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Sayın okurlar, 

Bölgemizde gerilimli bir ortam var.vok ciddi bir süreçten geÇil

mekte.Aynı şekilde,bölgemizde siyasal planda can sıkıcı geliarneler 
yaşanmakta.Bölgemizde yaşanan bu can sıkıcı gelişmeler,olup-bitenlerı 
halklarımızın iradesi dışında,ya bir kısım devletlerin ya da bir kı
sım gözü dönmüş siyasal elitlerin,gurupların istekleri,Çıkarları doğ~ 
rultusunda sahneleniyor.Gelişmelere,emekÇi halklarımızın örgütlü i

radesi egemen olabilmiş değildir.Bu tablo:bölgemizde iŞÇi sınıfı ve 
sosyalist hareketin durumunu da aÇığa çıkarabilmektedir:Yetmezlik, 
örgütsüzlük ve maddi güç olamama •• 

Bölgemizde emperyalizmin oyunları devam ediyor.Emperyaliatler ve 
onların iŞbirlikÇileri kendi hegemonyalarını devam ettirmek iÇin her 
türlü hazırlıklar iÇindeler •• 

tran-Irak haksız savaşı devam ediyor.Bu savaş,emekÇi halkları bi
ribirine kırdırıyorımaddi ve manevi değerlerin olağanüstü düzeyler
de imhasıaa yol aÇıyor.Bu savaşın durdurulması Çabaları daha sonuÇ 
verebiimiş değil.Daha üst düzeyde,ortak Çıkar paydalarının oluşması 

sı 
sonucunda,savaşın son bulmama/iÇin hiÇbir neden yoktur.özellikle 
bölgemizdeki,gtiÇler dengesinin,yeni bir konumlandırılması ile sava
şın son bulacağı,gelişmelerin gösterdiği bir durumdur •• 

Lübnan'da ulusal güÇlerin belli mevziler kazandığıda bir gerçek. 
Lübn• sorundaun çözümlenmesi ve hükümet sorununun bir yerlere bağ
lanması konusunda belli adımlar atılmış olmasına rağmen,sorunun ke-· 
sia çözüme bağlanmasının mümkün olmadığı herkes,her bölge devleti ve 
düaya tarafınd&n bil inmekted ir.Emperyal izmin oyunları ve saldırıları 
devam ettikÇiı'ı emperyal iZrn varoldukça sorunun çözümlenmesinin ala bil-· 
diğine zor olduğunun kafalara kazınması gerekir •• 

1982 Haziran savaşından sonra,askeri yönden büyük bir darbe yi
yen Filiatin.UK Hareketinin aiyasal,örgütsel problemleri yoğunlaş
mış durumda.Pilistin UK Hareketinin dünkü tek ve tartışmasız hukuki, 
siyasal temsilcfıti olan FKÖ,fonkaiyonlarını kaybetmiş durumda.Böllln
me dayatmış durumda:FKÖ'ntin b~lünmeai,emperyalizmin ve isreil ajyo-

• 
aiatl.arinill hedeflerine varmada, 
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bölge ,cericilerinin rahatlamalarında ciddi bir adım olacaktır • .;'~ 

nUn birlii!;inin sağlanması,örgütsel ve siyasal problemierin çözüm

lenmesi iÇin, tüm örgütler,örgütlerin oluşturduğu örgütsel .plat • 

formlar (özelUkle dörtlü demokratik platform); sorunla direk il

gilenen bölge devletleri ve dünya devletleri,birçok plAn ve prog

ramlar sunmuş durumdadırlar.Bu önermeler üzerinde tartışmalar de

vam ediyor.Ams son günlerde bu konuda bir sesizliğin olduğu ve so

runun tartışılmasının Arap Doruğu önceai,devletler odağına kaydı

ğı görülmektedir. 
tran devleti,baharın gelmesiyle Kürdistan'a yaptığı saldırı~ 

rını devam ettiriyor.Devlet yetkililerinin yaptığı açıklamalara 

göre,260 bin veya daha fazla muktarda askeri gücün Kürdistan•a 

gönderildiğidir.Son günlerde,devlet ye'tkilileri,Kürt peşmergtle

rinin ve önderlerinin teslim olmalarını istedi ve Çağrı yaptı.Bii

tün zorluklara ve olanaksızlıklara rağmen,Kürdistan halkı direni

yor.Gelen haberlere göre,birÇok şeylerin kaybedildiğide bir ger

Çek •• 
!1.\irkiye cuntasının gel iş i dört yılını doldurdu.:ııu dört yıl, 

halklarımız iÇin zulüm,işkence ve baskı yılları oldu.Onümüzdeki 

yıllarda da,faşist diktatörlüğün bütün baskı,zulüm ve iŞkence_ 

plAnlarını devam ettirmeleri iÇin gerekli şartlar var.Devrimci -

Demokratik Hareket !1.\irkiye ve Kürdistan'da bu baskıları alt ede

cek düzeyde bir örgütıülükte değild ir.llir kısım güÇler 6rgütsel 

Çalışmalarını belli bir düzeye getirmiş olmalarına rağmen,bir 

kısmı yeni girişimler yapma uÇaşısı iÇindedirler! Durum bu olma

sına rağmen,yani !1.\irkiye ve Kürdistan'da devrimci hareketin dağ:ı.

nıklığını devam ettirdiği,Brgütsüz olduğu ve hatta dağılma ve çö

zülmenin son bulmadığı koşullarda;günlük devrim yapma iddiasında 

olan maceracılar var.Bu msceracılar,Kürdistan topraklarında bu i

ş i ko tarmaya çalışsn:Apoculardır.tlstelik,kendi iÇlerinde Çl:lzülme

nin başladığı ve bunun sonucu olarak: iO ter6ri1zmin başlatıldığ~ , 

tutuklamaların yapıldığı ve halklarımız arasında güçlü bağların 

doğmadığı koşullarda;günlük devrim ütopyası peşindeler •• ro•njn ııe

ni saldırılar iÇin sınırlara yığmak yaptığı bir dönemde,Apocula

rın b6yle bir eylemi ekmeğe yağ sürmeye denk düştü.ro•nin yeni 

saldırı şartları bHylece ulgunlaştırılmış oldu ve vahşi terHrüyle 

birlikte saldırılarına geÇti.llU broşürümüzde,S.Keya arkadaşın bu 

sorunlar üzerjne bir yazısını veriyoruz. 

Irak Kürdistan'ında da bir sesizlik var.Ama aylar öncesjnden 

gündeme geları sorunlardan biri olan,Kürdistan Turtaever :Birliği' 

nin (KYll'nin) SaddSII yönetimi ile Otonemi konusunda anlaşma masa

sasına oturması; tartışılan ve önemini koruyan sorunlardan biri• ~ 

dir.Kürdistanlı birÇok güç bu sorun Uzerine gllrüşlerini belirt

tiler.:ııu g6rüşlerden katıldığımız yanlar var,katılmadı~ımız yan-
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lar var.O görüşlerdan katıldığımız ve katılmadığımız yanları açı

ğa Çıkarmak iÇ:In,bizim kendi gBrüşlerimizi netleştlrmeıni.Z ve :ııem

pektiflerimiZi aomutlaştırmamız Bncelikle gereklidir.Her ne ke4e.!', 
bugüne kadar bu konuda belli çabelarımız olmuşaada,bımların siste

matik va her düzeyde geçerli olan resmi bir çerçevede olmadıgı s
çıktır.Bu da, hareketimiz :In i9 :Ind eki gelişmelerden dolayıydı,Hareke
timiz:ln sorunlarını uzun dBnemdir tartışmakta olmamız,bu sorunda 
tartışraa açmamıza ve gBrüşlerinıizi belirtmemiZe engel oldu. 

Bu aorunu,Bzel olarak Kürdistan devrimci hareketi ve genel ola

rak b!llge devrimci hareketi açısından Bnemli bir sorun g!lrmekteyız. 
Bumın 1Çinde,GenişletilmiŞ ~'mizin ilk toplantısına:bu sorunım tar
tışılması,bizim tarafımızdan Bnerildi.Oysa bugün ço~luğu temsil e
den üyelerimizden,özellikle eski •tecrübeli" üyemiZ bu soruna Bneıııli 
görmüş olmayacak ki,gUndem maddesi olarak Bnermedi bile.Bu sorunda 
da,eski •tecrübeli" üyemizin gösterdiği tutum,sorumsuzlu~ en somut 
ifadesiydi.Biz bu gündem maddesinin tartışması i9in,diğer gündem 
maddelerini aşmanıış bir halde iken, CUD'ım bu sorıma ilişkin bir top
lantı Bnerisi oldu,Bundan dolayı,bu sorunun tartışılması,Gen,MK'miz
d~!lne elındı.Zamanın darlığından dolayı,sorunu bütün boyutlarıyla 
tartışmak mümkün olmadı.Hatta zaman o kadar dardı ki,üyelerden iki 
arkadaşın görüşleri tutanaklara bile geçmedi.Daha sonra,arkadaşla
rın kendi g!Srüşlerini yazılı hale getirip,tutanaklara eklenmesi ka
rar altına alındı.Ama Gen.MK bünyesindaki gelişmelar buna müsaade 
etmedi.Daha sonraki tarihlerde,Gen.MK bünyesindeki sorunların tar
tışıldığı OD platformunda tutanaklara yazılı g!lrüşleri geçmeyen s. 
Keya arkadaş ın gBrüşler1 teyple sa.ptandı •• 

Bu tartışmalerda,G-eıı.MK'nin ço~luk üyeleri bir belirsizlik i
Çindeydiler.Bu belirsizlikleri oporttinizmlerinden kaynaklanıyordu. 
Bundan dolayı da, toplantıda somut bir karar Çıkartılmadı.Ama Gen.MK 
azınlık üyelerinin Çabaları ve mücadeleleri sonucunda,CUD güÇleri 
ve tüm Kürdistanlı güçlerle bu sorunları tartışma sürecinde somut 
ve belirgin bir karara varıldı.Bu kararımız tüm güçlere bildirildi. 
Ayrıca,IKP'ye bu konuda yazıda yazıldı,Ama o yazının yazıldığı d!l
nemde,bizler Geıı.MK'den Çekilmiştik,Ço~luk üyeleri bu yazıyı yaz
dılar.Yazıda temel g!lrüşlerimizi kemiren bir uslup kullanılmıştır. 
BU da,Gen.MK ço~luk üyelerinin oportünizmler.!n!n en somut yansı

masıdır. 

Bu broşürümüzde,otonomi aorımu üzerinede bir tartışma açıyoruz, 

Bu konuda eafiarımızda ve genel olarak Devrimci-Demekrafik Hareke-

••• 1 • • 
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tin ve Ulusal Kurtuluş Cephesinin saflarında gariiş b;rliği yoktur.GB

rüş birliğinin sağlanması,kurallarıyla ve azgürce tartışma ile aağla

nabilir.Bum.ııı iÇin: a)K,ş!YAR arkadaşın bu konudaki temel garüşlerini, 

b)Gen.MK üyelerinin,CUD güçlerinin bu sorundaki llnermeleri üzerine, i

leri sürdükleri;tutanak ve teyple saptanmış olan garüşlerini (bir ar

kadaşın garüşleri bunun dışındadır. Çünkü, o arkadaş ın gBrüşler.ini tu-R

nak va teyple saptema olanağını ele ademed ik), c)Gen.MK çoğunluk üye

lerinin IKP'ye yazdığı yazıyı sunuyoruz. Tüm arkadaşlarımızın tartl.şııa

lara katılacağı inancı taşımaktayız. 

Ayrıca,CUD toplantısından sonra,bütün güçler değerlendirmelerini 
yaptılar.Bu değerlendirmelerden en fazla dikkati Çeken,yalan ve dema

gojilerle dolu olan ve gerçekleri.Çarpıtan değerlendirme;Apocuların 

değerlendirmesi oldu,Apocular bu gBrüşlerini Serxweblln Gazetesinde ıa_

yınladılar,Buna karşılık,Aliş3r yoldaş,Serxweblln Gaz.etelı.ıbıe bir yazı 

yazıp,kendilerine gllnderdi,BugUne dek,Serxweblln gazetesi bu görüşleri

ni yayınlamış değil.Yayınlamasını da beklemek,eşyanın tabiatına ayk~

rıdır.Düşünce BzgürlüğÜne karşı olan b;r akımın, Çevren in ve örgütün: 

kendisinden olmayan düşüncelere hayat hakkı tanımayacağı bilinen bir 

şeydir,Heleki,düşünce özgürlüğünü kaldırmak iÇin,kendileriyle ayrı di

şenleri katıetmek iÇ:!n seferber olan Apocu hareket iÇin bu hayda hay .. 

da böyledir.Bu yüzlerce arnekle,geçmişte ve günümüzde yaşanan pratik

le ispatlanmış bir durumdur, 

Bu yazı:daba Bnce belli bir miktarda Ço-{!!al tılı:p,Devrimci-Demokra

tik örgü tl ere iletildi.Bu yazıya resmi pl§nda geçerlilik kazand ırmak, 

daha çok Çevrenin haberdar olmasını sağlamak ve bu yazının otonemi gl

rüşmelerine ilişkin değerlendirmelerini de tartışmaya sunabilmek iÇin, 

yayınlıyoruz. 

Başarılar. BK:IM 1984 

YEKİT!YA SOSYALİST 
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O!I.U!lOM:I: GÖRtlşMELER:I: VE FERSFEKT.IFLERİMİZ 

K.S İYAR 
Girilt: 

ll.urdietan son. dllnemlerde yeniden' önemli birtakım gel işıneler e 
tanık oluyor.Alışılagel inmiş olanı,yeni katı iamlar devam ed iyor.Di
yarbakır'daki sadece yeni bir Brnek;al9aklı~ın, insandışılıi1;ın bir l:ir
neği ... ~ehitlerimiZ iÇin yapabileceğimiZ tek şey:onların aürdl.irdU~ 
bu onurlu aavaşımı,bıraktıkları yerden dahada olumluya Çıkararak de
vam ettirmek.Ve böylece onları mUcadelemizde yaşatmaktır •• 

şüphesiz gelişmeler ;!Çerisinde en fazla üzerinde durulan ve kamu
oyunu yakından ilgilendiren;! Irak KUrdi~tan•ındaki son gelişmelerdir. 
ÇUnkU Kürdistan'daki mUcadeleyi,tek tek örgütleri yakından ilgilendi
r!_7or otonomi,Bu konuda denilebilir k! 1 herkea;kaygılı,telaşlı,Hem ta
raf olanlar ve hemde taraf olmıyanlar açı~ından bu durum geçerlioSan
ki bir fırtına'lın celeceiU llnceden seziliyormuş gibi.Gerçektende ge
lacak günler öneml i olaylara ve bunun yaratacağı sonuçlara gebe, '!onuç
ların ne olabilecetini Şimdiden kesinliğiyle kestirrnek zor,ancak şu
nu söylemek yanlış olmasa gerekıBugün yaşanan durum pek 1Çaç~cı de
ğil. 

Irak ve toan Kürdistanı yurtsever hareketi tekrardan varlığını 
devam et tir ip-ett:rememen in acı sıkıntılarını Çek iyor.Bunun iÇ in sı
cak terler dBküyor ve de tehlikeli yollara baş vuruyor. 

YEKİTİ'nin son girişimi,Saddamla oturduğu otonemi görüşmeleri bu 
kaygının sonucu olarak görülmek zorunda.Haklı olarak,bu durum, Yeki~ 
dı~ındakilerinde kaygılarına yol aÇmaktadır. 

BUgün Yekiti ile Saddam arasında bir ateşkes dllnemi yaşanmakta. 
Bu sürecin nereye varaca~ı;ı,otonomi ile sonuçlandırılıp-sonuçlandırıla
mıyecağı netçe bil inemez .Saddam • ın anlaşmaya nasıl yanaşacai1;ı,hangi 
noktaları kabul edecei1;i v~ hatta bir bütün olarak anlaşmadan Çark e
dip etmiyeceği tespit edilecek gibi değil.(Bu llnemli bir olasılıktır). 
Ama bir çok önemli olasılık var,Anlaşılacağı üzere durum bir somut
luk kazanmamış.AÇık ki,bu durum,dei1;erlendirmede de detaylarıyla so
mut olmayı engeller n i tel ik te. Fakat yinede temel halkaları irdeleye
bilmek pekalA mümkündür, 

son durum ile ilgili görUşlerimizi sunmadan önce,soruna genel 
yaklaşımımız1 aktarmakta tarar var. Sorun genel olarak Kürt ulusal 
sorunu.Otonomi sadece bunun iÇsrisinde bir yan. 

KtlR T ULUSUNUN KK Tl! 

KUrtler bir uıus, Bundfln dolayı her ulus iÇJn sözkonusu olan ken
di kaderini tayin etrr.e hakkı,bunlar iÇinde geÇerlidir.Kendi k~erini 

... ; .. 
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tayin hakkı iÇer1k olarak ayrılma hakkı,ayrılıp ba~ımsız devlet kUr

ma hakkından başka anlama gelmez. 

UKTH'nın ayrılma hakkı olması,bu hakkın sürekli ayrılık biÇimta

de kullanılacağı ya da tek biÇimin ayrılma oldugu anlamını taşımaz, 

Nitekim ayrılma biÇiminde oldu~ gibi,ayrılmadan da ulusal sorunun 

çözümlendi~i onlarca örnek var, Ama şüphesiz, 1Ju çözümün ulusım gönl!Y

le, iste~ince olabilmesi herşeyden önce ulusun kendisiyle ilgili şu 

ya da bu yönde karar verece~i özgür koşulların bulunmasına ba~lıdır. 

Demek oluyor ki,birlik yönünde gönüllü bir karar,ayrılma hakkınıri 

kısı tlanmadı~ı,dolayıe iyle ulusun iradesi üzerinde baskılar olma

ması ön koşulunu şart koşuyor. 

Ulusal sorunun birlikte kalınarak çözümünün bir biÇimi bölgesel 

özerkl iktır.Federasyon bu ilkenin daha geliştirilm iş biÇim id ir.Ege

menlik hakları kısıtlı olan otonomi,cumhuriyet konumu gözönüne alın

dığında Kürdistan iÇin do~u,yeterli ve geÇerli ÇözQ~ olamıyaca~ı• 

Çıktır.Kürdistan iÇin birlik halinde önerilebilecek-önereceğimiz

olan eşit haklara sahip Federasyon'dur,Dolayıs1yle Kürdistan iÇin 

iki çözüm önerilebilir: a)Ba~ımsız devlet. b)EŞit haklara sahip 

Federstif birlik (federasyon),Ki bu ikincisi,demokratik bir cuınhu,. 

riyetin varlı~ını gerektirir, 

Kürdistan dört parçaya bölünmüş bir ülka,ParÇalanmış bir ulu

sun birlik probleminin olaca~ı,oldu~ aÇık.Tek tek parçalarda bir

likte kalınarak ulusal sorun çözümlenebilir;ama bu, ulusun do~al 

(gerçek) sınırlarına kavuştuğu demek değildir,Bu yanıyıada prob

lemin Çözümü gerekiyordur.Onun iÇin suni sınırların ortadan kaldı

rılarak özgürce di~er parçalarla birleşebilme hakkının Kürt halkı

nın eli altm<l.a olması şart.Federasyon biÇiminde bir Çözümde ka

rar kılmak herşeyin orada bitti~i anlamında değildir.Bir dönem Fe

derasyon'da karar kılınıres bile yine ayrılma hakkı saklı kalmak zo

rundadır.Bu durum,birleşik tum uluslar iÇin gdÇerlidir,Kürdistan'~ 

dört parçaya bölünmüş olması;sadece,ayrılma hakkının ortadan kalkE

sını,devam etmesini daha gerekli kılar.Gönüllülükten bahsediyoruz, 

Gönüllülük bir ana ait değil,sQreklidir.Yaşam sürdükçe nasıl bir

liktelik doğal bir hakea,ayrılma hakkıda o kadar doğaldır.Bu duru

mu boşanma hakkıyla karşılaştırırsak;boşanma hakkı bir an,bir za

man sQreciyle sınırı~ dei!;ildir.Bir dönem Çiftler gönüllü b,irleşme

den yana tavır koymuş olsalar dahi,eözkonusu hak yine eaklıdır,Bir 

taraf istediği zaman,bu hakkı kullanma serbestiaine sahiptir, 

Tabi ki,ulualarda ayrılma,çiftıerin ki kadar basit deilil.Daha 

karmaşık va daha bir aorumluca davranınayı gerektiriyor.Nade olss 

sorun,do~dan koskoca bir halkı ilgilendirir nitelikte • 

• . . 1 •• 
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Eş it haklara sahip ve üstelik ayrılma hakkının olduğu bir Fede

rasyon açık ki,alabildiğine demokratik olmayı gerektirir.Bu da ancak 

demokratik bir devletin özelli~i olabilir, 

Kürt ulusu,bugün,sömürgeci ülkeler eliyle zorla boyunduruk altın

da tutulmaktadır. Onların boyunduru!;'tliidan kurtulmak, ulusu gerÇek an:ıa

mıyla baskı ve ZUlümden kurtarmak;ancak mevcut haldeki Sjyasal bütün

lerden kopmakle mümkündür,Bunun adıda,siyasal bağımsızlıktır,Burada 

akla bir şey gel iyor:Bağımsız devletten başka bir yol yokmu? AÇık k:i0· 

vardır,Vertli koşullarda bağımsızlık tam çözüm iÇin geÇerlidir.Aına 

farklı koşullarda,demokr"tik bir cumhuriyet koşulunda Federasyon'da 

·geçerli yollarr.\ad biri<iir.O koşullarda bağımsızlık mı,federasyon mu 

tercih ed ilecek sorusım s so s yal iatler koşullar ve koşullares bel ir

lenecek halkların çıkarları cevabını vereoeklerdir. 

Ele ulınan aıe.sele ulusa:!. ~ıorunı.iur,.r..uşkusuz bu meselanin iÇerisin

cic sadece <n ilenler yok, egeınan güçlerde var.ıtzenler dağallıkle b iz

den fa.t .. klı Jt::ç·~~Urler,Y:ası:. bizler kend.j sınıf çıkarlarırr.lzea mese

lG.f0 ;;:.-:::kla~ltn :;österlyorsak,onlarda kendi Çıkarlarınca soruna yakla

;;ır ve o dogrı.üt-.;.da Çözüme jlf1k:in ııratü: tav-ırlarını ortaya koyar

le::..ı.~. ~:_e-,: ''z.J;ı::ıslZ].ı~a ulas-abilme şçırtları mevcut ise,halkların çıkm-o 

ları birliği gerektirsede,egeaıen güçler ayrılığı.yeğleyeceklerdir ve 

~)'.l yö.::ı..::e ;ı:.",lkı t-::2.k:lı1 etmeye Çalı~--uca-idardır.Sonuç,mücadele sahnesin

de yeı: alf:J": ~-:·(·~-'~:.'il _:'5Q dengesi;yle belirlenir. 

G~lnl~:r.f·zde :r,:;ir·i ::i.:3tan 'd. ak i bir çok burjuva c:if.Ç ba[,:ı.msızlık sözünü 

ağzı...rıa DJle alm.ı;,rc:r,on~..<.d& diğerinin yanında bir yol olarak önerme 

tav.i."'ll\1 ;:österır::i;Jor,Ara sıra oloulac ise, bu sözün gerçek değeri::ı·-

a,.:u -':a.ı:.ic..ü;:;ıü.ıaJO. ÇG.lı']ıyor.Pratjkte jse, böyl~sj b tr amacı gerÇekleş

·L;jrmek j_Çi.vı gerÇek hil' a;lır.-. :;örUleJıjyor.OysB.ki,.l:>-9.ğımsızlık sadece e

z; il·.~,:ılel"' :irı ü:teıni;onların :/ararlan~~b ll ec. e~ i b jr talep olamaz.Eu tale

.;. Jü. ıı~runa 118'ic~l8 burjuvaz ide savaşa b il ir 1 Onwı Çıl-~a:elarıyla (esas o

larak yarın ki) Çel işmeyi b jr yaaa bn•akalım, kendi i:!ncülüğünde ba

~ı!::~ızlıi;ı g-erÇe1Qe-~tirince bulunmaz nimetiere kavu.'iacaktır.Söınürü 

ill;kilerj:na.e deYre Jış:ı. bıraktıt:ı bir· ;;·::c~_;r.:. ~rcr:ı:_:.e ~:endjsi otura

cc:"tJ-r, 

G-fuıü"5Jzde ba~ı~:ısızlıf.·ın <:ine s':irlilmemesi {Kürt burjuvazisi tara

fından) Çeşitli nedenleri var.Bu sorun ulusal ve uluslararası koşul

larla ilişkili,Aynı şekilde çağımızda burjuvazinin genel karakteri 

ve Kürdistan burjuvazisinin özgün özellikleriyle ilgilidir. 

Çağımızda burjuvazi genel olarak geniŞ yiğınları devriınci tarz

da crgütleme,peşinae sürükleme kabiliyetini kaybetmiştir.Bu,emper

yalizm döneminde burjuvazinin genel anlamda konumuyle (devrimci ba

rutunu yitirmesi) do~dan iliŞkilidir.Bu nedenle, ileri talepleri 

••• /. 1 
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ortaya atma,kitleler:ın istemler:ini devrimci tarzda dile getirme 
yöntinde tavır belirleyemez.GeÇici olarak konumları nedeniyle (te

kelciler dışında) düzen iÇ:Inde ileri talepleri fuıe sürenler olsa 

bile, bu geÇici olmakta,Bu nedenle,geniŞ.kitleleri peş:lnde sllrWı:
leyebilme yeteneğide geÇicidir.Artık burjuvazi olarak bir eliyle 
feodal beylerle ilişkileri sürdürürken (doj!allıkla feodalizm:ln 

mevcut olduğu ülkelerde);diğer eliyle köylüler; Çekmeye Çalışır, 

Bu durum,geniş köylü yığınlarını kendisine bağlamada zaafiyat ya
ratır,(Ekonomik olarak az geliŞEi~ ülkelerin burjuvazisinin güç

süzlüğÜ feodallerle daha çok ilişkili olmasına neden olmakta) .Pro

letaryanın dünya düzleminde burjuvazinin mezar kazıcısı olarak 
mücadele sahnesinde yer alışı ve kazandığı başarılar,onun yüre

ğine korku salmaktadır,Kendi yapısından kaynaklanan kronik hal a
lan bunalımlar karşısında acze düşen burjuvazi, ez ilıı~rlere ·daha 

Çok yüklenmektedir,Bur;juvazinin bir dönem,"özgürlük","kardeşlik" 
sloga~larının yerini artık tutuculuk almıştır.Şüphesiz herhangi 

ezilen bir uluata olduğu gibi,burjuvazinin kısıtlıda olsa ulusal 
talepleri dile getirip, bu talepler uj!runa savaş ımı: ilerici bir 

öz taşır. 

Kürdistan burjuvazisi ile ilgili olan özgül yana gelince .. 

tllkemizdeki burjuvazi tarih sahnesine sonradan çıkmıştır,Bu 
geç oluşum,onun bağımlı olarak gelişmes:lne ve hatta doğmasına ne
den olmuştur,Başka bir deyişle,kendi iÇsel,doğal geliş im seyrini 

yaşamamış,dışa bağımlı olarak doğmuş ve öylece gelişmiştir, 

Burjuvazinin tarihi,kapitalizm:ln tarihidir,K\irdistan kapitalist 

bir sürece girme f~rsatı bulamadan yeniden bir işgale u~amıştı~ 

O süreçten sonra,Kürdistan'daki ekonomik gelişmeler üzerinde sö
mürgeciler belirleyici olmuştur.Yoğun bir ekonomik talan sonucun

da elde ed ilen dej!erler ezen ulus burj uvaz is :in :in kas al arına akm:ş

tır.Böylelikle iki kanaldan,ezilen ve ezen ulus emekÇilerin:ln aıı

mürülmesi kanallarından palazlanarak bir hayli mesafede katetmiş

tir,Kürdistana kapitaliZmin girmesi,bu üretim ilişkisin:ln doğal so
nucu olarak aradada burjuvalar türetmiştir.Bu ülkan:ln en iri bur

juvaları esas olarak bir za'llanın feodallerinden türemiştir.Sömür
gecnerin işbirlikÇiSi feodaller sermayeleri dışında kurdukları 

il:lşkilerdende faydalanarak yeni bir sömürü iliı:;kisine adımı at
mışlardır.Çoğu zaman söm\irgecilerde böylesi ağalara yardıruarını 
esirgememiş,onları ko~uş kollamış;karşılık olarakta onlar,mer

kezi otcriteyi korumuşlardır, tlşbirlikÇi burjuvalaştırma yönünde 
politikaların olması,bunun dışında burjuvaların oluşmıyacağı an

la mına g.elmez.Ya da hepsin:ln işbirlikÇi yeratma mantığının sonu

cu olarak oluşturulduj!u sanısı çıkarılamaz (bir dönem iŞbirlikÇi 

... / .. 
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olanın başka bir dönem çıkarlarında ortaya çıkacak farklılaşma so

nucu sömürgecilere hiÇrni hiÇ tavır almıyacağı sonucu çıkmaz),Kapi

talizm bir ülkeye girince,kendi Y.PP.ıaına uygun HişkHeri ...-e bundan 
e tk ller 

dolayı güçlerde zorunlu olarak/yaratır,Bu irade dışı bir gelişmedir. 

Kürdistan sömürge bir ülke,Bu ne anlama.gelir? Kürdistan'ın e~

nomik kaynaklarının öneml i bir bölüı:ıünün aömürgec ilerce aömürll1;_ıagğli 

anlamına gel ir (ekonomik alanda) ,Gerçektende, ülkemizde sömürü/ asıl 

sahipleri söuıürgeciler,Kürt burjuvazisi daha çok kırıntılarla yeti

niyor,Bir dönem gelişme olanakları bulanlar, büyükler karşısında 

{tekeller) rekabet edememekte, iÇ pazarın derinleşmesi ve bütün bi.

rimlere tekellerin nüfuz etr.ıesi,onları ya güçten düşürmekte ya da 

tekellerin bağımlı bir kolu haline geti~ektedir. 

BUrjuvazin in Çağımızdaki mevcut karakterine,Kürd is tan koşulla

rı'!;ian kaynakla'lan özgünlükler eklenince,böylesi zorlu bir savaşım 

karşıamda (bağımsızlık) kendini yeteraiz görmektedir,Kürt burju- · 

vaz is i,Kend i ekonom ik kaynakları, uzun sürecek b ir ayaklanmayı bea

Uyebllecek gibi deg il, üstelik varolanı kaybetme korkusuda var. u
luslararası burjuvazin in Çeşitli kes :IJBler ide yardımdan sakınmakta, 

bir dönem yardım ediliıe bile bu geÇici olmakta;statükonun bozulması. 

korkusuyla ya yardımdan vazgeÇ il iyor ya de sömürgeci ülkeyle aven~

lı koşullarda antlaşma fırsatı bulunca tercihini ondan yana kullan

makta, Yardım sonuna dek aürdürüldüi!:Unde, burjuva önderl ikl i olsa bi

le bir parçada bağımsızlığın elde edilmesi Ortado.;,-u'daki düğümlin 

Kürdistan halkasından çözülmesi olacak.(Çözümün niteliği ayrı bir 

tartışma konusu) ,Bu durum, d iğer düğümler :in çözüleb ilm es i iÇ in önem

li bir etken,avantaj olabilir. 

Bugün iÇin burjuvazin in Kürdistan 'da bağımsızlık uğruna ısavaş 
yürütmemeai bu yola hiç girmeyeceği anlamıila gelmez,Dünya'd& ve bb"l

gede güçler arasındaki siyasi ve stratejik ilişkilerdeki ufak bir 

değişiklik, bağımsızlık yolunu aÇabilir.Bu yönde burjuvazide yo~ 

çabalar iÇerisine girebilir ve bu çazümün sağlayıeıeı olabilir.Ni

tekim her ulusal hareketin eğil im i kapital iz mi gel is tirmek, modern 

kapitalizm:in ihtiyaçlarını karşılamaktır,Buııun en iyi yoluda ulu

sal devlet olduğundan, bu yolda saklıda tutulsa bir eğilim ulusal 

hareketin bünyesinde mevcuttur, 

Xürdistan burjuvazisine baktığımızda Federasyon iÇinde açık sa

vaşım yürütmüyor,Sıcak savaşın yaşandığı parçalardaki güçlerill tale

bi:O]ONOMt,Açık ki,otonomi Federasyon'dan daha geri ve kapsam ola~ 

rak' daha dar bir çözüm ve üstelik birÇok güç otonemi isterken,di

ğer tamamlayıeı ögelerle bağını kuram1yor,Bu demokratik talebin 

aömürgeci-geriei devlet bütünü iÇinde ne kadar hayata geÇirilebi-

... / .. 
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leceği,ya da ne ölçüde demokratik olabileceği -böyle bir otoneminin
çeşitli yelpazelerde olan güçlere baktığımızda gereğince üzcr.ate 
durulmuyor.l:ran KDP Humeyni ile otonemi üzerine anlaşabilmak iÇin 
Çaba sarfetmiştir,bir dönem.IKP,Otonomi yönünde tavır koyarken bir 
dönem Saddamsız demokratik iktidar tale.~ini öne sürmemiştir.Bu ala
bildii!ine yanlış bir tutum ve o ölçüde de demokrasi ile ilgili ek
lektik olmanın bir ifadesidir.Bu yanlış.kavrayış,siyassl mücadelede 
bir sürü zaafa yol sçmakta. 

Kuşku yokki,eömürgeciler hiç bir ulusal hakkı gönül rızalarıyle 

vermezler.»ı ufak ulusal istemin yerine getirilebilinmesi bile kan
lı bir savaşımı gerektirmekte.Otonomide he keza •• O tonemi nice zor
luklardan geçen zorlu bir savaşımın ürünü olabilir.Otonomi belli bir 
momentte ele geÇirildikten sonra bunun kalıcı olacağı anlamı Çıkmaz. 
Kürdistan tarihine bakıldı/!ında sıkışma karşısında otonemiYe •evet• 
d iyen sı:ımürgeci devlet, bir dönem sonra bu hakkı gaspetmek istemiş tir. 
Diğer sömürgeci ülkelerde yardıııılarını esirgememişlerdir.Otonomide 
dahil,elde edilen herhangi bir ulusal talebt.ı sürekliliğinin sal!la
nabilmesi,iki ulus aresında barışın korunması Demokratik bir ikti
der:ı zorunlu kılmaktadır. Ulusal hakların korunması ve bu haklara rıU
dalıale edilmemesi ancak demokratik bir devlete has olan bir özellik
tir. 

EmperyaliZm aşamasındaki kapitalizmde serbest rekabet yerini te
kele bırakmış tır. Tekellerin eğil imi Bzgürlük değil,özgürlükleri kı
sıtlama, şiddet ve gericilik el!ilimidir.Feodslizme karşı mücadelede 
ilericiliğin önderi konumunda olan burjuvazi ulaştığı bu yeni boyut
ta girdiği iilkelere<le kendi gericilik eğiliınjni taşır.Sözü edilen tı
kelerde pre-kapitalist unsurlarla kurduğu ilişkilerlekendi eğilim-
lerinin birleşinesi sonucunda oralarda gericilik daha bir güçlenir. 

:Bağımlı lUkelerdeki burjuvazi,emperyslizwe bağımlılığ:ın sonucu 
olarak tekellerin siyasi karakterini alırken;aynı zamanda özeürce 
gelişim yolunun tıkanınası nedeniyle,ekonomik olarakta güçsüz bir 
konumda seyretmektedir.:Bu durum sömürü hırsını,k!r hırsını gidere
bilmek iÇin burjuvaziYi akıl almaz yollara sürüklemektea ir.J!)nekÇi
lerin dahada soyulabilmesi iÇin her türlü yönteme işlerlik kazsndı
rılınabill.nmektedir.Açık ki,bu durum anti-demokııatizmi rehber edin
me,y:ığınların asgari demokratik haklar uğruna mücadele etmelerine 
kanlı biÇimlerde müdahele etmekle kendisini gösterecektir. 

Demokrasi karşısında en ~fak istemde dahi bunca pervasız olan 
bir burjuvazi aynı tavrını demokrasinin di&er istemlerinde kendini 
daha katı bir şekilde gBsterecektir.llK!IR gibi temel demokratik bir 

... 1 .. 
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istem karşısında çok daha direngen ve gerici bir tavır iÇerisina gi-· 

recektir.Güçlenebilmesi daha çok sBmürü ile olanaklı oldu~a gBre, 

kanatları altında ezilen bir ulusun bulunınası her y5nüyla bulımamı

yacak bir nirnettir.Ne ed ip edip bunu boyunduruk altında tutmak is w
mesi anlaşılır bir şeydir. 

Buna birde Kürt burjuvazisinin atimürgeci ülkeler burjuvazisinden 

sonra oluşumu ve gelişebildiği kerteyedek gelişim i:izelliği eklenin

ce !dge.:.en ulus burjuva2> iSiajn tahammülsüzlüğü dahada bir net kavra

·,;ır.Xürciiatanı, ezen ulusl.arın burjuvaz ;s i hiç bir dö>ıe;nde Kürd istaı

da kendiler ine rakip olbbilecek bir burjuvazi görememiş t:lr. Yıllar 

boyu oluşan psikoloji il•>n kanli•,;nin Kürdistanın hakimi,ekonomik ksy

;<c.!·.l8rden a.;ı,.n payı,... ı alan olılı,;:;;u,elacağıdır. Ters i tir durumu aklı

cıa ''ile getirmek iı;te:nez.Durwou ai:ıklamak iÇin örnek olarak Avrupa' 

J!1 ele alacak oluraak:orelarUa I-eıı;o~·:e~til~ J'i:~l r-.: iÇ:fude yaşayan u

ll;_,,: . .,_ :::r ın 1·•.'J juvı::ız i ler j::1 jn d·uruınu zaten farklı. Oralarda burjuvazin m 

olu-;v.nıu asııı t~rihi dBneme. rastlaııı•ş,denilebilinir ki.Çoğu zaman e~ 

zaır.anlı olmu~tur.Bu nedenle,ezilen ulus konumunda olan burjuvazila

rın konumu dahi epeyce gelişkin bir durum gi:istermiştir.Kendi pazarın

da n Bnemli paylar alabilmiştir,bu ülke burluvazileri.Buralardaki 

ezen ulus egerı,en güçlerinin psikolojisi (birde demokratik gelenek

ler eklenince) ile Kürdistan gibi bir sBmürgeye sahip ülkelerin e

~emen sınıflarının psikolojilerinin epeyce farklılık arzedece~i a

çıktır. 

Böylece elite ed ilecek otonam i karşısında ezen ulus burluvaz 1e i

n;ıı sonraki süreçte tavrının ne olabileceği kendiliğinden ortaya çı

kıyor.KendiSini hep Kürdistan pazarının sahibi olmaya gi:ire uyarıı

yan egemen güçler, o ulus burjuvazia inin slaca~ı paylara tahammül e

demiyecektir.Keııdi bütününde demokratik olmıyan bir burjuvazi bu 5-

neml i sorundada demokratizmi hiÇ beceremiyecektir. 

Öyleyse ne yapılmalı? 

UKTF''nın temel önemde demokratik bir istem olduğu bilinciyle bu 

üturda çalışılmalı;herhangi bir demokratik istemin diğer demokratik 

istemlerle doğrudan ba{ıntıs..uın olduğu bilinciyle bütünlüklü bir 

çaba gösteril~eli.Diğer alanlarda demokrasinin gereklerinın yerine 

"'etirilmeyi~ i öteki demokratik iste.nleri zaafa uğratarak;kazançları 

geÇici,ekaik hale getirece~tir.Bu nedenle,UKTH'ııın yanında mutlaka 

feo4aliz,r.in tasfiyesi,Demokratik Cullllıuriyet-:bı:tidar gibi istemler

de öne sürülünebilinmelidir.Bu doğrultuda ilişkiler yaygınla~tırıl

nıalı,potensiyeller harekete geÇirilmelidir.BiZzat sözü edilen is

temlerin yerine getirilebilinmesi iÇin aktif ··olarek mücadele sahne

sinde yer alarak iktidara karşı demokratik bağlantılar,mücadele 

birlikleri oluşturulmalıdır. 

Yeri gelmişken şunuda belirtelim: 

Kurdistan'daki mücadelenin en Bnemli eksikliklerinden biri de, 

egemen ulus halkıyle birlikte mücadele konusunda gBaterilen yetenek-
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sizliktir.Şüphesiz bu durum Kürdistandaki önderlikle ilişkisi ol
du~ kadar, bugUne dek egemen ulus sosyal ıst hereketinin izlediği 
ÇiZgiyle,onun konumuylade ilişkilidir.Sebep ne olursa olsun,bu du
rum:aç:ı.k oldu~ üzere Kürt halk:ı.n:ı.n düşuı.anlar:ı. karş:ı.s:ı.nda yanl:ı.z 
kalmaama ve dolay:ı.siyle zay:ı.f olmas:ı.na neden olmaktad:ı.r. 

BugUne dek ailahl:ı. mücadelenin öncüsü burjuva (ve hatta burjuva 
feodal) ve küçük burjuva güçler olmuştur.Doğall:ı.kla,bBylesi güçler
den tutarl:ı. demokratizm beklenemez.Hele hele halklar:ı.n birlikteli-

. ğin i lıağlayabilmeleri, önemli katk:ı.lsrda bulunabilmeleri oldukÇa zor. 
Ezen ulusun sosyalist hareketı objektif konumundan kaynaklanan aıan
tajl:ı. durumunu değerlendirerek,şovenizmi kırarak halklarm birlir
ğinde belirleyici görevleri yerine getirebilir.Bunu gerÇekleştir
mek,herşeyden önce bulundu~ ülkede kitleleri birleştirecek doğru 
talepleri formüle etmesine ve bu bağlaında öncülUk kabiliyetme bağ
lıdır.Kendi ülkesinde,Uzerine düşen görevleri yerine getiraniyen bir 
hareket ezilen bir ulus ile ilgilide doğru politika izliyerek gBmv
lerini yerine getiremez. 

Bir Brnek vermek gerekirse:IKP,bir dönem,"kendi" burjuvaBisi~e 
birlikte aynı cephede yer aldı.BU konuda üzerine düşen görevleri 
yerine getirmedi.Kendisi ile iktidar arasmda gerekli hattı Çize
medi ve de ideolojik,politik mücadeleyi kesintiye tı~ırattı.Doleyı
siyle iktidarın yaptığı uygulamalar ve hatta katliamların sorumlu
ı~ belli ölçülerde de olsa IKP'ye de mal oldu.En azından görev
lerini yerine getirmeme,KUrt ulusuna karşı katliemler:ı. lanetleme
me noktasında yanlış içerisinde oldu~ halk kitleleri iÇinde et
kin bir kan:ı. helini eldı.Sonra,Kürdistan'daki muhalefet tehlike
sini önemli ölÇilde baş:ı.nden seven Saddam dikhtörlüğü IKP'ye de 
yöneldi. Ve sonunda, IKP 'de değlara,Kürt peşmergUerinin yanma 
sığındı.Mücadele iÇerisinde yer aldığı ilk dönemlerde,Saddamın 
yıkılması ile oluşacak demokratik bir iktidar talebini öne sürmU
yordu.GerÇi Irak iÇin demokrasi deniliyordu,ama,Saddamll. bir ikti
dar:ı.n ne· kadar demokratik olabileceğide be ll iydi.Sonradan Saddamın 
yıkilması ile kurulacak demokratik iktidar noktasına gelindi.Anl~ 
yış tum bağlantılar:ı.yla radikal bir şekilde aşılamadığından otono
mide Çakılıp kalındı.Oysaki bu sorunda,komünistlerin .ilkesi UK!I!I' .. 
dır.Otonominin ayrılmayı iÇermediği aÇık.Böylece görüş,ayrüma hak
kının olmadığı bir birlJ~ biÇimiyle sınırlandırılmış oluyor.Ayrılma 
hakkının olmadığı durumda birlik tek çözüm yolu olarak kalır.Ayr~
ma ve birlik gibi iki pratik seÇeneğin olmadığı halde oluşacak bir-... ; .. 
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liğin gönüllülüğü kuşku vericidir ve böylesi uir birlik dağılırsa 
şaşırmamak gerekir.6nemli olan bu ilkeyi birlik yapılan diğer 
güçlere de kabul ettirebilmektir. İdeolojik hegemonyanın bir öl
Çüde kurulabil:iı,mesi iÇinde bu gerekli. 

ll ir ulusun adına çarpışan gtiçler o ton om i istiyor d iye ayrıl
ma hakkı bir yana atılanıaz,UK'lll'nı savunarakta aynı sonuca Ulaşı
labilir.FAkat bu biricik doğru ilkenin UK'lll ilkesi olduğu gerÇe
iSini ortadan kaldırmaz, 

Ezen ulus sol hareketinin tarihi bir sürü yanlışlıkla dolu. 
Birçok kere bu yanlışlıklar egemen güçlerin peşinde sürüklenma 
(ku.;rrukçuluk) ,dahada ötesi Kürt halkına karşı birlikte saldırı 
boyutuna varabildi,Yakın geÇmişte,TUDEH 1 in (Humeyni saldırıp sek
reteride dahil yüzlerce üyesini tutuklayane dek) izlediği Çizgi 
bunun en açık,doğrüQan bir örneğidjr.Ezen ulus sol hareketlilin ve 
eşas olarak Ko~ünist Partilerinin izlemekte olduğu politikalar, 
birçok yönttyle üzerinde durulmasınıda gerektirse bile,konumuz bu 
o1r.ısdığından geç el iıt, Yalnız bu tür bölgem iz KP' ler iı1 in tarih inoo 
silrtlyle yanlışın bulunması bugünde örgütlenip kitlesellaşememe<Eo 
en önemli etkenlerden biridir. 

Otonouıinin G.ernokrasi ve de demokratik iktidarla bağına deği
norken sorunu yakından ilgilendjren diğer bazı yönlerine değ:iıl
wekte yarar var. 

• 
OIDNO};İ ve CES İTLİ ÖZSEL GÖP.tlNÜ!~LERİ : 

Otoncmi,bir bütüne beE,lı,onun iÇinde bir öge olarak bütünden 
kopuk ele_ alıı;anıaz,Genel iÇin geçerli olan yapı ve özellikler 
otonemi iÇinde geçerlidir,Otonominin karekteri,bütün taraf~ndan 
belirlen ir. Arada birtakım farklar olabil ir,Nevcut devlet iÇ in ge
nel ve de temel olan karakteristik özellikler otonomidede hayati
yat kazanır.0tonomi iÇ:iıl farklı işleyiş kurallarının,farklı bir 
'.ist yapının saptandığını farz ed el im. Bu ne kadar gerçekçi olacak, 
ne kadar geçerli olabilecek? Herhalde üzerinde düşünülecek bir 
j.ran.şurası açık ki,çok zorl•,~nsa bile allCak kısmi bjrtakım fark
lar gôstereb;lecek,Bir dönem sonra onlarda ortadan kalkacak,oto
nomide mevcut devlete göre biÇimlenecektir,llu nedenle,Kürdistan
da otonemi ile birlikte demol<ras:iı1:iı1 de gerekliliğine inananlar, 
başka bir deyişle demokratik bir otonemi iÇin savaşanlar (burju
va anlamda olsa dahi) demokratik bir otonaminin (ya da federas
yonda olabilir) demokratik bir düzenden geçtiğini kavramak zorun

dadı~.AKsi ~alde -denilen ne olursa olsun• anti-demokratik bir iş
leyişin Kürdıstan'da da kanaine hayat buJ;acağı aç~kt~r.:ııu sonucu 
niyetler değil,bir dizi ekonomik,sosyal,siyasal zorunluluk doğu
racal<t~r.Hele ki, önderlik geri ve anti-demokratik karakterde i"', 

... / .. 
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bu duruııı,önderlii;t:ln eğilimleriyle birleşerek daha :feci bir hel 
alacaktır. 

Anti-demokratik bir devlet:ln kapsamı dalıilmdeki bir otonemi 
bu alanda devlet:ın yapısına uygun bir nitelik gBeterirken,ekom
mik alanda ne tür bir manzara aergileye,cektir? Bir kere sBzkonu
au otonemi eşit haklara sahip olmamakt:ı.r.Bu iŞe başlarken siya
sal alanda eşitsizlik,dolayısi;yle bağ~ılığı kabul ederek gir
mektir.Ekonoınik alandada bu nesnel bajiır.ılılık ilişkisi var ola
cek,dahada katmerli bir şekilde sürecektir. 

Otonemi ile Kürt ulusunun kendi ekonomik kaynaklarından bü
tünüyl• kendia:ln:ln yararlanması hukuksal olarak zaten tem:ınat 
altına alınmıyor. Tem-mat al tlna alınmış olaada bu durum sadece 
hukuksal düzeyde kalacak,ekonomik ysaalar tüm engellemelere ve 
önündeki astıere rağmen kendine kanallar bularak iŞieyecek ve 
kendi gerÇek hukukunu yaratac&ktır.kapitaliet aevlet bünyesin
deki otonomlde sosyalist tiretim ilişkilerin:ln oluşturulacajiını 
herhalde kimse iddia edemez ve hatta kapitalist ekonomı bütünü
nün otonemi parçasında bir başka kapitalist ekonomik modelin uy
gulanabilinece~ini/%aheide yapılamaz.Siyasette oldujiu gibi;ekc
nomidede genel kararlar merkezi iktidar tarafından alınır.Bunla
rın hayata geçirilmesi,uygulariması ve denetlenmesi yine bu erk 
tara:f'ıDdan uygun bir işbölümüyle yerine getirilir. 

Kapitalist bir devlet demokratik olaada toplum üzerinde bur
juvazinin Çıkarlarının savunucusu,koruyucusudur.Kapitaliet bir 
devlet temsil ettiği sınıfın Çıkarları yBnünde ysaalar oluçtu
rur,baekı gücüne kalkışır,ekonomik yaşama mUdahala eder ve de
netler. 

Otonemi ile ezilen ulus burjuvazisi ekonomik kaynaklardan be
lirl i paylar alma ve delayıs iyle gel iş me olanaklarına kavuşmuş 
olsa4a (bu demektir ki,belli çıkarlar hukuksal olarak teminata
tın& alınmıştır),ezen ulus burjuvazisi karşısında güçsüzdür.Ka
rarlarda sermayenin,doi;tsllıklada büyüklerin çıkarı Bnde tutula
caktır. 

!ktidar tekellerin iktidarıysa durum zaten basitÇe anlaşılır 
nitelikte.Çeşitli burjuva kesimlerin ortaklı!;ı biÇiminde bir bi
leş im gösteriyorsa; yine güçlü olanların, fazla sermayeye s_ahlp 
olanların Çıkarları ağır basacaktır.Kapitalizmde kUçUklerin bU
yükler tarafından yutulmaeı yönünde doğal bir .süreO işlemekte. 

Belli ölçülerde gelişim kanalları ezilen ulus burjuvazisi önün
de açılmış olaada egemen ulus burjuvazisinin hayli Bnde olduğu 
ve bir sürü svantaja sahip olduğu bir gerÇektir.Devlet ekonomik 

... / .. 
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yaşama müdahale ewıemiş olsun ve bu bağlamda egemen ulus burjuvazi

sinin çıkarlarını yönetecek yaptırımlarda bulunmamış olsun.Değişen 

önemli bir şey olacakmı? Küruistan ekonomik olarak e~emen ulus bur

juvazisi tara::'ından sömürülUyor olmaktan çıktnayacaktır~S.,rmayesi faz

la olan daha çok sömürebilecektir.Bu durum kapitaliSınde doğal bir iş

leyiştir.Otonomi,iÇinde bulunduğu bütünden tecrit bir olgu değil, 

aksine ekonomik Jlişkiler son derece bir griftlik arzeder. 

Ulusal mFcadelenin öncüsü olarak otonemiyi ele geçiren burjuva

zinin ik:\ türlü gelisim seyri i11.lemeai mümkündür. 

1-Baştaki politik tavrına ve gerçekleştirdiği çözüme sadık kala
rak egemen ulus burjuvazisi ile bütün yönleriyle bir bütünleşme i'» 

risine girebilir.Dolayısiyie başteki ilerici konumunu kaybederek 

gericileŞir.Bu durumda ezilen ulus olma statüsü tamamen ortadan 

kalkmadığından ulusal baskınında bir aracı halini alır.öyleai bfr 

aurumda,Kürt halkı ve ezen ulus halkı her iki burjuvaziya ve onla

rın iktidarına yönelme görev1yle karşı karşıyadır. 

2-0tonomi ile elde ettiği olanaklarla belli ölçülerde güçlenır. 

ı:lusal alandaki ekonomik gücüne,geldiği yer gereği uluslararası bir 

sürü ilişki geliştirebilme olanağıda katılır,Belli bağlantılar ve 

destekler bularak daha geniş haklar iÇin mücadele edebilir.Bu yeni 

durumda ulaştığı boyut gereği, artık çiz ilen s iyasi çerçevelere sı

ğamaz,bu Çerçeveler:gelişmesi önünde ayakbağı halini alabilir.Böy

lesi bir durumda mevcut devlet iÇerisinde bu ,sınırları dahada ge -

nişletme,yeni biÇimlere kavuşturma uı;truna mücaô,ele geliştirebilece

ği zi1ıi kendi pazarına kendisinin sahip olma uğruna.·mücadeleyi ulu

sal hareketin kökeninde bulunan taril1sel eğilimi (fakat o güne dek 

aÇık s iyasal talep olarak öne sü'rUlmeyen) politik kimliği yaparak 

an tutarlı biÇimfue;bağımsız devlet istemine dek varabilir.(Şüphe

siz bu olasılık,belirttifimiz durumda Kürdistan'da zor).Böyle bir 

tavır bir dizi olumlu etkenin bileşkesine (ulusal,uluslsrarası,sı

nıfsal v, b.) bağlıdır. Tabii ki;gel işecek sınıf mücadelesinin kor

kucundan çeşitli ülkelere ait burjuvalar kanetlenma ihtiyacıda du

yar.Bu ~nlamda bağımsızlık yön~~deki bir giriŞim,sınıf mücadelesi

n in er iş tit;i boycıtla;burjuvaz inin halkı peşinde sürükleyeb1lme ye

teneğiyle doi',rudan bağıntılıdır.o tür koşullarda sosyalistler,"ken

d i" burjuv~ları ile egemen ulus burjuvazisi arasındaki çeliŞkiden 

akıllıca yararlanmayı bilmelidir. iki ulusa ait burjuvaların kenet

lenmemesi iÇin itici bir politika yürütülmez,orada Çeli~kiler var

sa faydalınılır.Aynı zamanda kendi burjuvalarına karşı uyanık dav

ranma dahada önem kazanır. . .. ; .. 
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Emperyalist kap;talist sistem :in iÇerisinde olundukça, ba!!ııiı•. 

sız bir devlet olunaada emperyalist sermayenin sömürü a~ına ta

kılmaınak olanaksızdır.Bu düzende, emperyalist mal i sermayeye ik

tisadi bağımlılık nasıl doğal ise,kandindan zengin ülkelerle i

lişkilerde de eşitsizlik normal bir olaydır.Ekonomik ba~ımlılık 

ortadan kaldırılmadıkça siyasi ba~ımlılığında önUne geçilemez.Bu 

nedenle,ulusal beskıyıda tümüyle ortadan kaldırmak mümkün de!!il

dir.Emperyalist düzende ulusların ezen ve ezilen olarak ikiye bö

lUn.rıüş olması temel b ir gerÇeki iktir. Uluslararası mal i sernıayen in 

gücü,ulusların özgürce gelişmeleri,ilerlemeleri önünde en büyük 

engeldir.O üretici güçler:in ba~ımsız gelişimini köstekler;ekono-

·mik yapıların ke'ldis:inin :ihtiyaçları,Çıkarları yönünde şekillen

mesi iÇ:in'bütün olanaklarını kullanır. 

