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GÜNEY KÜRDİSTAN'DA SOYKIRIM!

2. emperyalist paylaşım savaşından sonra ki ve 1980Ey-

lül'ünde, İran ve Irak sömürgeci devletleri arasında başlay¬
an en uzun savaş; başladığı günden itibaren, bölgemizdeki

ve ülkemizdeki devrimci hareketin saflarında önemli yan¬

kılara yol açtı, kendisiyle birlikte ciddi tartışmalar getirdi.

Devrimci Demokrat ve Yurtsever saflardaki tartışmalar,

bir dönem sonra karar niteliğindeki eğilimlere ve pratikle¬

re dönüştü: Bu savaşı haklı savaş görmedikleri halde, hak¬

lı savaş muamelesini pratikte yapanlar da ister istemez, bu

iki sömürgeci devletten birinin yanında saf tuttular.

Bu savaştan önce de ülkemizde ulusal silahlı mücade¬

lenin olmasından dolayı, iki ülke arasındaki çelişki çok şid¬

detli bir biçimde, yüksek dozuyla ülkemiz de kendisini

hissettirdi. Giderek, akıl almaz teoriler ve bu teorilere uy¬

gun çılgınca davranışlar/pratikler yaratıldı. Bu durum,

özellikle bir dönem de sonra, duyarlı kesimler de, Kürt ha¬

reketiyle ilgili varolan sorulan daha da çoğalttı. Bu soru¬

ların çoğalması endişeye dönüşmeye başladı. Sorulu ve

endişeli durum, halkın mücadelesinde önde olanlan, yurt¬

sever aydınlan aşarak; kitleye mal oldu, genelleşti. Doğu

ve Güney Kürdistan parçasındaki önderliği de düşündür¬

meye başladı. Ne yazık ki, önderlik, bu tehlikeyi yüksek

sesle yığınlara aktarma duyarlılığını göstermedi.

Akabinde Irak sömürgecilerinin, Iran karşısında belir¬

li üstünlükler sağlaması; İran'ın, içerdeki muhalefetin du¬

rumu, dışarda silah yardımından mahrum kalması;

hükümet içinde bazı kesimlerin ABD'nin ve bazı Batılı

güçlerin doğrultusunda hareket etmeyi benimsemiş olma¬

sı v.b. nedenlerden dolayı, İran çok kısa bir süre de elinde
tuttuğu Irak topraklannda (Kürdistan da dahil) geri çekil¬

di. Çok bir zaman geçmeden, Birleşmiş Milletlerin 1 yıl

önce, ateşkesin sağlanması için almış olduğu 598 Sayılı ka¬

rarım kabul ettiğini ilan etti. Bu noktadan sonra, Kürdi¬

stan halkı ve yurtsever güçleri için beklenmekte olan

tehlike kapıya yakınlaştı. Ateşkesin kabul edilmesi; ateş¬

kesin 20 Ağustos'ta uygulamaya konulmasının kesin tarih

olarak benimsenmesi ve ardından 25 Ağustos'da her iki sö¬

mürgeci devletin barış görüşmelerine başlayacaklannı ilan

etmesiyle birlikte; fırtına esmeye başladı.

Ateşkesin kabul edilmesinden sonra, Kürdistan'da ne

olacak? sorusuna Irak sömürgecileri, 160 bin kişilik ordu¬

suyla, kimyasal silahları pervasızca kullanmasıyla, «Kürt¬

lerin olmadığı bir Irak'ı yaratmak için» soy lorun eylemini

başlatmasıyla yanıtı vermiş oldular.

Ateşkesin uygulamaya girmesine, iki devlet barış gö¬

rüşmelerine başlamış olmasına rağmen, Kürt sorununun

hal edilmesi ve görüşmeler de Kürtlerin bir taraf kabul

edilmesi benimsenmediği gibi; Kürt ulusal siyasal güçleri¬

nin bu doğrultudaki taleplerine kulak bile verilmedi.

İran Irak savaşının durdurulmasının genel bir sorun
olması; dünyanın her iki kesiminin de (Devrimci—Demo¬

krat ülkeler, güçler; emperyalist kesim), bu savaşın geldiği

aşama itibariyle durmasını istediğinden dolayı; Kürdistan

sorununu genele feda etme «günahım» işlemekteler.Ulu¬

slararası planda, Libya dışında hiçbir ülke, barış görüşme¬

lerinde Kürdistan sorununun ele alınmasını istemedi, dile

getirmedi. Geçmişteki tarihsel dönemlerdeki suskunluğu

yeğlediler. Bu suskunlukta, ülkemizi bölüp parçalayan ve

hükmeden; mevcut statükonun devamım sağlayan empe¬

ryalist, gerici güçlerin tavıma anlam veriyoruz. Ama, bu

konuda, sosyalist ve «bağımsız bağlantısız ülkelere» bir

anlam vermek mümkün değildir. Büyük bir yanlış yaptıkla-

n ve farkına varmadan, bölgemizde emperyalizmin ve on¬

lann işbirlikçisi güçlerin daha da kökleşmesine hizmet

ettiklerini bilmelidirler.

Barış görüşmelerinin başlamasından önce, Irak ülke¬

mizde büyük bir soykırımı başlattı. Bu soykırım eylemi de¬

vam ediyor. Bu soykınm eyleminde katledilenlerin sayısı

onbinleri buluyor. Irak sömürgecileri kimyasal silahlan sü¬

rekli kullanma vahşetini gösteriyor. Bu vahşet karşısında,

silahsızlanmayı ve barışı dünyada sağlamak isteyen güçler

ve ülkeler ses çıkarmıyor! En başta da ve her güçten önce

de sosyalist ülkelerin buna tepki göstermeleri gerekirken,

ses yok. Bu sesizlik, sadece S.Birliğine ait bir sesizlik değ¬

ildir. Tüm sosyalist ülkelere şamildir. Bu sesizlik, Kürtle¬

rin soykırımının derinleşip genişlemesini getirirken;

bilinmelidir ki, sosyalizmin de içini boşaltıp götürmekte¬

dir.. Bundan dolayı, Kürt halkının ve onun devrimci, yurt¬

sever ve sol güçlerinin, unsurlarının tepkisine anlam

verilmelidir. Kırgınlıklarının ortadan kaldırdmasının da

zor olduğu bilinmelidir. En tehlikelisi, sosyalist ülkelerin

ve devrimci dünya cephesinin bu kayıtsızlığı, halkımızın sa¬

flarında, eskiden var olan, fakat devrimci güçler tarafından

ortadan kaldınlmaya çalışılan güvensizliği derinleştirmek¬

te; bu tutum bölge ve yerel gericilikle rezoransa gelerek,

geleneksel ve gerici yapının değişim ve dönüşümünü en¬

gellemektedir. Ayrıca, S.Birliği'nin Irak'la ilişkileri ve

Irak'a yoğun silah vermesi, sorunu daha da karmaşıklaştı-

np, içinden çıkılmaz hale getiriyor. Gelinen noktada,

S.Birliği'nin, durumu gözden geçirmesi kaçınılmazdır.

Bu soy kırım eylemi sonucu, G.Kürdistan'ın birçok

kent ve kırsal kesimin de çok yönlü bir tasfiye olmuştur.

Resmi rakamlara göre 150 bin insanımız, T.C diktatörlü¬

ğünün kol— kanatlarına sığınmak zorunda kalmıştır. Bu

insanlarımız, bugünden yığınla problemlerle karşı karşrya-

dırlar. Bugünden, ailelerin parçalanması planlanmaktadır.

G. Kürdistan'da nazi tipi kamplar oluşmuştur. Kamp¬

lara etrafı elektirikli teller ve mayınlarla çevrilmiştir. Bu

soykırımın durdurulması için çalışmak, her insanım diye¬

nin görevidir. Kürdistan halkının sürülmesi ve toprakların¬

dan koparılmasına karşı da durmak gerekir.

Devamı 6. sayfada
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İSVEÇ'TE KÜRDİSTAN

DERNEKLERİ FEDERASYONU,

İRAN -IRAK BARIŞ

GÖRÜŞMELERİ ve KÜRDİSTAN

SORUNUYLA İLGİLİ BİR PANEL

DÜZENLEDİ

Federasyon, İran Irak arasmda barış görüşmelerinin

başladığı, 25 AĞUSTOS 1988 günü, bir panel hazırladı. 25

Ağustos, panel için, isabetle tespit edilmiş bir gün dü. Çün¬

kü o gün, bölgemizde barışın sağlanabilmesi ve bölgedeki

ulusal ve toplumsal sorunlann çözümlenebilinmesi için,

Kürdistan sorununun çözümünün gündeme alınması gere¬

kirken, barış görüşmelerin de tümüyle atlanmıştı..

Panele, Irak Kürdistanı Cephesi, TEVGER, İran
KDP, Komela—İran ve Suriye Kürt Demokratik Güçbir-
liği örgütlerinin yanında; Ömer Şeyhmus, İsveç Dış İşleri
Bakanlığı, İsveç Dış Siyaset Enstitüsü, Gerorge Anderson,

Peter Bratt, Stefan Hjerten, Lars Gunnar Eriksson, Alar

Kuttman, Elin Clason, Hans Göran Franc, Tomas

Rothpfeffer ve Bo Utas gibi şahsiyetler ve İsveç kurumla-
n da çağnlmıştı.

Panelin birçok yönden iyi hazırlanmadığı, organize

edilmediği herkesçe görülüyordu. İyi bir çalışma yapdma-
dığı için, Stockholm dışındaki Kürtlerin panele katılımı

sağlanamamıştı. Panelin yapışma uygun düşmeyen bir çer¬

çeve tayin edilmişti. Paneldeki tartışmanın karakteri iyi be¬

lirlenmemişti: Yazılan çağrı yazılarında ve sorulan

sorularda, bazı sorunlarda görüşlerin dile getirilmesi

sözkonusu idi; fakat bazılarınca, bir «tartışmanın» yapıla¬

cağı anlaşılmıştı. Bu da belirli huzursuzluklara yolaçtı.

Olumsuz değerlendirmelere kaynaklık etti. İnancımız
odur ki, bu eksiklik hepimizin eksikliğidir. Bu eksiklikleri¬

mizin giderilmesi için hepimizin omuz omuza çalışma yür¬

ütmemiz gerekir.

En olumsuzu, Irak Kürdistanı Cephesi panele katılma-

mıştı. Sebebi de açığa kavuşturulmadı.

Panel de cevaplandırılmak üzere sekiz soru sorulmuş¬

tu. Zaman yetersizliğinden ve yöntem eksikliğinden do¬

layı, konuşmacdar üç— dört soruya cevap verebildiler.

TEVGER adına da bir arkadaş katılmıştı. Bu arkadaş¬

ta, sorulara belirli yaklaşımlar gösterdi. Sorular şöyle:

1 İran ve Irak, BM ve yönetiminde 25.8.1988 tarihin¬
de, Cenevre de, direk ateşkes görüşmelerine başlamak

konusunda anlaşmaya varmışlardır. Size göre, görüşmele¬

rin Irak ve İran Kürtlerinin durumu ve mücadelesine etki¬
leri ne olacaktır?

2 Irak ve Iran Kürt direniş hareketlerinin liderleri

birçok kez, Kürt sorununun barışçıl çözümünün, barış gö¬

rüşmeleri içinde ele alınmasını talep etmişlerdir. Buna

rağmen, herhangi bir gelişme olmadı.

Sizce, dünya kamuoyu BM ve iki taraf üzerinde baskı

yaparak Kürt sorununun barış görüşmelerinde ele alınma¬

sını sağlayabilir mi?

3 BM gözlemcilerinin Kürdistan'daki varlığının

kürtlerin durumu üzerinde ne tür etkileri olacaktır?

TEVGER adına toplantıya katılan arkadaşın, bu soru¬

lara verdiği cevaplara genel çerçeveside aşağıdaki gibidir.

1 İran ve Irak devletleri, aralannda, 20 Eylül
1980'den bu yana devam eden ve 2. emperyalist paylaşım

savaşından sonra en uzun süren tahrib edici savaşa son ver¬

mek için, 20.8.1988'de, BM'nin ateşkesini kabul ettiler. Bu

gün de, iki taraf olarak, anlaşma masasına oturmuş bulun¬

maktadırlar. Şunun altım çizerek belirtelim ki, her iki ta¬

raf da, savaşı sürdürme konusunda takatsiz düştükleri için,

ateşkesi kabul ettiler ve bugün de anlaşma masasına otur¬

muş bulunmaktadırlar. Bütün dünya da, bu görüşmelerin

olumlu sonuçlanacağım tahmin etmekte ve beklemekte¬

dir. Gerçekten de, bilimsel hesaplarla hareket edildiği za¬

man, her iki devletin, görüşmelerinin bir andlaşmaya

bağlanması, içinden bulunduktan durumun doğal bir so¬

nucudur. Aynı zaman da, lehlerinedir de. Ama geri yapi-

sal özellikler taşıyan ülkelerin, devletlerin tutumlarının

zikzaklar çizdiği, çizeceği de bir gerçektir. Görüşmeler sı¬

rasında, taraflardan biri, savaşı başlatmayı kendi ihtirasla-

n ve güncel çıkarlan için yararlı görür ve bunun için de,

kendisini biraz palazlanmış görürse; bütün barış görüşme¬

leri suya düşebilir. Buradan varmak istediğimiz sonuç şu¬

dur: Bu savaş, ne kadar sorumsuz bir mantıkla

başlatılmışsa, aynı şekilde, her iki devletin ihtiraslı, hege¬

monyacı ve sömürgeci mantığa sahip yöneticilerinin bir

davranışı sonucu, barış görüşmeleri suya düşebilir.

Tespitimize göre bu savaşta, bu haksız ve halklara yı¬

kım getiren savaşta: takatsiz düşen sadece ve sadece Iran

ve Irak devletleri değildir; onlan bugüne dek, siyasal, eko¬

nomik ve silah açısından destekleyen devletlerdir de. Ge¬

linen aşamada, hem Batı ülkelerli (ki, bir kısmı gerçekten

istiyor), hem ABD ve hem de, başta S. Birliği olmak üze¬

re sosyalist ülkeler, bu savaşın son bulmasını, her iki dev¬

letin anlaşmaya varmasını istiyor, bunun için çaba

gösteriyor. Tabi ki, ismi geçen ülkeler, bu savaşa karşı yür¬

üttükleri yanlış politikalarının da semeresini alacaklar. Ay-

nca, bu ülkelerin bu savaşın sona erdirilmesinde, farklı
farklı çıkarlan ve hedefleri vardır.

Bir kısmı, bu savaşın kendilerine ekonomik ve siyasal

olarak zarar verdiğini, dünya dengelerini istikrarsız hale

getirdiği düşüncesi ile son bulsun istiyor. Bir kısmı, büyük

yatırım yaptılar, ama sonuçta yatırımlan kadar kazançlı

çakmadıklarını gördüler. Bir kısmı da, bu savasın gerçek¬

ten durmasını, bölge halklan ve İran Irak halklan için ya¬

rarlı görüyorlar.

Demek ki, gelinen noktada, savaşın sona erdirilmesin¬

de, dünya düzlemlinde, dünya dengesinin reelliği içinde

bir konsessus (bir anlaşma) var.

Bu anlaşma, parçanın bütüne feda edilmesini getirme

tehlikesini taşımaktadır. Bugüne dek, barış görüşmeleri

için ortaya çdcan gelişmeler bunu göstermektedir. Dünya

güçlerinin belirleyici olanları, «bu savaştan kurtulalım, on¬

dan sonra başka şeylere bakalım» mantığı ile hareket ede¬

rek, Kürt meselesinin gündemleşmesi için gerekli çabayı

göstermiyeceklerdir. Ama buna rağmen, alttan alta Kürt

meselesinin derinlikle tartışıldığı gerçeği de ortadadır.

Kürt meselesinin tartışma gündemine getirilmemesi büyük

bir olumsuzluk olmasına rağmen, derinlikle, gizli plat¬

formlarda da sorunun tartışüması, sorunun güncelleşme¬

sine katkıda bulunacaktır. Bu aynı zamanda da, Kürt ulusal

demokratik hareketi üzerinde olumlu etkiler yapacaktır.

Barış görüşmelerinde, bugüne dek ağırlıklı bir güç

oluşturan Kürtlerin taraf kabul edilmemeleri, her iki dev¬

letle varolan ilişkilerin gözden geçirilmesini, Kürtlerin ulu¬

slararası ittifaklarım yeniden, reel ve radikal bir biçimde

gözden geçirilmesini sağlayacaktır. Bunun, Kürtlerin du-
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rumu üzerinde olumlu sonuçlara yol açacağı inanandayız.

Bu kadarla da sınırlı değil: Kürdistan çapında, ulusal

demokratik güçlerin yakınlaşmasını sağlayacak, Kürdi¬

stanlı ulusal demokratik güçlerin bazı temel sorunlarda

belirli ortak karar sürecini yaratmasına önayak olabilecek¬

tir.

Yukarıda dünya güçleri arasında, savaşın son bulması

ve «parçanın bütüne feda edilmesi» konusunda bir konse-

susun olduğunu belirttik. Bu konsesus Kürtlerin tepkileri¬

ni kazanacaktır ve dünyaya karşı bir kırgınlık getirecektir.

Bilindiği gibi, 2.dünya harbinde, Yahudilere karşı sürdü¬

rülen yanlış politika, bugünkü saldırgan ve siyonist İsrail'i

yaratmıştır. Bölgemizde Kürtlere karşı gösterilen muame¬

leden dolayı, bu türden eğilimlerin toplumumuz içinde ge-

lişmesini getirebilir, bunun bütün dünya tarafından

bilinmesi gerekir. Bu bir tehlikedir, bu tehlikenin önlen¬

mesi için, ilerici- devrimci ve sosyalist güçler kendilerine

düşeni yapacaklardır.

2 Kamuoyunun baskısının, BM ve iki taraf üzerinde

etki yaparak, Kürt sorununun barış görüşmelerinde ele

alınmasını sağlayabilip, sağlayamayacağı boyutunda ceva¬

ba girmeden önce; «kamuoyu kimdir? ve bugün kamuoyu¬

nun tavn nedir? Yarın bu durumda değişiklik olur mu? O

düzeyde, etkisi ne olacaktır? Böyle karmaşık bir sorun.

Kamuoyu, uluslararası demokratik platformlardır, in¬

san haklannı savunan örgütlerdir; sosyalist ve demokratik

güçlerdir, ulusal kurtuluş hareketleri ve bağlantısız ülke¬

lerdir. Bugüne kadar, uluslararası demokratik platform ve

kuruluşlardan herhangi biri, böyle bir talebi yükseltmiş

değil.

BM, barış görüşmelerinde etkin bir platform olması¬

na rağmen, ateşkesin uygulanması v.b. direk onlann dene¬

timinde gerçekleşmiş olmasına rağmen; bölgenin önemli

sorunlanndan biri Kürt sorunu iken; bölgede iki taraf ara¬

sında süren savaşın bir boyutunu da Kürtlerin kavgasını

içermesine rağmen, böyle bir gerçek yokmuş gibi, kararlar

almakta ve uygulamalar yapmakta. İnsan haklan örgütle¬
ri, dünya demokratik, sosyalist muhalefet güçleri ve bağl¬

antısız ülkelerde herhangi bir tavır belirleşmiş değiller.

Teslim etmek gerekir, Libya'nın tavn hariç...

Bütün Batı dünyasınca ve Ortadoğu halklaraca, S.Bir-

liğinin, Kürt halkına dost olduğu kabul edilmekte, yakın¬

lığı görülmekle birlikte (ki, öyledir), bir tavır belirlemiş

değil.. Daha yaşadığımız zamanlarda, Kürt halkının men¬

faatlerini, yaşadığı devletlerin sınırlan içinde meşru ve

haklı gören ABD'de de herhangi bir ses yok.. O zaman, ba¬

skı yapacak kamuoyu kimdir, nasıl bir nesnedir? diye ken¬

di kendimize soru sormaktan geri duramıyoruz..

İş, Kürdistanlı ulusal demokratik güçlerin sistemli, dü¬
nya gerçekliğini kavrayan biçimlerle yürüteceği müca¬

deleye, onların dünyadaki dostlarının çalışmasına

kalmaktadır. Yani bulunduğumuz aşamada, «kamuoyu¬

nun harekete geçirilmesi gibi» bir sorunumuz var. Dünya

kamuoyunun belirlediğimiz unsurlaraın harekete geçme¬

si halinde, elbetteki yapacağı büyük etkileri olacaktır. Bu

etkinin, sorunun barış görüşmelerinde, direk bir sorun ola¬

rak ele alınması niteliğini yaratacağını zanetmiyoruz. Çün¬

kü böyle bir şey, her iki devletin varhk şartlarını ciddi bir

biçimde sarsacaktır. Kürt sorunu sadece taraflardan biri¬

ni ilgilendirseydi, durum elbetteki farklı olacaktı.. Anlaya¬

cağınız, her ikisi de «keçel».. O zaman, «kim kimin başım

kaşımaya vakit bulabilir ki?» Günümüzde, saldınlann yo¬

ğunlaşması, daha da anlamlı. Bunun bile, BM'ce görülme¬

mesi kavranılır bir durum değildir.

3 BM gözlemcilerinin, İran Irak sınırında yerleşti¬
rilmesine karar verilirken, her iki devlet arqasinda varolan

bir savaşın durdurulduğu, durdurulacağı bilindiği kadar;

her iki devletin sınırlan içinde, ulusal niteliğiyle Kürt ulu¬

sunun, demokratik düzeyde o devletler bünyesinde yaşay¬

an halkların, hatta hakim ulus demokratik güçlerinin, Iran

ve Irak merkezi otoritelerine karşı mücadele, hem de si¬

lahlı mücadele içinde olduklan da biliniyordu. Buna göre,

bir politika üretmesi yoluna gidilmesi gerekirken, BM,

böyle davranmamıştır. Böyle olunca, barış güçlerinin kon¬

umu, Lübnan ve İsrail arasındaki barış gücünün durumu¬
na benziyor.

Bunun yanında, Kürt ulusal demokratik güçlerinin ıs¬

rarlı çabalanyla, barış gücü, Kürt hareketi için, uluslarara¬

sı bir pencere olabilir. Kürt halkının haklı mücadelesinin,

bu pencereden daha net bir biçimde dünyaya gösterilebil-

eneceğini düşünüyoruz. Bunun yanında, belirÜl sınırland-
ırmalan da yaratacaktır. Bu sınırlandırmalara, İran ve

Irak devletleri için de olması gerekir. Yoksa, barış güçle¬

rinin varlığı, Kürt ulusal hareketinin durması, meşru ulu¬

sal demokratik mücadelenin silah bırakışması şeklinde

olamaz..

TEVGER, «YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKINA

İLERİCİ VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA», başlığıy¬
la, İran Irak Barış Görüşmeleri konusunda politikası¬
nı tespit etti.

8 yıllık yoğun çatışmalardan sonra İran ve Irak nihay¬
et aralarındaki savaşı sona erdirmeyi ve barış masasına

oturmayı kabul ettiler. Her iki taraf bakımından da ateş¬

kes resmen 20 Ağustos tarihinde yürürlüğe girdi. 25 Ağus¬

tos günü ise Cenevre'de Birleşmiş Milletler Genel

Sekreteri'nin gözetiminde görüşmeler başhyor. Elbet bu

olumlu bir gelişmedir.

