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KRÎZA KÖRFEZE LI ROJHILATA NAVÎN

Û LI DİNE DOM DİKE!

Rojhüata Navîn herêmeka gelek

tcvühev e û ji bona cîhanê jî gelek

girîng e. Bûycreke piçûk caran dibe

sedemê krîzeke mezin. Eğer ü vê

herêmê welatek bê daqultandin, ge¬

lek vckirîyê, ku ew a bibe sedema

krîzeke gelek mezin. Rastî jî di hes-

sesîyeta dengen ü Rojhüata Navîn,

dema ku di 2'î yê Tebax'a 1990'î de,

Dewleta Iraqê, êrişî welatê Kû-

weyt'ê kir û di çend saetan de xiste

dest û lepên xwe yên bi xwîn, di wan

saçtan da, di Rojhüata Navîn de, bu

bûyereka gelek girîng, derket qada

jîyana civakên Rojhüata Navîn. Di

cynî deme de bû sedema krîzeka

mezin. Di demeka kurt de, bi flheka

Kuveyt'e kriz kûr û fırehtir bû.

Ev krîza di çerçewa Rojhüata Navîn

de nema, ji bo cflıane jî, bû sedema

krîzeke girîng û fıreh bû. Piştî di-

duyê Tebaxê, di radyo, telewîzyon û

rojnamên hemû cîhanê de, pirsa

Kûweyt'ê, di dereca yekemin de,

cîyê xwc dîyar kir. Hemû nûçeyên

din yên dinê, di bin sîya nûçeya Kû-

weyt'ê de, ketin dereceka gelek

nizm. Elbetteki ev bê sedem nebû.

Pêwîste ku mirov li ser vê pirse bi-

çek kür raweste. Çimkî pirsa Ku¬

vveyle, bi gelê Kurd û tevgera gelê

Kurdistanê re jî, bi gelek nêzikî ve

girêdayî ye.

Iraq'ê Cima Kûweyt Xiste Dest û

Lepê Xwe?

Wek tê zanîn, Iraq û Kûweyt jî du

welatcn Ercban e. Bi taybetî jî, di

şcrê îran û Iraq'ê de, dostên hev ên
gelek nêzik bûn jî. Kûweyt'ê, di şerê

8 salan de, ji aliyê maddî ve, ji Iraq'ê

re gelek aükarî kiribû, ev aükariya

Kûweyt'ê bibû sedem ku Devvleta

îran'ê bi xurtî dijminatiya Kûweyt'ê
bike. Wek hemû cîhan jî dizana,

devvleta îran'ê gelek caran, gelek
vekirî û dervayî tixûbên diploma¬

siye, Kûvveyt tehdit kir.

Piştî rawestandina şerê îran— Iraq'ê
rastiyek derkete holê ku Dewleta

Iraq, ji dewletên cîhanê re gelek

dêyndare. Iraq ji Kûweytê jî gelek

dêyndar bibû.

Ew du dostên nêzik û di şerê Iran'ê

de aükariya hev bi xurtî kiribûn, ci¬

ma piştî demekê bûn dijminên hev?

Rastî, di vê dijminiyatiyê de sedem

çibûn? Eğer di dijminiyatiyê de, cû-

dabûna menşeya müet be, pêwîste

ku du müeten cüda û cüda bin. Wisa

neye, çimkî her du dewlet jî, dewletê

Ereban e. Wê demê, sedemên din

yên bingehî derdikeve pêş mirov. Di

rastiyê de jî vvisa ye.

Di tarîxê de, bi taybetî jî, di dewlet

buna Kûweyt'ê de, devvleta Iraqê, ji

sêri de nerazîbûna xwe dîyarkiriye û

devvleta Kûweyt'ê nasnekiriye. Goti-

ne ku, "axa Kûweyt'ê axa Iraq'ê ye".

Welatên rojava û bi taybetî jî ingiliz,
di pirse de tewambar kirine. Lê ew

îngilizên tewambar kirine, bi deste

wan devvleta Iraqê hatiye damezran-

din, beşeka Kurdistanê jî teslimi ew

devvleta xulam û monarşiya xwînrêj

kiribû. Demeka ku karbidestên Ere¬

ban û ên Tirkan, di şertan de piçek

guhêrandin çêbûye û karbidestan

piçek firsend dîtibin û muyên wan

dirêj bûne, statükoya Rojhüata Na¬

vîn hatiye bira wan. Di wê demê de

jî, karbidestan, ji mafên miletan re

hürmet kirin nanîne bîra xwe, her

demê xwastina ku ji aü ax, aborî û

devvlenmendî ve, nüfuza xwe, ü eley-

ha müeten din fireh bikin.

Gelek vekiriye ku piştî demekê ji bo

ku karbidestên Iraqê, menfieta xwe

di wê statûkoyê de dîtine, dev ji Ku-

veytê berdane û Kuveyt wek dewle-

tekê bi fennî qebûl kirine. Ev qebûl

kirina fennî ya Iraqê, tirsa Kuveyt'e

ji holê ranekiriye. Her demê Kuveyt,

ji Iraq'ê tirsiye. Di şertên dawiyê de,
Iraqê daxwaziya xwe ya kevn nanîbû

zimên. Lê berîya krize çend mehan,

ji bo Iraq dêynên xwe yên Kuveyt'e

nede, di bihayiya niftê de, ü hemberî

Kuveyt'e itiraz pêşve ajotin. Di vê

pirse de, dewletên Ereban bûne

navbeynçiyên wan. Dewletên Ere¬

ban yên xwediyê niftê civîn kirin, di

encama civîhê de, ü ser bihayiya nif-

tê ü hev kirin. Le ji bo Iraq'ê pirs

çareser nebû. Iraq'ê êrişî Kuveyt'e

kir, encama ku hemû cüıan dizane,

derket.

Çimkî Iraq gelek dêyndar bû, ji aüye

aborî de ketibû gelek tengasiyan.

Piştî şer evv tengasiya, yê bibûya se-

demên krîza civakî û siyasî, ü İnind¬

ir. Ji bo ku pêşiya vê bigre, çavsorî U

devvleteka vvek Kuveyt'e, xwediyê

nehêz kir. Bi vê xwast ku devvleman-

diya niftê ya dinê, ji sedî 40'î bigre

destê xvve. Wek tê zanîn ku ji sedî

20'ê nifta cîhanê di destê Iraq'ê de

bû, vê niftê edî Saddam Hüseyin û

civaka lejkerî, yek müyon lejker de-

bar nedikir.

Iraq, bi piştgiriya Yekîtiya Sovyet û

welatên Evvrupa û Emerîka, di sere

îran— Iraq'ê de, ji xeteriya ruxandi-

nê xelasbibû û heta piçek jî, ü hem¬
berî îranê xwedîye qezancekê bû.
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Lê hesabê Saddam'ê xwînrêj ne ew

bû. Dema ku dest bi şer kiribû, he-

viya vvî gelek mezin bû. Dixwast him

him evv tawîzên, di sala 1975'an de,

bi Peymana Cezayîrê dabûn îran'ê
şun ve bistîne: Li wira jî nesekine, U

ser Erebên ku ü îranê dijîn hukim
bike. Lê, di encama şer de evqas bi

serkevtî derneket. Lê ji şer jî tecrü¬

be girt, dema ku şer biqede, derbe-

ka mezin ü gelê Kurd û tevgera

Kurdistanê xist. Li Kurdistanê çe¬

ken kimyayı bi kar anî û U bajarê

Helepçê 5000 kes hate kuştin, bi he-

zaran kes birîndar bû û deh hezaran

Kurd jî, mecbur bûn ku koçî Tirkiyê

û îran'ê bikin. Bi hezaran gund û bi
dehan bajar hatin vata kirin. Axa

Kurdistana hate çol kirin.

Dema ku derbeka mezin ü Tevgera

Kurdistanê xist, ü hundurê Iraq'ê

muxelefeteka xurt nema, ew jî dihat

wê menayê ku U hemberî Seddam tu

engel nema bû.

Piştî şer hemû dewlemendiya Iraq'ê,

Saddam Hûseyîn da çek. Ji aüye çe-

kan ve gelek xurt bû û çeken nûklea-

rî çêkirin. Ji van karên Iraq'ê,

ecizbûyina Emerîka û welatên Roja¬

va destpekiribû.

Nêta Seddam Hûseyîn yên kolonya¬

lısı xurtbibûn. Har bibû, dixwast bi¬

be dewleteka mezin, axa xwe fireh

bike, li wir jî nesekine bibe serokên

Ereban. Wek baş tê zanîn, di seha

Ereban de, her demê serekatî bûye

pirseka girîng. Demekê Ebdûl Naşir

xwastibû bibe serekê Ereban. De¬

meke jî Kaddafî, Hafız Esad xwasti-

bû bibe serekê Ereban, niha jî gelek

vekirî Seddam Hûseyîn dixwaze bi¬

be serekê Ereban. Çimkî xwediyê

yek mflyor lejker e, di hundirê

Iraq'ê de bi kuştin û êrişan muxele-

fet temirandiye û ji xwe gelek gelek

bawer e...

Kê Iraq û Seddam Hûseyîn Xurt

Kir?

Rejima Baas'ê ji destpêkê ve, xvvedî

iddia sosyalizme, demokrasi û yekî¬

tiya Ereban e. Ji vê iddîayê jî gelek

fêde dit. Di hundirê welêt de, kom¬

ünist û sosyalîstan dem û dem gelek

bi xurtî aükariya wan kir. Li derva jî,

dewletên ku ji xwe re digotin em so¬

syalist in, bi taybetî jî Yekîtiya Sovy¬

et û Kûba'yê bi xurtî aükariya vvan

kir. Ji dervayî van jî, hêzên sosyalist

yen ü dhanê ku ji bo ku zehmetkeş

hukim bigrin dest xwe têkoşîn didan

piştgiriya Iraq'ê kirin.

