligin çok iyi 

bilmesi gerekir. N asıl ki, İran ve Irak arasındaki haksız 

savaşın, bir yanda halklan yokederken, diğer yandan 
Kürt halkımn kurtuluşunu getirmeyeceği gerçeği bizim 

tarafıımzdan kavramlarak, hareket çizgimizi tayin etmi
şsek, Filistin önderliğinin de bunu gözönüne alması ge

rekir. 

Başından da belirttiğimiz gibi, Filistin halkının mü

cadelesi eskidir. Çeşitiii evrelerden geçerek bugünlere 

geldi. Biz, Filistin Devrimci Komünist Partisi Yayın or

ganı olan Mukavemet El-Şaabiye'de, iki dünya savaşı 

arasında Filistin Halk Ayaklanmalan ile ilgili yazılnuş 

bir yazıyı çevirerek yayınlamayı, yararlı gördük. 

iKi DÜNYA SAVAŞI ARASI FiliS
TiN'DE HALK AYAKLANMALARI 

Çeviren: K. Hernit 

Sömürgeci İngilizlerin, Filistin'de «Yahudiler için 

ulusal bir yurt» oluşturmayı taahhüt ettikleri Balforu 

Deklarasyonu ile yüklü olarak Filistin topraklarına ayak 

basmasıyla birlikte, sömürgeciliğe ve sömürgeci-siyo

nİst plana karşı Filistin direnişi başladı ve bu direniş ha
la sürmektedir. 

İlk yıllarda Filistin ulusal hareketi, Arap-Doğu'daki 
ve özellikle Dogal Suriye'deki (1) Arap ulusal hareketi

ne kendiligindenci bir biçimde bağlıydı. Ne var ki, Filis

tin halkını ulusal bagunsızlıktan yoksun hale 

dönüştüren ve Filistin'in Araplığım ve halkının ulusal 

kimliğini tehdit eden ikili düşmana karşı koyma amacıy

la sözkonusu hareketten ayrılmakta gecikmedi. 

Filistin ulusal mücadelesi değişik biçimler aldı: Bun

lar ilk başlarda milliyetçi ve Dogal Suriye'nin geleceği

ni tartışan kongrelerdi. (Örğ. 1919 Şam Kongresi). 

Daha sonraki yıllarda, Filistin'nin bağımsızlığını ve 

Araplığım onayiayan Filistin ulusal kongreleri toplandı. 
Ayın şekilde, İngiliz sömürge politikasına karşı protes

to muhtıralan örgütlendi, gösteriler ve işgaller birbirini 

izledi ve kanlı çatışmalar oldu. Sözkonusu mücadele bi

çimleri, halkı, 1948 felaketine kadar sürecek olan bir di-

zi ayaklanma için harekete geçirdi ve bu durum, 1965 de 

çağdaş ulusal devrimin ortaya çıkmasına, 1967 de tüm 

Filistin topraklarının siyonistlerce işgaline, hatta yetmiş 

yıllık mücadele geleneğini teslim alan şu andaki halk 

ayaklanmasına kadar süreklilik gösterdi. 

Halkıımzın ayaklanmaianna ve sonraki ulusal patla

malarına yönelik bu hassas yaklaşım, dönüm noktalann

dan yola çıkarak Filistin ulusal mücadelesinin gelişimini 

aydınlatmayı, bu gelişimin başlıca özelliklerini göster

ıneyi ve böylece, sürmekte olan halk ayaklanmasımn ye

rini belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Başlıca Filistin halk ayaklanma
lan ve ihtilalleri: 

KUDÜS'TE KADlNLAR TARAFINDAN YAPI
LAN GÖSTERİ (1918);-Balfour Deklarasyonu'na ve 

İngiliz sömürgeciliğine karşı düzenlenen ilk protesto 

gösterisidir. Gösteri, halkımızı ve onun ulusal davasım 

tehdit eden tehlikelere dikkkat çekti. İngiliz İşgal Kuv

vetleri, gösteriyi bastırmakta gecikmedi. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Rôpel17 Yekitiya Sosyalist Hejmar15 

1920 AYAKLANMASI: Bu ayaklanma, Balfour 
Deklarasyon u ve Sykes-Picot Anlaşması ile noktalanan 
Paris Konferansı'na tepki olarak ortaya çıkan ve tüm 
bölgeye ve özellikle Irak ve Doğal Suriye'ye yayılan ge
nel ayaklanmanın bir parçası olarak başgösterdi. ı920 
Ayaklanması, ı9ı9 Şam Konferansı'nın aldıgt-sömür
gecilige ve onun bölücü, saldırgan planianna karşı her 
yöntemle ve özellikle silahlı mücadele yöntemiyle dire
nilmesi çagnsını da içeren-kararlann, bir anlamda ha
yata geçirilmesiydi. İlk önce Peygamber Hz. Musa'nın 
Hacc'ı sırasında Kudüs'te çatl§malar patlak verdi. Ar
dından Filistin'in her tarafından gelen ve Kudüs'e yıgt
lan Filistinlilerle, şehir merkezinde kl§kırtıcı yürüyüşler 
yapan MUSTA VTİN (2) siyonİstler arasından kanlı ça
tışmalar meydana geldi. Gösteri ve çatl§malar daha son
ra Filistin'nin diger şehirlerine (Nablus, Yafa, Hayfa, 
Khalil) yayıldı ve tam bir hafta sürdü. Çatl§malar sıra
sında siyonİst çeteler ve İngiliz İşgal Kuwetlerince şehit 
edilen Filistinliler ve öldürülen MUST A VTİN Yahudi
ler oldu. 

1921 MART AYAKLANMASI: Zamanın İngiliz Sö
mürgeler Bakanı Churcil'in Siyonİst yerleşim merkezle
rini ziyaret ederek Britanya'nın Filistin'de bir «Yahudi 
Ulusal Vatanı» oluşturulması fikrini desteklerligini ilan 
etmesine, sömürgeci planlara karşı çıkan halkın dire
nişini kuşatma altına almak amacıyla bölgeyi resmen zi
yaret etmesine ve özellikle Kahire Konferansı'nı 
toplayarak, Balfour Deklarasyonu'na destek vermesine 
tepki olarak halk, ı92ı Martında bir kez daha ayaklan
dı. Churcil'in, Irak'da Kral Paysal yönetiminde, Dogu 
Şeria'da ise Amr Abdullah yönetiminde iki ayn devlet 
kurdurması ve aynca yine Churcil'in Filistin'de Arap ve 
Yahudilerden oluşan ayn bir Yasama Meclisi kurulma
sına karar vermesi ayaklanmanın diger nedenleri ara
sındaydı. 

Hayfa'da bulunan Filistin Kongresi Yürütme Komi
tesi, Churcil' e, «Yahudi Vatanı>> fikrinin ilgası, dJ§ardan 
Yahudi göçünün ve onlara toprak satl§ının durdurulma
sı, bir Filistin Hükümeti'nin kurulması ve Filistin'nin 
Arap çevresinden kopanlmaması taleplerini içeren bir 
nota verdi. 

Çatl§malar, havanın gergin oldugu Yafa'da başladı. 
Çatl§malann ilk belirtileri, ı Mayıs'ı kutlamak amacıy
la Tel-Aviv'de gösteri yapan Hustedrut işçileri ile yeni 
kurulmuş olan ve yahudileri de kapsayan Filistin Komu
nist Patisi'ne baglı işçiler arasında kendini gösterdi. Ya
fa halkı gösteri yapan Yahudi işçilerin üzerine saldırdı 
ve ardından olaylar Kudüs, Hayfa, El-Celil ve bazı Filis
tin köylerine yayıldı. Çarpl§malar sırasında 47 Yahudi 
ve 48 Filistinli yaşarnını yitirdi ve onlarca kişi yaralandı. 
Başkaldın, Britanya polisi tarafından vahşice bastınldı. 

1922 AYAKLANMASI: Britanya polisi ile çatl§ma
lar Hayfa'da başladı ve daha sonra Filistin'in diger böl
gelerine yayıldı. Olaylar sırasında Filistinli Arap işçiler, 
Siyonİst çeteler için ülkeye kaçak olarak sokulmuş bir 
silah deposunu (300 tabanca ve mermiler) ortaya çıkar
dılar. Çatışmalar ugursuz Balfour Deklarasyonu'nu 

gerçekleştirme doğrultusunda hareket eden Britanya 
Manda Yönetimi'nin kamu arazilerini yerleşim bölgele
ri kurmalan için MUSTA VTİN Yalıurlilere baftl§lama 
karan vermesi üzerine iyice alevlendi. 

1924 ÇA TIŞMALARI: Filistiniii köylüler, Afulleh 
yakınlanndaki bir siyonİst yerleşim merkezine saldırdı 
ve ardından Filistin'nin kırsal bölgelerinde çatışmalar 
patlak verdi. Bu arada şehirler, gösterilere ve greviere 
sahne oldu. Sözkonusu başkaldın dalgası sömürgeci-si
yonİst saldınnın ve Yahudi göçünün yarattıgı tehlikenin 
giderek daha çok farkına vanldıgını gösterir. 

1925-1928 DÖNEMİ: Göçmen Yahudiler arasında 
Siyonİst planlan yürütenierin İbrani iş yasası oluşturma
ması ve daha çok düşük ücretle Arap işçilerin çall§tınl
masının doğal bir sonucu olarak- işsizligin yayılması 
nedeniyle Yahudi göçünün zayıflaması ve özellikle ı927 
de «karşı güç» olgusunun ortaya çıkmasıyla birlikte, bu 
dönemde, devrimci yükseliş zayıfladı. Bu yıllarda öze
llikle şehirlerde başgösteren ayaklanmalar, 1925 de Fi
listin'i ziyaret eden Balfour'u protesto eder ve Büyük 
Suriye Devrimi (3) ile dayaDJ§ma gösterir nitelikteydi. 

BURAKAYAKLANMASI 1929: Burak ayaklanma
sı, o güne kadar Filistin topraklannın tanık oldugu en 
geniş ve en şiddetli ayaklanmaydı. Bir dizi etkenin sonu
cu olarak ortaya çıkan bu ayaklanma sırasında, halkın 
birikmiş, yıgtlfDJ§ öfkesi, Britanya İşgal Kuwetleri ve 
MUST A VTİN Yahudilere karşı kanlı çatl§malar biçi
minde patlak verdi. 

Bu ayaklanmaya yol açan nedenler şu şekilde özet
lenebilir: 

ı- Yahudi göçünün artması: Manda yönetiminin göz 
yummasıyla ülkeye gizlice sokulan binlerce göçmene ek 
olarak ülkeye resmi olarak gelen göçmen sayısı ı928 de 
ıoo bine ulaştı. 