Açık ki,yukorıda yapılan açıklaınaıar.ı.an ba~ımsızlığına ulaşan 

ve de kapitalist yolu seçen herl1angi bir ulusım ekonomik gelişi

minde öneı.ıli bir değişme ol11111az gibi bir sonuç çıkarılamaz.Kapi

+.alist yQlu seÇıniş ve bunun sonucunda emperyalizme ba~ımlı duzıı

ma gel:iı;ş olaada ulusal devlet olayı ile yeni bir statüye kavuş .. 

muştur.'Jlusal devlet üretici güçlerin önündeki ekonomik,siyasi, 

kültürel v.s. engelleri aşmıştır.Kaçınılmaz olarak bu yeni du

ru:rda üretici güÇler bir atağa kalkar.Çünkü en ideal koşullar 

kapitalizmin gelişimi açısından,ulusal devletlerin kurulmasıyla 

gerçekleşir.Emperyalizmle girilan ili~kiler sqnucunda buralarda 

kapite.lizm daha hızlı bir gelişim gösterir.Ancak bu gelişim,bel

li şekillerde bir k<·rteye dek sürer.Bir dönem sonra,çarpık geli

~ im o iHke ekoncmis:inde bir dizi açmazıara yol açar,gelişme tıka-

n ır. 
Aynı durum otonemi iÇ:l>ıde hayli hayli geÇerlidir.Otonomide 

ezen ulus burjuvazisine bağımlılık yruıında emperyalist sermaye

ye bae.ımlılıkta sürer.Bu durumdaki bir otoneminin Kürt halkı a

çısından sorw::larını ç6zücü olmıyacağı açıktır. 

Şüphesiz otonemide üretici güçlerin belli bir seviyede geli

şimini s~cıar.Otonomiyle. ulus bir takım haklara kavuşmuş,ezilen 

ulus burjuvazisinin gelişim:ini sekteye u~ratan birtakım barikat

lar kalkmıstır.Ancak bu duruma rağmen,ezilen ulus olma statüsü 

son bul m o::. n ı;ır, farklı boyutlarda devam ed ivordur. 

Yukarıda\<i e;erÇeklerin ışığırıda sosyalistlerin ulusal sorunun 

çözümüne iliş k :in politik tavırlarıda ortaya ·çıkıyor. 
Sosyalistler açısından amaç sosyalizm ve giderek komünizmdir. 

SosyaliZme ulaşabilmek iÇ:in temiZlenmesi,aşilması ger!lken uzun bir 

yol var.Bu yol, bir sürü engellerle doludur.Sürec~ başından it i .. 

b;ı.ren sözkonusu engeller:in kaldırılır.ası iÇin Çalışılır.Her bir 

aşamada hangilerin:in teınizlenebi.leceği bilince Çıkarılır. 

Belli ki,kaldırılması gerekli olan engellerin en önemlilerin-
• .. / .. 
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den bir~de uıusal baskı,uıusal eşitsizliktir.Sosyalistler,ulusal bas-
' kı ve eşitsizliğin kapitalizmde tüm biÇimleriyle kalkmasının. mümkün 
olmadığını bildiklerinden ulusal sorunun eksiksiz çBzümünün sosyaliZm
le olabileceğinin propagandasını yeparlar.Bu doğruıtuda ulusal soru. 
nun çBzümünü üstlenir,önderllği ele g'i!Çirmeye Çalışırlar.Kesintisiz_ 
olarak sosyalizme geçebilmak iÇin gerekli olan yolları gösterir,oluş
turmak iÇ inde aktif olarak mücadele ederler. 

IRAK Kt@lİB'I'ANlllDAKİ MUHALEPET.lN JIATALARI: 

E:Urdistan 'daki somut gelişmelere dllnersek:Bugün otonomi yl:inünde 
gllrüşmeler (Yekiti-Ssddam gllrüşmeleri) hız kazanmı~ durumda.Eskiden 
beri tek tek güçlerin bu sorun üzerine devletle belli ilişikileri ol
muşsada herhangi bir sonuç ortaya çıkmamıştır.Bugün sorunun daha cid
di ve yeni bir merhalede oldu~~ yadsınsmaz. 

Bugünkü somut durumu ele alırken nesnel bir değerlendirme iÇin 
düne dBnmek,sorunu terihi gelişim sürecl;)'le ele almak büyük bir öneıu 
taşımaktadır.Bu bakımdan,özellikle yakın tarihin dünün son a~aması 
olması ve. bugünü belirleyen ögeleri iÇermesi nedeniyle daha bir ö
nemi var.Onu."l iÇ in ye kın geçmiş in doğru ve yanlışlarıyla irdelenme
si bir zorunluluk ve bugünü açıklayabilmek ;çın an önemli anahtarlar
dan biridir.Eiz esas olarak hatalara de,Eineceğiz. 

Hatalar nelerdi? Bütün güçler iÇin geçerli olanı, tek tek güÇler 
iÇin geçerli olanları var. 

önce lıeps i iÇ in gaçerl i olan yanıara dei':inel ;m. 
ı-Güçlerin anti-demokratik olması.Kendi dışındakilere tahamD'i.il 

edemeyerek birbirlerinin Çalışıııaların:ı engellemeleri. 
2-Uzun vadel'l çıkarlar bir yana it1lrniş,e·üncellik uğır lıag,ııştır. 

Eöylace,böylesi bir faydacılık etkin bir Çizgi olmuştur. 
3-Düşman veya dilşmanlar iyice netle:ştirilmerniş.Aynı zamanda kim

lerin dost,ne iÇin dost oldukları va hangilerinin ne kzdar süre iÇi.'l 
(aşama) dost olabılecekleride belirginleştirHıne:nJştir.Eunun sonucun
da iliŞkilerd~ bir Çarpıl<l:ık gündeme gelmiş,çok kısa süreli ittifak
çılar uzun dı5ncmli olabHeceklere tercih ed ;l:niştir.Eununlada kalın
sa n iyi" ,daha il er i gidenleride olmuş ;düşman ,:;üçlerle il ;ş ki gel iş ti
r ip dostlarına,halkına gözlerini kırprr.a<lan her t:ırlü saldırıyı yöna
tebHmek bile normal bir vakıa lıalini al:ııı~tır. 

4-'rum bu ve benzeri etkenlerden dolayı muhalefet birleşeiııemiş. 
Ortak düşmana karşı ortak bir örgütsel biÇim üzerine a;·üaşamamıştır. 
Düşma11a karşı sarfeililecu'iı: enerjin:in önemli bir kesicıini birbirleri
ne karşı savaşta sarfetmişlerdir.Bu durum nedeniyle iletidar karşısın
da güçsüz duruma dti§ülmüşt'.ir.Birlik olunarak kazanılabilecek çok şey
ler varken:olunmamış,birbirlerine g15z dikilmiŞ,birbirlerini yok ede-

.•.. 1 •• 
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rek b irşeyler in kazanl.lac8ğl aanıı:.aı:ı tır. "Kazancın" ne olduğ,u,daha 

ne kadar olacağı ortadadır,dahada görülecektlr. 

Bütün güçler;n aynı ölçülerde yada aynı noktalarda yanlış iÇer~~ 

s inde oldukları, olun;suzlukları yaptığı sÖylenemez .şu b il ;n ır k i,her

b1rinin ;,'aptığı bir di[:eriıı:c;nden az veya fazla.onun iÇin güÇleri ha

talar konusunda eş it paır s ah i b i görmek ,,ümkün olmadığı gibi, bu bağJa m

da dünün eş it derecede sorumluları olaı'akta görmek yanlıştır. Yanlış

lar aynı zamanda,eş zamanııda deg1l.Hepainln birlikte ya:1lış tavır 

iÇerls:inde olduğu durumla; görtilebilirken,bir tıırih1 'kesitte biri o

lumlu politik tavır takını rken, b1r d iğer 1 aks ine oldukça olu.nşuz yer

de seyreciebilm:!şttt.Bu nok<tada özellikle Irak KD?'n:in haki<mı yememek 

serekir. 

:':-KDP tarih; olarak Kürt güçleri 1Çer1s1nde en eski olanı·.Sınıf

sal olarak burjuva feod.al b ir 5rgil t. ı>ınıfsal konumu gere[: i, mı ti-de

raokratikljk,u.zlat;li'IIBCll'lk en bel-:irgin özelliklsrir..de':'~lir,l975'te ;:ah

la anlaşarak rr~ırdistan•daki si,).:Wlı eilçlerinl nasıl da.ğıttıt;.ı ya da 

yüzüstü bıra~tı[l o~linir.Daha sonraları Irak Kürdistan'ında Silahla

rltı tekrar patlaması som;cur,,ia bu güçte sahnedeki yer1ni alınıştn·. 

1\urınanç böltesinde geleneksel il1ş.cis> ve bunun belirledi!!i etk:n

lii;'lne .dayanarak orada nıevzllenrr.iştir. 

ş ah d5nem:inde ş ahla il iş kil i olan I-KDP Humeyni 'nin iktidarı ele 

geçirmesinden sonra hiÇbir şey debişmemişçesine ilişkilerini devam 

ettirebildi.Tab;; ki,bunda yeni iktiaarm geleceğe ilişkin hesapla

rı belirleyici bir rol_oynuyordu.I-KDP'ye yaklaşımdaki gayeler değiŞ

medi!!inden ili~kilerde sürdü.ttatelik bu yeni durumda I-KDP'ye daha 

fazla ihtiyaÇ dııyulacaktı.Çünkü Şahın yıkılınası ile ortaya çıkan boş

luktan ~an Kürdistanı halkı atılım yapma ve kendi ülkesinde esas o

torite olabilme fırsstınıda yakalamıştı.Humeyni ise henüz güçsüz, ik

tidarını oturtması iÇin belli bir zamana ihtiyaÇ duyacaktı.Herhalde 

bir "Kürt gücü• olan I-KDP'nin tran kürdistanında daha etkili bir 

asvaş yürütebileceği tartışılmazdı.Nitekim çok yanıeriyle avantajlı 

olduğu,başarılada olabileceği yaşanan sonraki süreçte görülecekti, 

görüldüde.Devletin giremediği kurtarılmış alanlara "Kürt peşmerge

leri" eliyle yine ~rt peşmergelerinden alınacaktı.I-KDP bu parça-

da pasdarlara ÖNCULttK Yapacaktır.Onun öncülüğü yol göstericilik i

ken,pasdarların ardÇılığı güdücülük olacaktır. 

tran Kürdistan'ında Humeyni iltt1clar1. ile özdeşleşen,onun bir 

parÇası auruınuna gelen I-KDP, Irak Kürdistan 'ında Sad<'.iama kars ı sa

vaşan ve CUD iÇerisinde en 5rgütlü ve askeri olarakta en etkin olan 

güçtür.Fakat o,bu savaşa kendi aşiretÇi-ailesel çıkarları temelinde 

yaklaşmakta, bu parçadada tran yanetimin in çıkarlarını 5n plAnda tut-

.••• 1.,. 
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maktadır.Bu nedenle,Irak'taki savaşımıda tran yBnetiminin.Çıksrına, 

onun hesabına uygun bir savaşımdır.O bütün eylemlerini llumeyni ik

tidarının Irak üzerinde zafer kazanmasına ve burada iktidar olması

na uygun olarak biÇimlendirmektedir.lran yönetimi ile birlikte Irak 

Kürdistan'ında Yekiti'niO elindeki kurtanımış bölgelere yöneltilen 

·saldırı bunun en somut örneğidir.Bu olayda, iki güç (Yekiti-IKDP) a

rasındaki tarihsel zıtlık bir faktör iken;bir diğer ve de belirle

yici olan faktörde,Yekiti'nin tran Kürdistan'ındaki yurtsever güç

lere yardımı,lran'ın dayatmalaranı kabullenmemesi ve ona karşı dur

ması ve bu netlenle :btan yönlitiminin şimşeklerini üzerine çekmesi

dir. 

şurası açık ki,Saddam diktatörlüğünün lran eliyle yıkılınası so

nucunda oradadalran yönetiminin kopyası bir iktidar kurulmuş·ola

caktır.Böyleai bir iktidar kurulduğunda hiÇbir demokratik istem ger

çekleşm iyecek, bu yolda b ir dönüşüm sözkonusu olmayacaktır. özce s i, 

mevcut oiktatörlüğün yerini hiÇte ondan az rezil olmayan bir dikta

törlük alacaktır."arakter olarak lran yönetimi niteliğintleki bir 

d ik ta törlükte, bes b e ll i k i, otonom i istem iO in gerÇekleşmas ine müsaa

de edHnıesi mümkün değildir.Aksine o bütün muhalefet güÇlerini yok 

et'.;,eye çalışacaktır.Belki en son sıra I-KDP 1nin olacaktır.Böylece 

I-K~P'nin, "Irak iÇin deınokrasi"den ne anladığı, bugünkü eyleminin 

ne i;ür bir demokrasiye götüreceğide ortaya çıkıyor. 

C'JD iÇerisindeki diğer iki etkin güçte (IKP,IKSP),İran'ın I.ak 

ilzednc!e zaferir .. e önemli umutlar bal!la<nışlardı.Bu umutların,I!{l' a

:;ısınuan şimdide devam edip etmedii!ini bilemiyoruz.(HU.'lleyni'nin 

~u~ll''e saldırısı ve Sovyet diplomatlarını sınır dışı etmesi olayı 

sonrası) .Bu matların gerÇekÇi ve de hiÇbir dağerinin olmadıgını vur

g-.ı.layalım.Ollıa olsa İran'ın zafer kazanması,bu güçlerinde iran'daki 

muhalif hareketlere yapılan uygulamaların aynısıyle karşı karşıya 

gel·rıeleri ve hatta onların akibetlerine uğrarneye yol açacaktır. 

Sözü edilen güçler iÇerisinde bizlerin öncelôkle ve özellikle 

üzerinde durmamız gerel<en IKP'dir.IKP, bir dönem (başlarda-1980), 

Yekiti ile I-KDP'yi birlestirmek iÇin belli aktif olumlu bir çaba 

iÇeri~ine girdi.Fakat çe~;tli sebeplerle bundA besarı kaydedemedi. 

GerÇi sonralarıda öyle birleşmenin yararlarından bahsetti ama,ay

nı Çabayı görebilmek mümkün değil. önceleri Yekiti ile aynı cephe· 

;çerisinde iken,birden kuralsız bir ~ekihte ikinci bir cephenin 

kuruluşunda yer alarak,onun iÇine giı~i (CUD'un).Bu tavır,birleş

meyi dahada güç hale geti::-di.Çünkü I-KDP ancak zorlama sonucunda 

cepheye gelebilirdi,oysa b§ylesi bir tavır IKDP'yi dahada rahat

latıyordu.CUD iÇerisinde yer alan IKP,örgütlere yön vermek bir ya

na,kimi zaman ketıdiside 'onların perspektifine girdi.Yekiti ile 

... 1 .. 
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ilişkileri alabildieine sertleşti,aralarında birçok çatışmalar 
oldu.Bu ve benzeri etkenler nedeniYle o da çok zaman Yekiti'Yi 
diğer gliçlerill bakışına kapılarak yok edilmesi gerekli olan bir 
güç olarak gBrnıeye dek var ab il d i. 

IKP 'den beklenen,follka iyonlarını gereğillee knllanarak güÇ
leri bir araya,getirmede aktif Çabayı gBsterebilmesiydi.Bu da 
birlik konusUlldaki sekter eğilim ve birlik Bnündeki engel davm
nışları teŞhir etmekten geçer.Bu nedenle, iki güç arasındaki ça
tışmalarda taraf olmamanı.rı büyük bir Bnemi vardı, Tek cephede 
birleştirme eylemi gerÇekleŞtirilemiyorsa,çatışmalar devam ede
cekse bUllların dışında kalmak komünist hareketill prestijilli ko
ruma açısından olsa bile sayısız faydalar gBsterecekti.Bu yap:r 
labildiğinde zararııyı hiÇ olmazsa daha az zararlı hale getir
mekte mümkündür,özellikle I-KDP'nill yaptıklarının halkların za
rarıne,özel olarakta Irak'taki mücadeleye zararları açık olduğu
na göre,buna ket vurmek,onu teşhir etmekten geçecektir,Bu yap~ 
madı,onu ~çlendirecek tavırlarda geliştirildi,Bu durum, bir KP 
iÇill ciddi bir zaaf ve onun toplumda olması gereken nitelik ve 
forıks iyonlarıyiada bağdaşmaz. 

I-KDP,IKP'ye güç olarak en uzak olanlardan en önde gelenidir. 
oldu/tU (Soruna farklı sınıfların tema ilc ller i/noktasında bakılırsa · 

öyle olması bilimselliğill gereğidir).Bir hareket iÇill yakınlık 
sınıfsaldır,Sınıfsal olarak bu iki 5üç (r.<?-IKDP) oldukça uzak 
olmasına ra[i,men,pratikte birlikteler.Birlikte olUilabil ir, buna 
diyececimiz bir şey yok,Ama öncelikle daha yakın olanlar ve bu 
nedenle birlik olabilecekler varsa,bunun olmaması bir ~tormal
liktir.K~şkusuz bir küçük burjuva karakterli Brgüt,bir burjuva 
feodal örgüte göre Komünist harekete daha yakındır,Bu yakınlık 
sözkonusu ö:ııgütün ugrUlla sayaşım verdilli hedeflere,sınıfsal ko
numunun elvereoileceği dönüşümlere ve bu bağlamda birlikte kat
ed ilecilecek mesafenin daha fazla olmasından ileri gelmektedm 
Yekiti ile I-KDP'yi karşılaştırırsak:Yekiti heterojen bir tirgüt 
(fakat eg11men karakteri kiiçük burjuvadır) tür.Btaırtla daha kap
samlı kazanımlar iÇill,daha uzun bir si.i.re birlikte olabilmek müm
kündü· .I-KDP'nill Humeyni ile iliıoıkHerini ve bunUll yol aÇacağı 
sonuÇları bir yana bıraksak bile ve I-KDP'nin iÇeri~inde olduğu 
bir iktidarın kuruldui';uau farzetsek,o durumda I-KDP toprak soru
nunun çözümüne kısmide olsa yaklaşması mümkünmü?Öyle görünüyor
ki <).eğildir,Burjuva anlamda demokratik bir iktidar,I-KDP'nill 
bu etkinliğine rağmen iktidar olununca kurulabilirmi,I-KDP buna 
yanaşırmı9 mümkün gBrünmüyor ••• 

Yekiti iÇerisillde kendiili komünist olarak niteleyen bir 
gücün olması onunla ilişkileri daha gerekli kılmakta.Bir gücün 
kendini komünist olarak nitelemesi bile bir ilerilik gBste,ge-

.•• 1 •. 
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sidir.Bu gücün birÇok yanlışının olması,I-KliP'ye göre daha yakın 
olunacağı gerÇe8ini degiştirmez.Görev,yanlışları olanı etkilemek, 
olumluya Çekme yönünde Çaba sarfetmektir,Sözkonusu Çabaların I-KDP 
üzerinde etkiler yarattığı söyleniyorsa,Komela üzeriilde niye daha 
etkili olmas;ı..ı·ı ve hatta bir bü"tfuı olarak Yekiti üzeriııde,na>•n·ın 
Yekiti'ye tepki iÇerisinde olmasının bir etkenide Komela'nın var
lığıdır denilebilir, 

Komela kendisille ko:ııUnist diyen bir güç olarak görevlıırini ye
rine ~etirebildimi? Bunada müspet cevap ve~ek mümkün değil.Örneğin, 
ez Hen ulusun komUnist hareketi ittifaklarda ezea ulusun komUnist 
hareketine d~ha büyük bir önem vermesi şart iken,bu yapılmamıştır. 
Aksine burjuva güçlerle daha yakın olımıııuştur.Komela aÇısından bu 
yakllllık bü•çok boyutuyla yer aldığı cephe iÇerisindeki güçlerle 
aı•alarındaki farkın bel irs izl iğine dek uzanmış tır,llu duruında,Koma a 
yı birÇok yanıyla aynı bir Brgüt olma konusundan Çıkarır nHelik-a
C.:. jr .. 

Bütün bir Yekiti'nin kısaca hatalarına değiııecek olursak, 
I-KDP'ye karşı çoğu zaman gerekaiz sekter bir politika izledi, 

Esnek bir politika ile hem yararlı sonuÇlar (güçlerin birliği yo
l:ında) elde etmek ve hemde I~KDP birliğe yanaşmadığında,te$hir et
mek daha kolaydı,Eu tavır,d;;J;er güÇlerle birlik,onları I-!GJP'ye 
karşı tavır eldırıııada etk;l i olalıilircli,Ancak sekter yaklaşımlar, 
diğer cq;ütlere karşıda göaterildi,öR:IKSP'ye karşı itici bir po
litika izlendi.Bu tavır,I-KDP'nin yaretmak ;stediği tecrit Çem1ıe
r:inin olu.--:;umunda ve giderek bu ÇemberJn kırılamayıp giiçlenmes:inde 
önde <;elen fak törler<ien b ir id ir, Yine güncellik ve faydacılık,güÇ
ler in güve.:ıs izl iğ in in ol uc; umutıda gBzardı ed il em iyecek olgulardır. 

Bu sırada,Yekiti'n:in :tcan'a karşı tavrinı, :tran KUrdistan'ındaki 
;T..:rts e ver ör .. s-:~ tlE:re yard1oıl.:.ırını takdir e h-ek p.:er~kir.l1erçektende 
Yekiti bu konuda yurts~ver bir örgüt olmanın· başerılı sınavını 

vern~ j d tjr, C rnek b ir tavır iÇ er is ine ·~ jrm iş tir. 

Anhşılaca;;:ı Uzere:muhalefe.tin birleşemenıeai,enerjilerini 1ıir
.. oic1,rine karşı çatısınalarda sarfetmeleri tek bir gücün tavrır-e 
bağlı olarak gelişmjyor,Bir: sürCi etket1in bileşkesi ile oluşan or
tar.: bı;. durumu belirliyor. ve· sonuçta Saddam'ın yurtsever güÇlerin 
eliyle yıkılınası ve onun yerme muhalefet güÇlerinin demokratik 
iktid::u~ınm 1G .. tr:-ulabilmesi ol811ağı zayıflayan ve haltta giderek bu
gün iÇin ortadan kalkmaya doğru yüzbtuyor. 

Bu nedenle bugün gelinen nokta irdelenirken tek bir gücün bir 
bütünci.ar"k soru.ıııu: .olmadı!!ı,şu yada bu oranda diğerlerininde o
lumsuzlukta paylarının olduğu, sorumlu oldukları bil ince Çıkarılmak 
zorundadır. 

Yekiti hangikoşullarda otonomi gBrüşıııelerine ba~lıyor?Bu durıa-
••. 1 . • 
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mun bil:inmesi hal:inde Yekiti'yi yargılamada daha objektif olab:i:Ie

ceğiz. 

OmNOM! GÖR0şMEJ:,ER1N_E OTURULURKEJr Gı;ı(EL DURUM ve 

ÖZEL OLARAKTA YEKİTİ'n:in DURUMU: 

Birleşememe,karşılıklı c;:atışmalar sonucunda ve y:ine bu nederil. er

le s,ddam iktidarının tımrtınlln uzadığı,yıkılmayacağı,yıkılırsa b:ll.e 

çatı,-malar:ı.n durmıyaca!iı kanısının (ve lıatta :!:ran 'ın olacağı kay

gısmın) egemen hale geldiği .bugünk!i koşullarda halkta eımel bir 

umutsuzluk yaygınlaşıyor,Ve bu sebeple mücadele bir dtlfaş eğrisi 

gösteriyor.Bu ortamın bir unsuru olan Yekiti 'n inde aynı durımıdım 

etkilenmemesi düşllnülemez.Ote yanden Yekiti itti taraftarı düşman-

la kuşatılmış vaziyette: 1-Irak'la zaten savaş halinde idi,2-İ-. 

ren'ın gerek doğrudan,gerekse delaylı saldırııarına muhatab ol

makta.Birde buna CUD güc;ler:inin Yeki:t;i'ye karşı tavırları,saldı

rıları eklenince durum daha iyi anlaşılır. 

Demek oluyor ki,Yekjti hayli sıkışık bir vaziystte,:l:ran'a kar

şı takındıf;ı tavırda dış iliŞkilerinde Yekiti'yi belli problemler 

lle karşı karşıya bırakmıştır.Bu koşullarda bir tercih yapılmak zo

rundadır.öniinde birkaÇ yol vaı-dır.Bunlardan biri otonomi g!lrUşme

ler ine oturmak tır. 

otonemi lle ilgili bakış aÇım:ı.zı daha tıneeleri belirlemiŞtik. 

Klirdistan sorununun Çözümü iÇ:in otonemiyi gerçek c;özümleyici talep 

olarak gtırmeınekte _ve bunu önermemekle birlikte,Kürt halkının dif;er 

parçalarda demokratik talepler (bu talepler kısı tl ıda olsa) ·ver~

ği mücadeleyi destekliyoruz.Otonomi ısteminde bu. bağlamda yaklaşı

yoruz,Aynı zamanda daha ileuiaindie gtısteriyoruz,Yine otonomı ile 

demokretik iktidar ba~ının gereğindende sözediyoruz, 

Saddam gi.tmeksizin demokratik bir H'tidı.ır Ollll1ll1f3Caktır.Aoıa 

veı·ilecek savaşım sonucu belU demokratik iste'lllerin }:abul ettir$

lemiyecetlni söylemiyoruz.~ıpkı otonemi gibi diğer bi~takım talep

leride kabul ettirmek mümkün, Açık k i,d iktatörlük ayakta oldukça 

bu tur h·akların kalıcıllğıda tehl ikeded ir.Hakların korı.ınması,geliş

tir ilm es i o haklarda Çıkarları bulunan ki tl el erin örgü tlülüğüne 

bağlldır.DiktatBrlük bu haklara geÇici cıarak verilmiş bir taviz 

gtızüyle bakar.Bu nedenle,fırsatı bulunca tekrar alınmış hakları 

gaspetmek ister,Bundan,bu hakların önemsiz olduğu sonucu Ç>karı

lamaz,Aksine elde edilen demokratik haklar ortamında toparlanma,mev

zileri sağlamla~tırma,kitleler iÇerisinde kök salma becerilebilj.. 

n iree, giderek iktidarı yıkmak ve demokratik iktidara giden yolu 

aÇmak mü~kündür,Ancak burada kısmi t~lepleri demokratik iktidar 

hedefine bağlı ve o u!iUrda savaşırken elde edilen kazanımlar o-... / .. 
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larak gBrmek tinem ta~ımakta.Perspektifi kısmi olanla sınırlandırmak 

ileriye doi}ru yürüyüşlin engelid ır. 

Arzumuz:Saddam iktidarının yıkılınası Irak'ta demokratik bir ik

tidarın kurulması,Kürt halkının Bzgürce kader;tni tayin edebilmesi

dir.Fakat gelişmeler,bizim arzularımıza gBre olmuyor.Bizim isteği

mizce olrr,aması dogal, bir o kadar olmasa bile doğal olan başka bir şey 

var:Irak' tak i muhalefet gı\çlerlnin istel$incede gelişıneler bir seyir 

izlemiyor.Gel işmelere yol aç tm b in b ir etken var.Du etkenler j!.1 sa
dece savaşan taraflarla sınırlı olmadı~ı gerçektir.önemli olan her 

somut koşulda hedefe varmaleta bizi uzaklaştırmayacak,tersjne bizi :foo 

kınlc·' tı ı:.ıcak pol j tıkalar üretehlmekt;r,Bu da ancak somut durumun 

rassonel bir de: .. e:ı:l~n<ljr;rıesjnd.en ,geÇer.Saddam diktatörlüğÜ.Jlü yıkmak 

iÇin bjr döne~rı sjlahlı savaşım yt:rUtülürken,bir zaman sonra sjlahli 

mücE•dele iÇ in ko"ullerın mü sa it olm~rr.ası ba~ka taktikleri d,a:yatabi-

1 ir ve hatta belli geç icj uzloc,malara başvurabii ir (zaman kazanmak, 

örgli'.len>neyi derinleot'rrr.ek v.b. gayelerle),Asıl öne:nli olan ideo

lojik-pel Jtik rnücadelcy i elden bırakmamak, bel 'irl i kazanımlara feda 

etmemektir. 

tG.'HALEPErrt\ ÖNÜI~DEK İ YOI.LAR: 

Irak'taki muhalefetin önünde belli birtakım yollar var. iran'ın 

rı· ak •ı yen ilgiye uğra tm ası ve birtakım gel i~meleri buna halılamak yol

lu dUşUnceler z"ten hiç üzerinde durulmıyacak olandır,Gerıye şunlar 

kalıyor:a)Saudaın iktidarını yıkmak yolunda silahlı mücadeleye hız ver· 

ınek.:aunun iÇ inde b irlik şarttır, b)Güçler den"ges i Saddamı yıkmaya 

elveri~li değil ve öylesi bir denge muhalefet lehine kısa zamanda 

yaratılamaz kanısı egerr.ense politik mücadeleyi yeni biçimlerde aüı>

dürıne,yeni taktik değiş ikli!!;ine gitmek; c)Ya da belli demokratik hak

ları (otonomide dahil) Saddam iktidarına kabul ettirerek,olu~turulan 

koşulları örgütıenıneyi pekiştirmek,hazırlık ve yeni bir atılım iÇe

risine P;irebllmek iÇin gereğince deiierlendirmek,Bu yol iÇinde hare

kBtin birliğinin önemi aşikardır,Birtakır.ı talepleri kabul ettirmek, 

muhalefetin güci.ine ve dolayısiyle, birlikte h"reket edebilme kabili

yet~,e bağlıdır,KPbul ettirilen hakları koruyabilmek ve yeni manev

r;.ılara ba~n:rmök. muhalefetin gücüyle ilişkil id ir, 

Bugün Yeki ti iÇ inde aynı yollar sözkonusudur, :!lk baş ta yapılacak 

iş;Saddam iktidarını devirmek yolunda mücadeleyi sürdürebilmek iÇin 

diğer ilerici,yurtsever güçlerle birlik yolları aranmalıdır.Bu olmu

yarsa t'-'ktik degişikliğine gitmek,yeraltına Çekilerek buradan müca

deleyi yürütme denenebilir.(Böyle bir yola tek güç kendi başına baş 

vurduğunda oldukça rizikoludur.O nedenle enine boyuna hesaplanınası 

gerekir),Otonomiye ilişkin gBrüşmelere gidllecekse,l5teki güçlerle 

birlik olunarak (birliktelik için: diğerler;ııin-CUD'un- atması ge-

... / .. 
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reken ad:ı.m başka bir tartışma konusu; ama, I-KDP 'nin İ:l'an 'la il iŞkile
rini gözden geÇirmesi,silahlı güÇlerini Irak Kürdistan'ına Çekmesi 
birlik iÇin önemlidir) gidilmeli.Bu konuda öteki güÇlerin önüne en
gel koymak yanlış ve zararlı bir anlayış·tır.Birlik yönünde Yekiti 
ısrarlı davranıp gerekli adımları atsaydı,5teki güÇlerin karşı adı
uıı atıııaınaler~ halinde, Yekiti bugünkünden daha avantajlı bir konumda 
olacaktı. 

S.!UlDAMm GÖRtiSMELERE OTURUS NEDE:!LERİ: 

~addam•ın bu aşamada Yekiti ile görüşme masasına oturması ned~

siz değil.O,ilk olarak girdiği sıkışıklık durumunda,kendisini kur
tarmaya çalışıyor.En başta tran•a karşı kendisini savunma,Kürdistan 
iÇin ayırdı~ı .askeri güçleri İl'an cephesinfil hizmetine verme amacı 
taşıyor.Diğer ymıdan,Yekiti'y1 İ:l'an"a karşı savaştırmak gayesinide 
güdüyor.Otonomi olayına!a bu sıkışıklığı atıatmak iÇin bir manevra 
olarak bakıyor. 

TUm bunları amaçlarken,Irak Kürdiatan•ında üstlenmiş olan muha
lefeti Çökertmeyide hesap dışı tutmuyor.Muhalefeti birbirine düşür
mek,Çatışmaları yeni bir etken ile tahrik ederek kızıştı~nak Saddam 
iÇ 1n 9ldukÇa yararlı olsa gerek.Bu olayda, özel olarakta J'ekiti 'yi iÇ 
ve dış iliŞkilerinden soyutlayıp'etkisiz hale getirmek yönündeki ih
timal gtizardı edilemez.Yekiti,güÇsüz hale gelince anlaşınakta daha ko
lay olur:Çünkü o durumda her talepte Yekiti diretemez.Ve btiylece ~ 
ğer amaçlarıda gerÇekleştırrnek mümkün.Bunu yaparak Yekiti ile anlaş
maya yanaşmaması ihtimal ide önemli bir olasılık olarak düşünülmel i
dir. Yani otonamiyi kalıul etmeye niyeti yoktur.Yekiti'yi görüşmeler
le oyalıyarak eonuçtada bir anla~maya yanaşmıyarak:bu güce karş1 ~ 
vansizlik (iÇte ve dışta) ,yanlızla~tırma, tecrit politikası güdebilir. 
Bu durum,eözü edilen gücü zayıflatmanın yanında Kürdistan'daki muha
lefetinde güçsüz düşmesi sonucuna varır.Tabii ki,bunların iıepei bozu
lamıyacak hesaplar değildir. 

Ilül.Y ' TA MÜ C AllELE ÖNti!IDEK İ 'l'EIIL İK ELER: 

Saddam'ın ·otonomi üzerine bir anlaş".aya yanaşacağını varsaysak bi
le,Yekiti'nin önündeki tehlikeler-bu arameda olsa bile- yine orta-
dan kalkmış olmuyor.Tak başına Saddamla ~~laşmaya varmak ciddi so
nuçlara yol aÇar.(Hem Yekiti ve hemdediter muhalefet güçleri açı
sından).Bir kere o durtirnda muhalefet güçleri arasında· çatışmanın 
keskinleşeceği aÇıktır.Sözkonuau Çatışmalardan halkların bir kazan-
cı olmayacak.Savaş,iki atimürgeci devletin Çıkarlarına uygun bir se
yir izleyecektir.Güçlerin böylesi bir oatışma iÇerisinde yer alış 
niyetlerinin farklı olması,verili koşullarda bıı durumu değiştiremez. 
Savaş iki sömürgeci güç arasındaki çatışmanın bir anlamda uzantısı 
bir vaziyet kazanacaktır. 

Çıkacak çatışmalarda,emekçiler heder olacaklardır.Eğer bUtun güç
lerin beraber bir Çözümde anlaşmaları mümkün olsaydı,mücadelenin ;ıe-
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ni bir kanalda gelişmesi clasılığıda daha btiyUk olacaktı.r.erçi o du
rumda anlaşanların tekrar çatışmayacağının teminatı yok.Ktirt burjuva

zisi varılan sonucu yeterli görse bile,emekÇilerin ve onun önetileri 
sosyalistlerıu böyle bir çözümü yeterli görmeleri,orada takılıp kal

n:aları sınıfsal çıkarları ve de anlayı~larıyla bağdaşmıyaca!!;ından,mti

cadeleyi bu yeni durumda başka araÇ-gereÇ, ilişki ve biÇimlerde aürdü

receklerdi,si.irdürenler çıkacal<tı.Saflaşma yeni bir nitelikte, iki u
ltl.stcn burjuval~rla emekçiler arıısında olduğunda iki halkın birli!!:i

de o denli kalayıaşarak ve mücadelenin başarısı iÇin önemli bir engel 

(iki halkın aktif yı[.ınsHl birıiğinin ·sağlanmaınası) aşılmış olacaktı. 
}Jesn,ü koşullardaki değişme ve buna baf;lı ularak perspektiflerin de

J;i<·ıne~i ile milcadele yeni bir nitelikte devam edecekti. 

Sad~amla anlaşma en son düşünülecek yollardan biridir.Bu yola baş

vur~nlar anhı~mayı geçici nitelikli görmek,elde edilen sonucu yeterU 

<-''Örmemek zoru!:cladırlar.Bu yoll!- slirekl i görenler. iki şeyden biri ile 
ke3 ;nı ikl e ksrş ı karşı ya ::;elmek zorunda kalacaklardır: 1-0tonom in in 

tekrar gaspedHmesi.Bu durumda direnilip direnjlmeyeceği ya da dire
nilsa bile ne o;adar sonuç elde edileeesi ayrı bir konu. 2-Anlaşma i

lc yUrürlü~e konulan otonemi sürekli kılındı.O ıiurumdada, burjuva dev
let me:,,;nJzmesının ve r,zel olara}: ta Saddam diktatörlüğünün Kürdistan 

c1cll{ası (otonomi) oltı.nur.Sözü edilen iktidar emperyalist-kapitalist 

sistemin l:ir halkası olduğundan aynı şey bunun i~inde geçerli<iir.o
tonomi b!)yle oldı.t,una göre, bu durumu kabul eden ve onıuı bizzat yUrü

tücüsü durumtL"rJ.da bulunan örgütler veYa örgüt,yapısını ne kadar za

·""" koruya:bilir?.d;r dönem ıstenince korumak mü.m.kün.Fakat bu .;ş uza
ctı:-;ça istenmese bjle maddi yapı subjektöf yapıyı kendine uydurecek 

ve C.önUf.; "ti.ireceh:t jr. k~rnı durum be ll i k i, bugün görüşmeler iÇ er is inde 
olan Yekiti iÇinde geçerlidir.AÇık ki,Yekiti'nin bu iŞe taktik ola-

: 
n km ı bak tıeı, )'Oksa ÇözilmU: yeterli, bu anlamda sürekli e;örüp görmeg i-

i;ini lıilerr•eyiz.Taktik olarak görmek,buna ra!!;men stratejik (kesin) 

;,ren ilgin in olamı:{acagı anlar:1ına ~elmez. 

SONTJÇ OLAP,\K TAV!m:Iz VE SOSYALİSTLERİ BEKLEYEN (;ÖREVLER: 

~oporlarsak: verili koşullarda Yekiti'nin iÇerisine girdiğ:l eylem 
olumlu kaqılanacak gibi değH,yanlı~ tır ve bu eylem zararlı sonuçla

ra yol açacaktır.Ancak bu dur~,Yekiti'nin ihanet yaptı~ıyla açıkla
nacak c in s ten de.'' il.Bu tı;;vır,olsa olsa kolaycılığı meslelt cıHnsnler in, 
i?i ke:;t;rı,.eden bitirmek istiyenlerin tavrı olabilir.Oysa gelişmele
ri bilims8l olarak ortaya koymak niyetinde olanların tavrı bu olamaz. 

Bütiin bir s'lrecın güıwlüarını birilerine yıkmak çözüm değildir.Çilzüm 
yolu: gel işıneler i, bugüne yol aÇan neden ve bağlaıı tılarıyla tarihi o-

•... 1 . . 
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larak irdelemekten geçer.~ yapılabilindi~inde,kazanan,halklar 
olacaktu.Onun iÇ in bugün biz im ve her sosyal ıst in önünde,yaşa
nan süreci bilince çıkarma ve bu doğrultuda yargılanacak olanla
rı,yargllama görevi duruyor.Bu görev yerine. getirilebHindiğinde, 
halk kitlelerine·dek yaygınlaştırılına-bilindiğinde yıllar boyu 
Irak'ta oluşmuş heF bir güçte şu ya da bu ölÇüde etkin değerlere 
(olumsuz değerler) karşı gerçekten ileri,Çağdaş değerler oluşup 
güÇlenebildiği ölÇüde mücadelenin başarı şansıda artacaktır. 

Gelinen son noktada asıl sorumlu Yekıti olsa bile,bu diğer
lerinin bugüne değin işledikleri hataları ortadan kaldırmaz ve 
de unutturamaz.ihanet demek en basit yol ve üstelik en yararsız 
olanıda.Muhalefette kalan ve sorumluluk hisseden güÇlerin tavrı 
bu olamaz.Çatışmaların derinleşmesını getirecek davranışlardan 
geri durulmalı ve birlik yolları tekrar-tekrar araştırılmalı.Ye
kiti1nin anlaşmaması,muhalefete Çeknınesi iÇin gerekli Çabalar 
göster ilu,el;d ir. öncelikle denenecek ve uğruna çaba göster ilecek 
yol budur.Besbelli ki,Yekiti bugüne dek CUD'un izlediği üslupla 
olumluya Çekilemez.Bu konuda soruml.uca hareket etmek,güncellik
ten çıkmak,uzun vadeli çıkarları öne almak geref~ektedir.Tabi Ye
kiti'nin muhalefete Çek;lmesi iÇin Yekiti'nin öncelikle buna ha
zır olması şart. 

Koşullar ve geli~meler ne olursa olsun proletaryanın geliş
mesini sa~lıyacsk yolları bulma ve böylelikle onun gelişimini ga
rantiye alma görevi _sosyalistlerin önünde basta gelen görev ola
rak durmaktadır.Çarpık anlayışlar aşılmalı,Demokrasi uğruna tüm 
alanlarda tutarlı bir devrimci mücadele vermeden burjuvazinın top
yekün yenilgiye uğratılmayacağı gerÇeği akıldan çıkarılmamalıdır. 

Kürdistan'da sosyalistlerin çeşitli burjuva ve küÇüK burjuva 
hareketıerden farkı belirgin olan, bağımsız ve de etkili bir plat
formu yaratabilmeleri,mücadelenin geleceği iÇin büyük önem taşı
makta.Bugün bu önem daha bUyftk ve daha netÇe gBrülebilmektedir. 
Kürdistan devrimi açısından ciddi bir ihtiyaç arzeden sözkonusu 
platform yaratılabildiğinde her bir parça üzerinde olumlu etki
leri olacaktır.Öylesi bir platforma g1dece~ yol,herşeyden önce 
proletarya ideolojisinin duruluğunu koruma,geliştirme temelinde 
doğru yol ve yöntemlerin bulunmasınilan geçer.· 

Sosyalist hafek.et anı;ak v.e aı:ıcsk eşkiye karşı tüm alanlai'<ia 
verile~ek tutar ı bir mucadeleyıe,kendis1 ile çeoitli boydan 

burjuva milliyetÇi hareketlerle ayrım Çizgilerini netleştirerek 
ve buna uygun bir pratik yaratarak güÇlenecektir. 

Proletarya sosyalizmi anlayışını U.D.D.'de e~emen kılmak 
iç in 1 1 e r 1 • 18 Mart 1984 
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SERXWEBON Gazetesi Yazı İŞleri ~mdürlüğüne, 

AL1sm 

Diger bir kısı;n sayılarınız g.ibi,l•lart 1984 tar:ihli 27 ,ssyınızda 

elıme geçti.Gazetenizln bu sayısını d.ikkatle ınceledim.rum yazılan

lardan büyük bir soruııısuzluk,savurganlık,devrimci-demokratik güçle

ri yımlış de~:erlend ırı.1e;onun ts tes inde düJ>manlık hemen göze çarpmak

ta.Bu son inceledı~im gazete sayınızla;PKK denilen hareketin dünden 

hiÇ ders çıkarmadığını göstermektedir.Heyhat! Değil ders çıkarma, 

.dünden daha olumsuz bir yere: gidllmiş.l2 Eylül öncesınde,!IIlrkiye ve 

özellikle Kürdistan'ın tüm alanlarında yaptığınız büj~ olumsuzluk

lardan. biraz ders çıkarırsınız •umud•u taşılmaktaydı,Ama ne gezer 

ki,l2 EyLl'den sonra,büt'Jn güçlere kendinizi masum göstermeye ve 

devrimci-demokratik güçlere dost görünmeye ça;.ıştınız;ama eliniZe 

biraz olanak geçınce devrin>ci,ulusal kurtuluşçu ve. sosyalist güçleı:e 

düşmanlık kusmaxJı_has.].adınız. Aslında halkımızın bir sözü sizin ciuru-
·---~-----------
mınuzu açıklar niteliktedir:"Eski kötü huylu,ho.yundan zor vazgeÇer" •• 

12 Eylül sonrasında,PKK önderli&inin yazdığı bütün yazılardaıya

pılan yanlışlardan V9 tahribatl~rJan kendilerini değilde,o tahribat

ların yar,tıldı~ı alanlardai<i unsurlara ve biriııılere bağlamasının ,;ı,. 

ündaki, "bit eniği 11 görülebiU.rdyordu,Bu g'Jnde durum, bir kez daha 

bütün açıdıi];ı ile ortaya çıkmı~ tır. Yanlışlarınızı alanlardaki un

surlara ba~lamanız,en koldy kaÇamak yollarından biridir.Oysa dünden 

beri yartıkları"-ız,tüm olu.'l!suzluklarınız,sizin mantığınızdan kRynak

lcnm:oktadır.Bu mantığınızın kilçü:.O-burjuvazin.in daı· gurupçu,sekter, 

"ıacer~cı ve m nı iyetç i men tıt;ı olduf'unu bel ir tel ım.Dün, tüm devı· i"' c i 

güçleri karşı alarek,d\i~man görerek ve fiilen saldırarak,kend.iniz

den başka hiÇbir etieli <ı;örmedii';in iz i göstermeye çalış tınız,llirÇok dev

ri;nci örgoitü hayın ilAn ettiniz. İdeolojik :nücadele ve politik dost

luk yerine,-;iddet yolunu seÇtiniz,Bütü\'l bunların,ba-şta PKK iÇindeki 

iyi niyetli ve ülkelerının kurtuluşu.nQan yana olanlar olmak üzere, 

tüc, e!llekÇi kitleler Çekti. 

"Kürd isterı Devriminin Yolu" broşürünüzde şöyle diyorsunuz: 

"Kürd ıs tan ulusal kurtuluş mücadelesi," i yas i al alldak 1 atımürgee il ı

ği gizlecren ve meşrula-ıtıran,her türlü soayal-şoven,burjuva ve küçük 

burjuva reformıst g~J;iiş.ler·:ı-yı;r1:e-bir ederek yükseleQektir".(S.226) 

Aynı broşüriln, •refor:n is t"lerle ilgili bölümündede şl:iyle diyorsunuz: 

"Bu bayrAk (yani yazıldığı te.rihte,Kürdistan bağımsız devrımcileri, 

f:Ü"'lnıüzde PKK bayra~ı anlaşılsın-EN) dışında··başka bayraklar al tın

da toplananlar iÇin,eğer aldcnmamışlarsa ya~ama.hakkı bile yoktur,• 

Bu anlayıeınızdan dolayıdır ki,dün KUK,HK,ÖY,DDKD,T&koşiı1,Kawa 

... / .. 
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v.b. örgütlerle çatış~alar iÇine g1rdin1z.Ve onlarca devr1mcin1n 
ölümüne sebep oldunuz.Bütün bunları görüp,hayat 1Çinde canlı öz
eleştiri yapma insani görevinizi yerine getireceğinize;eski kötü
lükleri y~pmak 1Çin fırsat koluyorsunuz.Fırsatçılığın hangi sınıf
ıara has bir özellik olduğunu biliyorsunuz;Fırsatçılık, ıızel mül
kiyet anlayışınd:an kaynaklanır.Ve emekÇilerden proleteryaya ait 
olmayan bir değerdir.Bu da,sizin toplumsal ve siyasal yerinizi 
tayin edici bir kriterdir. 

Ben,dünkü tavrınıza uzunca değinrr.eyeceğim.Çünkü dünkü olumsuz
lulclarmızı. tüm devrimci-demokratik kamuoyu bilebilir durumdadır. 
yine devrimci güçlerin ve örg'.itlerin amacı:dürıkü olumsuzluklardan 
sizi kurtarmak iÇin yardımcı olmak ısterrıeleriydi.Fakat bugünkü -t.
vırlarınız öyle gösteriyor ki,!I.Urkiyeli ve Kürdistanlı devrimei, 
yurtsever ve sosyalist güçl.ere fiilen saldırmanıanız,objektif 
şartlardan ilerl gelmektedır.Yani sizi çepeçevre kuşatan koşulla~ 
bu kötülükleri yapmanıza flrsat vermiyor.Bu da,alabildiğine büyük 
bir olUffiSUzluk.Oysa sizlerin kendiniSi subjektif plbda değiştir
men iz gerekmektedir .Ama ne gee er lı: i? tersine, bugünkü man tığırıızJa, 
yarın şartları olduğu zaman,daha olumsuz işler yapacak ve Kürdis
tan devrimine <iaha büyük zarariar vereceksiniz.Bunu tüm devrimci 
güçlerin ve devrimcilerin (tek-tek) görmesi gerekir.Bunu bugünden 
görmemek,eiyasal körlük olur.Çünkü siz dünden dsha fazla saldır~. 
gen bir tutum iÇindesiniz. 

Şimdi asıl eleştireceğimiz konuya gelelim. 
SerxwebQn 27.sayısında,"Kürdistan 1 da son gelişmeler ve bir 

toplantının birkez dsha gösterdiği gerçekler" başlıklı bir ya
zı yayınlanm1~.Bu yasınızda,ortado~u'daki son geli~melere deği~ 
nilerek;esas olarak CUD'un Çağrısı üzerine yapılan toplantıyı 
"anal iZ" ediyorsunuz .Bu yaz.ınız ,değ iŞiklik anlamında ufak bir a
dım atmadığınızın somut göstergelerinden biri.Herkeai,bütün 
gUçleri;Londra,Paris,Bağdat ve Stockholm yolunda yürümekte suç
luyorsunuz. (Unutmuşsunuz:Peş inde gittiğiniz iş b :!il ikÇ i ağa, bey 
ve şeyhlerin yolunu sayınamışsınız.Büyük bir talihsizlik ve ek
Siklik değilmi?).Kendinizide tek ulusal kurtuluşçu güç ve Mark
siet-Leninist örgüt olarak görüyorsunuz. 

4 şubat 1984 günü yapılan toplantıya geçmeden önce,Kürdistan 
Yurtsever Birliği üzerine söylediğiniz bir-iki noktaya değinelim, 
bununla belki iÇinde bulunduğunuz şaşkınlığıda gösterebiliriz. 

Yazınızda: 1'Kürdistan•da küçük burjuva,reformist,milliyetçi IB
reketin önderliği KYB'dir.Bu hareketin ortaya çıkışınden günümüze 
kadar açıkça böyledir,Belli ki,emperyalizme ve s6mürgeciliğe iŞ-

••• 1. -. 
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birlik9ilik:te de bu güç önde yUrUmektedir.Ve di~erlerin1 de peşin
den götürme yolunu izlemektedir" diyorsmıuz,(S,l2).~ belirlemele
rinizle,KYB'nin emperyalızmın ve sömürgecilerin işbirlikÇisi ola
rak görüyorsunuz. İŞi oradada tutmuyorsunuz,birilerininde onların 
peşinde bu kanala girdiğini söyleyerek deva:n edJyorsunuz:KYB 1nin, 
Pıştsşan saldırısı ile,25 Mayıs'ta T.C ordusunun ~üney Kürdietan'a 
saldırısı arasırıda yakıntlan bağ olduğunu söylüyorsunuz.Yani iki o
laym,lıir pl~ın,elbettekl em,eryalBtJ_erın,sömlirgecilerin ve böl
gedeki işbirlikÇilerinin planınm iki yamdır,Bu görüslerınızi şöy
le dile [ebrôyorsunu~:"Belli ki,Irak ve TUrkiye faşist yönetimle
ri :1er :ik:i Kürdistcm parçasındaki devrirncj,jrurtsever güçleri ezmek 
ve 'lUrkJye Irak sınır boyundaki '!lücadeleOi ortamı yoketmek amacıy
la fi;ızenleyecekleri büyük Çarlı askeri' operadyo:1larda,7YB güÇleri-
rı ide ;:;.'erel iş b ü'l j_l\.Ç j (:jr l{uvvet o2.arak kullarıacaklardır." Bu i
fad.eleriniz,Kürdisto:m 'YUrtsever Birlibj 'ne büklŞ açınızı ertaya koy .. 
or;-?i<.tH.Eu batcır;> ~çıruzla, bug~i.nki.i koşulle.rda,KYB'ni devrj·r~ıci-demoH:-ra
tji\.: saflarde-ın tli.Ttden söküp atmı~}sınız.Bundan du,alabildi~ine meırı
r~ı:,_:.sı.L-ııız.''l~e kaUc::r i,yi olduda,ZYP emperyaljsi:lerin,sc:iraürgecjleriı.ı. 
.safına i:.~Çti'_' d iye, sevinç Çığlıkları atıyorsunuz.Buna ek olarak,ha
laya durduğunuzuda yassaydınız Çok jy:i olurdu.Oysakj sizjn,K'lr.J.js
t<.::ın::.:.r.ı.-~ j :·.~Çler ve Xird js tan' ı sömürgeleş t.:ren devle:tlerdekj devr iırı
ci-Uu:!okratjk tare~(etlel' l::.akkında!ci yargı:arınızın k1tleler ve dev
r·j~-~~ci kar.ıuoyu aÇıtilıldan lıir ÖTıe.~dnin oln:adı[;;ını sizlerde çok iyi 
~.ıjl~_.J'Or.sıınuz.A,i1a,nejnek küçlL-ttür,fakat mide -ouıand1r1r 11 diye bjr 
söz vr:.'.r:.Siozj'"(i•.ie dı__;_rufun:.ız o.Bu~un ,/anında 1 size r,r,öre,.zeten KYB ve 
di~:.er .Ki;.r,lü3to~J.ı yurlf:lever güçler ::ıayin değilmiydi?! Afedersiniz, 
f.-jı: los:n ~H~L;~ınC.a "h~.ıindir 1 ~ d .iye ya.zmB;nışt:ınız,yazamamdınız.Prag
rr:atik ma!1tı;ınız ?erei,i birilerine hain, iGbirlikÇi v.b. deırıek si-
:l i~ i ;ı irdze ~;el ;ı ez d i. ~ıp kı Eürıiimüzde, I-KTIP 1 ye .takla;ı-ırnı!lız gibi. 
LıakaJ ım,ne ze.rrıs:n,o.'11arada saldırıya geı:_,!eceksüı1z? Ontm gününü 
28._t:·tama~'C zor.Ar.ıa hangj şartta oldut:unu,olacağını saptamak zor 
de~2 il: IJ-Un:Lik ç=..;.,_arları;:.ız ın sor~ buldur~u V r-J torbenıza girenler .in 
son bulmDB ı ~} artlarırıda ••• 

~YB'nlll Saddam'la uzla~mes! devrjrrci bir uzlasma değilCj~.T.rak 
lıalkl~rının uzun vadelj çık:ı:ırlar.ıyla;devrjrn ve demokra~ l :ile çatış
mektı;~Ül::::'.:Oiind.;·n bu yana.KYB'njn d.e iÇinde Oulun:ıug:u,ama hizlerin 
yonlı~, ~örCLU,2ü:nUz,"Irak'a demokrasi ve KUrdjstana ::;erÇek otonomi" 

lcodefleri;ylede köklü bjr çatı··ma ]Çjndedj~.Saddam y'önetinıini gii.Ç-
1•3!1·1 i.:ecek ve devrjmcj de:rıokre1tH( safları zayıflatacak;Çatı~maları 
a.r.n~inle)tirecek bir uzla:~madJ.r.Ama tUtun :.ıtL"lların tespjti:KYB'nin 
bulunclu!;urı.uz ko~:-.ıll <:·rda err.per ysl 18 tl er jn ,.söcr:ürgec jl-ar jn iş lı :irlik
Çfleri konu-•ıunda ol~:ı::·•·1ı2;ını 1.ı5lmek zo nl.'1ılayız.Bu tespjt,devrj·ııcj-
,· pı::r- _.-·;- tik hare!{etjn çıkarları .:ıçısındBn farklı b jr yakla!} ım gös-
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terilmesini en1r.Mer~Aiiia,Kl'E'ye iŞbirlikçidir denilditi zaman,o 

zaman yaklaşım ve izlenecek taktik Çizgi farklı olacaktır.PKK'ye 

gBrede Byle olması gerekir.Onun iÇin bubdan bByle:sBmürgeciler ve 

onların iŞbirlikÇilerine kar~ı v.b. tur.ündeki milcadelenizden;KBY'ye 

karşı !llücadelede anıayalım mı?Bunu açık ilan ederseniz daha yarar

lı olur. 