Lê dema ku sosyalist û pêşverûyan,

aükarî û piştgiriya Iraq'ê dikirin,

Iraq'ê gelek bi rehetî welatparêzên

Kurd, peşverû, komünist û sosyalî-

stên Ereban dikuşt. Heta dema ku

Kurd dihatin kuştin, evv şablonîzm û

dogmatîzma di nav tevgera çep de,

bibû sedem ku qismek hêzên Kürdi¬

stan'a jî piştgiriya Iraq'ê bikin; pro¬

paganda rejima Baas'ê ya

kolonyalîst û nıjadperest û faşizan

bikin.

Rastî jî ji bo tevgera sosyalist, ne ku

bes di dema Baasê de, berîya wê jî,

pirsa rejime burjuwaziyê piçûk yên

faşizan, nîjadperest bûye pirseka ge¬

lek girîng û xeter. Encamên bîrûba-

weriyên gelek şaş, sosyalist, mecbur

bûne ku piştgiriya xwînrêj, nîjadpe¬

rest û şovvenîstan bikin. Ji bo vê jî,

Kemalizm, Nasirîzm û Baasîzm xe-

lat hate fehm kirin û îro jî evv şaşiya

dom dike. Emê, ü rezen peş, ü ser

vê pirse piçek ravvestin.

Ji aüye siyasî ve, tiştekî vekirî heye,

ku di bin pêşengiya Sovyet'e de vve-

latên sosyaüst, Iraq xurt kirin. Çin jî

devvletaka ku Iraq siyasîyên xurt ki-

riye. Di şertên şerên îran—Iraq'ê
de, girêdayî gelek sedeman (ku yek
sedem welatên Rojava û Emerîka ji

îran'ê ditirsiyan û îran'ê vekirî jî ji
Emerîka re dijminî dikir) dewletên

Ewrupa û Emerîka'yê jî aükariya

Iraq'ê kirin. Ji dewletên Evvrupê bi

taybetî jî Fransa'yê û Elmanya'yê

çekên gelek xurt dan Iraq'ê. Wê

wextê di aükariya xwe de dewletên

Evvrupa û Emerîka gelek kêfxweş

bûn. Çimkî çekên xwe difrotin, pere

qezenç dikirin û hevî dikirin ku di

Rojhüata Navîn de Iraq'a ji bona

vvan bibe jenderme. Lê hesap rast

derneket. Piştî ku Iraq'ê Kuveyt girt

û ühek kir, Seddam Hûseyîn ji aüye

vvan de, bi megalomani û bi dîktato-

rî hate bi nav kirin. Ku ji berê de jî

rastî ev bû.

Gelo cima bi taybetî Emerîka û

Dewletên Ewrupa'yê reaksoyeneke

Mezin Li Dijî Iraq'ê Dîyarkirin?

Wek tê zanîn, piştî ku Iraq kete Ku¬

veyt'e, ji her dewletê zêdetir Emerî-

ka'yê reaksîyoneke mezin nişan da.

Bi xebata Emerîka ev reaksiyona, ü

hemû dinê belav bû. Di despêkê de,
qismek dewletên Ereban jî dijiyatî

dîyar kirin. Bi lezûbez Koma Müe-

tan civîya, U hemberî Iraq'ê bîfyarên

gelek hışk girtin û bi tevayî bîryara

ambargoya aborî hate girtin. Piştî ku

Iraq'ê Kuveyt îlhek kir, Koma Müe-

tan bîryarên xwe hişktir kir. Biryara

ablûkayê jî girt. Ji vê rojê vir ve jî,

Krîza Körfeze kûr dibe..

Evv reksîyona hişk û xurt ji bo çibû?

Di axiftina Bush de, sedemê vê ge¬

lek vekirî tayê dîyarkirin. Bush dibê-

je ku, "di herêma niftê de menfeata

me û welatên Rojava heye. Menfea¬

ta me ya aborî girêdayî wê mintiqe

ye. Ji bo vê jî em izne nadin ku mi¬

rovekî nexweş û çavsor U wê herême

hukim bike û ji bo me bibe tehdîde-

ka rojan e."

Bi kurtî reaksiyona Emerîka û We-

latên Ewrupa'yê, ne ji bo mirov û

müete Kuveyt'e ye, ne jî ji bona ma-

fên mirovî, ji bo aşitîyê ye. Reak¬

siyona vvan, ji bo menfeatên wan yên

aborîyê ne. Evv dewletên ku Iraq û

Seddam Hûseyîn ter û har kirin, bes

nebûn sedem ku Seddamê har müe¬

te Kurd qir büce, bûn sedem ku Sed-

damê dagirker, müete Ereb jî qir

büce û daqultîne. Êrişa Iraq'ê U ser
Kuveyt'e, ya jî U ser vvelatekî din yên

Ereb, di dema dirêj de, xizmetî siya¬

seta emperyalist dike û di nav müete

Ereban de, dibe sedemê beş bûne.

Wek tê zanîn, ku tu dema, müete

Ereb jî, girêdayî siyasetên emperya-

lîstan û karbidestên kevneperst yên

Ereban, di nav xwe de nebûye yek.

Le berîya êrîş û üheka Kuveyt'e, di

nav dewletên Ereb de gelek nermayî

çêbûbû, dewletên Ereban hevvü di¬

dan ku di nav xwe de yekîtiya xwe
xurt bikin. Lê piştî dagirtin û üheka

Kuveyt'e, di nav Ereban de nekokî

xurt bûn, di nav xwe de dîsa bûn be-

şên cüda û cüda. "Yekîtiya Ereb" di

nav xwe de bi hev ket Wisa xweyayê

ku her ku wext derbas bibe, evv ne-

kokiyên nav Ereban, kûr û zêde di¬

bin. Ew kes û hêzên ku Wek Doğu

Perînçek û Kovara Yûzyü, di vê de¬

me de, Yekîtiya Ereban ji nijkavan

diparêzin, gerek baş bizanin, ku bi

piştgiriya êrişa dagirkariya Iraq'ê û

bi birakûjiya Ereban, xizmetî yekî¬

tiya müete Ereb nakin û bes xizmetî

kür bûyina nekokîyên nav Ereban

dütin.

Di vê xalê de, revvşa Tevgera Filistin

gelek girîng e ku mirov ü ser ravves-

te. Tevgera Filistin, di üheka Ku¬

veyt'e de, piştgiriya Iraq'ê kir. Evv



He|mar24 Yçk&iysSasyaBa %%&%

tevgera ku ji bo heqiyê û ji bo mafên

gelê xwe têkoşîn dide: Bi vê siyesata

xwe di sinifê de ma: Bi vê siyaseta

xwe dîyar kir, ku "kî xurt be, emê ü

cem vvan bin." Ji bo vê siyasete jî,

b'û sedema nekokîyên welatên Ereb.

Evv welatên ku ji vvan re bi xurtî aü-

karî dikirin, xweyayê ku yên alikariy-

ên xwe peşva bikşînin. Evv devvlatan

reyên xwe di vî vvarî de jî gelek ca¬

ran dîyar kirin.

Tevgera Filistin difikirê ku dema ku

Seddam xurt bibe, yê erişe bibe ser

îsraü'e û Cûhûyan (Yahûdan) ji ho¬
le rake, dewleteka FUîstînê pêk bê.

Bila Tevgera Füîstîh baş tê bigêhe,

ku tu hêz nikare îsraü'e ji hole rake,
şertên cîhane û hessesiyata dengan

jî îcazê nade vî tiştî. Eğer ev xeyela

bi serkeve jî, Seddam Hûseyîn iznê

nade ku devvleta Filistin çêbibe.

Çimkî evv bi dixwazê, ku bi zorê mi-

letê Ereb, di yek dewletekê de bici-

vîne û evv bi xwe jî bibe sorekê vvê

dewletê; û dema xwast jî, êrişê bibe
ser dewletên cîfan û cîhanê..Ew jî

derdixe hole ku xeyalê mirovê nex-

weş Seddam Hûseyîn hîn firehtire.

Lê xweyayê ku bi êriş û üheka Ku¬

veyt'e vvî jî davviya xwe hezir kir..

Di Krize de Tirkiyê, îran û Suriye..

Ev devvletan, dewletên ku Kürdistan

di bin deste vvan de ye. Di Rojhüata

Navîn de jî, xwediyê hêzêka mezin û

rolekê ne. Di krîza Körfeze de, ev

devvletan dixwazin cûre û cûre rol

bilîzin. Le ji bo van her sê devvletan

jî du tiştên girîng û mişterek hene.

Evv tiştên girîng û mişterek ev e :

Her sê devvlet jî, naxwazin ku devv¬

leta Iraq'ê xurttir bibe û nüfuza xwe

ya siyasî, aborî xurt û fireh büce. Ya
duyemîn, her sê devvlet jî, difikirin

ku piştî çare serkirina krîza Körfeze,

dûr nîne ku statükoya Rojhüata Na¬

vîn bê guhêrandin. Dema ku statü¬

koya Rojhüata Navîn be

guhêrandin, nabe ku müete Kurd

bibe devvlet.

Devvleta Tirk vê daxwazê xwe gelek

eşkere dibêje, lê dewletê din ev dxa-

vvaza xwe hîn vekirî dîyar nekirine.

Le gotinek heye, "gundê xweyayî

rehber naxwaze."