2- Filistin topraklannın talan edilmesinin yaygınla
şması: o dönemde Siyonİst göçmenler Filistin'deki eki
lebilir topraklann ı;6 ini kontrol altında tutuyorlardı. 
Bu, yaklaşık 6,5 milyon dönüm olan ekilebilir toprakla
nn ı milyon dönümü demektir. 

3- Yaklaşık 87 bin köylü ailenin üzerinde yaşadıkla
n topraklardan sürülmesi. Bu topraklar, -çoğunlugu 
Lübnanlı veya Suriyeli- toprak ııgalanna aitti. Kamu 
arazileri üzerinde ise MUST A VTIN Yahudilerin tasa
rruf hakkı vardı. 

4- Karşı göçün durdurulması ve dışardan Yahudi gö
çün ün teşvik edilmesi amacıyla, Siyonİst kuruluşlarda 
« Yahudileştirme» operasyonlannın artması. Bu ope
rasyonlar yüzlerce Filistinli işçinin çalıştıklan yerlerden 
atılmasına neden oldu. 

5- Britanya'nın, topraklann Filistinlilerden alınıp 
göçmenlere verilmesini kolaylaştırmak için, özellikle to
prak mülkiyetiyle ilgili yeni yasalar çıkarması. 
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6- Filistin' de dış ticaretin büyük bir bölümünün siyo
nİst Yalındilerin tekeline geçmesi: Bu durum, Arap tüc
carlann tepkisine yol açtı. 

7- Manda Yönetimi'nin ulusal sanayiye kar§ı sava§ 
açması ve siyonistlere ait sanayi kurulU§lanna kolaylık
lar ve ayrıcalıklar saglaması. 

8- Ögrenim, sosyal hizmetler ve diger bazı alanlar
da Arap halka kar§ı açık biçimde ayrımcılık uygulanma
sı. 

9- Siyonistlerin Britanya'nin gözetiminde ve devlet 
içinde devlet olarak, 1928 de «Yahudi Ajansı» m kur
maları: Bu örgüt, göç, topraktalam ve yerle§im merkez
leri kurma i§lerini örgüdeyip hızlandırdı ve giderek 
eylemlerini Filistin toprakları üzerinde «Yahudi Ulusal 
Vatam» m kurma düzeyinde yükseltti. 

10- Ağlama Duvarı Muhafızlan Cemiyeti adı altın
da siyonist çe telerin kurulması ve bu çetelerin sömürge
cilerin bilgi ve görgüsü altında askeri egitim yapmalan. 
Fa§ist-Siyonist guruplann Cabutsky liderliginde, Kudüs 
merkezinde ve Mescid El-Aksa yakınlannda kışkırtıcı 
yürüyü§ler düzenlemesi, çatı§malan ba§latan kıvılcım 
oldu. 

ll- Ayrıca, Ülkenin 1928 de deprem, salgın hastalık 
ve çekirge istilasına ugraması, durumu Filistinliler için 
daha da umutsuz hale getirdi. 

ihranilerin Gufran Bayramı'ndan sonra ortalık kan
ştı. Siyonistler Kudüs'te Ağlama Duvan önünde, Mes
cid El-Aksa'nın avlusuna kar§ı sandalyeler yığarak 
barikatlar kurduktan sonra kışkırtıcı yürüyüşler düzen
lediler ve gövde gösterisi yaptılar. Ertesi gün (mevlid 
Kandilinde), Araplar, Filistin'in her yerinden gelip ka
ey yığınak yaparak cevap verdiler. Hava gergindi ve ilk 
çatışma, Kudüs'ün mahallelerinden birinde bireysel bir 
biçimde patlak verdi. Çatışmalar daha sonra Kudüs'ün 
diger semtlerine, El-Celil, Yafa, Hayfa ve neredeyse bü
tün şehir ve köylere yayıldı. Çatışmalar sırasında, Ara
plar 116 ölü ve 232 yaralı, Yahudiler ise 123 ölü ve 339 
yaralı verdiler. Araplar, kendilerine ate§li silahlarla ka
ey koyan Yahudilere saldınrken kazmalar, demir çu
buklar, bıçaklar ve az sayıda eski silah kullandılar. 
Britanya Kuvvetleri halk ayaklanmasım tanklar, uçaklar 
ve makineli tüfekler kullanarak bastırdı. Ufukta beliren 
daha ileri mücadele atılımiarım ezmek amacıyla, Man
da Yönetimi, kuvvetlerini, çevre sömürgelerden getir
digi 5 bin asker, 120 uçak ve tanktarla takviye etti. 

1930 da YAYlNLANAN BEYAZ BELGE: Britanya 
sultasımn, halka kaey yoğun baskı uygulamasımn ve 
özellikle geleneksel liderligi etkisi altına alan «kandır
ma» politikasımn sonucu olarak «Burak Fırtınası» m sa
kin bir dönem izledi. Britanya ayaklanmayı şiddetle 
bastırdıktan sonra gerçekleri ara§tırmak üzere Filistin' e 
komiteler gönderdi. Bu komitelerin (Shu Komitesi ve 
Simpson Komitesi) tavsiyesi üzerine, yüzer-gezer kav
ramlar içeren, göç ve toprak talammn sımrlandırılması
m ve belirli bir derecede Filistin'e özerklik verilmesini 

öngören ve Beyaz Belge adıyla tarihe geçen karar yayın
landı. Yeni Beyaz Belge, 1921 Ayaklanmasımn ardın
dan Churchil tarafından ilan edilen ve sımrsız vaadlerle 
Filistin halkım kandırmayı amaçlayan ve yayınlanması
mn ardından zaman içinde pratik uygulamalarla ve Si
yonist harekete verilen vaadlerle a§lndınlan bir önceki 
Beyaz Belge'den pek farklı değildi. 

1933AYAKLANMASI: Britanya' mn Beyaz Belge'de 
taahhüt ettigi sözleri bozması ve özellikle Avrupa'da 
Fa§izmin tırmanışa geçmesiyle birlikte göç dalgalarının 
artması, Filistin'de yeni bir öfke dalgasım mayalandır
maya ba§ladı. Britanya kuvvetleri, Lübnanlı toprak ağa
lan olan sahipleri tarafından 1929 da Siyonistlere 
satılmış olan Murc Bin Armr ovasından (41 bin dönüm
den fazla ekilebilir ve üstelik verimli toprak), Arap köy
lü ve çiftçileri (yakla§ık 1500 aile) sürünce olaylar patlak 
verdi. Şehirlerde i§çi grevleri ve gösteriler düzenlendi, 
ancak çatışmalar daha çok kırsal bölgelerde yoğunla§tı. 
Britanya, halk hareketini şehirlerde de kırsal bölgeler
de de kanlı bir şekilde bastırdı. 

İZZEDİN KISAM'uı SİLARLI HAREKETİ 1935: 
Bu hareket, Filistin ulusal mücadelesi sürecinde nitelik
sel bir dönüşüm gerçekle§tirdi. 

Şöyle ki: 

1- Topraklanndan uzakla§tınlmış olan veya uzakla
ştınlma tehdidi altında yaşayan Filistinli yoksul köylüle
rin bu mücadele içindeki rolü arttı. 

2- İşçi sımfı, 1930-1935 yılları arasında yakla§Ik 4 bin 
Filistinli i§çinin katıldığı 50 dolaylarında grev örgütleye
rek varlığım hissettirmeye ba§ladı. 

3- Sanayi ve ticaret burjuvazisi dinsel degil ama ulu
sal platformda partiler oll.l§turarak ulusal mücadele 
içindeki yerini belirginle§tirdi. Diger tarafta feodal ve 
Filistinli geleneksel liderler, Hacı Emin Hüseyni ve 
Ni§a§ibi ailesi tarafından kurulmi.J§ olan Arap Parti
si'nin önderligi altında etkinlik gösterdiler. Feodal li
derler, Siyonİst Yahudilerle olan çeki§meyi, 
sömürgecilerle olan çeki§menin önüne çıkanp Britan
ya'dan yana ve dalaylı olarak da, Filistin'deki çatışma
lan «mezhep çatışması' ve bu çatışmadaki kendi rolünü 
de «hakem rolü» olarak dünya kamuoyuna yansıtan Bri
tanya hilesinden yana çark edince, sözkousu burjuva 
partiler (özellikle Bağımsızlık Partisi ve Kısam Hareke
ti) kinlerini halkırmzın esas düşmam olarak gördükleri 
sömürgecilik üzerine yoğunla§tırdılar. 

4- Kısam Hareketi, 1933 Ayaklanması sırasında köy
lülerin sömürge kuvvetlerine ve MUSTA VTİN Siyonis
tlere kaey yürüttüğü silahlı saidıniann kristalize olml.l§ 
bir biçimi olarak ortaya çıktı. Bu dönemde, Abu Celdeh 
ve Arınit birlikleri gibi birbirinden bağımsız gerilla bir
likleri sahneye çıktı. 

5- Yine bu hareket, ancak silahlı ve genel bir devrim
le çözülebilecek olan, Filistin topraklan üzerinde süre
gelen çatışmamn gereklerine cevap verir nitelikteydi. 
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Britanya sultası, Kısam Hareketini, daha hazırlıkia

rım tamamlayamadan, Cenin kenti yakınlannda Telal 
Y abi d' de ezdi. N e var ki, bu hareket halkı devrimci ruh

la daldurarak ülkeyi 1936 Büyük Devrimi dönemine 
soktu. 

1936 GREVİ ve BÜYÜK FİLİSTİN DEVRİMİ: Filis

tin, gösteriler, çatl§malar ve devrimci yükselişle beraber 
altı ay sürecek olan bir genel grevyaşadı. Sözkonusu ge
nel grev, halkı 1939 yılına kadar sürecek olan Büyük Fi
listin Devrimi'ne hazırladı. 

Genel grev, 9 Nisan günü, Siyonistlerin iki Arap işçi

yi Yafa'da yakarak öldürmeleri üzerine başladı. Var 

olan gergin hava nedeniyle, kısa sürede grev dalgası, 
kanlı çatl§malar e!iliginde, Filistin'nin bütün köy ve 

kentlerini kapsayacak biçimde genişledi. 

Genel grev sırasında, Filistin'nin kent ve köylerinin 
çogunda bir dizi halk kongresi toplandı. Bu kongreler

de, halkın ulusal hedeflere baglı oldugu ve Çe!iitli kent 
ve köylerde toplanan kongreler temelinde Yaygın Ulu
sal Kornitderin kuruldugu ilan edildi. Çal!§an halk sını
flan ve ulusal burjuvazi, geleneksel liderlik ile denge 

olll§turarak Filistin Ulusal Mücadelesi Liderligi'nde 
yer aldı. Bu, daha sonra geleneksel liderligi ve milliyet

çi burjuva partilerini kapsayan Yüksek Arap Komite
si'nin kurulmasım sagladı. 