KYll'nin bugün iÇine girdiği tavrı eleştirmek, teşhir etmek her 

devrimcinin görevidir.Ama eleqtirirkan ve teşhir ederken;KYll'nill 

devrımci-demokratik,yurtsever saflara kazandırılması mantığı el

den bırakılmamalıdır.Vünkü KYB,karşı devrimci saflarda olan bir 

güç degildir.Sınıfs~l dokusu ve birçok Bgelerin olu~turduğu yapı

lanması ile,proletarya hareketinin ittifakçısı olacak büyük bir 

potansiyeli barındırmaktadır.Orgüt olarak,toplumda ve ulusal de

mokratik mücadelede sağl&dığı büyük birikimler vardır.~plumsal 

tabanı olerakpıoc.ern bir uluası kurtuluş savaşının yaratılmasını 

sağlayacak güç ve potane ıyel birikimlerilli taşıyan bir harekettir. 

Oluşu itibariyle,teslimiyetÇ!liğe karşı gelişmeye başlayan bir !ır 

rekettır.ru ortaya Çıkış momentindeki birikim,Ki'E'ye radikal bir 

so) yapı kazandırmıştır.Orıuıı. iÇin,bir bütiin olaralt yapının merkezi 

otorite il~ uzun vadeli olarak· uzlaşması,giderek bütünleşmesi ol

dukça zordur.BUtün bunlar biline bilille yaklaşımlar yaratılmak a:ı

rundariır. 

Tekrar size. gelelim.Sizin bu yaklaşı:nları yaptıl!;ınız ve tes

pitlerde bulunduğunuz •anemde,KYB ile iliŞkileriniZ vardı.(Ondan 

sorıra KYll ile ilişkHerillizi kesip kesmediginizi de bilmiyoruz). 

Hele ki siz,KYB'nin 1983 İlk baharında PıştaŞan saldırısaaı da 

ıımperyal iz min ve stlınürgec il er in açık masa baş ında ortak tay in e-

d ilm iş planl&una uaya.-ıdırıyoraanız. iŞ dahil b ir c idd iyat kazanır. 

o zaman dBntip,kendinize bakmalısınız.Devletle otonomi gBrüşmele

rine oturup,ateş-kes ilan etmeyene kodar,aiz ":1arl<:sist-.Leninist 

bi.r parti" olarak,emperyalistlerin ve iŞbirlikÇilerinin pl~nla

rının aÇıkça iÇinde olan ve sizde bu bilinÇte olarak;KYB ile i

lişkileriniz vardı.Ve sık sık gllrtişüyordunuz.KYB'nin,G;ıt bulu

nan merkez Us'aüne yetk;lilerirdz gidip,pl~nların Çevril<licini 

dedi!';iniz dtlne:r.de,g5rüşüp ilişkiye girnıeye ve ili~kilerınizi ge

liştirmeye çalıştınız.Fakat bugünde,KYB'nin 1983'te yaptıl!;~nı. 

(iç çatışmaları kastediyorum) emperyalizme bağlı yapılan oyun

lardır diyorsunuz.Aynı yazıda,KY1l'n1n yolunda yürüyen di~er ba-

zı örgütleride sıralıyoraunuz.Du dar ve sekter gö~Jşünüzün kim

lere hizmet ettiğini biliyormusunuz? Njye di~er yurtsever,devrim

ci örg'Jtler KYB•nın yolunda oleun?Ayrıca bugün ÇevreniZi iyi kont

rol ederseniz, tran Kürdistan'ındaki örgütler hariÇ hiÇ bir Kür-
... / .. 
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distanlı örgüt,KYB'nin devletle uzlaşmacılll doğru görmüyor. ı;:ıeştiri

·yorlar,Aıua her örgütün sorınıa yaklaşımları farklılıklar taşıyor.Bu 

ayrı bir tartışe konusu.Ve hiç bir örgütte,sizitı gibi faydacı dav

ranmıyor.!Leriki sayfalarda fayiacı anlayışınıza deemecegim. 

Ş:iıııdide 4 Şubat 1984 günü CUD•un Çağrısı üzerine yapılan toplan

tıya gelelim.~izinde yazdıeınız gibi,CUD'un çagrısı üzerine D,Kür

distan yurtsever örgütleri harıç,üç parçadan ondört (14) örgUt ka~ 

tılmıştı.Ayrıca,IKP ve SKP'ninde toplant:ıya katılması ile,katalan 

örgütlerin sayısı onaltı (İ6) olmu~tu.Bu toplantının ~acı;Gtiney 

Kürdistan'da son dönemde .gündeme gelen otonomi görü~meleri id i.Bu 

sorunun tartışılması idi.Ame bu görünürdeki bir amaçtı.Eaas amaç: 

Fırsat bu fırsat,kısa elden KYB'yi mahküm etroekti.llunu elbette en 

başta isteyenler,CUD iÇindeki güçlerdi,Tabir caizse,geÇmişte CUD 

güçlerı olarak,KYB hakkında ileri sür.!ükleri görüşlerinin toplantı

ya kotılan güçlere onaylatroaktı.Çünkü,geçmıryten gelen iÇ çatışmala

rından dolayı, Irak ve tran Kürdistanı güçleri bir~iri haklarında 

yaptıkları suçlamaları yapmışlardı."Unlarını eleyip,eleklerini du

vara asmışlardı" .Buna ragMen, görünürde de b ir durum değerıand ir il

mesi adı altında, tum güÇler ide kendi perspektifler ine çekmekti. :llil
teneıı şuydu:Bir bildiri ile,KYB'nın ihanetÇi bir güç oldugunu tes

Çil .etrtektı,ettırınekti. 

Sızınde yazdığınızdan enleşıldıgı gibi,IKP,toplentıya ytlnetici

lik yepıyor.Yönetici açılış konuşmasını yaptıkten sonra,görüşmelellt 

geÇiliyor.Ve ondan sonra,gelişmeleri aktarmaya <;alış~yor.Ve şöyle 

diyorsunuz:• ... Bunun üzarıne,toplentının bileşimi ve gündemi hakkın

da konuşmalar oldu.Kuzey-Bstı Kürdistan'beşlisinden' Ala Rızgari 

temsilcisi söz alarak toplantıya birÇok örgütün katılmsmış oldugu

·nu:meseıa,KYB'nin neden <;agrılmsdı~ını sordu.Daheda .ileri giderek 

ittifak hakkında bilgilerinin olmsdıgını kendilerine bilgi verilme

diğini,kendi 'beşlilerinden' dört gurubun yaptığı toplantıda duru

mun Iraklı i:irgütlerla tartışılmasının kararlaştırıldı!ı;ını ve fakat 

bir bildir:IJı:la ds!ı;ıtılmasında karar bi:lıligine varılmadı~ını,bu 

durumun dikkate alınması gerektigini söyledi". 

Serxwe~'da bu yazının yayınlanmasından eonrs,biliyoreunuz bü

tün alanlarde,ülkelerde ve tum i:irgütler iÇinde bir tartışma aÇıldı. 

Çünkü genel g5rüş,o toplantıda olup bitenlerin PKK tarafınden Çar

pı tıldıtıydı. Ve PKK •nin eski ahlllkı geragi,herkeai hi~bir şey say

meme ve do~an kendi mantığınca çsrpıtroalarla piyasaya eürdUıı;ll 

herkesçe b il mmekte. 

Bu_geliŞmelerin sonucu olarak0bende bir devrimci olarekı ~p-

... / .. 
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lantıya katılan tüm Kürdistanlı (özellikle Kuzey Kürdistanlı) ör
gütlerden bilgi aldım,Aldıgl.m bilgilerin,aizin yazdıklarınızil.a ta
ban-tabana zıd olduğunu tespit ettim.Durum bu olunca,sizlere yazma
yı ve yazihklarınızı eleştirmeyi devrimci' bir görev kabul ettim.Bu 
aynı zamanda,PKK'nin sesi olan gazateniZe ve en ba~tada PKK'ye bir 
katkı olacaktır, 

Toplantıya katl.lmayan örgüt, sadece KYB değildi. Toplantıya ka
tılmayan başka örgütlerde vardı,BUtün platformlarda olduğu gibi, bu 
platformdada Ala Rl.zgari'nin temsilcisi arkadaş gerekli titizliği 
göstererek,gelmeyen güçler hakkında,toplontıyl. organize eden güÇler
den soru sormuştur.Bu genel olarak doğrudur,Tl.pkl. geçmişte,•Faşi•
me KarŞl. Birleşik Direniş Cephesi• iÇinde olan Acilciler' ;in müte
Udit defalar,TUrkiyeli ve Kürdistanlı güçlerle yapmak isted'ikleri 
ortak toplantılarda, "DireniŞ Cephesi" iÇ;indeki güçlerin gelmemesi 
karşısında gösterilen titizlik g~bi.Bu titizlik,belli bir anlayış
la gösterilme~tedir,Bunun devrimci harekette fırsatçılığı ortadan 
kaldırıp,derlenip taparlanmaya hizmet edileceği dUşüriüldUğünden ya
pılrnl.Ştl.r.Bu tavır bundan böylede sürdürülmeye devam edilmelidir. 
Ama,fırsat bu fırsattır deyip,kendi gurup Çıkarları doğrultusunda 
işleri kotar,.aya Çalışan PKK'ye bu tür duygu ve düşüncelerin ya
bancı olduğunu biliyoruz,Buna ra~en,dilzelirsiaiz dJye bunu ile-
ri sürmek durumunda kalıyoruz,ibplantıya gelmeyen güçlerden KYB'nin 
bu toplantıya ili~kin özel bir yeri var,Kl~,Irak merkezi otorite~ 
ile ateş-kes gerÇekleştirmişti.AYrıca otonom; görüşmelerininde de
vam etmekte olduğu,gelen haberler arasındaydı,Buna rağınen,KYB'nin 
devrimci-demokratik ve yurtsever saiJ.arl.n dışına düştüt;ünü neri 
sUrrnek yanlış olurdu,Ayrıca,bizım de amacl.mız KYE'nin iÇine girdi
ği yanlıştan alıkonulmasıdır.Amaç bu olunca,davranı~lar ona göre 
ayarlanır.Dıi<ünceler ona göre belirlenir.PKK'nin,toı;lantıya katı
lan OçlU•sünün hatl.rl€ması gerekir:Ala Rl.zgari temsilcisi ackadaş 
IKP sorumlusu ar"-adaşa yönelik olarak ve özelli kle IKF sorumlusu
nun,"KYB'ni bu yanlıstan alıkoymak istiyoruz" açıklamalarından son
ra,•madenı öyle düşiSJUyoraunuz,öyleyse neden KYB'ni toplantıya Ça
ğırmadınız?,çağırıhakla söylediklerinizle yaptıklarınızın ayrı ay
rı şeyler olduğunu göstermiş olmuyormusunuz?" görüşlerini ileri 
sürdüğü bilinmekte.Görünen o ki,bu sözler,PKK'li bayları fazla
sıyla kızdı rm ış ,Kızdırmasl.da gerekir. Çünkü,zaten Kürd ıstanlı tüm. 
güçleri karşı-devrımcı gören PKY 'nin,gUçlerin iÇ :ine girdiği yanl:ş
larl.,bu düşünceleri dogrultusunda kullanması kadar hoş bir şey o
lamaz.Bu~un tadını çıkarmaya çalışl.yorlar.Nasıl olsa,PKK'li bay
larımız Kürdistan'da tek başlarına devrim yapacaklarına bir kere 
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iman getirmişlerı Nasıl olaa,işçi sınıfının temailcileri olarak,Kür

distan'da a~aların,beylerin,küçük burjuvazinin ve milli burjuvazinin
de temsHcisi olma şaşkınlıt;ını her zaman ve her yazdıklarında göa

teriyorlar.Tıpkı son zamanlardaı"Kürdistan'ın dört parçasında bir 
·-avuç iŞbirlikÇi ve soysıu:un dışında herkes PKK'lidir ya de 'PKK'li

yim diyor• diye il~n ettikleri !"ibi,Mantık bu olunce,yurtsever bir 
gücün yanlış yapması karşisında gösterecekleri tavırıonlara küfür~

mekt "oh oldu", 11 b:iz zate-n d.e-:niyormuyduk" demek olur. 

•tttifa:ı: hakkmda bilgilerinin olmadıtını" söylemiyor. işte bu 
ta.~da bir Çarpıtma.11:>plantıya katJ.lan t'i:n güÇlerinde blldiği gibi 

söylenen şuydu:"KYB'nin Irak merkezi otoritesi ile girdiği ilişkile
rin detayları ile ilgHi ·ouradaki tlim güçierin oldul:';u gibi,bizlerin
de _bjl~·Heri yo;ctur,Yapılan resmi bir aÇıklc:ma yoktur.cı::o güçleri 

aandlac;manın son bulduo,unu söylüyorlar.Ama yayınlanmış resmi bir bll· 

•liri ve"'" açıklama yoktur.IIundan dolayı,sonuca giderken iŞi oldu 
1:ıJttiye cetirr:.e:uek r,erekir.Onur, iÇinde,KYB'nin merkezi otorite ile 
o ı:oaomi and~.rlşmaeına oturmasının bağlantılı bulunduğu tarihi, ideo
lojik, E iyasal nedenler vardır.Bu sorunlar üzerinde,Kürd istanlı güç

ler olarr.k ilk pl.~nda tartı~mayı esas alıyoruz.Zaten lleşl1 olarak, 
bu toplantıya gel;rken bir bildiriye io:za atma kararı almadık.Bu . 

ta~tışmalardan sonra,bu konuda kararımızı daha ~onra size blldire
ceğiz" d ed ik leri bilinmek te. 

Silyleneriler bıınlar.Demek ki,daha iŞ in başında bulunultıYor.Onun 
iÇinde,KYB'nin iÇine girdil!;i son olumsuzlulı:'taıı-.Çekilmeei ;ç:ın ça

lışma yupmak,Kürd is tan Ulusal Demokratik mücadelesin:inve Irak dev
dmci-demokratik hareketinin yararınadır.Bunu tartışmaya bile ge
rek yoktur.Ayrıca 1:ıizim perspektif:iilı:!z,KYII'nin perspektifi olmadı
ğı gibi,CUD güÇlerinin de perspektifi olamaz.Çünkü her iki güçte 

d'inden bu yana kendi ÇiZgilerinde çalışmalar yapan;yanlıslar ya
pan,ulusal liemokratik rr,üca ,·,el eye zararlar veren tutumlar göster

mişlerdir.Bu güçleruen,Irak KTP'nin olwnsuzluklArda özel bir yeri
nin olduğunu belirtelim.Olumsuzluk demekte,herşeyi ifade etmiyor. 

Çünkü yıllardır,yurtseverleri katleden.ve tran yönetimi ile iŞbir
li~i iÇinde,Kürt Ulusal Hareketine,ulusal güÇlerine ve Kürdistari 
halkl"-B saldırmakla,"şerefl1 11 bir mertebeye erişmişlerdir.PKK'de 
kendi sınıfsal yapısına ve ideolojik konumuna bağlı olarak,onlar

la, iÇ:J;i-dışlı olmayı benimsemiştir.Allah yollarını aÇık etsin! Du
ru:lı bu olunca, s iz in soruna yaklaş ımınızda,kim;terin perspektifleri

n if egemen olacağıila aÇ~ktır. 

Siz,Ala Rızgari sorumlusunun dahada ileri gitti~ini söylüyor
sunuz.Bunu daıa-Detayları ile ijflgilerinin olmadı~ını, b-Beşli'den 
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dört güç olarak bildiri konusunda bu aşamada bir karara varmaları
na bağlıyorsunuz. 

Açık belirlemeler yapma ve Beşli'nin dört gücu·nUn,o gUn,kısa bir 
zaman süreci iÇinde andleşmaya varmamaı·arını aÇıkça belirlemek kader 
do~al bir şey varmıdır? Beşli'den dürt gücün,soaunların bütün detay
ları ile tartışılmasını isteu:esi,görünen o ki,sizinde tınerinizdi.Siz 
o zaman,bu öneriYi yapmakla ne yapmak istiyordunuz? 

Yazınızın belli bir bölümünde:"Henüz toplantının başlan~ıcında 
söylenen bu sözler,sahiplerınin bu durumunu açıkça gtlsterır nitelik
tedir.Bir kere baylar11ıız toplantıya KYB'nin sözcüleri olarak geldik
lerini aÇıkÇa göster<iiler" diyorsunuz. Bu tespitleriniz.ln ne kadar 
subjektif ve de işleri birilıir.lne karıştırır nitelikte oldu~u,bizzat 
toplantıda Heri "ürülen görüş:terce dıştalanmıyorınuydu? Baiısettı;;.ıniz 
güçler,soruna ilişl<.ın kendi perspektifler .ini bel irled ikierini b H iy<r
sunuz.Tbplantıya katılan tüm güçlerde dinlediler.o görüşlerL~,KYB'nin 
ve CUD güçlerinin perspektifleri ile çatı~tıkları açık bir olaydı.A~ 
Irak Kürdistan'ındaki tüm örgütlerin g15rüşlermi ·re geÇmi~teki <levt'a
nıslarını teşhir etmek,'<Yll'nin sözOülüğümüdür? Görünen o ki,Irak KDT'' 
nin iranla işbirliği iÇinde ülk,e devrimci hareketine, iran Kürdistanı
na saldırması ve iren sömürgecilerin ;n önünde ülkemiz in Irak perçası
ne ieniden işgal amacıyla girmelerinin teşhir edilmesi,sizi fazlasıy
la üzmüş.tizülsenizde,buülerı doğru kabul etmesenizde geı•Çek durum bu
dur.Bu gerçekleri hiÇbir güç,devlet gizleyemez.Bunıar,,:;izleıneye Çal:ır 
salarda ve l>elli 151/;üde başarılı da olsalarıbunu yaşamlarında gören, 
hisseden emekÇi kitle=ler,her zaman onların yüzlerine lıaykı:racaklaı·
dır.Kürdistarı halkının yurtaever,devriınci c:o.cüleri,onları her yerde 
açığa çıkararak teşhir edeceklerdir.Bu ilkesel bir tutumdur.Yoksa 
birilerini tepe-tepe elestirip, teşhir edip;baııkalarıda illanet ettik
leri helde,one gözyummak,"onlar dostları.nızdır" deınek,devriınci tutum 
olamaz.PKK'li baylarımızın yaptığı bundan başka bir şey değildJr. 

Devaeı ediyorsımuz:"İkinci olarak KYB'n.ln Saddam rejimi ile it
tifakını değH,CUD'un durumunu tartışmek istediklerini ortaya koydu
lar".Bu da bir çarpı tma.Si'5ylenenlerin ters-yüz edilmesidir.Orada söy
lenenler Bzce şuydu:"KYB'nin merkezi otorite ile,otonomi görü"meleri
ne oturması,Irak devrilfıci-demokratik hareketi açısından,Kürt. ulusal 
berekati açısından bir' sonuçtur.Bu sonucun tasvib edilir hiÇbir ya
nı. yoktur,Bu sonuçtan·hareketle,KYB'nin ihanetçı olarak niteladi
rılmesi Irak ve Irak Kürdistanı devrimci hareketine hiÇbir şey ka-
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zandırmeyaca.,tır.oysa,sonucu doğuran sebepler üzerinde durınak,ae

bepler i b jl ince Çıkararak, çözümlernelere gitmek ve çözü .. ulemelerde 

anlaşmaya varrnak,Kürdistan devrırr.ci hareketine büyük bir katkı ola

caktlr.Onun iÇinde,sorunu bir bildiri ile değil,bir deklerasyonla 

kamuoyuna açü:lan:nasında yarar vardı],". 

"Doğan sonuç,Kürt Ulusal Harei<etin:ln ve Irak Devrimci-Demokra

tik hareketi'lin yapısal konumımdan;<levriın, ittifaklar, taktık v. b. 

te::•el yanlışlarından ve sapiıalarından kaynaklatımaktadır. Ve özel

Ukle de Yiirt ulus aorunurıa,kendisine komünist diyen güÇlerin doğ

ru hü• Çjz~~de çözümle·.ıeler getjrm·e·ııelerLır.J.en kayna~:.lanmaktadır.Bu 

· ô~ex,ıar aÇığa Çı\<arılnıadan;gelecek günlerde de bugün karşılaşılan 

sonuçlarla karş ılr..şı;ıa:Hak -ıı;.lr.-;kün d et; il d ir. 11 

llu belirlemeler in aÇık oldukları lıerkea tarr;fındaıı 2Öriileo n in

ır.t;Ji\. ted ir. :ıma p;c-: 1 ı i bayları~ı;; ın iş ine geJ.med i2 i iÇ in, bv..ul arı açık

la:Ha e~et·jni .ii·Urme:ıllryler.Bu tovırlarl ile, iyi raportörler olG!edık

lc.ıı' Hı ıda ... _-os ter--i i ler.!:' edeni'"! :yaz ıniza bakıldığı ~-~:~;:an, se:ç.k i bü tun 

c~~;_;lerce kal."'a altına alına"l tuta!'laKl;:::ırd.a~~ aktS.rlfıJlar yt::.91YOr"mw::-

3UllUZ (::il)j bjr jzla!liHl yar;:ıt,r.nya Çal:.şıyorsunuz.Oysa a'kterd_ıkle.rı;, 

nız,s.izj·ı ı;:ar!nt.ıl.ı;ı~: ke1ıdi not:arınızdır.Fakat ik:! k8tfbirı bir 

tcr-l:m1;ıda bile bu kS!,car yanlı') notlar tutuyorsnnız (tabi iŞinize 

d.e lJöyle gellyor),vay haljrdze deıne::ıek elden deC:il. 

~:.ı·:ı Rız aı.·i 30L'Uii'::lusu ::ır~.-radaşın yu~arıya ı::ıktardı~ı,nız .görtiş

_l:;ıri:·;·.cıı•tı~-r::;aya, t.e~r::el -.)jr ~-&li..l~il so-ru:ılerı getiriyor.Ama sjzlerin 

~-' J.irtt1-~i:'J.iz cibi,.=jadece tartışılr.:oya getlril:nek istenen CIJD'un 

durumu ·:le~ildi.ı.I.=artı·~rnaya getirile-n,tLi-n gUçl.erd:ir.Irak ve Irak l<-ür

ılj~te·nı ._, e·.-ri c:i--le:ı:o,. t'atik hare~·:etidjr.r.euıek ki, tartışr.-:ayo komp

ı,-":..:8 1):.lı: ;c·.--:..Lı ~et:L~iliyor ... \ır.a s:lzler,"CU:C'un dtırun.unu t.sırtı']tır

.:9:.: J.:ti;ırorla.:-:lı 11 dlyerek,işjı, iÇ1nden Çıkıyorsunuz.Bunu da iŞi

nize :o-;eld.i;Ji jçjn. yapıyor·sunuz.Dit;er ym~.:ara ,girtiıek,sjzinJe işini

::.;e -~el:;ıez.~Ea-r ;;;~nde:.:e g.elen,~ei::J.:'"jl:nek ]şt9nen tüm sorunlar tar

tl'l:i:.Jya f-"':el~ı::i~~ olsayd.ı,s:iz:in duruıTPJllUZ alabildi~ine kt:Stü.leşecekti. 

Çli.nkü,Kürd~stan'C.a. d"evri~:cj harekete akla gelel:•ilecek -~.ler ki:5tulüğii 

JG2a(-. i;;:ıe::ıjn ~·cı}ında ,sjzler ge:ec8:.:t1niz.~metdn:Jevrj:ıı a:nlayı·~ı, 

Çalı:;ru:-, tcn·zı, ör;~.i t1 ~i~arası il ls k il er, i ttifaklar an ~ı ay ış ı, dost 

ve üi.işıı.ona bek1Q sorunl.orı tartışılacak oltll1saydı;lastJO!;i patla

,:ı·acak er·o··Ja s iz jn O :i nd i~:- in iz araba olacak tl.., Çünk'!.i tsrt1::ıma r-:·üade

·.:::ıe ·etjı·jlııHk hıte.ıe-:1. sorı..mlBr,.aynı ·zamanda,bölgern~z-ve KürJls

tart •ı o. bütününün dev!' i. ne i hareket jne il i:;ık jn soruı1lurdl.~ ~mt1 j 

:::erçe[;1 kcvrayablldinlz mi? Aklı beş karış havada olan PKK'li 

·;)aylar :ı ;ı~ ız, ~a~d).•ılarıınız •• 
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:inızaya açılmak istenen bildiriye imza atmak sorunuda,ayrı 
bir tartışma konusu.Her örgütün ve partinin perspektifi onun ey
l~nini tayin eder.Tıpkı sizin perspektiflerinizin,I~ak KDP ile 
iŞbirli[:;i iÇine girmenizi arnrettiği ve Irak KDP'nin iranla olan 
iŞbirliğine ve bu işbiı'l iğine bağlı olar.ak,KUrd i atan halkına yap
tığı saldırıları benimsedieiniz gibi.Ayrıca herkes kendi peRs
pektifinde dost gördül!ü güçler i,güçlend irıneye çalışır. Tıpkı s iz in 
perspektifinize göre,Irak !G•P'yi her eylernirıizle güÇlendir:ııek is
tediğiniz gibi. Bundan dolayı da,Beşl i 'nin iÇinde varolan 1lrgUtle
rin perspektifleride doğal olarak onların farklı farklı eyle:rU.er 
iÇin<' fOirı.ıesini ss~layaczktı.~i:ıe.>·atte öyle oldu.Beşli'de bir kı
sım güÇl9r,bildiriye ~nza attılar.örneğin,Ala Rızgari ve ~KSP 
atı:ıadı.iıııza atmayan iki BrgUt-:lnde farklı farklı gerekÇeleri var
dı.Bundan dolayı,Ala Rızgari'nin imza atmamaaının nedenle~ini 
kısaca aç;n~kta yarar var.Bu nede<üer,AR y1lnetici1erlndeıı aldığım 
bilgilere dayaa<naktadır • .4la Rızgari,KYB'nin Irak merkezi otor<ite-
,sj lle· sonuçl,'mdırm~k jstediti otonorııi görüşmelerjne karryıdır.l3u 
uzla~m~yı 1 devrjmci bir uzlasma gBrmemektedir.Bu uzlacıma,lJ.n,Irak 
merkez i otor i tes jni güçlend irece!Sini-;bağımsızlık,deillokrns i ve sos
yal iz m kavgasına büyük darbe:: er vuracar;ı; Ira}.:' tak1 d€V:(} jinC i-demok
ratik muhalefet gilçler· ird ker~:ı- kc.ı-'}ıya ş;etj:cerek,demck!.•asi Ye ,:/urt
sever safları zayıflotacak Çatı<oma:tarı derinlestirecet;i c;örU~:;,ıde-
dir;:lu perspektifleri ile KYB ile karşı ttır.ilı~~un ,:anında,yıllar
dır Irak KDP'nin ya:ptlk:.erirl.:n zat'3!l.i!ır"aL:ıiıS:ı!1lıZ r·ji.e:trtler:! ta
:;ıya1'1 eylem :iÇinde ol.·.iu~wf.u:c. Tio..~.:ıda.-ı oi.~layı1a, Irak T\"'P pertir ei- tif

ler:i ile de eJkiJe·.: ol_Uu,Su :· ibi,~;ününüz ko~ullar:ı..ı:i·.JJ.a bir 3.ar.:;ıt
llk iÇi~ı:l·S:..'lir.:Su doğ:iultuda,:ız1...m "bh' rrıüca.J>:?1e tar:Thi •.,rardır. 

Y'l<:distau hareketinin geldi!;i aşamada,Irak Kürdistanında en 
etkin olan ve Kürdistan'ın di~er parÇalarını da etkileyen iki gü-
cün perspektjflerine karşı mücadele etmek ve sosyalist hareketin 
kendi anlayış Çizgisini kitleler iÇinde belirgin hale getirmesi ka
Çınılmaz ve dayatan bir g1lrevdir.Bundan dolayı,Irak KDP ~le atılacak 

imzanın,Irak KDP'yi güçlü kılaca/!ı bizim açımızdan tartışılmaz bir 
olaydır.Bundan dolayı,Irak KDP ile ortak imza atılmadı.Peki,devrim
ci-demolrratik güçlerle nasıl dayanışma iÇine gi-,.ildi?Ona bakalım: 
a)Bu g1lrüşlerimiz yazılı bir biÇimde Irak·Korrıünist Partisi'ne ile
tildi. b)GUndeme gelen uzlaşmaya karşı mücadele geliştirildhSosya
listlerin perspektiflerinin neler olacağı konusunda çabalar g1lsteril· 
di •• Bu Çabalarda devam edecektir, 
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revam edecek Çabalerımız,sosyalistlerin bağı:::sızlığına glllge 
düşürmeyecek şekilde olacaktır. b9i sınıfının ideolojik,politik 
dünya görüşünün arılaştırılması görevü.in,Kürdistan sosyalistle
rinin önünde oldugu bu tarihi evrede bunun büyük bir önemi vardır. 

Slz ise,yazınızda,bildiri sorunu ile ilgili olarak şö.Y].e di
yorsıınuz:"llçüncü olarRk,KYB l'laddam rej'imini kınayan blr bildiri

_ye imza koyıııa~acaklarını açıkça bel irtÜer.". Yukarda aktardıkla
rımızın bir kısmı bu sorunu belli yenlarıyle açığa çıkarmıştır.A
ma biraz daha sorunu aÇarak,Çarpıtmalarınızı açığa çıkaralım: 

Birincisl:Beşli'den' dört güç,yazılacak bir bildiriye imza at
m:ayacaklarını toplantıda açıklamadılar.Sadece, bu toplantıda,hemen 
bir bildiri imzalamadan yana olmadıklarını belirttiler.Ayrıca bll
diriye geÇmesi istenen konularda önerildi~Kararımızı,sonra ilete
cee,iz ·denildi.Demek ki, •imza atmayacağız• denilmemiş.Buna ra~en, 
toplantıyı izleyen PKK'nin üçlüsü bunu anlayamamışlar.Ya sorunla
ra şartlı yaklaşmalarından dolayı,dinlemeden yargılarına varmışlar. 
Ya da (ki,kuvvetli olan ihtimal budur) eski Çarpıtma ve suçlama 
hastalıkları devam ediyor. 

!Kincisi:Daha sonra yayınlanan bildiriye,toplantıda tespit e-
d ilen konuların tartışmasına PKK •_nin girıJlffJ gerekmezm ;iyd i?. Ama 
iŞine gelmediği i9in,onları tartıŞmGQ 1 getirmemişti_r.9ünku on
lar tartışmaya gelirae,PKK'lilerin maskesi düşecekti,Beydi toplan
tıda anlaşmaya varılan konular: l)KYB'nin Irak merkezi otoritesi 
ile uzlaşması kınanacak.Buna bağlı olarak_,aömürgeci devletlerle 
ilişkisi olan güçlerin devrimci harekete her dönemde zarar verdik
leri aÇıklanacak.(Bu sorunda Ala Rızgar;'nin önerisi:Irak KDP'nin 
bu konumu özel olarak bildir;de belirtilıııelidir). 2)Dostlarımız ve 
duşmanları.,,ız belirgin hale gEtlecek.Sosyaliat ülkelerin ve Sovyet
ler Birliği'nin dostluğu ıızel olarak vurgulanacak. 3)Hi9~ir yurt
sever ve demokrat gücün egemenliği altındaki alanlarda,başka ör
gütler;n Çalışmalarına müdehale atmiyecekleri ve yurtsever güçle
re s ilah lı saldırı iÇine girecek güÇl.erin karşı alınacal1;ı (!ız ellik
le bu nokte,PKK'yi tirkUtan nokta olsa gerek.Çünkü yarası olan gocu
nur.PKK'nin ve dostları Irak KDP'nin yarası oldugu iCin en fazla 
gocunan onlar olmuştur.Ama bu eylemlerini teşhir etmeye devd ede
cel1;iz.Gocunan,gocunur) ••• 

Uçüncüaü:Daha sonra bildiriye,KUK ve PPKK'nin imza atmasıda, 
galiba PKK sorumlularını utendırmıştır.Çünkü söylediklerinizin 
en iyi teşhirini birde onların bildiriye imza atması saıısmıştır. 
bilemiyorum,burnunuz kokuyu aldı mı? 

... / ... 
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Ayrıca sizin yazdıklarınızdan,Ala Rızgari'nin temsilcisi 

arkadaşın söylediklerini izlesak bila,sizin Çıkardığınız so

nuçları Çıkarmak mümkün değildir.Ala Rızgari temsilcisinin 

şöyle dediğini eöylüyorsunuz:•Tartı~malarda uelüp Çok önem

lidir,Yekiti aÇık,CUD.nedir? Irak KDP·-bir katliam yapıyor ve 

fakat CUD'ta hiÇbir açıklama yok,Bir halk-gidiyor_ açıklama 

(aiz tavırda anlayın-Tn) yok,Biz bir ittifaks k(r§ı olalım a

ma dit;erine değil,bu olamaz,Biz bu :yönlü bir bildirillin yyın

lanmasını ietemiyoruz._(abÇ, )• Toplantıya katılan Ala Rızgari 

temsilcisi arkadaşın konuşmasından anlaşıl dığı gibi,olumsu~ 

luk iÇinde olan tüm eü9lerı teşhir etmeyi önüne koymuş.Doğru 

devrimci bir çerçevede sorunlara yanaşarak,meselelere açıklık 

getirffieye Çalışmış. Çünkü, tek yönlü b ir b _il d ır iıı:ln yayınlanma

sına karşı çıkıyor,Aktardığınızdada anlaşılacağı gibi,bi1di~ 

nin yayınıanmasına karşı dağil,Bir bütün olarak,Irak ve Irak_ 

Kürdistanlı örgütlerden,düşmanla uzlaşma iÇinde olanların teş

hir edilmesini iÇeren bir bildiriailı yayınıanmasını öneriyo"r, 

Yani sizin gibi,tek yanlı ve ırak KDP'den yana bir tavır öner

miyar. 

I-KSP'li arkadaşın konuşmasından sonra,şu yorumu yapıyor

sunuz:•Besbelli ki böyle bir geli~me 1Çinde,tartışmalar son 

derece sertleşmiş ve çıkı:ıaz içine_gırmış oldu ... " Devamla;"Böy

le bir ortamda tartışmalar sertleıımiŞ toplantı çıkı:ıaz iÇine 

girmişti.Daha doğrusu ikinci egilimin temsilcileri tarafından 

bu durum bilinÇli olarak ysratılmıştı.• 

Sizin ikinci eğilim olarak kastettiğiniz güçler:AR, T-KSP,_ 

KUK ve PPKK olsa gerek.Şimdi soruyoruz:böyle bir tavırla top

ıantı Çıkmaz iÇine girmişse,niye o an toplantı başkanı toplan

tıyı kapatmadı da,sizin yani p:cr•-:ln temsilcisinin konu<;<masm

dan sonra,toplantıyı kapatma ihtiyacını görüyor? Buna cevap ver

me gereğini görmemiş Serxweb0n'un yazarı.Çünkü olayın öyle 

olmadığını en iyi kendiside biliyor.Oysa sizin saldırgen ve 

tutarsız g~rilşlerinizden dolayı,toplantının Çıkınaza girdiği-

ni blltun Kürdistanlı güçlerin ve toplantıya katılan g!lçlerin tem

aıleileri · itiraf etmektedirler,Ama sizin kulaklarınız sağır, 

Körlük zaten mUzmin hastalığınız,Haklı olarak diyeceksiniz:Kör

lerden ve sağırlardan çok az şey bekleyin.Onların kırıp dökücij. 

olduklarını bilmeliainiz.Bizde bunu biliyoruz.Ama bizim sağır 

ve körlerimiz,kendilerini yerli yerine koymadıkları iÇin,ealj)-

na soluna boyutlu zararlar veriYorlar •• 

Sizin kendi yazınızda aktardığınız,PKK'ı\in temsilcisinin 

görüşleri çıkmazı izah etmektedir,Sözlerinizi djl:lnizden ak-

••• 1 •• 
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taralım:• ••••• KYB'n:in Saddam rejimi ile iŞbirliği bir ÇiZginin, 
·bir anlayışın sonı;.cud.ur.Yani ortada bir ç;zg:in:in iflas etmesi, 

iŞbirlikçHiğin aÇıi!a çıkması olayı vardır.Bu Çizginin Kürdistan 

ulusal sorununu emperyalist-kapitalist sistem iÇinde •çözmek" is
teyen işbirlikÇi bir ÇiZgi olduğu açıga Çıkmı~tır •••• • Temsilcini

z in görüşleri orıııia durmuyor. İdd ia'lar ileri göt'Jrültiyor:" .!kinci 

-tıir l"tısua olarB.k KYE Saı.lciamla iŞbirliğ:ine giderken bir anda ve 

yanlız başına gitı"edi.Bir yığın ili"?ki ve ittifak iÇinde gitti." 
Yukardaki alın tıua görüldüğü gibi, KYB emperyaliZmin ;ş;, ;rı ;ırç ı-

31 :-lo~ak görlllüyor.Ve KYB'nin yanlız başına ittifaks gitmediği-
n i, i! ir çok ilr<;ü tl e i ttjfak ve Hişki iÇ inde g i tt iil; ini söylemekte. 

Ve y.iııe,PKK temsilcisi eıynı kon.uşmasında,bu örgUtlerm dörtlüyü 

ohc turan örT'itler oldugunu söylüyor.Dörtlü'de yer alan örgütle

rin rl:.i:der oldutunu :o erkes bilmek te. Tekrardan bilince çıkarırsak: 

rc.:n, tra.'1 X:DP, T-r:m:,sK..tDP •• 

Konu<;ım;?ıe:ıııız bu konada şöyle diyor:"Öylesi bi".r ittjfaktan göz
le-nCi olan iirct:tler var burada (IKP,SKP) .Bu örgütler mevcut itti

falı:Lı yararl1 c·i.maliıt};ıtıı 9.Çlklıyorlarmı? Yine bu di:~rtl~i itti:'aka 

ıı,, __ _ıı ~lar-at.· ;:;.ızey-Batı :cirdistan•ıia oluşturulan "BeşU•,giineyde 

:Jl1x- t~Jru:.an ır-açı;,;.rı (Burada kas te(:. ilen itt1fak:Suriye Kürd.istanında 

h' (;rdt tur. ı 978 'lerde olu~ tur<lu(iu i tt i fak tır.Bu ittifakln iÇ inde : 
S'J.r:is.e f,;:: __ :ı·tleri Sol Parth~i,Suriye }(i;rtlerj :Deniokrat Partisi,Suri

_}e ::;:ri.leri Herici De--.ıckrat Pa-~tiSi var-Yn) vardı.Soru•·dlu 5rg'~t-

. •.:r bu.nl a:c-ın da~~lldl:~:.llll UÇJ. klıyormu'i n • 

Xo:ı:Hı;ı::!:!CltllZltı. fJ-rii;:ler.i aÇık.KYE'nin euipeı·yaliz.nin i':'·:bjrlik
';isj clr-.re:i(, j.;;1r.ini aktı:ırt:J:2ı,,·ız tüm örgütl.;rle ba[;ıntılı bir bi

·~-~:<t'ie SeJ:.:.ı::;;,·:la anla~tl~~ı~ı ileri sürtiyor.!smi geçen örgiitler.in du
rT,-_ı,lerı v-:.:: oJ.. .ı.~ turı.-.j_~Ja jtti:sklar kvm.ı.sund-a uz1ınca dur;,iuyo.r: .. ru.nu 

j"LLi.~~~-.:_c..;.~L-,t: '-~·i·~eE:<;::::: ~JjJ.jnü~ v-e f;IÇlL jtti::"aklor oldu.ğu;bu ittifak

ı~-J_:·ı~ı ;\.-:::·tc .. ;':U ITe çerÇeveleri kcn:.-.:sunda herKes bilgj sahibidir.Ama 

:j'tınıJ ~c;llrtel:irr.:ELer KY:J, Jsmi geçen b~ örgütlerin h2psinin iste(; i 

ve j"ttj::'akı .ile:Saddamla anlcr=;:P-cya oture:aydıtbu ör;ütler,bu itti-

,C; .. :-ca ;ü.!..'~-ı çı~:·;_.:...r,lcrdı.Eu l:.r:lt;lı başına PKK temsilcisinin söyleci.ik

lei':ird dışl~:ır ve ;yalan.lar .dteliri:teki bjr t<::!vırdır. 

Yu'ı<'?rü;:;ı aktarci.ı[:ıınız görii'llere kar:;ı ;~;eli<":tirilen tavrı yorum

;_~_,riı:.en ::;.::=yıe diyor:s;_.;..."l.uz:"Btt ;;;)·)zler ilzer:i:le,iplj;deri pazara çıka

··ı1~ış ol~'~ak k1,jkinci efjlJ.ajn te~:Bilcileri tarafır1dan kıyaillet 

'koı;u:ttı ldı. 

Hengi kıyame·tirı h:opartıldıe;ını gö::ıter:~ek iÇin, topl;:;ntıya gi
:ielim,PKY':ain tenısilcisj bu,yukarda aktardı~~,lt!lZ suÇlamalar:da 

bulunUu~·-tBn şonrcı, sözü ALA RIZG.'tRİ'njn terr:silcisi arı.:acıa~ al1r • 

• . . 1 •• 
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Konuşmasında: "PKK 'nin ·ıems ilc is in in getirdiği g6rüşler ve yap

tığı suçlamalarla tcplantı daha önemli bir yere gelmiştir,Za -

ten biz,başından beri sorunların bütün yönleriyle tartışılması

nı ıstiyorduk,Bu öneri olarakta sunuldu,Muhtevaeında birleşme:~ 
mekle birlikte,PKK'n;n temsilcisinin s<il:'ıLüarı detayları ile 

tartışalım.o.noktasında birleş iyoruz,Eger sorunlarm tartışılma

sına detaylı bir biÇimde girilmezse,alabildiğine olumsuz bir 
durum ortaya çıkauaktır, Buna meydan veremeyiz.PKK'nin temsil

cisi, birÇok örgütü emperyalist-kap Hal ist planların iÇ inde gös
terdi,Bu planın iÇinde olanlardan iki güçte, dörtlü çalışmalara 

gözlemOi olarak katılan,IKP ve SKP'dir.Bu ~nlamJa,bu güÇlerinde 
dörtlü konusunda açıklamalarda bulun:ııası tarihi bir sorumlu;_uk

tur" demiştir. 

A.R'nin temsilcisi arkadaşın konuşmasından sonra,telaŞlanan 

PKK tema ilc iS i, "yanlış anlaş ıldığını", "görüşler ın çarpı tıldiğı

nı" ileri sUrerek söz ist;yor,Kend is ine verilen sözde, ilk söyle
dikler ini aynen tekrar lıyor, Yan 1 durumu kurtarayını derken,daha 

çok bataklıga batıyor.Durumu açığa .Çıkarmak iÇin,A.R temaılei

si arkndeş tekrar söz alıyor.Kendi göı'i!şlerini dile getiriyor. 

Arkasından, T-KSP tems i c is i ar.kaclaş söz alarak: "PKK kendi pro
pagandasını yapıyor.Siz feodalların ve gericilerin yonında de-

i ilmi s in iz? Onlarla kolkala d<ı{;ilmis in iz? Daha devr ;,ne il erin 
kanları sizlerin elinizde temizlenmiş değildir •• Sjz eli kanlı

larRınız.Devr lnıc i dü.şmanlarısı"nız .Biz KYB ile dcsttuk.Biz im 
~._iostlu2umuz siyasi bir dostluictur.Sizin Ş.imdi düşmanlık yaptı
ğırıız KYB,s~zin evlerinizin kiralaL"ını !:)demekte.Oysa bizim böy

le bir şeyimiz de .)'Oktur, 
118 iZ devrj";nc i ler jn kanına bulaşan eller jr.jz i tetrıize Çıkarma

dan ve bunun hesalıını veL'n:ediicten sorıra,siZinle hiÇbir ittifak 

yapllma,racektır. 8iz Beşl; 'yede giramıyeceks.iniz". 

T-KSP •ı i ter. s ilc i· arkadaş ın, s izler in feodaller in, beyler in 
ve ger i cilerin kol tu2:unda oldui_iunuz i<:onustuıdaki göro!şlerine 

katılmamak :n:imkUn değild ;r.Bugünde s iz in o tavrınız devam edı,. 

yor,Sömtirgeci bir devletle (:!:ran devletiyle) ·işbirliği iÇinda 

Kürt halkını kı:ıtleden,Irak KDP ile ilişki iÇinde olduğunuzu·~ 
; ;ksr edebilirnda ini!"? Ama T-KSP'li arkadaşın Beşli güçler.i 
de ;ç;ne ·alan açıklaması doğru bir açıklama olmaz.Fakat siZ

ler, özeleştiri yapınadan,kend in iZ i temel. bir takım konular<\ e 
de~:;ştirrrıeden,Beşli ittifak iÇinde olınoyacağınız ;ribi, iÇinde 
olduJ.ı.c::ıuz ıttifı:ıiclardan da dışh;nT1ak zorunda kalacaksırıız.Bu

rıu ;yi görmal is in iz. 

. .. / .. 



Yazınızda A.R temalle is i arkad~ın :\:onıt~ıııfıııı i ll m a!Syled ikle
rinize bakalımı • ••• Ve bRylerımızıı!. a~l~;;ı.,Jı; jll'teıHkleri yine Un

lU A.R temaileisi formüle etti.Oıaı'kııde~>41io'rU1 ortada· emperya

lizmin bir pUnı var,ımi Çeşitli ft:tif~ıu-1.' :U't Sadd$111'ın yanı

na gitti.Bizi emperyalizm ın bir parçası. c>la~ giSrüyor.jtız:ım 
iÇin atlylenenler ne ise,KomUnist partiler;tı'd de dtlrtıil ittifakla 

n iŞ k i iÇ inde emperyalizme hizmet ed.en: gıaç lrJ.ii'iılı:moie g!SrUyorlar 1 

d iyerak gerÇağ i çarpı tıneya ortamı · pıot•'lı;• ·~,b iraz !ınce hesap 

sormak istedilli tKP'te aııınınaya lla~~iı.~~~-"'7< > • 
. ' .-· ,• •,1: '· • 

. PKK temsıleitıınm söy1edikler11'11 ~\tan" ~wrııııştık, o sıs;ı--
- .. { 

lenenler bilimeel ve objektif bir glızle ••~).~tU ı&"ıiınan,AR te ... 

aileisi aı'kadaşın Çıkardılı ısonuO:lRın 4~'.h,9b:lr &onuç Çık

maz .Buna raıaıc, AR temailc iBi arlo::&d .. ıA,•~i,.~ler :( çıırpı ttııım:ı 
ller 1 ısürmeniz, savun.ıluklarınıaın b11J'ilofi\4e :olıııadııınızı g6s t~ 

rir,Ya da aavunduklarınızın sahibi ol$~ak cllll'utııda dejtilSiniz.O 

zaman, e6yl fl'eeeıı;:ım şudur :$avunıtmıy•o.ır.l~·· .a,:1ıtm•k zorunda 
del!ilsmiz.Jler aavunm.ıyaeaklarınızı UerJ ~ıJanJ.zde b6ylaea 

sıkışırısınız.AR temsilCiSi hakkında ııtı.fleohA,Jnia tarnda siz m i

ç;n geçerli olur:Bir1lerine eıııınııııık•ıllı4ittıııc:t 1'0: &ibi pragıııa~ 

t:lll olan bir haraket iÇm,IKP ve SIP h*~*·* ıte;rledikler;lni top
lantıda açıktan savunmak olmaz.Anıa dıtU1al'll_-;.iataıÜI!inill1 s!ly

leme· <Szgiirlüğüntl. : kendmizde buluraunua.~. al.eb.ildiltne k8tu bir 

h~. ıki yüzlü Mr tutumdur. 

Sorunını ·kimler tarafından ı:anı'bWSiııu 49:ı.&e c;ıbrmak i<; m, 

PKK temsilcia ;nın konuşmanndan yola tt'k!lrall l:ıası eoı:ulerı sora:.. 

lım, cevabın.ı· s ize bırakalım. PKK teııuuıcıaı, 

a)KYB'yi emperyalist-kapitalist pl~nların çerçevesinde de~er

lend irmiyorıau? 
b)KYB 1nin,Saddam•la işbirli8ine giderken tek başına gitmedi~

ni s8ylemiyormu?Bunım bir anda olınadılını ve belli bir zaman sUre

emi 1Çerdilin1 a.l!ylamfltormu? 
c)KYB, Saddamla 1Şbirli2;ma giderkenıd6rtltlniln, beşli 'nin ve uç~ 

lii 1niln ittifakı ila gitmiş olmuyormu? 
d)DI:irtlU iÇinde hangi güÇlerin oldui!U bil1nmekte,G8zlemci olan

da,IKP ile SKP'd.ir.o zsııian,IKP ·ve SKl''nm ;yerinin naresi olacağı 

b n inmJ3:ormu? ·, 
V.b ••• 
Ayrıca, Sernab6n' da, toplantıya ketılan AR tema ilc iSi arkadaş 

i<;m si:iyl-ediğmiz sl:izler var.şııyla d;(yorsunuzı ·~ •• herşeyi dağıt. 
ması sonucunda_ ailesinden başka bir şeye karşı aorumlulu2;u kalma

yan birine ya de Ala Rızgsri temeileisina ya da daha dot,rusu 

' ~·' . 
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.U o Rızc;ari 'nin siyasi ı ider i, kedrosu,sempatizanı ,general i,aske
ri,her~eyi olan ve sadece kendi başına buyruk bulunan bir kiŞtl
ye aıt olabilirdi.Ve olarıda te,nı tamırıa bu idL" 

Yukardaki sözler,devr>i:ncj politf~{a,tan uzak ins.r,,·ıl;;:ırın kul .. 
1 anacakları sözler ola b jl ir.Bu sö·:; ler i sarfedea bayı.ınzırı Ala 

itızgarl'nin dünü ve bugünü hakkında lıil;~iler:ı:lrt.in olmedı!Sını 

söylesek do~ru olmaz,Eu sözler esas olarak,PK.R-'niı:i inkarcılık: 

ma~tıfg;ınd&:ıı kgj"nai..;:l;-nwıarttadır.ÇUr..kü :PIC~ ,kelldisi d.ışınıla ki'Tlseyi 

r;,ör~ııRme tt.stalı~~~_ı.n':l tu·L-_ıLnuş.l2 ~1•11. öııcesinde oldu~u gibi,I-2 Ey

lül sonraE:Jında da b-·J mantıi;ın ı davaı:ı ettirdi .E iÇ b jr yurtsever ,dev

rjmCi..i.örgUtUn K:iedi~t-o.ıı'Ja ·,l·nadığ:ı.nı ileri sUrı"lliler- 'fO hark•.-
:; in. da2ı1 rlı2.ınJ. p:copag;-ı:l(la ettj ler. Qysa-l!.i ~ j tl eler jÇ inde yap

tıklcırı ile,her ~'anıyla teşhir olan .!?fJ( id i. Yaptııı;ı olumsuzluk
ların Ylllarca iZlerinin sn;mneyeceğit1i bile hlle,tersj ~j;ta s
yon ve propad;anda sürdtirr.1ektende gerj kal:nıyorsunuz.Döniip ken

din~ze bakın. 

PKK. sözcüaünün,Ala Hızgeri 'Yi bir kiş i sayınak,Ala Rızgeri 'yi 
tanımamanın ve ./aptıklarını bilmeınen:in de bjr sonuc·ıdıır.l2 Ey
li.ll 3onr&Al \..,.H :::ı·-1~ai'i 1 n:iı~ konumunu ~rdjstan•ın dört parça

Bındak i güçler bilebil ir durumdadır. iesl im etmek gerekir ki, PKK' 
nin konumuda bilinmekte.Ama bu konumun ne olduğunu:beanlı yu~t
severlere ve Dean Kürdistanı halkına aormakla açığa Çıkarmak da
ha kolaydır .Halka saldırı konumu,Barzan i kardeşler in yanında bir 
devrimci baş kaldırışı,Humeyni hesabına bastırmaya Çalışmak •• 
Oysa Kürdistan halk~,Ala Rızgari'nin ~an ve Irak Kürdistan'ın
daki Çalışmalarını çok iYi bilmekte.Kimlerden yana dost ve kim
lerden yana düşmUn olduğu bütün yanlarıyle aÇığa Çıkmıştır.Sizin 
koltuğunda olduğunuz Irak KDP,tran Kürdistan'ındaki belli böl
geleri (Soma-Bradost•u),hemde kurtarılmış bölgeleri yurtsever 
güçlerin· elinden almak iÇin tran aBmürgecileri ile saldırıya 
geÇtikleri zaman;Ala Rızgari Kürdistan peşmerg&leri ile omuz 
omuza ülkesinin kurtuluşu iÇin mücadele ediyor ve kurtarılmış 
bölgelerin,düşmanın ve onların işbirlikÇilerinin eline geçme
ınesi iÇin·savaşıyordu.Ve yine yakın dostlarınız olan Irak KDP, 
tran sömürgecilerine rehberlik ederek,ülkemizin Irak parçasın
da yeniden iŞgale hizmet ederken;Ala Rızgari,Güney Kürdistan' 
da Irak ve Irak kürdistanı halkıyla birlikte,T.C'nin yaptığı 
saldırılara karşı aavaşıyordu.Bunun yanında,GtRDiBIBJS savaşı 

denilan savaşta, tran ve Irak'a karşı/ikicepheden savaşıyorlar
dı.Bu savaşların ikisi,l983 yılında tezahür eden savaşlardır. 
Yani üzerler;nden yıllarda geçmiş değildir •• Buna rağmen,PKK 
en basitinden bunları görmiyecek kadar inkarcıdır.Bilmiyor-
duk diyemezsiniz.~unu PKK'nin yetkilileri aynı alanlarda 

••• 1 • • 
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izleme olanağı bulabiliyorlardı,Kasım 1983' te siz :in sorumluları

nızla yapılan görüşmelerde: Ala Rızgari ile güç ve eylem birliği 

yapmaya,cephe yapmaya hazırız diyordunuz,Eğer böyle bir güç yok

ea,onlarla niYe bu tür Çalışmalar ~Çine girme gereği görüyorsunuz, 

Aslında o zaffianda,söylenen~lere her zaman ki gibi inanmamıştık, 

Ama belkids olumluya gidersiniz diYe Çaba gösterdik,O Çabaların 

belli ürünler verdiğini düşünüyorduk.Ama ne gezerkil •• 

Evet,toplantı bittikten sonra:toplantıyla ilgili olarak,KYB 

ile Saddam rejimi işbirliginin kınandığı,örgütlerin isimleri verı-· 

lerek basına sızdırılrnı~ti,Ams bu en başta messlenin çarpıtılması 

id i. Ç'1nkü, toplantıya katılan güÇler,daha bir görüş birliğine vara

mamışlardı,Sadece kendi görüş ve önerilerini sunmuşlardı.İkincisi, 

sorunun basına aktarılması iÇin,alınmış bir kararımızda yoktu.Ya

pılan iŞ,siyasi ahlAka sıgrnıyordu,Bundan dolayı,bir kısım güçler: 

cmı iÇindeki güÇleri ve özellikle IKP ile I-KSP'ni eleştirdiler,O 

dost güçl~rde,yapılan iŞin yanlış olduğunu belirttiler,Ve basına 

kendileri tarafından herhangi bir açıklamanın yapılmadığını söy

lediler, 

Durum bu iken,bakalım SerxwebQn yazarları bu meaeleyi nasıl 

koyuyorlar,ona bakalım. 