Devvleta Tirk ji bona vê jî, çi di çer-

çevva biryarên Koma Müetan de bi

awayê aşitî û çi jî di şertên şer de,

dixwaze ku siyaseteka aktîf û xurt

bimeşîne. Ji destpêkê heta îro sîya-

setên ku ji alîyên devvleta Tirk ve

hatine meşandin jî, vî tiştî gelek ve¬
kirî dîyar dike. Ji gel vê, bi Emerîka

û bi welatên Ewrupa'yê re, dema ku

ji bo pirsa Körfeze danûstandin di¬

ke, gelek vekirî siyaseta xwe di pirsa

Kurd û Kurdistana de dîyar dike.

Encama vê siyaseta Devvleta Tirk,

Emerîka û dewletên Evvrupa her çi-

qas fêda vvan, di danûstandinda

Kurdan de heye jî, vekirî vî tişti ni¬

karin xweya bikin û bi Kurdan re

danûstandıne bikin. Heta dema ku

Seroke Yekîtiya Niştimanî Kürdi¬

stan çûbû Emerîka, berpirsîyarên

Emerîka yên xarîcî dîyarkirin, ku

vvan evv nevexawendine.

Di destpêkê Krîza Körfeze de, devv¬

leta îran qezancên konkrêt girtin.
Iraq'ê ji bo ku devvleta îran nötr bi¬
ke, ya jî bikşîhe cem xwe, flan kir, ku

ew şertên peymana bi navûdeng,

Peymana Cezayîrê qebûl düce. Wek
tê zanîn, ji bo vê peymanê di nav-

beyna îran— Iraq'ê de 8 sal şer çebi-
bû. Di vvî serî de, gelên Iraq û îran'ê
gelek feleketê mezin dîbûn û vvela-

tên Ereb, Ecem, Ereb, Ezerî û Be-

lucFyan vvîrane bibû.

Lê Seddam Hüseyin'e har, ji bo ar-

mancên xwe yên qirêj, di gavekê de

şertên îran'ê qebûl kir. Feqet gelê
Ereb jî, nikarî ku tu hesab bipirse,

nikare bipirse jî. Çimki tade, zUûm,

kuştin û bi tevayî barbarîya rejima

Baas, iznê nade vî tiştî. Ya jî serîyê

xelkê bi tiştên genî hatina dagirtin.

Rojnamevanên Tirkan û Dewletên

din jî dema ku diçin Iraq'ê, evv teza¬

hürata ji bo Seddam dibînin, digên

wê qenaatê ku gel ji Seddam gelek

hez düce. Elbet kesen ji seddam jî

hez dikin hene. Lê evv hezkirina ça-

wa derketiyê û sedemê wê cine ge¬
rek mirov ü ser bisekine. Eğer bi

van pîvanan mirov ü pirse binêrê,

gelê Elman jî, ji Hîtler hez dikir!!.

Xweyayê ku ev hezkirina, hez kiri-

neke din e! Hevvceyî lêkolînê ye. Le

her dflctatorek, di demekê de, piştgi¬

riya gel digre.. Gelo dflctatorên fa¬
şist, ji bo Hîtler, Mussoünî, Franko

û heta diktatöre "sosyaüst", ji bo Sta-

lînjîvvisanebû?

Suriye, demeka dûr û dirêjê, ku bi
Iraq'ê re di nav nekokiyan de ye. Su¬
riye, bi xurtî piştgiriya biryarên Ko¬

ma Müetan düce. Hêzên xwe yên

lejkerî şandin herêma krîzê.

Siyesata Tevgera Çep Ya Tirkiyê

Di siyaseta tevgera çep ya Tirkîyê

de, ji bo pirsa Körfeze çend bal dik-
kata mirov dikşîne. Lê di hemû hê-

zên çep de, di pirseke de be

mûneqeşe yekîtiyek heye. Pêwîste

ku di destpêkê de em vê diyar bikin.

Evv yekîtî jî ev e: Tu hêzên çep yên

Tirkiyê, naxwazin ku ü Rojhüata

Navîn şerek derkeve. Dibêjin ku "ev

sera şerekî neqe û yê zirarê bide

Gelê Bindest û bi tevayî tevgera şo¬

reşger, demokrat û sosyalist."

Qismek hêz dibêjin, ku hêzên empe-

ryalîst êrişî Rojhüata Navîn dikine,

pêwîste ku em ü dijî van rawestin.

Ev hêzan, êrişa Iraq'ê û neheqiya

Iraq'ê nabîhine.

Qismek hêz jî dibêjin ku, em piştgi¬

riya êrişa Iraq jî nakin. Lê êrişa hê-
zên emperyalist U ser Rojhüata

Navîn xetertir e, ji bo vê jî pêwîste

ku em U dijî hêzên emperyalist ra-

vvestin.

Gor reya me, her du bal jî, êrişa

Iraq'ê piçûk dibînin û bi şablonên

diho ü pirsan dinerine. Evv jî, ji bo

gelê Tirkiyê û ji bo tevgera Çep ya

Tirkiyê bê şansiyeke mezin e.

Kovara Yüzyil û Doğu Perinçek-

Di pirsa krîza Körfeze de, nêrînê

kovara Yûzyü û Doğu Perinçek ge¬

lek balkêş in û di nav xwe de xeteriy-

ên gelek mezin dîyar düce. Pevvîste

ku mirov ü ser van reyan ravveste.

Kovara Yûzyü di destpêkê de, pişt¬

giriya devvleta Iraq'ê kir. Û gelek
vekirî got ku "em di vî serî de teref
in, him jî bi devvleta Tirk ve gerek

em teref in!." Ji bo vê jî şîyara xwe

dîyar kir û got: "Di Krîza Körfeze

de, ciyê Tirkiyê li cem Iraq'ê ye."

Dema ku mirov hur ü vê nêrînê bi¬

nere, pirsa YûzyU'ê ne bi menfieta

karker û gelen Rojhüata Navîn re

ye. Pirsa vvan, pirsa nav devvleta ye.

Çimkî gora vvan, dinê du beş e. Be¬

şek Bakûr e û beşek jî Başûr e. Beşa

Bakûr, ji dewletên devvlemend û

emperyalist teşkfl dibin. Beşa Başûr,

dewletên paşve mayî, bindest û feqîr

in. Dina Bakûr êrişî, dina başûr di¬

ke, gerek ciyê me U cem "dina ba¬

şûr" be. Bi kurtebehsî ev teoriya, ji

bo sosyaüsten Kurd û Tirk; ji bo so-

syalîstên cîhanê jî ne biyanî ye. Em

hemû dizanin, ev toriya, "Teoriya Sê

Cîhanê" ye. Xweyayê ku di dinê de
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gelek gûhêrandin çêbûne, lê di takı¬

ma Yûzyü- îkîbîn'ê de tu tişt neha-
tiyê guhartin.

Gora Teoriya YûzyU'ê rojeka be, ku

ji bo menfeatên millî yê ü cem devv¬

leta Tirk jî cî bigrin. Rastî jî herkes

bi pirse, ku gelo di rojên ne dûr de,

ev takimê vvisa nekiribû?. Vekirî wi-

sa kiribûn: Menfeata mülî parasti

bûn. NATO parasti bûn. Li hemberî

"terorê" derketin, hêzên şoreşger îx-

bar kiribûn. Ev reyên xvve, di kova-

rên xwe de û ü hemberî dadgehên

rejima 12'ê flonê jî gelek vekirî pa-

rastibûn..

Lê nêrina YûzyU'ê ü vvira nesikinî.

Bi reyên Doğu Perinçek, gelek devv-

lemendtir û kûrtir bû. Doğu Perin¬

çek, di hejmara sisê ya sala 1990'î,

YûzyU'ê de, bi navê "Prusya LI Ku

Re Ye?" nivîsandinek, lêkir. Pêwîste

ku her şoreşger, demokrat û sosya¬

üst bixwîne. Ev nivîsandina, ji bo

mafên mirovî û ji bo damokrasiyê û

ji bo mafên müetan gelek pîvanên

nexweş û enteresan dîyar düce.

Doğu Perinçek, yekîtiya müete Ereb

diparêze. Rastî vvek prensip tiştekî

baş e. Lê tiştê girîng evv e, ku yekî¬

tiya müetan û yekîtiya müete Ereb

çawa pêk bê. Gora Doğu Perinçek,

bi zorê jî dibe. Çimkî müete italya û

Elmanya jî vvisa pek hatiye.

Xweyayê ku barbariya û neheqîyên

di tarîxê çêbûne, ji aüye D. Perin¬

çek ve tê parastin. Gora vvî, neheqî,

barbarı, işgal û zor jî encamên baş

dide. Eğer vvisa bê fikirandin, Li El-

manya'yê faşizme û erişen vvê U ser

Ewrupa'yê di encamê de, demokrasi

û sosyalizm dendst. Gelo vvê demê

mirov dikare Faşizme biparêze?

Di şertên taybetî de, gora D. Perin¬

çek, flhek kirina Kuveyt'e ji bo yekî¬

tiya müete Ereb destpêkê û tiştekî

baş e. "Kuveyt ne müeteke û devvle-

teka bi deste emperyalîstan çêbûye."

Eğer evv reya rast be, Irak jî nemile-

tek e: Çimkî devvleta Iraq'ê jî bi aü¬

kariya îngüizan û emperyalîstan
çêbû.

Ji bo ku D. Perinçek, di êrişa Sed¬

dam de, destpêka yekîtiya müete

Ereb dibîne, dibê ku pêwîste mirov

piştgiriya Seddam Hûseyîn bike.