Ne var ki Kürt halkının durumu bu görüşmelerin gün¬

demine girmiyor, onun meşru temsilcileri toplantılara ka-

tılamıyorlar. Bir yönüyle halkımız yeni bir Lozan'la
yüzyüzedir.

Oysa kamuoyu iyi bilmektedir ki 8 yıllık yıkıcı savaşın

en büyük bölümü Kürdistan'da geçti ve halkımız bu yüz¬

den ağır kayıplara uğradı, büyük acılar çekti. Bu dönem¬

de binlerce insanımız yaşamım yitirirken yüzbinlerce kişi

de evini yurdunu terketmek zorunda kaldı. Yüzlerce Kür¬

distan köyü ve kasabası savaş süresince yakılıp yıkıldı.

Diğer taraftan birbirleriyle kapışmadan önce de hem

İran ve hem de Irak, ellerinde tuttuklan Kürdistan parça¬
larında yaşayan halkımıza karşı haksız bir savaş yürütüyor¬

lardı. Onlann baskıya dayalı sömürgeci politikalan bugün

de aynen devam ediyor. Her iki devlet de Kürt halkının

meşru haklarım tanımıyor, onu terörle sindirmeye çalışıy¬

or. Bu balomdan onlar kendi aralarında anlaşıp savaşı sona

erdirseler bile, bu Kürt halkı bakımından barış olmayacak.

Tersine onlar, halkımıza karşı daha büyük güçleri seferber

etme olanağı elde etmiş olacaklar. Nitekim, «banş» görüş¬

meleri gündeme gelir gelmez zorba Saddam rejimi Kürdi-

stan'a karşı uçak, tank, top vb. ağır silahlara kullamldığı

yeni bir saldın başlattı, kimyasal silah kullandı.

İlerici ve demokrat insanlar, barışseverler,
Ortadoğu'da sayısı 25 milyona varan Kürt halkı haklı

bir dava için mücadele veriyor. Onun kavgası, kendi ülke¬

sinde özgür yaşamak içindir. Bu, öteki tüm halkların ol-
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duğu kadar onun da en doğal hakkıdır.

Ama bugüne kadar onlarca kez görüldüğü gibi sömür¬

geciler, halkımıza bunu fazla görüyor ve onun şuadan ulu¬

sal—demokratik hak istemlerini dahi kanla, zulümle

önlemeye çalışıyorlar.

Bu nedenle şunu bir kez daha altını çizerek belirtmek

isteriz ki, iran Irak savaşının sona ermesi bölgeye asla ba¬

rış getirmeyecektir. Ortadoğu bölgesinde Kürt sorununu

görmezlikten gelen, Kürt halkının ulusal kurtuluş mücade¬

lesini hesaba katmayan hiç bir girişim bu açıdan başanya

ulaşamaz. Halkımız ve onun bağlından fışkıran yurtsever

güçler, ne ölçüde güçlüklerle yüzyüze bulunurlarsa bulun¬

sunlar, kurtuluşa kadar mücadeleyi sürdürmeye kararlılar.

Düşman, bunun önünü alamaz.

Yurtsever ve fedakar halkımız,

Kürdistan'ın İran ve Irak'ın egemenliğindeki parçala¬
rında halkımızın kurtuluş mücadelesi yeni ve zor bir döne¬

me daha giriyor. Bu durumda herkese düşen görev, gerek

ülke içerisinde ve gerekse uluslararası planda ona omuz

vermek, onunla dayanışmayı güçlü kılmaktır. Kanlı Sad-

dam rejiminin katliamlarına karşı sesiz kalmayalım. Kürt

sorunun barış görüşmelerinin gündemine alınmamış olma¬

sı haksız bir durumdur. Bu haksızlığa karşı çıkalım, tüm

yol ve araçlarla bunu protesto edelim. Halkımızın sesini

ilerici ve demokrat kişi ve kuruluşlara, barışsever çevrele¬

re duyuralım. Tüm Kürdistanlı örgütleri, tek tek yurtsever

insanlanmızı el ele vererek bu çalışmalara omuz vermeye

çağuıyoruz.

Gün, dayanışma ve mücadeleyi güçlü kılma günüdür.

SOYKIRIM EYLEMİNE KARŞI,

DÜNYA ÇAPINDA SESLER

YÜKSELİYOR!

Irak sömürgecilerinin soykırım eylemi, gerek ülke de

ve gerekse ülke dışında Kürt halkı üzerinde derin etkiler

yaptı. Bütün kurt halkım üzüntüye ve yasa boğdu. Bunun

yanında, soykırım eylemi karşısmda dünyanın suskunluğu,

onları şoke etti. Birçok sorulara yoğunlaşmasına yol açtı.

Herkes, «bütün bu olup bitenler karşısmda dünya nasd su¬

sabilir?» diye biribirine sordu. Bu sorular, güncelliğini ve

sıcaklığım koruyarak, dünya insanlığı için, bir tehlikenin

çanlarını çalıyor..

En normah, bir halkın insanlarının, en başta kendi da¬

valarına sahip çıkmalan ve yaralarını sarmalan için daya¬

nışma içine girmeleri ve fedakarlık yapmalarıdır. Bu

noktada da, Kürt insanının çok duyarlı davrandığı söyle¬

nemez. Bunun bir yığın nedenlerinin olduğunu düşünme¬

kle birlikte; yüklü duygularla soruna yaklaşıldığı zaman, bu

tavrın afedilecek bir yanının olmadığı hemen görülür.

Bunun yanında, yurtsever kurumlar, örgütler ve unsur¬

lar tepki göstermeyi organize ettiler. Bu tepkinin, günü¬

müzde değişik biçimlerde devam ettiği hemen

görülmekte.

Avrupa'nın değişik ülkelerinde, İsveç, Danimarka,
Yunanistan, ingiltere, Almanya ve diğer ülkelerde, açlık

grevlerine gidildi ve yürüyüş—mitingler yapıldı.

İsveç'te de, Irak Kürdistanı Cephesi ve Kürdistan Siya¬
sal Örgütleri İşbirliği İsveş Komitesi, 1 Eylül de açlık gre¬
vini organize etti. Açlık grevi, 5 Eylül 1988 gününün

aksanıma kadar sürdü.

Açlık grevi, BM Komiserliğinden, İsveç Parlamentos¬
undan ve Diğer insani Haklardan yana örgütlerden, olum¬

lu yanıtların alınmasından sonra son buldu.

İsmi geçen örgütlerin, yayınladıktan bildiriler, G. Kür-
distan'daki somut gelişmeleri açığa çıkardığı için, yayınla¬

mayı yararlı görüyoruz.

IRAK'IN ZEHİRLİ BOMBA KULLANIMINI

DURDURUN!

AÇIKLAMA 1

Irak ve Iran arasmda Cenevre'de devam eden barış gö¬

rüşmeleri ile Irak'ın kurt halkına karşı ordusunu mobiüze

etmesi çakışmıştır. İran'ın BM'ın 598 saydı kararını kabul
ettiğinin hemen akabinde, Irak, savaş uçaklan, ağır zırhlı

birlikleri ve tanklan ile desteklenen 100 bin kişilik ordusu

ile büyük bir saldın başlatmıştır. Uluslararası anlaşmalar¬

la yasaklanmış olmasına rağmen: Irak kimyasal silahlar

kullanmaktadır.

6.8.1988, 24/8 ve 26/8 tarihlerinde çok büyük sayıda ze¬

hirli bomba kurt köylerine atılmıştır. Sadece 24 Ağustos'ta

24 hava saldırısı, kimyasal silahlarla yapüdı.

25 Ağustos'ta, Duhok bölgesinde Zaxo şehrine bağlı

bulunanBerjin, Darqal ve Zerava köyleride saldırılara ma¬

ruz kalmışlardır. Amadiye'de Yekmala ve Barai—qara

köyleri, Erbil mıntıkasında Khate, Ware, Hiran, Nazanin

ve Balisan köyleri de kimyasal silah kullanımında kurban

olmuşlardır.

26 Ağustos'ta Amadiya ya bağlı Babir, Garaqoh, War-

meL Blit, Bawark Zewa ve Tir köyleri de kimyasal silahla¬

ra hedef olmuşlardır. Kimyasal silah kullanımı 29/8 ve

30/8'de de devam etmiştir. Bu saldırılarda binlerce can

kaybedilmiştir. Birçoğu da ciddi bir biçimde yaralanmış¬

tır. Hemen hemen tüm kurbanlar sivil halktandır.

Kürt bölgeleri kimyasal silahlara kullanım laboratua¬

rına dönüştürülmüştür. Sivil halk korumasızdır. Yaralılar

acil yardıma muhtaçdırlar. Bunların çoğu kadın ve çocuk¬

tur. Binlercesi Türkiye'ye kaçmışlardır ve bunlarda acil in¬

sani yardıma muhtaçtırlar.

Bu olaylar, bir kez daha kurt sorununun çözümünün

önemini göstermektedir. Bunun yolu, barış görüşmelerin¬

de, Kürtlerin bir taraf olarak kabul edilmesinden geçmek¬

tedir.

Kürt sorunu, Irak ve İran arasmda sürdürülen direk
görüşmelerin gölgesine kaybolmamalıdır. Kürt sorunu çö¬

zülmeden, bölgede gerçek bir barış sağlanamaz. Sözkonu¬

su çözüme, Kürtlerin ulusal haklarından hareketle

vanlabilinir.

Herkesi, Irak'ın, kurt halkına karşı kimyasal silah kul¬

lanmasını lanetlemeye çağuıyor ve Irak hükümeti üzerin¬

de baskı yaparak, kimyasal silah kullanımını derhal

durdurmasını istiyoruz.

43.000 SİVİL KÜRDÜNHAYATINI
KURTAR!

AÇIKLAMA 2

Irak rejimi kimyasal savaşı sürdürüyor ve kurt halkına

karşı toplu kıyım suçu işliyor.

Aşağıda sıraladığımız örnekler, Irak Kürdistan'ında

daha da ciddi bir biçimde bu suçun işlendiğini gösteriyor.
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1 43.000 sivil kurt 4 ordu tarafından kuşatılmıştır: Bi¬

rinci, Beşinci, yedinci ve cumhurbaşkanlığı özel kuvvetle¬

rinde teşekkül eden ordu, bunlardandır.

Bu insanların hayatı ciddi bir biçimde tehlike içinde¬

dir. Bunlara bulunduğu bölgeler; Barzan, Akre, Şexan ve

Duhok'tır.

2- 28/8 tarihinde Düıok'ta 1300 sivil tutuklanmıştır.

Çoğunluğu, kadın, çocuk ve kimyasal silahlardan yaralan¬

mış olanlardır.

Bütün bu insanlar Saddam'ın askerleri tarafından

vahşice öldürülmüş ve topluca gömülmüşlerdir.

3 Salduılar, 31/8 ve 1/9 tarihlerinde özellikle Bina-

ve, Shiveye ve Etut'e karşı sürdürülmüştür.

43.000 sivilin hayatı için yardımınızı istiyoruz!

Irak'ın kürtlere karşı sürdürdüğü soykırım politika¬

sını durdurun!

İRAN -IRAK ATEŞKESİ'NİN

DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ!

HALKLARIN YIKIMI ÜZERİNDE, BİR HALKIN
KURTULUŞU İNŞA EDlLEBİLİNİR Mİ?

20 Eylül 1980'de, Irak'ın saldırısıyla başlayan savaş,

ikinci emperyalist paylaşım savaşından sonraki en uzun sa¬

vaşlardan biri olma özelliğine kavuştu. Bu savaş, sömürge¬

ci güçlerin, nüfuz alanlarım genişletme savaşıydı. Başladığı

günden itibaren, yoksul halklan biribirine kırdıran, ekono¬

mik açıdan bu her ülkeye de büyük yıkımlar getiren, zen¬

ginliklerini ve güzelliklerini yok eden bir savaş oldu. Silah

tekellerine oluk oluk paralara akmasına sebep olurken,

diğer yandan halkların yoksulluğunu genişleten ve derin¬

leştiren bir savaş oldu.

Irak'ın saldınsıyla birlikte, İran topraklarının önemli
bir bölümünü ele geçirdi. Bu şartlarda, Irak sömürgecile¬

ri zafer çılgınlığı ile, talep edilen barış görüşmelerini, ateş¬

keslerin hiçbirini kabul etmedi. Akabindeki günlerde, Irak

açısından işler kötüye gitmeye başladı. İran, milyonlarca
emekçiyi savaşa seferber etti. Bu süreçte, Irak askeri güç¬

lerini topraklanndan attığı gibi, gün be gün, Irak toprakla-

n üzerinde de ilerlemeler kaydetti.

Irak merkezi otoritesi, 1975 Cezayir andlaşmasıyla,

kendi aleyhlerine imzalanan andlaşma ile verdiği topraİda-
n geri almak isterken; İran'da, bir İslam Cumhuriyeti'nin
Irak'ta kurulması ve «Saddam'ın yıkılması ve yargılanma¬

sı» şiarlanyla savaşı sürdürdü. Bu iki devletin sürdürdüğü

savaş, bölgemizde de önemü güçler konumlanmasına yol

açtı. Bu güçler konumlanmasında da, zaman zaman değiş¬

meler oldu. Suriye ve Libya dışındaki bütün arap devletle¬

ri Irak'ı desteklediler. Bunun yanında, batılı güçler ve

ABD'de de İran'ın karşısında yer aldı. S. Birliği'de «sava¬
şın durdurulması» için çaba gösterirken, İran'ın İslam

Cunhuriyeti hedefini ve emellerini bölge halklan ve dünya

için tehlikeli görüyor, bunun içinde Irak merkezi otorite¬

sini destekliyordu. Suriye ve Libya'da İran'ı destekliyordu.
Türkiye, tarafsızlık politikası perdesi arkasında, Irak aley¬

hine dengelerin bozulmamasına çalışıyordu. Irak'ın duru¬

munun tehlikeye girdiği dönemlerde, «koltuk çıkıyor» ve

bunun içinde Güney Kürdistan'a seferler düzenliyordu:

Savaşın başlamasından sonra, üç sefer, değişik zaman ara-

lıklanyla G. Kürdistan'a girdi. Irak yönetiminin tümden

teklikeye girdiği ve «ölüm kahm»ın gündemleştiği koşul¬

larda da, Musul—Kerkük'ü işgal etmenin planlarını yaptı.

Bu güçler konumlanmasın da, Kürtler de değişik po¬

zisyonlara girdiler. Kürtlerin kendi iç birliklerim ortadan

kaldına bir konumlanma oldu. Irak Kürtleri iran'ın, İran

kürtleri Irak'ın desteğini aldılar. Özellikle de, Irak kürtle-
rinin konumu, dünyanın ve bölge halklannın dikkatini

daha çok çeken bir konumlanma ve bahsedilen bir durum

oldu. Iran ve Irak'ta kürtler, iki ülkenin çelişkilerinden ya¬

rarlanma taktiğini yürütmeye çalıyorlardı, çalışıyorlar!

Özcesi: Yoksul, ezilen bir ulus, Kürt ulusu, halklara yoke-
dilmesi ve birbirine kırdınlması üzerinde, kurtuluşunu

gerçekleştirmeye çalışıyor, çalışıyordu. Bu, tıpkı, sağlam

temeli olmayan bir alanda, 10 ya da 15 kat bina yapmaya

beziyor. Oysa, bu binanın yıkılması kaçınılmazdır, iran'ın

girdiği Kürdistan topraklarında, dağlara, köylerin isimle¬

rini bile değiştirmesi, peşmergelerin o yerlere izin belgesi

ile girebilmeleri, çoğu şeyi anlatmaya yeterli değil mi?

Uzun bir dönem, Irak devletinin aleyhine işleyen za¬

man, süren savaş: Son aylarda, hızlı bir biçimde yön deği¬

şimi içine girdi, Irak askeri güçleri, «zafer üstüne zaferler

kazanmaya» başladı. Hatta bazı yerler de, İran askeri güç¬
leri hiçbir direniş göstermeden, işgali altında bulunduğu

alanlan terketmek durumunda kaldı. Bu geri çekiliş, her¬

kesin kafasında soru işaretlerine yol açtı. Dünya da ve böl¬

gemizde, alttan alta bir alış— verişin olduğu, görüşmelerin

olduğu yorumuna yol açtı. Tam bu aşamada, İran, Birleş¬
miş Milletlerin bir yü öncesi almış olduğu Ateşkes Karan-

nı kabul ettiğini ilan etti. Irak, İran'ın direk görüşmeleri

kabul etmesi halinde, ateşkesi kabul edeceğini ileri sürdü.

Bü arada, saldırılarına da devam etti. Aynı zaman da, Hal¬

kın Mücahitleri güçleri de, bu durumdan yararlanarak, üç

şehre girdiler. Bununla birlikte, İran topraklan üzerinde,
şiddetli çatışmalar oldu. Halkın Mücahitlleri taktik olarak

geri çekildiklerini ilan ettiler. Irak'ta, İran'ın elindeki son
toprak parçalarını kurtarmak ve daha fazla esir ele geçir¬

mek için salduılar gerçekleştirdiğini dünyaya açıklamak¬

tan da geri kalmadı. Ama, işin özü: Pazarlık gücünün

arünlmasıydı. Sonuçta da, her iki taraf ateşkesi kabul etti.

Şu anda, silah seslerinin kesildiği görülmekte.

Gelişmeler, bu ateşkes'ın kapsamlı bir andlaşmayla so¬

nuçlanacağım göstermekte. Yorumcular, kapsamlı bir

andlaşmanın ortaya çıkmaması için neden olmadığım be¬

lirtiyorlar. Bizim görüşümüze göre de, iki devletin andlaş-

ması için çok neden var..

Son elli yılın en uzun savaşı'nın silah sesleri kesilmiş

olmasına rağmen, silah seslerinin fazlasıyla yükseldiği bir
alan: KÜRDİSTAN, var.

İran — Irak ateşkesinden sonra, saldınlann Kürdi¬
stan'a olacağı bilinmekteydi. Bunun böyle olacağı, ilk

planda, G.Kürdistan ulusal güçlerinin yöneticilerinden

dünyaya duyuruldu. Bu haber duyurulur duyurulmaz, aka¬

binde, Kürdistan'ın Güney parçasında, T.C— Irak sınırla¬

rında şiddetli çatışmaların olduğu, bu çatışmalarda Irak

sömürgecilerinin kimyevi sillahlar kullandığı, dünya da,

Irak KDP'nin başkanının açıklamasıyla yankı buldu. İran

Kürdistan'ında, belki de, İran, bu kısa evredeki zayrf kon¬
umundan dolayı, hemen bir saldın gerçekleştirmezse bile,

Doğu Kürdistan'ında G. Kürdistan'ın akıbetine uğraya¬
cağı tartışmasızdır..

Iran— Irak arasındaki ateşkes tartışmalarının güncel¬

liğini kazandığı günlerde anlamlı bir gelişme oldu: G.Kür-

distan'lı ulusal güçlerinin temsilcilerinden biri olan YNK

Genel Sekreteri C. Talabani, «bizim için zor olsa da, Irak
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yönetimi ile oturup sorunlarımızı haletmekten yanayız»

dedi. Çok kısa bir süre önce, Saddam yönetimi yıkılana ka¬

dar savaşa devam edeceğiz taktiğini izleyen ulusal güçle¬

rin, İran— Irak'ın anlaşmaya yakınlaşmalan ile birlikte,
böyle bir açıklama yapmalan da, başta da belirlediğimiz

gibi çok anlamlıdır. Tabi ki, negatifbir anlama sahiptir. Bu

bile, kendi ayağı üstüne duramayan kurtuluş hareketleri¬

nin, ne tür handikaplarla karşı karşıya kalabileceklerini an¬

latmaya yeterlidir..

Belirli bir dönemden sonra, İran Irak savaşının Kürdi¬
stan bölgesinde devam ettiğim herkes bilebilir durumday¬

dı. Bunda, kurt ulusal güçlerinin sürdürdükleri politikanın

payı büyüktür. Günümüzde de hiç bir şey değişmeden,

yine çatışmalar ülkemizde yoğun bir biçimde sürdürül¬

mekte.

Bilindiği gibi, ateşkes ve Iran— Irak'ın andlaşma için

bir araya gelmesi sorunlanmn gündemleşmesi ile birlikte,

Kürtleri derin bir düşünce sardı. Her kurt, «bununla bir¬

likte, en büyük kötülükler yine bizim başımıza gelecektir»

diye düşündü. Halen de, bu endişeli durum sürmektedir.

Endişedeki haklılıkta, çatışmalara yoğunlaşması ile ken¬

disini ortaya koydu. Ve yine, bu ateşkes, her kürdün aklı¬

na 1975 Cezayir andlaşmasını getiriyor. Haklı olarak, her

iki sömürgeci devletin andlaşmasının ağırlıklı yönünü,

Kürtlerin oluşturacağı gözden kaçmayan bir durum. Böl¬

gedeki ve dünyadaki güçler dengesi, emperyalist gerici

kampın edindiği tecrübeler; Kürtlerin günümüzde dört

parçada sahip olduklan konum, hareketin gelişim düzeyi:

1975 gibi, bir ahmaklığın yapılmayacağım da veri olarak

sunmakta. Ama, Ortadoğu bölgesinin yapısal özelliklerin¬

den kaynaklanan çılgınhklan, akılsızlıktan da önlemek

mümkün değildir.

Gözden kaçmayan en büyük nokta: Kürtler, İran Irak
savaşında ciddi bir unsur olmasına rağmen, ateşkes ilanın¬

da, her iki devletinde kürtlerden hiç bahsetmemesi, izleni¬

len stratejik politikayı ele vermektedir. Bunun da, tüm

kürtleri derin derin düşündürmesi gerekir.

Savaşın başladığı günden itibaren, bu savaşın, haksız

bir savaş olduğunu söyledik. Haksız savaşın, halklara,

emekçilere karşı olduğu; sömürgeci güçlere ve gericilere

hizmet ettiği de açıktır. Bu savaş, halkların yıkımım, zen¬

ginliklerin yokedihnesini getirdi. Kürt siyasal güçlerinin,

iki ülkenin çelişkisine, çatışmasına bel bağlamasının yanlış

olduğu da açıktı. Elbetteki çelişkilerden yararlanmak ge¬

rekir. Ama, bu çelişkinin üzerinde, stratejik olarak bir hal¬

kın kurtuluşunu bina etmek, akıl kan olmadığı ortada.