Ve azanlar halkın coşkularını alevlendirdiler. İ§te 
Abu Selma'nın dizeleri: 

" Yürü! dogru yolda; atalarının izlerine tutunarak 

İnsamn özgürlügü kanla satın alınır; sözle degil..." 

Ulusal Komiteler Kongresi, sivil itaatsizlik hareketi-
nin bir ifadesi olarak, vergi ödemeyi red etme çagnsın
da bulundu. 

Filistin'deki devrimci hareket, Mısır ve Suriye'deki 

halk hareketlerine <:!ilik etti. Bu iki ülkedeki halk ayak

lanmalan, 1936 da bagımsızlık anlaşmalannın imzalan

ması ile sonuçlandı. 

Grevler, gösteriler ve çatl§malar, Filistin'li, halkın 
yüzlerce gerilla eylemi ve saldırısı düzenledigi büyük bir 

devrime soktu. Bu dönemde yüzlerce telefon ve elektrik 
teli kesildi, köprüler ve demiryollan onlarca defa hava
ya uçurularak, demiryolu ulaşınu baltalandı. Britanya 
sömürgeciliginin askerleri ve Siyonİst çetelerle onlarca 

defa çatl§maya girildi. Bu çatl§malardan birkaçı geniş 
muharebe boyutlarında gerçekle!iti. Devrim hem gele

nekselliderligi hem de Britanya ve onun Siyonİst ba
glaşıklanm şaşkına çevirdi. Ne var ki, gelenekselliderlik 

devrim dalgasının ardından tırmaDI§a geçti ve Yüksek 
Arap Komitesi aracılıgı ile liderligini sürdürdü. 

Ayaklanmalar kırsal bölgelere de yayıldı ve Çe!iitli 
Filistin köylerinde yoksul köylülerin yönettigi silahlı bir

likler kuruldu. 

Manda Yönetimi Filistin'nin tamanunda sıkıyöne

tim ilan etti. Devrim, 25 bin kişiye ulaşan ordu, polis ve 
sımr koruyucusunun ve ek olarak makineli tüfeklerle 

donatılm!§ 5 bin dolayında MUSTA VTİN Siyonistin 
saldırısı ile karşı kar§ıya kaldı. 

Ayaklanma sırasında sömürgeciler halkınuza karşı 

uçaklar, tanklar, agır toplar ve makineli tüfekler kullan
dı. 

Siyonİst çetelerden de destek alan Britanya baskı ay
gıtları, 3 binden fazla §ehit verilmesine, halkınuza karşı 

tam bir erzak embargosu uygulanmasına, olaganüstü 

hal yasalanna, kitle halinde tutuklamalara ve tüm vah§i 
uygulama biçimlerine ragmen, devrimi ezemedi. Gele
neksel liderlik, işbirlikçi Arap rejimleri ve Britanya el 

birligi ile çal!§tıgı halde durmadı devrim ... 

1937 Temmuzunda, Britanya olup bitenleri incele
mek üzere Filistin'e bir komite gönderdi. Sözkonusu ko

mite Filistin'in taksim edilmesine karar verdi. Taksim 
§Öyle gerçekle!itirilecekti: 

1- Arap Bölgesi: Britanya ile yapılacak anlaşmaya 
göre egemenlik biçimi belirlenrnek üzere, Dogu 

Şeria'da Arap egemenligi. 

2- Yahudi Bölgesi: Egemenlik biçimi yine Britanya 

ile yapılacak anlaşmaya baglı olarak saptanacak ve Ya

hudilerin devlet kurabilecegi bir bölge. 

3- Yafa, Kudüs ve Nakab'ın bir bölümünü içeren 

üçüncü parça Britanya'nin denetimi altında kalacak. 

Taksim kararıyla birlikte, devrim yeniden patladı ve 

ikinci Dünya Savaşı'mn başladıgı 1939 a kadar sürdü. 

ÇEvtRENIN NOTLARI: 

(1) Osmanlı İmparatorlugu döneminde Vilayet-i 
Şam olarak adlandırılan ve bugünkü Suriye, Lübnan, 

Irak, Filistin ve Ürdün'ü kapsayan bölge. 

(2) «MUSTA VTİN» nin Türkçedeki sözlük karşı
lıgı «göçmen»dir. Ne var ki, Arapça da, günlük konU§ma 
ve yazı dilinde «göçmen» sözcügü, «MUHACİR» söz

cügü ile kat'§ılanmakta ve «MUSTA VTİN» sözcügü, 
«dl§andan Filistin'e göç ederek yerli Arap halkı yur

dundan eden Siyonİst veya Yahudi» anlamında kullaml
maktadır. (ayın sözcük Güney Afrika'daki beyazlar için 
de kullanılmaktadır). Yani!§ bir anlamaya neden olma
ması için sözcügü oldugu gibi alıp kullandık. 

(3) 1925 yazında Suriye' de patlak veren ve daha son

ra Lübnan'a da yayılan, Fransız Manda Yönetimi döne
minin en §iddetlil ayaklanması. Genellikle Dürzilerio 

katıldıgı bu ayaklanma sırasında, Suriye'nin yeniden 
birle!itirilmesi (eski dogal sınırlarına kaVU§ması), Fran

sız birliklerinin geri çekilmesi ve bir iç yönetimin olU§tU

rulması talep edildi. 
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«HAPiSHANE RAPORU MU» YOKSA - -KAFA KARIŞIKLIGI, DOGRULARI 
ÇARPlTMA BELGESi Mi? 

İbrahim GÜÇLÜ 

Birgün, Rızgari taraftan bir gençle karşılaştığım da, 
bir «Hapishane Raporu» yayınladıklarını ve bana da 
gönderebilecegini söyledi. Bu talebini olumlu karşıla
dım ve adresimi verdim. Çünkü, o raporda, hapishane
deki bir takım gelİ§meleri görebileceğimi, yazan 
arkadaşiann bala§ açılarını ve onlardaki degi§meleri 
tespit edeceğim umudunu taşıyordum. Nihayet biraz 
geeİyıneyle de olsa, o «rapor» elime geçti. Ben de, soru
nu önerusediğim için, bir yığın i§lerimin arasında önce
likle onu incelemeye çalıştım. 

Rapor, «Diyarbakır Hapishane Raporu -Cilt 1, nz
gari» ismiyle basılmı§. Kapakta yazıldığından hemen 
anlaşılacağı gibi, 2. baskısıyınış. Okuduktan sonra, ikin
ci baskısının olup olmadığında şüpheye düştüm. Ama 
daha sonra, bu ilginç ve yapısına ili§kin tespitler yapa
cağım bu belgeyi, degi§ik duygulan tespit etmek için de 
olsa, merak saikiyle de olsa, insanların okumak isteye
ceği gibi bir sonuca vararak; iki değil belki de daha faz
la baskı yapması gereken bir belgedir sonucuna vardım. 
Bilinir ki, bir ki§i ya da kurum, bazen yaptığı iyi şeyler
le, çalışmalarla, bazen de yaptığı olumsuz i§ler ve çalı
şmalarla dikkat çeker, gazete manşetlerinin üst 
sıralarına tırmarur. 

Yayın, Kürdistan Kurtuluş Örgütü, Basın/Yayın 
Merkezi yayınlan No:l olarak yayınlanmış. Bundan çı
kan sonuç, bu belgenin sorumlulugunu bir örgüt üstle
niyor. Yazaniann kimler oldugu da, yazının uslubu, 
yaklaşımı ve yıllardır birlikte çalışmış oldugum arkada
şlar olmalan nedeniyle, benim tarafıından bilinmekte
dir. Bundan dolayıda, bu yazıyı yazarken zorluk 
çekiyorum. Degerlendirmem de subjektivizme kaçar
mıyım; istediğim nesnel sonuçlara varabilirmiyim/vara
mazmıyım endi§esini taşıyorum. Onun için de, bu yazıya 
cevap hazırlarken, olaganüstü ölçülerde bir çabayla, ya
zanlarla eskide varolan sorunlanmızı bir tarafa bıraka
rak degerlendirme yapmaya çalışıyorum. 

Okuyucu takdir eder ki, raporu yazanlan yakından 
tammanında yararlan büyüktür. En azından yazanların 
ruh halini, yapısal özelliklerini hilmi§ olmak, önemli 
avantajlar saglar. Degerlendirme de rahat sonuçlara 
varmayı yaratır diye de düşünüyorum. Yine de, elbette-

ki yazılanlar la ilgili takdir devrimci kamuoyuna, özellik
le de hapishanelerde yatan yurtsever kadrolara aittir. 

«Hapishane Raporu»nu okuduktan sonra, birçok 
çarpıcı konuyla karşılaşmamak olanaksızdır. Bu çarpı
cılık, olumsuz bir çarpıcılık. Bu anlamıyla da, her yurt
sever tarafından ibretle okunacak bir belge oldugunu 
düşünüyorum. İnsan bu belgeyi okudugu zaman, insani 
olan bir çok deger yargısının alırup götürüldügünü gö
recek. Zindanlarda i§kence eden sömürgeci i§kenceci
lerin igrenç muamelelerini unutarak; devrimcilik, 
yurtseverlik adına birilerinin, yurtsevedere ne kadar 
hınçlı oldugunu, onlardan nefret duydugunu, eline im
kan geçerse, o insanların başianna neler getirecegini, 
getirebileceğini üzülerek tespit edecek. Bu anlamıyla, 
bu belge devrimci hareketin örgütlü ve örgütsüz tüm 
üyelerini ilgilendirmekte. Belge de, genel devrimci ve 
yurtsever harekete ili§kin degerlendirilmeye tabi esas 
noktaların yanında, tüm devrimci ve yurtsever örgütle
ri, tek tek kadroları ilgilendiren noktalar, degerlendir
meler var. 