Heta D. Perinçek ü vvira jî nasekine,

nêrinê xvve peş ve dibe. Dibêje ku,

"xwaziya Iraq bikariba Suriye, Suudî

Erebîstan, dewletên din yên Ereban

jî, ji hole rake, müete Ereb bike

yek." Tabîî ji bo pir şerm nebe, dibê-

je ku "ew tişta bi deste Suriye jî bibe

baş dibe." Lê dema ku mirov nivî-

sandinê bi giştî dixwinî, baş didege-

hî, ku düe D. Perinçek zêdetir bi

seroke mezin Seddam re ye!!. Çimkî

ruhiyeta meranı, Kemalist! û ittihat

terakkîcîtî zêdetir di vvî de dibîne.

D. Perinçek dibêje ku zor ji bo müe-

tekî dikare derbas bibe, lê müetekî

din nikare U ser müetekî din zor bi¬

ke û teva xwe bike. Lê tixûbê vî tiştî

U ku re destpêdike û U ku biqede

nayê dîyar kirin. Lê tiştekî vekirî

heye, devvleta Tirk dikare bi heza

xwe ya lejkerî Turkmenîstanê, heta

Ezerbeycanê û cîyê ku Tirk lê dijîn

bi zorê bigre û flhek bike. D. Perîh-

çek vî tiştî meşru dibîne. Xweyaye

ku D. Perinçek ji zora Tirkiyê ya ü
Qibrisê jî gelek gelek memnun e!

Çimkî, nêrînên D. Perîhçek raster-

ast tetbflcî jîyanê bûye û U Qibrisê jî

Tirk dijîne, Hukumeta Ecevît, ji bo

ku vvan Tirkan xelas büce û beşek er-

da Qibrisê bigre, erişi ser xelkê

Qibris'ê kir. ê nêrînên nû, D. Perîh¬

çek ü hemberî Devvleta Tirk, ji bo

nêrînen xvve yên diho, pêwîste ku

xwe rexne büce.

Elbet dema vvisa be, Kurd jî dikarin

bi zorê be jî bibin yek müetekî. Le

hezar mixabin, Kurd bi deh salan e,

ku bi düsozî û bi dUxwazî yekîtiya

xwe çekin, D. Perinçek ne hîn ü ser

hukime jî, U dijî vî tiştî derdüceve.

Dibêje ku pêwîste ku pirsa Kurdan

di çerçevva Misak î Mflü de bê hal

kirin. Li dijî devvlet buna Kurdan

derdüceve. Xweyayê ji niha şun ve,

D. Perinçek yekîtiya müete Kurd û

devvletbûyina müete Kurd biparê-

zeü Em dengekî dibîzin û dibêje,

"gelo di wê pirsê de, 'lê belê' heye û

şertên taybetî hene"..

Gora reyên D. Perinçek, mirov U

pirsên din jî binere, gelek tişten en-

terasan derdikevin. Karker, di nav

xwe de; sosyalist jî dinav xwe de ta-

kimekê teşkil düce. Gelo evv demê ji

bo yekîtiya vvan jî, mirov dikare zorê

bi kar bîne!!. Rastî dema ku enca-
mên vê mentalîta seqet rêz bikî, ge¬

lek tiştên xeter derdikevin qada

jîyanê..

Nêrîna me evv e, pratik û tarixa de-

mokrastîyê jî dîyarkiriye, ku bi zorê

ne müet dibin yek û ne jî tiştekî din.

Yekîtî di çi pirse de be jî, encax û

encax bi daxwaziye dikare pêk bê.
Krîza Körfeze jî ew tişta îspat kir.

Berîya krîza Körfeze, müete Ereb

neziktirî hev bû, di vê merhelê de,

yekîti û peyvendiyên Ereban kete

krîzeke mezin, organizasyona vvan

ya mişterek, "Yekîtiya Erep" II ber

belav bûyîne. Tevgera FUîstîn ü be-

remberî xeteriya, bê par bûyina pişt¬

giriya devvlet û müete Ereb e..

Reyên D. Perinçek evqas nînin. D.

Perûıçek ji bo ku Iraq, U hemberî

emperyalîstan serekiyê ji welatên

feqîf û yên Başûr re düce, ji bo vê jî

dibêjê ku gerek bê destek kirin.

Eğer U tebloya cflıane binerin emê

vekirî bibinin, ku evv reya ne rast e.

Çimkî hemû dewletên Feqîr û paşva

mayî jî, U dijî Iraq'ê û kirinên wê ye.

Sedemekî din jî dîyar düce. Evv se¬

dem jî evv e: Bes Iraq dikare ü hem¬

berî devvleta süper ya Emerîka

ravveste. İnsan rastî baş tê nagflıe ku
evv devvleta xulam ya girêdayî devvlet

a süper ya Sovyetê bû, îro bi serbix-

vve û bi serfirazî U dijî vvan dewletên

süper derdüceve? Çend sal berê jî,

ji bo ku Yekîtiya Sovyet bi xurtî ü di¬

jî Emerîka derdiket, gora D. Perin¬

çek xeter û dijminên serek dihate

naskirin. "Gel ayikla bu pîrîncîn taşi-

ni"...

Xweyaye ku bi gelek aüyan ve, taki-

ma YûZYIL'ê angajeyi Iraq'ê bûne,

ku ji bona demokratflcbûna Seddam

îspat bikin, çûn Iraq'ê, ü hükmî—

zatiya Seddam ya daye Kurdan jî ge-

rîyan û di kovara xwe de nivîsandın.

"Xwedê davviya vî karî bi xêr bîne!"

Pêwîste Ku Kurd Çi bikin?

Daxwaziya Gelê Kurd û Tevgera

Rizgarîxwaz ne şer e. Gelê kurd û

Tevgera kurd baş dizane, ku dema

ku di Rojhüata Navîn de di van şer-

tan de şerek bibe, Devvleta Tirk jî

beşdarî vî serî dibe. Wê demê jî, şer

ü ser axa Kurdistanê domdike û ji

bo vvelatê me û gelê me dibe feleke-

teka mezin.

Dîsa gelê me û Tevgera Rizgarîxwaz

dixwaze ku rejima Baas—Seddam

bêye feüşandin. Ev daxwaza gelê

Kurd û Tevgera Kurdistanê, bi krîza

körfeze re derneket rojev a müete

Kurd. Müete Kurd bi deh salan e ku

ü dijî devvleta Iraq'ê şerê xwe yê he-

qî; yê mafên netevvî û demokratik

domdike.

îro di hundirê Iraq'ê de, ji bo paşve
kişandina devvleta Iraq'ê ji Kuveyt'e
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û heta ruxandina Seddam, hêza

bingehî û ya rêxistinî, heza Gelê

Kurd e. Pêwîste ku hemû hêzên de¬

mokrat, pêşverû û hêzên dixwazin

rejima seddam biruxmin, piştgiriya

Gelê Kurd bikin.

Kurd jî pêwîste ku sîyaseteke gelek

fireh, aküdane gerek bimeşîne; hin

bi xurtî büceve nav heziriya rêxistinî,

leşkerî. Dîsa pêwîste ku Kürden he¬

mû beşên Kurdistanê nezücî hev bi¬

bin, ji bo ku siyesateke mişterek

bimeşînin, organîzeke taybetî û pey-

vendîyeka xas ava bikin.

Iraq'a kolonyalîst dixwaze ku şerê

xwe yê neheq büce şerê Misümanan

û Xiristiyanan. Ev lîstikeke gelek

mezin e. Pêwîste ku gelê me li hem¬

berî vê lîstikê gelek şfyar be. Nekeve

nav lîstikên Seddam'ê xwîhrêj.

"DİYARBAKIR - HAPİSHANE RAPORU" İLE

NE YAPILMAK İSTENİYOR?

"Diyarbakır Hapishane Rapo¬

rumun birinci cüdi yayınlandığı za¬

man, kendi sorumluluğumun

şuurlarım iyi tayin ederek, kısa bir

cevap yaa yazmak zorunda kaldım.

Yazımda, yurtsever insan, çevre ve

örgütlerle ilgili bir yığın çarpıtma,

yalan ve iftiraların olduğuna açıkça

işaret ettim. Ügüi yurtsever insanla-
nmıan; çevre ve örg^tierimizin de

bu konuda duyarlı davranarak, tu¬

tum takınmalarının gerekliliğinin bir

görev olduğunu da düe getirmiştim.

Ne yaak ki, "Rapor"un İkinci cildi¬

nin yayınlanmasının üzerinden de

uzun bir zaman geçmiş olmasına

rağmen, bu konuda atılmış herhangi

bir adım görülmedi. Rapor'un ikinci

cüdini de okuduktan soma, bu duy¬

arsızlığın, rapor sahibi unsurlan ve

siyasi çevreyi çok cesaretlendirmiş

olduğunu gördüm.

Bu konuda, "duyarlı olunması gere¬

kir" doğrultusundaki çağnmı yeni-

üyorum. Yoksa gelecek

dönemlerde, Rapor'daki bir yığın

çarpıtma ve miralar doğru kabul

edüecek; bununla da, tarih demlen

olay, bir cephesinden yara alacaktır.

Yekiüya Sosyalist Dergisinin 15.

sayısında yazmış olduğum yaanın

son paragrafında şunlan yazmıştım:

" 'Rapor'u incelediğim zaman, ka¬

ramsa! ve karmaşık bir tablo ile

karşılaştım. Rapora, eski gelenek¬

sel, çarpık, bilimsel ve demokratik

olmayan; dürüstlükle yalandan

uzaktan ilişkisi olmayan değer yar¬

gılarının egemen olduğunu tespit

ettim. İşin bu kadarla sınırlı olma¬

dığını, eski tanıdığım kafa karışı¬

klığına sahip arkadaşların,

kafalarını daha karma karışık

hale getirdiklerini gördüm. Bu ge¬

lişmenin iç açıcı bir gelişme olma¬

dığını biliyorum: Gelecek

kuşaklara, olumlu bir şeyi aktarma

güc ve yeteneğinde de olmadığını

çok iyi biliyorum. Dilerim ki, arka¬

daşlar kendilerine dönüp değerlen¬

dirirler, kendilerini değiştirmeye

çalışırlar." (S.25-26).