Haksız savaş, Arap ve Fars halklarına zarar verdiği gibi,

Başt&FâaüB 2» savf&Cıâîi , , „L';yi:/t;''^yt,iW/i£i

Soyanı»wkim^û^hîmn^mh '^mm&%m
§&l» halkttaziB ve oöüö ölösaî ve, örgÖÖö,m^jâdem
ab <üre»mtkfe »imm, Nyift W^m^A^mm
Olöşttttduğü gjbi; geieCf#RÛ2b âptaa olmaya M&y'|fb|
görünü)*». - , ' M$/t'/ ;}».&'/}?*%%
; Ka^âiîrn^a ve )4^^

ğöHa, şüphe yok, 'Bwm yaajn^a, î^t&^^£pağç$
inrMfâMt nitelikselbk ^^^^UM'^^i^iam^
#8 *«{«knamaşt gerekir, ÇFds, ulusalJe^tea^jüç&|

kosulîarj.ctHî ds derİnîasrfiekt& öHduğon&öVeru^i^agı%
\&&rt\4±Y'^fr' s f ' s s/ "''* "'-' f //*"/<r ?/''"/%// sî%S///sf/////%%s'//s//s/////%/,4fc

to*&t;A#«l venilginla t^&faêk^K^^^ê^ê^^>^M
i * ' i:57 './w t *" ' ' > t. *»j" ' '&^'*''A''/'/*'/'&r'/?m

'MSm^MnmmêMm

aym oranda, belki de fazlasıyla, kurt halkına zarar vermiş¬

tir, yıkım getirmiştir.

Halklara yıkımı üzerinde, bir halkın kurtuluşunun

inşa edilmeyeceği bir kez daha açığa çıkmıştır.

SÖMÜRGECİLERİN, YIĞINLARI

APOLİTİKLEŞTİRME SİLAHI GERİ

	TEPİYOR	

12 Eylül darbesinin gerçekleşmesinde, bir önemli se¬

bepte: Yığınlara politikadan uzaklaştırılmak istenmesiy-

di. Biliniyor du ki, toplumsal muhalefetin yükselmesi,

siyasal kanunlara bağlı ve yığınların politikleşmesiyle doğ¬

ru orantılı bir olaydır. Aynca, egemen sınıflar, politikayı;

daha doğrusu hükümet etmeyi, yönetmeyi ve kanun yap¬

mayı kendi tekellerinde ve doğuştan kendilerine verilmiş

bir tann imtiyazı olduğuna (dünyanın her yerinde olduğu

gibi), Türkiye'de de kendilerini inandırmışlar. Tarihsel sü¬

reçte, bin yıllarca, bu düşünce doğrultusunda tecelli etmiş¬

tir!

Halklara ve sınıfların mücadelesi tarihi, yığınların bil¬

inçlenme eylemi; hükümet etme, yönetme hakkının sade¬

ce egemen sınıflara ait olan bir olay olmadığım; halk

kitlelerinin ve işçi sınıfınında yönetmeye, hükümet etmeye

kadir olduğunu; yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren,

sosyalizmin dünya çapında bir gerçek olmaya başlamasıy¬

la, tümden ortaya koymuştur. Ondan önce, burjuva demo¬

krasilerinde de, egemenler, halk kitlelerinin istek ve

çıkarlanyla —belirli ölçüde de olsa— kendilerini sınır¬

landırmak zorunluluğu Ûe karşı karşıya kaldıklan da görü¬
len bir olaydır.

12 Eylül öncesinde de, halkın/halklara da hükümet

etme, yönetme ve kanun yapma doğrultusunda eylemleri,

iktidar mücadelesi; ulusal kurtuluş hareketi gelişmekte ve

yükselmekteydi. 12 Eylül diktatörlüğü bu süreci kırmak

için, politikayı kötülemeye hız verdi. Fakat, kendisi de po¬

litikanın en yoğununu ve en çirkinini yaptı. Baskı ve işken¬

ce, belirli bir dönem yığınları yıldırdı. Hapishaneler,

politikaya karşı yığınların göreceli korkusunu yaygınlaştır-

dı. Hapishanelerdeki teslim alma, yoketme eylemlerinin

ters tepmeye başlaması; tutukluların değişik biçimler al¬

tında direniş örnekleri göstermesi; direk bir biçimde tutu¬

klu ailelerinde ortak düşüncelerin oluşmasına yol açtı. Bu

ortak düşünenler, bir dönem soma harekete geçtiler. Örg¬

ütlenmeye başladılar. Orada kalmadılar, örgütleriyle ve bi¬

reysel çabalanyla haklannı talep etmeye, çocuklannın

üzerinde baskı ve işkencenin azaltılması için, canla başla

çalıştılar.

Bu çabalar, Diyarbakır'da da yoğunlukla görüldü. Tu¬

tuklu aileleri imzalar toplayarak, açhk grevlerine giderek,

kendilerini yakarak; seslerini duyurmaya, sömürgecileri

deşifre etmeye çalıştılar.

Kurban Bayramı dolayısıyle yapılacak açık görüşme¬

de de, Kürdistan'ın her yöresinden gelen binlerce tutuklu

yakınları, görevlilerin 5-6 saat bekletmeleri, polislerin ha¬

karet etmelerine daha fazla dayanamadılar: görevli asker

ve polislerle kavgaya tutuştular. Bu kavga sonucu, yüzden

fazla tutuklu yakını göz altına alındı. Bunlardan, Sffye ya¬

kım iki üç gün sonra tutuklandılar.

Kavganın olduğu tarih: 25 Temmuz.

Tutuklularla ve tutuklu aileleri ile dayanışmayı güçlen¬

direlim.
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YNK - PKK İTTFAKI'NIN ANLATTIKLARI!

H. BARAN

İnsanlık, dünya yüzünde,hem kapitalist ve hem de so¬
syalist dünya üzerinde; garip paradoksal, çelişkili, gülünç,

içsıkıcı v.b. olaylan yaşıyor, onlara şahit oluyor. Bu garip¬

liklere, paradoksal, çelişkili olan olaylara, ilk planda şaşkın

bir yaklaşım gösteriliyor, anlam verilemiyor. Aradan bir

müddet geçtikten sonra, bu gariplikler, paradoksal olan

şeyler; anlamlandırümaya, tanımlanmaya başlanıyor. Şu

veya bu ölçüde, açıklık kazanmaya başlıyor!. Üzerinde ya¬

şadığımız toprak parçası bölge (Ortadoğu) ve ülkemiz

(Kürdistan)da, yeryüzünde milyonlarca paradoksal, çeli¬

şkili ve garip gelişmelerin yaşandığı bir bölge olma karek-

terini, çoktan ispat etmiş durumdadır. Bazen, insan hayal

dünyasına dalarak, idealizasyon denizinin içinde yüzmeye

başladığında, bölgemizin bu ispatlanmış, maharetli özel¬

liğini unutuveriyor. Bu karakter ve maharet unutulduğu

zaman, her gün yeniden ortaya çıkan garipliklere de, pa¬

radoksal ve çelişkili gelişmelere de büyük tepki duyuyor,

sinirleri rahatsız oluyor, anlamsız bir tablo ile karşılaşılıy¬

or.

insan, hayal dünyasından kopunca, tatlı rüyalardan uy¬

anmaya başlayıp ve idealizasyon denizinde kulaç atmayı

bir tarafa bırakınca, belirli ölçüde rahatsızlığı gideriliyor

ya da giderilmiş bir konumlanma ortaya çıkıyor. Çoğu za¬

manda, insanlığın kesin kurtuluşunu uzun vadede sağlaya¬

cak Sosyalizmle keşke buluşmasaydım, ya da keşke

dünyada olup bitenlerden haberim olmasaydı, diye hayıf¬

lanıyorsun. Gerçi bilmemezlikte, insanlan belalardan kur¬

tarmıyor. Çünkü, kapitalizm denilen «illet» her yere

girmiş, toplumun, insanlığın bütün gözeneklerini iyi ol¬

mayan şeylerle kapatmış durumdadır. Bundan dolayı, hiç¬

bir badi adem kendisini sorunlardan uzak tutamaz.

Öyleyse bu nesnellik ve gerçeklikle, hayatı kavramaya, ta¬
nımlamaya ve toplumu değiştirme eylemine katılmak ge¬

rekiyor.

Son dönemlerde, birçok garip, paradoksal gibi görü¬

nen olylar, ülkemizde yaşanıyor. Bu garip paradoksal gib

görünen olaylardan birinin: YNK—PKK ittifakı olduğu¬

nu, en sıradan insanlan konuşturduğun zaman, hemen te¬

spit edebiliyorsun.

Bu ittifak, 1 Mayıs 1988'de, ismi geçen iki örgütün Ge¬

nel Sekreterlerinin imzaladığı bir «protokol» ile ilan edil¬

di. Bu ittifakın ne anlama geldiğini, dünü ve geleceğini ele

almak gerekiyor. Bu ittifakın yapüacağı, 13 Mart 1988 ta¬

rihli, Celal Talabani imzalı, «Türkiye Kürdistanı parti ve

örgütlerine» başlığım taşıyan ve bütün örgütlere gönderi¬

len yazıda da anlaşılıyordu. Bu yazı ile birlikte, sorun tar¬

tışma gündemine de girmiş oldu. Üstelik, PKK'nin bütün
yayınlannda, YNK'yi ajan, işbirlikçi diye ilan ettiği bir dö¬

nemde, YNK'nin alel acele bir biçimde, hem de güncel an¬

lamda hiçbir menfaatinin olmadığı, tersine zaranmn

olabileceği bir dönemde, ittifak yapmaya «zorlanması»;

kendisine yapılan ithamlan ve küfürleride hiçe sayarak,

doğru adım ilerlemesi, bu ittifakı ya da ilişkileri daha an¬

lamlı ve çarpıcı kılıyor; herkesin dikkatini de çeken bir

konu durumunada getiriyordu: Aynı zamanda, şaşırtıcı da

oluyordu.

Bu sorunu şaşırtıcı kılan, çelişkili verili durumdu. O

çelişkili, devrimci siyasanın kurallanyla bağdaşmayan ili¬

şki ve ithamlara devam ettiği koşullarda, böyle bir ittifa¬

kın yapılacağının, YNK'nin Genel Sekreteri C.Talbani

tarafından, tüm Kürdistanlı yurtsever, devrimci örgüt par¬

tilere iletilmesi daha bir şaşırtıcı oluyordu. Zaten, PKK'nin

yapacaktan çelişkili, renkli ve sağı solu belli olmayan şey¬

lere, kamuoyu epeyce alışkın durumda.

Herkesi şaşırtan ve sorunu çekici kılan verili durumu

açığa çıkaralım.

Daha önceki tarihlerde, YNK, PKK ile ittifak ettikle¬

rini, onlara karşı hayati dört şart ileri sürüp, kabul ettirdi¬

klerini, Avrupa'daki bazı ileri gelen yöneticileri

tarafından, resmi toplantılarda açıklamalar yaptı. YNK

yöneticileri/taraftarlan bu açıklamalan yaparken PKK,

her alanda, alttan alta, YNK'nin açıklamalarının yalan ol¬

duğunu yaydı. Her iki tararın ittifak ettiğine ve PKK ile

TKSP'nin de görüştürüldüğüne dair, Kürdistan Press'te

de haberler çıktı.

Bu haberin çıkmasında YNK çokmemnun olduğu hal¬

de, PKK memnun görünmüyordu. Bir zamandan soma,

yayınlannda da Kürdistan Press'i karşı alarak bu sorunda

da saldırmaya başladı, ithamlar etti. Boyunu çok çok aşan

iddialarda bulundu. Gerçi Kürdistan Press'e saldın bu

olayla başlamıyordu. 1987 Newroz'unda saldınya dönüşen

gelişmelerden önce, politik ve fiili saldırılarını başlatmış¬

tı.. TKSP, haklı olarak kızgın ve haberi her yerde yalanlıy¬

ordu. Bu TKSP boyutundaki gelişme ve haberin yalan

olduğu, çok kısa bir süre sonra, YNK'nin kendisi tarafın¬

dan açıklanmaya başlandı. Her ne kadar daha önce, bu ha¬

beri yaygınlaştıranlar, kendileri olmasına rağmen!

YNK—PKK ittifakının gerçekleştiğine dair haberin

Kürdistan Press Gazetesi'nde yayınlanmasından sonra,

PKK, açık bir biçimde, adı geçen gazeteye saldırmakla kal¬

madı, YNK'ya da saldırmaya başladı. Hem de YNK'yi en

uç noktalarda itham etti: Ajan ve işbirlikçi olarak ilan etti.

Hem de bu görüşlerini, sadece Türkçe ile değü, Arapça ile

de herkese duyurmaya çalıştı.

PKK saldırısının ve ithamlarının devam ettiği günler¬

de: YNK'nin Genel Sekreteri arkadaşta ülke dışına çıktı.

Ülke dışında kendisiyle yapdan röportajlarda, PKK ve
onunla ittifak konusunda sorulan sorulara verdiği ceva¬

plarda, söylenmesi gereken bütün olumsuz şeyleri söyledi.

O'da, PKK ve onun birinci derecedeki yöneticisinin bağ¬

ımlı olduğunu ilan etti.

Tablo bu kadar karmaşık, suçlamalar suçlamalan

izlerken; her ne hikmetse, bir telefon görüşmesi her şeyi

değiştiriyor. Kürdistan'da devrim yapma iddiasında olan

ve öncülüğü kimseye bırakmayanlar, birkaç gün önceki

yargı lanm değiştiriyorlar, işlerini yoluna koyuyorlar.

YNK'nin genel sekreteri, Kürdistan'ın bütün yurtsever

güçlerine, PKK ile ittifak şartlarının olgunlaştığını ve on-
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lann da bu konuda gerekli girişimlerde bulunmasını içe¬

ren mektubunu yazıyor. Aynca PKK Genel Sekreterinin

de, «beyaz kağıda imza atmaya hazırım, siz istediğinizi ya¬

zabilirsiniz» dediği yaygın bir haber haline geliyor. PKK

Genel Sekreterinin, beyaz kağıda imza atma alışkanlıkla¬

rını yalandan bilen ve şahit olanlan olarak, hiç garipseme¬

dik. Çünkü, geçen zamanlarda, örneğin HEVKARİ v.b.

konularında da, beyaz kağıda imza atmaya hazır olduğu¬

nu, sürekli tekrarlayıp duruyordu! Nasıl olsa yazdan ve

söylenenenler, PKK G.Sekreteri için önemli değildi. Ne

yazılırsa yazılsın, ne söylenirse söylensin, o istediği zaman,

istediğini yapmaya «kadir» ve «muktedir»dir. Köylülükten

alınacak iyi başka şeyler yokmuş gibi, insan, kurnazlığı,

ikiyüzlüğü ve komploculuğu alırsa, olup olacağı bundan

başkası olamazdı.

Görünen o ki, bu kadar büyük sorunlar orta yerde du¬

rurken; bunlar için, oturulup ciddi, boyutlu, çok yönlü tar¬

tışmalar yapmak gerekirken, telefonla bu sorunların

hepsini halletmiş olmak, «öncülere», genel sekreterlere

uygun düşen bir tavn- mıdır? Birinci ve önemli bir saptama

olarak karşımıza çıkan ilk durum bu.

Sürekli bir biçimde yazıldığı ve şahit olunduğu gibi:

Güney Kürdistanlı güçler arasındaki ilişkiler, 1975'lerden

sonra, hep çatışmah, kavgalı ve silahlı ohnuştur. Oluk oluk

kan akmıştır. Bu durum, çok partili/siyasal yapılı dönem¬

de de bütün şiddeti ile devam etti. Bu büyük bir olum¬

suzluktu. Bu çatışma, 1983'lerden sonra hep tırmanan bir

çizgi izledi. Aynca, çatışma, YNK ile diğer Kürdistanlı

siyasal örgütler ve Irak Kominist Partisi arasmda olmuş¬

tur. Bu çatışmalar, YNK'nin, Irak merkezi ırkçı—söven

otoritesi ile, uygun olmayan koşullarda antlaşma masasına

kadar uzandı. Sonuç, başansızhk, güçler arasmda çatışma¬

lara yoğunlaşması, güvensizliğin derinleşmesi, halk yığm-

lannda bıkınhğın geliştirilmesi. Ama bu çatışmalar, bütün

Güney Kürdistanlı güçlerin İran sömürgeci devletiyle,
«Iran— Irak savaşırım çelişkilerinden yararlanma», (tabiki

o kadarla sınırlı değil) «İran Yönetiminin daha radikal ve
adil olduğu» mantıklanyla ortak payda oluşturulması; İran

devletinin, kendi güçleriyle, Irak devletini alt edemeye¬

ceğinin her yanıyla açığa çıktığı paydada, giderek bu dış

gücün güdücülüğünde, Güney Kürdistanlı siyasal güçler

arasında ilişkiler yumuşamaya başladı. Bir dönem sonra,

pratik gelişmeler, bu siyasal güçler arasındaki ilişkilerin

somut güncel askeri/siyasal ittifaklara dönüşmesini doğur¬

du. Aynca, bir cephenin oluşturulması için de çalışmalar

başlatıldı. Nedeni ne olursa, kim olursa olsun bunun bir

olumluluk olduğu açıktır.

Bütün bunlan niye anlattık diye merak edilecektir. Bu

tablonun, YNK—PKK ittifakı ile ilişkisinin olmasından

dolayı, bunlan dile getirdik. Çünkü, bu anlatdanlar mada¬

lyonun bir yüzü, diğer yüzü de var. O'nu açığa çıkarmak

gerekiyor. Çünkü, bu noktada da ülkemiz gariplikler ülke¬

si olma özelliğini koruyor.

Herkesin bildiği ve olaylarca da göğe kadar çıkan bir

durum var: O'da, 1980'lerden sonra, Irak KDP'nin PKK

ile ilişkiler geliştirmeye başlamasıdır. (Bir iddiaya göre, bu

ilişkiler eskiye dayanır. Aynca, KUK, PKK çatışmasında

ve yoğunluk kazanmasında da önemli dürtücü bir etken ol¬

duğudur.) Bu ilişkiler, diğer Kuzey Kürdistanlı güçlerin,

Irak KDP ile ilişkilere girmemeleri, ya da ilişkilerini kes¬

me tepkisi üzerinde yükseliyordu. Irak KDP, bunu açık

açıkta ifade ediyordu. Bu tepki, daha uç noktalarda hede¬

fleri belirlemeye başladı. Irak KDP, hem içerde ve hem de

dışarda, PKK kozunu kullanmaya çalışıyordu. İÇERDE,

Diğer Kürdistanlı siyasal güçlere karşı bir şantaj unsuru

haline getirmek istiyordu. Bundan da başardı olduğu açüc-

tır. Çünkü, Irak KDP ile ittifak eden güçlerin dışında ka¬

lan, YNK ve Kürdistan Demokratik Halk Partisi PKK
tarafından hemencecik hain ilan edildiler. Bütün yayınlar¬

da, onlar saldın tahtası haline getirildiler. Bu saldırı,

YNK'nin, Irak merkezi otoritesi ile andlaşmaya oturması

ile, ormandı, şahlandı. Dışarda, T.C'ye karşı ve bunun ya¬

nında KKürdistan, Doğu Kürdistan'daki siyasal güçlere
karşı şantaj unsuru haline getirmek. Irak KDP'nin isteği,

PKK'nin yapısal özellikleriyle de büyük bir çakışma göste¬

riyordu. Netice: Doğu Kürdistan'daki güçler, PKK tarafın¬
dan düşman ilan edildiler. Irak KDP ve İran merkezi

otoritesi ile bişbirliği paydasında, fiili saldırılara başladı¬

lar. Kuzey Kürdistanlı güçlere karşı, varolan eski düşman¬

lık derinleşti. G. Kürdistan'ın Behdinan bölgesinde,

KUK—SE'nin yöneticilerini katldedilmesi için planlar ya-

pddı. Bu planlar, yöneticiler düzeyinde başanya ulaşma-

dıysa da, bazı militanlarının katledilmesi ile sonuçlandı. İş

bu noktada durmadı. PKK, «yetiştir kargayı oysun gözü¬

nü» misali, Irak KDP'nin ittifakçısı olan, birlikte aynı cep¬

hede olan dost güçlerine saldırdı. Irak Komünist

Partisinden peşmergeleri katletti. Bununla da kalmadı,

işin ucu Irak KDP'ye kadar dayandı. Bizzat ismi geçen ör¬

gütün, daha somaki tarihlerde (PKK ile ilişkilerinin bozul¬

masından soma), yaptıklan gayn resmi açıklamalarda:

Irak KDP öncü kadrolarının yokedilmesi için, PKK'nin

planlar yaptığını, bu planlarının, PKK'den kaçan yönetici¬

si unsurlar tarafından açıklandığı, elllerine geçen A. Öca-

lan'ın yazdığı mektuplarda ve örgüt raporlarında

belirlendiğini de dile getirdiler. Demek ki, Irak KDP, PKK

üzerinde, başkalanyla ilgili hesaplar yaparken. Başka,

hemde bilinmez, giz halindeli bazı güçler de, Irak KDP'nin

hesaplarını çok çok aşan, Kürdistan Ulusal Demokratik

Hareketi üzerinde hesaplar yapıyormuş!. Yıllardır, hatta

on yulardır G. Kürdistan'da ulusal harekete öncülük eden

Barzani ailesinin fertleri, bütün tecrübelerine rağmen,

bunu nasıl tespit edemezler? Doğrusu bu da şaşırtıcı bir

durum. Üstelik, bölgemizdeki devletlerin halklar üzerinde
demoklesin kılıcı haline getirdiği istihbarat örgütlerinin

prototipi olan PARASTIN gibi bir istihbarat örgütünü yö¬

neten ve bugünde aynı istihbarat örgütüne sahip oldukla-

n söylenen bir gücün, bu kadar kolay, «tongaya düşmüş»

olması, ne kadar tuhaf değil mi?

Irak KDP'nin, dış politikası açısından, T.C'ye şantaj

paymak istediği, daha sonra, «dostlan» PKK tarafından,

her yerde ve her düzeyde, hem de hiçbir seviye, somut bel¬

gelere dayanmayı gözönüne almadan, pervasız bir şekilde

ileri sürdü. Bu konuda, elde belgeler olmamasına rağmen;

o tarihlerde, T.C'nin siyasal ve askeri büyüklerinin, bazı

gazete ve dergilerde, Barzanilerin geleneksel dostluğun¬

dan bahsetmiş olmaları, bu geleneksel dostluğu devam et¬

tirmekten yana tutum ve politika belirlemeleri, boşa

olmayan bir durumdur..

Irak KDP, «koynunda sakladığı», belli günler için koç¬

başı haline getirdiği PKK'nin; kendilerine, Irak Komünist

Partisine ve KKürdistanlı bazı güçlere (ki, KDP'nin fazla¬

ca hoşlanmadığı güçler olduğuda ortada) yönelik saldın-

lannı, yurtseverleri öldürmelerini gerekçe göstererek,

kendilerinin nufüz alam olan Behdinan'da hiçbir KKürdi¬

stanlı gücün bannamiycağma dair kararını, bütün CEW-

QED (yani içinde bulunduğu cephe) güçlerine de

onaylattı. Böylece de, bir taşla iki kuş vurdu. Birkez daha,

kader, egemenlerden yana, hemde şatafatlı bir biçimde,
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hiçbir riziko ile de karşüaşmadan, gülmüş oldu.

Bu gelişmelerin akabinde, PKK, Irak KDP'yi işbirlik¬

çi, ajan vb. niteliğindeki bütün suçlamalarla karşı karşıya

bıraktı, hem de bunu ağzında sakız yaptık desek, haksızlık

olmaz.