"Resmen yapılan bir toplantı haberinin basında yer almasından 

korkmak ta ne demektir? Bundım tartışmasız bir biÇimde Bağdat' taki

lerden korl<ıüduğu sonucu Çıkmıyormu? Bu durum Çok aÇık bir biÇim

de baylarımızın iŞbirlikÇiliğini ve yapılan işbirlikçi uzlaşmada 

kendi parmaklarının oldutunu göstermiyormu?". 

Bu sözler,Çarpıtma sanatında SerxwebGn·yazarlarının usta ol

du[unu bir kere daha göstermistir.Bunun ötesinde,kaba bakış açı

sının en kabasını ele vermektedir. 

Birincisi,yapılan toplantıda resnd sonuÇlara varmadan,resmi 

sonuçlara varılmış gibi basına açıklamalarda bulunuluraa,buna 

karşı Çıkılır,Bunai<arşı Çıkmak,KYB'den dolayı de!',ildir,kendi 

örgüt perspektiflerinden dolayıdır.!Kincisl, bu tavır siyasi 

ahl&ka sıt~az ve güçler arasında güveni sarsar,Eunakarşı çık

mak ve elest;rm&kte,KYB'den dolayı değildir,Ukesel bir tutum

dur.Uçüncüaü,basına eğer ·adam gibi verilseydi,kimse karşı Çık

:nazdı, Yan i toplantıda söylenenlerin ve ileri sürülenler in hep

sinin basına sızdırılmasında,ilkesel olarak bu örgütlerin tu

tumu zedelenmezdi,Oyaa öyle yapılmamıŞ,birileri,k~ıdilerince 

bir açıklaı.1ada bulunmuşlar.Elbetteki buna karşı çıkılır.Ama top

lantıda söylenenler in tümünün aÇıklanması, s· iz in ve dostlarınız 

olan I-KDP'nin iş ine gelmez. 

... 1 .. 
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Kaba yaklaşımınızı bir başka sorunda işletarek,cevap ~: 
vermenizi bekleyelim:Irak KDP,~anla işbirli~i iÇindedir.Bu 
iŞbirliğinin sonucunda,~an Kürdistan'ına ve Irak Kürdistan'ı
na asldırdı,saldırmaktadır,Bu,halk ve devrim düşmanlığıdı~. 
Sizde yani PKK'de,Irak KDP'nin stratejik dostudur (onların 
deyimiyle).O halde PKK'de ~anla işbirliği iÇindedir.~anls 
iŞbirliği sonucunda ~an.~an Kürdistanında devrime ve halka 
düşman bir güÇtür.Hatta tran yönetimi hızla emperyalizme kay
maktadır.O halde Irak KDP vasıtasıyla,PKK'de emperyalizmin 
yanına ka3~aktadırl Bilmem sizin mantıeınızla,durumunuzu Ye 
geleceğinizi kavradın'ız mı? .l:laşkıasına Çuvaldızı batırmadan 
önce,kendinize toplu iğne batırmayı bilmelisiniz baylar •• 
Yokaa eonuntiz daha kötü olacaktır. 

Sizler başka güçleri Londra,Parıs,Stockholm,Bağdat yo
lunda oLuklarını Heri sürüyorsunuz.Bu yollardan biri ha
riÇ,diğer yolları en iyi aşındıranıardan biri olduğunuz a
Çık.Bunu inkar etseniz b ila, Tahran yolunda · . ·. olduğunu
zu .inkar edemezsın·iz.öyle de11;ilmi PKK'li kardeşler •• 

zara" 
G!SrUşlerimi bağlarsam:Sizler,dün,halka ve devrime/veren 

yenlışlarımzdan dere, çıkarm:ı_Ş değila in iz, Giderek dünden da
hada ol•euza gitmenın emerelerini gösteriyorsunuz.Kendiniz
den başka yurtaeverleri,devrimcileri ve güÇleri g!Srmeme has
telığınız devam ed·iyor,GerÇak dışı mentaliten iz i derinleŞti
riyorsunuz.GerÇek dışı propagandalar& başvurmanın 
emekÇ1 halkımıza ve devrimci harekete getireceği bir yarar 
yoktur,Tersine zarar verir,umudu ve güveni kırar.Giderek bir. 
d!Snem sonra,gerÇeğe dayanmayan propagandaların açı~a çıkması 
Ha birlikte,kitlelar :inaanları,öre;iitleri bir kaşık suda bo~
maya Çalışırlar.o zamanyanlışta yapmış olmazlar.SiZde gerçek 
dışı propagandalara başvurmayı ~attat haline getirmiŞainiz.Bu
nun sonunun iyi olmadığını en iyi sizin pratiğiniZ göaterıı
yor.Bugün ~an Kürdistanı, !l.Urkiye Kürdistanı-halkının PKK'ye 
nasıl baktığını herkes çok !yi bilmektedir.Bunu,aizlerın ~ görmesi gerekir.Yoksa aonunuz,"yıkımın yıkımı olur". 

Yanlışları teşhir etme ve olumsuzl~klara karşı mücadele her davrimcinin,soayeliatin görevidir. anlışları ve olumsuz
lukları yeneceğimiz ve halkın aleyhine olan tutumları alt e
dece~imiz ,inencıyb. ilerlemektey iz., 

Selam ve çalışılıalarınızda başarılar. 25. 5.1984 
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MERKEZ KOMİT];l'll.İZ.İN OWNOMİ tlZER.iNE GÖRIJşMl!:S:t: 

rr:t.erequ lU PEIHL.f'.H!i~ llQI.!!SJSL s~s~Iqsıq ~~.P~HL" 
q~S.f'SIJ 0 gB~l ~SJldillSJSL !!~6LlU6 .f'BL"'Iams SÖ.f'7"Q O,tNLnmq&'CSU"WK 

CSIJ"lllJ{ ,ml~ ' • • •:j nps .f' J asi "'9L <!JliJq& 'XXI" 0 .f'IJLJ'IlllllUqS'CI!ll'eA XlJI.• 
,Ş_:Kürd istanlı güÇlerin bugünlj:ü toplantısı ve asıl sorun durı~to 

munda olan,G.Kürdistan•daki otonemi sorunu üzerinde tartışma 
açıyoruz. 

;ı;_:ccııı 'un yııpmış olduğu, Irak' tak i yan i otonemi sol'Ullunun tar
tışma toplantısı;henüz toplantı Çağrısı yapan güÇlerin nasıl 
bir gündemle karşımıza çıkacakları belli olmamakla birlikte, 
genel olarak Irak' tak i KYll'la Irak rej im:l arasındaki otonemi 
konusundaki andlaşmalarını doğru olup olmadığı,haklı olup ol
madığı gibi· bir perspektif ve gündemle toplantıyı gBtürebile
cekler ini tahmin etmek mürrıkün.Esas olarak,toplantıyı düzenle
yen bu güçlerin (CUD'uiı) genel durumunu ve de KYll ile olan es
ki Çelişki ve Çatışmalarınıda gözBnüne aldığımız zaman,CUD'un, 
KYB'nin bu son oluw.suz durumundanda yararlanarak,eskiden be~ 
söyleyegeldiEi şeyleri,tescil ettirme (bir yanıyla) Çabası 
iÇinde olacak. Tabi ki, toplantıda konu genel olarak," otonemi 
oım,;kla birlfkte,CIJD'un yukarıda belirlediğim perspekti!te, 
bor biÇiiT~e tartışma gBtUrma ve sonuçlandırmak isteyecegini 
tat,min etmek rnümkün.Dolayısiyle bu toplantı ile ilgili yakla
şıınırr.ı>~ı belirlerken,toplantı düzenleyici tarafın eğ~imin1-
de iyi tespH edip,ona uygun ic'!ktiklerl~ toplantıya gHmenm 
yararı vardır.Çünkü,hem konu önemli ve hassas;KUrdistan dev
ri~Ci hareketi açısından dönem hassas ve da KUrdietani birÇok 
ör5Utün böyle bir toplantısında Çıkaçak olan sonuçlarda Bnem-
1 i ve ora.'ldada etklleyici olaca;;ı:r.dan,hareketimiz inde bu top
lantıya karşı hassasiyet iÇinde olmak durumundadır. 

~nüm~zde iki sorQ'l var;Ira~ Kürt hareketinin geldiği evre 
a~ısından. 

Bunlardan biri:dünden beri tartışe geldiğimiz otonemi soru
nudur.Otonominin ulusal kurtuluş hareketindeki bir çBzUm o
lup olmadı(ı veya çBzümse nereye kader bir ÇBzU.m olduğu me
sı:üesi. 

:lloncisi: 1975'den bugüne değin,Irak yurtsever hareketleri 
iÇinde radikal ve anti-emper.)•aliet,"sol" kanadı temsil eden 
Y1lK'nın son geldi/i:i durumun değerlend;r;lmesidir. 

CUD, bu toplan tıde :Bence, saydı(lıın bir ine i durumu tartışınaya

caktır,tartışmak istemeyecektir.Çünkü,kendisi de otonemi aa
vuna.'l ve ırak Kürdistan'ının ulusal hareketlerin Çözümü ;ç~ 
yıllardır onlarda otonomi talebi :lle mücadele ediyorıar.Hatta, 
bu aon dönemlere bir gBz attığımızda otonm1 şiyarını aşmaya 

... ; ... 



-46-

çalışan CUD de~il,yine bugUn otonemi iÇin rejimle an
laşmış olan YNK olmuştu, 

Onun iÇin,C'JD'un esasta otonemi şiarını ve buna.uygım 

stratej in :In ve mücadelenin JI'Urd istan··ulusal kurtuluş 

mUcadelesinde,nihai çıızum olup olmayaca~ı veya nasıl 
bir çözüm olaca~ı konueunu,tartışmak istemeyecektir.El
betteki,bu toplantıda,bu iki konu bir ara<i.a (otonoır.i ko

nusu ve YNK'nın son durumu) tartışılmadığı zaman,Kürdia
tan ulusal hareketinin BnUndeki sorunlar aÇıaından,doğru 

sonuçlara varılamıyaca~ını görmek mümkündür. 

~nce CUD şunu yapacak:"YNK,Seddamla anlaşmışıbunu böz 

esk ide. de söylUyorduk.:llolayısiyle do~ulandık,ş imd ide 
hepinize dUş en görev, YNK 1 i mahkUm etmektir" biÇiminde · 

soruna yakla,ıacak,Elbetteki YNK •rıın,Saddam rejimi ;le 

yaptığı anlaşmanın ve gelecekte değuracağı ol•>mSU'- so
nuçların neler olabilecet;ini tahmin etmek mU!&kUn.Bu nok

tada, YliK ele') tir Jlmel id ir.Eleş tirilecekt ir.Fakat, YNK •na 
yönelik asıl ele~tiri,otono•nj sorununun Kürdistan ulusal 
meselesinin nihai Çözümü oıup olmadıltı konusunda onun 

stratejik aalayışına yönelik clacaktır.Zaten Y]K'nın 
son duruı.ıunu ve iÇine gird ig;i ysnlı:;lardan dera~Ler Çı

karr.wnın yolu burdan geçer.Elbetteki böyle bir ele§tiri 
perspektifi,otonomiyide savttnan diğer güçleride kapsar. 

Onım iÇin,C'JD böyle bir perspektifle ve böyle bir pers
pektifin sonoıçlarıyla bu toplantıyı eötürmek istemjyecek

tir.Yalnızca da,CcoD•un, tal".ain edebHececiıaiz perspekti
fi ile toplantı eğer aÇılıp,sonuÇlan:ırılıraa,bunım da 

genelde Kürdistan hareketine, özel olarak Irak KürdiS• 
ten· :Jlusal :Cnrtulu ... ~ !!ar-eketjne yara-r: ._:etirmeyeceE;j, tah-:

ribatlar yaratacaeı ''~ eıı önemlisi Kürt ulusal kurtuluş 
hare;cetı iÇinde sa.;\ ı:;üçlerin kitleleri ke odi peşine tak

ma konusunda yeni :propaganda arac1 ed lnecekler jrıi de 

eör·1if'k: .gerelı ir. 

"!J;ılıa ı:;n:oe'1.citoplant.llarda l·,~: e[;;i!.L1i .... ·;~.:.J.rı; ·:;~)~·: ·:·L ı·.:ı;:,a 

k~tılmak gerekir, Ancak, to-, lc.ntının yukarıda anlo ttığı m 
b :iÇ irıı<le gel jşebil ]ce:;jn i de gözönllne c.ılarak,ona uygun 

toplantıda tc.vrımızı ·koymaya çalışmalıyız. 

Aslında böyle bir torlantı,aynı zamanda Kürdistan Ulnsal 

Kurtuluş hareketinde yer alan Çeşitli sınıf ve tabakaların 
tema ilcilerinin karşı-karşıya geldigi bir zemin (platform) 
olduğunuda görmek gerekir,Başka bir ifade ile KUrdiat.n 

.•• 1 •• 
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Ulusal Kurtuluş Hareketindeki sağ ve sol güÇlerin karşı-kar

şıya geldiği bir platformdur.Dönemi değerlendirdiğimizde ve 

YNK'nın yarattığı sonuçlar aÇısından sol güçler,bu toplantıya 

dezavantajlı olarak giriyorlar.Her. ne kadar özellikle K,KüP. 

d i atan hareketlerinin otonomj konusundaki genel siyaseti bi

l inmekle birlikte,onların geçmişte CUD'a karşı YNK'nın siya

setini deatekiemiş olmaları bu to~lantıda onları CUD karşı

sında dezavantajlı bir duruma aokmuştur,En azındsn,genelde 

kitle düzeyinde ve s ••• platformunda bu böyledir, 

CUD,bundands yararlanmak isteyecektir.Ama şunun altını Çiz

mekteyarar vardır:Eugün sol güÇlerde ve hereketimizde YNK'nin 

gelciiği son duruıı:u (tam net olmamakla birlikte) eleŞtirmek-. 

dirler.Fakat,CUD'un veya genelde sağ güçlerle,sol güÇlerin 

yaptıkları e leş tir il er in Çal:ışma noktaları (eğer bil ims.el 

olarak değer~endirilecekse) çok azdı;:, İŞte bir anlamda,cım, 

yapıla gelen elestir ileri kendi potasında ve kendi anlayışı

na uy@:uı: o larak b ;ç imlend ir ip,kHlelere sunmak isteyecek tır. 

Ealbuki,svruna bUazca tHizce yakla~tığımızda,gelecekte 

kjtleleri yönlendirme v~ bilinÇlendirme,giderek doğru devrim

ci stıratejik bir hedefe yöneltme konusunda,bir ol,·uya yapı

lan ele'tirinin (hele hele bu konu,otonomi v,b, gibi konu

ları iÇeriyorsa);doğru ve yanlışlığının ne kadar önemli ol

duğu veya iÇerik olarak hangi anlayışla yoğrulduğu masele -

sinin ne kadar önemli olduğu açıktır.Onun iÇin,burda iŞaret 

etmek istediğim nokta şudur:Son dönemlerde sağ güÇlerde YNK'~ 

eleştiriyor.Sol güçlerde YNK'ı ele~tiriyor,Eu iki kanat ara

sında,gidip gelme durlli~unda olan güÇlerde YNK'ı aleştiriyor. 

Ama k;tle düzeyinde,bu eleştirilerin biribirinden ayrıştır

ması sağlanmamıştır.Denilebilinir ki,halk iÇinde sağ güÇlerin 

el.eştirisi yaygındır,(Eurtunda nedeni,onların daha fazla im

kan ve araçlara sahip olr,asıncinn ileri geliyor).Bu durum,sağ 

güÇlerin geçmişten günUmüze,Kürdistan U.K,Hareketinde yap

tıkları birÇo~ yanılışı son dönemde YNK'nın yaptığ~ bir yan

lıala kapatarak,kitleleri,yeniden kendisine Çekme tehlike

Sini gündeme getirmiştir bence.Eu tehlike 1Urkiye ve Suriye 

Kürdistanında daha büyük boyutlarda olabileceğini tahmin et

mek mümkün.Sol güÇlerin bu Irak'taki son otonemi olayına yak

laşım ve perspektifleri ve de YNK'a olan eleştirilerinin fark

lılığı kitlelere kavratılmadığı stirece, bu sonuçtan sağ güçle

rin yararlanacaeı~ı kestirrnek mümkündür,Qünkü,gerek örgütlü
lük açısından ve kitlelerle yakınlık aÇısından,bugün Onlar, 

bizden daha avantajlılar,Onun iÇin,bugünkü toplantıda sağ 

... / .. 



ve eol ClfW,:ii••Jııl•ce .YNK'nııı Irak ile yeptll:ı. o
tonoaii u\ıiılr*i:aıll'ıiı -ıı~ler:ı.yla yetin .. ıer "ye sonuç
lu ilser ... ("'"* t.irarlenen aoıııı.ç el~t1riler) ' -, Jc -',w' ':.-'•, ._;:""- '-', _,· 

111:rl•na1ull!f$th 4u bir kapaaıııd.a b:lrl.'.faeler dahi 
bıı.ılden .-ı/~~- _deha çok yarulanabUec~in1 Jı:ea
t:lrquılı: ıiı~~lff\e hele bir kaç cümleyle birleşilen 
ıionuçlera.-.U'I:l.elere aÇılada bir durum olur.a (bildirj 
v .e_ •. bil ..n JÇ iJI} bımwı yukarda anlıı ttığıııı askıncaları 
dahada &ltÇltJUlU'eeeğin:l görmek gerekU',ÇUnkU bu koıııı-
4a. dit~ıı.: -~ Y"eleştiriler1mia !tt itlelerin ve ei
yau &UU.rut •1 ~e geÇmed iği sürece herkes in aadeıa 
(btldirJJ'ı ~aW~~:t'Uil) bu. belge al tıruııııı:ı 1ıııeıılara 

. bakarak kei4ma ~ııi:ı sonuçlar çıkarabileceği ayrıca 
geÇmiş W. _..,Cfi9~er:ln bu konuda alabildiğine fırsat
çı davran~ml•:hııeaba katıııak gıırekir. Ve bu konuda 
da bU ~8 ntı:e ~lmak ge:re)<U', 

.§.::ıııi gij~~~#l aaııt 1:5 • te sona srıııeııı gerııkl:I.B ir 
ııaiıttır ı ~-- 1ı;QJıJ1Şuyor,Normal · olar_ak her arkada
ş :m "b.U' ılailf. kofı,Wi~a hakkı ver,Bundan dolq:ı., eüıe 
ııyarlllll'4l#~iıJ~a1 gıırekli. !l.'opulay:ı:n. 
!=O ıaı~ım~,j~_ler1m1 lı:ıse keaeyım. 
öyl~•ıtıt.lıi'fı~etJmiıı: bu toplanhda Grıcalikle .·ge-, . - -,--. '- '.' . ::··· _; . -~----· .-• __ - ' '. . ' -

neJ. ol~;_;.-·-.~utıııı Uluaııı .ll.urtuJ.ut Hareketinin 
ve gliÇlııl'jjl'flti'id"UN~.:Jn: bu yana dtvam ettird:tkieri siyasal, 
ideolojik y--~~~H.k görüşlerine ;yönelik e;örUş açmall 
va ;trak• ta·ll!l~ aoıı. durumun bunun aonu9lar:ı. oldu~u 
belitt:ııı•ı#~•l'j't ... rlend,irmey:l bu umin ilaarinda ya
pılabile~~-i.~cYilı; bu zıım.tn Iberinde sorunu de!!e:
l!!lld trıııeY• ""lı~ :w.~~w;da doğru sonuÇlara varaca
ıımız elltl ..... i1C;i;ıi•8e it güçlerin ve CUD'un buna. pek 
yanaşaoalc1Uci.1ıi .tıiıı,~ etıııiyor1.llii.Ancak toplantıda fark
larııaıiııı n!JlU' <:>id""' ordski styaa:t güÇl&r açısın<Bn 
an1aşı1ai'tlffol"tılir~4ı bunun daha olumlu olacağı a<;ık
t:ı.r.l!\1 lf-i~i'iftff' dll•-rilldıı otonemiye yönelik gıınııl e
leştırnwiır ik$ l'.ııtııtıda ve farklarında ortaya c;ı
kac~:mı 8aiıııyac•1tt:ı.r.Sosyal1atlerin eleştiri pers
pelı:tjf tylj-jaJ gUçl.rin e leş tir 1 perspakt:U' :1 arasın-
dak 1 tulı:ıat·'·lı1ı: s iyaai güÇler düzey ine Çı

"'aıı:tetıjı\1 de!!erlendirıııeainde (kitleler dü-
zıı;ır:lııdt~)olurllıı· · atılınab1lııcakt1r •. 

1191!~• iee,nıx•n:m geldi!:teon du:ruıııda, 
!Hıfill-..Yil!liaıe bii!'.Ulı:te bıı. gltOlerın, bu :· .- ,, . -. _._ -· •. 
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son durumdaki (dieer Siyasi güÇlerin) payları ve sorumluluk
ları belırtilmelidir.ve eğer YUK mahkUm edilecekse (ki,hentiz 
otonomi proğramı elimize geçmemiştir.Elbetteki son durum net
leş ince mah!dl.m ed H m es i gerek;;yorss malıldlııı etmek b ir görev
Jir) bu son durumda payları olan diğer siyasi .güçler bunun 
uışında tutulmamalıdır.Daha doğrusu Irak rejimine muhalif 
güçlerde bu son durumdan (yanlı'! siyasetler sonucu) sorumlu
durlar. 

Diğer bir sorını ise,dtinden beri bizim üzerinde durduğumuz 
ve bu konudada Irakli güçleri eleşt;rdiğimiz konu olan,mtica
dele eden siyasi güçler arasındaki birlik sorunu (nıticadele 
birliği) ve buna bağlı olarak mücadele birliğinin olmaması ha
linde doğan olumsuz sonuçlara iŞaret etı:ıek gerekir.Sonuç o
larak söyleyeceğim şu: 

a)YNK'nın son du~umu Irak'taki siyaai güÇlerin mJcadele stra
ta j ıs ;yle b ir U k te değerlendir il erek aonı;.Çlara verılmalıdır. 
b)Bu sonuç ve gel ir;melerle birlik te YNK 'nın son yaptıklan 

k;tı·eıerin sağ'a yönelmesine fırsat vermi<;tir,il.itle bilinCi· 
yeniden bulandırılmıs tır.Du noktada Y!lK el eş tirllmel id ır. 

c)YNK •nın hainljk düzeyinde maııkn.-n iyeti i C in henüz yeterli 
düzeyde materycller elimiZde yok oldubıı iÇin,böylesi sonuCla
ra varmak henüz erkendjr. 
d)Yine otonaminin (alınan otonoıni),hangi düzeyde ve 

m ının neler ;çerd iği konusu.'ldada kes in b ilgilerimiz 
progre

olmed ı-
ğı ;ç in,hareketimiz bu konuda henUz resmi kiirar oluşturmuş 
deftildir.Ve henüz bir araştırma evres; iÇindedir. (abç.).Bu 
toFlantıda bir yanıyla bir bilgilenma toplantısı olarak ta 
ele aldığımızı belirtme(<: gerekir. 

e)Heniiz bir bild iri'lin yayınlanmaa ının erken olduğu,ancek 
yaratılan bu platforıoun yararlı olduğu ve devam e·tmesi bilgi
lenme,l:ıilgilendirıne ve değerlendirme aÇısından devam .etmesi 
telabinde bulunulabllir. İlerde net sonuÇ.ların cıkması halin
de ortak politi>,aya varılabileceği,ancak bugün iÇin henüz 
erken olduğu öner is inde bulunabilir. 

f)Otonomin:in getireceği sonuçları ve verseağı yeri henüz 
program el im izde olmadığı iÇ in sadece genel sonuçlarıyla 
bu platformda belirtmakle birlikte otonamiyi alan gücün o
tonomi iÇinde olumlu bir noktada olsa bile (onlarla ilişki
lerimiz aÇısından)biz y:inede. rejime karşı devrimci-demok
ratik talepler uğruna mücadele eden güÇlerle ilişkiler sü~ 
dUrmak ve pekiştirmekten yanayız,tavrının belirtilmeside 
yarar var. 

. .. / .. 



g)GUÇlerin daha olumlu bir değerlendirme yapmaları iÇin ~ 

tek toplantıda tutulmamalı ve belli aralıklarla yapılmasının 

yararlı olacağı belirtilmelidir. 

Benim CUD'un bu toplantısıyla ilgili önerilerim bunlar.Yal

nız ben konuşmamda •aaj! güçier" terimini kullandım.şu anlam

da sal! siyaset KUrdistan'da I-KDP'nin siyasetinde aomutlaşmak

tadır.I-KDP'nin siyasi etkinlii!i iÇinde politika yUrtiten bir

Çok Kürdistanlı örgtit~g bu perspektiftedir.Bu perspektife gi

ren iki örnek:$uriye/EL-Parti,Ttirkiye'de KDP. 

~:Son olarak,CUD güÇlerinin, bUtun Ktirdis•anlı güÇlere çalı

rısının amacı,otonomi Uzerine bu güçlerle p;öriişmek ·.·e mümkün

se bir sonuca ulaşmak. Tabi ki, kendi perspektiflerini egemen 

kılmak isteyerek.Bu bir <ıa:cıma onlarında hakkı, biz imde h alP 

kımız.Onun iÇin,onların perspektifinden hareketle tavır be

lirleme yerine,ben,"lıizim asıl yaklaşımımız ne olmalıdır?" 

sorusu üzerinde durJıek istiyorum. ~bi ki, bu ıwnuda kalkıŞ 

noktam:sınıf bakışı ve sonuÇta sosyalizmin zaferi iÇin,i

deoloj ik yaklaşımımız ve s 1ya3ı;ıl tavrwızın ne olaca/!.ı soru

nudur. 
Diğer r;ilçlerinde konumunun önemli oJ.masına rağınen,o yan de

ğel'lendirmer.ıin teınelini dei';il,bir yanın:ı oluşturacaktır. 

Sosyal is tl er açı s ın dan, Ulusa.l Kurtuluş ~:ücaieles i, emperyal iZ

me karşı verilen genel devr;r.;ci mücadelenin bir parÇası olmak 

zorundadır.Bu anlamda,ulusal sorunun tam çözUmU,emperyali~m

den ve onun halkalarından bütün yanlarıyle kopma ile,doğru 

ye da yeterli sonucuna ulaşabilir.Yani,ekonomik,siyasi alan

da bağıır.sızlık.Bununda iki biÇimi var:l)Demokratik Halk :ll<ti

darının ya da Proletarya iktidarının bulunduğu biitün iÇinoo 

federasyon. 2)Ayrı sosyalist ya da Demokratik bir devlet. 

Kuşkusuz emperyalizmden kopuşmuş bir ayrı devleti devrımci

demokratlarda eerçekleşt;rebilir, ve bir dönem emperyalizm

den bağımsız olabilir.Ya da küÇük-burjuva iktidarlarının 

bjr k.ısm~. 
Burjuva çöztim iÇinde bu iki yol geÇerlidir.AÇıktır ki,ba~ım-

sızlık,burjuvazi iÇin en ideali.Ama oraya ulaşmak zorda.Fe

derasyon,otonomide burjuva çözümlerin biÇimleri.Doğrusu bu 

iki biÇimden faderesyonun doğru olduğudur.Bunun· kalıcı olma

sı,demokratik bir iktidarın varlığına bağlıdır.Ustelik de~ok

ratik bir iktidar bÜtününde federasyonda,demokratik olacaktır. 

Kürdistanın tarihine bal:tığımız ?.aıı:an,bir d.eneyi hemen gö• 

mek mümkün.Alınan hakların (bu haklar kısıtlı da olsa),sömür

geciler tarafından geri alınmak istendiğidir.Bu durum,Kürdis

tanın dahil olduğU ekonomik,toplumsal yapıların niteliğinden 

ileri gelmekte.Egemen ulus burjuvazisi ile KUrt burjuvazisi

nin konumunda ileri gelmekte.Egemen burjuvazi,Kürdistan Uze• 

rinde hep hakim.bıirjuvezi olduğu iÇin,Kürdistan'ın ekonomik ... / .. 
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kaynaklarından bir dönem zorlada olsa,pay alabilme hakkı
na kavuşan burjuvaz iye tahammül edememekte,onu tekrar ge.;. 
ri almak istemektedir.Çünkü,egemen ulus burjuvazisi or•
ya Çıktığı zamen,ya Kürt burjuvazisi yoktu,ya da azdı.Ve 
o hiÇbir dönem,kendi pazarında (ezilen ulusun) sömürgec:ı 

' 
burjuvazi ile yarışacak bi~ burjuvazi göremedi.O nedenle 
böylesi bir alışkanlı~ıda olmadı;Onu bir güç olmamasına 
göre ayarladı, 

Siyasal planda,fedcraeyon ya da otonemiye ses çıkarılma
dı,farzedelim gerÇekleştirildi.Y:Ine de Kü·rdistanın ekono
mik kaynakları emperyalistler ve sömürgeciler tarafından 
sömürülebilinecek.Bu durum,Kürdistan 1daki burjuvazinin 
geç oJu~umu,ekonomik olarak zayıf olmasından, sermayesi
nin az olmasından ileri gelmektedir.Ulusal sorun,burjuva
ca çöz'.iulendiğinde,sonuç emperyalizme bağımlılıktır.Bu 
nesnel bir işleyiŞ ••• Bunun iÇindir ki bu yan, toplantıda ö
zellikle vurgulanmalıdır,Stratejik olarak yanlış bir nok
tada oldukları belirtilrr.elidir,Sosyalistler aÇısından,sos
yali~me :ldebilece~i iki çözümün olabileceği anlatılmalı
dır. 

Kuşkusuz yulcarda bellrttiğim nokta öneır.li olmasına rağmen, 

bugüı'lkü takını:acak aom'.lt siyasal tavrı belirlemekte yeter
siz.Genel perspektife bağlı olarak,bugünkü Irak''!;aki durum, 
gUçlerin dururr.unun ve gelisim Çizgisinin bir tahlili yepıl
malı.Çünkü somut sıyasal görevler somut siyasal ko~ullar 
tarafından belirlenir. 

Duruııı ne?:Sonuçta YNK,otonomi anlarıması yapmış.Gelinen nok· 
ta ,otononıiyi gerçekleştirel1il ir olsada,olumsuz.Nedenleri 
şunlar: 

l)Otonomiyi alan gUç subjektif plllnda anti-emperyalist ol
sa bile,o·oonominin kendisi Irak devletinin 'bir halkası.Irü: 
devleti ÇokÇa olmasada, emperyalizme bağımlı.Bu enismda bu 
yapı .uzun sUrerae,YNK'yide subjektif plllnda dı:inüşturecek,... 
tir.Ama bir evre sonra,ufak bir olasılıkta olsa, tekrar
dan muhalefete düşmesinide değerlendirme dışı tutmuyorum, 

2)Iraklı emekÇilerin elde ettii;i bir hak yok.Saddam ikti
~&rda.Demok~atik iktidar djye bir şey yok,Hatta Saddam güç

leniyor.Bundan dolayı daı"şimdi alınmış olanıda" fırsatını 
bulunca almaya Çalışacaktır, 

3)BUtün yurtsever güçlerin katılımı lle gerÇekl:eşmiŞ de
ğil:bu durun çatışmalara sebep olacak ve çatışmalardan 

... / .. 
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iki aBmürgeci devlet yararlanacaktır.Ve üstelik varolan,Te
niden oluşabilecek Çatı~malar temel sınıfsal farklılık zemi
ninde sürdürülen ve oluşacak olan çatışilialar olmadı!ımdenJ 
emekÇiler,burjuva güçlerden biri yanında tercih etmek ve a
maçları Irak iÇ.in farklı olan güÇlerin peşinde sürüklene .. 
cektir,BBylesi bir durumda,sosyalist hareketin kendisine 
kanallar bulup-gelişmaside zor olacaktır.E!ıer tüm güçlerin 
katıldı!ıı bir otonemi gerçekleştirilmiş olsaydı,bu,sınıf 
temelinde ayrışmayı hızlandıracaktı ve çatışmalar larklı a
rayışlara yönelik bir özellik taşıyacaktı.Başka bir deyiŞ
le,Irak burjuvazisi ve birlikte davranan Kürt burjuvazisi, 
birbirlerine ysklaşacak (yaklaşmaya nlarda olabilir,ama kıs
mi), bunun karşısında iki halktan emekÇilerde birbirlerine 
yaklaşacak,iki güce karşı mubalefet,eğer başka hedefler _gü
decekee,zorYnda kalacaktı.Oyleyse bu olumsuz noktaları bi
lince çıkarmak gerekli. 

Bu arada, bu noktaya gel iş te sonuç olarak, gel inen noktada 
YNK'nın daha büyük sorumluluğu olmckla birl;kte,diğer güç
lerinde hataları vurgulanmalı ve özellikle I-KDP'nın büyilı: 

payının oldu/.,>u, İt'anla ilişkileri vurgulanmalı. 

j;ı.>anla ili"·kilerin,bir sömürgeci devlet olması anlamında, 
YNK'nırıkinden farklı olmasa bile, ili~kilerinde hiÇ bir fay
da görmemesi Kürt halkının;bu yönüyle farklı olduğu ve da
ha olumsuz olduğu vurgulanmalı. 

Zaten o süreçte,YNK'nm,birlikle ilgili sekte:r;i tavırları 
1 

olduğu,IKP'nin iki temel güç dışında,farklı b~ odak yara-. 
temadığı ve giderek KDP ile bJrbğinin olumsul sonuçlara 
yol açtıltı ve kimi zaman onu sUrü«:lediği bel1rtilmeli.YNK' 
nıngeÇml~te iki devlete karşı olmasının ol~~uluğuda belir
tiln:eli. 

Dii;er yandan,bugün yeni bid olguyle karşHkarşıya almamız 
nedeniyle,YNK'nın yapısın~/ 8nemli ölçUde etkilemektedir. 
Dün YNK,milli burjuvazinin •sol" kanadını; temsil ecdyordu, 
Bugün radikal sol olduğunu diye'lleyiz.Amajbu diğerleri (KDP' 
nin v.h.)" sağ olmalarını deeiştırmez. 

itleoloj ik tavır tek başına günümüzde yeterli değil.Otono-:
minin ÇerÇevesi ve progranıı,yukarıda belirttiğim _temel şey
leri değiştirebilecek nitelikte değildir.Ancak YNK değiş:lr
se,budurum değişir.AmaYNK•a hain falanda dememek gerekir.Bu
günkü siyasal görev açısından:l!em KDP'ye yedek olmamak,hemde 
YNK'a yedek olmamak iÇin ikisine k~~ı,ikisinin arasında bir 

u 
politik Çizgi izlenebilinmeli.Politi'ıı: tavır olmadan: ide~b-
jik belirlemelerin bir yararı olmaz.Çünkü,ideolojik belir· 
lemeler,bir politik tavrın belirlenmesi iÇindir. ···'·· 
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1) Iraktak i güÇlerin biriiili tekrar istenıneli ve yapılcaksa 
Y!iK'a çagrı yapılmalı,muhalefet saflarında diye ... 

2)Birlik,sömürgeci güÇlerle ilişkiyi koparınakla mümkün ola
cağından, bu Irak KJJP 'den istenmel i. 

3)Kınanacaksa,YNK'a hayin·dememek koşuluyla (bu durumda KllP' 
ye de hain demek bir sonuÇ doğur:nayacak),KJJP'de kınanmalıdıı:. 

Bu yukarıda saydığım iki şey ancak bildiri konusu olabilir. 
Yukarda saydıklarım bir mroşüa konusu olabilir.O noktaları 
güçler kabttı ederse (çoğu kabul etmez) bro~ür Çıkarmakta,hat
ta kabul ed;lebilinir. 

:ı' akat, bu tür s iyasal tavırlar iÇ inde acele etmemek gerekir. 
Bir süreç izlemekte yarar var.Hele hele hemen bir toplantıda 
sonuca vam:a tavrı doiı;ru olmaz .En azından biz, bilifileneb H me
li ve yeni i:ıir degerlendirme yapaloilıneliyiz.Tabi l~i,Kek X'ın 
belirttiğ,1 rejime karşı devrımci-demokratik muhalefetleri 
deatekler iz. 

Kek X'ın (b) öneriside doğrudur:özellikle kitleleri ~P'ye 
ycnel tınesi aÇısından. 

Gen.!':\<' miz bünyesinde ortaya çıkan sorunların ,OJJ platformunda 
~artJ~ılınası evreainde,JJ arkadaşın teyp bandı ile tespit edilmiş gö
riişleride aşağıdaki gibidir: 

D :BiUyorsunuz C'JD •un bir Çağrısı vardı.Bunun otonemi üze
rine,Yel<Hi'nin geldiği son nokta üzerine olduğu,bize de 
bir gün öt1ces inci en ,ya da aynı güri (hatırlamıyorum) b jld ir il
di.A. arkadaş bildirroişti bize.O olayla ilgili,biz telefon
la görüşttii<, şöyle böyle toplantlnn:. olduğu güri,saat 5'te 
öyle b ir to ı• ları tı gerÇekle~ tir ilecekt i.Bunun üzerine, b iZ gö
rüşmeye başladık.Bu sorunda iki yaklaşım ortaya çıktı. Yakla
şımların t;zellii';i belli.Birisı,doğrudan doğruya•cuıı şunu şu
nu yapacak,onım iÇin biz cım•un yaptıklarına göı·e . tavır ta
kınmalıyız.Eğer C"L"'D'un ya;; tıkları olwr.suz ise, bizde şöyle 
takıcı~;alıyı.zV Benim yaklaşımım ise,daha sonra arkadaşlarda 
görü~ecekti,daha farklı.Bu konuda bağımsız perspektifler 
ne olmalı? Tamam,CUJJ güÇleri şunu veya bunu yapabilir,olum
suz şeyler yapabilir,bizim perspektifimiz ne olmalı? Bizim 
perspektifler i•ııiz hane- i noktalardan kaynaklanmalı ,neden 
lcaomaklanmalı? 

Een zaten belirtmişim,sınıf yaklaşımıyla bakmak gerekli. 
Bu meseleye sınıf baklŞ açısıyla baktığımızda, bu konuda ı;:er

Çelc t..,., I.P.:>inizm bize rehber olmalı.Bu konuda Leninistler in 
tavrını aktormama io:a:rşl.D BOYUtlaıııa düzeyJndedbuııu bi:j.lnce çıkarınışım. Eğer arıraaaşıar lsterıerae,o ıtonu a ı.ıenin in ... / .. 
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tavrını da aktarmak müınıctın,Lenin'den gerçel<ten bir alın

tı yapmakta yarar var:"Uluaların kaderlerini tayin hak

kı demokratik bir düzeni zorunlu kılar.öyleki bu düzen

de sadece demokrasiyle yetinilmez,burada Bzel olarak ay

rılma sorunu,IR"Il'!lokratik olmayan yold~ ç!lzüme batilamak 

mümkün değild·ir." (UKm,s,l2) 

Demek ki,demokratik bir düzen,bir iktidar zorunluyauş, 

ulusların kendi kaderleı'!lni .tayin hakkı iÇin ve ulusla

rıa kaderlerinin çözmenin sürekli kılınabilinmesi iÇin. 

Buna bağlı olarak perspektifimi gerÇekten SQ~uyorum,Yi

ne otonominin kalıcı olabilmesi iÇin,anti-emperyalist 

olabilmesi iÇin, demokratik olabilmesi iÇin: iÇinde bu

lundu&u bütünün demokratik ve anti-emperyalist olması 

gerekli,yoksa aradan bir zaman geÇince,bu anti-de:ııok

ratiZ!llin0hatta emperyalizme bağımlılığın bir ili~?kisi 

durumuna gelebilir,bunun iÇin sosyalistler gerekent 

ya,,rnalı<lırlar.Garekom ne olabilir? X arkadaşııı yaptı

i;ı ayrırnde şöyle bir ayrım sözkoriuau:Bir sağ güÇler 

var,bir sol güçler var,Bir kere X arkadaşılı getirdiği 

bu ayrımda sınıfsal değil.. ;.Sağ güçlerin iÇerisine XDP'yı 

şuyu buyu sokuyor.Diğer güçleri 13okmayor,Sol g11çlerin i

çeri~ine ısa.Yekiti'yi,bilmıyorum ba~ka güçleri sokuyor. 

Tilrkiye'deki güçleri, işte hurdak.i güçleri falan sokuyor. 

Yani sol güÇlerin iÇerisinde burjuva güçlerde var.Halı:ıi

ki,Marksist·açıdan yaklaşıldığı zaman,aağ veya sol sı

nıfsallığa göre belirlenir,Sosyalist veya sosyalizme 

yakı..'l olan devrimci-demokrat güÇler, SOtiYtü iz md en etki-

lenen devrimCi demokrat: güçler ibrenin sol tarafında-

dırlar.Ama buna karşılık sa~ güç nedlr?Burjuva güÇler-

d ır. Çeşitli burjuva kes linlerden burjuva güçler, sal! güç

lerdır.Bu anlamda Yekiti'yi de sağ güçler iÇerisinde 

saymak gerekli,benim kanıma göre.Tabi arkadaş böyle bir 

ayrıın yapıoıca ne Çıkar? Solu kuvvetlendirır.ek iÇin Yeki

ti'de sel saflarda olduğuna göre,ona güç vermek gerekli, 

bu tamamen yanlış .!"akat oraya vermeyacaktır arkadaş._41-

ma d iğer yanda Onl!da bilinÇ altında gizli tutacaktır.Kı-: 

nanması gerekıyorsa, iŞte "olumsuz karJılıyorum" ,şu bu ne

denle durumu geÇiştirmaya çalışacaktır.Halbuki benim 

görüşUma göre,sag güçlerle Yekiti'nin konumu bir.Kandi Çiz

gisiııde radikal olmasına rağmen, iki devlete karşı tavır al

masına rağmen, bugün bir deliişiklik iÇerisinde.Del!işikUk

ten sömürgecilerle ili?kiyi belirterek,onlarla birlikte -

lik glindeme e;eliyor,..,u ıranıış,.Yekiti'nin de karakterini 

... / .. 
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değiştirir bir gelişmedir.Öyle ise,bizim tavrı:r.ız ne Yeki
ti 'den yana,ne de KJP'den yana olmalıdır.llizim tavrımız i
kiöinin ortasında, ikisinden bağımsız bir tavır oln:alıdır." 
Çünkii,biz gerçekten hepsinden farklıyız;b;z kendimize sosya
list diyoruz,Sosyalist isek,h• örgütlenmede sosyalist,hem 
de politika olarak burjuva güçlerden farklı bir politika 
izlemeliy;z,özellikle günüıı,üzde çeşitli burjıwa alternatif
lerin verildiği,gerici burjuva alternatifiere (otonomi) 
verilôiSi,l975 yenilgisi;bu sefer ilerici burjuva hareketi
nin kendisini den.ed iğini,faket başarıya,görünen o ki,ulaş
madığı bir deneme.Öyle ise, bu nokta Çok önerdi. Bu noktayı 
değerlend _;rrr;ek geı·ekli, bu noktada eğer doğru tavır koyai:ıi-
1 ir8ek,d iğer parÇalardanG.a kehd. im jz e yenda~lar bul ab il ir 
isek, sosy8l ;st hareket bugüne kBdar, burjuvalarla plat:forın
lar,la yan yana devam ediyordu,.Du.'!dan sonra, burjuya platform
l.arJan ayırı olarek,ayrı bir platform olarak gelişecek ve 
dit;er p9:rÇalardakl sosyalıst hareketlerin,sosyalist nüve-
de olsa sosyalist güçlerin geli?mesine olanaklar sağlıya
ca~tlr.JJaha sonraki celişıneleri sanıraarn s.arkadaş açıkla
yr:ıcak.X arka:..:.aşın daha eonrç. 1<"oydut;u tsıvrın at;ıklan11a~ı 

cere1{ iyor. on~ ben s arkada;: s bırakıyorum. 

~-: (r:onu::;me·aını yazılı :·ıale ::;etir'jp, tutanaklara geç:r:ıesi
ni sa~~loyacaktı.Ja"kat günümüze i<"adar eliırıize y:ızılı görüş

ler :l 2,eçmj"i dee il .OD platformundaki tartışmalar evre s inde 
,ıe bu .soruna ili;r~·d.n açıkl:Haları oJ.madı€;1 iÇin,ga.rüşlerj

n i ver·a~n :iyoruz.) 

li! : c·m tarafından yapılan toplantı önerisinin amacı açık
tır J.\ı<eC.l i~le YJilK aleyhine de~ i~ en ko~ullarda (özellikle 
l.'NK k en d i el i yle yapmış tır) yararlanarak, Y:HK'ı malımın et-
,,, ek ist;yor.CUD, Yi'!K iÇin olgunhşan olumsuz ko~ulları kul
lam;ak ;sterrıekteuir.Tabi bu konuda özellikle illrk~yeli ~&
reke"i.lere Czel olarakta bize önemli zörevler düş.-:tekteflir. 
Tartışılacak sorunlar blr :1are .... etin geleceğini ilglle~,dir

cr,eUe o;rlikte genel olaı·ak K'trdistan Ulusal Kurtuluş Hare
ketinin Irak parçasında var!l~l;ı oldv.t;u sonuÇlf:rınıda yakJn
-::an jlgilenCdı·:rıe}k ted ir.Lund.v~_:_ ötürti soruna old·..ı.kça hassas 
y8kla!}m8k z;ere~{.,ııek.tedir.CUD:~otonomj sorununu tartışırken 
kendisi aÇ13ından faydaları olduğundA!l dolayı sonuç üzerin
de UU!'rrıa"a Çalı1PCak,bu güÇler sonuçtan harel<etle T.iK mah
kU.rr. eC.ileceK.tir.Burada bize rlUşen görev,olu"'turulan bu plat
formu Ctm'unda teşhiri konumu.."'la Çıl::ermaktır. 

Orada kısaca bizim (sosyalistlerin) otonemiye yakla~ım ~ 
Çimi anı~tılT<alıdır.Otonominin Irak Kürdistanı halkları aÇı
sından nihai bir çBzüm olmadığı vurgulanmalıdır.~ konuda 
sosyalistlerin istemlerüı'in ne ·olacat;1 anlatılmalıdır, 
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YBK'yi )>u <.i.uruma iten s"bepler anlatılrnalı.Birlik sorunu 
ile ilgili (Irak güçleri iÇin} tutum ne olmalıdır? özel

likle IKP'nin bu konudaki tutarsızllğı birlik konusunıl3 

Y.DP ve YNK 'ye yaklaşımı ne<hr?Bu konudaki göri.işlerimiz 
doerultusunda eleştirll:nelidir.~bi eelinen aşamada YNK' 
yi mahkilın etmek ·ıçın sonuç e;öriişleri bildirme yanlıştır. 

Genel olarak YNK'nın bugün vardığı noktada talepleri~in 

veya koııuır.unu anti-emperyalist olup olmadığı nesnel bi
Çimiyle gu anda belirleme duru~umuz olsa bile,diğer yan

ları bizim, işin somutlaşmadığından dolayı bir lıiitun ola

rak YKK'nın anti-emperyalist konu.nunu kaybetti.2;ini söy

lemek doğru olmaz.Ama bir yan açıktır:YNK'nın son eyle
mi Irak rejiminin güçlenınesini getirmiştir. 

-Otonnmiye sosyalistler;n bakış açısı anlatılare.k Irak

lı ~üçlerin bu konuya yaklaşırr.ları teşhir edilmeli. 

··YNK mahktuıı edilecekse bu konuda ayın stratejUare aa

hip.hatta YNK'den daha tutarsız olan güçlerin mahknm 
edilerak işe başlamak gere.kUği vurgulanmalıdır. 

-YXE'ni bu duruma götüren nedenler sıralanwalı.Bu ya
pılırken CUD'un bu konudak1 payıda hatırlatılmalı. 

-Buna ba;_,lı olarak muhalefet güÇleri arasındaki birli
/l:in olmamasının (Yiil<-CUD) ,bu saımndaki etkilerlne işaret 
ederek özellikle bu konuda Iraklı komünlatlerln yaklaşım
larının ne oldu,Suna parmak basılmalıdır. 

-Son~çta blr bildiri önerilecektir.3erı KDP 1n1n de im

zasının bulundu~u bjr bildirjye i:aza atılmasını sakınca

lı .-:::örüyorum. 

-Ayrıca bizim tüm yanlsrıyla sonuç görüşleriLizih or

taya Çıkması bunô.~n sonraki geli;~melerde önemli bir pa

yı ole.cak.Bu doğrultuda sonuç e örüŞler i"ıiz in belirtilme
s inden. kaçınılmalıdır. (Ancak genel olarak otonemi va uz
la~rnalarla ilgili görüşler açılabilinir). 

-Platforma CaD'unda teşhirini yükseltecek bir konuma 
getirmek gerekJr.Gellşmeler blr bütün iÇinde değerlen

d ir il me k düzey ine get1rmel iyiz. 

1 
•• •1 •• 
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§.._: EVet, bende o toplantıda ( kastedilen toplantı,Genişletil

miş !>CK'n:in toplantısıtiır-YS) kendi görüşlerlrd_ belirt:niştim,Ta

bi o görüşlerimi burada satır satır belirtmek şansına.sahip de

;jilim.Aına o tophntıda işaret ettiğim-ana noktalara işaret ede

rek,konu?mcma tamanılayıp,göriişl~rimi_ ileriye Çekmek istiyorum. 

:Benim o to;ılantıdaki konu;p:ıar.ı şuydu: 

"ir!.rıci nokta olarak,CTJD'uıı yaptığı {toplantıya) yani oluştur

duğu pletforma bizim katılmemızın özel bir öneıoinin olduğuna 

de;,>inmişt;m.Qünkü,CU: 'un oluşturdui;u platforrnun,görünen o, bU

tun parçalardan (!ran· parçası çıkarılırsal bUtun güçlerin bulu

nabilece~i b;r platformdur,Ve özelliklede,hareketimizin Tinc•la 

eskiden beri varolan iliskılerinin )elli kuşkular geli~tirdiği 

ve oton.ornı sorunune ba(llı olarak bizle ilgili belli tartışmala

rın gü:ıdemde olduğu dti.(ıemde; bizim bu toplr-uıtıya k::ıtılmam1zın 

'.•ir 30r,:ıluluk oldu(;unu •• t>einci bir nokta olarak:E:.betteki lıer 

9letforıuu olu~ turan güçlei",kend i anlayır}larını o platformlam 

~?[.€'·.ı:?n ~1l0caklardır ( ya d·a kılmaya Oalı-ıacaklardır-YS).C1JI)•ta 

lıiZ.j]ıle öir sorunu tart1şmı;:ıya ÇıJlışıyor.Yanj Y;:~K'la !rak ara-. 

~,:ınd~ oıu anda e;Uuüenıe gelmiş uzlsş~ayı,otonomj sortınunu j;artış

ına,:.ra çalı-:;:acaı.:tır. Ve o uzL:ı.:ma sorwnmda da kendi anlayışları!lı 

öre,'itlere k<~bul ettirmeye çalıcaca'<tır:bu doğaldır,Zaten p.ep 

lıcyle olur.ÇUnhii bizhde ol'-l''turdusı.>:nuz· plat:formlarcıa,oluştur

dıı,Sıır:;uz soruna jl i.:;kjn olaı~ak, esas sortın u kabul ettirmemiz i

Çin de_ö,el çaha s;,rfederdik.Bwıdan dolayı 1Jiz;jm göritşleriuıizi 

ı)~ı~rl~yen:Cl."J:'un yaklaı;.ıırııı detildir.J3izjm k.=.ndi öze;H.r,ba€$ım

aız sı:nf politik~1lı7.ın eerat;i olarak t;iirüşlerimizin ne olaca-

2ı:iır.Biz onu aÇığa Çıkz.t'ı(ak zöl~urıd<=Jj~z. Ye ondan Çıkarak ·ı~;ıjr 

l<Bı:'::-+ra va1.'~:.:.ı1; ,so:..1u9ta bir .:;}oli'tjka tayiıı etmek zorı..qıdayız,ç1e

!'d·7tik.Ve ir-.m3 btoığlı cıarak dedit;iı:rıiz tiÇürıcii sorun ~uydu:Zaten 

görüşler_ir'ıi gerçı;;kte.:ı da Cöllnen a:ıG•ma itibariyle K·ırdiatan•ln 

b:.tt~üı parçaları aÇl5l!lda'1 ve Unellikle Irak Kü·rdis"tanındaki 

d·urumlar açı sınG.an .:;;örL~şler jr;, in Çıl-.:.ış no"k::t;a.:nnı bel iPl'eyen: _ 

~iirdistan devrj.·,,ci hare:<..e~tj~ıin yenj bir aşamaya geld j,Sine işa

r;;t etc,ıJ·;tim.ve bu yeni aşamada,tıpkı 1J70'ler gibi bir dBne

rr,eÇ noktası1ır,KUrdistan hareketin<le.Çii.nkü,Irak Kürdiatanın

<laki hareket lıizim ıra:iemızın dı~ında,Kilrdiatan hareketinin 

d i;;er parçalarındakj \ gü.Çleria tavJ.rlarını_ ~e de gel i~ it:i:in:l, 

ivıııesini,politika!.ırını derLıden etklle•.niş,hatta belirleyici 

_olmuş .ve orrla varolan ,jiQl&.cjn .Çjzzi ,olarak s·7J.rd:ikdiiklel'"i 

arılayı~lar: ir?:ii dışı bir yolla ğa,dit';er perÇalarda da ken

(ds in i ~lU ya 1u ;:ek ilde s1ı .. (la·rmü~·tiir .BU ti."in toplu:nl~rın tşr j

hi açısında da,aslında Irak Kürdistan'ında gündeme gelmiş o-

... ; .. 
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lan otonomi de -:Jir tarihi ılöne'JleÇ olarak lleC;erlcndjcnıek 
lazıra.O balCl.e teri:tıi dönemece ne a!ılrıır. yükleme!~ lazım? 