Rapor'un ikinci cüdini okuduğum

zaman, rapor sahibi unsurlann so¬

runlan daha da karma karışık ha¬

le getirdiğini rahatlıkla tespit ettim.

Aynca, benim yaamda ve siyasi
yurtsever çevrelerden sözlü bir bi¬

çimde yapdan uyanların hiç bir etki

yapmadığım da, yaalanlardan ra¬

hathkla çıkarabUdiim.

Bu noktadan soma da, rapor sahip¬

lerine, "aUah yolunuzu açık etsin"

demeye yine de gönlüm elvermiyo-

rum. Sorunla, biraz daha uğraşma¬

nın gerekü olduğu inancımı

tazeledim. Üstelik Rapor'un ikinci

cüdini, kesin olarak üçüncü ve rapor

sahiplerinin ifadesiyle "belki" de

dördüncü cüt takip edeceğine göre,

söylenecek iki cümleciğin büe yarar¬

lı olabüeceğinı düşünüyorum!!.

Rapor'un birinci cüdine üişkin ge¬

nel tespitierimin, ikinci cüde üişkin

de geçerfi olduğunu belirtiyorum.

Bunun için de, birinci cüde üişkin

genel yaklaşım planında söyledikle¬

rimi burada tekrarlamaya gerek

görmüyorum. Bu yaamda, raporun

"önsöz"ünde söylenenlere ve rapo¬

run yine beni ügüendiren, açığa çı¬

karılması gereken önemü ve hassas

konulan da içeren "M. Elma ile gö¬

rüşme ve I. Kaypakkaya'nın 71. dö¬

nemi durumu üzerine

değerlendirme" bölümüne üişkin

olarak düşüncelerimi açıklamaya

çalışacağım.

önsöz'de Ne Deniliyor, Kimler He¬

defleniyor?

Rapor sahiplerinin kafalarının kar¬

ma karışık olduklarına şüphe

yok. Aynca, sorun sadece kafa kan-

şüchğı üe sınırlı değü. Raporun sa¬

hipleri, aynı zamanda, kendi
içlerinden güvensizlik ve endişe taşı¬

dıklarından, açık davranma cesare¬

tini gösteremiyorlar. Tabi ki, yer yer

açüc davranmış görünüyorlar. Bu

düzeylerde büe, iyi bir analiz yapılır¬

sa, açıklığın olmadığı görülür. Zaten

rapor sahiplerini güden psikolojinin

ve ruh halinin bundan başka bir so¬

nuç doğurması da olanaksız.

Rapor saWplerinin cesaretsizliği ve

açüc olmamaları, ikinci cüde yazdı¬

ktan önsözde de kendisini rahathkla

açığa vuruyor. Önsöz'de, bir yığın
beylik taflann ve rapor sahiplerinin

kendüerininde "ne anlama geldikle¬

rini" bilmedikleri kelimelerin arka

arkaya sıralanmasından sonra, belir¬

siz hedefe atışlar yapıyorlar ve şöyle

diyorlar: " 'Devrimcüeri sömürgeci

burjuvazi karşısmda' kim deşifre

ediyor? Bunlar ucuz eleştirilerdir..

Binlerce Kürdistanh kadroyu burju-
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vazi önünde ahtapot gibi yere serip,

her yanı üe ele vererek, yalnız ve ça¬

resiz bırakıp kaçan siyaset 'üderle-

ri'nin, bütün acdan üe yaşanmış bir

süreci elbette gizlemek istemeleri
doğaldır.. .Bu siyaset cambazlarının,

cezaevi yaşamım yorumlamaya büe

haklan yoktur. Deşifre edüen kim¬

dir? Yoksa, sömürgeci burjuvazinin

karşısmda yapılmış pisliklerin göste¬

rilmesi mi istenmiyor? Sömürgeci

burjuvazi tarafından bilinmeyen mi

var? Türk ve komşusu baa devletle¬

rin İstihbarat Servislerinin arşivle -
d ağana kadar dolu değü mi?

Gelecek nesiller için mücadelenin

yeni dönemi için, bunlar kullanıl¬

mayacak mı? Deve kuşu gibi kafanı-

a kuma gömmeyin baylar.. "

Yine devamla, önsöz'ün bir yerinde

"buyrun bunlan tartışalım" gibi

beylik bir laf daha eküyorlar. Ama

Önsöz'de söylenenleri kimler için,
hangi "baylar" ya da "bay" için Ueri

sürdüklerini de açıklamayı doğru

görmüyorlar.

Benim bilebildiğim, Rapor'a karşı

olarak yaalanlar çok fazla değü.

Yaah eleştiri denüebüinecek yaa,

benim, Yekitîya Sosyaüst'ın 15. sayı¬

sında yazdığım yaadır. Bunun dışın¬

da, PKK yayınlarında, rapor

sahiplerinin mantıklarını da yüz kat

geride bırakan, yığınla söylenmiş
küfür, itham, tehdit var: Elbetteki

aynı yazılarda, en ters yazüarda büe

görülebüen birkısım doğrular da

var. Buna ek olarak, yurtsever unsur

ve kesimlerin sözlü düe getirdikleri

görüşler ya da eleştiriler var.

Rapor sahipleri, açık davranıp, kim¬

lerle ilgiU belirlemelerde bulundu¬

klarını yazabilirlerdi. Fakat bu

"birüeri"nin işine gelmiyor. Çünkü

raporun mucitlerinden "birkaçı", ar¬

şivler eşelendiği zaman, karh çık¬

mayacağım büiyorlar. Tarih ve

arşivlerin eşelenmesi demek,

mahkeme tutanaklarının, polis ifa¬

delerinin v.b.'nin açıklanması de¬

mektir. O zaman da, "takke düşer,

kel görünür." Elbette, "kel" in de

gösterilmemesi için, olmadık ma¬

drabazlıklara başvurmak zorunda

kalınır.

ikincisi, bu "görevi" yerine getirir¬

ken, telaşlanmalarına gerek yoktu.

Elbette ortada olan sorunlan tartış¬

mak, sebepleri üe birükte sorumlu¬

larım da açığa çıkarmak gerekir.

Ama rapor sahiplerinin telaşlılığı,

bilimsel davranış içinde olmamama-

lan ve kendüerini güden suçluluk
psikolojisinden kurtulamamalan,

böyle rahat ve sonuç aha bir tartış¬

mayı götürmelerim de engeUemek-

tedır.

M. Elma İle Görüşmede Neler Söy¬
lenmiş?

Raporun bu bölümünde yaalmış

olan sorunlara üişkin tartışmaların

iyi anlaşüabüinmesi için, öncelikle
bir noktaya işaret etmeyi gerekli gö¬

rüyorum. Bu bölüm, raporun ikinci

cüdinin, 503 üe 513. üncü sayfalan

arasmda yer alıyor. Bu bölüm ince¬

lendiği zaman, bütün isimlerin, ör¬

neğin, M. Elma, M. Kılıç, M. Kiper,

M. Uzun, devrimci diye tanımlanan

Aü Yüzbaşı v.b. gibi isimlerin açüc

yaaldığı görülür. İki isim açık yazıl¬

maz. Bu isimler, isimlerin baş har¬

fler üe: (M) ve (I) diye verilir. Ama

bölüm iyi incelendiği zaman, bu iki

ismin, 12 Mart 1971 döneminde ha¬

pishanede yaşayan iki isim olduğu

rahathkla anlaşılır.

Aynca, bütün isimler açık yazılması¬

na rağmen, iki ismin kapalı yazılma¬

sına da hiç anlam veremedim. Eğer
sorunda, deşifre olma kaygusu ve
tehükeyi savuşturmak düşüncesi

varsa, bu iki isim daha fazla deşifre
olan isimlerdir, diye düşünüyorum.

Onlar için bir tehlike varsa, diğerle¬

ri için haydi haydi olması gerekir.

Böyle düşünülüyorsa, niçin diğer
isimler açüc yaalmak durumunda
kaimmiş? Doğrusu anlamak zor.

Bunun için, iki ismin baş harfleriyle

yazılmasını, bir "aküzade"nin işgü¬

zarlığı kabul ederek, sorunun anla¬

şılması için açık yazıyorum. M:

Mümtaz Kotan'dır. I: İbrahim Güç-
lü'dür.

Bundan dolayı da, olayda bir taraf

olarak, açıklamalarda bulunmayı,
doğruların açığa çıkmasında kendi¬

mi sorumlu kabul ediyorum.

Bu bölümde, M. Kotan, bir yığın so¬

runlarla ügüi açıklamalarda bulun¬
muş: Yerü yersiz, gerekü ve gereksiz

olan bir yığın şey Ueri sürmüş, bu

O'nun sorunu. Aynca, kendüeri üe

ügüi açıklamalar yapdan (açıklama¬
larda haksizliğin olduğunu sapta¬
dığım) devrimciler, hayatta
olduklarına göre, gerekü görürlerse
açıklamalarda bulunurlar.