PKK'nin, düşmanlığı sadece KDP'ye de değil. Kürdi¬

stan Demokratik Halk Partisine, Irak Kominist Partisine

de düşman oldukları, herkesçe bilinmekte. YNK, PKK ile

ittifak ettiği, ya da ittifak etmek istediği günler de, ismi ge¬

çen partilerle stratejik bir ittifak, cephe ittifakım gerçek¬

leştirmek için, çalışma yürütüyordu. Bu durum, YNK'nin,

PKK ile ittifakında en azından bu noktada da hassas olma¬

sı gerekmez miydi? Olması gerekir diye düşünüyoruz.

Ama, bilinen geleneksel karakterden dolayı, hassas dav¬

ranmaması da normal görünen bir yaklaşım ve davranış bi¬

çimidir. Eğer hassas davranmışsa, o zaman, PPK ittifakı

için, YNK, ismi geçen güçlerin, yüzde yüz olmazsa bile, be¬

lirli bir ölçüde (ki, yüzde ellinin üzerinde olması gerekir)

onayım almış durumdadır. O zaman, o ismi geçen güçlere

sorulacak çok sorulara olacağı açık. Eğer, hassas davran¬

mamışta, YNK, hiçbir onay beklemeden ve görüş almadan,

PKK ile ittifakı gerçekleştirmişse, o zaman, bu ittifakın

daha anlamlı bir ittifak olduğu; bir düzeltmeyi nesnel an¬

lamda bozmak anlamına geleceği de gözden kaçmayacak¬

tır. Ama, suda bilinmektedir ki, YNK—PKK ittifakının

gerçekleştiği günden bu güne kadar, uzun bir süre geçmiş

olmasına rağmen, ismi geçen siyasal partilerin, herhangi

karşı bir tavrına, açıklamalarına rastlamış değiliz. Bu, on¬

lann onayladığı anlamına gelmez. Yine, geleneksel yapısal

karakterden dolayı, fırsatı kolladıklarım söylemek, müne-

cimlik olmaz.

G.Kürdistan'da durum bu iken, KKürdistan cephesin¬

de neler oluyor? Ya da neler var? Şimdi de ona bakalım.

KKürdistan'daki güçlerin büyük çoğunluğunun, YNK

ile dostluk ilişkisi içinde olduklan da bilindiği gibi, yakın

tarihlerde, ismi geçen örgütün G.Sekreteri tarafından da

dış basında ve Türkiye basınında da bu yansı buldu. Bu

normal bir durumdur. Aynca, YNK, bu güçlerle ilişkileri¬

ni devam ettirmekte istemektedir. Bu da, Kürdistan ger¬

çekliğinin bir bütün oluşturmasının, ulusal demokratik bir

güç olmalarının doğal bir sonucu ve haklandır. Ne yazık

ki, YNK'nin dost olduğu bu güçlerin, büyük bir gürültü ile
ilan ettikleri ittifakın bir öğesini oluştşran PKK Ue aralan-

nın iyi olmadığı bilinmekte. Bunun sebebi de, PKK'nin, bu

güçlere bakış açısı; onlan yurtsever demokrat güçler ola¬

rak görmemesi, sömürgecilerin yedeği görmesi; bununla

kalmayarak, fiilen onlara saldırması, onlann yurtsever,

devrimci üye ve taraftarlarım katletmesidir. Durum bu

olunca, YNK, PKK ile ittifak ederken bunlan, bu gelişme¬

leri gözönünde bulundurması gerekirdi.

YNK, değişik düzeylerde yapağı açıklamalarda, bu¬

nun ötesinde, ilk ittifak haberinin basında yayınlanmaya

başladığı dönemlerde; PKK'nin bu saldınlannın, sivil hal

ka yönelik katletme yöntem ve taktiklerinden vazgeçmesi

koşulu ile ittifakı gerçekleştirmiş olmalarım söylemiş, ilan

etmiş olmalarına rağmen, daha soma yayınladıktan «ortak

protokol»da bu konuların hiçbirine rastlanılmamaktadır.

Üstelik, böyle olgular ve gerçekler yaşanmamış, ortada

yokmuş gibi bir neticeyi,protokol incelendiği zaman, çı¬

karmak zor değildir. Tersine, bu olgular varsa da, bunun

sorumlulan «başkalan», başka siyasal güçler gibi bir inti¬

hayı da kuvvetli bir biçimde insana vermektedir. Tam bu

noktada, «haydi ayırt et pirincin taşı»nı demekten başka

bir şey kalmıyor.

YNK—PKK ittifakı bunlardan başka, daha temel şey¬

leri, soması gelişmelerle anlatmaya başladı. Bu ittifakın

gerçekleşmesinden ve YNK'nin G. Sekreteri arkadaşın

ABD'ye gitmesinden soma, basma yapağı açıklamalar bu

soruna çeşnilik kazandırdı.

YNK Genel Sekreteri basma yaptığı açıklamada, so¬

rulan bir soru üzerine şu cevabı veriyor: «PKK ile Tür¬

kiye'ye karşı işbirliği yapmamızın nedeni Türk

hükümetinin bize karşı Irak rejimi ile işbirliği yapmasıdır.

Bu işbirliğin sona erdirilmesi için çeşitli yollar denedik,

hatta başbakan Mr. Turgut Özal'a özel temsilci bile yolla¬
dık. Onu bize karşı Saddam ile işbirliğine son vermeye ikna

etmek için çeşitli yollar denedik. Red ettiler, devam ettiler

politikalarına.»

«İki ay önce bir anlaşma imzaladık (yani PKK ile
YNK). Türk hükümeti Irak ile işbirliği yaparsa bizim de

PKK ile işbirliği yapma hakkımız doğar. Hatta sadece

PKK ile değil Türkiye'de rejime muhalefet eden diğer un¬

surlarla da işbirliği yapmak hakkımız ve görevimiz do¬

ğar..» (Cumhuriyet Gazetesi, 12 Haziran 1988).

Bu açıklamayı, YNK yalanlamadı. PKK'de bu açıkla¬

malara tepki duymadı. Demek ki T.C. ile ittifak yapılmış

olsaymış, PKK ile ittifak yapılmayacakmış. Geriye, neden

PKK ile ittifak edildiğinin, gözden kaçmayan, izahı kalıy¬

or.

Bütün bu yazdıklarımızdan vardığımız sonuçlardan

biri: Kürt halkının ve onlann temsilcisi yurtsever güçlerin

çıkarlan hesap edilerek, gözetilerek yapılmış bir ittifak gö¬

rünmüyor. Bu ittifak, YNK açısından, bir güç gösterisi ve

buna bağlı olarak, içerde ve dışarda hükmetme mantığının

ürünüdür. PKK açısından, sıkışmışlığım savuşturma man¬

tığıdur.

Bütün bunlara rağmen, biz, Kürdistan'ın bütün parça¬

larındaki yurtsever, devrimci güçleri başta olmak üzere;

yurtsever, ulusal olmayan güçlerinin bile, ortak mücadele

paylarında buluşmalarım bir zorunluluk, yeni bir hayat tar¬

zının yaratılması; bağımsız ve demokratik Kürdistan'ın ve

ulusumuzun kendi kaderini eline almasının bir zorunlu

şartı görüyoruz. Diliyoruz ki, YNK—PKK ittifakı,

varolan olumsuzlukların ortadan kaldırılmasında bir

adım olsun.
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KURT DİLİ VE KÜLTÜRÜ
ÜZERİNDEKİ YASAKLARA KARŞI
DÜNYA KAMUOYU OLUŞUYOR

Kürt sorununun, kapsandı bir sorun, o ölçüde de, meş¬

ru ve demokratik bir sorun olduğu, uluslararası planda da

kabul görmeye başlamış durumdadır. Tersinin düşünül¬

mesi de mümkün değildi. Bilindiği gibi, Kürdistan dört

parçaya bölünmüş sömürge haliyle, dört ülkenin politika¬

sına, şu veya bu dönemde, şu veya bu ölçülerde etki yap¬

mıştır. Kürt sorununun etkilediği dört devlet de, Ortadoğu

bölgesinde önemli yerler işgal ettiğinden, bu etkinin ulu¬

slararası boyutu her zaman için olmuştur. Fakat, güçler

dengesinin yarattığı politik koşullarda, açığa vurması far¬

klı derecelerde kendisini göstermiştir.

Özellikle, 1970'ler sonrasında, Kürdistan'ın bütün par¬
çalarında ulusal demokratik hareketin derin politik özler

ve biçimler kazanmaya, çağdaş yönelimler içine girmeye

başlaması; iki alanda da güçlü silahlı mücadelenin verilmiş

olması, uluslararası güçleri daha da etkiler hale geldi.

Kürt sorununun aynı zamanda, uluslararası düzeyde

dramatik bir sorun olduğuda kabul görmek zorundadır.

Çünkü, geniş bir toprak üzerinde yaşayan ve nüfusu 25 mi¬

lyona varan bir ulus, yirminci asrın sonlarında dahi ulusal

demokratik haklarından mahrumdur. Üstelik, bu ulusal

demokratik haklarından mahrum olan halk/ulus, sürekli

ulusal direniş için de olan bir halktır. Bütün ulusal direniş¬

leri katliamlarla bastırılmış bir insan topluluğudur. Soru¬

nun bu kapsamlı ve dramatik boyutuna rağmen,

uluslararası planda demokratik seslerin yükselmiş olması,

çok çok olağanüstü bir durum olmadığım biliyoruz. Ama,

ezilen ulusun yurtseverleri ve unsurlan olarak, ezilmişliğ¬

in psikolojik etkisiyle, bunu ne kadar büyüttüğümüzü,

büyüteceğimizi de itiraf etmemiz gerekir.

Kürdistan'ın her parçasında, Kürt halkının kaderinde

ortaya çıkan ortak özellikler olmasına rağmen, sömürgesi

olduklan devletin ve ulusun yapısal özelliklerine bağlı,

özgün özellikler de belirlemiştir: Bu farklı özelliklerin, ya¬

şam çizgilerinde varolduğu anlamına gelir.

T.C devletinin egemenliği altındaki toprak parçasında

yaşayan halkımız da, yaşamında, özgün gelişmeler kaydet¬

miştir. Çok uluslu ya da halk topluluklu Osmanlı İmpara-
torluğu'ndan, T.C devletinin şekillenmesi, Türk ulusunun

ulus olarak şahsiyet bulması sürecindeki dönemle, T.C'nin

şekillenmesinden somaki dönemde, Kürt halkının karşı

karşıya kaldığı politikalar, uygulamalar farklı olmuştur.

Türk ulusunun şahsiyet bulması eyleminde (ki, Türk

ulusal kurtuluş hareketi olarak nitelendirilen eylemdir),

ulusun öncüsü Kemalist burjuva, küçük burjuva bürokrat¬

lar: Mücadelelerinde, Kürt halkının potansiyelini, nicel-

nitel konumunu hesap dışı bırakmamışlardır. Türk ulusal

hareketinin başanya ulaşması için, ne etkin halk topluluğu

olan Kürtlerle Lazların, Çerkezlerin ve diğer miüıyellerin

desteğini kazanmak, onları örgütlcyip ulusal eyleme kana-

lize etmek için politikalar üretmişler, kararlar oluşturmu¬

şlar, toplantılar yapmışlar ve ona uygun örgütlenmelere

gitmişlerdir. Bu politikalarında da başarılı olmuşlar. Kürt

halkı ve diğer halk toplulukları, Türk ulusal harekeline

omuz vermişler, aktifçe içinde yer kuruşlardır. Kürt halkı,

bu eylemi, kendi ulusal kurtuluş eylemi gibi desteklemiş,

göğüslemiş bir halktır. O dönem Kürt halkının inkar edil¬

mediği ve Kürt halkın da, savaş sonrasında, ulusal demo

kratik haklarına kavuşacağı inancının yaratıldığı, bu kon¬
uda «güvencelerin» olduğu dönemdir.

Türk ulusal eyleminin çok kısa bir süre içinde, birçok

kombinezonlar sonucu, sona ermesinden sonrada, Türk

ulusunun yöneticileri, onlann ulusal kurumlan (en başta

da parlamento) o politikalarını sürdürmeye çalışmışlar,

ama bu konuda gerekli gevşetmelere de gitmişlerdir. Özel¬

likle 1919-21 arasmda, Koçgiri'de, Kürt halkının ulusal
bağımsızlığını ve şahsiyetini ortaya koyan eylemim başlat¬

ması, Türk ulusunun yöneticileri için, uyana özellik taşı¬

dı. Bunun için tedbirler aldılar. Onunla kahnmadı,180

derecelik bir döneklikle, Kürt halkı inkar edilmeye, «Kürt¬

lerin dağlı türkler olduğu» resmi ırkçı—şoven ideolojisi ol-

gunlaştırılmaya başlandı. Kürt halkının bütün ulusal

demokratik haklan yasaklanmaya başladı.

3 Mart 1924'de, T.C'nin sınırlan içinde, Kürt dili ya¬

saklandı. Kürt dilinin yasaklanması demek, kültürünün ya¬

saklanması gelişmesininde yasalarla engellenmesi

anlamına gelmektedir. O günden bu güne kadar da, halkı¬

mız, değişik mücadele biçimleriyle, yasaklara karşı diren¬

meye devam ediyor. Günümüzde, halkımızın bu parçadaki

mücadelesi de kapsandı bir düzeye kavuşmuş, değişik ren¬

klerde örgütlenmelerini ortaya çıkarmış, sesini ulusal ve

uluslararası planda duyurmuştur.

T.C sınırlan içinde, Kürt dilinin yasaklandığı gün mü¬

nasebetiyle; Paris Kürt Enstitüsü bir imza kampanyası ba¬

şlattı.

Kampanya, «Türkiye'de Kürt Kültürünün Korunması

İçin Uluslararası Çağn» başlığım taşıyan bildiri ile başla¬
tılmıştır.

Bildiri şu açıklamalarla başlıyor: «İnsanlıkta, tüm to¬
pluluklar gibi, Kürtler de kendi kültür, dil ve şahsiyetleri¬

ni özgürce koruma hakkına sahiptirler. Kürt kültürü de,

bin yulardır, dünya kültürünün bir parçasını oluşturmak¬

tadır. Yüzyıllardır Kürt kültürü de ürünlerim ki, insan-

lık neslinin eseridir— veriyor, bundan dolayıda

korunmaya ihtiyacı vardır. Bunun için de, aşağıda imzala-

n bulunan, haksızlıklara,eşitsizliklere karşı olan ve demo¬

krasiye inanan şahsiyetler; Birleşmiş Milletler

Andlaşmasına, Uluslararası insan Haklan Beyannamesi

ve uluslararası insan haklan prensiplerinin rehberliğinde,

Türkiye otoritesinde istiyorlar ki, Kürt kültürü, dili ve

Kürtler üzerindeki baskdar/yasaklar ortadan kalksın ve

özellikle de Kürt dili serbest olsun».

imzalara en sonuna düşen notta: Bu kampanyanın,

Kürt dilinin serbest bırakılmasına kadar devam edeceği

belirtilmekte;,herkesi bu süreçte katılmaya ve dayanış¬

maya (yardıma) çağırmaktadır.

Çağnnın bir özelliği de, Amerikan senatörlerinin,

İran, Irak ve Suriye'de de Kürt halkı üzerindeki baslolann
kalkmasını istedikleri, not olarak düşmüşlerdir.

Bu çağn Haziran sonlarında, Fransa'da Le Monde,

Amerika'da International Herald Tribüne gazetesinde

yayınlandı.

Bildiri, 430 kişi tarafından imzalanmıştır. Bunlardan

5'i bakan, 216'sı parlamenter, 15'i eski bakanlar, 24'ü No-

bel Ödülü alanlar, diğerleri de, yazar, gazeteci, bilim ada¬
mı ve üniversite profesörleridir.

Bildiri'nin ünlü iki gazetede çıkmasından soma, Tür¬

kiye'de Kürt halkı düşmanı çevreler saldınya geçtiler, özel¬

likle de, boyalı burjuva basını, basın ahlak yasasım

pervasızca ayaklar altına alarak; «bölücülerin küstahlığı»,

«Türkiye'yi bölmek isteyenler harekete geçtiler», «bölücü¬

ler uluslararası destek arıyorlar» v.b. şeklinde flaş başlı-
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klarla, kinlerini kustular. Üstelik, bu basın ki, insan hak ve
özgürlüklerini dillerinden düşürmeyen bir basın. Ve yir¬

minci yüzyılın sonunda iddialı bir basın!.. Basm dünyasın¬

da, sadece Cumhuriyet basm ahlakına yaraşır bir biçimde,

olayı haber yaptı. Tabi ki sol basm, bu sorunda dostluğu¬

nu birkez daha gösterdi. Bazı sol gazete ve dergiler çağnyı

ve imzalan, olduğu gibi yayınladılar.

Kürt halkı düşmanı güçlerin saldırısına anlam vermek

zor değildir. Bu çalışmaların akabinde, bazı Kürt çevre ve

örgütlerinin, Kürt Enstitüsü Başkanı'na saldınlan, onu

ABD ve NATO çevrelerinin adamı görmeleri daha dikkat

çekici bir yöndü.

Elbetteki, ulusal demokratik çevreler ve yurtsever un¬

surlar birbirini eleştirmelidirler. Eleştiri, eleştirileni geli¬

ştirir, eksikliklerini ortaya çıkarır. Bu anlamıyla, Paris Kürt

Enstitüsünün ve Başkanının da eleştirilmesi kadar doğal

birşey olmaz. Ama, eleştiriyi, saldın ve yıpratma eylemi ile

karıştırmamak gerekir. Birileri, bize göre hareket etmiyor¬

lar, bizim düşündüğümüz gibi düşünmüyorlar ya da bizim

mücadele biçimlerimizi benimsemiyorlar diye, o inşam ve

o yurtsever çevreleri, saldın ve suçlama bombardımanı al¬

tında tutarsak, bunda Kürt halkının, onun ulusal demokra¬

tik hareketinin hiçbir yaran olamaz.

Kürt Enstitüsü Başkam hakkında, YNK imzası ile,

«Berxwedan» dergisinde yazılanlar, sorumsuzca, eleştiri

niteliğinde olmayan bir karalama özelliğini taşıdığım dü¬

şünüyoruz. YNK kendi dergisinde, sorumluca bir değer¬

lendirme yapabilirdi. Yapmadı niye? Doğrusu

düşündürücü!

KÜRT SORUNUN DA

TARTIŞMALAR YOĞUNLAŞIYOR:

M. ALİ AYBAR, AZİZ NESİN VE

FATMA YAZICI'NIN DGM'DEKİ

YARGILANMASI DEVAM EDİYOR...

12 Eylül sömürgeci faşist diktatörlüğü, bütün dev¬

rimci—demokratik düşüncelerin sindirilmesi, ortadan

kaldınlması; devrimci demokratik kültürün yok edilmesi¬

ni de hedeflerinden biri olarak kabul etti. Devrimci Demo¬

kratik düşüncenin temel bir parçasını oluşturan Kürt

Sorunundaki düşünceler, Kürt halkının ulusal demokratik

haklarının tanınması talebi de; haydi haydi yok edilmek is¬

tenen, yığınlardan tecrit edilmek istenen bir olgu oldu.

12 Eylül rejimi diğer hedeflerin de başanya ulaşama¬

dığı gibi, bu hedefinde de başanlı olamadı. Devrimci De¬

mokrat Düşüncelerin yokedildiğinin samldığı evre de, bu

düşünceler daha bir gür bitmeye, ortaya çıkmaya, onlan

tedirgin etmeye başladı. Aynı şekilde, özellikle ülke dışın¬

da olmak üzere, Kürt dili, edebiyatı ve kültürü üzerindeki

çalışmalar yoğunlaştı; birçok ürün belirgin bir halde yığın¬

lara iletildi. Ülke içinde ve dışında Kürt/Kürdistan Soru¬
nundaki tartışmalar yoğunlaştı. Kürt halkının dostlan

çoğaldıkça, şovenizmin etkisi kınlmaya başladı: Diktatör¬

lük, eskisi gibi, bu sorunda istediği biçimde at oynatamıya-

cağuu görmeye başladı.

Devrimci Demokratik Düşüncelerin yeşerdiği ve

Kürt/Kürdistan Sorununun tartışıldığı yerlerden biri Dev

rimci Demokratik Dergiler ve Gazeteler oldu. Devrimci

Demokrat ve Sosyalist Basın, 12 Eylül öncesinden daha

kapsandı, nicelik— nitelik açısından olumlu gelişmeler

kaydetti: 12Eylül öncesinde, haftalık olarak çıkan devrim¬

ci demokrat ve sosyalist yayınlar yok iken, 12 Eylül sonra¬

sında, belirli bir aşamadan sonra birkaç oldu. Bunlarla

birlikte, bütün devrimci ve sol yayınların Türk ve Kürt

emekçi halklannın çıkarlan açısından büyük görevler ye¬

rine getirdiğinede şüphe yoktur.

12 Eylül rejimi, bunu bildiğinden, devrimci ve sol ba¬

sm üzerindeki baskılarını azaltmıyor, gün be gün daha da

yoğunlaştuıyor. Son aylarda, bu basküann dozu daha da

arttı. Bu baskılara ortadan kaldınlması, düşünce özgürlü¬

ğünün gerçek anlamda gerçekleşmesi, devrimci ve sol dü¬

şüncelere de yaygınlaşma hakkının sağlanması için,

devrimci ve sol basın, bir karşı mücadele kampanyası ba¬

şlatmış durumdadır. Bu kampanya, değişik biçimler altın¬

da sürdürüldü. Bu dergilerden, Yeni Öncü, Yeni
Demokrasi, Güneşe Çağn, Emeğin Bayrağfnın sorumlu-

lan da, açlık grevi biçiminde, «Sosyalist Basm Susturula-

maz» kampanyasına katıldılar.

Devrimci ve Sol Basın üzerindeki baskılara karşı çık¬

mak, bir insanlık ve demokratlık görevidir. Biz de, bu ba¬

skılara karşı sesimizi yükseltmeyi, yürütülen kampanyalan

desteklemeyi bir görev kabul ediyoruz.

Devrimci ve Sol Dergilerde Kürt sorunu tartışıldığı za¬

man, bu dergiler üzerindeki baskılar iki katma çıkıyor.

Yargılamalar başım alıp gidiyor. 2000'E DOĞRU Dergi-

si'de, zaman zaman belirli bir yoğunlukla, Kürt sorununa

ilişkin haberleri, tartışmalan gündeme getirdi; Kürt soru¬

nunda oynanmak istenen oyunlan açığa çıkarmaya, deşi¬

fre etmeye çalıştı. Bundan dolayı da, büyük baskılar ve

belalarla karşı— karşıya kaldığı bir gerçektir.

İKİBİN'E DOĞRU DERGİSİ, «Kürt Sorununa Çö¬
züm: Kritik Karar» başlıklı bir yazı hazırladı. Bu yazı, Kürt

sorununa ilişkin ilerici, demokrat Türk aydınlarının görüş¬

lerini içerdiği gibi, derginin yorumlarım da kapsıyordu.