(:~u koi!uda da görü~lerini) 1Jeli.ct.(!i:.;?tjm.Derrd-:;ıtim k:l:ce-
1 inen noktada,l975 'ler<ie .;·apemadıgı111ı&ı bıt dön.,..de yap
mak gerekli. Çiiı1k;l,l975 I~Ur.J.iatan devrjrrıci haret-.:-:::ti a
Çı:;ı1ndan cildi bjr noktayı ve de a'3auw~'l ifal.;- ~t-ııe~lo;ı 

~)jrlikte,sosyal~_stler aÇı:ıırı.:!an yetet>i:1co biJ..Ltcı: ~"):ı.:c,::ı

rıp,aubjektif pl&rıda,o:ratik politik<~ :_ıl9nıo_d'< 'I->yato o:e-
ç ira.:·;,::<i i ler .o "1.alde gel jne·.-ı no'{ta.:la b i:; ~.:and j~:~ izle i~··-·-.r ~u

va ve küçük bur~""a giiÇlerJ ara3ına, sosyalistler olarak 
sınır çekebilmel::!,gelineıı nokta ibbariyle bunu bir Şi~·Gr 
h~line getlrebilmek·: ıiavranışlarımızı,anla:,,ı·~larırr,ızı. ona 
göre belirlemek ve oturtmak durumundayız.Bwıdan çıkarak 
birÇok sebepler :ın olduğu, elbetteki gel inen durun'un bir 
sonuç oldutu ve bu sonuca göre haklı olarak arkadaşlar 
kendi rörüşler jn i bel_ lrtm i~ lerd i • .t.laha öne ed e' •• ·c iz jm ;.;:e:ı
di görüşlerimiz:l karşılıklı sohbetlerimizde belirttii;;m:IZ 
ifadeler sözkonusuydu ve be ll; nedenler olmakla b irUkte, 
gel :inen noktada;polltıka tayin edebilmek :IÇ :In kendim izle, 
otonomi,uzlaşma arasına sınır çekebilmemiz için,burjuva 
ve küçük burjuva güÇleri arasına sınır çekebilmem;z iÇin, 
arkadaşlarada açtıgım bir sorundu.Bu uzlaşmanın Slnıfsal 
karakterini belirlemek gere:ı;l; diyordum.Hane;i sınıfsal ka
rakterdedir veya başka bir deyişle_:bu uzl&sma devrimci bir 
uzlaşmamldır,yoksa devrimci olmayan bJr uzla~mamıdır.O ke
sitte şwıu ifade etmi~tim: ••• Brest-Litovsk andla?ması Ve> 

de Stalin yönetir..in:ln Almanya fa ş 1Zm:!yle uzıasması olayı 
devrin;ci uzlaşmalardır. Uzlaşmayı,devrimci uzlaş-

ma kılan neydi? Dünya proletaryasının Çıkarlarıyle ÇakıçmB
sıydı. !lk ve tak sosyalist ülke olan Sovyetler l'irli!';i'rıin 
Çıkarlarıyle Çakışıyor ve onu koruyordu.O günkü koşullarda 
sosyalist Ulkey:l yani Sovyetler Birliği'ni korumak demek, 
dünya halklarının çıkarlarını,d~nya proletaryasının çık~r
larıı-u korumak demekt:I.Bu ölçülerde, bU uzla~maya lıaktıfl:ııı

miz zaman,aceba karşımıza ne çıkıyor? diye bir saptema ~ 
pıldi. Ve orada benle Xalıd arkadaş arasında b ir poleır; ik 
var:ÇUnkü arkadaşlarııoız kendi göriişler:in; bel irtij'Orla·c, 

(fakat somut karar sahibi decııler) •••• (Qysa) biz bir ta~ 
belirlerken,yan:l kendiraizle cır. arasına ve de otonomi so-
rununda politikamızı tay:ln ederken ve bu (politikar.ın) 
stirdilrü~leri olarak.CUD'un plet:!'oroııına glderten,bwıu 
net bir şekilde b:!lebilmel:iy:lz k:l,biz orada i~leri sU-

... / .. 
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rlikleyebilelim.Ve demiştim·ki,bu uzlaşma,devrimei bir uzlaş

ma de~ildir •••• ÇünkU,Ulkeye,KUrdistan•a demokrasiyi getirmi

yor.Zatan"Ulke•çapında -Irak çapında- demokrasiyi getirmiyor, 

Ve ancak ve ancak her dönemde de olabilir,uluaal plAnda bu 

tur davranışların milli plAnda getirdiei yararlar vardır.Ama 

bence,bu uzlaşma,Irak balklarının çıkarlarıyle Çatışma balin

ded ir.BBlge halklarının çıkarlarıyle çatışma halind ed ir.DUn

ya halkları ve proletaryanın çıkarıarıyle Çatışma balinde oL

duturuıan d olayı, bu uzlaşma devrime i bir uzlaşma _kabul e<i ile

mez.Buna şunu da eklemiştım:Bunu bilimsel olarak koymak lazım. 

~nkU mantıktan farklı .olarak koymak lazım,yani bayinliktir 

yada değil şeklinde olmamalı,bilirrısel olarak bıma bir açılım 

g.et irmek gerek ir. Ve sonuç ta, perapek t if lm lz in YNK 'nın persı,ek

fi zaten olmayacatı ve de CUD güÇlerinin perspektifide olmaya

ca~ını belirttik ve gBrüşlerimizi sonuçlandırdık, 

Karşılıklı tartışmalarımızda şunu belirtmek gerekiyordu:yol

daşlar,slzln görüşlerinizde politika yok,orta yerde karar yok, 

Biz şimdi CliD'un toplantısına gideceğiZ,ama neye eöre tavır 

belirleyeceğiz •••• ~inkü,biz burda karar belirtmesek bile, biz 

oraya f'.ideceğiz,ordaki tartışmalardan sonrada bizim karar alma

mız bir zorunluluk baline gelecektir.Yani biz bu sorunla il

gili politika tayin etmek zorundayız demiştik.Zaten bu amaç

lada gündemimizin 11,meddes:!4e almı~tık,Aalında bımu başa al

mak ~ereklij~i.Çünkü,CUD'un toplantı Bnerisinden ıınce,arkadaş

larımızında hatırlayabilecekleri gibi,bu sorunu daha Bnce gün

deme getirmiştim.Bu so.un karşısında bir rahatlı~ı~ oldubu a

Çıktı.Halen bugünde b6yle bir rahatlık deve~ etmektedir. Yani 

daha bu konuda politlka tayin etnıedii!;imiz gibi,bir karara da 

varmış del! il iz. ve bu, b iZ ira o toplan tımızdada çıkan tablo oldu, 

B1z ded1k1 vallahi bugün (toplantıya) gideriz :tamam,nedenle

rını eayarız,otonomi meselesini şunuda,bunada anlatırız,ama 

gü<;leri bir naktaya getirme konusımda,takti~i belirleme nok

tasında: taktiktan ve polititkadan yoksun olduğumıiz iÇin,ger

Çekten bu iŞ epeyce zorlaşacak.Ye bu şartlarda toplantıya git

tik.Bu şartlar iÇ inde orda tartı•malar yUrüttuka (tartışmaları) 

kararsız yiirüttük. 'ani kararımız va politikaınız yoktu.Sadece 

geÇmişteki birikimlerinyerde arkadaşlarında ifade etti~i gibi

toplantıya katılmış· arkadaşın bu işi eUrUklamesi düzeyinde 

oldu • .Bız yanlız. toplantıya gitmeden ıınce,Beşl i olarak toplaıı

tımız oldu. i'3koş in katılrr.adı,ıcatıloııayecağiın dedi.Biz dBrt 

güç olarak bir araya t'elditi:ıiz zamanşByle bir durum ortaya 

Çıktı::Bir ııneri !IKSP'nin ıınerisiydi:GBzlemci olarak· katılalım 

diYe bir ıınerisi olmuştu.l!Una karŞılık olarak biZ._im tavrı~ı~ 
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daha sonra KUK ve PPKK tavrıyla birleşti:O zaman siz 
(kastedilen ~SP-YS) gözlemci olarak katılın.Fakat bi
z im gözlemci olarak katılmamız demek, el im iz i ayağımızı 
bağlamamız demektir.Siz ~SP olarak $.özlemci olarak ka
tılın,ama hiÇ olmazsa, bu toplantı, bir tartışma toplan-tr 
sı olsun,ÇUnkij bizim organımızdeda <;1kan karar; odur. 
Bilgilenme,bilgilendirme toplantısı olarak ele alıyo
ruz,Bu ÇerÇevede anla?maya vardık.Dolayısiyle diğer 
gUçlerde buna evet d ed il er. Ve biz bu çerçevede gittik. 
Fakat iŞ oradada kalmadı. Toplantının nasıl sayrettiği
ni arkadaşlara anlatmıştım.Aradan bi~-iki gün ge<;mişti
ki:To-KSP'li ve. PEK'li arkadaşlar geldi.Ve dediler J:i: 
"görünen o ve tartışılanda o:bir bildiri çıkacak •• na
sıl bir tavır koymak gerekli.Biz bildiriye imza atacak-· 
rnıyl.Z ta tmıyacakmıyız? J... tınamanı ız ın nelere yol açar 
meselesinde. &izinle bir tartışma yapmaya geldik" dedi 
arkadaşlar.~rtışmaya benle X arkadaş katıldık. 

O tartışmamızda. toplantı evresinde söyledik ler in; iz in 
önümüze çıkacağı bell iyd i, toplantıda Çıkmıştı, toplantı 
sonrası Çıkmıştı ••• ,somııt bir polJtika tayinini emir e
diyordu,bize bu sorun.Ve arı.:adaşlarda,Kürdistan öncü :Iş
Çi Partisi'deki arkadaş şunu söyledi:"!l:ümden hareket ka
biliyetimizi ortaden kaldıra&ilecek bir poli~ika izlen
mas inde ne yarar ver? yani bir şeyler üretmek geeeki i bu 
konudu.E:izirnde mer:Kezi poljtikarııız yok.Ama,!)im:'lj birde 
-orta yec·de b·ir 11uruu. vaı·:Bu uzlaşma,Bciyük iht;malle gö
rünen o ki,bUtün örgü.tlerin galiba olumlu karşılamıyacak
ları yani eleştirecekleri;belki C'ill mantı;;ıyla i~e yak
laşmayacaklaz·. ı>o.a, bunuda olumıu göreceicl<e:::- ir.; :Do e 'o-ır.:ı
yorum"•• Zaten ~SP 1 li- arkadaş,bizlın bu. konuda -.::-~asmi po
litikarcız yoktur,demişti.O resmi polHikamız yoktur ae
yince biz inı gılriişler im iz kısaca şunlar oldu:ll iz d ed ;k 
dogru,aslında böyle:biziın politika tayin etmememiz,twır
sız olm~maz,başlı baş.ına onların ::ıaşarılı olmalarında 

bir etken olacaktır.Bu bize terstir,bu siyasi bir zaaf
tır,Yani şu aÇık,b.en o toplantı<ia oo söylemi~tim,d.aha 
sonra da Xalıd arkacıaşında katıldığı,zaten aramızda tar
tı~ma haline e;elen bir durum oldu.şunu sılyled im:Ulusal 
pl&nda -düşündüm,yarın yazacağız- bu uzlaşmanın yararB
rı olabHir,böyle yszabHiriz.Arna decookrath pl§nde 
'ıcler getir iyor?Gerçekten eır.ekç il erin Çakarlarıyla ne 
ölçüde çakışır?Irak halklarının Çıkarlarıyle ne ölçüde 
Çakışır?Bu uzlaşma,hangi ölçülerde Saddamı güçlendirir? 
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Hangi Blçtilerde 1ıds buna okey deriz,diyebiliriz? Keseıeıe
rin tartışılmasından soııra,şunıı yapmak lazım:al ternatif olma
sı,yaratll.macn gerekliıiir.Sosy~listler ba~Sımsız tavır geliı;ı

tırm~l id irler.:Su bağımsız tavn şu olmAlıdır:YNT< 'nm uzJ.aş
masını ela~tirmeliylz.~ili'nS'el bir dille onu kabul ettirmeye 
Çalısmalıyız,bütlin gtiçlere •• YNK sorunu ile birUkte,zaten 
C:TJD toplc:n tı.sında t iz i rJ dı c: ımızda olan güçle-rfnde getird ik le
"'; ·o ir sorun vardı:SBmUrgeci devletlerle iliski olumsuzdur. 
"u konu bir nokta olarak saptanmıştı.O noktayla birlikte, 
KDP meselasini sorr~1..ı.t ht:ıle getirjrsek, bu ciddj i:dr ayrışma s~ğ
layabjlir.Y.sni lle;n ·ı;,;x•ı elestireıt,uzla-:rnaya okey demeyen,uz
::..aT:1a~~ı kritiğa tc~~:-i tutan,1t<·)rşı alan bir tavlr,di~·er yanda da 
Irak '-~TIP' n i:n tu t"J.munu ve sömUr-rı:-ec :i :levletlerle il jşk i ler: genel 
·ve jlke;'·el ['l.Ünda j]_i·-:~til_~ı~ kacşı allnarak,sor~.ıi1 i:.eri bir ridi
taya Çeki1e\Jilinir, ı:e~1d.Ştjk.Ve ordada (bu görüşler) bir ~arar 
heline geldi.Eiz ou kararır, gereti olarakta,belli girişimler 
J<-ı;:tık.re:?J CUD tarafına,!ıecrıde di~er güçlere bu. kararı:nızı be
ljrtt:ik.Zaten rı:1lar bjze bir "bildiri verr:d·!lerdi:BjJ.diri daha 
önce 'J.zundu.ii<:i-iiÇ :;ayfalık bjr bildiriydi.;·akat dtin değil ev
vel:::ı j gün 0~11TJ 1 ntuı top_lantısının sonu ... ıda bjze verilen _b jr bil
.=. iri var.G,{liba C:U.t;;.n el;:;--::tiriler,dı...tru;,_.lar cUzden ,t;eÇirilerek
ten •.•• Aına öz-~·fil nedenlerini bilmeTekle bjrllk~e,KÖİP'den ar
~a!~a.~ın da verd1~j bilgiye ii.öre,IKF- ollL:.rad.a bitıniş,!Jir_ tek 
pc.n.~=ıgrafJ.lk b:ir 1-)jJ·:~ iri ko;;le·.~e. al~i.ı]larcO tek paragraf'lık bjl
.: iri liDeriı"!de ~örü:ıleFjr.,jzin,Beşli 1n:in görüşleriılin ne olaca
:~ırn sö~pleı-ı :iryleır. Vu bu kc-nuı1 a, b ize ·:~elirse, 11det;erlend irece~ i
lı! jz:!, karl31'ltr·ız ı iletecet jı:ıjz i" söylem iş tik •••. 

~· benin: o topla tıda belirttil,;im·baoka bjr ~ey var<lı.(X:Eir
şey ;.!.~!.:LJ vardı. TKP ile ilgili y~;rgınız vardı.S:Var, benim epey 
~'argıl~-cJ .. rı vari.ı.ljnlarır~ hepGjnj burada o;ılatama;J galiba. T-abi 
f.ı:ın.--;i yare11~-:ır oldu;.:" unu arkaöa~larda bel irtebil irler.l:len şunu 
sc~.-ı em l':'; tım: JBrgılar e;)ey uz un, ynzına:o;: g,ere"K iyor. Yası~ıeya ıla 

ba';lsdıın). 

(X:Konu~~ı:ıanı::: hepsi o kadardı zaten. S:0 kadardı işte.Oi1UU 

iÇ :in onL-ıro:ı i~· are t etti1rı. Zamanın t.iarlığutdan dolayı öyleyd i. 
Fakat sonuç f.;<irü~ürn oydu.Ç1nkU arkadaşların görüşleride var
U.ı. ) 

Arkaci.aşlar,t)i7· muhalefet güÇlerini destckliyoruz,dediler.il~u
;ıalefet güçı,,r;,-,1 df:sterl:leme bizi ş_öyle· ·oir politika izlemeye 
;Bttirür.Eiz 'i""ll: 1 a savaş açıyoruz demektir.Euna ne diyorlar ar
kada;ı<.ar;ımız?Çünkti, YNK doeal olarak iktidarın b ir parçası ha
line ge:J:ecek.Diğer gti,:lerde zaten bildirilerini yayınlamış-
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lar, tA><tiklarini bE>l irlemişler:De•ni-,ler ki, biz im tektl

cimiz ı iktHarın yı kılmaoma kadar silahlı 'f.ticadeleye 

deva~.Bu açık bir taktik belirlemedir.Yani muhalefet 

gUçleri tavır bel irle!lliŞler<lir'.llundan şu sonucu Çıkar
tıyorum :j ;-ııd i:;e kadar Irak rej imiyle,Saddamla savaşı

yorJuk, bundan sonra Irak iktidarına ortek olan-ortek

lığın Çerçevesi ne olursa olsun- bundan sonrada YllK'la 

da sava~acağ:ız.Ben bWltm. ar~adaşlar açısırıdari hjr çe
l iş me cltluguııu;bu .. '1.V.i:l do ,Sal ola:ı. .. ak bel irtilrnes 1 nokta

sı:.ld_&n sos.ra lıjze bjr sorı..ı~ı:m gelrrıeoi hAlinde,hunun 

a1. tınc.lfm kcılkılamıyacağınJ., bel irt!n iŞ t:ırn.r:ub.alefet güç

leri,o z.ı::.n-:m, 11 fiaklıaınız_, uzlaşma onları bjr !>Br<;a ha

li'ıe r:etir!lliBtir.Biz silahlı mücadeleye devam ed iyoruz. 

o za.ı:a·1 b:!.zim yanıını~~da ~ar elınız" anları:ına f;:elece}i

nj b::lirtecef.:lardir •• 

Toplantıda de_ be'_;rtmio-tiııı:zoteı: en uzun görüşleri•ni, 
C1J"'J 1 : jli';:o:jn ;t::{5ri.işleritr'j :rv~ rıerkezlnde odeklaştır(~ım. 

ÇU~?:'l benim düştince.ıne göre,bu yeni bir di:ine,ıdi.Bu yeni 
döner:ıGe.syal i :::ı tl erin safla'?ma~.ıını sağla:ııai\ gereki j. Plat

fo,:n:la da bu taktik izlenmelidir.Bu taktik izlendi~i za

:n[.ndc. t lı iz yan 1 sos;yal is tlerle burjuva ve küçük burjı.:.va 

fUÇl~rkd.a f=Jr·kı aÇıkça bel jrlen:rıel id jr •• 'lbplnntıda, 

z<-: ::-".işler j,-;.:j~; 'Y..ierk~ı js jtlerirı tavrının ne olacağında Yl

~W1la,;tı •• Oradada zaten, Ti\? 'nin ta ge·;mişten bu yana 
bu olu!' bl te·:ıl:.;:rden ders çıkar-n.adığı,otonoraj ao.rwıWl

da,iktldar mesel~sinde,ce,ne meselesinde dersler Çıka
!.~arnadı~~1nı, hıı.n·ıı kit1.?.1.e!.~in bilincjne de çikara!nadığı 

jÇjn .ı e, bufi7.1':: otOr.o::.1:i sorununun kitleler dllzeyiYlde 

tnctıc;,oasının fazl'l b jr enlam ifade etmediili ••• 

hel f"c.•tjldi •••• 

XXXXXX 
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Irak KomUnist Partisi'ne 
( ..... ) ' 
Değerli dostlar,eizin 29.2.1984 tarihinde getirip imzalanması 

iÇin bize sunduğunuz bildiri taslağı tarafımızdan incelendi,Konu
nun daha iYi anlaşıla bilmesi iÇin tesbit ettiğimiz noktaları bir 
mektupla size iletmeyi yararlı gBrdUk.En azından sorunların yan
lış anıaşılmaması ve biZim bu konudaki politikamızın daha iYi bi
linmesi aÇısından bu yBnteme başvurduk, 

Değerli dostlar, 
Bilindiği gibi,sizler,I-KDP ve I-KSP tarafından yapılan Çağ

rı Uzerine 4 Şubat 1984 tarihinde Iraklı va TUrkiya ve Suriye KUr
distan•ından. parti ve hareketler bir araya galerek,Irak•taki YNK 
ile Irak Bass rejimi arasındaki otonemi gBrUşme ve anlaşmasını 
değerlendirdiler.Bu toplantıda sizle bu konuda bir bildirinin ya
yınlanmasmı talep etmiştiniz.Gelan (toplantıya gelen) tum güÇlar 
eğer ~ir bildiri yayınlanacaksa bu bildiride yer alması gereken 
konuları sıratamışlardı. 

TOplantıya hareket~~iZ adına katılan yoldaşımızda bu konuda 
gBrUşlerini aÇmış ve eğer bildiri yayınlanacaksa ~u konuların bii
diride yer alması gerektiğini sBylemişti.(Bzet olarak veriyoruz) 

1-YNK ile Irak baas yBnetiminin son anlaşması bizim tarafımız
dan eleştirilınektedir.Ve bizim tarafı~ızdan tasvip edilmemiştir, 
Ancak bu bir sonuçtur.Esas olarak,YNK neden bu noktaya geldi? Bu
nun üzerinde durmak ve bunu açığa çıkarmak gerekir.YNf'ın tek ba
şına Saddam rejimi ile otonemi gBrJşmelerine oturması başlı ba
şina bir yanlı~tır.Diğer güçleri dıştalamadır,biz bunu aleştiri
yoruz. 

2-Esas olarak biz önce burda otonomjyi tartışmalıyız,Otono
minin kürt halknın ulusal demokrat·ik sorunlarını halledecek bir 
strateji olmadığını ortaya çıkarmalıyız. 

3-Bu sonuç aynı zamanda aöınürgeci devletlerle ·oıan il işkile
rin halklarımıza bir yarar getirmediğini ortaya çıkarmıştır.Bunun 
üzerinde durulmalıdır.örneğin bugUn Irak kürdistanındaki gelişme
ler ile. i:ran Kürdistanındaki gelişmeler birbirinden kopuk değil
dir.I-KDP'nin yıllardır i:ran desteğinde, i:ran Kürtlerine aaldır-. . 
ması ve KUrt hareketinin bastırılmaaına yardımcı olması tavrı g~
rUlmelidir. Yine I-KDP 'nin i:ran güÇleri ile birlikte Irak Kürdia'
tanına girmesi olayı've Irak'taki son iÇ çatışmalar bu aonuçla
rın ön nedenleri olarak ele alınıp değerlendirilmesi gerekir. 

4-B·iz kitlelere sadece sebepleri aÇıklanmayan ve sadece kı
namayı iÇeren bir· bildirinin bu sorunu haletmeyeceği gBrUşUndeo. 
yiz.Bu nedenle;YNK nasıl buraya geldi ve bu konuda diğer güÇle
rin hata ve yanlışları nedir? buda aÇığa Çikarılmalıdırki,ilerde 
bu olaydan ders alınabil;nsin. 
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BiZim yukarda verdiğimiz kısa özet konuşmamızdan sonra,di:

ğer güÇlerin kendi görüşlerini belirlerken belli önerilerde bu
lundular,Ve sonuÇta toplantıyı ytlneten arkadaşın bildiriye gir

meSi gereken konuları saptarkan şu dört k~nunun b lld i ı' ide yer 
alacal';ı genef olarak kabul edilmişti: 

1-YNK'nın Saddam rejimiyle olan anla~ması kınanacak,bununm . . 
birlikte, 

2-Sömürgeci devletlerle olan ili~kinin zararıarına işaret 

edHeceli: ve :h-an Kürdistan'ında İKDP'nin yaptıkları yanlışlara 
yer ver ilacek. · 

3-HiÇbir örgüt,k~ndi alanlarında,diğer Brıiütlerin çalışınam
rına müdahale· etmiyecek, 

4-Biz im gerÇek dostlarımızın, sosyalist ülkeler oldul';u vurgu

lanacak. 

TOplantı daha sonra son buldu,Ancak daha sonra bazı gelişmeler 

oldu ve gizli bir toplantı .olmaaına ratımen, bu basına sızdırıldı 

ve El-Hürriye dergisinde bu toplantı muhtevası ve sonucu ile il
gili yanlış haberler yayınlandı,Esas olarak bu haber birÇok gü

cün olduğu gibi biz imde bu bildiriye imza. atmamızın tlnüne çıka

rılan bir engel oldu, Ve şu anda da bu haber ted:zip ed ilmeden ve 
yukarda belirtilen ve Uzeri!ıde rrıu.tabık kalınarı konular bildiri'-
ye iş·ıenmeden Çıkarılacak bir bi1dirinin kitlelere olumlu bir 

yönleırdirme ve bilinÇlendirme görevini yerine getireıııeyiceği 
inancındayız. 

Değerı i dostlar, 

YNK'ın Saddam rejimi ·ile olai1 anla0maoına biz·';.e d,ahH olmak 
üzere, birÇok güçte karşıdır,J!ugün !lluhalefet gUç:ıeri iÇinde yer 

alan burjuva,kUçUk burjuva ve sosyalist olsun,tum gUçler,bu arı

la~man:ın yanlış bi>; arıla~ma oldu('.unila birleş iyoryarlar. Ancak bu 
yanlışı ele~tirme ve kitlelere yön verme perspe:ı:tifleri birbil!!fn
den Çok ayrıdır.Onun iÇin bu konu hassas ve IJnemli olduğu kadar 

aynı zae,anda karmaşı'<lF.thrı kurt9!'ılınaaıda bir ~:örev olarak <>nU
müzde durmaı>,tadır,Onun iÇin özellikle bu olaya yapı:an ele.~tJ.rj

ıe·r. in -b jr bii. iiiiıl\lk ·iÇ inde ol,acı>Jını istememiz bu nedenlerled ir. 
Evet bugün bizde bu arıla~manın yaıılı'l oldutunu ve Irak halk

larına derr.okrasiyi getirmeyece!'ini,Kürt nalkının sorunlarını kök• 

tenci bir Çözüme vardırmayacağını söylUyeruz.örnel';in,Irak KDP'de 

bugün .bunları stlylUyor,Ama bunlar sadece sonuÇlardır.örneğin bi
ze gtlre,YNK'nın bu olumsuz Çizgiye gelme sebeplerinden biride ve 

Irak-:ll'an kUrt halk hareketinin gerileme sebeplerinden biri de; 

Irak KDP 'nin sömürgeci devletlerle oları uzlaşması sonucu, bu güÇ
lere karşı yaptığı saldırılardır. 

Biz bunu belirlemeden ve sadece sonuçta tek cümle ile otoro
minin olumsuz olduğunu söyleyip;I-KDP ile birlikte ve diğer güç

lerle birlikte gizlerneye hizmet edecektir.Biz gelinen noktada 
sadece ve sadece salt YNK • ı ,d iğer nede.ılerle ele almadan el eş-
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tirirsek yarın iÇin kitlelere hedef göstermemiş oluruz.Irak ve Irak 

Kürdistanında diğer güçlerin olumsuzluklarını gizlemek gelecek iÇin 
olumlu sonuÇlar doğurmayacaktır. 

Dei;erli dostlar, 

Altını Çizerek beUrtelim.Biz YllK'nın .Irak Saddam rejimiyle 

yaptığı bu anlasınayı (Nihai anlaşma metni elimizde olmamakla bir

likta),Irak rejiminin n;teliği,Irak genelinde demokratik-devrimci 

;:üçlerin iÇinde olmaması,Demokrasi sorunu,Y"lK'nın di§'er gliÇleri 

dıstalaması ve demokratik bir iktidEor aÇısından elerytirmekteyiz. 

Ancak su da bir rerç_,;,tır ve bilinmesi gerekir:Bizim bu elestiri

lerimizle birlikte gösterdiğimiz sebepler ve kitlelere g5sterdi[:i

;r,iz lledef,bu konuda elestiri getiren birÇok güçten ve partiden dalB 

far:-cll bir yerdedir.Daha açık bir ifade ile bu olaya sağ güçlerin 

.yaklHsım ,oers"ektifi He sol cüÇlerin yakla~ım perspektifleri ve 

Çözür:~ CSnerjleri 8jrrı a;yriUır.Daha açık bjr jfade ile bu olaya (Y'.:!~ 

L.t;; Irak rejjnıjnjn anla~ma olayına);bjr burjuvs güÇlerin ele::tirj

si verdır,~(üçük lıurjvva !(içlcrjn elestjrjsj vardır,birde sos:fal:iat

lerjn ele:;:tj-roisi ·va.rdır.Bu güçlerin hepsi bu olayı ele<;'tirme.i{tedir

ler,amaher birinin ele~tiri perspektifi ve kHlalere taşıdığı bi-

l ;n<; ayrı a0·rıdır. 

Onun iÇ :in de1; iş ik diinya r:öri.işüne se il ip Kürd js tAnlı ve :rrakl1 
güçler jn ortaK bir belgeye imza ataı·ken en azır.lden suaynl :itler :in 

bu olaya yaklaşım ve perspektifini iÇeı·en belli konular bu belge

üe yer almgk durun;u~idaJ.ır.Halbuki sizierin bize son olarak suı:ıdu

eu b il d ir i, a<'i ı geçen topl "'' tıda b H d ir iye ge<;:mes i p;ereken konular
dan sadece bJ.i·ini iÇermektedir.Halbuki ancak yukar'da Bayılan konu

lar bildiride yer aldıeı takdirde, bu bildirinin kitlelere taşıya~ 

cağl. mesaj.ancak o zaman blr anlam :ifade edece::.-tir,. 

"eğerli dostlar, 
Yine yapılan b ır yanlış ı ortadan kaldırma.ian ,s iz in bjze son 

olarak sunmu< oldugunuz bildiri taslağı,aadece bu yanlışı onayla
mış olacaktır. o da şudur:El-Hürriye'de çıkan haber yapılan top
lantida s5ylenenleri ve yapılan tartışmaları ve farklı de&e~len-
d irmaleri bir yana bırakmış sadece bu toplantıya katılan tüm gtiç
lerin ~K'ı kınaaıgını söylemistir.Sizde biliyorsunuz.olay 5yle 
deJ,ildi ve ;:ırı{ yanında Iraklı baska birçok gücün yonlıs politika
sı 11 toplantıda elery tir lld i ve özellikle de Irak KDP 'nin :tran Kür
distanında yaı;tıi<ları 1ıirbir ele3tirildi. 

rafli~m%3ı51;'~1~i~:Y~~f~JEı~~ii:~ı~i~~%~n~~ae~~~~-fitl~~eV~~ag-
verilan eksik ve yanlı~ haberin doğrulanması alac:. k·tır.Buda bir 
haksızlık ve bu toplantıdan sadece kendileri yararlanmak isteyen 
oazı art-niyetli güçlerin işine yarayacaktır. 

Degerli dostlar, . 
Toplantıda da teyid edildif.i gibi,yukıirda saygığımız dBrt ko

nu bildiride yer aldığı ve El-Hürriye iÇin bu ~çlerin ortak bir 
tekzip yazısı gönderildi;. i taktirde; biz bu bildiriye imza atma
ya i ... azırız. 

nevrimci selarn ve başarı dileklerimizle.29.2.19·'34 

Ala Rızgari 
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DÖRT.YILDII DOLDURAN D:iXTATÖRLtlK ve DEVR.lMCt HAREKET 

Sel im KEYA 

1Urk:iye •n :in ,Ortadoğu bünye s inde !!nem.in i Jçoruyan, arnperya
ı ız m :in hayati can. d!lllarlarından b ir i duruıııuıida olan b ir ülke 

oldu~unu belirtmek,çok fazla birşey ifade etmemektedir:Sade
ce ve sadece tlnem in ın vurgulanmas ının, özellikle devr iuıc i-de

ıııokratik,sosyalist ve Kürt ulusal kurtuluşçuları açısından, 
başka yönlerden bir anlamı olsa gerek.Yokaa,bunu bilince Çı

karmadan,Ortadoğu'da emperyalizm açısından,Ttirkiye'nin !!nemi
ne işaret etmek ajitasyondan ııteye geÇemez. 

Ortadoğp'nun emperyalizm açısından öne•n taşıyan bu ülke

einde,dört yıldır kopkoyu bir sömürgeci-faşist diktatıırlük· 

sürdtirülmektedir.Bu sBmürgeci faşist diktatörlük .!!ncesinde de 

"halklar hapishanesi olan" Tlirkiye•de:baskı,zulüm,işkence ve 
a~ırı sBmürü,katliam;emekÇi halklarımızın yaşamının bir par
Çası haline gelmiş bulunmaktaydı.Bu gerÇeği,aBmürgeci faş ıst 
diktatörlük gizle:neye çalışsada,gizlenllecek yanının kalmadı

ğını onlarda çok iyi bilmektedi.rler. 

Ernperyal iZ m ve onların iş·o irl ikÇ is i sömürge c i faşist d ik
tatörlük, •en son türk devleti"nin büyüklüğünü ispatıamak vs 

birli§:ini koruma'.!: iÇin ellerinden gelen bütün Çallayı gösteı:ı
yorlar.Fakat, bütün bu çabalara ra@lıen, •en son türk devletin:in": 
birlie;nden ve gücünden çok şey kaybettiğinin veya kaybetmekle 

karşı karşıya oldul!,unun hesaplarıda yapılmakta.Biz de,bu yazı
mızde,"en son tilrk devletinin" iÇinde bulundu,SU duru:nu açmaya 

.çalışaca~ız.Bu da yeterli değil.Türkjye ve Kürdistan devrimcı
demokratik hareketinin durumu,problamleri ve g:örevleri üzerin

dade durul~alı.Asıl önemli olan yanlardan biri de budur.Pıte 
bizde,gticümtiz oranında., bu sorunlarda tespitlere ve Çöztimleııe
lere katılmaya çalışacağız.Ayrıca gtintimtizde,çok ileri laflar 

etmeden ötaye,atılacak niteliksel adı~larıTtirkiye ve Kürdis
tan devrımci-demokratik hareketinin ve sosyalist hareketin in 

problemlerinin çözümlenmesine ilişkin atılacak adımlar önem 

taşımaktadır. 

Demek ki,dört '7ılın değerlend irilmesi,hem biz im ( 1Urk~
Kürd is ten devrimci hareketinin, örgü tlerirdn) ve hemde sömürge
ci faşist diktatörlüğün muhasebesini iÇermeli. 

Kısa Bir Tarihçe : 

Emperyalist-kap Hal iat aiatem,1970 'lerden sonra bir bum

lım sürecine girmiş tır.Emperyalist-kapital ist ülkelerin üret
tiklerini pazarıayamaması ve buna ek olarak petrol fiatlarıa
deki artışlar bunalımı giderek derinleştirmiştir.Aslında,em-... / .. 
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peryalist-kapitalist ülkeler, bu bunalımları atletmak ve belli bir 
i stikrara kav11Şmak iÇin, iÇ<?rde ve dışerde belli bir potensiyele 
sahip J.urumda<Cır.Oysa,emperyalist sistemin çevre halkalarını oluş
turan az gelişmiş ve orta geliŞkinlikteki bagımlı ülkelerde du
rum daha sert boyııtl~rda kendini hissett;rmekted ir,h1ssetirmiş t;r. 
Ontr'l iÇ :Ll').de, emperyal izmjn bunalı~;nn.1an b'ahsederken, emperyalizme 
ba(;ı:nlı olaJI,emperyalist-kepitelist ülkelerin karın dcyurucusu du
L'Uiı.Wlde olan,h;_ımrrıadde ithalatı ve sermaye-mamul madde ihracı ala

nı dururw.nda olan tilkelerJn bunalın.H•danda banaediliyor demektir. 
Bunjbn dolayl,9Z ve orta >felj~kjnlikteki Ulkelerin ekonomik,top
lı..iırı .. 3al,s.i:'l:IS.al ve askeri duru~;larını analiz ederken,emperyalizm
dem be~ ı,;.sız ele almak yanıltıcı olacak,o.oğru sonuçlara varmarnızı 
·e,ır·elle_yf~-ce:-:t:ir.;:u çok jyi bllinrrıektedir kl,sel.'rnaye,ulusıara_rası · 
r~;:.;,_;·_•r;;;. ~,-::·r:e çok tan. kavuışmu~ tur .Kendi ekOnom ik, topluı:ossl, s iyasal ve 
a.:ı;(.erj s:ktr.r;:jrıj r.1luQturmu0tur·.Iıünya devriır:ci-demoi{rutik cephesi 
;,:.--:rs;ısırı.li<:: 1 Sc:~,'!XL :ıir· ol~;u ainrak vcıırlı[~ını st1rci.i.irmektedir.Ona_ ka-
7-lleq ;.-_er :~arça,nc::!Gll K:i: on'..i. ı:;liçlsndjrmişse,on.:;.an kopan her parça
da. o:·ıu zayı .t'l~. t:r:-..ı1t ta dır, za,yıi'la trn_ı ~tır. Emperycıl iz m açı:..nndan bu;1a
.iı::·;ı_~ ,2e!·~r--~er:;nzsjne ci:kj eden ve bunalı!':ll derinle--~tlı·en olgu 1 l{o-
; .. --t_ı _;;·::;rç·:-~:.3:!' :_.-!.--;la ko_i,ıı:ı.:rya hazı.:.:lanan parÇalar so::.:•urlu(:ur.CEıld.ır-

11:... G;.Lıü 5c:,:i.~~,ijl',(..'j1 ·.1aiıa.n u,;,;u~11ar ve Jöns-n (_1tılaı).!.ar onu-a. jÇjn
.. : ·ir.f.er --·~·ı ,k-::::t:-.1 j.s ine b;;::_,ı:::lı t.n r.. .. ='J.erde jktiıi<:.::clorı't1 Çar·~ s iz hi3-
le ~;:; .i.·:;_:€.::.'] k:::ır·:pöJ.na.a,i<.orkoyu d.jkt-atoryr:ıl yönetj<lerjn:hı.,lkları-.-ı, 

: >:. çj:.er:!ı:. ::ı-::~~ıua tı:-la edilmesi Oımun iÇ'inti:ir~. 

r_r-:_:.r_l ·t;;·e 1 de ~n;_;,:-eryel iZı'ıe bat,ı~nl1. 7e tt?i(elc i kupj t~ıl -jz,:n in gel jŞ

tj __ , !.:'.lkel'2I'·.: et. hjrjd 1r. ~ürkjye emperyel :i:::~me bc.,tır,lı b jr UlJ:::e ol-
·~jrl:-{tt;,sö,Türry-elere (Ki1rdjstan,Kı.bı?lR) sal1il) ola-:-ı bir ·'ilke

·iJr.l---'t·:~un :r:::nında Ortadtl[1u'da da !lazarlara e.ı::-erııen olm<=Cıc iÇin yo
".un f.:ir r;:~1bası -\,aı·.B.u 12 Eylül önce3inr1en ol<iJ.{u gibj,~_~ünü.rrıü.zde

de .~ev:-_.ır: ::-ttü'ilen ç;:;ı'b:?l9rüu:·.~u konuda ~)atı ile bir· çatlŞ!'l'laları 

sr-'•:,-;_.-;,orıu.sı>tll).":. ·:-_rr,a kei.~d j b!;:!Şlna bütün sorurıla·r.ını Çt)zebilacek po ten ... 

~j,yf:'::.e :'3a;_j~-, ·le,_ lldir.rn tta :pot;.:•Jısi::ele E.:ahi;ı ol!Y!asıda sorw"ılm Q"i:S
~~':;:ı,·_nG.s.:i L:i•ı :.:.stecli de~'.jldjr.~-reryalist e'if.vnm:ıjk siı:;:temle en
teq·r:~:-:.; 0'1 .jur-~;.ı:.u(ıt!.zn dolayı, b jr· i.l er ln.den ( ern~eryal is t-k ap j tel is.t 
ii!ksler·;~m) bH2,ı;·_.rnz i~J.erini düze;·Lleuıek durumunila de-~_ild i. İBte
:;;o::-.Je, j:::;-:f~:.e::::et..i.e en;peryali:::~~~in yap:ı..sal bur.al1m1ndan rlerinden etki
l~Jnen b.!l' ~..ilke du.ru~ııunC.a.y-dı.Fatta orta geli·:ımjşlik karakterinden 
-loJ.~yı,bnn.h-Llml daha Ger1t.:ien hisseden ülkelerden blriydi. 

-'nlrki;ı·e;ekonomik, toplum.o;:r,l ve sjy·asal pl~nda ·çeşitli dönemler-
ıl~ Vı.:ııe ı ı· ,:ı::ü~ yr .. ?&(ıilŞ. 1dr Ulked il?. öze ll jkled.o 1950 t lerden sonra , 

on yıllık aralıklarla bunalı!:ılar c~şandı~·rı.ıı bunalın; dönemler~,ay

nı za'T:and::ı egeı:.en suı.ıfla:r.ın ,,.e -özelliklede sermaye sınıfları !'lı n 
a t1lım yılları old1;:. Yan i her h1_uıalım döneııi in in ar"k:afl.ından, uçökü~ 

;--el ir" i iye b ir kı.r·al yuk tur .On mı iÇ .i nd e, Ti.irk iye 'de: l 950-GO, 1960. 
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71 ve 1971-1980 yılları arasında ekonomik, toplıMsal ve siya

sal bunalımlar e:Undemleşmişsede, bu bunalımlar egemen sıtııfların 

ve iktiderlarıtıın alaşağı edUmasini saii;layamemış ve devletin 
parçalanarak proJ.etarya ba$ta olmak Uzere,diğer e:rıekÇi sımf 

ve tabakaların sahiplifilli getir memiştir.Tersine,ege.nen sınıfla
rın yeni ekonomik,slyasal atılımlarını sağlayabilmek iÇin:tı

kanan yolların·açılm&sına ~ğraşılmış ve bu,belli ölÇUlarda ba
ŞarılmıştJr.Yapısal bımelı:n;devrim iÇin temel bir objektif şart 

ve k e nd ll iğ inden, devri :n in au h~ e ktif şartlarının şek illennres inde 

ciddi bir teıneldir.All'a şekillenen subjektif koşulların tievrim 

iÇin yeterli ulmayacağı,olm~dı!!ı aÇıktır.'!'apısal bunalım dönem
lerin<Ce,bilinç ögesinin egemen olduğu subjektif koşulların ol

gunleşması,yeterlj bjr düzeye çıtması ile devrjın t.":tinneHile~ebi

ljr. 

1950 1lardan selıra Tü.rki;ye•de 11 yenj 11 bir dönem açılmıı;tır.Eu. 
yen i döneın,De:ııo:~rs t Parti yön et im in in teıııs ;ı etti!; i kes i>;ıler in 
dış ınöakilere Jtinel.ik b2skı pol i tikat3ı:ıın b ir tirünü olarak bel ir
lendi.Bu döneııı,kapitsliBmin liberal Çiz~;ide hızla geli~tii!,i 0 bur
juvazi ile toprak ağaları arasındaki ıttifakın güçlendiği,ileri 

düşlineeler üzerinde baskıları.n vo~;ımla~tığı,CHP'ye karşı fiHi 

baskı eylemleı'inin geli~tiiı;i bir dönemdi.Asıl sıkıntı,geli'jaıek
te olan tekelci kapitalizmin nasıl gelişip,genl~?leyeceği ·,e si
yasal yapıda kendini yerı i yerine kayacağı aorur,uydu. Yani asıl 
savaş,ekorıomik planda ortaya çıi<:ıyordu.Ekono·nik planda,ege<1en 

sınıflar arasındaki çatı<;ma, iktidar ve devlet düzeymaa de bü
tün şiddetiyle kendisini duyuruyordu.Doğrusu,açık ifade edlle

cekse,kavga: egemen ~ır.ıflar ara~ındaydı.Çünkü bu dö:AeJıdıs-,ecrıek-
.ç i sınıfların ve Kürdistan halkının örgütlü mu. alefet güc:tnden 
bahsetmek ınUmkUn değildi.EemekÇi sınıflar ve baştada iŞÇi sınıifı 

devrimci bir örgütlenmeye sahip değildiler.I\Urdistaıı~Çağdışı• 

uygulamalarm altında,deri::l bir uykuya dalınış duruındaydı.Irak 

"Urd is tan' mda k i gel Jşmeler (1960 'ler scmrası), Ço!c az öl çUlerrn 
Türkiye KUrd;stan.ı halkını etkilemekteydi. Tlirkiye i\tird ıstanı 
~~lkının kendisine özgü yurtsever-burjuva Çizgide bile bir ör
gUtlenmesj sözkonusu değildi. 

DP iktidarının baskı dönemine karşı,27 Mayıs 1960 ask~ri ha

ı·eketi geli~ti.Bu hareket,DP'nin temsil ettit,i kesimleri direkt 
karşı alan bir harekettı.Dolayıaı;;·le,DP karşı alındıgırıda,ona kar

şı yaratması gerekli olan bir alternatifin olması gerekirdi.A.s
kerlerın tek ba~larına,ekotıoJı;ik, toplumsal ve siyasal alterııatf' 
yaratamıyaca;!.ıda açık bir sorını oldugundan,ya da. ilk başlarda 
yaratse bile,uzun bir dönem yaşamıyacağı, toplurn>ıal yasaların 

ıcelısmelerf gUttuğU ve giderek egemen olacakları,değişmez kanu

nun"" hir ~ereği olarak,kendilerinin dışlarında bir alternatife 



j'Önelmeler i gerekirdi. Yan i süngU yapar, ancak Usti,ne o tura,r.azdı. öy
le de oldu.27 ı,:ayıs'ın iernen ilk giinlerinde,CHP,bu eylernin aahip
ll:Oine soyundu.As;<erler iÇinde de bu eı<,ilirn giderek gUçlendi.27 ~:e
YlB ha:reketirdn o.ldu€;u günleri yac;ıayanların hatırlayacakları gibi, 
DF taraftar:arı 11gir.ecek delü{ arama" ı)eşjnde iken,CHP taraftarla
·rının caka ~:H-rttıi-..larL11 görm~şler, izlemiı?16r. ve gl:izlemlernişlerd 1r •• 

27 ~·ayıs 1960 hareketiıDP iktiuarının b8skı politikasına kar
şı c:eUoen 'dr hareket olorıBSlna rağmen,demokratik bir hareket de
ğjld 1 ve deınor-.ratjk reformlerı hile hedeflemiyordu. ~irk iye toplu
nunun Jeınct..re ... dkleşme~ini (emekÇilerjn tirgütlenınesi probleııdni kök
lü çözme, tc~rek. soru(.:.unu hal et.me,K-ilrt ulusunun ve diğer a·zınlık 
mj: ı jyetler in. :in özf,:lrle'9me;:ı :iı:~ i sağla:ı:ak v. b.) hedeflemiyordu.Bunu 
ı, eti ~fle 1r.eJe Ç8ll~ şa~:d ı b :ı e (!),gel iş en kapital izrr, in h U km eden s ı
·t:t"ları \.:? ,";'l! • .f:'·::.r·".-~_i_iS''• ~:,ıma miiı=wade etmezdi.ÇUnkü,27 V:-:ıyıs•ta,np• 
y<2 f_;;,·c::n ıktidarı reçic;ide olaa elir~.a alan askeri elit;geldiğj gün, 
;.: Arı:.~' ya, eıq. eryal :ir~ t ul:.ıslara·.caaı -::ıtı.dlaşmalara bağlı old ug,unu aç_ı~
)_a:;ıaı;.l.a1emperyaliı:;t SiL~teır, :i:$irıdeki yerlerini bir kez d-9ha ~Jözlere 

;.:~ tırıyor.l ::..en ı.;\ rı ca zel•J. j}(l ~ri g-(hd en :itibaren ,KürtJ_er iL1 Wrklti
-.:··ı_ ·ı::; 1s:r;a tlama,;,ıa _çal ı :::ı tıla~. Aynı p\:i.nler:1e: 1 ·:t5·;ı '1 erde tu tuklaı.1an, 
~,_··~··-:.:ist<:·n ı.:e ~~'.:c~j;J€ siycı:>j t<.::rilıinde 4~"l<=ır davası o:ljye b_iljnen 
~:~v<'<-.111 11 s<~_.ı· . .,_iurı";l~ar:.iye hapishanesinde Çile dolduruyorlardı. 
B.g..::: :...ı ya kı,~·ı;ı :ı ~el d if in i söy1 e;,-·enler, o ıd ç:rın ser;Jes t bıral:.ıl.rıas1n1 

': . .'er:;:ikt~:·j·r·hu.i.,onı_).,:~c:ıV.s .i\.alrı!:.L,Yorl.;-ıc:feo.Jal af:.alara karşı BJlenı :;e
lj·"{ i;~r.rıe v~ ;JJ:.iCrlclele a:.i.ı altırula,sörr.ür.::·ecj p'oJ.1ti·,.;.erıın •. ~.:L·ekt bjr 

.. e"ı. .. B,_ j \ı.IH•:"ak Kürt ege:neülerjne s~ir.gil_rı hayat:ı. ya:ıatl./Or.lar •re btiy
le:ce y·;rt eıfiekÇ.ilerjııe de ;~özciağı ver:raj9 oluyorlardı.5!5 Kart ağa-

, dJ :·nn Cnce S jvaH 't.,ı kamplara alırıdıgını ve d~(l3 svnra. ~~-:~r:i. is tan • ın 
d-...~:'J•t:İ.S.t\..'.l ı.cıceıere t;ilrgtine cönfıeril~ı:i~~lerj bile:·,jljnen iJÜ' olay.. 
-.l.ır.-;-ıı_,t.Juı-.~~ı:_ iı;:-t>3~1L:ın ;:i·.:ai dör1eı.ıJekj,;el'tlara u,;·gun yeni _~_,]Çimlen
' .. :.:-.s j~·J :i ... \·'.a =~'-:rt Ht: aları Jelrtl is tan 1 a döndüklerjnde de ye eel. otor i
~-- _r.c t&n3 i.;· sı :Jle ,;-·.:_.Ld en il·:·.j~:; oldu.Rv. durucıı, u:usal li8Si{l ve i ::ı b ir
J.fr~· i1 ik <.ij.:,.·:..i_ei-;tj .. ~j_;dr. üo:::ıı ()j!' th·Unil;yJ.ü. 

27 i.':~~:;'ı:; 1')60 horei-.vti:Türkiye'nlr. ciemc·ı<.ratjk-ı.eş·ı:e::·tli ,a:3ı) i.~ı9-
l-s:f . -;_ ·.-.:..·:,~ ön:_.r"ıe t\.•.Jyı;ıc~:asına rağı:.en,toı~LA.nsal yapırnn o tarr-:ıt ılö

:~.: .de olı.nFrı do,_i:f1 dokusu, i~Çi sıGıfı ve tliı;:ı orte sıhıflar lehjne 
~:ç!lj Kcno"li.e:r1n ı;.Ç;l nasııu ~._z:;ğladı.-Stı.reç: jt:iOarjyle,gelic;Jleri ve 
.:rÇ-u.:!. i<r.l e::- i -~tibariyle, e sa·;; yarı lT<ak j;;.:ı ten en :ka!ıi tal jB:n in, erıı:per
yo.l::!.zr::e_ [};~-~,_:ı.. !ı ··Jii' bjÇj't.ı;de gelio:;:ip,serpjl:ııesini ve derinle?rnesi ... 
··:iL !i.:;:.·.-ıUD~b::ı.~ ı ~"-'2ı;;rak, aranti al ı·ına e lmak olmasına rağmen; bu 
HU.rocj··! sa[lad:ıf:ı krı:t'Şl t birikirıılet"'ılett ıızak kaç~:iaları VA oı.1.un et
t,.jsirıi ense k:öklerinı:tc dtlym.a•~ıalarl -rı"J..;;kt!:ı -dc[:.ilüi.tı,yrıce bt;. ken-
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düi&inden biriki":lere K.atılan:aydınların ır.ücadelelerinin yarat

tı[ı b irikimlerde gözlemlenea b ir durumd-u.Bunun yanında, uluslar

arası gelişmelerin yarattıt:ı b!rild;alerin ie Türkiye'de derın et

kileri duyulmcoktaydı.Bütün bu subjektif ko~ullerın hirleşmesi 

sonucu,yenı denn·ebllinecek bir sürece _g,h·ildi:Yeni bir_ eneye-

sc, tRtlZir.ı edilôi.Bu enayasa,l96l anayasası olArak tanı"an ena;ıa

S':i·lıı•.l960'lerden S<.:nra,birkaÇ dönemin tartı~:nalarının eS8611Ll 

vlu~turan; iler:!.cjler ve gericiler arasındeki tcav~_anın odak nok

tasıriı olu~ tı..:.ran ~Ju anayasa, ilkeael olarak Ç-!3"t;r.ll3:'] insan hak ;.e 

öz-~··ı.L·lt;.kleriue yer veren bjr atıaj'asayq.ı.Du~:i.nce ve örgU.tle.r .•. Jle 

ÖZfürlt.:.~:ünü sağlı,:.rordu. tnsan tıak ve özg:·rltiklerinjn biiyUk bir 

~esinıini yasal tecrıinatlar altıne. ~~lıyorrJu.Eu ı=mayasanı·rı jncele'l'}.

mes ir.dcrı Çıkarılacak en öneml j sonı,;_Çluı~rı F;r, lı iri, bu e~ayasaııın; 

tekelci, i~lıj_rlikÇ-i burjuvalar·, feodal kesi.nler 'je ort& ~ıtııflar 

ittifa~1F-rı üzerinde yükseld iia:iti lr. Yan i dengenin ort(;lya çikarl1ı

eı hJr subjektJf şekJllenmedJr. 

:&ı anayasa:un tarız.irn edllr..esinden aonra,as;~~~ri elit,s:iv:il 

g;içlere ikt:!tları de.•ıretmek iç :i ll 8eÇ i::.l. ere r. i tti. Yapılun aeç jm

ler soııucunda,~r'P alternatifi Jkt;dare oturdu. '''~er; elıt ~ra• 

s ı nda k ı çe tı,malaı·da be ll i b ır noktaya gel d i. U-:a" 1an !rerkeş g ;

b ileri faşJst ÇiZgiye hızla kayarken;h'ir k1sr:-:ı liberal ve bir 

kıs[rııia (Ahmet Yıldız ,surh i Karatilant Cemal Jlia-.i:..mu~lu) 1960' ler

den S~)n.ra .:;olcu k:~rsüleri kt::.llan.1ıayn O.::ı0lt.jıJ.m.;. "le ;: 1-..iere"h., t<:m

zi.;. e.:i:ilen yeni e.r.ayasa ÇerÇeves:itl0.e,topluaıu finans,k.ar:ital:ist

ler .::ür"ikleoı~eye baı;ııa~1ı.Ege:ıienler <;;lro~ıındaki iÇ kavga,cloha o 

-::an.ıen ~ekjllenıne~re 1:ı~J!?la:nı(;tı.'"Su"la J<grşılık,e:ae"i\.çj -:::ı~ııf ve 

tabakalr1ra ~;ar"?ı,yasaljteyj a~an tedbirleri nAsıl alecaklal'ını.n 

he3a..,ılarını C.a o güncieü yapma.: . .: e başladılar •• 

O yıllarda Tiirkiye devrlmci hareketjne bir göz atarsak: 

19'60 'lara kada ı· k-snd_isin j dos t-a-- ve dü!]mana h jsse t iren ör .gü tl ii 

b:ir jr;Çj sın-ıfı lı: .. re~el-inj:ı o1me~ığı gtiriileceKtü·,l92l'lerc:.e 

kuMilen '!KP ve di€.er sol örgütler: tasfiyeler ve Kemalist .terör 

sorıuc'-!ada dağı tll"'ışlar ya da seale'f'ini yıllsrca Çıka!'araayacak 

kadar rc<ıdükleştirllmişlerdlr.Buna, 'J!I_p•y; güden,yönlendire:ı ide

oloj inJn ve politikar.ın oportünist karakteride eklenince durum 

daha vahim boyutlar kazanıyor. ~mekÇ j ~inıflar ve Ol.' "ta sınıflar

ıla örgütaüzdür,Sınıf:ör,ç;ütlenmes:inin öteısindetdeuıokratik ör&at

le~melerde mevcu·::. de~ i lU jr. 