Ama, M. Kotan'ın, İbrahim Kaypak-
kaya'nın kişiliği hakkında söyledi¬
klerine katılmak olanaksız, Olaylar,
gelişmeler ve tarihsel boyuttaki çok
yönlü gel - gitier, ibrahim Kaypak*
kaya'nın yiğit ve fedekar bir devrim¬

ci olduğunu; becerikliliğini açığa

çıkarmıştır. Rapor'un 506. sayfasın¬

da, M. Kotan'ın, İbö'nün Kürt so¬
runu hakkında bilgisi yoktu. Olan

bügüeri de çok ilkeldi. Kendisi kanı¬

mızca bu sorunu hiç önemsemiyor'
du ve iyi bir alevi şoveniydi'1

türündeki görüşlerini de, kesinlikle

haksız bir değerlendirme olarak ele
alıyorum. O günün kogtülarında, İ.
Kaypakkaya'nın, Türk Solu içindeki

unsurlardan, Kürt sorununu en iyi

büenlerden biri olduğunu teslim et'

mek gerekir. Hatta çoğu Kürt aydı¬

nından da, daha fazla bügiye sahib

olduğunu saptayabiliyorum. Üstelik
yaptıktan ve yazdıktan Ue, saye¬

nizden hızla sıyrılmak isteyen bir

devrimci olduğunu görmenin, "yiği¬

din hakkım yememek" sözüne deng

düşüneceği de ortada.

Türkiye'de Milli Mesele" isimli

broşüründeki Kürt Sorunu kon¬

usundaki görüşleriyle, o dönemde
çok ciddi bir tabu ve dokunulmaz
olan Kemaüzme üişkin yaklaşunlan

birlikte değerlendirildiği zaman, gö¬
rüşlerinin daha büyük bir anlam ta¬

şıyacağını da tespit edebüiyorum.

Ama yığınla sorunda, perspektifleri¬

mizin ayn olması da, dün olduğu gi¬
bi, bugün de bir olgu.

Onun görüşlerine katılıp katılma¬

mamızın, bu haklı saptamamla değ¬

iştirme gücünde olmadığını
belirtmek istiyorum. M. Kotan'ın,

Kaypakkaya'nın kişiliğine üişkin de¬

ğerlendirmelerini, objektif bulma¬

dığım gibi, eski çelişkilerin yarattığı
karmaşık duygu yapısallığının; Kay¬
pakkaya'nın hak etmiş olduğu ünlü-

lüğün yaratüğı kıskançlık
psikolojisinin bir dışa vurumu gibi

değerlendiriyorum.

Bu genel belirlemelerden sonra,
önemü olan pratik— tarihsel değere

sahip iki olaya, "rapor"da yaalanlar-

ca girebilirim.

Raporun 506. ma sayfasında akta-

nldığma göre, M. Kotan şöyle bir

değerlendirme yapıyor:

Ibo'yu hücreye getirmişlerdi.
Cezaevinde bizim arkadaşımız M.

Kılıç sorumluydu. Yüzbaşı Ali'ye
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ibo'yu görmek istediğini ve ihtiyaç¬

larını götüreceğini söylüyor, Ali

Yüzbaşı da kabul ediyor. Ben, t ve
M. Kılıç hücreye gittik..... Bazı eşya¬

lar ile yiyecek götürdük... Ayağının

biri şişmişti ve mosmordu. Soğuk¬

tan olduğunu söyledi (karda uzun

süre yürüdüğü İçin olmuştu).. Bir

kolundan bulunduğu ranzaya ke«

lepçelenmişti... Kendisi İle görüş¬

tük. Bizden Kürt sorunu'nu

öğrenmek istediğini bildirdi ve bu

konuda bir yazı istedi.. (Bir süre

sonra, Ben ve 1., o günkü bilgi ve
belgelere dayalı olarak bir metin

hazırladık. 17 sahlfe tutarındaki

pelur kağıda yazılı bu metni, zula-

lıyarak daha sonra İbo'ya İletmiş¬
tik)... Arkadaşlarına gönderiyor

(ayarladığımız bir gardiyan bu işle¬

ri yapıyordu). Daha sonra 32 sahi-

felik bir metin haline dönüşen bu

yazı, parti yayını olarak yayınlan¬

dı..."

12 Mart Döneminin koşuUanna dö¬

nüp baktığımızda, Türkiye İhtilalci
İşçi Köylü Partisi(TİİKP),nden ko¬

parak, kısa adıyla TKP - ML /

TİKKO olarak ortaya çıkan yapüan-

manın eylem anlayışı ve bu anlayışın

sonucu olarak,aktif eylemlilikleri,
devlet güçlerini uğraştıran ve koştu¬

ran önemli bir olay oldu. Çünkü is¬

mi geçen örgüt, iktidara karşı süahh

mücadele stratejisini benimsiyordu.

Kısa bir dönem soma, bu gurubu¬

nun üderinin İ. Kaypakkaya olduğu
açığa çıkmışü.

İ. Kaypakkaya ve gurubun diğer yö¬

netici kadrolarının ele geçirilmesi

için, devlet güçlerinin, o günkü ko-

şuUarda özgün bir çaba gösterdikle¬

ri bilinmekte. Devlet güçlerinin bu

yoğun çaba ve saldınlan sonucunda,

ismi geçen siyasi— askeri örgüt yapı¬

lanmasının, bir yığın kadrosu yaka¬

landı, birçok kadrosu da ölü olarak

ele geçirildi.

Yakalananlardan, İbrahim Kaypak¬
kaya ve arkadaşlarının yerinin tespit

edilmesi için, yoğun işkencelerin ya-

püdığı da bilinmekte. O dönemde

diğer örgütlerin yöneticUerinin de

yakalanması için yapüanlar, askeri

siyasi örgüt yapüanması olarak,

Onlara fazlasıyla yapılıyordu. Tıpkı

12 Eylül rejiminde olduğu gibi...

Devlet güçlerinin yığınla çabasın¬

dan soma, İbrahim Kaypakkaya'nın,
şehit edüen Aü Heaydâr isimü arka

daşının yanında hemen olmazsa da,

bir dönem sonra yaralı ve sağ ele

geçmesi, devlet güçleri için büyük

bir anlam ifade ediyordu: 1. Kaypak¬

kaya, 29 Ocak 1973 yılında, yaralı

halde, bir öğretmenin ihban üzerine

yakalandı.

Onun başkalarına gösterilmemesi

için de büyük çaba sarfedüdiği olay¬

ın muhtevasınca da açıkü.

Yakalanmasından bir süre soma, bir

gurup Kürt yurtseveri ifade için 7.

Kolordu Komutanlığına gittiklerin¬

de, orada, fısıltı biçiminden yayüan

haberden, İ. Kaypakkaya'nın, tutu¬

klu bulunduğumuz hapishanenin ya¬

nında olan hücrelere getirildiği

öğrenÜdi.

Bunun üzerine, tutuklular olarak,

cezaevi yönetimine başvurduk, İ.
Kaypakkaya'nın durumuyla ügüi bü-

güenmek istediğimizi, ve onun da

tutukevine getirilmesinin yasal hakta

olduğunu düe getirdik. Tutukevi yö¬
netimi, bu düekçemizden soma, İ.
Kaypakkaya'nın hücre de oluşunun,

tutuklular tarafından bilinmekte ol¬

duğunu öğrenmiş oldu.

Somaki gelişmelerin gösterdiği gibi,

hemen tedbirler aldüar. Bizim di¬

lekçemize cevap verilmeden, İ. Kay¬
pakkaya'nın işkence üe, 18 Mayıs

1973'de katledüdiği haberini aldık.

Bu yazdıktanmdan ortaya çıkan so¬

nuç şu: M. Kotan'ın iddia ettiği gibi,

O, ben ve M. Kılıç, hiçbir zaman İ.
Kaypakkaya üe görüşme imkanını

elde edemedik. Bizim dışımızda da,

İ. Kaypakkaya üe karşı karşıya görü¬

şen kimse olmadı. Sadece hücre de
kalanların anlattıklarından, uzaktan

gördüklerinden, O'nun durumuna

üişkin, sığ bir düzeyde bügüenme-

miz sözkonusu.

Yazdıklarımdan çıkacak ikinci so¬

nuç şu: İbrahim Kaypakkaya Ue gö¬

rüşmediğimize göre, ismi geçen

arkadaş, bizden, Kürt sorununa üi¬
şkin görüşlerimizi istemiş olamaz.

Biz de, böyle bir metin hazırlayıp

O'na vermiş olamayız. O'da bu met¬

ni dışan gönderme fırsaüm elde et¬

miş olamaz.

Bundan daha önemlisi ve M. Kotan

arkadaşın söylediklerini çürüten bir

gerçek var: I. Kaypakkaya yakalan¬

masından önce, hem de TKP ML
/TİKKO olarak faaüyetlerinin tam

bir örgütsel şekUlik kazanmadığı

dönemde, Kürt sorununa üişkin gö¬

rüşlerini, Türkiye'de MUü Mesele"

broşüründe kaleme aldığı üe ügüi

güçlü verüer var.

İ. Kaypakkaya, TÜKP'den ayrılma¬
dan önce, "Şafak Revizyonizmi

Tezlerinin Eleştirisi" için, Tür¬

kiye'de MUü Mesele", Türkiye'de
Kemalist Hareket, Kemalist İktidar
Dönemi, II. Dünya Savaşı Yülan ve

27 Mayıs Hareketi", "Başkan

Mao'nun Kızd Siyasi İktidar Öğreti¬
sini Doğru Kavrayalım" broşürleri

üe, temel sorunlarda görüşlerini ya¬

ah hale getiriyor. 1974'ten sonra,

yayınlanan "İbrahim Kaypak¬

kaya'nın Toplu Yazdan", broşürleri

ve bu broşürlere üişkin yorumlar,

gerçeği daha iyi açığa çıkanyor.