Aynı başlık, derginin kapağında, çarpıcı bir biçimde sunul¬

muştu. Bu kadar çarpıcı bir başlığın ve sorunun; çıkarlan,

kurt halkının köleleşmesinde ve sömürgeleşmesinde olan

T.C devleti güçlerini, ırkçı—şoven çevreleri de o hızla ve

etkinlikle çarpmaması olanaksızdı. Bu güçler, vakit geçir¬

meden harekete geçtiler. Yazı hakkında, DGM'de dava

açıldı. Böylece, Derginin Yazı İşleri Müdürü değerli bay¬
an Fatma Yazıcı, TİP'nin eski Genel Başkam ve 12 Mart
Darbesinden sonra Kurulan Sosyalist Devrim Partisi'nin

ilk başkam, direngen, vefakar sosyalist insan M. Ali Aybar

ve Türkiye Yazarlar Sendikası Başkam ve tanınmış türk ya¬

zan Aziz Nesin hakkında dava açıldı.

Bu dava bir dönemdir devam ediyor. Haziran ayının

son günü de bu davaya devam edildi. Bu duruşma, görü¬

nen o ki, son duruşmaydı. Yargüananlar ve avukatları, bu

son duruşmada savunmalarını yaptüar.

ilk sözalan Fatma Yazıcı, dava konusu yazının muhte¬

vasında, Türkiye'nin seçkin kişilerinin görüşlerinin yansı¬

tıldığı belirtti. Avukatların ve diğer yargılanan

arkadaşlarının yapacaklan savunmaya da katüdığını dile

getirmekten geri kalmadı. Bununla Fatma Yazıcı, yapağı

işin bilincinde olduğunu ve herşeyi inanarak yaptığım, sor-

guculann yüzüne haykırmış oldu.

Ondan soma, M. Ali Aybar savunmasını yaptı. Aybar,

bilgili bir hukukçu olarak, hukuksal/siyasal bir yaklaşımla

savunmasına girerek: «hukukun Türkiye'de oldum olası

bey ve paşalara hizmet ettiğini» söyleyerek, hukukun halk-
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tan kopuk olduğunu belirtti. Aybar, hayatı boyunca hep

gerçeği aradığım ve bunun için mücadele ettiğini yüksek

sesle haykırarak esas konuya giriş yapü. Ve şöyle dedi:

«Anadili kürtçe olan yurttaşlarımız, anadili türkçe olan

yurttaşların hemen ardından gelen bir etkin guruptur. Bir

takım guruplar, Kürdistan için silahlı mücadele verdikle¬

rini söylüyorlar. Masum insanlan öldürmeleri tasvib edil¬

mez. Ama sayın Özal'ın dediği gibi bunlar bölücü eşkiya

değildir. Soruna böyle yaklaşılırsa bir çözüm bulunamaz.

Gerçekler olduğu gibi kabul edilmeden, Türkiye'nin men¬

faatleri savunulamaz. Ve insan haklan batıda ne kadar uy¬

gulanıyorsa, doğuda da öyle uygulansın, altyapı hizmetleri

götürülsün doğuya, yaşam koşullan açısından Türkiye'nin

doğusu, batısı, ortası arasmda fark gözetilmesin diye ekle¬

dim. Gene de aynı görüşteyim.»

Kürtlerin dil ve kültür hakkım savunmanın milli duy¬

gulan zayıflatıcı olmayacağım da belirterek, savunmasın¬

da şunlan da söyledi:

«Türkiye de milyonlarca Kürt vatandaşımız yaşadığı¬

na göre bunların varlığını kabul ederek eşitsizliklerin or¬

tadan kaldırılmasını istemek, bu iki etkin gurup arasındaki

ilişkileri güçlendireceği, dayanışmayı pekiştireceği için

milli duygulara zayıflamasına değil, güçlenmesine neden

olur. Faşist ideoloji, milletin tek bir guruptan oluştuğu

inancım savunur. Türkiye'de Kürt halfa yoktur demek, bu

ideolojinin belirgin bir örneğidir.... Uluslar darda kalınca

hareketlenir, afallanır. Bir ikinci kurtuluş hareketi oluşu¬

yor toplumumuzun derinliklerinde. Siz sayın yargıçlar,

sizler de bu oluşumun içindesiniz. Çağdaşlık yolunu kesen

yasaları, yorumlarınızla işlemez hale getirebilirsiniz. Bey

ve paşalar takımı sömürü düzenini bu yasaklarla ayakta tu¬

tuyor.»

Aziz Nesin'de savunmasında, bir kez daha, iyi bir

mizahçı olduğunu ortaya koydu. Sömürgecilerin gü¬

lünçlüklerini mizahlanyla dile getirdi. Savunmasına, «Kürt

sorunuTürkiye gündeminin en önemli sorunudur»diyerek

başladı. Türkiye'nin «ciddi» kurumlarından biri olan

CKurmay Başkanlığının Türkiye'nin her tarafına 12 Eylül

öncesi kurmay subaylar göndererek Kürt meselesini anlat¬

tırdığı, bu kurmay subayların, «Doğu Türkmenleri, altı yu¬

muşak üstü sert karlarabastıklarında ayaklarında kart kurt

ses çıkardı. İşte bunlara bu nedenle Kürt denilmiştir» de¬
diklerini yargıçlara hatırlatarak, «işte ben karlara bastıkla¬

rında kart kurt sesler çıkaran Türkmenlere Kürt dediğim
için, onlann kültürel haklarım savunmuş olduğum için sa¬

nık olarak karşınızda bulunuyorum» dedi.

AzizNesin espirili savunmasını sürdürürken, hakların

da dava açılmamış olsaydı, görüşlerimizi birkaç bin kişi

okuyacaktı, fakat dava açıldığindan ve dava ile, haberler,

basm da genişçe yer aldığından milyonlarca kişiye iletil¬

diğini belirtti (içinden gülmüş olmasına rağmen), yargıç¬

lara teşekkür etmedi. Ama, yargıçların yüreğini

hoplatacak sözleri de hemen zımbaladı: İddialan, söyle¬
nenleri ve savunmalan bir kitap halinde de yayımlayacak¬

larını da söyleyerek, soğuk duş etkisi yapan bir davranış

gösterdi.

Aziz Nesin savunmasına devamla: «Bize gül serpilmiy¬

or, gül atdmıyor. 10-15 yü hapsimiz isteniyor. Sava resmi

dil dışında eğitim öğretim yapılmasını istemekle benim

propaganda yapmaktan cezalandınlmamı istiyor. Tür¬

kiye'nin birçok yerinde yabana dille eğitim yapılıyor. Öy¬
leyse eyvah bütün Türkiye'de ulusal duygular zayıflıyor.

Salt Kürtçe ulusal duygulan zayıflatıyorsa yasalar ona göre

değiştirilmelidir. Ben 'kurt halkının kültürel varlığı tanın¬

malıdır, eğitim öğretim yapılmalıdır' derken 'Resmi dil

Türkçe olmamalıdır' demedim.

«Kürt sorunu tabudur ve bilimsel bir gerçektir. Bilim¬

sel gerçekler yasaklarla gizlenemezler. Bu tabuyu elbir¬

liğiyle ortadan kaldırmaya çalışmalıyız. Çünkü toplumsal

gerçek kabuğunu çatlatmıştır» dedi.

Buna ek olarak çok önemli bir tespit yaptı. Tespitin¬

de, her insanın ulusal kimliğini ve kişiliğini yine kendisinin

belirleyeciğini vurguladı. Şöyle dedi: «Benim korku çağım

geçti. Aklanmamı da istemiyorum. İşte memleket, işte sav¬
cı, işte ben, işte kürtler ve işte siz. Ne istiyorsanız onu ya¬

pın». Bu tam da bir meydan okumaydı.

Bütün Dava avukatlan adına savunma yapan T.Kazan,

hukuki açıdan sorunu analiz ettikten soma, Kürt sorunu¬

nu tartışmanın Milli Duygulan zayülatıa olmadığım bile

getirdi. Kürt sorununun ülke de tartışılmasının tehlikeli ol¬

madığım; «asd tehlike»nin, sorunun ülke dışında avrupa

parlamentosunda ve diğer uluslararası kuruluşlar ve de¬

mokratik platformlarda tartışılmasıdır, dedi. Savunmasını

ileri götürerek, Kürtlerle ilgili bazı belge ve yapıtlardan ör¬

nekler vererek, «önceden varlığı belirtilen bu halk şimdi

nereye gitti. Kürde kurt demekle türk ulusu bölünmez.

Kürt halfanda bahsetmekle bütünlük ölmez...» dedi.

Yargdananlanyla, avukatdanyla, mahkemede dile ge¬

tirilenler: geçmişin ciddi bir muhasebesini ve demokratik

safların bir yargılanmasını içerdiği gibi; egemen sınıflan

tümden yargılayan görüşler. Avukatlar ve yargdananlar,

çağdaş ve demokrat aydın olmanın davranışım göstermiş¬

lerdir. Onlan içtenlikle selamlıyoruz.
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Turizm, K. Kürdistan ve Türkiye
Bedin TAŞ

Dikkat edilirse askeri diktatörlük yada faşizm dönem¬
lerinde bazi ülkeler seyahat holdingleri tarafından "turist
cenneti" olarak gösteriliyorlar. İspanya, Yunanistan ve
Türkiye bunlar arasında sayılabilinir.

Birçoğumuzun kafasinda "turizm halklan yakinlaştrnr"
düşüncesi vardir. Fakat pisikolojik yargi araşümalan bunu
ikna edici bir şekilde kanıtlıyamıyor. Maalesef turizmin
tahrib edici yönleri daha da ağırlijktadır: tabiatın tahribi,
çevre kirliliği ve ziraat üzerindeki olumsuz etkileri ilk akla
gelenleridir.

Avusturya'da bir seyahat şirketi tarafından şaka ma¬
hiyetinde "teröristlerle turistler arasındaki fark nedir?" so¬
rusu soruluyor, cevap olarak "teröristlerin sempatizanlan
var..." deniliyor. (Preglau u. a, a. a, O, s. 9)

Özellikle son dönemlerde seyahat holdinglerinin yeni
turistik sömürü bölgeleri Türkiye ve K Kürdistan dır. Ge¬
çen yd Almanlara % 64-ü en az beş günlük bir tatil finan¬
se edebildi. Bunlardan 300 bininin Türkiye ve K.
Kürdistan'da gerçekleştiği düşünülürse, gelecekte bu sayı¬
nın ne kadar kabarik olacağı tahmin edilebilinir. Bu bağ¬

lamda, turizmin yarar ve zararlarını kamuoyuna açmak
faydalı olacaktir. Turizm döviz getirir, işyerleri yaratır v.b.
Önemli olan bu olanaklardan kimlerin faydalandığıdır.
-Turistler sayesinde hava taşunacdığı artiyor. Taşıt

araçlarından havayı en çok kirleten uçak. Kazanan tekel¬
ler.

- Hava alam yapımı, cadde ve otoban inşası, park yer¬
lerinin yapımı çevre güzeliğinin tahribini getiriyor.

- Denize en yafan olan veya yeşillik alanlar halka ka-
patılıp, turistin hizmetine veriliyor.

-Dövizcilerin arkalarında bıraktıklan çevre kirliliği,
plastik, naylon Otel, Motel v.b. çöpleri, insanlarımızın

hayatım olumsuzundan, derinden etkiliyor.

Lüx Yatların, Gemilerin motoryağlan; su sporları,
güneş yağlan, su kirliliği hepsi bir olumsuzluk. En olum¬

suzu, insanlarımızdan kesilen içecek su, seyahat tüccarla-
nnın otellerinde tuvaletleri, duşlan ve yüzme havuzlarını
dolduruyor.

Hayvanlar ve bitkiler binlerce insanın ayak bastığı yer¬

lerde tehdit altında. Himalya dağlan erezyonla karşı kar¬
şıya, bir Nepal ailesinin bir haftahk yakacağını bir turist
günlük harayor. Bu durumda insan kendine soruyor; hiç
seyahatçı olmamakmı gerekli?

Az gelişmiş ve geri bıraktınlmış ülkeler turizmden al¬

dıklarını, gerekli lüks veya diğer malzemeleri temin için
emperyalist ülkelere geri aktarmak zorundadırlar. İş yer¬

lerinin durumuna bir örnek; «Robinson Club» Türkiyede,
Camyuvada 330 işçi çalıştınyor. Çalışma süresi 12-14 saat,'
yerli işçilerin % 85'i sigortasız ve ödenen, toplam günlük

ücret 10 DM. civarında. (Gruppe Neues Reisen (Hg):

Zwischen Minarett und Badastrand-Tourismus und die
Türkei, BerUn 1988, S.59)

K Kürdistan'da bundan payını alıyor, alacak: Van

Gölü çevresinde dinlenme tesisleri v.b. Turistin getirdiği
dövizin nasıl geri ödendiğini açıkça örneklersek, araba alı¬
mı, elektronik aletler, wiski, konserve... Lüx yerlerin döşe-
nimi, taşımacılık ücretleri vs. bunlar belli başlıları.
Ülkelerimizde, Halfan büyük çoğunluğu, geçimini, tarım¬
la sağlıyor. Ama turistik sömürü sayesinde bir çok ülkede
tanmcüıkla geçinen binlerin ekmek kapısı yok edilmiş du

rumda. Tanzanya, Hindistan ve Tunus'da bu uygulamanın

etkisini görmekmümkün. Tunus'un Hamamat Nabulda ci¬

varında, inşa edilen yapılardan dolayı çiftçiler ekim yapa¬

maz duruma düşürülüyor. Temel su kaynaklan kuruyor.

«Kutsal Hitler» zamanında, şöyle bir nutuk çekiyor:
«Ben işçilerin yeterince tatil yapmasını istiyorum. Tatil iş¬

çilerin diğer boş zamanlan gibi gerçek bir dinlenme olma¬
lıdır. İstiyorum çünkü, sinirleri güçlü (nervenstark) bir
Halkla insan çok iyi politika yapar.» Acaba Neckermann,
GUT-Reisen, Club28.. gibi seyhat şirketleri Hitlerin yo¬
lunu başka yöntemlerle takip mi ediyorlar? Adı geçen şir¬
ketler bu yü, tahmini olarak, 1159373 bilet satışından 10
Milyon DM. kar sağlamış

Afrika, Karibik, Latinamerika, Kürdistan ve Türkiye
turistlere güneşi, tabiatı, tropik iklimi, konuk severliği ve

azda olsa özünü koruyan kültürü ile yeni bir dünya sunu¬

yor. Ama ne yazık ki bu günkü yapısı ve işleyişiyle turizm

bir işçinin fabrikadaki sömürülüşü ile hemen, hemen aynı
fonksiyona sahip. İşleyişin böyle oluşu genelde seyahatçı-
nın değil, «özgür» ekonominin temel suçudur.

Tüm turistleri aynı kefeye koymamakla beraber, tatil ül¬

kelerine giden turistler genelde orada bir «sanayileşmiş
kültür» bırakıyorlar. Bu tür ülkelerde, öz kültürün koru¬
nup geh^irilmesimn bilincine varan bazı aydınlara ça¬

lışmalan halka taşınamıyor. Zaten kapitalizm, insanlan
öze yabanolaşürmak için harayor, turizmde bunu hızlan-
dınyor.

12 Eylülden soma uygulanan bilinçli politikayla, ülke¬
de büyük bir yargı değerlerinin yozlaştınlması kampanya¬
sı var. Bunu endüstri inşamda az— çok kamçdıyor, onun

tutum ve davranışı özelliklede gençliği olumsuz yönde et¬

kiliyor. Halk müziği yerine diskotek müziği, ayran yerine
bira, kola, şalvar yerme kot pantolon... Saydanlann illede
yapdması gerekiyorsa yapılabilinir ama öz kültür her za¬
man önde tutulmalı, devrimcileştirilmeli.

Kültür taşımacılığmda az gelişmiş ve gelişmemiş ülke¬
lerin, endüstri ülkelerine karşı kendi ülkelerinin kültürle¬
rini oralara aktarma olanaklan yok denecek kadar azdır.

Şimdiden Orta Doğunun «genelevi» durumuna gelen
K Kürdistan ve Türkiye de ilerde, Kenya, Berezilya, Tay¬
land... gibi «cinsel turizm mi» başlayacak? Kendilerini
«Alternatif Turizmci» olarak gösterenler bile reklam bro¬
şürlerinde şöyle yazıyorlar: «Sizleri bekleyen ve sadece bir
kaçgünlüğüne sizlerle olmak isteyen iyi ve çekici kızlarvar.
Taylandlı bir fazla yolculuk yapmanın dil probleminin çö¬

zümüne yardıma olmasından başka, isteğinize görede şar¬
kı söylerler»	 (zit.n.Wilke, S.5.)

Özellikle son yularda, Almanyada kadın düşmanlığı ti¬

careti uzun yol almışa benzer. Ünlü «Quick» dergisinden
bir parça «Asyalı kızların gülüşü öyle uysal, hatırşinas ve
ucuz, bir cennet parçası gibi.»

1980 yıkıda Tayland'ın bir bölge valisi (bizde de mevc¬
ut) açdcça şöyle diyor: «İki sene soma paraya ihtiyacımız
olacak, turistleri çekecek eğlence yerleri hazırlanmalı, Bu
yerler genelde sex eğlencesinden oluşacak. Bazdan bunu
utandına bulabilir ama unutmayın ki böylece Halk için iş
yerleri açılacak», (zit. n. Skrobanek, S. 39) Bizimkiler de

böyle mi düşünüyor, acaba? Ülkemizin durumu açdc, bu
bir devrim sorunudur deyip konuyu irdelememek mi gere¬
kli?
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12 EYLÜL DARBESİNİN HATIRLATTIKLARI

Her önemli bir güne ilişkin olarak, birşeyler yazmak,

birşeyler hatırlamak, hatırlatmak gelenek olmuştur. Çoğu

zamanlar da, bir ihtiyaç ve zorunluluktur. Kötü anların, ha¬

tıraların anımsanması kolaydır, hafızalarda silinmesi zor¬

dur. Tıpkı iyi anılar, iz bırakan hatıralar, tarihsel olaylar

Paris Komünü olayını, Ekim Devrimini, 1 Mayıslan

unutmak, hatırlamamak mümkün mü? Bir insan, kendi

halfanın direniş hareketlerini, bunların bastırılmasını ve

zafer günlerini unuturmu ki? Kötü dönemleri, bir insan to¬

pluluğunun yaşamı üzerinde derin izler bırakan; bir kam¬

çı, terör olan günleri unutsun.

Türkiye ve Kürdistan insanının tarihsel kaderinde 12

EYLÜL böyle bir günü simgeliyor. Sadece 12 Eylül mü¬

dür ki, Türkiye ve Kürdistan halİdan için önemli olan? El¬
betteki değil.. 1919 Koçgiri, 1925 Şeyh Said, 1930 Ağn ve

1938 ulusal direnişlerinin akabinde gerçekleştirilen katli¬

amlar; Berzenci Direnişi ve 1946 Mahabad Kürt cumhu¬

riyetinin yıkılışı olanlar unutulur mu? 12 Mart'ı unutmak,
anımsamamak mümkün mü? 12 Mart'ta idam edilen genç

fıdanlan; Deniz GEZMİŞ, Yusuf ASLAN ve Hüseyin
İNAN hiç unutulur mu? Ya, Kızddere'de katledilen Ma¬

hir CAYAN, Ömer AYNA, Cihan ALPTEKİN ve diğer
şehit canlan nasü unutabiliriz? Nurhak dağlarında sorgu¬

suz sualsiz kurşuna dizilenleri hiç mi hiç unuturamıyacak-

lar. Ve diğer katledilen yiğit, fedakar halk çocuklarını,

yrtseverleri, devrimcileri; M. CANTEKİN, Battal MEHE-
DOĞLU ve diğerlerini yüreğimizin çok çok derinlerinde

sakladığımızı herkes bilmiyor, hissetmiyor mu?

Sömürgecileri, ırkçı—şovenleri korkutan, onlann uy¬

kularını kaçıran, onlara ölüm anlarım yaşatan gerçekler
bunlar değümidir? Onlar, bu gerçeği gizlemeye çalışsalar

da, «hiçbir şey yazmaz»! 12 Mart'larda alman tedbirler,

sağa— sola estirilen terör baskı bu gerçekleri anlatmıy¬

or mu?

Türkiye ve Kürdistan insanlan, yıllarca, 12 Mart'ı en

yakınında hissettiler: Bugün üzerine yazddar, bu günü, bu
nefret gününü sömürgecilere yalatmak için eylemler gelişt¬
irdiler, örgütlendirme, bilinçlendirme eylemlerine hız ver¬

diler. Ama, işler orada durmadı. 12 Mart dönemi
sonrasında gelen bir yeni, aa dönem: 12 Eylül, 12 Mart'ın
acılarını; zulüm, işkence olaylarını unutturur hale getirdi.
Halklarımız üzerine bir karabasan gibi çöktü. Ağırlaştı da,
ağuiaştı.. Büyük şair Nazım Hikmet'in, «..hava kurşun gibi
ağır..» sözünü, bütün sağa sola kıvırtmalara rağmen, doğ¬

ruya çıkardı.
Öyleyse, neydi bu 12 Eylül? Bu 12 Eylül'e niye ihtiyaç

duyuldu? Hangi ulusal ve uluslararası koşullarda, sömür¬

geciler ve onlann işbirlikçileri böyle bir darbeyi gerçekler-
ştirmek zorunda kaldılar? T.C. sömürgecilerinin «kan
damarlan»ndan biri olan emperyalizm, ABD ve uluslara¬

rası gericiliğin tutumu, bu olay karşısmda neydi?
Gericiliğe, tarihin tekerliğini geriye döndürmek istey¬

enlere rağmen; dünya ve Türkiye değişim gerçekliği daha
iyi hissediliyor. Bu gerçeklik, olaylarca, herkese kendisini
kabul ettirme gücünde. Eski de diretme, eskiyi muhafaza
etme, bunda ayak diretmelere; bunun için dökülen deniz
kadar timsah gözyaşlarına rağmen, dünya ve Türkiye deği¬
şiyor, ileriye doğru gidiyor. Bu değişme ve ileriye doğru
gitme, bir hamlede gerçekleşmiyor. Bir satranç oyununda¬
ki hamleleri hatırlatıyor. Bugünün, eskinin sahipleri de bu

nun farkındalar. Hamleleri engellemey çalışıyorlar.

«Şah'ın mat olmasını» istemiyorlar. «Şah'ın mat olması»,

iktidara kaybedilmesi, sömürgelerin terkedilmesi— elden

çıkması; bağımsızlık, özgürlük, demokrasi ve sosyalizmin

gerçekleşmesi demektir. Hiçbir kimse, kendi candamarla-

nnın kesilmesini istemez. Öyleyse, gericiler, eskiyi ko¬

rumaya çalışanlar, kapitalistler ve sömürgeciler niye bunu

istesin?

İşte 12 Eylül'ler, dünya ve Türkiye değişim gerçeğinin;

köhnemiş iktidarlar, diktatoryal rejimler, ırkçı sömürgeci

zihniyetler, yozmaşhğa ve çürümüşlüğe karşı gelişen to¬

plumsalmuhalefetin, emekçilerden yana sürecinboyutlan-

masının sonuçlanndandır.

Türkiye, çok partili siyasal yaşamın 1960'lanyla birlik¬

te, her on yd da bir askeri müdahaleleri yaşayan bir toplum.

Bu zaman sürecinde üç müdahale sözkonusu olmuştur: 27

Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri müdaha¬

leleri. Toplumsal iradeye, yukandan aşağıya müdahale et¬

menin her türü nahoş, sevimsizdir: Toplumun

demokratikleşmesini engelleyen, zorlayan, kafalarda

«kurtanolar» mitini yaratan, insanın düşünme ve üretme

yeteneğini alıp götüren bir ilettir.