;c:ürdistan halkı d<!rin bir uykudadır: l938'lerde Dersi3; Di:re

ııi:]i'njn ı:ı...;atlrılrıı&eıınüan sonra,milli direniş hnreketinjn eli

l<olu,beli kırılmı'}tır.Bu yenilgl ile bjrlJkte,o tarilılerd9n son

ra Y:irdıstan•da Br:;;ütsüzlük bel1rle;{icJ bir karakter olmuştur, 

Her ne kadar_,l938'ler sonrasırıdada be ll i Brgütlenme Çabala

rı varsa.1a,bu Çabalar del:' ~ınırLr iÇiade olen,ıızell1kle<le kül-
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türel faaliyet alanını a~'nayan l:ıoyutlsrtla ve siyasal oLnayan ni

teliklerde olmuşlardır,Bund8n dolayıda,l960'la açılal1 yeni döne

me TUrkiye halkları örgütiii girmemişler,örglitlli tavır alışlar göa

termemişler,bir seyirci konumtından Bteye göÇme:ııişlerd ir, 

1960'lardan sonra, işÇi sınırının ve tum emekÇilerin 'örgUtlen

mesi Çabaları yoLunlaştı.Sendikacılar 1961 yılında Tlirkiye İŞÇi 

Partisi'ni (TİP) kurdular,TİP kuruluş evreainde,aydın kesımi.nden 

uzak bir yerdedir,Dahiı sonraki tarihlerde,aydınlarla il.i~ki ge

liştirme arayışı başladı,TİP'in kuruluşunda:birçok tersliklerin 

olduğunu (Marksist-T,enitı.ist noriılara fÖre kurulmuş'1ıir Brglit ol

madığ:ı. ve kuranlArında kom'.inist olmadıklarını v, b,) tartışmaya 

bile gerek yoktur.Kuruculerının Ço~,l947 Sendikacısının karakte

rine sehipti,Bu sandikacı karakteri, işverenle uz leşmak zorunda o

lan bir yapı ile tanımlanmaktaydı.Çlinkü,o dönemlerde iŞÇi temsil

cisinin yasal hiÇbir teminatı yoktu,Bundan dolayıda,işÇi ve iŞve

ren arasında b ir yer i işgal e tmek te ve genel olarak işiterandan 

yana tavır koyrnek ve uzlaşmak zorunda kalmaktadır,:Aaha doğru bir 

deyimle,cambazl.ık rolünü yüklenmişlerdi,Cambazlık rolünUn yarata

cağı kişiliğin devrimci bir kişilik olmadığım.,olmayacağını ve 

güçlüden yana yataca~ını herkea bilebilir durumdadır.onun ıiÇinde 

iktidar mücadelesinda de tutarlı olamayacakları aÇıktır, 

TİR'ni kurmaya karar veren aendikacılar,daha i~in başında zor

luklarla karşıleşmaya başladilar,Parti genel ba~kanlı~ını isteyen 

Nuri Bsşer 1 in,genel başkanlığa getirilmemesi üzerine,AP'ya girdi

ği biUnmekte,Sey.fi Demirsoy CHP'li kalınada karar kıldı,Diğer 

sendikacılar partiyi kurdular,Kuruluşundan sonra ilk genel baş

kan Avni Erskalın oldu,A.Erakalın'da 1961 seÇimlerinde Yeni Tür

kıye Partisi'nden milletvekili adayı oldu, 

TİP'in aydın arayışı Bzellikle Çalışanlar Partisi kuruluş 
çalışmalarının hızlanmasıyle gündemleş ti.SendikaOılar,parti yü

rü tümUnUn sendika yürütümünden Çok çok .farklı olduğUnu bilince 

çıkarmalarıyle birlikte,part1Ye lider aramaya Çalışıyorlar,Bu 

arayış,Ocak 1962 tarihlerinde başlıyor,Ama direk bir şekilde 

M.Ali .Aybar•a gidilmiyor.Genel başkanlık iÇin üzerinde durulan 

birÇok isim var,Bu isimlerden bir. kısmı işÇi düşmanlığı ila ta

nınanlardır.Genel baŞkanlık iÇin üzerinde durulan isimler sıra

lanırsa:M.Ali .Aybar,Prof~Z.F,Fındıkoğiu,Ali Rıza Arı,Orhan .Arsal, 

Sabahattin Zaim,Dr.Ekmel Zadil,Sedat Erbil, Yaşar Kemal,Sabri E

sat SiYaVUŞgil,Esat Tekeli,Nadir :Nadi,Eeat Çağa~Pro.f.Sadi Irmek, 

... 1 •. 



-72-
Cemal Sait Barlaş,Cehit Talas •• 

nr.~ı.n uğraş ve terna~l~ırdan sonra,N. ,\li Aybr::ır T:tP Genel Eaş .... 
i<anlıt[_ına getirjljyor.E.A11 Aybar~ın genel b~-7kan olmasından 
sonra, ay~ ın lar pvrt i .Ye al 1n ed j,;rorlar.Böylece so.syı:ü is t hare
ketin geli'?mesin.in önündeki engeller ir~ .. hjr kısırrının ortadan kal
dırıleıB~ı şartlHrı olgunı.,şmaya başlıyor.Fakat,l960' yılların

;]c:ın önce ::to'l'lü:ljz:•i'Üefl \re :{omt:njst P.:-ır·tj'den yar;:c:ılanar;.lar·ın, 

iŞke:lCB ve ceza ÇekenlAr jn par·ı 'jy-e a.ıın .. u:ıır.ası ko:·Eı.sunda :_ı jr 
!,"o.,..-ı':i·'::$US perçp",üe~-;tirjljyor."Du kon.::::e.sus ::;ont~Cufi~Çj sınıfı 

\llÜcadelesjnc- ~ı--;ıl yaru11r101 olacak koırriirUst,devr:imcj 8ydınlar 

parti dışın1z:ı ln.cakıl<ış oldular .. Bu rtı.ir-...~H·ı, i~ in 1:.ıaşında bölii.n
m-:i.~lü[·ü g:Jndemle3 t irdi ve so.syal is 1. ~~-1r.el'>.et jn (jnii;ıde saıniecı 

1Jjr engel olarak 91kan Oir öge dur:-·c:ı._-ı~.na·.lB ~:eı'd:i • 

.3iJtün bu te~-·:4l.f:.ı.le.re rağmen,l]60'1e·rrlen sonra,ai;re·3e:t ala
nın.:Ia, TP öneır:l i ldr .:ı:iyı=ıa~~~ı r;ıkı:il o:ı_.Ju.K.:!tleselle"~llle doğrul tw.
;;u:ııö.a ciddi aCımler atıLiı.Aın•l Oi.: dönem aon-ra:·rat~t1,0ielft.: ve 
bü i:li.; ... ::..Ui!:Utr:i t::oruya:emiı. Xor•:.ı.yamazrlıda: sB:·ı il=' olduğu mc~n tık, ,yf.r<ii-
t··~~_ü· m~tod ve anley_ır;ı::;rla Oirlit;i korur:.~sı;lr'itüı-.. en;aL:Çj ~ı

~:ır Tre L:-ıı.:i-ı:\.&ların i.e:ı:sjlci:'>i olrı~~··u ker~rl:teritd. kor··ırıt.::..~ıı :Jz~i.-

1_jği;kowünidt ilü." öndG-:.:lj_}.:le ola'0jljrdi.A>~ia T:tP,Luııl.._:r;.:.a--~ y::ık

ş·_,ndu.0n .rı iÇir..üe ;::cl s-.rfL;;_,:-(ra Çetin ~dr :--,uca:iele b~?lcdı,iJil .. 

höl~inıne Jj.;5eri:,i jzledj.l-arti iÇic.de i'~.:t5.H~-~·sızlı~{ ·:ıc~nö~terd:l. 

Lu HJlll za~r:anda b :Jr kOrd öğü·~·(J_-,ı-1 p:üm.ic"~ıJ. e~ t :1 rıl:. _t,·üb ·; :i::_ ~J;~ yan·1B, 

:iktjdnre kai,·Jı ·ı.rittlin -el8r:lcrda ::ıtılı tlal',etkinlj:t!c·r• :::::eli-:o_;~;!.T't· 

<:-.~.~:lı...ler ve :jJereK o-r~ta.iE: çıkan dB:::cl=:.rat.f-c 1-"Sr-d.it1--..-~ •. ':,::ler,atc
·:~e~t Cll·1lflarl-'ı JjKrl;aileri··ıl Çe1.t!::cı~:e ·ucı-:ılaUı.l96) 1 te "Dts~:•jn 

kurul:t·ası; Toplu :h ı? öz le~;n.ga 1, ~rev-!ıokavt ve StmJ ika yas es H!.l:ı 
_verd:J[;j G.Vantajla.cı~t·~a ~.'.:ir '.30nucu olarak,l)jr grev ';Jjc .lj@.erini 

iZl€:1 i.V.C!',yl i.~ -fıpr..:-ketl ;;~t' i, t--::ı:rak talP.b 1 jle sel j~:ne,,.-e ta:· le( ı. 
(~rtr-ı ' 7 e Y-ii~_:.-:>ek Cire:-d-ıı kurt!<~.l-7-rl-'lC.a boyLo·L ve i~;~-;;;llı-:::ız·, j~tid::.ı:-ıcı 

.iL: jl_;-nd i :Si ve rmıi jjGlen-l :J2:i :r.ezel~le~:-dea '·:i rj oldu.l96':" 'deki 

ı:· ransa t·e::ıç·ı :ik n::~rei.,_:e t1eri::ı i.ıde etkje iJle; f-e~ı~l fit. 'trı.l"·.~·..-:.e tleı~·i 

--·,;e~ren s vııflat'l ~1 r·,.c:!i tec(~k boyut::: rda jv·ııc ~~3zandı. ~zell ik. le t 
27,~ •-re 275 Sayılı yasaların cle1:irytjri1rnek isten.rıesj ve ''A.ıaya

sayı Korı:ı.ına Yadası"nın çıkarılJıat:. Jatenı,eşi kar~ıaınla j'}·?i ı:G

nJ.!'ının <Ttl'3teı."dif!,i ti:-·..,')::.:j .V-3 t:·l:taya •$Ü:.ı:m 15-l6 :-Iazü·r:u1 'Büy:ik 

:PJÇf Di ren i~ j :)::tür. sislı~rj ve =·..ı-.;kııl!;31"'1 ~ nece~ bi-ı:• J~ize..7 ya

rat tl~ Sol saflarda yi ı cü tüleı:, dema >!,Oj n: n jt.el j_!(l j t j:;tÇ j sınıfı-

!. 1n va!''!.::ı.::';ı-yuh.lt.ı.~u tc rtışmelarıı.ıH (in ı. t~ı rt:ı. ·; ·;s.~"" cı J:.i!•ii t.-,.-,: a· 

''TlTJ'ci1er.'•li) ~on verdi.işç; .sınıfının devr; .•. deki önci.erlie1-
ıdn tBrtışmasızlığı ortaya çıi..tı.Egemenler açısınaan tehlike 
naiıada bUyiidü. Ekonom ik bunalıma, bu sosyal ve s iyasal gel ;şıııe
leı inde eklenmesi;bunalımı derinleştirdi. Egemen sınıfların ik
t;dar blokunda bir siyasi 1atikraraı:olık baş gösterdi •• 

• . . 1 •• 
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!ş bu kadarlada sınırlı degildi:Küraistan cephesinde olup-

bitenlerde daha büyük bir ~nem taşımaya baQladı.l96l 1 lerden eonr~ 

aydınların TİP'e akın etmesi sürecinde,kendisine solcu diyen Kürt 

aydınlarıda,TİP iÇinde yer aldılar.Ttp iÇinde yer alan bu aydınla

rın Marksist olmadıkları aÇıktır.KüçUk burjuva aolculuğu ile kürt 

yurtsevarı i/l;i karişıını b.ir şekillenma iÇindeydiler.Belli bir dönem 
sonra,bu kürt aydınları (kürt oldukl~~ını cesaretle belirtma özel

liklerini taşımayan bu aydınlar) parti iÇinde bir gurup oluşturdu

lar:Do[ulular Gurubu.Parti hiyerarşilerinde yer aldılar.Ciddi et
kinlikler g~sterd iler.Hatta partinin iki dönem sekreterlil!;ini bu 

ayo.ınl~rdan Dr.Tarık Ziya :!l<inci yaptı.Aynı şehıa,l965 seçimlerin
de. TİP' ten Dbarbaiur milletvekili oldu. TC meclisinde yer aldı. 

TlP,işÇi sınıfı sorununda oldugu gibi,KUrdistan sorununda da 
dogru bir anlayış,Marksisit-Leninist bir anlayış oluşturamadı.Oluş
turamazdıda:ÇUnkü,Narksist-Leninist bir' partinin mantıgına,yapısı

na ve kitlesel ilirykilerine,devrim anlayı~ına v.b. sahip değildi • 
.Buna ra~:rr.en,d jğer taraft;çn·, bü türi bu gel jgmeler U jl :~:nç düzeyjnde &: 

t:r yükseL:-ıe.,r'e sei.:ıep ...... .ımui\.taydı.Teoriyi incelemeye başlayan,dün
yad;L. _; ~~el j~ılıe ... er j .inceleyen-gözlemleyen b ir kısım devrim c j-demok
rat X'irt a.,uınl~rı da yeni bir arayış iÇine girdiler.Bu arayış,ö
zellikle üniv.ersjte genÇliğinin sol kesin;lerjnde ortaya çıkıyordu. 

Ç~nkü,1965'te kurulan,Irak Kürt ulusal hareketi ve onun önüerliği
ni y~pan I-1\.l::P ile ;li'kiU olan,retormist ve burjuva r.ıilliyetÇi 
dar görülfllilUo;,üne sahip olan '!ürkiye h'Jriiistan Demokrat Part is i' 
de,Kürd is tan 'da bu boşlugu Çok ters bir şek;Ue doldurmaya başla

nıış tıa SosyaliG tl er in yurtsever olma d 1klarını, olaaiayacaklarını yay

cı \la~ tırmaya çalı~ıyordu.Bir halk deyimiyle, "koyun un olmadığı 
yerde,i<eÇi kendisini Çelebi" görmeye başlamıştı.Bu duru;nunda,ara:,ııı 
ve o dönecudeki yönel iır.ler üzeritıdeki. etki s i örtbas edilemez. •öRG!l!li

SÜZ B:iR !'ALKIN KÖLE B.İR HALK OLDUGU" eerÇeğinin derinden hissedil
meye be7lanmı$ olması ve bunun bilince ÇıkJiırılınası, başlı başına, 

bu arayı~ta belirleyici bir etken oldu.Universite Çevresindeki 
devrimci-demokrat,sosyalist ve yurtsever u:ısurlar;kendi deyimle
riyle, "lıalkin öz örgütiliıUn ileride yaratılması iÇin, kadrolar o

luşturmak ve sosyal-şovenizme karşı mücadeleyi geliştirmek" iÇin: 
yeni bir yapılanmaya giderler.Devrımci Doğu KUltür Ocakları (DDKO) 
olara,. b il inen tırgU tl er, bu yapılanmalardı.r.Parti iÇ er is inde k 1 Do

ğulular Gurubu•n;.;n bu örgütlenmele·· karşısındaki tavırları ilk 
dBnemlerde olumsuz oldu,karşı durdular.Zemanın ilerlemesi,mücade

lenin kızışması !'tirecinde: gerici güçlerle mücadelede yetersiz, 

aciz kalındığı atameda bu örgütlenmelere olumlu yaklaşım iÇine 
;oirdiler.Ama bu tavır,l2 Mart 197l'e kadar'surdü .• l2 Martla bir
likte, bu BrgUtlenmeleri ve amaÇlarını savunma gelip dayattıj!ı nok

tada,red edici tutum gelic,tirdiler,teslimiyet iÇine girdiler.Bu 

tutum,l2 14art• ta.>ı sonra bu gurubun önderine pahalıya patladı • ... , .. 
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Mücadelede etkinlilı;ini kaybetti,T!P korunağına sığınınayı yağ
ledi.Ama çevresindeki bir kesim,uzun bir dönem,Türk1ye ve Kür
distan Solu arasında kararsız ve belirsiz bir şekilde mekik do
kudu;"b ir türlü kes in yerin i belirlemed i,Kürd is tan 'da bağımsız 
llreütlenme anlayışına, bu kesim, bütün gücüyle yüklenmiş olması-
na rslı;men,al ttan bu «ış i11yaptıkları açı~ı;a .. 9ıktı •• <,-....-· 

İŞÇi sınıfı hareketinin ve Kürdistan halkının ulusal ve top
lumsal kurtuluş mücadelesinin şekillenmesinin gllrünür hale gelme
si: iktidarı daha sıkı tedbirler almaya yön el tiyordu,Ama alınan 
her yasal ve düzen iÇindeki tedbirıaşılıyor,kısa 8Urede yetmezli-
11;1 aÇiğa çıkıyor4u.S1yasal iktidarsızlık:sermsyenın güvensizli
ğine yol açıyor,yabancı sermayenin rahatlıkla ve güvenl1kle ya
tırımlar yapmasını engelliyordu.Bundan dolayı,yeni bir Şiddet 
yllnetimine ihtiyaç duyuldu,Bunun iÇin,devreye yine askerler gir
di,generaller Çetesi girdi.l2 Mart 1971 günü Generaller Çet.eai 
bir muhtıra verdi.O_dllnem hükümet olanAP'nin genel ba~kanı,•şap
kaaını alıp gitti•.Generaller çetesi,sözüm ona,orta yolcu bir 
hükümet ol~turmak iÇin,bağımsız kişilerô.en oluşan (teknik uz
manlarda iÇinde olmak kaydıyla) bir hükümet kurmaya çalıştılar. 
Bu hükümet dokusunun o günün CHP'si tara~ındsnda benimsenmesi 
üz-lırine,hükümet başkanlılı;ına N.ihat ER :iM getirildi,N ihat Er im 
CHP'den •bağımsızlaşarak" hükümet başkanlığına getirü1yoJidu, 
Tamda gülünÇ bir mizansendi,Bu· durum, CHP. iÇinde eskiden beri 
olan iki kesimin (bıllnü,Ecevit kesimlerinin) ıiıücadelesini Şid
detlendirdi.CHP'nin Ecevit kesimi;l2 MartÇılar karşısında bir 
tutum aldılar.Giderek parti iÇinde~i mücadele,Ecevit kesiminin 
lehinde çözümlernelere vardı:Onlar partiye egemen hale geldiler. 
Partiye egemen ol-dukları günden itibaren,bu kesim,emekç;ler:ın 
acn taleplerini yükseitmeye ve ileri sürmeye başladıler.özel
likle beskılara karşı durma ve genel af talebi iÇin mücadele kit
lelerin desteğini kazanmasına yolaçtı •• 

12 Mart aonrasında,büt'.in devrirr,ci-demokratik örgütlerin 
{TiP,DDKO,DEV-GENÇ,TöS,Köylü birlikleri) kapatılmesı,(l2 Mart• 
ta D iSK' in karatılmasına gerek görülmedi) ;devri mc i demokratik 
ve sosyalist görüşleri dile getiren yayınların susturulması; 
devrimci-demokratik hareketin en ileri unsurlBrından bir kıs
mının tutuklanmış olması ve bir kısmınında katledilmeleri,dev
rimci hareketi başaız :bıraktı.Zaten varolan dağınıklık,kendi
lieindencilikıçözülme ve <lrgütsüzlükle birleşince, sosyalist ha
reket Ecevit reformizmine kuyruk oldu,.ı:ı.akim snlayışın,ekonomist 
olmaaıds Ecevit reformizmiyle rezeronea gelinmesinde alabildilı;i
ne rahatlığı sağladı.Bu kuyruk olma:genel seÇimler öncesinde 
ve evresinde oldugu gibi-;1974 sonralarında da bu karakterini 
hakim karakter olarak korudu.Dolayı_si:,•le, Turkiye ve Kürdistan• 
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da işÇi sınıfının b~~ırıısız politik Çizgisinin şekillenınesini ve yara

tılmasını sağlayacak güçlÜ ve organik bir sosyalist haraket yarstıla
madı. 

12 Mart'ın gerçekleşmesinden sonra,devrımci hareket kendisini 

eski Çizgisinde bile sürekli kılamadığı bilebilinir bir şeydirı!Cıla-

mazdıda.Zaten sorun,yeni niteliksel bfr Çizı;ide ksn,lisini sUrekli 

kılması,~ı.Bu da,reformizm duvarına çarparak geriye gidiş süreci 

ya~anmaya başlandı. !:ler iyi gılrerr.eıııekten dolayı,l972 yıllarında bazı 

sol çıkışlar alınasına rağmen,bunlar kolaylıkla bastırıldı. 'llirkiye ve 

Kürdistan 'toplumları aÇısınO.an,l974"ler sonrası yeni bir dönem oldu, 

12 ;ylül öncesi Tablo 

12 ıv.ert• tan sonra,CHP iÇindeki il:ıönü ve Ecevit keain>leri arasın-
nin 

daki mücadelejEcevit keai<ninin zaferi He aonuçlandı[ına iŞaret et-

mi·tik.Bu durum,CHP'yi iÇinden böldU.Bu b61Unmüş haliyle 197~ seÇim

lerine girmesine ra&;ıııeıı,CRP,oyların Çogunluğurıa yakınını ald:ı:,Aıııa tek 

başııla hlikümet e•iebilecek oy oranma sahip deği.ldi.Bunun iÇinde,br 

deste[.e ihtiyacı var.ıı.Bu destekte,l973 seçimlerinde yeni seÇimlere 

giren ve belli bir ararıda oy alarak Ut;UncU parti olan,meclise giranı 

dış politikada "millici• pol'itikanın aavunuculuğu rolUnUyüklenen ve 

iÇ.erde orta sınıfların bir kesbh1n taleplerini ve çikarlarını tero

sn etmekten yana görtmen l·:SP'dea gelebilirdi.Cünkli,o koşullarda,CHP' 

nir• A! ile herhangi. bir koalisyon yapma Şartları yoktu.Çünkii,CBP'n1n 

o .oHnlcril.<'> k•.ülc.ndıt;ı motıfler,ş iytırlar;AP'nin karşı old~ motifler 

ve ~ )yzrlardı. ;jzell i kle o t,-ünlerde,'ki tl el erin talebi durumuna gelen 

t.e:ıel af sorunu,AP'nin tli ... den kar"'l oldı.ı~u bir sorundu.Oyaa CHP'nin 

oy aLuası na sebep olan etkenlerden en öneml 1sin1n,genel af oldutu 

c ilinm:"k ted jr.Bunun yanında, 141-142 maddelerinin kaldırılması, toprak_ 

eef'orııu v.o. demolcc•ıtik talepleride öne sürmesi ciddi bir oy potan

a:!yel1rıe yul aÇm15't1 •• 

Omm iÇ1n,hUklimet tartışınaları CHP ve MSP arasında sürmeye başla

dı.Aına hükümetin kurulması kolay olmadı.özelUkle,Y.SP'ni~e komünist

lerin ve Kiirt yurtseverler inin sf'ına karşı olduğu bilinmekteyd i.MSP, 

bunu açık açık ileri slirmekteydi,Buna rall;ıoen;CHP,l1SP ile bir koal is

yon hü~Uınet oluŞturdu.Siyaai tutukluları dışında tutan bir af Çıka

rılılı.Ama data sonra,C!iP;devletin en önemli kurumlarında biri olan 

Anayasa l'iahkemes i düzey inde bütün olanaklarını seferber ederek, Genel 

Af yasaandaki bir hük:nü iptal ettirdi.Bununla,aiyaai tutukluların 

ı:ıerbest bırekılmasını sai;:ladı. 

Siyasi tutukluların serbest bırakı!onası ile, Tlirkiye ve Kürdistan 

l!evriJ•ci hareketi açıeından yeni olanalUar dofldu ve yeni bir dılnem 

başladı,Devrin:ciler,~oayalistler hapishanelerden çıktıktan sonra,ıır

giitlenmeye başladılar.l974-76 yılları devrimcilerin örgütlenme Çaba-

. larının yoğunl$ştığı,siyesal öreiitlerin Şekillen~eye başladığı yl1lar 
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oldu.l976'lardan sonra, birçok örgüt Türkiye ve Kürdistan'da 
toplumsal m~elefet iÇinde yer alan bir konuma geldiler.Bütün 

emekÇ Her in ilrgü tlend ir nmes i Çabaları yoğunla$ tı.l961 Anaya

sasında,l2 Mart'ta birÇok de[işiklikler yapılmış olmasına,lüks 
görUlüp güdükleştirUmesine rejtmen·:varolan bir kısım nisbi de

mokratik hükümlerden dolayı, birÇok alanda ve kesimde deınokra -

tik kitle öteii tl eri olu';' turuldu. Jşç il er, kilylül er, Bl',retmenler, 
öğrenciler,mamurlar,sağlıkÇılar,polisler,teknik elema:ılar,mü

hend isler kendi demokratik öırgütlerini oluşturmaya başladılar. 

l974'lerden sonra, Türkiye ve Kürdistan'da devrimci hareket: 

geÇmiş in eleştirisine belli yanlarıyle yönelmesine raı;men, bunu 

yardamınca ~--apamadı.Dünden gerekli dersleri Çıkararak,sağlam i
deolojik-p;litik bir hat ve örgütlenme yaratılamadı."-endilitifn
danciliğe son verilemedi.Plilnsızlık ve pı'ograınsızlık,o döne
min devrimci hareketinin belirleyici karakteri oldu.Buna raf,
men,o yıll~r,devrkoi hareketin lf"ikselme dönemleri oldu. !şçi

ler kendi ekonomik-demokratik h~kları iÇin hızlı ve sert bir 
mücadele iÇine gird iler.Ama bu mücadelenin hakim karakter i e

konomist• ti.Bunun yamnda,1Ş91 sınıfının ekonoaoik-demokrat;k 
mücadele sınırlarır.ı aşan siyasal mücadeleleride gündeme gel

di:Devlet Güvenlık Mahkemeleri Yasası'na karşı gellQtlrilen 
eylem bunun en somut örnekler ın .. en b;r;ydl,Köylaler, toprak 

elde etme mücadelesine atıldılar,öerencller,akademık-demok
ratik ve- €;iderek s iyasal talepler uıruııa _l<.f;!Vçcl e ra i! ir iş tiler. 
Bii t;~,·1 devlet kademeler inde k6l'Şl-'le'lr jr.ı,dev l' jm çatı~ -~ıası 1Je.1 

Z"ÖSteı.~ . .ii.~l.'abir caizse,Oeıilet i<~uru~rılarırı..la bir "oölt!·:ı:Tıi..(Şl:i'k ,:_::ü·!'l

der.ıe geld 1. 

ÖZC9.Si:1974-77 y::.lları Ti~l'3{iye ve ~\:'J.rd. ichırı 'ı.lg ~1eu'L'Ci 

fıı:.-::>21-~etjn y:_no.:=ıeld_iSi y1llar oldu.Bu yi..i."kselifo:':ıh.ono:ı:jk,s~yfısal 

ve tc-rJlumscıl b··.1.f18 .. ıı:n- 'ieriıüesı Cicen · örıer!.lj etke~.1arüen bir· i 

oldu. 

l!J70'16rö.en noıırH,tekellci'in. ajyz::-.Hü ji{t.:L<=h'J sce.,ct-.ljkleı"j 

:,.-i t1rıa ::·l.lıklerı 'ei~.i:ıılle~:ta.Onun iÇjnde,o yJllariaıı S():-:..ra,bii~:'\n 

el,-:ono:.ıjk,toplv.rrawl ve sj~rasal oilzenle!ıeler .te~iclcjli{':in gel:i§

tjrjlrıe'f~i Jtı::ırkez.:irııie rliiz;enlet .. e"'e Çelı'Jılı,yo!·,Ju. •ra~.elcj burju

\'~Z],~cudi dıı]ı!l.d.akl ege:ı.en si:ıı:ı.r~rı·1 ~:1lJÜk bir \_e: .. )j;,ıjLlj de

ı!•:' "Li 1·; j:\e almıştı .B :J.!~ ·,·:l:-51lllda tesl iırı olrr.c:, ;ak: jÇ j~ .·j :irenlrl.:en, 

uırıutsuz ve sonu olmayan [)jr 11 ~\:avganın'' tç:inde olduklarıt!ln "he
yecanı" fle hereket ediyorlardı% Du durum 1 ege:;;enJer artlsında-

k i çatı-:;rr:anın kızırymasına ./ol NÇıycrJu.Bu. çatışma ve· Çelişme
J..e::~,b··t~i..l -levlrt k;;ı.d.emele:-inde,ekonc!!ıik ve :~osyEıl ·:ut•umlc:.rda 

k-~1·1 '''ini bii tü n şiddetiyle duyuruyordu. 

i: ••• /. ~ 
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1973 seç]~~;j.er::!·.ı•ıerı aı"ı ,ra {.ıu~cn C1-~?"-::-'::CP ko&ljsyonu fazla yat:O
rr.adı.Kaoljgyon hüküruetirdn. kurul;ıı~:n.">ı'l.dan kısa hjr süre sonra jki 
parti arasırıda tartı'!nıalar çıktı.l974 yılı Nynı za7,onda,Cl'"'nm ve 
onun "halkçı" Uelerinin yıldızırıın "oarladıiôı yıl oldu,l974 ortala
rında, Kıbrıs' ta Makarios 'a karşı bir darbe giriı.ımi oldu,'Bunu da 
fırsat bilen .. TC ve onun hüküı,et bA~kanı Ecevit,Kıbrıs•a barış gl:i
t'.irmek ş iyarıyla,Kıbrıs •ı işgal ve giC.erek sömürgeleş tirrnek iÇ in 
saldınya geÇti.O yıl koyu b ir şovenizm, milliyetçilik kl:ir'.iklend i. 
~oHycJ.ist hare:....:.et daha kendjsjni ılerleme ve toparıama durumundSı ol
,r.adı(iı!l<lan;şovenizme ve nı lll iyetç i propagandalara;Xıl1rıs saldırı ve 
işgal eylemine karşı durraadı,duramadı.Hatta reformıst et; il imler, 
TC'nia Kıbrıs'a eeldırısı eylemine alkış tuttular.O dönem, i~Çi sı
nıfının en ileri C:irgütü olan ve sınıf senci ikacılıgına soyıman ll :!SK, 
TC'n in Kıbrıs eylem in i, ;şç il erin yııvmiyeler ini keserek destekled.;, 
Kendi bUl tenlerinde,•Kıbrıs Barış Earekt.tı •nın• ne kadar maharetli 
bir eyle'ıı olduğunu anlatcı~ya Çalııotı.Kıbrıs saldıı'ı.nnı destekle
yen en ileri iŞÇi sınıfı kesi7ıini>"ı durumu bu iken,tü"ı i'iÇl sınıfı
nın tutumu elbetteki daha iÇler acısı olacaktı ı Onun iÇinıle, !rurkı
ye iŞÇi sınıfı o dönemde Kıbrıs •ın ışgal eylemini deetekle,ne. ta
ı ilıs izl iğ in i göstererek·, soşyal-şovenizme ba ttı•Durum bu olunca, iş
çi sınıfının ve d ;ger tüm emei<;ç i kes id er in;Kürt ulus sorunu ve 
d iğer milliyetler (Laz, çerkez,Azerı,Arap v. b·.) sorımıında ne tutum
lar takınacağılll hHmek :;erekir:Soeyal-şoven tutuırı •• 

CHP ve onun 11halkçı•lideri,Kıbrıs işgal eylemine giriŞirken,ay
nı zamanda,lıemen akabinde !rurkiye ve Kürdistan ılevrimci hareketi
ne ve devriınci güçlerine de saldırıroaya· başladı.!:endisini gerÇek· 
sol cu g1:is tererek 1 sosyalle tl ere sa h te ao:j.cu d iye saldırdı .Kürt yurt
aeverlerini,miting u.eydanlarıtlda mil itarist güçlere hedef g1:istere
rek:•Halklar yoktur,halk vardir" motif ini siire•ü i işlemeye basla
dı.B1lylece sosyalistler ve Kürt yurtseverleri devlet güçlerinin 
boy hedefi olarak göateriliyorl9rdı. 

1974'ler sonrası devrimci hareketin geliatiği yıllar oldu~ gi
bi,aivil faşist güÇlerhide örgütlenmeye başladığı ve devlet eliyle 
güÇlendir ilmeye çalı<;ıldıil;ı yıllar oldu, Çünk'.i, etki-tepki yasası bu
nuda emreder. S iv il faşist hareketin ,: Uçlenmeye ba~lanıesıyla b irlik
te,devr i mc i hareketlet"e saldı·rıl'!rı yoğunlıi<;ı tı :Bu ·saldırılar dev
let.güÇlerinin (polis-asker) desteğinde gerÇekleştiriliyordu,Buna 
karşılık,devrimci güçler meşru bir savunma Çizgisinde anti-faşist 
bir mücadele Çizgi s ini i;lemeye başladılar,Bu Çatışmalarda, b irÇok · 
can verildi.Bu Hliinlerin eayısı:l975-76 yılları arasında 40 iken, 
1978 1 lere g"!lindi~inde ölüm sayısı 1300"ü bulmuş,l979'da yaklaşık 
olarak 2500' i bulmuş ve. 980 yılında (12 Eylül'den 5nce) günde 30 
kişiyi seÇmiŞtir. 

. .. 1 .. 
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'T-c·· ı~.~.-.. -·-[. ~·.::~\.:;.ı-ull:.. :.·;;::, :.< ... ş';c~~(;'l'_'jn Çık~:.r:-ları~a •._re te~ı:el k8r-

l.:.:t'ıncı r'··.l·.::;~ ,-:-~ -_,; ,::ç,: .. :l ~"::--:1+ı ~:_:. ·.·t. ·· t--;~rjı. :t~·!.;izlj!,_ J.·,:;,-:-ı-,11 t--

~-1!"' :-::ıt~ıı 4 :ti.t~·,;) t'nn·.t:· :ın ve <.J.:i-~;.;oı· ·~·i.~~Ç.i ~--.:: . .:.:!' :f'i~Ll ~-: .. e:cıs.:·_:i

·i8 ;_,-_-,,.:·ıl:t> r); .... --~-.··~::-:ı·c"' .. ç:l:,karırı doyur;r,syFicak ölÇU.lerdedir.iş

slzl ik artm~ktadır.nış borçlar artmak:tad~_r.:Sugün varolan 30 mil

yara yakın dış boroun büyük bJr kesi"ıi o gün. alıamıitır.3'lflas -

yon artmıştn.liergün gerÇeHeştirilen devalUasyonla, TJrk lirası

mn <i eter i hızla düşmektea ır.Buna k~rşılılı: topluoı,sal~cftff~~n
den ve örgütlü bir biÇimde e;elişınektedir.lluna karulık,devlet 

ve sivil iaşist güÇler saldırılarını yogunl~~tırm8ktadırlar.Her

gün yeni bir ketl i am g,erçei<le~tirmekted irler.1977'c1e ı Ha~• ıs e

lanınde,l97S'de Naraş' te;ayrlca,•·:alatye,Elazıcı ve Qcrum'd~ :!:er

Çekleşt:irilen katl:iamlsr :;u0.ları.n bı7lli ba~lılarıdır.?ıı.-ı.un ya

nında,clevdmc! demokrc ti< e;<iÇlerin bulım·J'-<«ları toplu oturn.a yer

lerine ve devri:ııcj gilçlerin egP--:rıen oldukları· r.ıat.cllel~r:le ·"rtehve

lere .sslılırılar yı:ıpıln.~kte;lıuıru.r.ı. ::.,t..•nucunda o_nlarc_a ge~lç·, Hı.'1.iy.r, 

ve Çocuk j(<:ıtledjlnıekteydj. 

S. iYasal. is tjb:r·arsızlık, bunclı:·r.a dön~i:-:ı;Tıi:lc; dur-..;.,~·ll3d ır .1973 ,G:· 

yılları Brasınıla, b~PJ h:ilaü~ne~ görev y"aı:~!1v~tır.l973 se·; jmlerlndan 

sonra :Cr7-L:SP ko al isyonunu, ı. v~g: He ~c -n:.ikümetler j ,akabinde 

C~-::?'n:in ll bağımsız mill•tvek:iri/birlikte_ oluştur-:~u-i\lar;ı. h:tkümet 

ve arkstnndfi LS:? ve ~~-~{F lh·steh.li AP azınlık· hriküınetleri b1ribi

ril~L'ini izledi ler, ,r,ericilik a~amelı bir ş ei< ilc: e, h Ll htik\hetler 

dUne::ıleri~de tırııı.e.ndı.::ılar:::k 12 E.ylti.l'e r;elind1:197:'? yılında cer

ÇE'i<le~tirilen ve yiizler"e e•ıekÇinin -~e yurtseverin katlltıe se

bf~.P olan ka tl iarı.Uarı sonra, C!;! hükümeti 13 jl 1 de- sık.1yiinatim llBn 

ett1.3u aıkıyörıetj:;~in ilan ~:.<(iiVli,Si bölceler.itJÇ1 sıüıi'1.c.1n gU~~ 

ıp oldueu ve iktjr_l~ı~ı· ürküten boy!lLl~rdA e~rlem iÇinde oJ.dui_;u 

metrnpoldej( j şe;drlerle ( is t-!:ırıbul, Adana • Ankara); Etirtl is tan ş e h ir

leriydi.Eu durwııı.la:r:<.tiö.<::ırın rıeyi,niçin ;.f~j_""~l ;:ıldığını .qç;ıkça 

t:i-_\::3 t:. raiS>kt.~d ir. S1 kıyönet jr: d n :il~o eıl il;-:-.ce i ile ı1 :i !'2. j ;-~te, ~..i..emokra t :K 

k i tl e f)r. __ ;tl er j kupa til d ·ı .!.ıev r· :::;ci-demokrat ik ve Eozy;.:l jS t dU

~jnceleri lÇere~ı yayrıl~r yaaakl-~.m.dı.. 

Sıkıy;:ineti.ıı l.ic:.::;kılarıne, bii t"i~ <'-!9-Cr i te:; b j rl~!..'ı? rA.i~>ıı:o;;, ~-::..ırk jye 

ve Y.ürdjaten ddvrimcj harekethdn örr"irıe H!-!tler Ç9~i.le.ııedi.I'ıı -~

vjn;:1j:rjcj b.ir ducumCada.:...-~ıun iÇinde,,,_üa be ~.:an sıkı:,,::)netim böl

gelerjujn sıc..ı:i~ıarın_l el3njt:;:le'l!1.e.;;e başl€dllar.·5zelljkle de~197.1' 

da trBn 1da giinüeme :. elen del, işikliKler ve ıııonPrş:Jı'lin ylk.ılması; 

<-'t~{abjnde. İra!!_ x::rdjstanırıda ulust;ri kurt-ı;.lu::: har~"kç·tin y;L_:::=elıne

~re :)~:~l.-:-ı:2;!:':·;ı,kitleaellc-;P.:ı.er-d ve g:i ... e.(:ek Kür.ilstan'ln hiltun par

ÇBl:~rını i lg ile no. j ren boyu tlr::r keza~'lması 'ka-c~ ısırtda: :ı.-c, dai:ıa faz

la ürk:1eye başlad.ı .SJn.J r bÖlgeler inde Kiird is tan i!el~ının il j~k i

lı:•ı.'i~ıi :-;·;;.::ı'rı~k iÇfıı yf.tni tedhjl'le:c t:eli•=>tird:i,Zamanırı ba7bakanı 

'B.Ecevit,Orti::l:.iOLU'da sHur det:,i~ikli .. _lerjnin ı;Untieme gelrucsj teh-· 

likeF.dnln_ oı:taya Çı'K:tıdı~ı,btilc;e hBrjt.;Hıı.-un yc:ni:::.en Çizilmesi-
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çabalarının yo~u:ıl~~:naHı tehlikelerj!ıe :-;:-._;l'Şı,,:,r,,:rıi .pıanıara g.:lri~~t:l. 

l'·U tehlikenin önlenmesi iÇln,K'!r<listan scrwıu/fitlnyesinde taşıyan 
t'im bölge sömürreci devletleriyle ili>k;leri Leli'!tirdi.şah monarşi
sinin yıkılmasıylad:::l ortaüa!l kalkan emperyalist pakt c3::1:rr:ı .:ribi ye
ni bir eo,peryalist p<.ktın oluşturulnası iÇin ıığra~L;r iÇine girdi. 

Ea:ıalli seÇimlerde,.U>•njn ÇoE,unluk oyları elınasırıd~n sonra,CHl' 
hükümeti istifa ettı • .AI',}fr.I' ve NSP'nin desteği ;le azınlık htlküıfie

tini oluşturdu.A? Azıtılık Hük~ı•tc>tl,C:!P hüktlmet;nin yasa'darına ve 
beskılarına Y"nilerini l«ıttı.Giderek devlet ka:lP.•cıelerinde faş·iatler 
biiyük etkinlik saeJ.aır.ayaba~ladılar.,a~istlerJ,, devlet kademelerin
de bilyük etkidik saela•.ıaları He birlik·te,daha önceki hUkiimet dB
neminde başlayan,devam eden ilerici,devrimci tasfiyesi hızlandırıl
dı.Bakanlıklar,devriır.cile~in dayak atıldığı ve fa~istlerin sila~la
rını ve di~er saldırı araçlarıi~l d.e_!:!olad2L1,1rı ku!":,ı:.:lar ·oıdu.lar.ınr 

katlia<ıı,digerini i7.ledi. 

~Ak8t fllınan h~ttii:ı bu t<?.:.:.1Ji .. •"'i.'Jr~e}-T:ı·-~.' jk,sın:;:..:.l V·~ ;~jyosal 
bunalımı ortc.dan 'kaldırmadı.Dururr.dan endişelenen Generaller eliti, 
ordu kurmayı:bir muhtıra ile bir yıl öncesinde göıt:~lerinl ve teh-
d j t~.e::. .. jn i s:ı:Jvurmtı']lar ;::ı:ere'....l j tcd b irJ.!;::r jn cı lı m.ıaslnl. istem :i'Şler; 
e tk hı müdahaleler in olmaı.:ası !ral jnde, m~llet adına duruma mUdahale 
edeceklerini;açıkÇası cunta yapacaklarını,iktidara el koyacaklarını 
belirtmişlerdi.Bu muhtıralarını hüktlmete,hükümet başkanına iletm;ş
lerdi.Çünkü,parlamento gBrev yapamaz durumdaydı.Kanı.m çıkarma şart
ıarı ortadan kalkmış,çıkarılan kanunlarında uygulamaya geçmeleri 
olanaks ızlaşmış tı .!la tta uygulansa b ile·, gerekli etkinliği gtss terme
diğ i bir süre sonra hemen aÇığa çıkıyordu.Aylardı,cumhurbaşllanı se
Ç~i gerçekleştirilmemişti.Ozcesi:Devlet kurumları laÇkslaşmış,bts
lünmüş ve etkinliğini yitirmiş durumdaydı.Bu,başta tekelcileri ol
mak üzere, bütün egeıaenleri korkutecek bir boyuttayıl ı. 

12 ~lül'e gelindiğinde durum buydu.Buna karşılıkı1Urkiye ve 
Kürdistan devrim?i hareketleri alabildii!ine büyülı: olumsuzluklar ta
şıyor lard ı. na.ı;:ınıklık , k e nd il iğ ind en c il ik ve tsr gü ts üz lUk, b MU bozuk
luk süreci tanımlayan ölçülerdi. 

ı-Toplumsal muhalefet iÇinde kendiliğindencilik,egemen karakter
di.~plumsal muhalefete katılan emekÇi kesimlerin büyük bir keafmi 
örgütaüzdü.1Urkiye ve Kürdistan'da sosyalizm adına hareket eden or
ganizasyonlar, emekÇi kitleleri ttımiiyle örgütleme gücüne sahip dei!il
lardi.Hatta örgütlerin ve hareketlerın,çoğu kendi taraftarlarını 
örgütlernekten bile malı,rumdu,kendi Çizgisinde taraftarlarını bilinÇ-. 
lendirememişti.Bu,hem 1974 1 lerden sonra devrimci hareketin hızlı 
yükselişinden ller i geliyordu ve hemde b il im sel sosyalizme tera o
lan örgüt anlayışlarından,sapmalardan ve esas mantıktan ileri geli
Y?rdu.Çünktl hareketlerin Çoğu,örgütlenme ve özellikle partileşma 
apısından,•süreç teorisi•ne sarılmışlı.rdı. 'llıııı radikal hareketlar 
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gibi,bizim hereketimizde bu hareketlerden biriydi,Radikal ha

rekeLler normlara uygun örgütleornek ve partile~mek iÇin vahi

n ın· gel iş ini bekl iyorlardı: Vahiyde gök ten intneye ce!?: ine göre, 

sonuç yaşanılan olacaktı •• 

2-Torlurısal harekete damgasını .:Vuran, esa3 olarak küçük 

burjuvaziydi,Svayalist hareketler ve ör~Jtler,eeas olarak iş

Çi sınıfını ve yoksul emekÇileri-örgütlemeleri gerekirken bu

nu becerememi~lerdi.KUçUk burjuvazinin b~skı ve saldırılar 

karşısında p;öster,.ceği sını:f'sal tavırların olumlu olmadıll;ı dı 

bilinen bir şey.~nden dolayı~HP hUltUnıetinin 13 il'de Blkı

yönetim ilan etmesinde~ ve giderek AP azınlık hükUmeti zama

nında baskı tedbirleriain ve yasakların artmasından sonra:ha

rekette bir gerileme ve giderek bir düşüş oldu.Varolan örgüt

lU unsurların c)ogu devrirııci nareketten bağımsızlaşırken,kitle

lerinde ilıı;ia.i azalmaya ve kuşkuları artmaya başladı,Btı geri

leı.ne sadece sayısal bir olay def,ildi,niteliksel bir olaydıda. 

Bu dUşUşte,baskılar kadar ve belkids ondan daha fazla,devrinı

ci hareketin yapısal problemleride etki etmekteydi. 

3-Toplumsal muhalefetin en dinamik,en belirleyici ögele

rüıden biri olan iŞÇi sınıfı hareketinde de kendiliğindenci .. 

lik ve öreüteüzllik egemend l.. ıani sosyalist iıareketle, iŞÇi 

sınıfı hareketi eyırı kanallarda gelişmekte ve bUtunleşeme

mektedir.işÇi sınıfı hareketinin ilk dönemlerinde;ekonomik

demokratik iÇerik ve reforır.izain egemenliğinden dolayı,siya

Si talepler uğruna mücadele ağır besmamaktaysada,l2 Eyllil'e 

do~,ekonomik-demokratik mücadele sınırlarını aşan eylemler 

ortaya Çıkmaya ba~lamıştır,KüÇiik burjuvaziya göre, iŞÇi sıııı

fı toplumsal muhalefet iÇinde daha belirgin ve gelişen bir 

.öge ·olmaya başlamıştı. 

4-Kuzey KUrdietan.'da da,eaas olarak hareket kUÇUk burju

vazıye dayanıyordu.Bütun siyasal hareketler ve örgütler ken

dilerine sosyalist demelerine raswen,sosyalist normların Ço

ğundan yoksun ve sosyalizm anlayışının ürUnU olmayacak eylem

ler ve dUşüneeler sergilemekteydiler,BUtun örgütlerin sosya -

ı iz me sarılması,heın bir olumluluk tu ve hemde bir olumsuzluk

tu.Olunıluluktu:emekÇi kitleler iÇinde sosyalizm lehine çok 

ciddi biriki.,lerin belirlenınesini saj;lıyordu.Eınekçi kitlele

rin sosyalizme olan dostluğunu geliştiriyordu,Olumsuzluktuı 

•m ill 1 burjuvaz i"nin çıkarlarını tema il eden hareketlerle, 

iŞÇi sınıfı ve yoksul kesimlerin Çıkarlarını temsil eden ha

reketler ve örgütler arasında ayrımı ortadan kaldırıyordu.Ta

bir caizse,safları sulandırıyordu.özellikle,gUçlü ve iŞÇi sı

nıfı ile bütünleşmiŞ bir örgUt,parti olmadığından delayıda; 

isler daha.teb+ikeli olmaya .ha'!ladı."Jililli burjuva• kesimler 
. ' 
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adına yapılan harşey, sosyal ız m imiş gibi k'arşılandı.özellikle, bu 
kesımıerin sosyaliZm adına halk iÇinde yarattıkları tahribatlar ve 
güvensizlikler:sosy~listlere ve sosynliat harekete mal oldu. 

K.Kürdist3n'da köylülük iÇindeki ~rgütlenme ve iŞÇi sınıfı i
Çindeki örgütlenme alabildigina zayıf ve belli oluşumların gerÇek
lestirildiği alanıardada alabildiğine yetersizlik sözkonusuydu •• 

5-Toplumsal muhalefet iÇindek i iktidar potane iyelleri,devrimci
demokratik hareketler tarafından yeterince kullanılmamıştır.Yanlş 
mücadele anlayışlarından dolayı,sivil faşist güçler ve devlet kar
~ısında büyük kayıplar verÜmiştir.En ileri unsurlarda iÇinde ol
mak Uzere,hinlerce devrımcı ve yurtsever tutuklu bulunınaktaydı.Yi
ne aynı yanlış mücadele anlayışından dolayı ;ç çatışmalarda da 
her fiin kıY'lletl i caıılar ver ilmekteyd i. 

6-I'eğırnklık ve böliinmi.işliik dev:;m ed iyordu.Da~ınıklık ve b<:Slün
m;;~lük cc;n tarım gel i'l in i kolaylaştıran daha doğrusu kolayca otUB
masını sa(;layan etkenlerden biri oldu.Dağınıklığın ve bBlünmUşlU
gün kaldırılması. iÇin çaba gösterilmediği halde;dağınıklığın ve 
uölünıııüşlü;un derinleştirilınesi iÇin,Çeliskiler karşılıklı saldı
rılarla keskinlestiriliyordu.Bıı ealdırılar,kısa bir dönem sonra 
silahlı saldırılara dönüştu.Bu s ;lahlı saldırılar sonucunda onlar
ca m;litan katledildi;devrimc; hareketin dayanrr.ak zorunda olduğu 
h~lk kesimleri arasında güvensizlikleri yarattı. işler oradada 

dııruıadı:s!Jınürgeci faşist iktidar güçleri,kar·anlık ve karşı-devrir:ı
ci gizll oda:<lar;devr;mci demokratik sa fl&rda rahatlıkla provakas
yoalar yaratma şartlarına sahip oldular.Öldurülen har devrimcinin, 
baqk8 bir •devrımcı• güç ya da ·hareket tarafındanmı? yoksa polis 
ya da sivil faşist güÇler tarafından mı? tlldürüldüğü her zaman i
kili alternatif olarak kendisini dayat-tı.Bundan,devlet güçleri 
ve sivil faşist güÇler alabildigina yararlanma olanaklarını elde 
ettiler. 

Devrimci güçlere silahlı saldırıyı bir kısım güçler (Apocular 
v.b.)anl;ıyı~ haline getirdiler ve sUrekli bir metod olarak işlet
tiler.Du karşılıklı saldırılar,ideolojik mücadele politik dostluk 
ortamını kana boyadığındaıı,güçlerin bir araya gelmeleri,güÇlerini 
birleşt;rmeleri,dayanışmalar iÇine girmeleri ve birlikler olu9tur
maları mü,.k·:in olmadı.Hatta belli sorımıarı tartışmak iÇ in bir ara
ya gelmek, belli güÇler aÇısından alabildiğine zorlaştı.· 

Bu yanlış mücadele anlayışı,devrimci bazı güÇlerin mücadele 
anlayışları ile,faşiet güçlerin mücadele anlayışlarını bir yer
lerde buluşturdıı.Bu anlayışın sonucu olarak konula. eylemlerin, 

... ; .. 
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faş ıst eyleır.lerden fazla farkı kalrr,adı, 

7-Kürt·ve TUrk halkı arasında yeterli güven oluşturulamadı 

ve mücadele birliği sağlanamadı.Bunım en önemli sebeplerinden bi

ri,sosyal-şovenizmdir.Egemen ulus devriınci hareketlerine sosyal

şovanizmin egemen olmasından dolayı,ezilen ulus yurtsever güÇle

rine dol!ru bir yaklaşım gösteremiyorlardı;Bımdan dolayıda,1k1 u

lusun aevrimci güçleri arsaında olumlu diyalogların,iliskilerin 

ve dayanışmaların ·sal!lanaınamış olmasından dolayıda;ha:tklarımız 

arasında yeterli güven saiı;lanamadı,mücadele birli!ii oluşturula

madı. 

Ege11en karakter bu ol<aasına ra.>men,l974•lerden sonra egemen 

ulus devrımcı hareketinin ;çinde sosyal-şovenizmin kırılması doğ

rultusunda bazı hareketlerin Çok ciddi adımlar attıklarını da in

kar etme"ıek ~.erekir.BU Çabaların öneml i birikimler sağladığını ve 

bu birikimlerin özellikle 12 Eylül'den sonra olumlu etkilerini gös

termeye başladıgını herkes tespit edebilir dur~~dadır. 

S-Gerek yanlış anlayışlar ve gerekse ikt;darı:ı saldırıları \lı:ar

ş ısında deraokra t ik b irÇok mevzi terked H m ek z,; runda bıra:cılmış.;, 

tı:Ueınokratjk kitle (jrgiitJ erj kapatılinış;devrj.r,ci-demokretik,sc.s

yalist basın büyük ölçüde austurulrnuş;birÇok ileri,önder unsurlar 

devlet ve sivil faşist güçlerin 'saldırıları sonucunda katleılilmi~; 

onbinlerce devrimci,yurtsever ve sosyalıst tutuklannıı~tı. 

9-Türkiye ve Kürd ı atan devrime; hareketının uluslar ara/
8
d'ev

rimci hareketle ve böl1 e devrhci hareketiyle bagları alabildiil;l

ne zayıftı.liatta Türkiye devrimci hareketinin yönü, bölgemizdeki 

ili~kJler ve gelisınelerden ziyade,Batı'dan yanaydı. Yan; Kemalian' 

in mikropları l.rı; açıdar.ı.da devrimcj harekete sızınıştı.TC devlet:i· 

ve egen.enlerı kendHerini Batilı gördüklerin<ien,'Iürkiye devrım

ci hare~etide hep Batı'ya eğilim göste~nış ve yönelişlerini ona 

göre tey in etmi<ıti •• 

Asker i Faş ıst Cun tanı n Gel iŞ 1 : 

Daha önceki bölümlerde bel ır tti['; im iz gibi,l970 sonrasında em

peryalizmin iÇine girdieti bımalım,Türkiye'de de i<.en<lisini biitün 

şiddetiyle duyurmaya başla,ış tı, TUrk iye 'deki ou bunalımın yapısal

lığı tartışılmayacak kadar,herkeain bilebildiği bir sorundu,Tür

kiye'nin bu yapısal bunalımı, Türkiye ve Kürdistan'da devrirnqi ha

reketin yükselmesi ve genişlellieSl ile birlikte:ekonornik,sosyal ve 

siyasal lıımalıcı ı;:iderek derinlesrneye başladı,Bir hükümet bir di

ğerini izledi.Parlamento,mahkemeler vb, gibi biı•çok devlet kuru

mu iGlemez duruma geldi,Egemenlerin siyasal acizliği sonucunda , 

altta olan sınıf ve tabakalar böyle yöneltilmek istemediklerini 

haJatlarının her Blanında haykırmaya başlamışlardı •• 

Bu iÇ koşullara,bölge çapında ortaya Çıkan;emperyaliat-sömür

geci sıstemı sarsırıaya başlayan gelişmelerde ekleninee,kitleler 



gC:Szünde Çok fazlc.ı .fl~·rat.ı:·.ayan Tt6~ oı'dusu devreye SCJkuldu. 'Sır.jr-tn .. :nu

ta zinciri iÇinde,generaller yönetime el koy.lular.Generallerin yöne

time el koydukları tarih:Şili'de sekiz yıl önce gerÇekleştirilen,P'i
ncşe öncülütündeki askeri i'a~ıat diktatörlüğün bir gün sonresme denk 

düşüyordu.Dünya devriınci gUçlerinin ve emekÇi halklarınırı,Pinoş3 as
keri i'aşist diktatörlü&ünü lanetlediği günlerde;TUrkiye'de yeni bir 

fa<; is t d ik ta törlük erııpery~l iz ın in güçlü desteğiyle dünya halklarının 
başına hele kesiliyordu. 

"Çakal generaller" 1.'1 yöneti ın i ele geç ird iğ 1 @:ünlerde, olu~ turulan 

~~nı; Güvenlik Konseyi (MGK) geliş amaÇlarını kamuoyuna açıkladık
larl b~ldjrjlerde ~ti,yle "hel jrtiyocJardı: 

~ı-Devlet jşlemez,laÇka dururr.undadır.Devleti kurtarmak gerekir. 

Devletin onurunu iade etmek gerekir. Eğer devlet yetkinleşti

rilmaz ve kor•.uımez~a,yıkılma teiıl ikeai kapıya dayanmı~tır. 
•2-?o,ünizrn (yHni emekÇi ~itlelerin eylemi) ve b!Hücül:ük (yani 

k'irt ulLtc'•mun iı:urtulu~ hareLetil bilyük bir tehlike olu'ltur
ınw;t-.ır.Bunun öniirıün alınr:ıBsı gerekjr. 

"3-Ekonondk, sosyal ve s iyasal bunalıma son ver Hr.ıelid ir." 