Bu yazım da, belgenin tümünü, bütün ayrıntılarıyla 
degerlendirme, eleştirme iddiasını taşımıyorum. Bunun 
da bir kaç nedeni var. Birinci neden, olayların tümü ile 
ilgili degerlendirme yapabilmem için, gerekli bilgilere, 
yeterli verilere sahip değilim. Olayların geneli Diyarba
kır hapishanesi'nde geçiyor. 12 Eylül dönemi sonrasın
da, bu zindan da kalma şerefine nail olamadım!. 
Yaşananlara direk şahit olamadım. Zindanda kalan yol
daşlanmızın ve diger bazı yurtseverlerin anlattıkları, 
yazdıkları ile olaya vakıf oldum. Bunlara tümüyle daya
narak, sonuçlara varmam dogru olmayacağını düşünü
yorum. Eksiklikler taşayıcağını hemen tespit 
edebiliyorum. İkinci neden, degerlendirmeler degi§ik 
yurtsever örgütleri ve kadrolan içine alıyor. Muhatap 
olan örgütlerin ve kadroların sorunu degerlendirmede 
daha zengin verilere sahip oldugu tartışmasızdır. Ve on
ların bu degerlendirmeler de taraf olmalan hakkıdır. 
Ayrıca, bu yönleriyle ilgili degerlendirmelere girmeyi 
kendimde hak görmezken, haksızlıklara da kayabile
cegim endi§esini taşıyorum. Bu anlamıyla, görevin on
lara düştügünü düşünüyorum. Belki onlar da, «ciddiye 
almıyoruz, onun içinde cevap vermeyi, belgeyi deger
lendirmeyi yararlı görmüyoruz. it ürür kervan yürür» 
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gerekçesiyle böyle bir İ§e koyulmayabilirler .. Bunun do
ğru olmad@.ru düşünüyorum. Çünkü ortaya getirilen 
belge, devrimci demokrat ve yurtsever saflarda derin 
tahribatlar yaratacak özelliktedir. 12 Eylül öncesinden 
getirilen olumsuz eğilimlerin, degerierin en uç olumsuz 
düzeylerini yansıtt@. için, büyük tahribatlar yaratmaya 
adaydır. Bundan dolayı da olsa, yurtsever örgütlerin ve 
kadroların ciddiye alması gerekir diye altını çize çize be
lirtiyorum. Üçüncü neden: Belgenin tümünü cevaplan
dırmak, belgenin iki katı kapasitede bir yazıyı ortaya 
çıkarmaya adaydır. Bunun için de, ne zaman ve ne de 
enerji mi bu aşamada verecek durumdayım. Dördüncü 
neden, tek tek olayların degerlendirilmesine girmek, 
farkına varmadan, bu belgeyi kaleme alanların düzeyi
ne düşmek, onların içine düştügü kördögüşü ortamın
da kulaç atmak tehlikesini barındırmaktadır .. 

Bu belgeyi degerlendirirken, genel bir takım sapta
malar yaparak, tartışmaya sunmayı gerekli gördügüm 
gibi; belgede şahsıma, yakın yolarkadaşlarıma ve Ala 
Rızgan'ye ili§kin yapılmış bazı degerlendirmelere, da
ha doğrusu suçlamalara; bilgi çarpımiarına (çok zorla
narak söyliyeyim «yalanlara>>) İ§aret ederek, bazı 
sonuçlara varmak istiyorum. 

Belgenin ilk sayfasında, «bunları birer birer anlat
tıgımız nice bir kavgaya girdigini bilesin diyedir dost>> 
sözleri düşürülüyor. Gerçekten de oldukça güzel ve 
devrimci tarzda yorumlandıgı zaman, bir halkın ve ezi
len sınıfların ulusal ve sosyal kurtuluş hareketlerinin ge
li§mesine hizmet edebilir sözler. Tersi durumda, ulusal 
ve sosyal kurtuluş hareketine zarar verir. 

Tarihsel materyalist anlayışa göre, her olgunun, her 
yaşam biçiminin, ulusal ve sosyal mücadelenin bir dünü 
vardır, bir de yarım olacaktır. Dün, bugün ve yarın biri
birine organikçe baglı, biribiri içinden geli§erek, boyut
lanarak ortaya çıkan bir gerçekliktir. Bu anlamıyla, 
bugün dünle, yarın bugünle taruma kavuşacaktır, anlam 
bulacaktır. Kürdistan'da devrimci harekette geçmi§ine 
baglı olmak zorundadır. Hareketin bugünkü durumunu 
tarumlayabilmek, degi§ikligi ve gerekli dönüşümleri sa
glayabilmek için, d ünü iyi tanımlamak, kavramak gerek
mektedir. Bu İ§te insan unsuru ile gerçekleştigine 
göre,devrimci hareket içindeki kadroların, bu anlamıy
la duyarlı, kavrayışlı olmaları gerekir. Dünü iyi bilmele
ri gerekir. Yarının devrimci kuşakları da, bugünkü 
kuşaklardan okuyarak, dinleyerek, dünü ögrenecekler
dir. Bunun içinde, bugüiikü kuşaklar istismarcı, gerçek
leri çarpıtıcı ve yanlış bilgileri kafalara sakucu 
olmamalıdırlar. 

«Hapishane Raporu>>nu yazanlar da, yazılarının 
başına bu sözleri, hem de bu güzel ilkeleşmİ§ durumu 
alınalanna ragmen, doğru, devrimci ve emekçilerin ah
lak anlayışına uygun düşen bir yaklaşımla kullanmadık
larını tespit edebiliyorum. Belgenin yazanlan, yazıyı 
kaleme alırken, objektif olmayı elden bırakarak, olmuş 
olaylan da oldugundan farklı görerek, çarpıtarak, yazı
yı başkalanna karşı kötü bir silah olarak kullanarak, 
kendi gerçek durumlarını gizlemek için kullandıklarını, 

belgenin tüm satırlarını inceledigim zaman, gerçek du
rumları ile ilgili, zindanlardaki kadroların tespitlerini 
yakından bilince: ilkenin ne kadar olumsuz anlamda ku
llanıldıgıru hemen tespit edebiliyorum. Yazanlar, ba
şkalarını mahkum etmek için yazıyı kaleme alırken, bu 
yazının kendilerine karşı dönecek bir silah olabileceği
ni de tespit ederniyecek kadar dargörüşlülüge düşmü
şler. 

«Ben merkezci» mantık, en tehli
keli mantıktır. 

Yazı başından sonuna kadar incelediğinde, insanın 
karşı karşıya kaldıgı bir durum var: 12 Eylül sonrasının 
tarihi, bu yazıyı kaleme alaniann ve baglı bulundukları 
siyasi yapılanmanın eliyle ve yaptıklarıyla yazılmıştır. 
Kitap öyle bir intiba yaratıyor ki, Diyarbakır hapishane
sindeki tutukluların büyük bir niceliksel sayısı, Rızga
ri'ye baglı olan unsurlardır. İş burada durmuyor. 
Hapishanede direnenler, en olumlu işler yapanlarda 
onlardır. Onların dışındakilerin de bazı tek tek kadro
ların direni§i var. Tüm yurtsever örgütler ve kadrolar 
ise, uzlaşan, direnmeyenlerdir: Kürdistan ulusal ve sos
yal kurtuluş hareketini «pazarlamak için>>, sıraya giren
lerdir. 

yapılan bu saptarnalann büyük bir haksızlık taşıdıgı
na şüphe yok. Sayı vermiyorum, ya da vererniyorum. Fa
kat bilinen bir gerçek var, Diyarbakır hapishanesi'nde 
nicelik olarak en küçük kesimi Rızgari oluşturuyordu. 
Bu dogaldı da. Çünkü biliniyor ki, 12 Eylül öncesinde, 
Kürdistan' daki yurtsever örgütler içinde en az nicelige 
sahip olan örgüttü. Yargılanmalar da, Ala Rızgari ile 
onlar hakkında müşterek olarak yazılan iddianame de, 
Rızgari taraftan olarak saptananlann; sayısal olarak 
çok azım teşkil ettigini de hemen görebiliyorsun. Du
rum böyle olunca, Kürdistanlı diger yurtsever örgütle
rin hapishane de daha fazla bir sayısal güce sahip 
olduklan kesinlikle ortaya çıkıyor. Bunun yanında, her 
örgütte dökülenler, direnemeyenler oldu. Teslim olan
Iann da oldugu bir gerçek. Bu direnmeyenlerin, dökü
lenlerin ve teslim olanların istatistiği elimizde olmadıgı 
için, hangi örgütün payına ne kadar düştügü konusun
dan kesin bir şey söyliyemiyeceğim. Ama şunu kesinlik
le tespit edebiliyorum: Direnmek kadar, direnmemek te 
Diyarbakır hapishanesinde ve tüm hapishandere özgü 
bir olgu; bir olgunun iki yönüdür. Bu olgu aynı zaman
da, örgütler içinde geçerlidir. Her örgütte de direnen
ler ve direnmeyenler, gerçeğin iki yonunu 
oluşturuyorlardı. Hatta direnenler içinde bile farklı ka
tegorilerin: çok, az, yumuşak ve sert direnenler katego
risinin var olduguda bir gerçek. Direnmeyenler 
arasında da, farklı kategoriler var. Direnmemeyi tesli
miyet çizgisine götürmeyenlerin olması, istenilen sertlik 
ve ton da direnmeme gibi kategoriler. 

Hapishaneden çok eski tarihlerden gelen, birçok 
yurtseverin görüşlerine de dayanan ve bugünde deği-
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şmeyen yargı: Bu raporu yazan arkadaşlann, konumla
ona yaraşır (ki, bir hareketin yöneticisidirler) tutum ta
kınmayı bırakalım bir tarafa, çoğu noktalarda 
uzlaşmalar gösterdikleridir. Yerine gelince üzerinde 
tekrarda duracagım gibi, Ala Rızgari'yi kendileriyle bir
likte ortak savunma hazırlamadıgından dolayı suçlayan 
bu arkadaşlar, kendilerinin ortak bir savunmayı yapma
lanın bir tarafa bırakalım, kendi başlarına bile doğru 
dürüst bir savunma yapamamışlardır, mahkemede söy
ledikleri birkaç paragrafta işi geçiştirmişlerdir. Bunun 
için, haklı da olan birçok gerekçeyi, örneğin savunmayı 
yazmaya müsaade edilmediği, mahkemey giderken 
kontrol edildiklerini, denetimde okey almayan savun
malann mahkemeye gidilirken elkonulduğunu ileri sü
rebilirler. Ama, aym dava da yargılanan ve aym 
zorluklarla karşı karşıya olan, Ala Rızgari ve ASKD
DER'den dolayı suçlanan bir gurup genç insan, savun
ma metoini kilatianna gizleyerek götürme pratiğini 

gerçekleştirmişlerdir. 

Mahkemeler de ve hapishanede kendilerinden ba
şka kimsenin direnmediği «ben merkezci» hastalığına 
tutulan arkadaşiann başını çeken unsur, «çarşambarun 
gelişi perşembe'den belli olur>> misali, hakkında (hakkı
mızda) aylar öneesrnden gıyabi tutuklama kararı olma
sına rağmen, evini bile değiştirme gereğini görmediği 
gibi kendi evinde, polislerin, kendisini alıp götürmesini 
bekleyen biri olarak, ne kadar direnebileceğini de gös
termiştir, diye düşünüyorum .. 