Türkiye'de, her askeri müdahalenin doğurduğu pratik

siyasal sonuçlar farklı olsa da, benimsenmesi, emekçiler,

Kürt ulusu ve diğer milliyetlerin özgürleşmesi, bağım¬

sızlaşması eylemini, düşüncesini redetmek anlamına gelir.

27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi, siyasi hak ve özgürlük¬

lerde, düşünme ve örgütlenme özgürlüğünde, sanat ve kül¬

tür hak ve özgürlüklerinde «homojen» Türkiye gerici,

ulusal basfaa tek boyutluluk düzeyinde genişlemeler, fe¬

rahlamalar getirmiştir. Ama, Kürt halfanın ulusal demo¬

kratik hak ve özgürlüklerini atlamış, hatta karşı durmuştur.

Kürdistan inşam dolayh biçimde, bu hak ve özgürlükler¬

den yararlanmıştır: 1960'lara ortalarından soma, Kürt ay¬

dınlan, değişik örgütlerde ve değişik düşünce ideolojik

akımlarla kendilerini, Kürt halfam tanımlamaya başlamı¬

şlardır..
12 Mart ve 12 Eylül askeri darbelerinin, tartışmasız bir

biçimde gerici, faşist olduklan açıktır.

Önceki satırlarda da belirttiğimiz gibi, Türkiye ve Kür¬

distan'daki halk muhalefetine karşı bir tepki, bir sindirme

ve devleti yeniden organize etme eylemiydi. 12 Mart'çdar
bu tepkilerini açıkça da bildirilerinde ifalendirdiler. Düş¬

man olan hedeflerini belirlediler: Komünizm, bölücülük ve

şariatçıhk. Komünizmin, Türk halk hareketini; bölücülü¬

ğün, Kürt halk hareketini ifade ettiği açüc. Şeriatahkta,

Kemalizm şarlatanlığının, faşist ırkçı ideolojinin; «bölücü¬

lük» ve «komünizm» «tehlikesine» uladığı bir garnitür

özellik taşıyor. 12 Mart'ta işkence görenler, katledilenler

ve büyük cezalara çarptırılanlar, sosyalistler ve Kürt yurt¬

severlerini hedef aldığı binlerce olayla ispatlandı. Düşü¬

nün ki, okuma -yazması olmayan, örgütlenme nedir?

Hiçbir şey bilmeyen Kürtler, kültlerle ilgili afişlere baktı¬

lar diye, yıllarca cezalara çarptınldUar. «Barzanici ol¬

mak», darbecilerin kürtleri ezmesi, baskı ve işkence

yapması için, tabir caizse, «baskı simidi» oldu. 12 Mart hu¬

kukunu kurtaran bir olgu oldu.

12 Mart darbesi, sol parti TİP'i, Kürt ve Türk devrim¬
ci demokrat gençlik, kitle örgütlerini kapattı. Meclisi,

siyasal partileri, sendikalan feshetme, kapatma gereği gör¬

medi İşlerinin haledilmesi, devletin yeniden organize edil-
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mesi, toplumun hizaya getirilmesi için bu kadan yetti. Ay¬

nca, burjuva demokratik toplumun bütün öğelerini tümüy¬

le ortadan kaldırmak, dönemsel olarak uygun değildi.

Özcesi, bu kadan, sömürgeci sistemin ihtiyacım karşılıyor¬
du, artıyordu da.

Bunun yanında, insanların, egemen suuflann iradesin¬

den daha güçlü, daha etkin olan şeyler vardır. Bunlardan

biri de, toplumsal yasalardır. Gün gelir, bütün tedbirlere,

baskı ve şiddet metodlanna rağmen, yeni gelişmeler belir¬

lenir. Yeni muhalefet odaklan belirlerdir. Bu belirlenen

muhalefet odaklan birçok engelleri aşarak, bir çoklarını

da zorlayarak, yollarına devam ederler. 12 Mart Faşist yö¬

netiminin de başına bu geldi. Darbenin akabindeki yenil-

gil süreci, çok kısa bir süre soma, yeniden toplumsal

muhalefetin yükselişe geçişi ile, kendisim tanımlamaya ba¬

şladı. İlk başlarda, ortaya çıkan liberal, devrimci demo¬
krat reformist çıkışlar, giderek radikalleşmeye, gerçek

sınıfgüdülerine, işçi sınıfına, diğer emekçilere ve Kürt hal¬

fana bağlanmaya başladı. Ve yine ilk başlarda, belirli çev¬

relerin belirli işleri yürütmesi çerçevesinde bir çizgi izleyen

çalışmalar, daha kapsandı bir örgütlenmeye kavuşturul¬

ması çabalarına dönüştü. Bu doğrultudaki çalışmalar, za-

manja bir yoğunluk ve çok renklilik kazanmaya başladı.
İşçi sınıfına, emekçilere ve Kürt halfana yafan bu ça¬

lışmalar, ideolojik, siyasal ve kültürel birikimler; emekçi sı¬

nıflara ve Kürt halkının alternatif çözümleyici olması için

yeterli bir düzey oluşturmadılar. Ama, «ortanın solu» adıy¬

la yola çıkan, 12 Darbesi somasında, İsmet İnönü'nün tas¬
fiyesi ile yeni bir noktayı gösteren CHP'nin hükümet

olması için ciddi bir birikim oluşturduğu da açıktır. To¬

plumsal muhalefetin bir kesiminin de, Anti-AET'ci olan,

kırsal geleneksel, dinci orta kesimlerin çıkarlarını temsil

eden MSP'ye de önemli ölçüde kanalize olmuş durumday¬

dı. Onun içinde, 1973'te, hapishanelerde çile dolduran, iş¬
kence görenlerin, yurtseverlerin, devrimcilerin analan,

babalan ve kardeşleri; diğer yalanlan; CHP'yi iktidar yap¬

mak için, olanca hızıyla, bütün enerjilerini sunarak çalıştı¬

lar. Bir diğer yandan da, 12 Martçılardan belirli ölçüde

zarar gören dinci kesimlerde çalışmalannda, Cumhuriyet

dönemindeki dinci başkaldırılardan sonra gelen yıllardaki
en büyük varlıklannı gösterdiler.

Genel seçimler de, CHP, en çok milletvekili kazanan

parti oldu. Fakat, CHP'nin bu sayısal milletvekili çoğun¬

luğu, hükümet olması için yeterli olmadı. Bunun içinde,

MSP ile koalisyon yapmak için, büyük tavizler verdi. Bu

yeni hükümet, CHP kesiminin program ve isteğine rağ¬

men, sol, yurtsever siyasi kesime genel af çıkarmadı. Sade¬

ce ve sadece siyasi olmayan kesimlere belirli bir oranda bir

af çıkanldı. Bu af yasasının iptali için, CHP'nin anayasa

mahkemesine gitmesinde soma, iptalla birlikte, özcesi hu¬

kuki bir hile sonucu genel af gerçekleştirilebiluıdi. Bu hi¬
leli af, sosyalistlerin ve kurt yurtseverlerinin hapishane
dışına çıkmasını sağladı. Bu da, toplumsal muhalefetin,

Türkiye ve Kürdistan'daki devrimci hareketin yükselişin¬
de ciddi bir itici sübjektif öge oldu.

1974'lerde soma, Türkiye'de işçi sindi hareketi geliş¬

meye başladı. Gençlik hareketi büyük bir örgütsel ve siya¬

sal boyut kazandı. Dendebilinir ki, işçi sınıfının hareketinin

ilerisinde bir ivme kazandı. İşçi sımfırun siyasal örgütlen¬
mesi değişik legal ve illegal sol partilerde, örgütlerde ete-
kemiğe kavuştu. İşçi sınıfının sendikal örgütlenmesi
ciddiye alınır bir hal aldı. Grevler, grevleri izledi.

Kürdistan'da da, ilk planda gençliğin örgütlenmesi
dikkatleri çeken boyut oldu. Fakat, hareket kısa bir süre

de çok partili örgütlü bir karakterle geliştirilmeye ba¬

şlandı. Ulusal demokratik hareket niceliksel olarak büyük
bir büyüme gösterdi. Bir çok alanlarda, yurtsever düşünce

ve eylem egemen duruma geldi.

O günlere bafaldığı zaman, hükümet bunalımlarının

biribirini izlediği hemen görülür. İşçi grevleri ve sol siya¬
sal faaliyetler, burjuvaziyi sıkıştırır hale gelmiştir. Türkiye

ve Kürdistan'da çok boyutlu (siyasal, kültürel, toplumsal

v.b.) ikili iktidar yapılanması boy vermeye başladı. Ciddi

anlamda toplumsal ve siyasal bir kriz ortaya çıktı. Bunun

yanında, işçi sindi, emekçi cephe ve Kürt halfa iktidara al¬

ternatif bir yapılanma taşımıyordu. Bu kadarla da yetinil-

meyeciğinin ortaya çıktığı aşamada, sıkıyönetimler,

olağanüstü hal durundan, egemen suuflann imdadına ye¬

tişti. Halkçı hükümet sistemi korumaya ve kollamaya çalı¬

şıyordu. 1979 mahalli seçimlerinde, AP'nin çoğunluk

oylan almasıyla birlikte, CHP bağımsızlar hükümeti is¬

tifa etmek zorunda kaldı.

Türkiye'deki bu toplumsal ve siyasal bunalım, aynı za¬

manda emperyalizmin, uluslararası gericiliğin bir bunalı¬

mıydı. Zaten, Türkiye'de ulusal düzeydeki bunalım ve kriz,

bölge çapındaki bunalım ve krizle atbaşı gidiyordu. Geli¬

şen güçlü, beklenilmeyen ve önü alınamaz toplumsal mu¬

halefetle, emperyalizmin jandarması olan, T.C. kardeş

karakollanndan biri olan İran Şah Monarşisi yıkılmış. Orta
dinci sınıflar, emekçi sınıflara da desteğiyle, iktidan ele

geçirmişlerdi. Doğu Kürdistan'daki halk muhalefetinin,

G. Kürdistan'daki ve Kuzey Kürdistan'daki muhalefetle şu

veya bu düzeylerde ve biçimlerde bütünleşerek, Orta¬

doğu'nun hatitasında değişiklikleri gündeme getirebil¬

eceği korkusu da, T.C. egemenlerinin, sömürgecilerinin

korkulu rüyası haline gelmişti. Demokratik Solcu CHP li¬

derinin, bu doğrultudaki açıklamalan, bu tehlikenin önü¬

ne geçilmesi için, kendileri gibi devletçi atatürkçü bir

hükümete ihtiyaç olduğuda sürekli vurgulanıyordu..

CHP hükümetinden soma, MHP ve MSP'nin desteği

ile azınlık hükümeti kuran AP, bu gelişmelerin farkınday¬

dı. Hükümeti kurduğu günden itibaren DemireL geçmiş¬

teki M.C Hükümetleri (liberal— faşist -dinci karması

gerici ırkçı—şovenist hükümet) döneminde, yaptıklannda

eksik bıraktddannı haletmek için harekete geçti. Bu buna¬
lımı çözümlemek için, sıkıyönetimin daha geniş alanlarda

sürdürülmesi için kanun üstüne kanun çıkardı. 24 Ocak

Kararlan ile, sistemin ekonomik bunalım sorunlannı çö¬

zümlemeye çalıştı. Fakat, mevcut hükümet bile, 24 Ocak

Ekonomik Kararlarının hayata geçirilmesi için uygun değ¬

ildi. Yüzde yüzlük basfaa, faşist bir yönetime ihtiyaç var¬

dı. 12 Eylül askeri darbesi, uluslararası gericiliğin başı olan

ABD ile Türk faşist kesimlerinin, ordunun ortak ittifakıy¬
la gerçekleşen bir faşist diktatörlüktür.

12 Eylül diktatörlüğü, burjuva demokratik toplumun

yontulmuş bütün kurumlarını ortadan kaldırdı: Meclisi ka¬

pattı. Siyasal partileri dağittı. Onlann yöneticilerini gözal¬

tına aldı. DİSK'i, TOB-DER, TÜS-DER gibi
demokratik kitle örgütlerini, devrimci-demokratik

gençlik yığın örgütlerini kapatti. Sol siyasal partileri kapat¬

tı. O döneme kadar, tutuklu bulunan, katledilen devrimci¬
lerin, yurtseverlerin sayısı az görülerek, bunun on katı olan,

yüzbinlerce devrimci, demokrat ve yurtsever tutuklandı.
Onlarcası sorgusuz sualsiz bir şekilde, dağda—bayırda,

köyde şehirde, fabrikada okulda katledildi. Olağanüstü

yargılanmalar sonucu, yüzlercesi idam cezasına çarpunl-
dı, onlarcası darağaçlarada sallandırıldı.

Hapishanelerde afal almaz işkenceler yapddı. Bu i§-
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kenceler sonucu katledilenlerin sayışım hafıza da tutmak

mümkün değildir. Son verilen rakamlara göre:

Diyarbakır Hapishanesinde : 35 Yurtsever,

İstanbul Sagmalcüar cezaevinde : S devrimci,

Alemdağ Cezaevinde : 3 devrimci,

Metris " : 3 "

Davutpaşa " : 1 "

Sultanahmet " : 1 "

Kabakoz " : 1 "

Çanakkale " : 2 "

Ankara Mamak " : 3 "

Elazığ " : 1 "

katledilmiştir.

12 Eylül sonrasında, yasalardaki tüm demokratik kı-

nntdar büe ortadan kaldırılıp değiştirilmiştir. Diktatörlük,

siyasal partilerin kurulmasında önce hazırlanan anaya-

sa'ya, ilerici, devrimci ve hatta liberal çevrelerin eleştiri ge¬

tirmelerim yasaklayarak, onlan devre dışı bırakarak; bir

karanlık ortamda, zor ve baskı ile halka kabul ettirdi. Aka¬

binde, kurulan partilerin güdümlü olması için, ona uygun

siyasal partiler yasası çıkardı. Seçimler de, aynı mantığın

ürünü olan bir seçim yasası ile yapılmıştır. Sendikalar ya¬

sası, işçi sınıfını baskı alana alan ve demokratik ekono¬

mik hak arama arayışım ortadan kaldıran bir çerçevede

tayin edildi.

12 Eylül rejuninin bu kadar rahat hareket etmesinde,

devrimci hareketin yanlışlarının, zaaflarının; parçalanmış¬

lığının kaynaklık ettiği gerçeği görülmek zorundadır.

12 Eylül faşist diktatörlüğü, ulusal çapta faşist kurum¬

laşmayı, devleti yeniden düzenlemeyi hedef olarak önüne

koyup; ona uygun işler yaparken, uluslar arası planda ve

bölge çapında da ırkçı, sömürgeci politikasını geliştirip de¬

rinleştirdi: G.Kürdistan'a üç sefer askeri saldında bulun¬
du. İran— Irak savaşının kızışıp, dengenin Irak Aleyhine

bozulduğu dönemde, Kerkük—Musul'u işgal etmek için

hazırlıklar yaptı, buna politik zemin hazırladı. Yunanis¬

tan'daki ve Bulgaristan'daki Türklerin sorununu gerekçe
göstererek, şovenizmi körükledi. Sosyalizm düşmanlığım

ileri götürdü. Kıbrıs Türk kesiminde, Cumhuriyet ilam yo¬

luna giderek, sömürgeci nüfuzunu genişletti..
Eğitim ve öğretim kurumlarında faşistleşme sağlandı.

Devlet kademelerindeki tüm demokrat unsurlar tasfiye
edildi. Günümüzde de, yan sivil bir karakterle aynı rejim
hakimiyetim* sürdürüyor. Açlık, yoksulluk, hapishane, ba¬

skı ve işkence halkımızın kaderi olarak kendisini ortaya

koymuş durumdadır. Buna karşıkk, toplumsal muhalefet¬
te bir yükselme görülmesine rağmen, devrimci, sol hare¬
ketin parçalanmış lığı devam ediyor. 12 Eylül öncesi
zaafların ve hastahklann ortadan kaldınlması uğraşlan ol¬

dukça zayrf. Eski kısır döngü, yeni biçimler alanda sürdü¬
rülüyor: Geliştirici ve eğitici eleştiri mantığından uzak
görülmekte. İşçi sımfı ve diğer emekçilerden daha çok,
gençliğe ağıruk tanınıyor. Bu alan da, sorumsuzca bir kav¬

ga devam ettiriliyor.

K. Kürdistanlı güçlerin, TEVGER çerçevesinde atü-

klan adım, yenibir gelişmeyi ifade ediyor. TEVGER'in ge¬
liştirilip, yığınlara mal olması ve bütün yurtseverlerin
dayanışmasını kazanmak için çaba göstermek gerekir.

Bunun için de, öncü kurucu örgütlere büyük görevler

düşmektedir.

Bunun yanunda, Kürdistanlı yurtsever güçlerin, Türk
devrimci, sol güçleriyle ittifaka dabüyük değer biçmesi ge¬

rekmektedir.

KURDISTAN -

KÜRT SORUNU VE

ABD

S. KEYA

Son dönemler de, Kürt Kürdistan sorunundan

bahsedilmeye başlandığı zaman, Amerika'da hemen akla

gelmekte. Ya da, başka bir biçimde ifade edersek, Ameri¬

ka, son dönemlerde Kürt ve Kürdistan sorununda, Kürt

halkının demokratik, ulusal haklarından bahseder duruma

geldi. Özellikle de, YNKGenel Sekreteri CelalTALABA-

Nİ'nin Amerika gezisinden soma, daha önceleri, aydın

siyasal çevrelerin dikkatim çeken bir yön olmaktanda çı¬

kıp, toplumun bütün kesinlerinin dikkatini çeken bir yön

oldu. Herkes, şu veya bu şekilde sorun üzerinde yorum

yapmaya başladı.

Bu olgu, sadece Amerika ile de ilgili değildir. Aynı za¬

manda, Kürdistanı sömürgeleştiren T.C'nin sınırlan için¬

de, Amerikana liberal çevrelerinde bir sorunu olarak,
gündemdeki yerini koruyor. Bu Amerikana çevreler de,

Kürt sorununu tartışırmak, halk deyimiyle sorunun «başı¬

nı bağlamak» istediği, bir dönemdir, hareretle gerçekleş¬

tirilmeye çalışılıyor.

Bu gelişmelerin akabinde, çok radikal geçinen ve sdcı

anti— emperyalist çevrelerde bile bir «inanç» sarsılması¬

nın; gizliden gizliye, yıllardır savunulan doğru, bugün de

doğruluğunu koruyan ilkelere bakışta bir düşünce sapma¬

sının olduğu görülür bir hal aldı. Durum böyle de olunca,

sorun üzerinde durmak, hem de bir kere değil, çoğu kere
durmak bir zorunluluk olarak ortadadır. Eskiden getir¬

diğimiz bir değer yargısı var: Anti- emperyalistim, sosya¬

listim demek çoğu şeyi haledebilir, çoğu kötülülüklerin,

illetlerin önüne barikat olabilir. Oysa, bunun doğru olma¬
dığı ya da en azından yeterli olmadığı, yaşanan siyasal -

sosyal pratikteki yığınca olaylarca açığa çıkmış
durumdadır. Esas güvence: savunulan ilkelerin, düşünce¬

lerin bir «iman» ve «din» olmaktan çdcanhp, bilinçli bir ey¬

leme dönüştürülmesi, bir felsefe düşünce akımının

organikliğine dönüşmesi, dönüştürülmesi için gerekli ol¬

gunluğun yaratılmasıdır.

Kürt Kürdistan sorununda Amerikan ve Ameri¬

kana çevrelerin tutumları, yaklaşımlan üzerinde durma¬

dan önce, Türkiye'de Kürt sorununun burjuva

çevrelerdeki tartışmasının bir diğer boyutunu, bu çevrele¬

rin tutum ve yaklaşunlanyla karıştırmamak gerekir diye

düşünüyorum. Bilindiği gibi, belirli bir dönemdir de,SHP

içindeki bir kesim ve SHP'ye yafan bazı burjuva demokrat,

sol aydın çevreler Kürt sorununu gündemleştirmiş durum¬
dadırlar. Bu çevreler de, Kürt halfanın ulusal demokratik

haklarına kavuşmasını; «Doğu - Güney Doğu Anadolu
Bölgesi» diye adlandırchklan Kürdistan bölgesi ile diğer
bölgeler arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel dengesiz¬

liklerin, haksızlıkların, baskı ve zulmün ortadan kaldınl-
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rin tutum ve yaklaşımlarıyla karıştırmamak gerekir diye

düşünüyorum. Bilindiği gibi, belirli bir dönemdir de,SHP

içindeki bir kesim ve SHP'ye yafan bazı burjuva demokrat,

sol aydın çevreler Kürt sorununu gündemleştirmiş durum¬

dadırlar. Bu çevreler de, Kürt halkının ulusal demokratik

haklanna kavuşmasını; «Doğu Güney Doğu Anadolu

Bölgesi» diye adlandırdıklan Kürdistan bölgesi ile diğer

bölgeler arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel dengesiz¬

liklerin, haksızlıklara, baskı ve zulmün ortadan kaldınl¬

ması nı istemektedir. Bu kesimlerin yapısal özellikleri

analiz edildiği zaman, sol ve kurt yurtsever kaynaklı oldu-

klan hemen görülcbilinir. Dolayısıyla bu kesimler, Kürt so¬

rununu bugünkü koşullarda, savunduklan türde bir çözüm

ile haledilcbilincccğini düşünmektedirler. Demek ki, bu

çözüm önerisi, halkçı kökenli bir nitelik taşımaktadır. Bu

çözüm önerisinin, diğer çözüm önerisi ile kesinlikle karış¬

tırılmaması gerekir. Bu çözüm önerisini yapan kesimlerin,

halkımızın dostlan haline getirilmesi için gerekli yaklaşım¬

ların, politikalara tayin edilmesi gerekir.

Gelelim Amerikan ve Amerikana kesimin tutumuna.

ABD,dünyada var olan iki sistemden birinin başım

çekmektedir. Başım çektiği sistem, emperyalist— kapital¬

ist sistemdir. ABD, bu rolü, ikinci emperyalist paylaşım¬
dan sonra yüklendi. O günden soma da, gün be gün

güçlenerek, bir ahtapot gibi, dünyanın bütün alanlarına el

kol atarak, ülkesine taşıyarak, gücüne güç katarken de;

bu yöntemin zahmetliliğini ve pahalılığını keşfettiği yer de,

ucuz iş gücünün bulunduğu sömürge, yan sömürge ve

bağımlı ülkelere, sermayesini ihraç etmeye, o ülkelerin

hammaddelerini o ülkelerde işleterek, sömürüsünü artır¬
maya devam etti.