&öıı.ürgec i ssk er j .faşist cun ta, bu ~el ü•leQ i"'. i hedeflere varmak 
jÇjn aşer3alı h.ir yönterr:le uygulamalarını gerÇekle"?tirrrıeye Oa.şlAdı. 

A•>'<H·i cunta,yöneti:r.i eline geçı!rdiEi ~<:ünden itibaren;"demokrasiye 
e e=,: iŞ tt jÇ in reld i[· itti' bı; nu r:erÇ'er:le-'1 t ir:-rıey·e çalışacağınıda demagoj ik 
b~r J'edel-<. last.ik ı~clinde eli~cle tuttu."Deınoklıasiye geÇiŞ" ve demok

rasinin yerli yerine uturtulması aı:lına,ciemokratik hak ve özgürlük
leri .::ıskıya Dldıi~ıtu. !~iÇ gizlerneden,yoru·rılara sı~ınmedan cesaretle 
açıd.lıyorö.u.Böylec-5' de, "faşizm demekres is j" den ilen bir ucu be yara

tlldı.Bu ;-;arlece, JC devletine ve TC askeri fE:tş i st d iktcıtörlüğüne has 

bir olay dei,.ildi.Giln'i·ıı:).zde bUtUn faşist diktatörl~kler,işbaşına gel

dilrle:ri zan~an,retirildit:lerj günden itibaren;''demokr~siye geÇiŞ"in 

demagojisini yaparJ.ar.Pino~e faşist diktatörlüğüde,l972 yılmda 

yönetiod eli"-e teÇirdi!ıinde,bunu demokrasiye geçiş iÇin yeptıkları

nı açıttlaaıaktan gee i kalmadı. Fvi{at, "demokraa iye geç iŞ" adına gelen 

diktatörlülıi,l2 .;•lllır ş U i halkına kan kusturmaya devam ediyor. sa
dece ş n 1 l:alkına k<. n kusturr.ıb«.lada kalmıyor, bölge halklarına ve 
devriıı;c i macadelelerine saldırıtle01da geri durmuyor. Yükselen billge

deki sil6.clı :ni:cadelelerin bastırıl:nası iÇin bir karakol vazifesini 
görüyor. 

Ama bu iş' te, •en büyük türk devletinin" daha maharetli olduğu 

billnmekte.Çiinkü TC devletinin,onun sahiplerinin ve türk ordusunun 
bu eahtek~rlı[lı yenı bir olay detildir,beÜi dilnemlerde bunu yap

mıştır.Çok kısa bir süre önce de;•barış harekatı" adıyla,Kıbrıs'ı 
işgal ediyorlaraı(l974). Günümüze kadar bu demagojilerine devam 

ettiler.BirÇok Çevre de bu deııiagoj iye pabuç bıraktı.Fetta · 



bugün, Kıbrıs TUrk Cumhuriyeti 'ni bağımsızlaştırdıkları;daha 
doil;rusu TC devleti,kendisine yeni bir s5mtirge edindi~i halde 

bu demagoj is ini devam ettiriyor. 

BUtun faşist.diktatcrlükler gibi,turk sömtirgeci askeri 

fa~ ıst d;ktat5rltiil;Untinde bu demagojiler'e sarılması tesadUfi <i;ı

€"Hdir.Sebebi:d~nya devriıcoci,komun;st,pcroletarya ve ulusal kur

tuluş güçlerinin kazandıkları mevziler ve edindikleri zaferler

dir.Yani bu demagojiye baş vurmalerının ;ç ve dış nedenleri 

vardır. İÇ nedenleri:O tilkedeki toplumsal muhalefetin,devrimci 
hareketin gUcüne bağlıdır.Dış nedenlerı:sosyalist dünya,ulus
lararesı i~Çi sınıfı i::ıareketj,ul"usal kurtulu<? hareketlerj ve 
dUnya barış,demokrasi gUçleridir. 

TC'cuntesının da,"::lemokr~EJiye geçiş" demagojisine sarılması 

ve "fa5 iz m demokras is i"ni Ur.etmes i: uluslararası nedenlerle b:ijr

likteıemekÇi halk harei<etirdn ve Kürt ulasal denıoı:ratik mticade
le s in in kazandıSı boyutlara, tcışıdığı d jnamizme ve geleceğe ak
t~racağı,a<:tardıi\ı atomik 5zell iklerden dolayıdır. 

~skeri cunte aym zamanda:bayrak,ınarş ve Atatürkçültik hareke

ti olarak netilend lrilebil in ir. Türk ordusu, ltibarı sarsılmaya 
başlayan ve birÇok çenenin ka-rşı aldığı hu ögeleri yen;den dj
ril tmek ;ç ;nle alabild ;g;ne demagoj ik üım·&ndı. İş başına geldi

,Sj ~nden i~ibarentherke_sin bUtUn devlet kurumlarında istiklal 
m«ırşını okumas ı· iÇin zcrleır;alr.r iÇine girdi, baskıl-arı yoğunl~

tırdı.Bütün özel ve aevlet kurumlarının reı:mlj tatil v.tı. günle
rjrıde bayrak asmaları iÇin k.r::ırarlar aldı. İlk :.· ü .. den itibaren 

binlerce bayrağı iır.al ederek !ı er tarafa ve öze ll ;kle söınl\rge 

~tirdistan•a ~önderdi.--

Cuntanırı UYgulamaları .. 

Askeri faş;st canta,geli') hedeflerine uygun u.n·,ulamalar 

lÇine girdl.Torlumu alt yapıda ve üst yal'ıda yenjden dtizenleme

ye başladuYaniden organ;zey; önüne koydu.:ııu düzenlemeler ege
men sınıflar bloklinını ekonomik,siyasal çıkarları merkezinde yr 

pllmaya Çalışıldı. Çünkü, egen.en sınıi'lar blokunun Çıkarları teh
ljkeye girmiş ve sömürgeci devlet,iÇerde ve dışarda sarsıntılar 

geçirmeye başlamıştı. Generali er çete s )rıinde belirttiği gibi, dev
let kurumları birçok' yönüyle laçkalaşıııı~ durumdaydı. 

Askeri cuntanın yeni dtizenlemeleri,yeni bir devlet sistemi
nin yaratılmasını ön koşuyordu.Bur·juva d iktatörltigü ile mevcut 

"Yasal düzen" jç jnde egemen sınıfların Çıkarlarının korunnıasiP 
nın mümkün olmadığı, tekelcilerin güÇlendirilmesinin olanaksız 

..• 1 . . 
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olduğu,sömürgecJ-gerlcl devleti devrl~cl fırtınalardan korumanın 
:nümkan olmadığı ve emperyalizm :in bölgede k; çıkarlsrını, bir karakol 
olarak koru:nanın zorlukl&rı b\\tün yanlarıyle açığa Çık;nıGtı,Bundan 
dolayı,yen; bir dlktatBrlüğe ilıtlyaç duydu:burjuva dJktatBrlüğü 
askeri bir karakter kazandı,Devlet yapısının yerı; blr s;stematiğe 
kavuştuı.•ulması ve toplumun yeni bi.r slstematik altında kontrol al
tına alınıııası: fa ş iz m jn kurumla ş tırılması d aya ttı. 

Askeri diktatörlük,faş izm;n kurumlaştırılması iÇ :in, toplumu ye

niden reorgan;ze etti. 
ııtondmik düzenlemelere girerken,24 Ocak kararlarını ekonomi-po-. 

litik Çizgisinin esası yaptı. 24 Ocak kararları,IMP ve Dünya Ban
kası'nın Çizdiği sınırlar iÇinde,tekelcilerin güçlendirilmesi iÇin 
düzenlemeleri emreden bir kurallar bütlinlüğünü iÇeriyordu.24 Ocak 
Kararlarının yetersizliğinln ortaya çıktığı yer ve .aşamada yeniden 
kurallar belirleme yolunu tutmuşlardır.Bu konuda,alabildiğine am
pirik davranmı~lardır,Emperyal;znıin tarihi tecrlibelerine;faşist 
d iktatBrlüklerin dünyadakl uygularr.alarının ortaya Çıkardığı b llgi 
blrikimi ve tecrlibelere rağmen,tekelcl burjuvaz:inin en seçklnleri
nin,akıl hocalarının lıu -Kadar am:pirjk davı•r.nllı.EL-:.arının nedenleri ol-. 
aa gerek.a)Siatemin yapısal açmazları,bu •akıldanları• zorluklarla 
karşı karşıya bıraknıalarında.b;r önemli,temel nedendir, b)1kinci 
b ;r neden, tekele; b ur juvaz ln ;n çüriimekte olmasının get lrd iğ i ulu
sal ve ulualararası boyutteki sonuÇlardır. c)Türkiye toplumunda 
gizli clan potansiyellerin açığa Çıkarılmamasının ve çıkertılamama
sının getirdiği şaşkıtılıklardır, 

Tekele; burjuvazi,faşist diktatörlükle ekonomik bunalımın 5nü
ne geçeceğini hesap etmekle blrlikte,bu hesaplar ters tepmlŞtir,E
koncımik bunalımı bırakalım ortadan kaldırmayı,oranını blle düşüre
memiştlr.Enflasyon başını alıp gltmi~tir.Devalüaeyon•ıın .önüne ge
Çilememiştir.Bunalım gün geçtikÇe derinleşmektedir.Boyalı basın in
celendiği zaman ve ileri siyaeilerJn,hükümetln Jleri sürdtikleri bi
le kaba blr gözle krltlğe tabi tutuldukları zaman bunları hemen tea
plt etmek zor olmaz, 

Askeri diktatörlük,üst yapıdada gerekli düzenlemeleri,alt yapı
ya uygun biÇJmde gerçekleştirmeye Çalıştı.Burjuva demokrasisinln 
en belirgin kurumlarından biri olan ve Türkiye'de de burjuva de
mokrasisinin görünümlerinden biri olan Parlamentoyu feahetti.Yasa
ma,yürütme ve yargıyı merkezileştlrmeye başladı.Güçlerin ayrılı~ı 
prensibini ~rtadan kald-ırarak, toplumun bu hayati üç alanında mer
kezileşmeyi sağlamaya çalıştı. 

Parlamentonun feshedilmesl sonucunda:siyasal partiler kapatıl

dı,Eükümet eden siyasal partlnin ellnde,"hü~imet etme hakkı" alın
dı.~lilli Güvenlik Konseyi •ne bağlı b Jr yürlitme organı (hükümet) 

olu~turuldu.B~asal partilerlu feshedJlmesi ile birlikte,sıyasal 
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pcrtHerin r.ıeclisteki yasama ,ciicü yDni kanunları Y'·P'·'~ 

,o:ücü orta<ian kaldE'lldı.''ClK,aynı gam&nda yasa yapıcısı (",neclis) 

durumuna geldi.Böylece,dolaysız lıir biÇimde,hükümet etme yani 

icra kuvvetj jle kanun yapma yani yasa yapıcılık )~G:K'njn elin

de toplend ı. 

Yargılama alanı yani k~Zai kuvvette buna uygun bir dlio;enle

,,,eye tabi tutulC.u.Eu düzetılemelerle,yargılama gücilde direkt bir 

şekilde iVoG-K'n:Jn elinde tcrlandı.Yargılernalar,rr3K 1 nin l:ıer zaman 

kontralıında olan ve her ZB""'" müdalıale edebHece~i sıkıyönetim 
marikemal er jne ter&:ed ·il d i. Sık~ıyönet i~•· ~ııahke:ııe1er j, !ı:i(;.:K' .1jn em ir

kamu tası ile yargıla:nalarını YHJ:·tı. A2;ır cezaların kes ilmea in.1Jl 

istendi(;i yerlerde at:;ır eezalar kesHdi,ida•r,ların verilmesinin 

gerekti/ti yerlerde iiamlar veril·erek infaz e<iHdi,Yeni oyunla

rırt tezgahlanması ve pr-::ıvakasyorlla:·ın ,:;:elj:ıtjrilmesi iÇin,bıra

kılmesını is teö. ik ler in i b ıra~ tı !.ar. Sıkıyönet j;n ma{tker:'lel er jnde 

yargıÇların hiçhir özerkli"lerinirı olmadıj;;ı ya~anan pratikle 

ortaı'a çıkan ve bütürı dünyanın kabul ettiği bir durumdur. 

Asker i d iktatörlü{Un yönet.jmj ele geç irıı1e5 jnjn ve ;yarg_ılaırıa

ların sıkıy<:inetim ıııahkemeler-jne terkeü j}ü:e:-:; in in herr.en akab inden; 

istikbalde yargılar.ıa alanında kendi denetimlerini kurumlaştırma

ları ve uzun vadeli kılmaları ı özerkleşınelere meydan vermemek iÇ in 

Devlet Güvanl ik Mahkemeler i 'nin oluş turulmas.ı iç in yasa çıkardı, 

Ve bu kurumun yerli yerince oturtulması iÇinde gerekli haaır -

lıklara başladı. 

Yargılama alanında bununla kalınmadı.Başka düzenlemelerde~

pıldı.Kısaca onlara gılzatarsak:Ceza kanununda ve idari kanunlar

da önemli değişiklikler oldu.Kanunların değişikliıl!inde,ağır cem

lar öngörüldü,idari ve usul kanunlarındaki değiŞikliklarde,vatan

daşın işlerini zorlaştırmak iÇin yapıldı.Sayıştay ve Anayasa Mah

kemeleri fonksiyonsuz hale getirildi.J)anıştay•ın,"yürütmeyi dur

durma hakkı" ortadan kaldırıldı.Keyfince idari tasarruflars baş

landı.Anayase Mahkemesi diktatörlüğün emirleriyle iŞ yapan ve o

na uygun.kararlar alan bir kurum haline getirildi.Elbetteki 12 EY

LtlL öncesinde,bu kurumlara özerklik tanıyan yasa:Anayaaa kanunu 

hemen ortadan ka1dırılmışsa,bunun· dışınde bir aonuÇta ortaya çık

mazdı.l2 Mart•tan aonra belli değiŞikliklerde geÇiren 1961 Anaya

sası,egemen Çevrelerde sırrı 9Bzülemiyen bir öcü olmuştu.Onun i

Çinde gelir gelmez anayasayı iptal ettiklerini il&n ettiler.Ana-. 

yasanın iptal i ile birlik te, birÇok "özeriı: kurum•unda hayatiyetle

rıne son verildi. 

Askeri diktatörlük, ideoloji üreten ve resmi devlet :ldeolo~ i

sini temsil eden kurumları yetkinleştirmek iÇin çabalar iÇine gir

di.Eğıtim ve öğretim ku:rumlarında,devri.nci hareketin geliqraesi 
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ve toplum8al muhalefetin yükselmesi karşısıada,eğitim ve öğretim 
kurumlarında ortaya çıkan çok seslilil',in orta·ian kaldırılması iÇin, 

uygula•r.alarının sivri ucunu, ez itin; ve ögretim kurumlarında demokra

tik ve devriıı:ci düşUncelerin sahipleri olan ve bu dogrultuda ideolo

ji üretmeye çalışan bütün ilerici,devrirrıci ve sosyalist eğitim-ö!ı

retim üyelerıne,öıtretmenlere vo. docrulttu ve bunlar tasfiye edH

meye başlandı.EğHim ve öğretin' kuruml~rında yeıı:i düzenlemeleri e
sas alan ve onlara meşruluk kazac1dıran yeni yasalar çıkarıldı:YÖK 
yasasanının çıkarılaıası bunun sonucudur. Yüzleroe ö~retjm. görevl js j.
nin üniver·sitelerden atı-lması bunun ;ç;ndir.Crta ve··ilk öğretimda 
binlerce ilerici,devrjı::cj öğretwenin tasfiye edilmesi bunua jÇjndjr. 

Askeri cunta iÇin: ideoloji üreten ve temsil eden k-urumların 

yetkinleştirllmesi,egerrıerıll~derini!l sağlımması iÇin bir zorunluluk 

haline gelmişti.Çünkü,l974'lerden sonra,devriıı•ci hcreketin gelişmesi 
kar~>sında,reami devlet ideolojisi olan Kemalizm'in,kitleler iÇinde 
ve hatta devletiü b irÇok kuru·nunda P-tkinl ii; i kırılmaya başlamıştı. 

BirÇok Çevreler,örgUtler ve toıüL:ms~ı t,-uru~lar Kemaljzm 1 i karşı al-. 
maya başlamış,eleştirmiş ve hatta birçok alanda mahkurrıiyeti sağlan

mıştı.Bu durumun devam etmesi halinde,egemen sınıflar. blokunun ve 
başını Çeken tekele i burjuvazinin kendi hakimiyetini devam ettirmesi 

mümkün olamazdı.Hakimiyetin devamı iÇin ideolojik etkinlik ve egemen
ı ik te kaÇınılıaazdır. İdeolojik etkin! iii; in zaaflara uğratılması ve hat
ta birÇok alan ve kurumd~ etki,ılii',ini kaybatmesi,bu alan<\ada yeni 

düzenlernelerin yapıloıasını zorunlu kılmı~tır.Çiinkü ideolojik etkin

li!! in kırılması ve resmi devlet ideolojisi olan Kemalizm' in emekÇi 
halklara, inaacılıga yerarlı olmadığının ortaya Çıkması halinde, mil-

l iyetç il ik ve şovenizmda zayıf di.!şıneye ba~layacşk,.:>ün eel ecek, egemen 
sınıflar,ezil~~ uluslara ve milliyetlere karşı,şovenizıni ve ırkçılı

ğı k!lriiklemek isteyecek,aına,ba~aramayacak.Onun iÇin gerekli tedbir-. 

ler in alınınası kaÇınılmaz ol mu~ tur; tedbirler alınmış tır: Ata turkçü
lüğtln propagandası e.üçlend ir jlıa i'? tir.Et; it im öğret.jm. kurumlarında, 

basın ve yayında,T1 ve Radyoda,Türk Dil ve Tarih kurumunda,mahkeıne
lerde,hapishanelerde ve denilebilinirki alani bir biÇimde caddeler

de A\a'Wrlt9Uil&b propae;andasımn yapılması. iÇin bUtun olanaklar 
seferber ed ilm iş tir ••• .Dolayısiyle', saydıt;ımız kurumların Çoğu, fa'? iz
min kurumlaoştırılması,~ovenjzm ve ırkÇılıJ!:ın canlı tutulmaaı,güc;ıu 

kılınması;aömürgeci pclitjkanın devam ettirilmesi iÇin yetkinleştı

ril::ıi~ ve .;ıiiçlzndirilcoi<olerC.irı YetUnleştirildikleri oranda/da, 
Çağdaş olmayan, demokratik olmayan, ins8nlık düşmanı v. h. turden 
deeerler üre'ten k.ı:ruı,lar haline e;elmişlerdir. 

Burjuva demokrAtik toplu::ılarda,egemen sınıflar bloku_ya de ege
men sınıflar<l<'n lı iri :alt ve Ust yapıda öre,ii tlenmeye Çalışırken, zorun

lu olarak toplumun diğer kesiıüerin:ın (e:n9kÇi kesi:ulerin) ke>ılile

rine örgütlendi'i<leri alanlar açılını~-tır.:ııu örgUtle'lme alanlarının 
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açılmanıyapılmış bir lütuf deli, il d ır ı ver ilen ,ııi.loıoıloleler,ılllkU~ 

len konlar ve toplwnsal gel H imin d lyalektil!;inin zorunlu sonuç

-:..arından biridjr.Tilm:~rın d.;:. lsyı,yönetlley~ topluıu:ıal kesj-:-;ılerin 

d E:rne~;:~ ·' -::-:ı:eJ. er j, t: ,::;;_-_;t j (, ;:_ l f; r \ı·ı·,;-,.:: l.:-.rı ~-.v~-juv.s: Q e~:.o :.;.rat fK toplum

lı:.;rd.a Cne:'iJ.j etk1nliklerJir.T;irki.;.'e'ci.e de de[~iŞik -eınekçj kesim

lerin 1974 s;:.;-.rasl~da örp:Utler:i. olan de'rıokratjk kitle ör~:t!tlerj 

( r;-'~t~: .. 7:.R-r:·t-"-tER, 'l":S-'DER.t ~J~J.r::enÇl jk örgi.ltleri,'Kooperat:lflet; 

Köylü dayanışma dernekleri v.:o.) ve sendikalarda öneml; emekÇi 

Cir[';iitlenn:eleriyd i.Hatta bu örglitlenmeler.belli bir tarihi süreç

ten sor:r&,toJlw,.ua b'iyük etkl•1likleri olan bir dlizeye geldilerı 

lktociann politikasını derinden etkHediler.Grev~erde gösterilen 

ba~arilar, j8Çilerin mücauele ile kazandıkları demokratik heklır, 

e~;eır:en sınıfların hemen gre"' ler i oastıramamaları, s iyasal nite-

l 'kl i grevler,Devlet Güvenlik Jl:ahkemeleri yasasının iptal ini 

satıayan güçte gösterilen direniş bu etkinlikların en somut ifa

deleriydi •• 

Söm'J.rgecı iktidara kar~ı gelişen devrimci hareketi ve top

yek.ln toplt.ı.msal muhalefeti Tliı·k iye ve Klird ıs tan 'da bastıracaj!ı

nı hedefleyen askeri diktatörlük, bu örgütlenmeleri orta': an kal

c ın11. Yönetle il er ini tu Lukladı,yöneticilerin in. idam ed ilmeler i 

iÇ ln çal:a gös t-::.'r(~ i, gös ter;i_eye l...e d eva-· eu iyor :nevr iın-c i Genç ı ik 

'lrr"tıerinin ve D :ISK yönetidlerinin .ldamla yargılan<naları bu

~·,u:. somut ör[ı9t-i:lerjujr. 

Yarl-le._al ve le."al olmayan rr,erkezi örgUtlere «:arşı olan 
l,·aJ':~j tutwr.larını kaydetmeye bile gei'ek yoktu-r.:nevr:ı~;ı ve kar

ş ı-devr i:ıc i güçler arası nO ak i heaapi.aşma, en kesk in ve sert 
biÇimde bu alanda kendjni t;Cı::teriyor;devam edjyor.·Çiinkü,ya

rı le··;_:tl ve legal ol;-r:ayan mer~ezi örgütler,karşı-devrim ve 

onun iktidarı karşısında ildictar alternatifi olma iddiasında 

olan örgütlerdir,on·c.inlerce devri:nciain tutu;;laH~ıiası, iŞkence

lere uıaruz bırakılması;onlarcasının idam edilmesi;yüzlercesi

nın şu veya bu şekilde ve gerekçeaiz ketledilmeleri;binlerce-

s inin iö.an: cezalarına çe rp ı tılmes1 iç in yargılen'llalerı ;yüzler

cas inin ülkeler ini terk ed ip ınv.hac ır olmaları bu keskin <evgan:rı 

sonuçlarınUandır •• 

Askeri diktatörlük:feşizmi kurw·.laşt1rına anlayışının dışar

daki uzentıs1 olarak bir dış politika izledi ve ızlen.eye devam 

ediyor.Askeri djktetörlüğün emperyalizm tarafından iş ba:nne 

getirilmesinın nedenlerinden biriı bölgemizde durumu kötüleşen 

arnperyel is tl er in, ger ı c il erin çıkarlarını korumak i_Ç ind i.Bunun 

iÇ inde, ts ra ll' i normlare kavuşturulması, TC 'de gerek! ı alanlar 

açıldı:NATO'ya bağlı yeni yeni hava alanlerı inşa edildi.Eaki 

have alanlarının Çoğu yeniden savaş koşullarına nygun bir bi

Çimde tamir edildi,Bu havaalanlarının çoğunun Kürdistan'de 
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açıldığı b H inmekte • .ounun öıoel bir öneminin olduğunada işare.t etme
ye bile gerek yoktur •• 

Yeni ve NA~ güÇlerinin hareket kabiliyetini sağlayan normıara 
uygun hava alanlarının ınşa edilmesiyle yetinilmedi:Atom başlıklı 
fiizelerin yerle~ tirilmesine başlandı.Awaca kontrollU uçaklar ve ö
zel e;ıitilmiş,devr·imci mücadeleler ve ulusal kurtuluş hareketleri 
karşısında denenmiş •çev ik kuvvetler"' yerleş tirild i.BUtun bunlardan 
amaÇ:bölgemizde gerekli kontrolun,emperyalizmin Çizgisinde sağlan
ması iÇindir ve bugün de bu uğraşlar devam ediyor.TC,btitun bu h~yin 
ve sinsi planlarının yanında, İsrail'e karşı oldu~unu ilAn etme ve 
I il iııtin kurtuluş hareketine dost olduğunu bel irtme iki yUzlUlUğUnU 
de ;::östermeye devam ediyor. 

~'njn yeni normJ_ı:.:tra kavuşturulmasının nedenlerinden biri de: 
bölgemizde devrin.ci hareketin ve özel olarakta KUrt Ulusal Kurtuluş 
Eareketi •n in bastuılması iÇ ind ir.Bu yapısından dolayı da, sadece 
TC sınırları iÇinde,ıı:url'~:ı bastırmakla kendini gBrevli eörmU
yor, ~.'C sıııırlErırıın ötesinde devam eden; fakat, TC'yi derinden ilgi
~ endiren ve etkileyen (hemde dotal bir durumda) KUrt ~~H 1 lerinin 
bastırılması iç inde somut planlar peş inded ır.Bu eylemini en somu
tunu,yakın geÇ.11l~ te,l9S}•te,emekçi halkımız ve bölge halkları hep 
b ırl i ide yaşadılar. TC ,1983 Mayıs' ındaVsııur güvenl ii!; i", •sınır taş
ları·un. yen lde n d :!k ilmesi", 11kaçakçılı~ı önlemek" v. b. gibj sudan 
:ıahanelerle ı:urdisten•ın Irak parçasına (Gün~y Klirdistan•a) saldır
dı.Ama bu sal<i ır ısında uınduklarını bulamadı (ya da o aşamaya H :ış
kin ularak bıılır.ak ıstemedi),elde etmek istediklerini elde edemedi. 

1984 yllının baharında da: tran ve Irak sınırına (Do~ ve Güney 
K~\rd i s tan sını rı na) asker i yı~ınaklar yapmaya başlamış tır.Bu yığı
nakhrın seb•r.3 iz olmı;dıi!;ı, e:<:peryalist-sömUrgec i güçlerin uzun va
deli hesapları.:ın hızınetinde olduğuda bil inmekted ır.Ama günümüze 
kadar,Doi:u ve !}üney Kürdiatan'a karşı lterhangi bir saldırıya geÇ
miş deg·ild ır.Buna rağmen,pusuda beklediğini de b;lerek,Kürd is tan lı 
güçlerin taktikler izlemeleri ve tedbirler almaları gerekir,gere
k jr<i i. ÇJ.nkU, TC sömürge c ileri, eııııra yıı5ınıklar yaparak sal d ır ı ya 
':ıazır "ı.altie beklerken,kendjaj iÇin,e~Tlemjni meşrulaştıracak gerek
çeler ide bulması gerek ir. 

Apocular ı ın bildır jlerle ytiklend ikler i ve daha sonrada devam 
eden eyleo,ler, TC iÇin gerekçeler olmaya baslamıştır.Hemde bulunmaz 
bir o:erekÇe olmuştur,Böylece de:"bir t;;şla iki ku~ vurma 11 mlsal1, - gıı;rekÇe . 
TC, Apocuların eyl eır;J er ın :1/ göstererek~ hem sınır boyunda halkı vur-
maya • ezrrıeye, baskı al tım:-ı aLnaya; bölgeyi boşal.tmaya, karşı-devr jmc i 
milieler olmturmaya çalışacaklheınde Kuzey ve Güney KUrdistan ha
reketini ezmek ve uzun vadeU karşı tedbirler geli"<tirmek iÇin Ça
lı~makta.Bugünden de hummalı 1ıir biÇir,ıde,hemde hiÇbir şeyi dünya
dan ve kamuoyundan gizlerneden yapınaya devam ediyor. 
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TC,elbetteki Apocuların ve onların fiili dektekçisi olanla
rının (I-KDP) yapmadıkları ve yapamıyacakları tespitleri yapma 
gücündedir(l).Bunun i~de TC:TUrkiye ve Kürdistan hareketinin 
öuru.ııunu;devrimci hareketin ve özellikle Kürdistan 'JDG'lerinin 
bıllge,Kürdiotan 1levrimci-öemokrat gUçl.~riyle ilişkilerini,ken

disi iÇin hareket noktası olarak ele almaktadır.Bu no~taları e
sas alacağını bilmemiz iÇinde fazla araştırmaya gerek yoktur. 

peki, Türkiye ve Kürdia.tan•da devrimci hareketin durumu ne
dir?,onu saptamaya Çalışalım. 

Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketi:l2 EYlül'den sonra 
yedii;i darbelerin sonucunda aldığı yaraları sarmı~ değildir.E-
sas olarak,açrnazları devam etmektedir ve temel problemleri çö
zülmüş değildir.Güçlü örgütlenmeler düzeyi yaratılamamı~tır.Kit
lelerle bağlar kurulamamı ş tır. Ti.lrk iye ve Kürdistan devr iuıc i güç
leri arasında ilişkılar olmasına ve giderek 'olumluya da g;tmekte 
olmasına rağmen;halklarımız arasındaki güv~nsizliği ortadan kal
dıracak,güçlü ve tutarlı mücadele birliğin.i yaratacak bir organ;. 
zeye kavuşmarı.ıştır.ortak bir taktik anlayı;ııta birleş ilrrıemiŞ;müca
dele biÇ imlerinde anlasınaya varılamamıştır.Bunun iÇ inde:sömürge,.. 
ci faşist diktattirlüğe karşı alternatif atılırnlar ya;ıabHecek or
tak birlik leri oluşa b ilm iş dej!1ld iıo;olu~mu~ olanlarda dağılıcışlaır
dır.Hareketin esas gücü (kadrolar ve önderlik anlamı!'lda) dışarı
ya kaymıştır.~/d~~erinin,diğer parçal~rüaki UD güçlerle~ 
kı il i~k ller i biUrımekted ir.Za ten h iÇ b ir örgüt te Ukesel olarak 
bunu redet:aiyor;yazıyor, aj Hasyon ve propagandasını yapıyor. 

Apocu harekette, bu tablonun bir yerinde duruyor ve en olum

auz ögeyi ifade ediyor.TC'de bunu biliyor:Çözülmeler sonucunia 
elde ettiği bilgiler,yetiyor ve artıyor bile,bunun iÇin.Öyley
se bu genel tablo iÇinde Apocuların durumu ne? birde ona baka
lımı 12 Eylül öncesi ve so;crasında en büyük darbeyi yjyen güÇ
lerden biriydi.Dagılmak <lurıın;uyla kBNı-k~rşıya olan bir güçtil. 
Bugilnde organize bir [U~ "aline ı:elebilmi~ değiLGüçlü oulundu[u 
alanlarda (12 Eylül öncesi),sakat ~lcadele anlayı~ından dolayı 
bi:yük tahribötlar yaratmış ve halkın g:ivenin:i kaylıetmi~ti;fii
ll silahlı. saldırılarını emekÇ ilereele yönel trnisti.Bug~nde kit
lelerin güvenini kazanmış değildir.Türkiye ve Kürdistan'daki 
devrimci-demokrat ve: yurtsever güçlerle dün olduğu g illi, bugün 
de iliskilerinin jyi oldueunu söyleı:ıek oldukça zor.!Jün açtığı 
yaraları,yeni saldırılar ve katıetme eylemleri ile deşmeye 
beş lıyor. :taveç ve Alnıanya •dak i yurtseverleri öldürme olayların
dan son.ra,bütün ileriOi,devrin:ci-demckrat ve yurtsever g<içlerin, 
kişilerin tepkilerini kazanmı~ durumdadır. 

* •• 1 . . 
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Hereket elerak bir ıç çözülme ile karşı karşıyedırlar,bir bu

nalım yaşıyorlar.Bu çözülme,bunalım ve bu durumun sonucu orteye 

çıkan kopmalar:hareketin yönetıcilerieıi Çılgıne Çevirmiş durumda

dır.Sal.taaatlarının -tarih,toı:lu,asal ve Çağdaş anlamda birşey ifa

de etmeyen sel tanatı"- yıkılmasından kork en yöneticiler ve şeflik 

deli1 er i :kendi muhalifleri olan, -l'I;K üyeleri dahil- tutukluyorler, 

işkenoe ed iyorlar ve katlediyorlar. :tav eÇ • te ve Almanya 'da iki un-
h k'm . 

sur bu 2nlajrı~nı 're/e~ilin ÇıkarlerlnlYl korunması sonucu ka-tledjl-

<li.Xendi muhaliflerini bu hedefler iÇin ajan-provakat<lr ilan et

meye devam ediyorlar,Bu konuda akıl almaz,vicdana sıgınaz iddialar 

ileri aiirüyorlar.Bu da,sömürgecilerin ve karşı devrimci güçlerin 

ll ı~ a larüarda-özell ikle Avrupa •cia- provakasyonlar gel ;ş tirmes ine 

ol anak veriyor. 

Apocu hareket bütün gücüııli,l2 E,vlül sonrası dışarı çekti.Belli 

bir dömem > ilistın'de kaldılar,orada,enternasyonallst devrimcilik 

y";tılar·!..l962 Hazıran yenilgisinden sonra:Filistin güÇlerinin 

:Eeyrut'u boşalt:nalerından ve yapılacak Çok az işin -:tabiki silah

la- kalr;oasınden sonra;kendiler:inde, 11Kürdistan devriıı".ciliE.i" a~ır 

baso:aya ba~ladı.Oysa daha önceki tarihlerde de,KUrd is tan 'ın iki 

parçasında da silahlı mücadele devam ed iyordu,Apocularda bunu bi

liyorlardı •• Ama <.er nedense,l:J811 Haz iran'ından sonra,dev.·ımin mer

kez i Ki:'rct .is ta na ksy,nış oluyordu, onlara göre.Oysa durgunluk,onlar 

iÇ in intih•,r<iır, intlharılı .. O gilnden itibarea de,Giiney Kürd;stan•a, 

3arzani kerdeşlerin yönettiği Irak KDP'nin yanına taşındılar.Ora

ya tıa$ın:naları: sadece Kürdistan devrimine öncülük yapmak ıç in de

eildi,Ortado/!;u devri·: ci hareketine de öncülUk iÇindi, sözüm ona .. 

"!litr.yata pirince ğiderken,evdeki buleuraan olmak"ta var.Kür

distan devrimine ön,lerlil< yapmak iÇin G.Kardistan•a taşınırler

ken:Barzani kardeşlerln ve onların dayanciıKları sömürgeci iran 

devletin in öııd•i'l it, inde; ira n kürdistanı hBlkına, ulusal demokratik 

eüçlerine aol.dırıya eeÇtilerıirak KD!' peşmergeileri ve pasdarlar

la birUkte tran K:JP'nirı eUne esir düştliler.Bu esirler,ınmdi iran 

KDP'nin Zindenlarında Çile dolduruyorlar.Böylece de,Apocu r.areket, 

lt'an Kürdistanı h'llkırıın nefretJnj kazanmış durumdadır. 

işte,durgwılu~ı.;n intihar olacağının tar.oda kafalara vur:naya 

ba~l&dığı evrede,Kuzey KUrdistan'da sınır bBlgelerjnde -Apocu ha

reketin tanınmadığı bölı:;elerde- Harzani kardeşlerin deste[iyle 

çalışmaya başladılar.Eöylece Je,daha önce hareket iÇinde tartı

şılan ve ~ liyelerinin Çoğunluğunun karşı çıktığı,Ulkede çalışma 

sorunwıda ortaya çıkan problem çözlilmüş oldu, 

llu çalıqmalarında,esas olarakta,aş;r·et reisleri ve bölgedeki 

e(!e",enlerle ili:')kilerini yoğ.unla•ıtırmeya çaba aarfettiler.Bu yol

la,l<itle bo;;.larını güçlendirmeye başladılar.llu arada,Barzani Irer

deşleri ve onlerın giidUmilndeki aşiret reisierini de kandıracakla
rını, ileride dışı ayacaklarının hesabını, ·•cüce" kafa:!.ar yapınaya 
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başladılar, buna devamda e<iiyorlar,Aına bu tutuııı,geleneksel milli
yetÇiliğin Çalışma tarzının ve örglit anlayışının devam ettiril
mesiydi,Apocular acaba bunu birince Çıkarabiliyorlarmı? Çıkara
bileceklermi?Bu bir soru olarak ortada,,Evet,bu Çalışma tarzın
dan ve örgüt arilayışındanlbu anlayışıp. gerÇek sahipleri,bu işin 
felsefesini yapan geleneksel güÇler epeyce kazandılar:kendileri 
adına,emperyelizm ve bölge gericiliği adına .. Ama bu anlayışı ya 
da anlayışları sürdürerek bUyüyeceklerinin,devrimin önderi ola
caklarının hesaplarını yapanların son~ hezimet oldu:Yakın geÇmiş 
tarihimizdeıDr.ş ı van (Said Kırmızı .Toprak) ,Çeko ve Bruslt olayı 
b h konuda sosyal is tl ere çok şey anlatıııalıdır.Ayrıca, Irak KUrt 
Ulusal hareketinde ileriicıi.ydınlar· h&reketinin trajedisi sosya
liatıere Çok şey enlatmaktadır,Yeterki dersler çıkarabilelim, 

Demek ki,anlatılonlar dan da açığa çıktığı gibi:TC.sömür
gecileri,Apocu hareketin kitleler iÇinde örgütlü olmadıji;ırıı bi
Uyor. iç çözlilmeyi ya';' adıklarını da bU iyor.EsaR olarak,dışarı
dan kanlandıklarını ve Barzani kardeşlere de dayandıgını da bi
liyor,Onun iÇinde.,Irak Kürdistan'.ına,Irak KDP'yi ve Apocului';u 
e,erekçe göstererek saldırıyı planlıyor.Awa asıl saldırının: 
kimlere,kirne,neye yönelik olduğu gelecek günlerde daha belirgin 
hale gelecektir.Yukarıda da belirttii;\imiz gibi,böylece,TC,"bir 
tcşla iki kuşu vurmayı"lıecermeye çalışacaktır. 

Bunlara ek olarak~artları olmadıi';ı hHlde-ülkemiz, böl,~ em iz 
devrirı.ci haı·eiceti ve Apocu hareket açısından-,Apocu hareket bu 
eylemlerı niye geli,tirdi? Barzani kardeşler nederı açıkÇa bunla
rı desteklemeye devam ed jyor? soru.ıarınade cevapların bulı.;·.nırıe.sı 
eerekir.<tUnkü,Kürdistan dP.VrimCi haraketi,giderek bölge devrım
cl haraketi ve dengesi açısından,sorun olarak>önemli bir yerde 
durmaktadır •. Onun 1Çinde,bu yazımızda genel hatlarıyla bu soru
nu aÇmaya çalışacağız. ile·r iki e·:lnlerde-,Jahe der inlemes jne soru
nun üz er jude durulmasınl!l e erek tit in ide bel ir tel im. 

Bölgemizde silahlı mücadele düzeyinde kavga veren üç halk 
var:Kürdistan,Filistin ve Lübnan halkı.Filistin ve Kürt halkı
nın kavgası,ulusal kurtuluş kavgasıdır.Aynı zamanda,topluınsal 
kL.rtuluşun filizlerini de süren bir kavgadır.lıübnan'da silah-

lı mücadelenin esaıı doğrultusu emperyaliz•ne ve sıyonizme .karşı 
olmasına rağmen,mezheplerin kavgasını ve Çatışmasını beslediği 
oranda da:karşı.devrimin yenı bir düzeyde örgütlenmesine kaynak
lık etmektedir.Bu anlamda tlatLtibnan•O.aki mücadele kompleks bjr 
~te~:ır~ı~- t..:-'!' ta~ı~na"ktHdırıFücadeleni·<J. ı;_lusal yanıyla birlikte-Ylik-
lU toplumst:ıJ yan kendisini gUndenıle:Jtjrnd:] duru~uda.Ama:rönderlik 
probler.ı i, sosyal i st onlaında çözülemed i['.inden;burjuva, kliçük burju
va ve dini önderlikl·er mevcut durumun geriye r;itmesini jstemedik-
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leri gibi,statükonun köklü de('.niminden yarıad~ de/till-.r.E/ler kök

lU s ta tü ko d et iş ikl i~ i ol ursa, Çe b nın kafalarma yıkllacat!ını, bu 

önderlikler Çok jyj lJ]lmektedjeler.Ama 'teslim etmek gerekir ki, 

bu i)ndeı·Ukler;stat\ikorıun korun'liası kavgasında askeri old~u ka

<hr,polHik olarakta 11aşarılı görUnüycrlar.EmekÇi potansiyeli,sta

tükonun korunme.s1 kavgtısına kena1. ize' etmeierinde de {L:ıtiin ·başarı 

tös ter iyorl>ır •.. 

:ınıstin Ulusal Kuı·tuluş Eareketi,l982 sevaşında yani İsrail' 

jr._.~übna:ı.ı Ht:; al u,~)neıt inde 'oUy:.ik ))H~ asker j derbe yed i.:E· il is tin UK 

;_;-<içleri Beyrut•a sıkıştırıldılar.Eelli bir zaman direniŞ gösterıne

lerine raRmen: israHin saldırılarını yoğunlaqtırmaaı ile birlik

te,Lübnan ulusal hf•reketi U e iliŞkiler inde olun,suzlukların orta
ya Çık:nası;güçler dengesinin siyonıstler lehine bozulması Uzerine, 

sat,lanan anla-;ma. üzerine Beyrut•u terkettiler:Bütiin örgütlerin 

m ıli tcrıları, önder ka<iroları ve önderleri de(jiş ik Arap Ulkelerıııe 

(Suriye,Güney ve Kuzey Yemen,Libya,Tunus,Cezayir) gitmek zorunda 
ktıldılar • .2u d.-....rum,cüçlerin _merkezileşınesine büyük bir darbe lfurdu. 
~ı.~.:~:) Lsl~zlüt;e ve da&ınıklıt;a se hep olJ.u.O günde1.1 sonrada,I'iliatjn 

lna•tu ... u--.: örgU·~_.leri E)-:in o~ ~·;J.n et~d·ıliklerini kaybt:ttiler.:Bölgede-

1~i pol:itik geli~melerde etkiülik eösterecek dUzeyde taraf olarnadı·

lar.•}idecek Arap b0lge devletleri tarafıiıdan hesaba katılmaz bir 

me<:re,ya soh.ı..ı.Lrıek istı7ndiler.Devlet gücüne sahip olan Arap güÇle

ı~inin je bu k.cnuda,bdJ irli arEında başarılı oldukları söylenebi

lH· •• Dış ve ıç koşullar:.nd• bjrleşmesiyle,Filistin hareket:! iÇin
Ce 1ı -.ı~ bunalım başgös te!:'dj _.ı:ıareketint ulusaL ve uluslar;;ırası plan
li/3 yasal-politik terr.silcj~-d olan Etrö ört';ütii jÇinde "!Junall7nın baş 

.::, :i:"i tHrır.es j; bımaıı,nı h~:rnen .::::;enel le~ tire b il d :i. Bu bunalım,::!" il is tirıli 
tüııı örgütleı~j ve halkı sardı. 

!'KÖ btlı-ı.alımı,El-Fetih :iÇindeki olumsuz e;eli~meler:e başgöRter
~li.~l-?Atih,~·v.ö iÇindeki en etk:n öre;üt olmasından (askeri,ki.tle

~el ve mecld i olarak} dolayı, bu bunalım, F!{Ö btmalımlna dö"lU~tü.A.
ırıa bu te"t·; sebep de{: jld i :F~Ö 'nün yapısel ko.ra~.cteri bunalımın esas 

b <ıl irley;c; sebeiUdir.Bu bunalım devam ediyor, bunalımın ortadan 

~aldırılması iç in, h:irço-;._ Çevreler (:Filistinl-i olsun ya da olma

sın) ,alternatif gCrli:?ler,proBraıalar sı...;.nmu·ı duru:nda.At!la sona ge

ı::nmi~ def!,jl.Tart:L'~malar devam edi,yor. -}örünen o ki,en sonunda 
kıiıcını salıayacak süÇler (bu evrede):devlet otoritesjne sahip 

.0içler olacaktır.Sağlanacak çözU·.~de,devr;mci rli:lnüşüme oed Çekebi

ı ir. 

Giiney Kürd ;s tan 'da ulusal demokratik hareket 1983 son:tarın
dan itibaren blr dUşUş göstermeye l'ıaşladı.Irak ve !CUrdistan mu

halefet ı:;Uçler.i arasında ÇAtl·;uıal<'•r 1ıir list düzeye Çıktı:Yüzler

ce peşmere~ ve ileri kadro kaybedildi.Bu Çatışmaların keskinli

~i,muhalefet güçlerinin iktid~ra karşı birlik olmasını (a.ır-ı cep-
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hede) engelledigi gibiıderin ve Irak merkezi otoritesinin güç
lenmaaini saglayacak sapmalar gündeme getirdi: Kürdistan Yurt
sever B;trlil!i (KYB),Irak merkezi otoritesi· ile,otonomi konusun
da anlaşma masas~na oturdu,Irak KDP,tren•~-Güney Küraistan•ı 
işgal_etmesi iÇin rehberlik etti.Günümüzde de hareketin du~ 
munun iyi olduğunu söylemek_ mümkün olmed~l!ı gibi,aÇık bir ye
nilgiyi belirleyecek tehlikeler,başa sarılmak durumundadır •• 

··tran ve tran Kürdistan' ında da durum iÇ aÇıcı de/til.lllusal 
güÇler, tran sömürgecileri ve Irak KDP'nin saldırıları sonucun
da "kurtarılmış bölgelerin" büyük bir kesimini kay])etmiş. durum
da,Zatan bu gerileyiş,l981 sonlarından itibaren baş gösterdi, 
198l de: Irak KDP,Kongre Çar ( trarı KDP'den kopan ,ve devletin 
Çizgisini benımseyeıt kesim), tran KDP'nin eski. !1K üyeler"tnden 
Senar ~amed ve Müh,Cihangir'in direk destekleriyleıTUDEH ve 
Halkın Fedaileri (Çoğunluk) 1 un en direk destekleriyle Boma-Bra
dost bölgesinin tran • ın el ina geÇmesiyle başladı,Bu işgal ola
yında,Irak KDP belirleyici oldu~Ayrıca,daha so:ıraki tarihlerde 
diğer kesimlerin (Senar Mamed ve l'ıUh.Cihangir) destel!ini Çekip, 
devlete yönelmesine .,bir kısmı eski etkin tutuoııunu kayb!l;
mesine raeımen:Irak KDP,iran Kürdistan hareketinin yenilgiye uğ
ratllması iÇin 11yurtseverliğine", 11 şerefli" görevine devam ettill 

Görünen birşey varki, bölge devriınci hareketirıin durumuda iÇ 
açıcı değil,Türkiye ve Kuzey KUrdıatan devri~ci hareketinin du
rumunuda e ktarmışt'ık, 

Bölgemizde ve Türkiye-Kuzey Kürdistan'da yaşanan koşullar, 
;çinde bulunan durum:K.Klird ;atan 'da silahlı bir uıüca.ıele biÇ i
mjnin tayin edilmesini halklarııı,ızın Çıkarına oimadı!;ını,dev -
rimci hareket.in geli~mesine engel olacet:ını her yanıyla aÇıt,a 
çıkarmaktadır,Funa rai';men,Apocu hareket silahlı eylem bie:lıııle
rini tayin etti,Bunu izah emek helki ko)"ay: iÇ muhalefeUn bas
tırılması iÇ in,hforeketl il ize ;ıotıyaçları vardı·. Ylllardır silah
lı .mücadelenin propagandEd31Ul yapıyorle:ırdı ve h~tta SÖZde de 
olsa birkaÇ '1\aJ:ıar Halk Savaşını ba~latmi:~lardıl "!!erede hareket 
orada bereket" felsefesine sAhip oldl.!khrı iÇ in:durgu.nluk, inti
harı kapıya .<iayatmıştı,!pocu-şe1'leria<ıdışındaki e'Kleri dis.ka
llfiye etme .ve ke<Jdilerinin propa::;arıdaşınada ;htiyacı v,.r.,"RU-
tü n bualara,Apocu hareketin .Y;;ı_;ıısını belirleyen di~er Bzel-
1/tklerininde katılmasıyla ~on eylemiere giri~mişlerd i rı •Bu, 
bir ınaceradır• diye izah-'~dilebilinir,Bu,•çocukluk hastalıi;;ı" / . 

nın boyutlandirılmaş.ı'fır, den ile b il in ir, Ve sonuç olarak, bu ey
lemlerin :düşmar:;n·<levri'OCi hareketi b~~tırma uğraşlarını ko -
laylaştırac~ıa,pl!lnlarına rnf:llzeııe yı:ıı.-abilıecef.jne Ve 1•~ . .'~JVa
~!870A~rln- geliştirilmesinede hizmet edeoe&ide bil1nmekte,, 
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Ama Irak KDF'nin,bu eylemlere açık destej!inin,bu kadar basitçe i

zah edilemiyecej!i ortada.o zaman nasıl izah adilebilinir? Bunun i

ç in bilinebilir şeyler açıj!a Çıkarılırea,bil:inmeyede işaret edil

miş olebilinir.Yoksa kesin noktaların bu avrads belirlenmesi olduk

ça zordur. 

a)Irak KDP bir macera yapmıyor:Irak KDP,bölge ve Kürdisı;an dev

rimci hareketinin iÇinde bulunduğU durumu· çok iYi biliYor.Ozellik

le de,TtirkiYe-Kuzey Kürdistan devrimci hareketinin,l2 EylUl sonra

sı durumunu bilmeyen yoktur.Onun iÇin,Apocuvari eylemlerin gelişti

rilimasinin halklarımızın çıkarlarına olmayacaj!ını ve TC•ye de or

ta vadede,bu güçle sökmiyecej!ini bilebilir durumdadır.Bunun iÇinde, 

Irak KDP'nin yeterli tecrübeleri vardır.Devletlerle ve hatta emper

yalist gizli adaklarla iÇ-iÇe tecrübeler geÇiren bir gticUn,bunu kav

raffiaması mümkün değildir. 

Hele hele,bugtine dek,Ktirdistanı.aralarında bölüşen devletlerle 

çatışma iÇine girmeyen,onlarla uzlaşank iŞleri yürüten bir güç o

lunursa:bu tur maceralara hiÇ girilmez.Bunun tersi,yaş tahtaya Çi

vi çekmaya benzer.Irak KDP,bugüne dek bUtun iŞlerini,sömUrgeci dev

letlerle anlaşarak götüren bir gUçtur. 

b)Irak KDP,yurtseverlik görevini de yerine getirmiş olamaz:· 

Irak K:CP'n:in ve özelliklede Barzani elitinin mücadele taribine,bu 

konuda,kaba bir biÇimde göz atmak birÇok şeyi açığa Çıkarabilir. 

Irak KDP,hiÇbir dönemde,Kürdistanın diğer parçalarındeki hare

ketin geli~tirilffieSi politikasını izlememiştir.Ama kendi ÇiZgisin

de örgütlerin oluşmasını elbetti isteiııiŞtir,bunun gereklerini de 

yerine getirmiştir:oluşturulan bu örgütlere hep yedek gUç olarak 

bakmış tır.Bu örgütlerin iki şeyi yapmalarına iz ı:n verilmiştir:l)I

rak KDF'nin ve özelliklede Barzanist elitin (gurubun) propaganda

sını yapmak,onlara maddi ve politik yardım •tmek •• 2)Kürdistanı 

ellerinde tutan hükümetlere karşı,Barzanist elit iÇin tehdit un

suru olmak •• :rab i bütün bunlar yapılırken,hareket:in gel iş imin e ken

dilii;inden oır hizmette yapmış oluyorlar. 

Bu stratejik ÇerÇevenin dışına lıkan bütün gelişmeler ve özel

liklede silahlı mücadeleler üç şekilde bastırılmıştır,baatırılmaya 

çalı~ılmı~tır: 

Birinci şekil:Bu gelişmelere öncülUk edenlerin ya da etmek is

teyenlerin katledilmesi. 

l968•de tran Kürdistanında başlayan Partizan Hareketi'nin ye~

gisinden sonra,önderlerinin: Güney Kürdistan•a sığınmasından sonıa, 

gönüllerınce Ş ah 1 a teslim olmak is temeyenl·er öldürülmUşlerd ir .Ku

zey Kürdistan'da,Barzanist elitin Çizdij!i çerÇeve dışında bir ha

reket Çizgisi yaratmaya çalışan ve bu konuda zorlama iÇine giren 

Dr.şıvan,Brusk,Çeko•nun (hemde bizzat bu unsurlarında iÇinde yer 
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aldıkları} bir pravakasyon sonucu katledilmeleri,bunun en somut 
ıırnelidir. 

Aslında,Güney Kürdistan'da ilerici,devrımci Kürt aydınları
nında katledilmeleriıtutuklanmaları ve Çalışmalarının engellen
mesi de bu anlayışın sonucudur,, 

lk!Bci takil:Barzanist elitin Çizdiği haraket Çizgisinin dam 
şına çıkmak isteyen,çıkanısıımurgeci merkezi otor«telerle Barza -
zanıst eliti karşı-karşıya getiren gelişmeleri yeratmak ısteyen
ler in ı sHIII.Irgec i devletlere teslimi yöntemi yürü tiilınüş tür. 

196~ Partızan hareketi'nden ~onre,Kiirt yurtseverlerinin iran 
Şah'ına teslim edilmesi bunun en somut ı:ırneğidir.Ama bu uygulame
nın Kürdistan halkı iÇinde doğurduğu biiyük tepkiyi ve deşifras;ıo
nu tespit eden bu elit,o tarihten sonra bu taktikten vazgeÇmiştir. 
Dr.şıvan olayında bu taktii!in 1Şletilmemesi bundandır,Günümüzde 
de bu kaba,hemen tespit edilebilinirıkitlelerin ve devrimci-de• 
mokratik güçlerin gözüne batacak olan bir taktiği uygulama ala
nına sokamaz.Daha ince plln ve hileler yapmaya Çalışacaktır.örne
ğin,eylem anınd~uzlaşma iÇinde olduğu sömiirgeci güçleri haber
dar edarek,imhayı sağlaıııak,1Zlenacak taktik yollarından biri o
labilir. 

Uçüncü şekil:Sömürgeci merkezi otoritelerle uzlaşarak,birle
şerek diğer parÇalardaki Kürt ulusal hareketini bastırmakıl981' 
den bu.~~a,tran Kürdistanında -daha öncede belirttii!imiz gibi
bu •şerefli!!' gHrevini yerine getiriyor. 

•tlk iki uygulama:l975 öncesi,yenilgi Hncesi ve hemde Hze1eş
tiri ııncesi olmuş;şiıııdiki yönetici eliti bağlamaz• aenilabilinır. 
Ama üçüncü uygulama onların eliyle gerçekleştirildi, ilk uygul.,.
ları çok Çok aşan bir uygulamadır.KUrdistanın bir parçasındaki ha
reketi,sömürgeci merkezi otorite ile anlaşarak fiilen bastıran bir 
gücün, ilk iki uygulamayı yapması hayda-hayd·a mUmkündUr.Bunu bugüD
den göremeyenler,yeşayarak göreceklerdir. 

Irak KDP'nin geleneksel anlayışı buysa ve bu anlayışu:ı. .. gii
nümüzdede devam ettiriyorasıKuzey KUrdistan'da Ulusal Kurtuluş 
hareketinin gelişmesini iateyemez,istemiyorduriYapılmak istenen 
başka bir şe;ydir.Kafaların buna yorulması gerekir. 