Tabi M. Kotan, "bizim yazdığımız

yazının" sahife ve kağıt kalitesini bi¬

le vermesinin, sorunda kendisini da¬

ha inandıncı talacağım zanetmiş.
Ama asü olarak tarihi gerçeklerin ve

olayların daha üstün gelebüeceğini

kestirememiş.

Yine raporun 509. sayfasında M.

Kotan'ın aktardan görüşlerinin ger¬

çekle ügisinin olmaması da, yazdı¬

klarımı doğrulamaktadır.

M. Kotan'ın 509. sayfada aktardan

görüşlerine göz atarsak, şöyle diyor:

"Ibo, hücreden bir mektup yazıyor

ve bu mektupta Siverek'ten 17 kişi¬

nin adını veriyor. Bunlarla ilişki

kurulmasını istiyor. Mektubu, Ra-

mazan'a (gardiyan teslim ediyor ve

postalamasını istiyor. Ramazan

elinde mektup ile dışan çıkınca,

orada dolaşmakta olan BinbaşVyi

aniden görüp panik gösteriyor. Bin¬

başı, durumundan kuşkulandığı ve

hücreden de çıktığı için üzerini ara¬

tıyor. Mektup bulunuyor... Bunun

üzerine operasyonlar oldu ve isim¬

leri yaah olanlar getirildiler.. O

günkü olayın gerçek yanı budur...

Bunlar arasmda M. Uzun ve M. Ki-

per'de vardı.."

Doğrusu bu görüşlerin, unutkanlığ¬

ın bir sonucu, iyi niyetle, bilinme-

mezlikle Ueri sürülmüş görüşler

olduğunu kabul etmek zor. Ama,

"Mümtaz Kotan'ın olaylan bu kadar

ters yüz etmesinde ne yarar otabü-

ir?" diye kendime soru sorduğumda,

kesin bir sonuca da varamıyorum.

Okuyucu beni bağışlasın, kendisi bir

sonuca varsın.
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Çarpıülmaya imkan olmayan ta¬

rihler var. Nedir O tarihler?

M. Kiper ve M. Uzun'un içinde bu¬

lunduğu Siverek gurubu, 1972 yılı¬

nın başlarında yakalandılar. 1972

yılının ikinci yansında, Mamak

Cezaevine gönderildüer. İ. Kaypak¬
kaya, yukanda da belirttiğim gibi, 29
Ocak 1973'de yakalandı. Yani İbra¬
him Kaypakkaya yakalandığı zaman,

ismi geçen arkadaşlar tutuklu ve

Mamak Cezaevine gönderümişler.

O zaman, "nasü olurda, Kaypak¬

kaya'nın yazdığı mektuptan dolayı,

ismi geçen gurup ve insanlar, opera¬

syon sonucu yakalanabilirler?"

Aynca o günkü gazetelerin, yaka-

lanlananlann ve daha sonra tanzim
edilmiş olan iddianamelerin göster¬

diği gibi, Siverek'te çalışmalar yürü¬

ten, AU lakabıyla M.

Oruçoğlu'ymuş. Üstelik Aü ismi, şa¬
kalara konu olmaya başlamışü.

Bilindiği gibi, o zaman, o yörede,

siyasi ve örgütsel planda, devlete

karşı tehükeü çalışmalar yürüten

Aü'nin yakalanması için, yöredeki

"okumuş" Ali'lerin çoğu gözaltına

alınıp, sorgulama yapüdı. Bunun

üzerine, yığınla hikayeler üretilmiş¬

ti..

Yatan tarihlerde hazırlanan, Sosya¬

lizm ve Toplumsal Mücadeleler An-

siklopedisi'nin, 2193-21%
sayfalan arasmda; "TÎİKFde Bu-
lünmeler ve Yeni Guruplaşmalar"

bölümünün, " 'İkinci Tasfîyeci-

ler»den TKP - ML/ TİKKO'ya" alt
başlığında yazılanlar iyi incelendiği

zaman, söyledüderimin doğru ol¬

duğu görülecektir. Aynca, Rama¬

zan isimü gardiyanın, î.
Kaypakkaya'nın mektubunu dışan

çıkanp, postalayacak kadar cesur

olmayan, zavallı, bümçsizliğinden

dolayı, başımıza yığınla iş getiren bir

Kürt olduğu o dönemin tüm tutu-

klulan tarafından iyi hatırlanır. Ne

hikmetse, M. Kotan bu zavallıya

büyük roüer biçiyor. Üstelik aktar¬
dığımız birinci bölümde, bu adamın

tarafumzdan da ayarlanmış yani

örgüüendirilmiş biri olduğunu söy¬

lüyor. Tabi orada kmini vermiyor.

Bu güzel. Fakat ikinci bölümde, gar¬

diyanın İsmini vermiş olmasının an¬

lamı ne? Böylece, farkına vararak ya

da varmayarak, birileri töhmet altı¬

na sokulmuyor mu? Tabi ki bir yığın

yanlış, çarpık bügüerin içinde, bu

konuda çarpüclıklara saplanılmış

olunmasının fazla bir önemi ol¬

mazsa gerek... Bir gün deveye sor¬

muşlar: "Neren eğridir?". Deve

cevap vermiş, "nerem doğru ki?".

Ben de, bir yığın çarpık - çurpuk

görüş içinde, doğruyu anyonun...

Bu yazdıklarımdan da, "Diyarbakır

Hapishane Raporu üe Ne Yapü-

mak İsteniyor?" sorusunun gündem¬

de inmediği görülmektedir.
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DEH SALEN REJİMA 12'E ILONE TIJI BU!

Ji bo ku sedsala bîstan xelas bibe ge¬

lek kêm wexit maye. Pişti deh salan,

mirovatî, gav davêje, sedsala bîstye-

kan. Lê tiştekî gelek vekîrî heye ku
dema ku sedsala bütan xelas bibe jî,

tade, züûm û kedxwariya U ser ge-

lan, naye kedandin û bi cûre û cûre

yê dombüce. Taybetî jî, wisa xweyayê

ku di revvşa gelê Kürdistan de û di

revvşa welatê vvan yê beşkirî de, gu-

hartineke bingehî pek naye. Ji bo vê

jî, di sed salan bîstyekan de, pirsa

Kurdistana, vvek pirseke girîng û

bingehî, yê di rojeva mirovetî û cflıa¬

ne de cîyê xwe bisitirîne. Girêdayî

pirsa Kurdistanê, pirsa devvleta

Tirk, Erep û Ecem jî her demê dê

bê şfrovekirin û bi taybetî jî ji bo ge¬

le Kurdistanê, ji bo welatparêz û

revvşenbîrên Gelê Kurd, dibe pirse¬

ka bingehî û nêzik.

Encama van şêrtên ne gjrêdayî dax-

vvazên me, dema ku em pirsa gelê

xwe û welatê xwe şirove dikin, aüye-

kî vvan şirovenan bi xurtî revvşa oto¬

riten merkezî, dewletên ku

Kürdistan di nav xwe de beşkirine,

düceve nav perspektîva me. Ji bo vê

jî, di deh salên dawiyê de, ü her 12'ê
Ilonê, U ser rejima wê demê ravve-

standin, ji bo me girîng û pêvvîst di¬

be.

Dema ku em çav bavêjin, tarixa Tir-

kan yê deh salên davviyê, rastîyeke

gelek vekirî derî pêş mirov düceve.

Ev rastî jî, di sîh salên dawiyê de, Li

Türkiye sê darben lejkerî çêbûne.

Yanî di her deh salan de derbeke

lejkerî çebûye. Derba yekemin, di

27'ê Gıdana 1960'î de, derba duye¬

mîn di 12 Adar'a 1971'î de, derba

sêyemîn di 12'ê îlona 1980'î de, kete
jîyana gelên Tirkîyê.

Darba yekemin, ji her du yên din

ferq dike. Ev ferqa jî, di jîyanê de

xwe dîyarkiriye. Evv ferq, bê sedem

jî nîne. Derba yekemin, ya ku di 27e

Gulana 1960'î de çebûyî, encama te-

sîra muxelefeta pêşverû û demokrat

bû. Ji bo vê jî, efirandinên wê derbê

jî, bi şiklekî nisbî demokratik bûn.

Zagona Esasi, pîvanên demokratik

yên burjuwaziyê diyar kir. Girêdayî

van pîvanên demokratik, dezgehên

demokratik û zagonên, ku biçek be

ji, mafên mirovan û xelkê diparêzin,

hatin tespit kirin.

Le her dû derbên din, U hemberî

tevgera şoreşger— demokrat û so¬

syaüst ya Gelê Tirk û ü hemberî tev¬

gera netevvî demokrat ya Gelê Kurd

çebû. Ev her du derbe jî, vvek hemû

şoreşger U ser ü hev dikin, du der-
bên faşîst û kolonyalîst bûn. Van her

du derban jîyana civakî yan Gelê

Kurd û Tirk, xiste qaubekî nû.

îro jî ü ser van derbên lejkerî mûne-
qeşe domdikin. Bi taybetî jî, ü ser

darbe 12'ê üone muneqeşe domdi¬
ke. Ji bo kuü ser civakên me, tesîra

derba 12'ê îlonê dom dike, ji vê zê-
detir rejima 12'ê îlonê hükmî jîyana
Tirkiyê dike: Her kesê ku biçek dinê

nasdike, objektîv hereket düce û de¬
mokrat e, qebûl düce, ku rejima îro,

ku ü Tirkiyê domdike, rejimeka lej¬

kerî ya ser girtî û veşartiyê.