ABD'nin başım çektiği sistem,sömürücü ve sömürge¬

ci bir sistemdir. Bu sistem sömürgelere, yan sömürge¬

lere ve bağındı ülkelere dayanır. Halklara köleleşmesini,

hegemonya altında yaşamasını emreder. Halkların kurtu¬

luş hareketlerine, bağımsızhk, demokrasi ve sosyalizm ha¬

reketlerine kesinlikle karşıdır. Bu hareketlerin

bastınlması, onun en büyük görevleri arasında yer almak¬

tadır. Bunun içinde, Uzak Doğu'da, Latin Amerika'da,

Ortadoğu ve dünyanın diğer bölgelerinde, bağımsızlık de¬

mokrasi ve sosyalizm hareketlerinin basünlması için kan¬

lar dökmüş, cuntalar gerçekleştirmiş, «halkçı» ve

demokratik yönetimleri, rejimleri ambargolarla darbo¬

ğazlara sokmuş; onunla yetinmemiş, fırsatım elde ettiği

anda, onlann kökünü kazımaya başlamıştır. Günümüzde

de, alanlar da bir değişildik olmasına rağmen, ABD em¬

peryalistlerinin rolünde bir değişiklik olmamıştır.

Haksız savaşlara, kan ve gözyaşının, katliamların ol¬

duğu; insan hak ve özgürlüklerin ortadan kaldınldığı, ki¬

myasal silahların kıyımlara yol açtığı her yer de, ABD'nin

başım çektiği emperyalist sistemin çıkarlarının olduğunu

tespit etmek zor değildir.

Ortadoğu'da, T.Cumhuriyeti ve İran monarşisi de yu¬
larca emperyalist sistemin bölgedeki kardeş iki karakolu¬

nu teşkil etmekteydi. ABD'nin ekonomik ve politik yapısal

özellikleriyle, T.C ve İran'ın ekonomik, politik özellikleri
tam bir çakışma göstermekteydi... 1979'da durumda bir

değişiklik oldu.İran'da ekonomik sistemde bir değişiklik
olmamasına rağmen, politik iktidarda bir değişiklik oldu.

Şah diktatörlüğünün yerine ikame olan politik iktidar, din¬

ci orta sınıflara iktidanydı. Bu iktidar, varlığını, ABD'ye
karşıtlıkta buldu. Dinci iktidar, sadece ABD'ye değü, aynı

zamanda Sovyetler BirliğTne karşı da bir tutum belirledi..

Dinci yönetim, iktidan eline geçirdiği günden itibaren,

ABD ve S. Birliği ile ilişkilerim yeni bir çizgide düzenle¬

meye başladı. Gün be gün, ABD'ye karşı ilişkilerini sert-

leştirdi. Bu tavrını, kitleler içinde bir genel tavıra

dönüştürdü, kendisi ile ABD arasındaki mesafeyi arardı..

Zaten, İran dinci yönetimi, zamanla, dünyanın objektif
gerçeklerim iyi hesap etmeyerek, üçüncü bir dünya gücü

olma iddiasında bulundu, iddianın ötesinde, bunun için

belirli! adımlar atmaya, büyük bir güce, hegemonyaa bir

güce «yaraşır» müdahaleleri, özellikle de bölgedeki ülke¬

lerin bünyesinde gerçekleştirmeye çalıştı. Bu tutumuyla,

bölgedeki çoğu ülkelerin tepkisini kazandı. Dost olduğu

ülkelerin de kuşkularını arardı.

Iran yönetiminin bu tutumu, bölgede, T.C'nin kon¬

umunu, emperyalist sistem ve ABD açısında daha önemli

faldı. 12 Eylül diktatörlüğü gibi bir diktatörlük, bu geliş¬

melerin (uluslararası), ülkedeki gelişmelerle atbaşı bir re-

zorons oluşturmalarının bir ürünü olduğu açık.

T.C, her yönüyle ABD'ye bağımlı bir NATO ülkesi¬

dir. Irakyönetimi, hiçbir zamanABD'nin güdümünde olan

bir yönetim olmadı. Baas'm iktidar olduğu günden itiba¬

ren, Irak'taki yönetim hep S.Birliğine yafan olmuştur. Eko¬

nomik yapısal karakterinden dolayı da, zaman zaman

Batılı ve Amerikan yönetimleri ile de ortak tutumlar içine

girmiştir. Suriye'de, Baas yönetimi ile birlikte, hızla S.Bir-

liğinin yanma kaymıştır, son yıllarda, her yönüyle, sosyalist

dünyadaki ülkelerden biri gibi hareket etmiş, Sosyalist

bloktaki ülkelere yafan bölge politikasını tayin etmiştir.

Hatta ilişkiler o noktada durmamış, Suriye, S.Birliği ile

stratejik planda ittifak gerçekleştirmiştir. Bu ittifak'a göre,

Suriye, emperyalist müdahalelerle tehlikeye girdiği za-

man,S.Birliği'ne müdahale hakkım tanıyordu. Bu anlaşma,

Afganistan ile S.Birliği arasındaki anlaşmanın niteliğin¬

deydi. (Gorbaçov'un yeni politikalan karşısında, Afganis¬

tan'da ve sosyalist birçok ülkede ortaya çıkan

değişikliklerin, burayı da etkiliyeceği görülmek durumun¬

da. Gelecek günler bunu açığa çücaracaktır.)

ABD'nin,Ortadoiu bölgesinde, Haliç ülkeleri ve

SArabistan üzerinde ciddi etkinliği olduğu açık. Bu ülke¬

ler ekonomik olarak güçlü ülkeler olmakla birlikte, S.Ara-

bistan dışındaki ülkelerin politik etkinlikleri olmadığı da

ortada.

Ortadoğu'daki tabloya bakıldığı zaman, İran'ın ABD
açısından ne kadar önemli olduğu hemen görülebiliniyor.

Ama, günümüzde, bu devlet, 10 yda yafan bir süredir, on¬

lann politik kontrollerinin dışında. Bu kadarla kalmamış,

ABD'nin «basma bela» bir devlet haline gelmiş durumda-
dır.

Öyle bir devlet ki, ikinci emperyalist paylaşım savaşın¬
dan sonra, en uzun savaş yürüten ve zaman zaman da sis¬

temin çıkarlarım tehlikeye düşüren, Irak yönetiminin

düşmesini gündeme getiren bir ülke. Bunun, ABD'nin,

diğer emperyalist güçlerin politikalarında belirli değişikli¬

klere yol açacağı/açtığı gerçeği de fasa bir sürede görül¬

meye başladı. Onun için de, diğer gelişmelerle birlikte,

ABD, bölgedeki politikasını gözden geçirmeye, yeniden

düzenlemeye başladı.

ABD'nin, bölgedeki politikasını yeniden gözden geçi¬

rip düzenlemeye başladığı aşamada, Kürt/Kürdistan so¬

runundan bahsettiği, Kürt halkının meşru haklarını dile

getirdiği görüldü. Bu ne anlama geliyor du?

Ortadoğu bölgesinde, her zaman koç başı olarak kul¬

landığı, kullanabileceği T.C devletidir. Bunun için, T.C

devletinin, emperyalist sistemin yapısal özelliklerine uy¬

gun bir yapdanmaya kavuşturulması için, her türlü yardı-
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mı yaparken, değişiklikleri ve kurumlaşma!an öngörür¬

ken; diğer yandan, T.C'nin Kürt halfana karşı yürüttüğü

geleneksel inkara politikanın, afala ve istikbal açısından

yararlı bir politika olmadığım gördü. Hele ki Kürt sorunu¬

nun, dört devlet bünyesinde örgütsel siyasal ve askeri bir

olgu haline gelmeye başlamasından soma, bu daha bir

önemli olmaya başlamıştı. T.C'nin, bu inkara politikasının

devam etmesi halinde, radikal çözümlemelerin dayata¬

cağım, bunun T.C devletinde bölünmeyi getirmekle kal¬

mayıp, aynı zamanda, sistemler arasındaki güçler

dengesinde, ABD aleyhine ve S.Birliği lehine bir geliş¬

meye yol açacağının hesaplarım yapıyordu. Hem de S.Bir-

liği'nin bu konuda özel bir çabasının, radikal açık

politikalarının olmamasına rağmen, böyle bir sonucun or¬

taya çıkmasının, hazmedilir cinste olmadığım da, her hüc¬

resinin derinliklerinde duyuyordu.

Bu inkara politikanın son bulması, geleneksel politi¬

kanın yumuşatılması için,T.C sınırlan içinde, kendisine uy¬

gun politikalan yürüten çevreleri bulmaya başladı. Bazı

liberal çevrelerin, «bayram değil, seyran değil eniştem

beni niye öptü?» misali, T.C'nin inkara geleneksel politi¬

kadan vazgeçmesini istemesi, Kürt gerçeğinin kabul edile-

rek,«reel çözümler» bulunması görüşlerini savunmaya

başlamalan sebepsiz değildi. Bugünkü diktatörlük yöneti¬

minin bazı beyin takımından unsurlann da bu iş'e yatkın

olduğu hissedilir durumda. ABD, T.C içinde bunu hazır¬

lamaya başlarken, diğer yandan da bazı kurumlara rapor-

lanyla bu işi gündemleştirmeye başladı. Kürt azınlığından,

onlann ulusal haklanndan, kültürel özelliklerinden ve

haklanndan bahsetmeye başladı. Ama bütün bunlan dü¬

şünürken de, köktenci gerici radikal çözümleri de elden

bırakmıyor. Kürdistan'ın diğer parçalarının da, en azından

CKürdistan parçasının da, kendi kontrolündeki jandar¬

malarından birinin, Kürdistan'ın en büyük parçasını elin¬

de bulunduran T.C'nin elinde merkezileşmesini de, hesap

dışı bırakmadı.

İran Irak arasındaki savaşta, Irak yönetiminin teh¬

likeye düştüğü koşullarda, Kerkük Musul'un T.C tara¬

fından işgal edilmesi alternatifini ve bir bütün olarak T.C

eliyle bölgeye müdahale etmesini devre dışı bırakmadı.

Belirli bir dönemden soma, Türkiye'de ve Dünya'da Ker¬

kük Musul'un işgali'nin tartışılmasının tesadüfi olma¬

dığı açıktır. Aynca ABD'nin, T.C'nin Kerkük -Musul'u

işgal etmesi için somut öneri ve tekliflerle geldiği de açığa

çıkmış durumda.

ABD'nin bu ısrar ve isteklerine rağmen; T.C sömür¬

gecileri, böyle bir macerayı, kendi iç koşullan, bölgedeki

güçler dengesi ve toplumsal muhalefetin boyuttan; Kürt

ulusal hareketinin geldiği düzeyde, T.C'yi karşı karşıya bı¬

rakacağı handikaplar; dünyadaki yeni arayışlan (AET'ye

girmek istemesi v. b.) açısından göze alamadılar. O aşama¬

dan soma, ABD'nin bizzat Kürtlerin eliyle kendi politika¬

larım bölgede gerçekleştirmek istemesi eğilimi ağır

basmaya, bunu daha reel görmeye ve afala bulmaya başla¬

dı. Günümüzde de, bu eğilimim güçlendirmeye ve bu eği¬

limin maddi bir güç haüne gelmesi için çaba göstermeye

başladığı da görülmektedir.Bumın içindir ki, süc sık

Kürt/Kürdistan sorunundan bahsediyor; Kürt halfanın

meşru ulusal demokratik haklarının tanınması gerektiğini

söylüyor. Ama, kendi statükol düşüncelerini, planlarını el¬

den bırakmıyor. Sorunun, Kürtlerin bünyesinde yaşaddda-

n devletlerin iç sorunu olduğunu vurguluyor, çözümlerin

o sınırlar içinde olması gerektiğimde savunuyor. Savundu-

klan ve önerdikleri ile de, bir otonomi kapsamı bile ortaya

çdunıyor...

İşin bir yönü bölgedeki bu temel politikalandır. Diğer
bir yönü de var. O da, ABD'nin, Kürtlerin kendileriyle il¬

gili «kötü», «karşı» ya da «anti» yargdaraı değiştirmek is¬
teğidir.

Bilindiği gibi, 1970'lere kadar,Kürt ulusal demokratik

hareketinin önderliği, her dört parçada da, düşünce / ey¬

lem planında anti— emperyalist hedefler belirleyememiş,

anti— emperyalist politikalar izleyememişlerdir. Çünkü,

Kürtlerin önderliği, o tarihlere kadar, emperyalizm olgu¬

sunu doğru—dürüst bir biçimde tanımıyordu. Önderliğin
geleneksel feodal/aşiretçi karakteri, uluslararası planda

bağimsiz politikalar yürütmesine yapısal olarak el vermiy¬

ordu.

1970'lerden soma, dünyadaki değişme/gelişmeler; iki

sistemin varlık koşullan; ulusal kurtuluş hareketleri, de¬

mokrasi ve sosyalizm akından Kürdistan'ıda derinden et¬

kilemeye başladdar. Kürt aydınlarının, yurtseverlerininde

aydınlanmasını getirdi, gözünü açtı. O tarihten soma, dü¬

şünce planında da olsa, anti emperyalist bir akım / eği¬

lim Kürt hareketinde uç vermeye başladı. Bu

eğilim/akımla, Kürt meselesinin emperyalist— kapitalist

sistemin politikalarının sınırlan içinde çözümlenebileceği¬

ni savunan eğilim arasmda gün geçtikçe şiddetli bir müca¬

dele gündemleşti. O dönemde, S.Birliği ve sosyalist

dünyanın, yine Kürt sorununda somut bir tavra ve politi¬

kalara sahip olmaması, anti emperyalist ve anti ameri¬

kana eğilimi zayıf düşürüyordu.Bunun yanında, ABD'nin

o dönemde, İran Şah Monarşisi kanalıyla Kürtlere kendi¬
ni şirin göstermesi şansı vardı. Bunun içinde, Kürdistan'ın

Güney Parçasında, Amrikana Şaha eğilim güçlüydü. Bu

eğilim, Kürdistan'ın diğer parçalarında da, geleneksel ke¬

simleri etkiliyor, onlan güçlü bir konuma getiriyordu..

Bu balayın, 1975'lere kadar sürdü. 1975'ler de, İran-
Irak sömürgeci devletlerinin Cezayir'de Antlaşması ve

ABD'nin de bu antlaşmayı onaylaması ile birlikte, Kürt

Ulusal Hareketi, Güney parçasında aa bir sonla karşı kar¬

şıya kaldı. O günden soma, Şah Monarşisinden ve onun

«ağabeyi» ABD'den medet uman, ümitli olan kesim,

ABD'ye karşı bir tutum içine girdi. Bu gelişme, Kürdi¬

stan'da anti— emperyalist akımın, hareketin güçlenmesi

için ciddi bir maddi zemin oldu. Bu anti— emperyalist

akım gün be gün de güçlendi: Belirli siyasal, ekonomik,

ideolojik hedeflere, programlara kavuştu. Kürdistan'ın

bütün parçalarında Amerikana eğilim zayıfladı. ABD'de

bunu pratiğiyle hisetti, gördü.

ABD, gelinen aşamada, bu eğilimi, Kürtlerin ABD

düşmanlığını kırmaya, değiştirmeye çalışıyor. Bunun için

adımlar atmak istiyor. Bu eğilimin güçlenmesi demek,

anti— emperyalist eğilimin ve hareketin zayıflaması de¬

mektir. ABD, Kürtlere, onlann dostu olduğunu anlatmaya

çalışmaktadır! Özellikle de, bunu yapmak isterken, S.Bir-

liği'nin tavırsızlığını da kullanmaya çalışıyor. Görünen o

ki, bazı Kürt kesimleri de, « S.Birliği bu güne kadar bize

ne yaptı? Hiç olmazsa ABD,Kürtlerden bahsediyor, ulu¬

sal demokratik haklarının tanınması için önermelerde bu¬

lunuyor», demeye başlamışlardır. Günümüzde, kuzu

postuna bürünmüş, kurtla, karşı karşıya olduğumuzu his¬

sediyorum. Kürt halkının da bu tehlikeyi görmesi gerekir.

Bunun için de, öncelikle, onun aydınlarının, devrimcileri¬

nin ve sosyalistlerinin görmesi gerekir..

Öyleyse perspektiflerimiz nedir? Ne olmalıdır? Kürt

sorununun gerçek çözümü nerededir? Politik tutumumuz

ne olmalıdır? sorularaada kısaca da olsa cevaplar bul-
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maya çalışacağım.

Bu sorunlara yanıt ararken, Kürdistan'ın konumunu

belirlemek yararlı olacaktır.

Kürdistan bir Ortadoğu ülkesidir. Kürt halfa da, böl¬

genin en eski halklarından biridir. Kürtlerin ülkesi, yüzyü-

lardır işgal edilmiş, başka uluslara hegemonyasının devam

ettiği bir ülkedir. Kürt halfa da bütün ulusal demokratik

haklarından soyutlanmış, köle haline getirilmiş bir halktır.

Kürt halfa, köleliğe son vermek, ülkesini işgaldan kurtar¬

mak, ulusal demokratik haklanna kavuşmak için, sürekli

mücadele etmiş, meşru başkaldırılar da bulunmuştur. Bu

baş kaldınlan, baskı, zulüm ve işkencelerle basünlmıştır..

Kürdistan bütünlüklü yapışım, 1639'lar da, Kasn Şirin

Andlaşması sonucunda kaybetti. Böylece iki parçaya bö¬

lündü. Bir parçası Pers İmparatorluğunun ve bir parçası
da Osmanlı imparatorluğunun egemenliğinde kalmıştır.

Bu ikili parçahhk hali, Birinci emparyalist paylaşım'dan

sonra, çok parçahhk halini almıştır: 1923'te Lozan Andlaş¬

ması ile birlikte, dört parçaya bölünmüştür. Kürdistan'ın

dört parça olarak sömürgeleştirilmesinde, İngiliz ve Fran¬
sız emperyalistlerinin belirleyici rolü olmuştur. O tarihten

sonra da Kürt direnişleri devam etmiştir. Her ulusal kurt

direnişi, katliamlarla basunlmaya çalışılmıştır. Katliamlar,

sorunun çözümünü sağlamamıştır. Kürdistan hep kanay¬

an bir yara halini almıştır, ikinci emperyalist paylaşım sa-

vaşından sonra, bölgedeki güçler dengesinin de

elverişliliği ile birlikte, Doğu Kürdistan'da Mahabad Kürt

Cumhuriyeti'nin ilam gerçekleşmiştir. Fakat bu cumhuriy¬

et bir devlet mi, bir otonomi mi belli değildi. Belli bir sta¬

tü belirsizliği yaratmışti. Ayrıca, Doğu Kürdistan'ın

tümünü kapsamıyordu. Çok fasa bir süre içinde, 1946'da,

hayatına kastedildi. Böylece, daha emekleme dönemine

gelmeden, bir göz açma — kapama zaman süreci içinde,

katledildi. Sonrası uzun yıllar da, Kürt varlığı, G. Kürdi¬

stan'da, 1970'ler de belirgin bir varlık olma şartlanın belir¬

li ölçüde yarattı. Bunun ömrüde uzun olmadı: 1975'de

katledildi, boğuldu, canına kastedildi.. Özcesi her iki
«şahsiyet eylemi» de statü değişikliğine yol açmadı.

O günden soma, uluslararası güçlerinde onayı ile, Or¬

tadoğu bölgesi belirli bir statü kazandı, Kürdistan'ın bu

statü içinde, bugünkü uluslararası sömürge olma konumu

belirlendi. Kürdistan dört sömürgeci devletin hegemonya¬

sı altında bölünmüş bir ülke oldu. Bu sömürgeci ülkelerin

günümüzdeki konumlan: Irak'ta, orta yolcu bir yönetim

hüküm ediyor. Uzun bir dönemdir, kapitalist olmayan yol¬

dan kalkınmaya çalışıyor. Ama, kapitalist karakterini te¬

melde koruyan; sömürgeci olan, ırkçı— şoven ideolojileri

yürüten bir ülke. Bir yanıyla, S.Birliği ile, bir diğer yanı ile

ABD ve Batı emperyalistleri ile ilişkilerini sürdürmeye ça¬

lışmakta. Zaman içinde politikasının ağır basan yününü,

kapitalist emparyalist ülkelerle ilişkilerini geliştirmek ol¬

muştur. Sunye'de de orta yolcu bir yönetim iktidar yapıy¬

or. Kürtlere karşı sert bir tutum göstermiyor. Fakat kurt

ulusal hareketinin tasfiyesi eylemini çok usta yöntemlerle

(hem de diğer parçalardaki kürtleri de yanma alarak) sür¬

dürüyor. S. Birliği'ne daha yafan bir dış politika izliyor.

Bölgede anti amerikana yönetimlerden biridir. Kapital¬

ist dünya ile de ilişkilerini belirli ölçülerde götürmeye ça¬
lışmakta. İran, dinci orta sınıflara yönetiminde. Hem S.
Birliğine ve hem de ABD'ye karşı bir dış politika izlemeye
çalışmakta. İslam imparatorluğu hedeflerini gerçekleştir¬
mek istiyor. ABD ve SB dışında bir «büyük», «süper» güç

olma iddiasında. Özcesi, iddialan boyunu çok aşan cinsin¬
de. Bu anlamıyla da, o derece de saldırgan ve inkara, tu

tucu. Türkiye, her yanıyla bir NATO ülkesi. ABD'nin gü¬

dümünde olan, onun bölgedeki en ileri karakollaradan bi¬

rini oluşturmakta..

Kürt halfa, kısaca belirlediğimiz bu statü içinde ve sö¬

mürgesi olduğu, bu temel karakterlerim sıraladığımız dev¬

letlerin güçleri karşı alan, bu ölçüde de bir yığın güçleri de

dost kazanmaya aday bir ulusal kurtuluş savaşı vermekte.

Halfamız, ulusal demokratik sorununu çözümlemek ile

karşı karşıyadır. Halkımızın ulusal kurtuluş mücadelesi

esas olarak, mevcut statükonun bozulmasını öngörmekte.

Mevcut statüko, emperyalist kapitalist sistemin bir uzan¬

tısı ve doğal sonucudur. Bağımsızlığına müsaade etmeyen,

özgürleşmesini istemeyen güçler; esas olarak emperya¬

lizme bağımlı sömürgeci, hegemonyacı ve gerici güçlerdir.

Dolaylı bir biçimde, kurt halkının hegemonyası altında ol¬

duğu devletlerle sosyalist ülkelerin ilişkileri de, zaman za¬

man mücadelemizi sekteye uğratan, ittifakçılaraın kendi

devrimci demokratik görevlerim yerine getirmemek gibi

trajedik durumu ortaya çıkaran haller içinde de, zarar gör¬

mektedir.

Bu noktada, Kürt halkının mücadele ettiği hedef; sö¬

mürgeciler, onlann işbirlikçisi gerici güçler olarak belir¬

lendiği zaman, ismi geçen güçleri destekleyen, onlara kan

ve can veren emperyalizm de hemen akla gelir. Düşman

güçlerimizi böyle belirlediğimiz zaman, mücadelemizin

nesnel öznel müttefikleri de belirlenmiş olmakta. Sıra¬

larsak: Dünyadaki sosyalist güçler (sosyalist ülkeler de da¬

hil), uluslararası işçi sınıfı hareketi, ezilen halklar ve

onlann ulusal kurtuluş hareketleridir. Bu dostlanmızın

içinde bulunduğu yanlışlar, sahip olduktan zaaflar, bunla-

n dost olmaktan çıkarmıyor; fanldığımız, fanlacağımız ve

yerine göre sert ve yerine göre yumuşak bir biçimde eleş¬

tireceğimiz güçlerdir. Yoksa, hocadan kızıpta namazdan

vazgeçen müslümen durumuna düşmekle karşı karşıya ka¬

lınır.