Irak KDP yöneticilerinin kanlı ellerini ~an Kürdistanında 
çekmiş olmaları bu sav 1 ımızı zayıf düşürebilir ı tllmden ortadım • 
kaldırmazsa bile, bir yanıyla tartışmay~ getirir •• 

c}Kürdietan'da nufüz politikasını ve alanını mı geniŞletmek 
iatiyor?:Euna bir yanıyla olumlu yanıt verilebilinir.Irak KDP 
yöneticileri,mücadele tarihlerinde KUrdietSR ulusal hareketi ü
zerinde yukarda belirledi~imiz ÇerÇevede -o olumsuz ÇerÇevede
hegemonyasın1 bütün yanlarıyla aaı!ıiamalı: iÇ !B çaba sarfetmiş tır. 
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Bunun iÇinde,bütün olanaklarını seferber etmiŞtir.Tabiki ulusal 
hareket üzerinde kurulmak istenen bu hagemeaya,burjuva-feodal ge
leneksel egemen sınıfların hegemonyaeıdır.Irak KDP yöneticileri
nin bu konuda,uzun bir dönem,başarılı olduklarıda bilinmektedir. 
Bu süreç,,arih olarak 1975'lere kadar uz~tılabilinir.l975 tesli
miyeti ile gündeme gelen yenilginin gerÇek sorumlusu olan Irak KDP 
ve yöneticileri, itibarlarını ve nüfuzlarını kaybettiler.Bu poljtik 
gelişmeyle bütünleşen:Kürdistan•daki sosyo-ekonomik gelişme,sınıf
sal güçlerin kapitalizmin gelisimine paralel olarak netleşmeye yüz 
tutmaları,dikey ve yatay pliinda>sınıf farklalaşmasınıa ortaya Çık
ması;bu maddi şartların olgunlaşması sonucu sosyalizm düşüncesinJR
de gelişmesi:burjuva-feodal geleneksel egemen sınıflarının ve on
ların oemsilcisi !rak KD~,~erin,'nin Kürdistanda ideolojik-poli
tik nüfuzunu kırdı,maddi hegemonya alanını daralttı.Irak KDP ve 
yedeiı. gücü olan örgütler politik ve hegemonik kriz iÇine girdiler. 

!rak'ta 19"/0'lerden sonra KOMELA M-.Lr iJ.e uaşlayaıt. ve gide
rek l975'te Kürdistan Yurtsever .tıirligi'nill kuruluşu ile nokta
lanan mııdd i-s iyas>i süreÇ; Irak KDP 'nin b izz itahi üzerinde gelişti
ği,güç aldı~ı,birikimler sa~ladı~ı,merkezi olaa alanda,maddi o
larakta tartışılmaz önderli~ini sarstı.Güçsüz düşürdü.önder olup
olmadı~ı maddi anlamdada tartışma noktasına geldi.ıdeolojik-po
litik olarak çoktan önder olmayaca~ı gündeme gelmişti •• 

tran Kürdistanında,kltleler:Partizan Hareketi'nin önderleri
ne karşı Irak KDP'nin takındı~ı tutum,yaptığı uygul ... ıonları 
katıetme ve Şah'la işbirliği iÇine girmesinden dolayı biiyük bir 
tepki iÇine giruiler.KO~ELA örgütü Çevresi,l968•den sonra bilinÇ
li bir karşı Çıkış iÇine girdi.iran KDP,o günden,açıkça olmazsa 
da,usta bir biç;n,de,onJ.arın hattı dışında hareket etmeye başladı. 
Kasımlo önderli~i,partiyi yeni bir mecraya sokmaya başlamışlar
dı.Denilebilinir ki,Kürdistan•da yeni bir süreç başlatılıyordu: 
Sosyal-Demokrat süreç.. ele. 

iranKürdistan'ında 1979 da, tran KDP/iÇinde olmak üzere:Kür
distanlı tüm örgütler ve Çevreler,Irak KDP _önderlerinin ve ileri 
gelenlerinin dışarı atılmasından yana bir tutum takındılar.Bu ay
nı zamanda,merkezi otoriteye sunulan altı (6) maddeldk:tran KDP, 
Komela,F.alkın Fedailer; ve şeyh İZzeddin imzasını taşıyan belgede 
de yer etti.Daha sonra,tran KDP ikircikli oportünist tutum iÇine 
girdi.Bu ikircikli tutum ve Iki KDP'nin stratejik dostlu~ (KDP'lar 
bu dostluBu stratejik riostluk olarak niteliyorlardı.Tıpkı bugün, 
Irak KDP'nin Apocularla olan dostl~unu,s,tratejik dostluk olarak 
nitelendirmeleri ve propaganda malzemeleri yapmaları gibi),l981 
Eylül'üne kadar sürdü. iren devleti ile birlikte,Irak KDP'nin So
ma-Bradost ve diğer "kurtarılmış bölgelere• saldırması ile bir
likte dostluklar düşmanlı~a dönüştü.o günden bu yanada,Irak KDP, 
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Do~u Kürdietaa•da:ulusal demokratik güçlere ve halkımıza saldırı
larına devam ediyor. 

Suriye Kürdistan'ında da,hegemonyal.arının k-ırılması doğrultu
sunda yeni bir süreç başlamıştı.S-KD~ bölünmüştü.Bir kesim,kayı~ 
sız-şartsız I-KDP egemenli~ini kabul ederlerken,di~er bir kesim 
kartıt tavır geliştiriyorlardı.Bu kesimlerin tutumlarında,l975' 
lere ka•ar bir gel-gitler süreci yaşanmış olmasına ra~men:l975' 
lerden sonra,tüm siyasal kesimlerin tutumlarında bir netleşme 
oldu.S-KDP'nin tutucu kanadı dışında bütün sdyaaal yapılanmalar 
karşı tavırda netleşt1lar.(Ama utangaÇlarda vardı).Zaten,tutucu 
kanatta:l975'ten sonra rahatlıkla ve açıkça Barzanist eliti sa
vunacak durumda de~ildi.Çtinkü,Barzanist elitin,belli bir süreç
ten sonra (1975),en Çok teşhir oldu~ alanlardan biri,Suriye 
ktirdistan•ı olmuştur.BU aynı zamanda,Suriye merkezi otoritesi
nın maddi ve politik olarak AYB'ye destek olması;Suriye yanda-
şı güÇlerin KYB ile CAWQAD cephesini oluşturmaları;Arap Bass 
Partileri'nin Ortak Komitesi'nin Irak KDP'Yi İSrail ve diğer 
bir kısım gerici,emperyalist güçlerle ilişkili görmelerinden doı.
yıilişki geliştirmeyeceklerin~ karar altına almaları da (19761 
bu süreci güçlü kıldı. 

Türkiye Kürdistan'ında 1970'lerden sonra yeni oir süreç baş
lamasana rağmen;l975'lere kadan ~rak KDP'nin egemenliğinden bahs
edilebilinir.Çi.!nki.!,l9701den sonra bol'layan yeni si.!reç:sosyalist, 
devrimci a~ınların başlattığı ai.!reÇti.Elbetteki toplumsal yapı-
dan kaynaklanan bir gelişmeydi;arna buna rağmen,sosyalist,devrim-
ci aydınlar •toplum dışı"lıktan,l975'lere kadar kurtulamamışlar
·dı,l975'lerden aonra;T-KDP'ye karşı devrimci a.ternatif,güçli.! ve 
o~ganik bir sürecin yaratılması şartlarını do~rdu.T-KDP dışında-
ki devrimci alternatif,daha hızlı gelişmeye,kitleler iÇinde ses 
vermeye,destek görmeye başladı.Eksik ve aksakta Olaa,Bilimsel Sos
yalizm anlayışıyla yapılan Çalışmalarla;KDP'lerin ideolojik-politik 
etkinlikieri kırıldı.Ama maddi etkinliklerinin kırıldığı stıylenemez
di9Fakat,.devrimci-demoJ,<ratik gelişmenin etkilemesiyle, T-KDP iÇinde 
boy veren sol'dan yana olan gelişme ve giderek,Partinin sol eğili
min eline geçmesi;tutucu kesimin belli ölÇülerde tasfiyesi,I-KDP' 
ntR maddi gi.!ctinüde saramaya başladı.Bunun,yanında,T-KDP iÇindeki 
KUK eğiliminin yönetimi ele geç irır.esinden sonra da: T-KDP ile il iş
kilerini devam ettirdi.tlişkilerde ve dayanışmalarında,eski tutucu 
yönetic:llerin tutumlarında farklı bir tutum takınmadılar.Bu tavır
larını,l979 Kongresi'ne kadar si.!rdi.!rdi.!ler9 1979'da I-KDP kongreain
de,bugünkti Halk Partisi Çevresinin tavır koyması ve kopuşması eo-

... / .. 
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nucunda:KUK'ta,I-KDP ile ili~kilerini keati.Dü~ünsel pllnda onla
rı•mahküm•etti •• Böylece,I-KDP'nin Kuzay Kürdistan'da ilişkili ol
duğu,ama etkin olmayanıideolojik-politik varlık gösteremeyen kü9Uk 
bir gurup kaldı. 

I-KDP'nin Ki!rdistan'da olduğu gibi,uluslararası düzeyde de 
etkinli[inin kırıldığı aÇlktır.Küriiistan~ın monolitik yapsının kı
rılınası uluslararası ilişkileri ve güçleride her yanıyla etkilemiŞ• 
tir. Günümüzde belli bir etkinliği oluşmuşsa,onunda sebebi:IKP' 
nin onlarla aynı cepnede olması,KYB'nin trak merkezi otoritesi i
le otonemi iÇ in anlaşma masasına oturmasıdır • .buna rağmen,ulusal 
pl~nda nufüz krizi iÇinde<i.ır.Bu kriz,gtin geÇtikÇede,sınıf mücade
lenin geli~mesi ve sosyal;st alternatifin güÇl€nmesi karşısında 
der jnlef:! ecek tir. 

Bundan dolayı,K.Küvdistan'da nüfuzunu genişletme,gUçlendirme 
diye bir sorunu var; Apocularla ilişki bunun iÇindir.Siyasal dost
luk ili~kisinin ötesinde,onları kendisine bağlı hale getirme ça
bası bunun iÇindir. 

ırak KDP'nin nufüz politikasının sınırlarının ne olduğunu da
ha önce belirledik.O ÇerÇevede,Kuzey Kürdistan' daki güÇlerle iliş
kilerini devam ettiracektirıyapabilirse yeni ilişkilerde geliŞti
recektir.Devr;mci-9eınokrat güçlerin bu tarihi ve sinsi politika
yı tanıyarak işlere girmeleri gerekir. 

Ama günümüzde,Irak KDP'nin Kuzey Kürdistan'da yaptıkları,yap
rr.ak istedikleri :nüfuz alaıunı, tayin etti!!; i ÇerÇevede genişletme
yi isteillesini aşan bir sorundur.Ne ayaklanmaya hazır bir kitle 
ve ne de silahlı mücadeleye başlamak durumunda olan,ırak KDP ro
tasında olmayan güçler var.Buna raıı;mea,kendi varlı!ı;ınıda tehdit 
eden ve giderek Kürdistan hareketinin tasfiyesini gündemleştir
meye Çalışacak bir pl~na,plinlara neden hizmet edHiyor?Bunun, 
I-KDP'ye özgün yanları ve ilişkili bulunduğu gerici güÇlere i
lişkin yönleri,hedefleri nelerdir? Daha üst•te hangi planlara 
hizmet edecektir? soruları daha büyük bir önem taşımaya başlamış
tır. 

Gelişmeler,zaman; bUtUn bu sorulara,isabetli ve somut cevap
lar verecektjr. 

TC'nin,Küraistan'ın diğer parÇalarındaki ulusal kurtuluş ha
reketimize saldırısın'"madcii temelleri ve hedefleriıD.tcLE Yayın
ları'nde basımı yapllan:"TC'nin -.üney Kürdistan•a Saldırısı" ya
zımız?a derinliğine işlenmiştir.Buadan do~ayı,tekrardan sorunun 
o yönlerine girmeyi uygun görmüyoruz.Okuyucumuzun,yoldaşlarımızın 
o yazıya göz atması,sorunun anlaşılması açısından yerarlı olacak
tır. 
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o günden bu yana ortaya çıkan gelişmeler,o yazıdaki görüşlea

mizi dahada do~ruya çıkarmıştır.Yine o yazımızda,devr1mia1Zin pers
pektiflerine ve politikasına ilişkin saptamalarımızda,do~ukla~ 
rını ko.rumaya devam ettikleri gibi,dahada yakıcı bir sorun haline 
gelmiştir. 

Faşist diktatörlü~ dış politikasında belirgin olan sorUnlar
dan biride: Kıbrıs sorunudur.Faşist diktatörlük,l974 yılında TO•
rafından iŞgal edilen kesimi~ba~ımsız• bir devlet haline getirerek 
keıtdieine,statüsü alabildi~ine belirgin olan yeni bir sömürge eoi.in
di.Bununla, Kıbrıs halklarının Çıkarlarını ayaklar altına aldı"' 
Kıbrıs halklarınııt KKTH sorYnuna zorla müdahale ederek,emekÇi halk
ların iradesi dışında bir sonucun ortaya Çıkmasını sa~ladı.Giilil
müzde de bunun tartışmaları devam ediyor.TC,bu sorunda da ustalı
~ını herkese gösterdi.Bir yandan•bağımsız bir devlet• kurarken,
hemde dönüşü olmamak koşuluyla- d i~er yandan: "Eğer Kı br ıs . llirk 
ve Rum yönetimleri kendi aralarında barışçı bir çözüme varırlar
sa,birleşik bir federatif devlet olmamak iÇia herhangi bir neden 
yoktur• demektende geri durmuyorlar •• 

Gel inen Aşama : 

Askeri diktatörlüğüR kaldırdıklarının yerine,koydukları duru. 
mu aÇığa Çıkarır. 

Diktatörlük,iptal ettiği anayasa yerine,yeni bir anayasa tan-. 
zim etti.Bu aaayasayı zor .ıte baskı ile onaylattı.Zaten emekÇi halk
ların;ızın Çıkarlarını tema ilde al ternet if olabilecek devrime i-de
mokratik güçler ve yurtsever-devrimci güçler bu oylama aşamasında 
yasal haklara sahip değillerdi. Yasal olmayan pl~nda da,hiÇ deni
lecek bir varlık gösterdiler.Yeni anayasa,faşizmi yasalaştırdı. 
Yasalaşart faşizmin alt ve üst yapı kuruiiiların ı çerÇeveye bağla
iı,Tanzim edilen anayasaya göre:yeni,anayasaya tabi ve faşizmin 
kurumlarını Çerçevelendiren yasalar çıkarıldı, 

Siyasal partiler yasası yordamınca çıkarıldı.Bu yasaya göre, 
partilerin kuruluşu gerÇekleşmeye başladı.Kurulan partilerden ço
ğunluğu,generaller ekibinin,MGK •n:ıa §önlünce olmadıkları iÇ in,ku
ruluşlarını tamamlamamaları iÇin hukuki,fiili engeller çıkarılma
ya başlandı.öncelikle,kurucularının veto edilmesi yoluna gidil
di. Ve bu veto jokeyi sonuna kadar kullanıldı.Bu jokeyin sökmediği 
yerde,birkısmının seÇimlere girmemesi iÇin tavır alındı.Böylece 
genel seÇimlere,faŞi$t diktatörlü~ gönlünce oluşmuş olan ve 
diktatörlüğün Çizdi~i Çerçevelerde hareket eden partiler tMDP,ANAP, 
HP) seÇimlere girdiler.Seçimlere giren bu partilerden,cunta ekibi
nin deeteklediği ve her türlü yardım yaptığı ve giderek cuntanın 
partisi olduğunu kuruluşundan,eylemine kadar ispat eden MDP en az 
oy alan parti oldu.Bu durumıCuntaya karşı tepkinin belli ölçüler
de kriteri oldu.Yani toplumull büyük kesiminin (emekÇisiyle,egemen

leriyle) cuntaya karşı olduğu,onların uygulamalarına karşı olduk-
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ları aÇığa Çıktı •• ANAP,oyların çoğunluğunu alarak,tek başına hü~
met oluş turdu. 

Bu avantajının farkında ol &n ANAP,hemen genel s eç imlerden kısa 
bir süre sonra (26 MAR·ı 1984),mahalU seçimlere gitti.ANAP,mah&lli 
seÇimlerde,ezici bir Çoğunlukla kendi durumunu güÇlendirdi.Beledi
~;e re is: iklerinin -denilebHinirki-, üçte ikisinuen fazlasını aldı. 

Eğitim ve öğretim kurumlarını yeniden· düzenleyen yasalar,son 
8ekline kavusturulır.uş durumda.tlniversitelerin ve bilim çevrelel'inin 
özerkUd er i ortadan kaluırılarak: tüm eğitim ve öğretim kurumları, 
fasizc.,Jn ideolojisini yapmak ·iç;., hizaya getirildiler.Yüzlerce öğ
retim görevlisi ve binlerce öğretmen işlerinden edildiler.Yüzler
cesi tutuklanarak,iqkenceiere ve beskılara tabi tutuldular.BirÇo-· 
gu ağır cezaıara ÇarptırılLıla:ı:.Bugünde bu uygulamalar bütün Şid
detiyle aevam ediyor. 

:ı:argılama alaıunda gere «ı i merkez ileşmaler sağlanmış tır. 
ıeni sendikalar yasası çıkarılmı~tır.Bu yeni yasa,-sendikaları 

ve aend i kal mücadeleyi faş ıst d iktatörlügün denetimine veren b .ir 
yasadır. i· esas olarak ta, sınıf sendikacılığının ,devri mc i-demokrat ik 
sendi~acılığın önüne geÇilmek ıstenmiBtir.Günürnüzde de önüne ge
Çildi[ini söyleme~iz yanlış olmaz.Ama alttan alta işÇi sınıfı kay
narr.akta: sarı-sıyah ve uşak sendikacılara karşı mücadele gelismek
te.Sarı sendikacıların yaptığı genel toplantılarda,faşizme ve sa
rı sendjkalara ~ar~ı tepkjler djle getjrjlm~kte. 

TOplumun bütün emekçi kesimlerinin demokratik ve sendikal örgüt
lenmelerinin yerıne,devlet örgütlenmelerı geçirilmlşt;r. 

Tcpluıcun ait ve üst yapıd& yeniden örgütlenmesi iÇin,faşızmin 
kurumlaştırılması ve tam linlamıyla monolitik b ir toplumun yoıratıl
ması iÇin gere;oli olan herşey yapılmıştır,yapılmaya devam ediyor. 

Bütün ounlar, •derr,okrasiye geç iş" iÇ in yapılan şeyler oldu. "De
mokrasiye eeçiş"in,fa~izmin kurumlaştırılması olduğu böylece göste
rilır.iŞ oldu. 

Aır.a ·outün bunlara rağmen,giderek bunalım derınleşiyor.Ege~enla
arasındaki kavgada sertleŞiyor.Tbplum tek seslilikten çıkışın san
cısını Çekiyor;iiörüııen o ki,gelişmekte olan çok seslüik,yeni ted
birlerin alınmasına tekelcileri,orduyu zorlayacak. 

L 1K TA Tö:ıLUK ve DEVR X'!C İ HAREKET 

•Görünen köy klavuz istemez• diye bir söz var; Ama bu söz her 
dönem ve herkes ıç in geçerli değil.örneğin:Körler bunun dışındadır. 
Ya da görünen köyü göremlyecek ~adar gBzleri bozuk olanlar •• l2 E.Y
lül sonrasında,Türkiye ve Kürdistan devrimci,yurtsever hareketle
rinin ve önderliklerinin durumuda,bir körün ya da Çok ·az gören bir 
kişinin durumunu andırıyordu.Onun iÇinde,"görünen kBy" iÇin.-bile, __ _ 
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klavuza ihtiyaç duydular.Devrirrıci önderllklere iki unsur klavuz

luk yaptı.Birincisi:diktatörlüğün kendisi,Diktatörlük uygulama

larını .ilerlettikÇe ve güft be gün mevziler kazandıkça devrimci 

önderliklerimiz meseleleri yakalamaya,kavramaya ve anlamaya baş

ladılar.Devrimci hareketin iÇinde bulunduğu gerçekliği bilince 

çıkardılar, Us tel ik bü ti.lıa yanlarıyla, sor.unların b il ince ç ıkarıl

dığını söylemek zordur. İlt:lllciei:kend il iğimien gel i~ imler in kla

vuzluk papması.örgütlerin ve hareketlerin bünyelerinde ortaya çı

kan gelismeler,Türkiye ve Kürdistan toplumlarının yapısal duru

mundaki Çözümlemelerin kendisini kaba bir biÇimde dışa vurması,, 

"Görünen köy klavuz istemez" deciik.Aynı Şekilde,l2 Eylül son

rasınta da devrimci hareketin durumu klavuza ihtiyaç duymayacak 

kadar ne tablo Çizeceğini,geçmişi gösterir durumdaydı,Daha 6a

ceki bir bölümde,l2 Eylül öncesinie Türkiye ve Kürdistan devrim

ci hareketinin durumunu en genel hatlarıyla belli bir ÇerÇeveye 

oturtmuştuk, o Çizdiğimiz Çerçeve,aynı zaınanda,l2 ~lül sonrası 

iÇinde bir ayna oldu:l2 Eylül öncesi vamolan bunalım dahada de

rinleşti.örgütsüzlük,dağınıklık ve kendiligindencilik daha aÇık 

bir Şekilde kendisini aÇığa vurdu.Sömürgeci askeri faşist cun-

ta ka~ısında ne tür tavır konulacağı,hangi taktik Çizginin iz

leneceği konusunda büyük bir şaşkınlık başgösterdi. 

12 Eylül sonrasında,TUrkiye ve KUrdistan devrime; hareketi

n in bünyesinde baş gösteren ve anlayış farklılıklarından bir i: 

Askeri cuntanın niteliği konusunda olmuştur.Devrirrıci-demokrat, 

yurtsever güçlerin büyük bir Çoğunluğu,askeri cuntanın:fa~ıst 

niteliğini saptarken ve gerÇekleşen diktatörlüğün faşist bir 

diktatörlük olduğunu bilince Çıkarmaya Çalışırken;belli bir 

kesim \TKP,Kurtuluş,Yeni Rızgari) yönetime el koyan cuntanın 

faşist olmadığını saptadılar.özellikle,TKP'nin bu saptaması,mü

cadelede büyük problemler yaratan bir çerÇevedeydi.Çünkü,TKP,Ge

neraller Çetesi arasındaki "Çelişmeyi" {olmayan çelişmeyi) abar

tarak,o çelişkiden hareketle,cuntanın altedilmesinde önemli bir 

öge görmekteydi.Bu anlayışları,diğer devrimci güçler tarafından 

şiddetli eleştirilere tabi tutuldu.Gelişmeler öyle bir aşamaya 

gelti ki,TKP'de yönetimin faşist diktatörlük olduğunu kabul et

ti.Ama bu kabul edişi,geÇmiş saptamasının yanlışlığını taepite 

dayanmıyordu:iktidarın ve Türkiye'deki gelişmenin evrimleşmesi 

olarak konulmaktayd1, 

Türkiye ve Kürdistan devrimci örgütlerinin,hareketlerinin 

cuntanın niteliği konusundaki anlayış farklılıkları ~oğal ola

rak,cuntaya karşı mücadeleyi zaafa uğrattı ve ortak bir taktik 

çizginin belirlenınesini engelledi.Bunun yanında,cuntanın faşi~ 

niteliğinde birleşen güçlerde ortak taktik bir Çizgide anlaşama

dılar.Yani cuntanın niteliği konusunda birleşmekte,yeterli ol-
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madı.Bu durumda,dolsylı olarak cuntanın rahatlıkla uygulamalar yap
masını saglaüı.Yine cuntanın niteliği konusundaki anlayış farklılık
larınınıörgütlerin tek-tek ve ortak biÇimde alacamları tedbirleri 
ve sağlayacakları dönüşümleri engelledi.Bundan dolayıda,genel plan
da •bekle gör" polHikası hakim bir politika oldu."Bekle gör• poli
tikasının ortaya çıkardığı en büyük tehlike:~aman israfı,programlı 
'hazırlıklara girişmeme ve giderek teslimiyetin şartlarını olgunlaş
tırrna •. 

Asker i c un tanın ;;eli iş in in hemen arkasında ,hemde kısa b ir süre 
sonra:örgtitler büyük darbeler yemeye başlamışlardı.Zaten 12 Eylül 
öncesinde,cievrımci hareket,Ueri kadrolarının çoğunu Çatı$malarda 
ve tutukldnmalarla kaybetmişti.Bu durumun bünyede yarattığı zaaflar 
ve gedikler,örgütlerin cunta tarafından yediği darbeler karşısınd~ 
büyük kan kaybına sebep oldu.Bu darbeler sonucunda,örgUtlerin bir
Çoğu,önüerliklerinin büyük bir kesimini kaybetti.Tlirkiye devrimci 
hareketinde önemli bir etkinliği olan DEV-YDL,önderliğinin hepsini 
kaybederek,ba~sız kaldı.Denilebilinir ki,D~-YOL'un devrimCi hare
ket iÇindeki etkinliğinden dolayı,bu darbe:genel devrimci harekete 
yöneljk bjr darbe de oldu. 

I'emokra tjk mevz jler korunamadı, kazanılmış haklari! saldırı ktiir
şısında uemokratik direnişler bile gösterilemedi.Sınıf sendikacılı
i<;ının öne. e ı-l igini yapan ya da o iddi ada olan D1SK •Li sendikacıların 
"ÇOf,u" teslim olmak iç in kuyruk yaptı. 

12 Eylül öncesinde varolan güçlü potansiyele ve büyük iddialam 
rağmen,aevrimci hı=:reketin ve nareketlerin,askeri faşistt'Ui&"tf.ı.sınd& 
··,içdr direniŞ göstermemeleri yenilgiyi kabul etmeleri anlamına ge
liyordu.Ama bu yenilgiyi,dar görüşlUlükten dolayı uzun bir zaman 
kabul da e tır. ed i,devr i mc i hare>tet.Dolayıs iyle,kend i durumunu sapta
yamayan devrin,ci hareketto 11 iÇtt ve 11 dış 11 görevlerini de somutlastıra
madı.İÇ ve dış görevlerini si7aaal pl~nda somutlastırıp,somut bir 
çerçeveye kavuşturamadığı iÇin,gUnlük meselelerin peşinde koşmaktan 
öteye uirŞey yapamaz bir duruma geldi.Ayrıca hastalığı teşhis ed,il
meyen bir hastaya Çeşitli turden uygulanan il~çların yarattığı ters 
tepkiler yasandı.Bir gün önce kurulan dostluklar,hemen düşmanıık
ıara dönü$tü.B;r ay önce alınan direniş kararları,bir ay sonra ge
ri alındı.Bir alana Çıkartma yapma Çığırtkanlıkları,kısa bir süre 
sonra pasifliğe dönüştü. 

12 Eylül' den sonra,direnebilmenin en önemli şartlarından biri, 
hatta vazgeçilmez şartlarından biri ı Türkiye ve. Kürdistan devrimci
demokratik,yurtsever güçlerin en geniŞ birlikteliklerinin sağlan
masıydı.Oysa,l2 Eylül öncesinde biribirilerine Bilahla saldıran 
güçlerin,biribirilerinden onlarca militan katleden güÇlerin birara-

.... / .. ' 
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ya gelmesi mümkün değildi.BUtUn bunların üstünde:devrimci hareke

tin bu konuda sahiplendiği mantık \gurupÇuluk,dar görUşlülUk,tek 

liderlik-şeflik hastalığı v.b.) birlikteliklerin oluşmasını engel

leyen ciddi nedenle~i.Ezen ve ezilen uıu, devrimcilerinin karşı

lıklı tutuınları;sosyal-şoven ve m ;ıl iyetç·ı değerler ya da bu değer

lerden etkilenmelerin yarattığı barikatlarda bunlara eklenilebili

_nir •• durum bu olunca,birliklerin oluşturulması mümkün değildi.Hat

ta bu değerlerin dönüştürülmesi ve bu konudaki sakat anlayışların 

sökülüp atılmasınında kısa sürede mümkün olmedığı bilinebilir bir

şeydi. 

Onun iÇinde,l2 _.,ylül'den sonra:TI.irkiye ve_ Kürdistan'da devrim

ci-demokrat ve yurtsever güçlerin birlikteliklerinin sağlanması,or

ganizeli gücü aşan potansiyeli de harekete geÇirecek örgütlenmeatta 

gerçekle~tirilmesi Çalışmaları sonuçsuz kaldı.l2 Eylül sonrasın~, 

bizim hareket olarak Kürdistanlı güÇlere önermeda bulunmamız,bu 

çalışmaların bir yanını olusturuyordu. 

Ama,kısa bir sürede devrimci hareketin yediği darbenin yarat

tığı boşluklar ve ayakta kalabilmenin ortaya Çıkardığı ihtiyaÇtan 

dolayı (ağırlıklı olarak) ,obj.ektjf anlamda birlikler oluşturma e

ğilimleri güçlenmeye başladı.Bu e[ilim aynı zamanda ~itlelertien 

yükselen birl1kÇi tutumlarlada besleniyordu.Bir yanıylada,ilkesel 

anlayı~ın dayatması sözkonusuydu. 

Bunun iÇinde olsa,bu e~illmler bir dönem sonra birlik Çalış-. 
malarını gündemlest;rdi.Eğilimin esas olarak ilkesel bir kaynak

tan yükselmemesinden dolayı,hem birlik giri~imleri ve hemde bir

lik programları ve mücadele anlayışları büyük terslikler taşıyor

du.Bu nedenlerden dolayı,birliklerin ömürleri uzun olmadıkları gi

bi,sağlam yapılara kavuşmalarıda mümkün olmuyordu. 

12 Eylül sonrasında,TUrkiye ve KUrdıstan•«a birlik çalışmaları 

üç odakta somutleşmaya başladı. 

Bu odaklardan biri:~P,TİP ve TSİP'in başlattıkları birlik 

çalışmasıdır.Bu birlik Çalışmaları,en eski birlik-Çalışmalarından 

biriydi.Ve geÇmişi,l2 EylUl <lncesine gitmekteydi.Bu birliğin içi

ne,TKSP ve Devrimci Demokratlar'da alınmak istendi.Fakat,T-KSP 

böyle bir blokleşmaya <arşı çıkarak ilk aşamada,bu çalışmanın 

dışında kaldı.(Ama yeni.altılı birliktelike ne anlam yükledikleri

ni çok iyi bilmiyoruz).Devrilllci Demokratlar'da belli bir dönem· 

bu çalışmanın iÇinde olmakla birlikte,daha sonra bu güçlerin ken

dileri arasında çıkan ve özelliklede TKP'nin faydacı,fırsatçı 

..• 1 •. 
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mantı;;ının sonucu olarait bu birliıı: çalışmalarının <iağıldığı kamu
oyuna açıklandı.Bu birlik Çalışmaları ile,bu Çalışma iÇinde bulu
nan güÇlerin iddialarına göre,bir •çekim merkezi" yaratılmak iate
niyordu.Qysa,bu "Çekim merkezi" Çalışmasının,aksine itici bir mer
kez,dagı tıcı bir merkez olduğu sonuÇta açığ& Çıktı.Bu büyük bir 
tersliği sergiliyordu.Ancak bu görünürdeki bir terslikti.Oysa özün
de,bu durumu belirleyen nedenler dünden geliyordu.Çünkü dünden; 
düşüüceleri ve eylemleriyle,bu "Çekim merkezi" yaratma iddiasında 
olan güçler;n,demckratik ilkelere dayalı ve karşılıklı eşit hakla
rı esas alan bir birlikten yana olmadıkları tespit edilen bir du
rumdu.özellikle bu konud,l, ~P'nin mııharetlerini bilmeyen tek sos
yal islt,yurtsever de yoktu •• Dolayısiyle bu birlik çalışması aynı za
manda en kısa ömürlü olanıda oldu. 

ltinci Odak: BE;Lİ olarak bilinen birlık çalışmasıdır.Bu Çalış
ma ili< çerÇeve ocarak,Kürdistan•daici .rurtaever gi!Çlerin birliğini 
önüne koyan bir Çizgide çalışmalarına başladı;Kürdistan'daki gl!çle
rin en geniş birlikteliğinin sağlanmasının,Türkiye genelinde devrim
ci demokrat güçlerin en geniş birlikteli~inin sağlanmasını derinden 
etklleyecegl ve bunun iÇin Çalışılacağı prensip,anlayış olarak be
nimsendi. 

Bu çalışma,Mart 1981 yılında başladı.Bu Çalışmanın başa aldığı 
ilk sorun:Kürdistanlı yurtsever güçlerin o güne dek aralarında var
Llan sorunları tahlil ederek, çözümlerde anlaşiliaya varması oldu.:Bu 
konuda,AR,T-KSP,KUK ve PKK (Apocular) ilk aşamada bir araya gelmek
le birlik te, :ilevr im c 1 Demoiı:ra tl ar ,Apoculardan tb layı bu çalışmalara 
katıın.adı.Devrimci Demokratların olmaması haliyle devanı eden top
lentılarımızdaıt gerekli ve ·istenilen sonuçlar alınmadığından,plat
formumuz dağıldı .~aha sonra: AR, T-KSP ,K!ı'K ve Devri mc 1 Demokratlar 
olarak bir araya gelindt.Ve belli bir dönem Çalışmalar devam etti
rildi.Ama,T-KSP ile DD'lar arasında ortaya Çıkan sorunlardan dola
yı,r:.c 'lar platformdan Çeitild i. Uzun bir dönem, bu birlik Çalışmaları 
UçLU olarak (AR,T-KSP,KUK) olarak götllrüldü.Hatta kamuoyuna yapılan 
ilk açıklamada üçlü yapılmıştır.Daha sonra,T-KSP ve DD'lar arasın
daki sorunların çözülmesi ve Tekeşin'in de katılmasıyla çalışmalar 
Beşli olarak sllrdllrlllmeye başlandı. 

Beşli'nin birlik sorunlarını çözllmleyememesJnin en önemli en-
· gellerden biri:birlik çalışması iÇin~eki güÇlerJn,iÇ bllnyelerinde~ 
geli~meler olmuştur.Çalışmalar,program ve tuzlik tartışmalarının so
mutlaşmasına gelip takılmıştır.Programın belli yönleriyle ilgili, 
tartışmalar somutlasmış olmasına ragmen,tllmllnü aşmak mllmklln olma
mıştır.:Bu evrede,B~şli yeni sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.Bu 
sorunların aşılması iÇin,Beşli'nin bir sütlin olarak ve Beşli iÇin
de olan güçlerin kendi başlarına yeni bir dei:;erlend irme yapıp,yeni 
durumu saptema temelinde doğru politikalar tayin edebilmeleri,ileri 
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adımlar atmaları mii.mı<ün olabjl ir.Eğer durumda hiÇbir değiş ik
lik yokmuş gibi yola devam edilirse,sorunların aşılması ve bir
liğin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır,Çünkü,Beşli ça
lışmanın dokusu. dünd~ bu yana nlceilı ve nı tel anlamda öneml'i 
değiŞikliklere ugramıştır,Be~l i iÇindeki güçler,çalışmaya baş
landığı evredeki güçler değildir.Bu güçler,ciddi saflaşma!~ 
ve güç kayıpları ile karşı karşıya malmışlardır.Kürdistan'~ 
yeni yapılanm5lar ortaya çıkmış durumdadır. 

Beşli 'n in karşı karşıya oldugu, aşması gereken ve aşmaması 
halinde bu çalışmaya başlandığı andaki,dönemdeki mantıksaljlik
laşımdan Çok uzaklara düşeceği,iki sorunu vardır.Bu sorunlar
dan biri:Beşli güçlerin kendi b~nyelerindeki safla~maları ve 
ayrılıkları gerÇekÇi bir biçimde görmemeleridir,Bundan dola
yı,kendilerinderı ayrılan ya da biribirilerinden ayrı düşen 
güçlerin oluşturdukları yeni yapılanma karşısında,bu güçlen 
mücadele dışına itme tehlikesi bir gerçeklik olarak ortaya 
Çıkmıştır.Beşli güçlerin: bu tehlikeli durumu,bilinçle aşma
ları gerekir.Çünkü Beşli 'nin oturumlarında bu konularda ya
pılan tartışmalar gerekli sonuçları vermiş deeildir. Yeni 
yapılanmıiların, birlik çalışmalarının dışında bırakılması 
iÇin aşırı bir. çaba iÇinde oimaları,bunun en somut yansı
masıdır,Bilemiyoruz,bununla verılmak istenen yer neresidir? 
Bunu düşünemiyecek kadar,önümüzU görernernek durumunda olma
dığımızda orta yerde.Onun iÇin bu sorunun aşılmasına Çalı
şılmalıdır.Eğer bu sorun aşılmazsa,Beşli güçler kendilerin
den Çok şey kaybedeceklotri gibi,devrimci hareketinde Çok şey
ler kaybedeceğide bilinmelidir,uar gBrüşlültikte ve gurup çı• 
ksrlar1nda israr eiilmesi noktasında,en geniş birliktelik 
anlayışından çok şeyier kaybedilecektir.Böylece de,Beşli'nin 
mantığına ters düşülmüş olacaktır. 

İkinci sorun,Besli'nin ve giderek Kürdistanlı tüm yurtse
ver_güçlerin oluşturacakları birliğin,merkezinin:Avrupa ola
rak düşünülmesi ve bizim tasfiyecilerimizinde belirsizlikle
rinin ve oportüniat tutumlarından dolayı kuyruk olmaları: bu 
eğilimi güçlendirir bir tehlike olarak belirlemiş durumdadır, 
Bu sorun,çalışmaların başlarından itibaren tartışmaya gelen 
bir sorundur.Bu konudaki tartışmaların neler olduğunu bütün 
Beşli güÇler bilebilir durumdödır,Q tartışmalarda da,ülkeie 
Çalışn:anm esas alındığı ve dolayısiyle çalışma merkezinin 
~e ülke ola cağı Çok aÇık belirlenmişti.Daha sonraki oturum
larımızda da bu sorun tartışılmıştır.Onun iÇin bu egilimden 
vazgeÇilmesi gerekir.Eğer vazgeÇilmeyecekse,o zaman ülke i
Çin birlik düşünülmemelidir. 

Uçüncü odak::l2 Eylül öncesinde,birlik ve cephe derdi ol• 
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mayanışefliği elden bırakrr.ayan,bütün devrimci-demokratik gÜÇle

ri hiçe sayan,ya da küçümseyen hatta (biri açısından,Apocular 

açısınuan) düşman sayan iki gücün önderlik ederek oluşturdukla

rı: ":i' aş izme Karşı Eirleş ik Direniş Cephes i (FKllDC) "d ir.Bu"cephe" 

ye önderlik eden iki güÇ:DEV-YOL ve Apocular olmuştur. 

Eu cephenin oluştur;ılmak istenciilli dönemde,DEV-YCL:ülke i-

ç :in birlikler (güç o;rliği,cephe birligi) olu.~turmanın, TUrkiye 

halklarına en büyük kötülük olacağını ve Türkiye halklarının gü

vensizligini daha da derinle~tireceğini aavunuyordu.Apocular i

se:devrimci demokrat ve yurtsever güÇler hakkındaki eski •akat, 
düşmanı güçlendiren ve ilıerici,d,vrimci ittifakları dinamHleyen 

görüşlerini savunmaya devam ediyordu.Bu düşüncelerinden dolayı da, 

başta Uçlü•nün ve daha sonra Beşli'nin çalışmaları dışında kal

mok zorumia kalrr.ıs tı.Çünkü,Apoculardan ,<ievrimc 1-demokra t ve yurt

sever güçler i1ak~ınuaki eski düşüncelerinden değiŞiklik ler is

tenmis ti. Apoculc,rda bunu red etmişlerd i.Bu durumu, TUrkiyel i ve. 

Kürd;stanlı güçler bHelıilir duru~.daydı. 

Acilciler:sava~ iÇinde cephenin olu~turulması düşüncesindey• 

d i ler .E.unwı iÇ inde t progra;r,ıar çıkarmıştı. 

TKEP: Apocuların Kürdistan'da yaptıklarının, Türk sömürgecile

rinin elli yıldır yaprr.ak istediderinden daha tehlikeli oldui!U

nu,ceı;nE.-nin olu'> i...urulıı.ası evresine ıt.adar savunuyordu.Her ne ka

dar, kısa bir süre önce (cepheni."l oluşmasından) bu düştincelerini 

de!:',istirmi~sede,bu ciddi bir de,, iŞiklik sayılamazdı. Günümüz ko

şullarında tüm örgütün kabul edebileceği nitelikte bir değiş ik

lik olamazdı. 

"FKBDC" dokusunu bu siiydıe.ımız gilçlerle birlik te, Uç güç dil

ha olu~turdu. 

Bu dokuyu oluşturan :cüçler,birlik konusunda güçlü mantıksal 

çatışmalar iÇ inde oldu"l&rı gib i,ıınlayış ,program ve taktik açı

d~nda farklı farklı şeyleri savunuyorlar,bu konularda da köklü 

çatışmal&r iÇindeydiler.Bunun iÇin de,herkes kendisine göre bir 

taktik çizgi ve mücadele anlayışını sürdürüyordu.Taktikleri,o 

doi<unun iÇinde bulunan bir örgütün sorumlusu arkada~ın deyimiy

le:"bir kazan süci var ortada. isteyen yogurt yapar, isteyen pey

n ir yapar vb." işte taktikleri bir Kazan südü andırıyordu.:ııu 

yaklaşım gerçekçi bir yaklaşımdı.Çünkü,her güç bu konuda ayrı 

telden çalıycrl~rdı.Bu konuda ayrı telden Çalınanın,ayrı cephe 

anlayı~larını ortaya ç ıkaro.ı.,ıda b il ine b il ir l>ir şeyd i.Netice

de de,her güç kenct ince bir çizgi tayın .e<>erek yoluna devam et

mekte.Ama birileri (Apocülar),halen iŞiiı salıipliğini yapmaktan

da geri durmuyor.Bundanda haklıdırlar.ÇUnkü,"FKBDC" platformu 

fazlasıyla Apoculara yaractı.ı.\.endi yanlışlarını platformlara .. lla

yat:nakta,•FKBDC• bir araç olarak kullanıldı.Değişmemesinde de, 
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olumsuz bir etken olarak kaldı. 

Bu üç oda~ın dışında,çeşitli geliŞmelerle ilgili olarak ort~ 
dayanışmalar ve birlik platformları da oluştu,oluşmaya devam edi
yor.Bu platformların Bnemli Blçüde birikimler sa~ladı~ını görmek 

·., 
gerekir.Ama bu birikimlerin yeterli olmadı~ı ortada.Heleki son 
dBnemlerde,devrimci hareketteki yeni saflaşmanın ve ayrılmaların 
sonucunda yeni örgütsel yapılanmaların ortaya çıkması ile birlik. 
likte,birlikler sorununda bir tutuculUk baş göstermiŞ durumdadır. 

Bu tutuculUk,özellikle 1982 1lerin sonlarından itib •. ren filiz ver
meye başlamıştı.l984'te belirgin bir hastalık olarak kendisını or
taya koyau.Bu tutum,devrimci harekete zarar verecektir.Aynı zaman-

. da, bu tutum iÇinde olan örg~tleri birliklerden ( Hkesel tercih te, 
son tahlildel uzaklaştıracaktır.Bugünden de bunun verıleri ortaya 
çıkmaya başlamıştır.Bimdan dolayı,örgütlerin kendi iÇlerinde ve 
yer aldıkları ortak platformlarda bu anlayışa karşı bir mücadele 
geliştirmeleri gerekıııektedir.Bu sorunun aşılmas·ı,birlik çalışmala
rını dinamitleyecektir. 

Devrimci hareketin bu özgün sorunlar~& girerken,l2 Eylül son
rasında devrimci-demokrat ve yurtsever. örgütlerin bünyesinde orta
ya çıkan ayrılıklara ve saflaşmalarada göz atmak gerekir.Çünkü,ye
ni dönemin en önerr~i ve belirgin sorunlarından biri de,ayrılmalar 
ve saflaşmalar sorunudur.Bu ayrılmaların,saflaşm&ların kendisi ile 
birlikte ortaya Çıkardığı olumlulu~lar ve olumsuzluklar vardır.o
lumsuzlukların en büyü~:politik mücadelede bağımsızlaşmayı ve 
savrulmayı yoğunlaştırmasıdır.OlumlulUk taşıyan en önemli yanı i
se:eskiil.,eski mantıkları ve yanlışları,belli yönleriyle karşı alan 
t&vrın gelişmesine kaynaklık etme s id ir. 

Günümüzde ayrılmalar ve saflaşmalar devam ediyor.Ayrılmalar 
ve görüş ayrılıkları hemen hemen tüm örgütlerin bünyesinde orta
ya çıktı.Bu ayrılmaların-saflaşmaların ortaya getirdiii;i sorunlar 
tartışılmaya devam ediyor,tartışılmasıda bir gerekliliktir.Ama 
bir kısım güçler ve çevreler bu tartışmalara gözlerini kapatma
ya Çalışıyorlar.Bununla iyi bir iş yapmadıklarıda ortada. 

Bu tartıamaların bir kıamı kurallı ve oir kısmıda kuralsız 
sürdürülüyor.Bir kısmı demokratik merkeziyetçilik ÇerÇevesinde 
devam ediyor,bir kı'smıda demokratik merkeziyetÇili~i red teme
linde devam ediyor.Bir kısım tartışmalardan olumlu sonuçlar a
lınırken,bir kısmında olumsuz sonuÇlar alınıyor ••• 

Ama bütün bu ayrılma ve saflaşma eylemlerinden tespit edile
b il inecek genel sorunlar şunlardır: örgütlerimiz biillyes inde demok
ratik merkeziyetçilik işleyiş olarak oturtulmuş değildir.örgütıe-
rimiz de, düşünce özgürlüjl;üne kuralları iÇinde saygının ol-
madı~ı açı~a Çıkmıştır.Bu da,bölünmeleri ve ayrılıkları kader ha-
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line getirmişt;r,Ayrıca,düo;ünce ve ideoloji üretımilli engellıM1ı!ı1 
de hemen açığa çıkan bir sonuÇtur •• Bu hastalıkların tespit edile
rek üzerıne gid ilrrıes i sosyal is tl er in görev id ir,Yoksa devr iffiCi-de
mokratlık adına ysptıidarımızın, öz olarak,mücadele hedefine koyduk
larımızla birleşmesi,birleşebilmesi tehlikesi görülmelidir. 

Bu ayrılmalarda en bü~Jk olumsuzluk,Apocu hareketin bünyesinde
ki ayrılı~larda ortaya çıktı.Apocu'hareketle ayrı düşenler,düşün
ce ayrılığı iÇine girenler ajan-provakatör il~n edildiler,Yayınla
rında da bu sorunun alabildiğine demagojisi yapıldı,yapılıyor,Ama 
bütün, bu demagojilere ve suÇlamalara ra~men:ayrılanların ajan-pro
vakatör olduklarını ispat edebilir tek bir belge ve inandırıcı bir 
aÇıklamada da bulunamadılar.Zaten amaç,"üzüm yemek değil,bagc,ıyı 
dövme~ti",Yan; amaç:Apocu kitleyi bunlara karşı kışkırımale ve bu 
ayrılanlara karşı girişecekleri eylemleri meşrulastırmak iÇindi. 
Bu m8ntlkları11ın sonucu olarak,20 Haziran'da !a veç' in Upsala ken.o. 
tinoe J>llver, ATA ;sm;ndeki bir yurıtseveri katlettiler.Bu eylemden 
hemen sonra ,Almanyada ua:kenu ilerinden ayrılan ve Avrupa •da belli 
bölgelerde ve işlerde sorumluluklarını yapan, Zülfü GÖK ismindeki 
bir ~~rtseveri kurşunladılar,Almanya'daki yurtseveri katleden ka
tn in üs tinC:e pc li s in yaptıı; ı araır.ada ,kendi hare>._etler :inden ayrıl
rr.a duruıı;ı.mda olmayan ve ba$ka t..ürd ;s tanı ı har ek e tl ere mensup olan 
unsurların ve bağ.ımsız bjr yurtseverin isim ljstesi Çıktı. 

Bu kctletme eylemleri,Apocuların örgüt iÇindeki terör ve baskı 
eyle.:ilerinin Oeljrgin Oir tırmanmasını göstermek::;edir.Qtinkü 9 bu ey
le:r.ıere gir iısmeden önce,örgtitle ayrı düşen unsurlardan büyük bir 
kes iodnin (;çinde ~X üyeleride olmak üzere) tutuklu olduklarını, 
11 :5KEDC" Yürütme Komitesi ve Beşli'nin iı;;lnde~i hareketlerjn sorum
luları b ll e o il:oerl: duruJ;ı.mda,ydılar, .Bu sorun, orLkça tartı~ ıl m ış tı. 
ve o tartı', malardan soı:ırada,Apocularcla:--... kaçıp başka yurtsever gUç
lere sıpnan unsurl~rın olduğu bil 1nı.10kteydi.Güney Kürdistan'da da 
bir gurup insan, i<;lerinde bir ~iK üyesi de olmak üzere,'oir dost gü
ce sıgındı~larıda açıklanmı~tır. 

Apoalılar açısındbn bu anlayı~,12 Eylül'den sonra ortay& çıkmış 
bir anlayış Q.e~ildir.l2 Eylül öncesindede,Apocu hareket bu anlayı
şa sahipti.Hatta bu anlayış,Apocu hareketjn varlık şartı olmuştu. 
Apoculuk ortaya çırl:tığı günden itibaren gelişip güçlenmesi ve ken
disine· taraftar bul ab Hnıes i iÇ in :Kürdistanlı ve giderek Türkiyeli 
devrimci-demokrat güçlere fiili silahlı saldırıyı anlayış olarak 
benlmsedi.Bu anlayı~ının sonucu olarak,çatıymadığı ve kendisinden 
devr ;mc ı katletmed i ği örgüt sayısı oldukÇa azdır,Bu anlayışların
dan aömürgeciler ve onların isblrlikÇileri alabildiğine yararlan
mışlardır.Birçok alanı provakatif bir duruma getirmişlerdir.Apocu 
hareketin bu anlayı~ı,bu noktada da durmadı.Elbetteki kendi dışın
daki devrimci-demokrat güÇlere,unsurlara Şiddet uygulayan bir ha
reke tın kendı iÇ inde <c i unsurlara uygulamaması düşünülemez ,N ihayet 
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öylede oldu.örgütte,görüş ayrılığı iÇine düşenler,yanlı~lara i

tiraz edenler ve doğruları şu veya bu yönleriyle savunmaya baş

layanlarda alınan ölüm kararlarıyla katledildiler.Öyle ileri gi

t,Udi ki,kendi insanıarına mezar kazdırtıp,iÇine gömmüşlerdir •• 

Bu anlayış, başka bir tehlikeli noktayada ... sıçratıldı :Herhangi 

bir bölgede,aşiretler ve ağalar arasındaki çeliŞkiler körüklen

di.Taraflardan biri tutularak,bir digerine saldırılar düzenıen

d i.Bu saldırılarda,çıkarı,davrimci hareketin gelişmesinde olan 

ve ağalar tarsfından,aşiret reisleri tarafından sömürülen yüz

hrce amekç i katı edildi. 

Bu özellikleriyle,Apocu örgüt,tam diktatoryal bir kast ör

gü tününyara tılmasını s imgeUyor. örgüt iÇ inde demokrasinin var

lığından bahsedilerr.ez.Earklı düşüncelere örgüt iÇinde ve dışın

da tahammül edilemez.Örgütü güden yasalar,devrimci-demokratik 

yasalar ve heleki sosyalist yasalsr hiÇ değildir.Apocu hareke

tin kendisine sosyalist demesi bu gerÇeği değiştirmez.Çünkü,bir 

insanı,bir ~rgütü nitelendirecek olan,eyleminin karakteridir. 

Yoksa söyledikleri değildir. 

Ayrıca,bu sorunun açığa çıkartılması iÇin,feodalizmden kapi

talizme hızla geÇişi içinde olan toplumumuzun yapısal özellikle

ri aaptanmalıdır.Geçiş toplumlarında ortaya çıkan akımların,ör

gU. ıs el yapılanmaların durumlarıda tekrardan ineelenme ı id jr.Kema

ljzm,Bonapartizm,BaasÇılık v. b. gibi aksiyonların analjze tabi 

tutulması,Apocu vb. gibi olgulara yeterli açıklamalar getirebi

lir veriler sunabilir. 

Yoksa ne protestolar yapına~la,ne de bu sorunu dış bir öge 

ile aÇıklamalfa yetmeyecektir.Gelişen tehlikenin önü alınamıya-· 

c8ktır.Ayrıca bazı "aı>.lı evvel"lerin sorunu günün sosyalizmi i

le açıdamata çalışmalarıda sadece onların subjektif istekleri

ni tatmin eiiebilir.Yoksa sorunun Çözümünü ilerletemez.Bu anlayış, 

bazı Türkiye solu güçlerinde kaynakl~nmaktadır.O güÇlerin,bu 

sorunun Çözümünü ve nedenlerini günün sosyalizm 1 inüe arayacakla

rında:Kürdistan toplumundaki işlerlikteki geleneksel yasalar da, 

geleneksel. milliyetçilikte aramaları daha doğru ve açı.ıayıcı 

olacaktır. 

Devrimci hareketin:anayasa oylaması,genel ve mahalli seçim

lerdeki tavrı: 

~Ürkiye ve Kürdistan devrimci hareketinin ve örgütler:iJilin 

12 Eylül sonrasında karşı karşıya kaldıkları en önemli sınav~ 

lanları;anayaea oylaması,genel ve mahalli seçi~ler alanları ol

muştur.Bevrimci hareket,bu sınavlardan başarısız çı~ıştır.Bu 

dönemlerde,sıraladığımız sorunlara ilişkin olarak ortak bir 
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anlayış oluşturulmadığı gibi,bu alanlarda ciddi bir etkinlikte gös
terilamemiş tir.Bu alanların,mücadelenin gel iş tirilmesi, örgü tlenmek, 
toparlenmak açısından önemli avantajlar sağlayacağı açıktı. Buna 
rağmen,gerekli olanlar yapılamamıştır.Anayasa oylamasının;genel ve 
malıall i s eç imler in sağladığı tartışma or-ı;amında istifade ed Heme

miş tir. 

Durum bu iken,birçok örgüt bu dönemlerde kendileri iÇin müba~
ğalı sonuçlar Çıkarmaktanda geri kalmadılar.Ama bu sölenenler ve 
yazılanlar sadece ve sacıece kendileri ;çin yazılmış,kendilerini 
ikna eden şeyler oldu.Emekçi kitlelerin bu olanlardan habersiz ol
ması,o dönemlerde alternatifsiz ve başsız olmaları bu durumun en 
somut kriteri oldu.Ama siyasi körlük hastalığı,ow:ıları görmemize 
de engel oldu. 

~: 

Görevler dem;yoruz.Çünkü görevimiz gelinen aşamada teklesmis
tir.O tekleşmiş görevimizi yerine getirebilirsek,faşist diktatör
lüğe karşı alternatif olu~turabilmemiz,devrim iÇin atılımlar iÇine 
girebilmemiz mümkündür.Eğer tekleşen görevimiz yerine getirilmezse; 
devrimcı,aosyalist hareketin yapabileceği fazla bir şey olmayacak

tlr. 

Tek görevimiz:eski sakat,marksizm dışı anlayışlarımızı atmak ve 

bir tarafa bırakmak temelindaıTürkiye ve.Klircistan•da başta sosya
list hareketin merkezileştirllmes;,örgütlendirilmesi ve giderek 
anti-empel'y&l ;st, anti-sBmürgec1, an ti-'faş ist dev r;mci-demokrat,ko
münist ve anti-faş ıst. güçlerin toparlanmasını saglamak iÇ in çalış
maktlr.Bu iki gBrevin,iÇ-iÇe götürüleceği gerÇeği ortsdaülr.Bunun
da esas olarak ülkede olacağını devrımci.er;n unutmaması gerekir. 

EYLUL 1984 