«Ben merkezcilik» sadece, direnip direnmeme nok
tasında ortaya çıkmıyor. Hapishaneyi yansıtan yazıları 
ve çalışmalan küçümseme tavrına girerek, sadece Ş.Ka
ya'nm «Dıyarbakır'da işkence» adlı kitabı ile, Hüseyin 
Yıldınm'ın yazdıgı «Kürdistan Halkının Diriliş Müca
delesi ve Diyarbakır Zin dam» adlı yazısı ciddiye alım
yor. Bir de kendi raporları.H.Yıldırım'ın da yazdıkları 
kendi yazdıkları olmayınca ve hepside yalan yanlış olun
ca,geriye diğer iki yazı kalıyor. Ş.Kaya'mn kitabı da tek 
boyutlu bir kitap. Geriye çok boyutlu ve kapsamlı olarak 
«Hapishane Raporu» kalıyor. 

Bu noktada iki noktaya işaret etmek gerekir. 

Biz, Ş. Kaya'nın yazdıgı kitaba karşı, Yekitiya Sosya
list'in lO.sayısında kısa ve özlü bir eleştiri yapmıştıkAr
kadaş için teslim edilmesi gereken noktaları teslim 
ederek şöyle diyorduk: 

«Ş.Kaya, sömürge mahkemelerinde direnen, diren
miş ve ve yıllardır mücadele içinde olan , emektar aydın 
bir arkadaştır. Bu arkadaş, 12 Eylül sömürgeci, faşist as
keri cuntası dönemınde de mahkemelerde,müvekılleri 
adına direndi. Bir avukat olarak, çoğu yurtsever ve dev
rimciden (örgütlü) daha fazla fonksiyonlar i cra etti. Ha
pishane ve mahkemede de kendi payına düşeni aldı: 
tutuklandı, yargılandı. 

«Serbest bıraktidıktan sonra,Diyarbakır hapishane 
ve mahkemeterindeki uygulamaları anlatan bir kitap 
yazdı. Bu çalışma olurnlu,desteklenir,desteklediğimiz 
bir çahşmadır.Ama kitabında,objektif aniatmadığı ve 

çok eksik bıraktığı noktaların olduğunu, kendisininde 
teslim ettiği bir durum olsa gerekir. Tutukevinde kalan, 
"Rızgari _Ala Rızgari Davası" nda yargılanan çok insa
nın tespitine göre: aktanlması gereken bir çok konu, 
yön, kitapta aktanlmamıştır.Örneğin,bu davada savun
ma yapan, direnen,hücrede aylarca kalan arkadaşlar
dan bahsetme gereğini bile duymamıştır. Sebep onların 
kendi ideolojik-Politik hattı'nı benimseyen insanlar ol
mamasıdır.Elbette ki, o günleri yaşayanlar,söylenmesi 
gerekenleri mutlaka söyleyeceklerdir. (Ne yazık ki,bu 
sorumluluğu omuzlannda taşıyanlar bu görevlerini ye
rine getirmediler. Bu büyük bir eksiklik olduğu gibi, ye
ni yeni ucubelerin ve yaniışiann hortlatılmasına 

kaynaklık ettikleri içinde, büyük bir yanlıştır. İ. G ) 

«Ş. Kaya bu tutumunu yurt dışına çıktıktan sonra da, 
daha olumsuz çizgide sürdürdü.Yurt dışında yaptığı 
açıklamalarda sadece Rızgari Davası' diye kamuoyunu 
oluşturmaya çalıştı.Yargılanan Ala Rızgari'cileri lanse 
etmeme olacak ki, objektiflikten tümden uzaklaşarak, 
inkarcı bir tutum içine girmiştir. 

« Oysa,Rızgari- Ala nzgari Davası'nda yargılanan 
çok az sayıdaki insanın Rızgari örgütünden olduğu id
diasıyla yargılandığım Ş. Kaya'da çok iyi bilmektedir. 
Buna rağmen, böyle bir yöntemi seçmesi ve sapmalar 
içine girmesi, kendi kişiliği açısından hiçte güven verici 
bir durm olmadı, olmayacak.Gurupçuluğun, inkarcı
lığın bu kadar gözleri karartacağını gördükçe, korkma
mak elden değil(!) . 

« Sömürgecilerin Kürt Ulusunu inkar politikasına 
karşı gösterdiğimiz tepki kadar olmazsa da : büyük bir 
tepki gösterdiğimiz ,göstereceğimiz bilinmelidir. 

«Biliyoruz, bilimsel düşünmek ve davranmak zor
dur. Ondan zor olan:objektif olmaktır, inkarcı olma
maktır.» 

Bu görüşlerimiz bu günde fazlasıyla doğruluğunu 
koruyor. Daha sonra yazılan raporun sapmalarım o gün
de aramak gerekir. Ama şuda bir gerçektir. «Gelen gi
deni aratıyor» misali , yazılan " Hapishane raporu " Ş. 
Kaya'nın kitabını fazlasıyla aratıyor. Böyle olduğunu 
,raporun yazarları, « tek boyuduydu » diyerekte göste
riyorlar. Ş. Kaya'nın kitabı daha seviyeli, yurtsever dev
rimci harekete birşeyler kazandıran , daha sorumlu 
yaklaşımlar yaratan bir kitap. Yazanlan yakından tam
marndan dolayı, ortaya çıkan bu sonucu normal ve do
ğruda görüyorum. Ş. Kaya sorunlara ve halkına karşı 
daha sorumlu, politikayı asgari düzeydede olsa kirnin 
için yaptığım bilen bir unsur. Rapor'un yazar (lar)ı ise, 
alabildiğine sorumsuz ,halklada fazla alıp vereceği ol
mayan, sorunları kendi hayal dünyası içinde pişirip pi
yasaya süren bir «kafa karışiğı» dır 

Bir nokta daha: PKK' nin ve yazarlarının sadece ha
pishane hayatını değil, mücadelenin bütün boyutlarıyla 
ve alanlarıyla ilgili değerlendirmelerinde , çarpıtma 
içinde olduklannı, abartmalara gittiklerini, inkarcı ol
duklarını kabul ediyorum. Hüseyin Yıldırım'ın yazdıgı 
kitabı da bu kapsaının dışında tutmuyorum. Ama «Ha-
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pishane Raporu » da bu kapsamı ve niteligi aşan bir öze
llik göstermiyor. Bazı mistik taraftann ve« ahbapçaVU§ 
» çevrenin dşnda, devrimci hareketin içinde olan ve 
devrimci hareketin sorunlanyla ugraşan birilerinin , bu 
« raporu»n dogrulan içerdigine dair bir kanaate sahip 
olduklannı tahmin etmiyorum. Okuyanlardan da edin
digim kanı ve aldıgım sonuçta budur. 

Rapordaki yaklaşımlar, yapılan degerlendirme ve 
yorumlar, yazan arkadaşiann ne kadar «ben merkezci» 
olduklannı tümüyle sergilemekte. «Ben merkezcilik» 
alabildigine tehlikeli, insanın kendisinden başkasını 
görmeme tehlikesini doguran, derin sapmalara yolaçan; 
sorumsuz, bireyci ve tepkici de bir mantıktır. 

Sorumsuzluk ve deşifrasyon 

«Hapishane Raporu» incelendigi zaman, çok perva
sız, sorumsuz degerlendirmelerin yanında, yogunluk
lukla deııifrasyona rastlarsın. Üst elik yazan arkadaşiann 
12 Mart ve öncesi dönemin tecrübelerini edinen, o dö
nemleri yaşayan arkadaşlar olması, daha da şaşırtıcı kı
lıyor insanı. Nasıl bu tavra girmişler? Genç insanlar 
olsalar, böyle bir tutuma girmeleri bir ölçüye kadar to
leransla karşılansa bile, tecrübeli ve bir siyasi örgütün 
ya da hareketin öncülerinin (ki, önsöz de, önder kadro
lar olduguna da karar vermişler, onayiatılmış halleri faz
lası) bu tutuma girmeleri toleransla karşılanmalımıdır? 
Eger tecrübeli unsurlann bu sorumsuz ve deııifrasyon
cu tutumlan toleransla karşılanmazsa, nasıl adlandın
lır? gibi bir yıgın sorulan gündeme sokmak ta dır. 

Bu raporu yazan arkadaşlardan biri (ki, raporda is
mini sıksık geçirtmiş. O'da M.Kotan), 12 Mart darbe
sinden önce poliste sorgulanan ve tutuklanan birisiydi. 
Polisteki o ifadesinde, belirli şeyler söylemiş, belirli un
surlann deııifrasyonuna kaynaklık etmişti. Yargılanma
lar sırasında, bu ifadesini kesinlikle ret etmesine ve bu 
ifadenin kendisinden zor ve baskı ile alındıgını açıkla
masına ragmen, o açıklamalan Rızgari hareketine bü
yük zararlar verdi. Bu ifade, Rızgari'nin sırtında bir 
kambur olma özelligini her zaman taşıdı. Halk içindeki 
çalışmalanmızda, siyasi muhaliflerimizin de çabalan so
nucu, demoklesin kılıcı haline geldi. 

Ne yazık ki, ismi geçen arkadaş, bu gelişmelerden 
hiç ders çıkarmamışçasına pervasız ve deııifre etmeyi bir 
marifet saymış. 

Raporun yazarlan, yayının illegal illegal dagıtıldıgı
nı gerekçe göstererek böyle davranıldıgını ileri sürebi
lirler. Yayının polisin eline geçmeyecegini de imanlı bir 
şekilde savunabilirler. Fakat, bütün bu gerekçeler, deııi
frasyonu haklıya çıkaramaz. Üstelik yapılan deııifras
yonlar, gerçekiere dayanmıyor ve polis teııkilatınca 
da/sömürgecilerce de teııcil edilmesi bir yana, iddia ola
rak bile tespit edilmemişse, durumun daha vahim boyut
lar da olacagını kestirrnek zor olmaz. Oysa bilinir ki, bu 
tür belgeler, er geç, şu veya bu biçimde emniyet teııki-

latlannın, istihbarat örgütünün eline geçiyor. Raporun 
yazarlan bunu nasıl biterniyecek kadar kadar cahil ola
bilirler. 

Raporda sorumsuzlugu ve deııifrasyonu ele verir 
yıgınla örnek bulmak mevcuttur. Onların tümünü yazı
ma alabilecek durumda degilim. Ama okuyucu için, çar
pıcı nitelikte iki örnege işaret etmek istiyorum. 