Halfamızın mücadelesin de, uluslararası planda geli¬

ştireceğimiz, sahip olduğumuz, «bağımsız ve bağlantısız

politika», yukanda sıraladığımız güçlerle, emperyalist—

sömürgeci ve burjuva gerici güçler arasındaki yakınlığımı¬

zın aynı olduğu sonucuna bizi vardırmamahdır. O zaman,

halk olarak neye karşı olduğumuzu, niçin mücadele ettiği¬

mizi, mücadele hedeflerimizi varmaya esasta kimlerin

hangi güçlerin engel olduğunu bilmemek konumuna düşü-
lünür.

Bağımsız ve bağlantısız politika, bugünden Kürdistan

devletinin varolan paktlardan birine üye olmayacağı anla¬

mına geldiği gibi; ulusal kurtuluş mücadelemizin uluslara¬

rası politikasında bağımsızlığı herşeyin önüne almak,

ulusal kurtuluş mücadelesinde, daha geniş politik güçler¬

le, meşru ve açık kontaklar geliştirmek anlamına gelir.

Bağımsızlık ve Demokrasi için gelişmekte olan dev¬

rimci hareketimizin, emperyalist sömürgeci güçleri de bir¬

çok yönleriyle ilgilendirdiği açıktır. Sömürgeci devletleri

direk destekleyen ve onlann varlık şartı olan kapitalist ül¬

kelerle, diğer ülkelerinjjolitikalan arasmda bile bir farklı¬

lığın olduğu görülmek durumundadır. Çünkü, emperyalist

kampta kendi içinde bir bütünlük oluşturmuyor. Aynca

Kürt hareketinin, gelecekte nereye kanalize olacağı da ge¬

rici, emperyalist güçleri düşündürmektedir. Hedefleri açı¬

sından, ulusal kurtuluş mücadelesi emperyalizmi, onun

çıkarlarını hedef almakla birlikte, emperyalist kapitalist

ülkelerde kendi hesaplannı yapacaklardır. Onun içindir

ki, Batı ve ABD emperyalistleri Kürt meselesini düşünü¬

yorlar, ona yönelik programlar yapıyorlar. Kendileri için,
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yeni ilişkiler aramaya, bulmaya çalışıyorlar.

Günümüzde, ABD'nin Kürt meselesiyle ilgilenmesi bu

mantığın ve sosyal siyasal gelişimin doğal bir sonucudur.

Durum böyle olunca, devrimci demokratik ulusal kurtu¬

luş alternatifi, esas hedeflerinden sapmadan, kurt mesele-

si ile ilgili olarak ortaya çıkan bu gelişmeleri

değerlendirmek, ondan yararlanmak, emperyalist güçle

rin kendi çıkarlan doğrultusunda yaratmak istedikleri ka¬

nala girmemek durumundadırlar: ABD'nin, Kürt halfana

sevimli görünmesine aldanmamah; kurt postuna bürün¬

müş kurdu tanımalıdır. Devrimciler, ABD'nin bu tutumu

karşısmda inanç ve düşünce sapması göstermemelidirler.

YÜZKARASI - ÇİRKİN BİR OLAY

T. C. SÖMÜRGECİLERİNİN YALANLARI

ÇUVALA SIĞMIYOR.

T.C devleti, BirleşmişMilletlerin üyesi bir devlet. Ulu¬

slararası İnsan Haklan Belgelerin de, Helsinki Belgesinde
imzası olan bir ülke; uluslararası tüm platformlarda da, de¬

mokratik bir ülke olmanın iddiası ile kendisini temsil ettir¬

mek istemekte. Son iki yüdır da, demokratik bir ülkenin

normlarım yerine getiren bir devletmiş gibi; AET'ye de

girme isteğinde: Bu isteğinde de ısrarlı. Girişlerine karşı

çıkan güçleri de, küçümser tavırlar içinde...

Bu kadarhk değil. Başka iddialan da olan, bir devlet.

Kürtleri, «dağlı türkler» ya da «türkler» görmekte. Buna

uygun bir resmi ideolojinin sahibi, politik kararlara üreti¬

cisi. Bütün dünya türklerinin de hamisi görünmekte. Bu¬

nun içindir ki, Kıbns'ı işgal etti. «Yunanistan'daki ve

Bulgaristan'daki türkler üzerinde baskı var» diye, ulusla¬

rarası planda yaygaralar kopanyor. T.C sınırlan içinde de,

halklara ve sosyalizmin düşmanlığım körükleyerek, sosy¬

al—şovenizmi güçlendirmeye çalışıyor. Gizli bir biçimde

ya da fırsat buldukça açdc bir biçimde, S. Birliği ve Ortaa-

sya'nın diğer ülkelerindeki (ki, özellikle de sosyalist ülke¬

lerdeki) Türklerin de haklarını koruma iddiasında.

Gönlünde, «Büyük Türk Devleti İmparatorluğu», «Büyük
Turan»ı beslemekte.. Türkleri korumak için, onlan Tür¬

kiye'ye getirtmekte, en güzel topraklan onlara vermekte,

ev yapmakta, iş sahibi yapmakta. Hatta gelmek istemiyen-

leri bile, getirmek gayretkeşliğim göstermekte..

Oysa son günlerdeki bazı gelişmeler, Kürdistan'daki

bazı gelişmeler, T.C'nin yalanlarının çuvala sığmadığını

gösterdi.

İran— Irak'ın ateşkes için hazırlanmaya başladığı dö¬

nem de, Irak merkezi otoritesi Güney Kürdistan üzerinde

genel bir saldınya geçti. İran sömürgecileri de, mevzi sal¬
duılar yaptdar. ırak sömürgecilerinin saldırısı sonucunda,

T.C'ye sığman Kürt aileleri oldu. Bunun yanında, peşmer-

gelerin de sığındddan ileri sürülmekte. T.C devleti, onla¬
nn ilticasını kabul etmedi. Tekrar dan, sınırdan içeri

girmelerini sağladı. Gün gelecek ki, Irak merkezi otorite¬

sine teslim edecek.
T.C'nin bu tutumu, Birleşmiş Milletlerin Kararlarına,

Helsinki Belgesine ve insan Haklan Beyannemesinin hü¬

kümlerine, uluslararası insancıl geleneklere ayfan bir dav-

ranıştır. Çağdışı karakterin somut bir biçimde

yansımasıdır. Hele hele demokratiktik iddiasının çok çok

uzağında bir şeydir. Düşünün ki, bir kısım insanlar (mil¬

liyeti ne olursa olsun) sizin ülkenize sığmıyor, siz bunlan

kabul etmiyor; geri çeviriyorsunuz. Bu tutum, aşiret yasa¬

larının çok kötü bir bozuntusunu da ele veriyor. Üstelik bu
devlet, Iran'lı bir milyona yafan insanında ilticasını kabul

etmiş, el uzatmış bir devlet. Bunu, çdcarlan gerektirdiği ve

savaşta Irak'tan yana olan tarafkirliğinin bir sonucu ol¬

duğu çoktan açığa çıkmıştır.

Kürtlerin ilticasının kabul edilmemesi sebepsiz değil¬

dir? Çünkü, T.C devletinin kurt düşmanlığı tarihsel olarak

gün ışığına çıkmış bir olgu. T.C devletinin bu tavn, yeni

değil, bunun gibi binlerce tavrına rastlamlmışür. 1975'de,

Cezayir Andlaşması sonucu, G.Kürdistan'da kurt halfa pe¬

rişan ve yenilgiye uğradıklan zaman da, binlerce aile, Tür¬

kiye'ye iltica etmek istediği halde, kabul edilmediler,

şuurdan atıldılar. Girişlerinin engellenmesi için, askeri ba¬

rikatlar kurdular, üstelik bu dönemde, solculara ve halk¬

çı güçlerin desteği ile hükümet olan bir güç yönetimdeydi.

Kendisini, sosyal demokrat ve ortanın solu hükümeti ola¬

rak nitelendiriyordu..

Bunun yanında, T.C resmi ideolojisinin, Kürt sorunun¬

daki değerlendirmesi ve yaklaşımı da, bir kez daha bu olay¬

la açığa çıktı ki; bir demagojidir. Türklerin çdcarlaraı

sahiplenerek katliamlar yapan, işgaller yapan; uluslarara¬

sı platformlarda yüksek sesle bağıran T.C, «dağlı türkler-

dir» ya da «türklerdir» dedikleri Kürtler gündeme geldiği

zaman: sessiz kalmakta, «dağlı türkler» iddiasının sahibi

değilmiş gibi davranmakta.

Resmi ideolojinin yalan ve demagojiye dayanarak

oluşmuş bir ideoloji olduğu, böylece, bir kez daha ispat¬

lanmış oluyor. T.C'nin yalana ve demagojiye dayanan res¬

mi ideolojisinin deşifre edilmesi, etkinliğinin kırılması için;

devrimci demokratik kurt ve türk kültürünün geliştirilme¬

si, sömürgeci ideolojik hegemonyanın kırılması için; türk

ve kurt yurtsever, devrimci ve sosyalistlerinin örgütlü ve
sistemli bir mücadele, çalışma yürütmeleri daha da yafaa

bir sorun olmaktadır.
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TÜRKİYE'YE ERKEN GELEN FIRTINA:

YEREL SEÇİMLER

Türkiye'de, son günler de, siyasal gündeme giren en

önemli sorunlardan biri, yerel seçimler sorunudur. Bu so¬

run üzerinde yoğun bir tartışma yürütülmeye devam edi¬

liyor. Görünen o ki, «bu hamur daha fazla su almaya» aday

görünmekte. Bunun da en önemli nedeni, yönetimi elinde

bulunduran halk düşmanı yönetimin, zamanından önce,

yerel seçimlere gitmek istemesidir.

Yasal olarak, yerel seçimlerin tarihi: 25 Mart 1989. Fa¬

kat halk düşmanı yönetim, yerel seçimlerin, Ekim 1988 ya

da Kasım 1988'de yapılması için, olmadık dolaplar dön-

dcrdi. Bunun için, anayasa değişikliğine gitmek istedi. Ge¬
rekli oy oranını mecliste sağlamayınca, halk oylaması

(referandum) yoluyla, bunu sağlamaya çalışıyor. Halk oy¬

lamasının yapılması için de meclisten yasa çıktı. Bu yasa,

çok fasa bir süre de, bütün siyasal partilerin muhalefetine,

devrimci — toplumsal muhalefetin karşıtlığına rağmen; 12

Eylül Diktatörü tarafından onaylandı. Böylece, Türkiye

için büyük bir maddi kayba yol açacak referandumun Ey¬

lül ayında yapılmasının şartlan olgunlaşmış oldu.

Yerel seçimlerin, halk düşmanı yönetim tarafından, ni¬

çin öne aldığı, herkesçe malum. Tartışmalar, bir şeyi gün

yüzüne çıkarmış durumdadır: Türkiye ekonomisi çöküş

içindedir. Ekonominin kurtarılması operasyonlarının ger¬
çekleştirilmesi gerekir. Bunun içinde, emekçi halfan aley¬

hine sıkı tedbirlerin, anti— demokratik uygulamalann

daha da yoğunlaştırılması kapıya dayanmıştır. Bunu da,

halk düşmanı mevcut yönetim yapmak zorundadır. Bu ted¬

birlerin akabinde, yerel seçimlere gitmenin, şimdiki yöne¬

tim/hükümet için yıkım olacağı, mevcut iktidar elifinin,

halk tarfından onaylanmayacağı korkusu, paçalan tutuş¬

turmuştur: O halde Erken yerel seçimlerin yapılması ge¬
rekmektedir.

Halk düşmanı iktidar, yerel seçimleri, bu halk düşma¬

nı mantıkla yaptığına göre: Referandum da tavrımız, hal¬

kımızın tavrı, «HAYIR» olmalıdır. «HAYIR» tavrı,

yığınlara politikleşmesinde, halk düşmanı yönetimin öm¬

rünün kısalmasında ve teşhir edilmesinde ancak ve ancak

bir önemli, niteliksel tavır olur. Bunun için, «BOYKOT»

tavrının benimsenmesi, yığınlara bilinçlenmesi, politikleş-

mesi ve halk düşmanı iktidarın teşhiri ve tecritinde hiçbir

rol oynamayacaktır.

Referandumda, «HAYIR» oylannın çıkması, yerel se¬

çimlerin ileriye atılmasını getirecek, yerel seçimler 25

Mart'ta yapılacaktır. «EVET» halinde de, Kasım 1988'de

yerel seçimler yapdacaktır. Özcesi: Her iki halde de, Kür¬
distanlı yurtsever güçlerin ve YSK olarak bizim, sağlam bir

politika tayini yoluna gitmemiz gerekmektedir.

Biz YSK olarak, Kürdistan ulusal kurtuluş hareketinin

gelişmesi ve başanya ulaşması için çalışan; bunun için po¬

litikalara ve programlara sahip bir örgütüz. Her olaya, ge¬

lişmeye yaklaşırken; politikalar ve kararlar alırken, bu

perspektiflerimizi elden bırakmamak zorundayız.

Görüleceği gibi, yerel seçim sorununda da, halkımızın

ulusal çıkarlannı gözetmek, ona göre politika tayini yolu¬

na gitmek görevi ile karşı karşıyayız: Bu politikamız, ulu¬

sal demokratik devrimci bir politikadır. Halkımızın ulusal

krtuluş mücadelesinin geliştirilmesini; türk işçi ve emekçi

halkının sınıfsal muhalefetinin boyutlanmasını sağlayacak

bir politika olacaktır. Demek ki, Kürt halfa, T.C sınırlan

içinde, kendi başına bir olgu değil, başka olgularla birlik¬

te, özgün bir birlik oluşturmakta.

Bu temel öge yanında, 12 Eylül rejimi sonrasında, kit¬

lelerin apolitikleştirilmesi sürecinin, tersine çevrilmesi; bu
silahın halk düşmanı yönetimin kendi elinde patlatılması

gibi temel bir tespite bağlı olarak taktik bir politika tayini
ile karşı karşıyayız.

Hareket noktamızın bu belirginlikte olması, yerel se¬
çimlerdeki politikamızı da gün ışığına çıkarmaktadır. Ne

yapılmalı? Sorusuna yanıt bulmaktadır.

Biz YSK olarak, I-Kürdistanlı tüm ulusal demokra¬

tik güçlerin, yerel seçimler konusunda, ortak, ulusal bir po¬
litika oluşturmasını istiyoruz. Bunun için çalışacağız.
Bütün ulusal demokratik örgüt ve partiler, yerel seçimler

konusunda ortak bir politika tayin etmezseler bile, halfa¬

mızın çıkarlarını temsil eden bir program ve tüzükte anla¬

şan TEVGER güçleri ortak bir politika yaratma şartlarına

sahiptirler. Bu ortaklığın sağlanması için, bütün TEVGER

örgüt ve partilerinin çalışmalan, ortaklığın sağlanması

için, kendilerim zorlamalan gerekmektedir.

2 Bütün sorunlarda olduğu gibi, bu sorunda da ya¬

lın ulusal demokratik devrimci politika: Ulusal demokra¬

tik güçler olarak, kendimizi, her yönüyle ortaya

koyabilmemizdir. Öyleyse, yerel seçimler de, ortakça,
yurtsever kürtlerin aday olabileceği bölgelerin tayini yolu¬

na gidilebilinir. Bunun için, ortak çalışmalar organize edi¬
lir.

3 Ulusal Demokratik güçlere bağlı olmayarak or¬

taya çıkan, kendisim aday gösteren Kürt yurtsever adaylar

desteklenmelidir. Bu adaylar desteklenirken, hesaplı ve

«kitaplı da» olmak gerekir. Tutarlı olmayan, gelecek gün¬

lerde halka ve yurtsever harekete zarar verecek adaylar

desteklenmemeli.
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4 Burjuva platformunda da, 12 Eylül soması, Kürt

sorununa ilişkin olarak belirli değişikliklerin gündeme gel¬

diği gözden kaçmayan bir durumdur. Bu gelişmelerin iki

boyutu var: Bir boyut, Amerikana çevrelerle tartışmaya

gelen boyut. Diğer boyut, SHP içindeki boyuttur. Bize

göre, Amerikana çevrelerin tartışmalarım görmemezlik-

ten gelmemeliyiz; ama, bu alternatif tartışmayı dışlamahyız

da, karşı da çıkmalıyız. Diğer ikinci boyut, SHP içindeki

sol ve kurt yurtsever unsurlann gündemleştirdiği boyuttur.

Bu boyutun, halkçı kökenli olduğunu, fazla araştırmaya

gerek duymadan, gelişmenin özüne ve tartışan unsurlann

karakterine baktığımız zaman hemen tespit edebiliyoruz.

Durum bu olduğuna göre, bu gelişme, halkımızın ulusal

kurtuluş hareketinin lehine bir gelişmedir. Bu gelişmenin,

belirli boyutlarda, belirli düzeylerde ve belirli sınırlarla de¬

steklenmesi gerekmektedir. Yerel seçimler de böyle bir

platformdur. Başta Kürdistan olmak üzere, Türkiye gene¬

linde, bu eğilimin adaylarının desteklenmesi yoluna gidil¬

melidir.

5 Türk sol güçleriyle, Kürdistan'da ve Türkiye gene¬

linde, bağımsız devrimci, sol ve yurtsever unsurlann belir¬

li bölgelerde desteklenmesi yoluna gidilebüinir.

6 Hiçbir şey yapılmazsa, yapdamazsa: Halk düşma¬

nı ANAP partisine oy vermeme taktiği izlenir. Bu taktik,

yığınların politikleşmesini hızlandıracağı gibi, halklarımı¬

zın, kendi iradeleriyle kendi seçeneklerini bilinçle tayin et¬
melerini de gündemleştirecektir.

Biz, bu seçimlerin de, demokratik ve özgür bir ortam
da yapılmadığını biliyoruz. İşçi sımfı ve emekçi halfan çı-
karlanyla, Kürt halfanın ulusal/sosyal çdcarlaraı temsil
eden örgüt ve partilerin, seçimlere girmedikleri de bir ger¬

çektir. Ancak, Türkiye Sosyalist Partisi'nin seçimlere gir¬
me şansı olabilir di. Ne yazık ki, kurulduğu günden

itibaren, «leş kargalan» basma üşüşmeye başladdar! Alel

acale bir biçimde, kapatılması için anayasa mahkemesin¬

de dava açtılar. Bu kararla da kalınmadı, her türlü baskı

uygulamalarına da gittiler. Sosyalist Parti'nin bu hengame¬

de ve bu kadar yoğun basfalar alanda, yerel seçimlere gir¬

mek için, yasal imkanlarını yaratabildiğim de düşünmek

zordur..

Bütün düşüncelerin açıklanabüdiği, örgütlenebildiği;

bütün toplumsal kesimlerin özgürce ve demokrtik bir bi¬

çimde, istedikleri araçve gereçlerle, istedikleri biçimler al-

tında kendi temsillerini gerçekleştirebildikleri bir

toplumun özlemi, hepimizin özlemidir..

KÜRDİSTAN DEĞERLİ BİR YURTSEVERİNİ

DAHA KAYBETTİ

13 Ağustos 1988 günü, Diyarbakır'ın, «kurşun gibi ağır

havası»na; kadınlarımızın, kızlarımızın, anababalarunızm

gözyaşlan ve gençlerimizin öfkeleri bir kez daha katıldı.

Selami ÇELİK kardeşimiz, kalp krizi sonucunda, halfamı¬
zın saflarından, genç yaşlarından ayrıldı.

Selami ÇELİK, 1.1.1946 yılında, Kürt halkmuı, Maha¬

bad Kürt Cumhuriyetinin oluşumundan dolayı, büyük se¬

vinçler duyduğu ydda, Lice'de dünyaya geldi. O, yoksul bir

ailenin çocuğu, katliam yaşayan bir beldenin insanıydı.

Kürdistanlı her yoksul ailenin çocuğu gibi, O'da çok kötü

şartlarda gelişme şansına sahip oldu; Şeyh Sait liderliğin¬

deki kurt ulusal direnmesinin arkasından gelen katliamla¬

ra, gözyaşlarının ürettiği halk türkülerini, tarih bilgilerini

dinleyerek büyüdü.

Lice beldesi, yurtseverliğin ocaklarından birini oluş¬

turmakta. Bundan dolayı da, 1960'ler sonrasın da, Güney

Kürdistan'da gelişen ulusal demokratik hareketten derin¬

den etkilenen, o gelişmeleri yafandan izleyen bir kenttir.

Selami yoldaşımızın da, bu gelişmelerden etkilenmemesi

olanaksızdı. Onun içinde, çocuk yaşlarda dinlediği tarih

bilgileri, genç yaşlarında kapsandı bir senteze; yurtsever

yapılanmaya dönüştü. Kürdistan'ın kurtuluşu bilincinin

beyninde kapsandı bir düzeye erişmesiyle birlikte, örgütlü

mücadeleye inandı. Kısa bir süre, geleneksel ulusal eğili¬

min içinde, ona ilgi duyan bir unsur olmasına rağmen; aka¬

binde, devrimci, sol alternatif örgütlenmenin geliştirilmesi

için, tercihini yaptı. Saflarımıza, örgütümüze katıldı.

1973 yılın da, PTT memuru olarak işe başladı. Bir me

murun çok kısıtlı maddi olanaktan içinde, büyük fedakar¬

lıklar yapmaktan geri durmadı, durmazdı. Bütün gelişme¬

lerin ve olayların içinde oldu. Evli ve birkaç çocuk babası

olmasına rağmen, bir gençten daha çok, mücadeleye vakit
ayıran bir unsur oldu. Hiçbir zaman, çocuklarını ve ailesi¬

ni olanaksızlarından dolayı, çağdaş koşullara uygun yetiş¬

tirme olanağım bulmadı: Bu onu yddırmadı. Yöresinde,

hep sevilen ve saydan bir yurtsever oldu. O'da, yurtsever¬

lere karşı hep saygılı oldu. Dayanışmayı severdi. Dayanış¬

ma gereği, tehlikelere atılmaktan korkmazdı.

12 Eylül rejimi ile halkımızın basma tüneyen kara be¬

ladan, onunda kurtulması olanaksızdı. 1980 yılında, işin¬

den uzaklaştınldı. İlk planda sıkı aranmamış olmasına
rağmen, hareketimizin, 12 Eylül öncesi, kadroların eğitimi

için aldığı karara katdan bir yoldaşımız oldu: Belirli bir dö¬

nem, Doğu ve Güney Kürdistan'da peşmerge olarak mü¬

cadelesini geliştirdi, kendisini olgunlaştırmaya çalıştı.

Selami ÇELİK kardeşimiz, o yörelerde ZERDEŞT olarak

tanınırdı. Belirli bir dönem soma, yani eğitimini tamamla-

ddctan soma, ülkeye döndü. Ondan soma, yan firar bir

hayat yaşadı. Birkaç sefer gözaltına alındı, şiddetli içken-

celer gördü. Bu işkenceler altında, devrimci onurunu ve

halfamızın onurunu korudu. Yurtsever eylemliliğini süre¬

kli faldı, her şeye rağmen direndi

Onun anısını yatacak ve saygı duyacağız.
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