Örneklerden birisi Raporun 154. sayfasındaAvukat 
G. (onların yazış metoduyla böyle) ile ilgilidir. Orada 
şöyle denilmektedir: 

«Bir uyan da Ala Rızgari'ye yapmayı tasarladık. 
pışandaki arkadaşımız Ş.Kaya'ya haber yollayarak 
I.Güçlü'yü bulmasını ve mümkünse bizimle görüştür
mesini istedik. Bu mümkün olmazsa kendisine bir me
tin verebilecegimizi; operasyonun, onlan da direkt 
ilgilendirdigini ve önemli oldugunu söyledik. İ.Güçlü, 
Diyarbakır'daydı (orada oldugumu nasıl biliyorlarsa 
da-İ.G) ve 1 Nolu'da görüşme de zor degildi. Aranan 
bir çok insan bile gelip görüşebiliyordu. En sonunda 
kendisine bilgi verilmesi için, Avukat G .'yi bulmuş o da 
'ne görüşeceklerse benimle görüşsünler, siyasetin bölge 
sorumlusu ve yetkilisiyim' demişti. Eskiden birbirlerini 
tanıdıklan için Ş.Kaya gırgır olarak « ... terfi ettin. Senin 
böyle oldugunu bilmiyordum» demişti... (Y azanların, 
kendi yalaniarına başkalannı da ortak etmeye ihtiyaç 
duyduklanm tespit edebiliyorum-İ.G)» .. 

Bu paragrafta açıkça görüldügü gibi, hem de bir un
sur degil, iki unsur birlikten deııifre ediliyor. Hem Avu
kat Ş. Kaya ve hem deA vukat G. bir örgütün elemanlan 
olarak tescil ediliyorlar. Üstelik Avukat G'nin kim ol
dugunu bilmeyen de olamaz. Bunun yanında, ismi ge
çen avukat arkadaşın, Ala Rızgari'nin bölge temsilcisi 
ya da üyesi olduguna dair emniyet ve istihbarat güçleri
nin somutlaşmış bir kanısı; bir mahkeme karan da söz
konusu degil. Üstelik söylenen, yalana dayanıyorsa, 
neye hizmet edildigi açıkça görülür bir durumdur. 

İsmi geçen arkadaşın ülke de olmaması da, rapor ya
zanlanna bu hakkı vermiyor. 

Daha çarpıcı bir örnek te 157. sayfadadır. Orada 
şunlar aktanlıyor: 

«İyi-kötü, Ş.Kaya'nin öncülügünde C.Bilek, E.Uzu
noglu, M.Bilgili'den oluşan bir Büro faaliyete geçti. Da
ha sonralan buna, H.Akyol ve H.Yıldınm'da katıldılar. 
H.Akyol'a, bu işlerde yardımcı olmasını Ruşen arkadaş, 
cezaevinde önermişti...» diye daha ilginç tespit ve inci
lerini sıralıyorlar. 

Şu sorumsuzluga bakınız. Ş.Kaya'nin kendi arkada
şlan, yani Rızgari örgütünün üyesi oldugunu «rapon>da 
sık sık belirtiyorlar. Onun öncülügünde de bir Büro ku
ruluyor. Bu büroda çalışan arkadaşlar da halen yaşanı
lanın ülkede idame ettiriyorlar. Sadece Ş.Kaya dışanda 
yaşıyor. «Bizden sonrası tufan» anlayışıyla, pervasızca 
açıklamalarda bulunuluyor. Bilemiyorum daha fazla ör
nek vermeme gerek var mı? 
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Bazı çarpıtmalar, durumu kur
tarma psikolojisi, yalan-iftira 

En önce belirteyim. Ala Rızgari sahibi arkadaşın ve 

diger bazı arkadaşiann ruşvetle bırakıldıklan tespiti, 

tam da kuyruklu bır yalan, devrimcileri küçültücü bir 

harekettir. 

«Rapor» un 149- 154. inci sayfalan arasında, «Meh

di'nin belirlemeleri» başlıgı altında bir yıgın şey alt alta 

sıralanıyor. Bu belirlemeler, güya Mehdi arkadaşla olan 

görüşmelerin özetini içeriyor. Bu görüşmeler de, Meh

di, bir yıgın siyasi çevre hakkında görüş belirtiyor. 

Onunla görüşenlerden biri olarak Ruşen (ki, en çok ka

fa kanşıgı olan bir digeride var), onun konuşmalanru 

biçimlendirerek, bütün siyasi çevretere karşı kullanılır 

bir hale getiriyor. Ya da, Mehdi arkadaş o söylenenle

rin tümünü söylese bile, onlan kendi siyasi çıkarlan için 

kullanılır hale getiriyorlar. Bunun ne kadar büyük bir 

sorumsuzluk ve çıkarcılık oldugtına şüphe yok. Aynca, 

Mehdi arkadaşın söylediklerinde ciddi biribiriyle çeli

şıneli açıklamalar var. Bu konu da yeri ve zamanı gel

diginde, Mehdi'nin gerekli açıklamalan yapacagıru 

düşünüyorum. 

Bildigim bir şey var. Mehdi ile «rapor» yazarlannın 
ilişkisi hiçbir dönemde, hiçbir şekilde iyi olmamıştır. 

Mehdi hakkında, «rapor» un yazarlannın yargılannın 
ne oldugu en iyi benim tarafundan bilinir. Bunları bil

digimden, arkadaşiann «rapor»daki yaklaşımlarını da

ha da ikiyüzlüce ve çıkarcı buluyorum. 

Mehdi Zana arkadaş Ruşen'le görüşmesinde, 

ÖY'nun adayı olmadığını açıklıyor. Aynca, Ruşen'in, 
«adaylıgırun desteklenmesi teklifini, o zaman Diyarba

kır'da bulunan İ.Güçlü'ye ayak üstü yapmışsın. lG ise, 

bunu genişçe görüşelim, ilkeleri saptayalım' demiş, öne

risini geçiştirmişsin .. 

«İşte biz bu iki nedenden dolayı (bir neden de, 

ÖY'nun o dönemde hakkımızdaki, Rızgari hakkındaki 
yargılandır -İ.G.) seni desteklemedik Bunu da dergi

ınizde açıkça yazdık. Ama aleyhinde çalışmadık,» 

(s.150, birinci paragraf) sözlerine karşılık, Mehdi şöyle 

cevap veriyor: « . .İG, düpe düz sizleri yarultmış ve yalan 

söylemiş. Kaç defa kendisine görüşmek için başvur

dum .... Fakat, sizin İ gelip benimle görüşmedi, konu

şmadı. Postahanede ayak-üstü ve tek taraflı olarak 'beni 

destekleyin' diye bir önerim de olmamış, bu yalandır». 
(150. s. ikinci paragraf). 

Öncellike şunu belirteyim: Doğrudan, Ruşen arka
daşın yalan söyleyebilecegini ileri sürmem elimden gel

miyor. Çünkü, yapısal olarak yalan söylemeye elverişli 

bir arkadaşımız degildi. Ama, unutkan bir arkadaş ol

dugu kadar, yalaniara da kolaylıkla kanan bir arkadaş. 

Eğer o yalanı söyleyen arkadaş, bir «tapıngaç» haline 

gelmişse, o noktada akan sular durur. Diğer bir şey, ha

reketimizle ilgili gelişmeleri çok yakından izleme ve on-

lan özümleme özelligine hiçbir zaman ne koşullan el

verdi, ne de kendisi bunu aşmak için çaba gösterdi. 

Bu saptarnarlan sonra şuna gelmek istiyorum: Ben, 

hiç bir zaman Mehdi Zana arkadaş, ayak üstü, falan fi

lan yerde öneri getirdi diye bir açıklama yapmadım, ya

pamam. Çünkü, Mehdi arkadaşla bir kaç sefer 

görüşmem oldu. Üstelik o arkadaş tek baş~_ııa bizimle 

görüşmedi, yanında Diyarbakır bölgesind~, OY tarafta

n olarak tanınan başka arkadaşlar vardı. Ikincisi, Meh

di arkadaşla görüşmeyi özellikle son safhada ben tek 

başıma yapmadım. Yanımda, üst organdan başka bir ar
kadaş da vardı. Görüşmemizden sonra, biz iki arkadaş, 

bu sorundan sorumlular olarak, yazılı görüşlerimizi 

Mehdi Zana arkadaşa ilettik. Yanıt bekledik. Fakat 

Mehdi Zana hiçbir yanıt vermedi. Niye vermedi, hangi 
koşullar da vermedi, bu onun sorunu. O anlamıyla, bi

zim Rızgari'de yaptıgırruz açıklama, Ruşen arkadaşın 

hatırladıgı gibi, politikarruzı düzce açıklayan bir yazı 

değildi. Mehdi Zana arkadaşa verilen bir yazıdır. 

Mehdi Zana arkadaşın, ÖY'nun adayı olmadıgı ko

nusunda, ne bize ve ne de başkalanna yapılmış bir res

mi açıklaması var; ne de kamuoyunu bilgilendirmek için 

yazdıgı bir yazı var. Üstelik, M. Zana arkadaş ııgtrlıkla 

ÖY taraftan arkadaşlar tarafından desteklendi. Seçim 

çalışmalannın organizatörleri, konuşmacılan ve propa

gandistleri ııgtrlıkla ÖY taraftan idiler. İşin bir yönü bu. 

İşin ikinci yönü, «rapor» yazan iddialı arkadaşlan

rruz, Kürdistan'da devrimin önderligi konusunda kişi

likleri konusunda kendilerine inandırmışlar olarak, 

ancak hapishane de M. Zana arkadaşın ÖY'nin adayı 

olmadıklanru, üstelikte aday arkadaştan öğreniyorlar. 

O zaman sorarlar, siz nerede yaşıyordunuz? Bu kadar 

önemli bir sorunda, bir sorumlu arkadaşıruz sizi yarultı

yor, siz bunu uzun zaman tespit edemiyorsunuz. Aday 

arkadaştan «allah razı olsun» demenizden başka payı

mza bir şey düşmeyeceğinizi bilmelisiniz. 

Bundan yola çıkarak, benim, yalan yanlış raporlar 

sundugumu ileri sürmenizde, ciddiye alınır bir sorun 

değil. Tüm devrimci kamuoyu biliyor ki, bunu yayınla

nrruzda da yazdık: Rızgari'nin aynlık dönemlerinde, biz 

bu arkadaşlara ortak toplantılarda (ki, kitlesel toplantı

lardan, dar ve komitesel toplantılara kadar), sorunlan
mızı müşterekçe tartışmak için önermede bulunduk. Bu 

arkadaşlar, «biz daha bir gurup değiliz», «biz bu meto

du doğru bulmuyoruz» diyerek karşı çıktılar. Onlar da 

çok iyi biliyorlardı ki, eğer toplantılar müşterek yapıl

mış olsaydı, «takke düşüp kel görünecekti». Nihayet, 

onların gıyabında da olan bu oldu .. 

Yukandaki bölümlerden birinde, 154. sayfadaki bir 

bölümü, deşifrasyona örnek olarak aktarmıştım. O bö

lüm de, dikkat çeken bir iki nokta üzerinde durmak ya

rarlı olacagı gibi, «rapor» yazan(lar) ının şaşkınlıgıru, ne 

dedigini ( dediklerini) bilmez durumlarını sergilemek 
açısından gereklidir. 

Orada, benim, hapishanede kendileriyle görüşebile
ceğimi söylüyorlar. Üstelik arandiğıma da işaret ediyor-
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lar. «Ama ne olacak, o dönem de arananlar da ziyarete 
geliyordu» gerekçesiyle, benim de ziyarete gitmem ge
rektigini de sorumsuzca dile getiriyorlar. 

Dogrusu bu mantıgı isimlendirmekte zorluk çekiyo
rum. O dönemler de, aylardır hakkında gıyabı tutukla
ma olan, firar durumundan olan ve yakalanmamn 
hasasiyetinin bilindigi kO§ullarda, bu görüş nasıl ileri sü
rülebilinir, dogrusu insan şaşınyor. İster istemez, bu ar
kadaşların aklı dengesi yerinde değil mi? diye bir soru 
sormak zorunda kalıyorsun. İkincisi, o zaman başka so
rumlu arkadaşlanmız tutuklu bulunuyorlar ve zaten ra
porda da o arkadaşla görüştüklerini de söylüyorlar. 
Onunla konuşmalan da çarpıtıyorlar. Üçüncüsü, içerde 
sorumlu arkadaşımız olmazsa bile, aranmayan bir arka
daşıngidip görüşmesi her zaman olanak içindedir. 

Eger ismi geçen arkadaşlar, böyle bir görüşmeyi uy
gun görmüyorlarsa, o zaman görüşme teklifinde bulun
mazlar. Dördüncüsü, aranmasam bile kendileriyle 
görüşmeyeceğimi biliyorlardı. Çünkü, yigit yurtsever bir 
arkadaşımızı katletmİ§ler ve bununla yetinmeyerek, bil
dirilerle savunma rezaletini göstermi§lerdi. 

Bütün bunlara ek olarak söyleyeceğim şu: O zaman, 
bir avukat arkadaş Mümtaz'la görüştü. Mümtaz, polis
teki ifadesinde bir yıgın insamn ismini vermek zorunda 
kaldıgından, kendi ismini de verdiğini, bunun içinde 
dikkatlı olmasım söylüyor .. Sorun bu kadar açık. Ama, 
Mümtaz, herkesin teslim olduğunu, direnmedigini söy
ledigi halde, kendisi ile ilgili açıklama yapma geregini 
görmüyor. Bunun devrimci kamuoyu tarafından atlam
lır, bilinmez bir sorun olduğunu zanediyor. 

«Rapor» un kalernşörleri birçok sorunda oldugu gi
bi, «Ruşen'in tutuktanmasındaki kasıt ve bir ihanet ör
neği» (s.157) bölümünde, tümden i§leri ellerine 
yüzlerine bulaştınyorlar. O bölümde, Ala Rızgari'nin 
haber vermemesinden dolayı Ruşen'in yakalandıgıru 
söylüyorlar. Şunu öneellikle belirteyim ki, biz, ismi ge
çen arkadaşlara zamarnnda haber verdik. Ayrıca, 
Ruşen arkadaşta hakkında giyabi tutuklama kararımn 
olduğunu biliyordu. Mersin bölgesindeki bazı arkada
şlanmn uyansına ragmen, «ben avukatım, başka yapa
cagım bir şey yoktur» diyerek yazıhanesinde 
çalışmalanna devam etmi§tir. Polisler de gelip «pat di
ye» almışlardır. Düşünelim ki, Ala Rızgari «ihanet» et
ti, haber vermedi, Ruşen arkadaş yakalandı. «Peki, aylar 
sonrasında, Mümtaz arkadaş kendi evinden nasıl yaka
landı?». Rapor, bu ve buna benzer sorunlara yanıtlar 
aramadıgı gibi, tümden gizleme yoluna gidiyor. Şu bilin
meli ki, insan, başkalanna çuvaldızı batırırken, kendisi
ne de igneyi batırabilmelidir. Her nedense, «rapor»un 
kalernşörleri, bu prensibi tümden unutarak, burunlan
nın uçlarını görmeyecek kadar da, dar görüşlü ve sıg ol
duklarını ortaya koyuyorlar. 

Bu konuda bazı arkadaşlarımızla görüşüldügü de 
söylenmekte. İsmi geçen arkadaşlardan bir kısmı ile 
yaptıgım görüşme de, (ki, bugün ayrı ayrı yerlerdeyiz), 

söylenenlerin dogru aktanlmadıgıru ve çarpıtıldıgını 
ögrendim. 

Rapor da, 157. sayfada «Ala Rızgari'ye ortak savun
ma önerisi» başlıgı altında, bir ucube daha yaratılmış. 
Biribirisiyle ilgisi olmayan çogu şey iç-içe geçirilerek, 
kendilerini tatmin etmeye çalışmışlar. Ala Rızgari'nin 
hiçbir şey (İ§) yapmadıgından tutunda, «çil yavrusu gi
bi» dagılmaya kadar bir sürü kafa kanşıklıgımn ürünü 
şeyler .. 

Ala Rızgari'ye öneri yaptıklan dönemde kendileri 
ile ortak savunma yapmayacaklarını ismi geçen arkada
şlar çok iyi biliyorlardı. Zaten arkadaşlanmızda gerek
çeleriyle birlikte, onlarla ortak savunma 
yapmıyacaklanm dile getirmi§lerdi. Görüldüğü gibi, ge
rekçesiz, ortak savunmanın rededıldıği dogru degil. Se
beplerini de o arkadaşlar çok iyi biliyorlar. Bir sebep mi, 
arkadaşlar bizi provakatör ve polise bilgi verenler ola
rak degerlendiriyorlardı. Bu yetmiyor mu? 

En önemlisi şu. Ortak savunma yapılmadı. AR' den 
bir gurup arkadaş, daha öncede açıkladıgımız, Yekı"tiya 
Sosyalist'in 10. sayısında da yayınlanan savunmayı yap
tılar. Bu bir gerçeklik. Acaba «raporu» hazırlayanlar, 
kendi örgütleri adına niye ortak savunma yapmadılar? 
Hadi ortak savunma yapmadılar, bireysel ve kapsamlı 
bir savunma yaptılar mı? .. «Rapor»da bir türlü bu soru
lar cevaplandınlmak istenmiyor. Bu dürüstlük müdür? 
Bununla bir şeyleri gizlemek istedikleri, savunma yapa
madıklanm gözlerden uzak tutmak için çaba sarfettik
leri tespit edilmiyor mu? .. 

Bütün bunlardan sonra, sonuçta yaptıgım bazı tes
pitleri daha aktarmayı da gerekli görüyorum. 

Kürdistan devrimci hareketi, 12 Eylül öncesinde, ge
leneksel, çarpık, demokratik ve bilimsel olmayan deger 
yargılan tarafından güdüldü. Bunun sonucu olarak, be
lirli düzeyler yaratıldı, karmakanşık ve olumsuz sonu
çlarla karşılaşıldı. 12 Eylül'le birlikte, bu acı gerçekligi 
tespit etme çabalan zayıfta olsa görülmeye başlandı. Fa
kat, bu çabalar genelleşip, etkin bir hale gelemediler. 
Dogal olarak geçmi§in çarpık, demokratik ve bilimsel 
olmayan değer yargılanmn degi§tirilmesi ve dönüştü
rülmesi şartlan olgunlaştınlmadı. Bu hareketimizde bir 
acı ve sancı olarak sürmektedir. 

Kürdistan devrimci hareketi yeni bir aşamaya gelmi
ştir. Bu aşamanın aşılması için, eskinin deger yargılan
nı devrimci tarzda inkar ederek, dönüştürerek bir 
geli§meye ihtiyaç vardır. Bu konuda her devrimci yurt
sever örgüt ve unsura görevler düşmektedir. 

«Rapor» u inceledigim zaman, karamsal ve karmaşık 
bir tablo ile karşılaştım. Rapora, eski geleneksel, çarpık, 
demokratik ve bilimsel olmayan; dürüstlükle yakından 
uzaktan ili§kisi olmayandeger yargılarının egemenligi
ni tespit ettim. Bu kadarla da sınırlı olmadıgını, eski ta
nıdıgım kafa karşlıklıgına sahip arkadaşların, kafalarını 
daha karma-kanşık hale getirdiklerini gördüm. Bu geli
şmenin iç açıcı bir geli§me olmadıgını biliyorum: Gele-
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cek kU§aklara, olumlu bir şeyi aktarma gücünde ve ye
teneginde olmadıgınıda çok iyi biliyorum. Dilerim ki, 

arkadaşlar kendilerine dönüp değerlendirirler, kendi
lerini deği§tirmeye çalışırlar .. 

MEDYA GÜNEŞi DERGiSiNiN SAHiBi 
VE YAZI iŞLERi MÜDÜRÜ CEMAL ÖZ

ÇEUK'iN, «SERBEST BIRAKlLSlN 
KAMPANYASI»NI DESTEKLiYORUZ. 

MEDYA GÜNEŞİ Dergisi, 12 Eylül sonrasında, 
uzun bir sessizlik, baskı ve zulüm döneminden sonra, ya
yına başlayan bir haber, inceleme ve yorum dergisidir. 
Bu derginin çıkışı da, diğer devrimci-demokrat ve sos
yalist içerikli dergilerin çıkışı gibi; dii§ünce, basın-yayın, 
örgütlenme ve bilimsel araştırma ve inceleme özgür
lüğüne yıllardır getirilen haskılara ve yasaklara kal'§ı, bir 
çıkışı ifade ediyordu. Bu dergi de, T.C devletinin gele
neksel resmi politikası açısından çetin ceviz niteliğinde 

olan, Kürdistan ve halkının sorunlarına ilişkin açılımla
ra ağırlık verilmesi daha bir anlamlıydı. Bu anlamından 

dolayı da, sömürgeci-faşist yönetimin ve tüm ırkçı-şöve
nist devlet ve sivil güçlerin dikkatini çekiyordu. 

Medya Güneşi ilk sayısından sonra, yasaklama ile 
karşı karşıya kaldı. Bu yasaklamaların biri, bir diğerini 

takip etti. Bu yasaklamalar zincirini, Derginin sahibi ve 
yazı işleri müdürü Cemal ÖZÇELİK'in tutuklanması 
takip etti. 

Cemal Özçelik, T.C'nin kendi yasalarıyla önemli bir 

çelişme gösteren bir tutumla, bir duruşmada 3 yıl 6 ay 

hapis cezasına çarpıtırılıp, tutuklandı. 

«CEMAL ÖZÇELIK BlRAKlLSlN!- MEDYA GÜ

NF.ŞI SUSTURULAMAZ» kampanyasında, derginin 
avukatlarından M.Ali EREN, İsmet ATEŞ, Kutbettin 

KA YA ve ŞEYHMUS ÖNEN adına A.Zeki OKÇUO
GLU'nun yaptığı konuşmada sorun şöyle değerlendiril
mekte: 

«Cemal ÖZÇELİK sorumlu Yazı İşleri Müdürü ol
ması nedeniyle Medya Güneşi'nin 3. sayısında çıkan ba
zı yazılarda TCK'nın 142/4-6. maddesiyle düzenlenen 
suçu işlediği gerekçesiyle hakkında açılan davanın bi
rinci oturumunda, suçlanan yazıtarla ilgili olarak her
hangi bir inceleme yapılmadan ve avukatının da 

bulunmadığı bir sırada oy çokluğuyla ile netice
den ........ ağır hapis cezasına çarptırılmış ve bu kararla 
birlikte tutuklanmış bulunmaktadır ... » (M.G. dergisi, 
s.26, abç.) 

Avukatların daha sonraki açıklamalarından da be
lirtildiği gibi, bilirkişiye başvurulma gereği görülmemiş. 

Oysa daha önceki sayıtarla ilgili yasaklamalardan son-

ra, bilirkişi kurumuna başvurma gereği duyuluyor. Bu
nun için gerekli prosedürler izleniliyor. Görünen o ki, 
sonradan buna gerek görülmüyor. İnceleme ve bilirkişi 
raporlarının işi uzatacağı hesap edilerek, cczalandır
makta sabırsızlık gösteriyorlar. Bu uygulama ne ilktir ve 

ne de son olacaktır. Türkiye halkları, devrimci-demok
ratları ve sosyalistleri bu tür uygulamalara yabancı 
değildirler. 

Derginin sahibi ve yazı İşeri Müdürünin cezalandı

rılıp ve tutuklanması da yeterli görülmediğinden, sürek
li baskılar, deği§ik biçimler altında sergilenmekte. 

Dergi çalışanlarının yıldırılması, dergi okuyucusunun 
uzaklaştırılması ve derginin maddi imkansızlıklar içine 

dii§mesi için arama-tarama eylemlerine ve tutuklamala
ra devam ediliyor. 

Medya Güneşi'nin bu uygulamaları dile getiren bir 

açıklaması oldu. Açıklama da şunlara yer verilmekte: 

«5. sayımızın hazırlıklarını yaptığımız bu günlerde 

yeni bir saldırıyla daha karşıtaştık 

«Dergimizin Cağaloğlu'ndaki yönetim yeri 29 Eylül 
pel'§embe gün saat 10.00 dolayında siyasi polisler tara
fından baskına uğradı. Yaklaşık iki saat boyunca dergi
de karakol kuran siyasi polisler, saat 12.00 sıralarında 

yazı işleri müdürüroüzün de içlerinde bulunduğu dergi
miz çalışanı dört arkadaşımızla birlikte, bütün ai'§ivimi

zi, abone defterimiz~ yazı, mektup, kitap v.b. bütün 
dökümanlarımızı da alarak birinci şubeye götürdüler. 

Aynı gün yapılan dayaklı sorgulamadan sonra, o gece 
arkadaşlarımız orada tutuldular. Ertesi gün, yine yapı
lan sorgulamalardan sonra 3 arkadaşımız salıverildL 
Yalnız CAN GÜLŞENOOLU adlı arkadaşımız salıve
rilmemiş; Ankara'ya gönderileceği söylenmiştir. Dergi
mizin çıktığı şu anda hala arkadaşımızdan herhangi bir 

haber alamadık, bu nedenle durumundan kaygı duy
maktayız .. » 

«NOT: Dergimizin abone defteri ile birlikte tüm dö
kümanlarına el konulduğundan, abonelerimizin en kısa 

zamanda abonelikleri ile ilgili bizleri bilgilendirip 
adreslerini göndermelerini önemle belirtiriz.» 
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Bu baskılar, genel baskı politikasımn tüm basın-ya
yın organları üzerinde somutla§masımn bir parçasım 
oluşturmaktadır. Türkiye gerçekten demokratik bir to
plum haline gelmeyineeye kadar da bu baskılar, yasak
lamalar, işkence ve zulüm devam edecektir. Ama, 
Türkiye'nin demokratla§ması tek boyutlu ve kendi b3§1-
na kolay bir süreç degildir. Kürt halkımn kendi kaderi
ni eline alması, bagunsız devletini kurması gibi çetin bir 
sürecin 3§1lmasım da öngörmektedir. Bunun için sabır, 
tutarlı ve kapsamlı mücadeleyi ileri çekmeyi öngörmek-

tedir. Ama tüm bunlar, içinde bulundugumuz kO§ullar
da baskılara, insan hak ve özgürlükleri üzerindeki ya
saklara kacy mücadele edilmeyecegi anlamına gelmez. 
Tersine, bu dönemde bunun için mücadelenin daha bir 
önemli oldugunu ortaya çıkarır. Demokratikle§me ve 
halkların ulusal ve sosyal kurtuluşlan, bugünden dtl§e
nir, İn§a edilir bir olaydır. Bu bilinç ve sorumlulukla ha
reket edilmelidir. İçinden geçilen sürecin karakteristik 
özellikleri iyi saptamp, ona göre davranış ve mücadele 
biçimleri tayin edilmelidir. 

DR. NURETTiN ZAZA ARAMIZDAN 
GÖÇ ETTi! 

Kürdistan halkımn, ya§lı kuşaktan dostlanndan ve 
mücadelecilerinden biri daha aramızdan aynldı. Ara
mızdan aynlan Kürt milliyetçisi Dr. Nurettin ZAZA, 
çok küçük yaşlarında, dogdugu beldeyi terketmek zo
runda kaldı. Dünyaya geldigi Maden şehrini, o sarp bel
deyi terkederek, Suriye Kürdistan'ına yerle§ti. Oraya 
ycrkcıtigi ilk günlerinden itibaren sıkıntılarla ve baskı
larla kacy kacyya kaldı. Bu baskı ve sıkıntılar, O'nu mü
cadelesinden alıkoyamadı. Tersine, daha ileriye atılmak 
için, ona dinamizm oldu. 

Dogdugu o güzelimsi beldeden aynlmamn hasreti 
yetimyormuş gibi, daha da uzaklara gitmek, Avrup~'ya 
yerle§mek zorunda kaldı. Y a§amımn son yıllanm, lsvi
çre'de, dil, kültür ve belirli düzeylerdeki örgütsel de
mokratik ve siyasal faaliyetlerle geçirdi. Kürdistan 
sorununun, Avrupa halklan tarafından tamnması, kav
ranması için, Fransızca ile yazılar yazdı. 

Dr. Nurettin Zaza'mn ya§amı üzerine söylenecek 
çok şey var. Bu görevin yerine getirilmesi için, Dakto
run yakın arkada§larından ve onu yakından tamyan ça
lışma arkada§larından birinden, onunla ilgili bir yazı 
yazmasım istedik. O' da memnuniyetle kabul etti. Dile
riz ki, o kapsamlı yazı elimize geçsin, biz de okuyucula
nmıza, yolda§lanmıza ve kamuoyuna iletelim. 

Bundan dolayı da, bu sayımızda, Kürt Enstitüsünün, 
Dr. Nurettin Zaza'mn vefatma ilişkin yaptıgı açıklama
yı yayımmıza almayı şimdilik yeter li görüyoruz. 

Açıklama 

Kürt Enstitüsü büyük bir üzüntü ile belirtir ki, Dr. 
Nurettin ZAZA, 7 Ekim saat 6.30' de, Lozan'ın hastaha
nelerinden birin de, kanser hastalıgımn sonucu vefat et
ti. Onun ailesinin istegi üzerine, cenazesi, onun yakın 
arkada§lanmn ve Enstitü katılanlanmn bulundugıt kü
çük bir merasimle, Lozan mezarlıgında topraga gömül
dü. 

Tanınmış yazar ve aydın Dr. Zaza, 1919'de Maden 
şehrinde dünyaya geldi ve çocukingunu Kuzey Kürdis
tan' da geçirdi. Şeyh Said ba§kaldın.şından sonra, agahe
yi Dr.Nafiz ile birlikte Suriye Kürdistamna gitti ve 
Cizre'de yerle§tiler. O daha gençliginde Kürt yurtsever 
hareketinde belirli bir yere sahip oldu; Hawar ve Rana
hi der~ilerinde yazılar yazdı. Jkinci dünya savaşından 
sonra ısviçre'ye geldi, Lozan Universitesinde egitimini 
tamamladı ve Pedagoji üzerine doktora yaptı. O egitim 
yıllannda, ilk defa, Avrupa'da Kürt Ögrenciler Der
negini kurdu. Egitiminden sonra Suriye'ye döndü ve bu
rada, diger bazı yurtseverlerle birlikte Suriye Kürdistan 
Demokrat Partisini kurdu, diger taraftan Suriye Kürt
lerinin haklan için çalışma yürüttü, diger bir taraftan da 
Irak Kürdistam Devrimi'ni destekledi. Bu çalışmaların
dan dolayı, yıllarca Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan ha
pishanelerinde kaldı. 1%9'da Dr. Nurettin Zaza 
tekrardan Lozan'a döndü, burada evlendi ve yurtsever 
bir aydın olarak Kürt halkımn kurtuluşu için verilen mü
cadeleye yardım ediyordu. 

Dr. Nurettin ZAZA, İsviçre'nin radyo, gazete ve te
levizyonlarında Kürt sorununu ( davasım) savundu ve 
bununla birlikte, Kürtçe ve Fransızca ile Kürtler üzeri
ne yazıyordu. O bir sene önce Ehmede Xani'mn Mem 
u Zin'ini Fransızcaya tercüme etmeye ba§ladı. 

Dr. Nurettin Zaza, Enstitünün kuruculanndan ve 
degerli destekleyicilerinden biriydi...» 

Dr. Nurettin Zaza'mn çalışmalarımn incelemeye 
deger oldugunu belirtmeye gerek yoktur. Halkımızın 
onun çalışmalarından bugüne kadar yararlandıgından 
da şüphe yoktur. Bundan sonra da, daha da yararlan
ması için çaba sarfetmemiz gerekir. 

O ateşli bir milliyetçiydi. D uru ve gelişkin bir kürt
çenin olgunla§tınlması için yogun çaba gösteren, yurt
sever kürt aydınlanndan biriydi. 

Halkımızın ve onun yurtseverlerinin b3§1 sagolsun. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Yekitıya Sosyalist> 

<Jüzgııri * Demokrasi.* Sosyalizm 

Yazışma adresi: 

ll. B. 

Br. Berwaldsvagen 21 

756 50 (Jppsala I Sweden 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