Wek tê zanîn, ku ev roj mehên

dawiyê, pirsa Körfeze ji bo cflıane û

ji bo Tirkiyê jî pirseke gelek girîng

e. Bala hemû mirovên Kurd û Tirk,

ü pirsa Körfeze ye. Her kes gelek bi

dikkat e, ku gelo ü Körfeze şerekê

derkeve ya na? Le dîsa jî, mirovên

Kurd û Tirk, di nav van şertên gelek

dijvvar de, di ser derba 12'ê îlonê re
derbas ne bûn, derba 12'ê flonê şi-

rovekirin û tevvambar kirin. Çimkî ji

bo mirovên Kurd û Tirk, bi taybetî jî

ji bo şoreşger, welatparêz, demokrat
û sosyalistên vvan getan, 12'ê îlonê
hessesîyeteke taybetî çêkiriye.

Deh Salan Careke Li Welatekt Der¬

ba Lejkerî Çêbibe, Ev Tê Çi Mane

ye?

Wek ü rêzên pêşîn jî hate nivîsan-

din, di sîh salên davviya tarîıca Tir-

kiyê de sê derbe çebûn. Beriya van

derban jî, devvra ku "Partiya Demo¬

krat ya Tirkiyê" U ser hükümete bû

xarîç, bûrokratên lejkerî û sivvîl ü

ser îdara siyasî ya Tirkiyê xwediyê

giraniyeke gelek mezin bûn. Bi kurtî

mirov dikare bibêje, ku piştî da-

mezrandina Komara Tirkiyê, devvlet

bi destê bûrokratên sivvfl û lejker

hatiye îdare kirin. Heta piştî da-

mezrandina Komara Tirkiyê, evv za-

gonên aborî, siyasî û yên civakî mi¬

rov binere, baş xvveya dike, ku bur-

juwazî jî bi destê bûrokratên sivvfl û

lêjker,

hatiye xurt kirin. Ev jî diyar dike, ku
bûrokratên sivvfl û bi taybetî jî yên

lejkerî bi serê xwe ü Tirkiyê katego-

rîyeka taybetî û xwediyê hêzeka

Standard e. Heta îro jî, ev rastiya ne-

hatiye guhartin. Le tu caran jî, ji

alîyên şoroşger, demokrat û sosyalî-

stên Tirk ve jî nehate qebûl kirin.

Heta demen, ku Li Tirklyê xetiman-

dina siyasî, civakî û aborî çebûye,

şoreşger, demokrat û sosyalîstên
Tirkan, ji bûrokratên sivvfl û lejker

alikarî xastine, ji bo ku bûrokratên

sivvfl û leşker pirsan çareserbikin

havvar kirine. Di 12'ê Adarê de, ge¬

lek hêzan vekirî piştgiriya derba lej¬

kerî kir. Lê di 12'ê Ûonê de, ev
edeta xirab bû. Şoreşger, demokrat

û sosyalîstên Tirkan dijminên xwe

baş naskirin, ji bo vê jî ü hemberî

derba 12'ê îlonê, ji aüye fikrî ve, nê-
rînên baş efirandın, ü hemberî 12'ê

îlonê ketin têkoşîneke gelek dijvvar

û zehmet.

Ji bo welatparêzên Kurdistanê tişte¬

kî gelek xweyayî hebû, ku lejkerê

mezin M. Kemal bû. Gelê Kurd û

welatparêzên Kurdistanê jî, baş nas-

dücirin ku M. Kemal û rejima vvî, ü

hemberî gelê Kurd û vvelatê me çi

xirabî kiriye. Di destpêkê de baş di-

zanîn, ku M. Kemal vvek zabitekî ge¬

lek fêlbaz, pragmatist û makyaveüst

e. Ji bona vê jî, di destpêka şerê Tir¬

kan yên "netevvî" de, ji bo ku piştgi¬

riya gelê Kurd, hêzên axan û eşîran

bigre: Hebûna gelê Kurd, qebûl ki¬

riye û bi Kurdan re ü hev kiriye. Di

davviya serkevtina şerê "netevvî" de,

civakeka mişterek damezrînin û he¬

mû müet xwediyê mafên xwe yên

netevvî û demokratik bibin. Lê piştî

ku şerê vvan yê "netevvî" bi ser düce¬

ve û piştgiriya wetatên emperyalist

digrin, M. Kemal û takima vvî, gelê

Kurd înkar dikin. Bes ü wir jî rana-

vvestin, ü ser gelê Kurd teda kolo-

nyalîst xurt dikin, careke din di

beşkirina Kurdistan'ê de, Li Lozanê

rolekî gelek qirêj û xirab dilîzin. Piş¬

tî vvê jî, Tarixa devvleta Tirk, bûye
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tarixa tade û zuûmê, U ser gelê

Kurd. Heta ew derba ku encama

bayê peşverû bû, di 27ê Gulana

1960'î de, Kurd dîsa ji azadiyên ro-

janî bê par mane, evv welatparêzên
Kurd di girtîxanên lejkerî de jîyana

xvve domandine; axa, beg û şexên

Kurdan yên bîna welatparêzî jê di-

hatin ya jî jê nedihatin, hatin surgûn

kirin.

Ev ceribandinan elbetteki mirova

feri gelek tiştan dike. Ji bo vê jî, vve-

latparêzên Kurd xwediyê ceribandi¬

nan bûn. Encama vê jî her demê bi

xurtî U hemberî bûrokratên sivvfl û

lejkerî û U hemberî derbên lejkerî

rawestiyane û şer kirine.

îro jî bûrokratên sivvfl û lejker hêze-
ka mezin û xeter e. Pêwîste ku tev¬

gera şoreşger û welatparêz çi ü

Kurdistanê û çi jî Li Tirkiyê, U hem¬

berî vê hêza xeter hayîdar bin, di vê

pirse de, gelên xwe şîyar bikin. Bû-

rokratên sivvfl û leşker, ji bo demo¬

krasiye û ji bo mafên mirovî,

engeleka gelek mezin teşkil dilem.

Ev takima, jîyeneka teng û ji dînê re

girtî diparêze.

Rejima 12'ê llonê Li Kurdistanê û
LI Tirkiyê Xast Çi Avabike?

Dema ku mirov, ü şertên berîya 12'ê
Ilonê binere, dikare armanc û dax-
wazên rejima 12'ê îlonê, bi şiklekî
giştî, derxe ser zanyariya mirovan. Ji

bo vê, em dixwazin, şertên berîya
12'ê îlonê, ji bo analîza vê pirse, bi¬
kin bingeh.

Şertên 12'ê îlonê, girêdayî şertên
derba 12'ê îlonê û EPa Giştî ji xvve
re rengek û şiklek girt. Di 12'ê Ada-

rê de, karbidestên leşkerî, ji bo ku

tevgera şoreşger Li Tirkiyê, tevgera

welatparêz ü Kurdistanê bi temirî-

nin gelek gavên mezin avêtibûn. Lê

bi tevayî mkaribûn tevgera şoreşger

û welatparêz û muxelefeta giştî ya

civakî, ji qada jîyanê rake. Her çiqas

daxwaziya rejima leşkerî û karbide-

stên sermeyadar ev bû jî, ne müm¬

kün bû ku vî tiştî bînin cîh. Çimkî tu

kuvvet û tu hêz, nikarin bi tevayî peş-

ketina tarud, jîyana civakî û sinifî ra-

vvestîne.

Ji bona vê jî, piştî Ef a Giştî ya sala

1974, girtîxanen Tirkiyê, ji şoreşger

û welatparêzan vala bûn. Bi hejmar

gelek hindik

şoreşger di girtîxanan de man. Ev

bûyera, di pêşveçûna tevgera şoreş

ger û waletpêrêz de, ü Kürdistan û

Tirkiye rolekî mezin üst. Lê berîya

vvê jî, şoreşger û welatparêzên Kür¬

distan û Tirkiye, bi dizi, ne bi şiklekî

firehî be jî, kar û barên xwe yên
siyasî û rêxistinî didomandin.

Di mabeyna sala 1974 û 1980'î de, ji
gelek aüyan ve, Tirkiye rengekî din
qazanç kir. Li Tirkiye, tevgera çep,

sosyalist ji aüye siyasî û rêxistinî ve
pulûralîzmek çêkir. Qismek rexisti-

nên çep, giranî dan şerê çekdarî,

qismekî jî, giranî dan xebata rêxisti-

nî û siyasî. Qismek rêxistinan jî, him

karê çekdarî û him jî karên siyasî û

rêxistinî bi hevre dimeşandin. Li

Kurdistanê, cûre û cûre rêxistin ava

bûn. Di van rêxistinan de, gelek

îdeolojiyên bi reng dihatin parastin.

Em dikarin bibêjin, ku tevgera nete¬

vvî û demokratik, li Kurdistanê him

bi destê walatparêz yên rast û him jî

bi destên rêxistinên welatparêz yên

çep dihate meşandin.

Bi giştî, him ü Kurdistanê û him jî U
Tirkiye, tevgera şoreşger û vvelatpa-

rêz pêşket û qismî jî xwe gflıande

gel.

Tevgera faşist ya sivvfl jî, di parla¬

mentoya de xwediyê hêz bûn, di

hembêza hêzên dewletê de xurt bûn,
U gelek bajar, qeza û gundan, ü ser

gel terör diajotin. Dem dem jî bûn

hükümet, ji van îmkanan gelek isti¬
fade kirin û hêzên xwe bi çek xemi-

landin.

Tevgera olî jî, xwediyê partiyeka

siyasî bû, di parlamentoyê de xwe-
diyê hêzekê bû, dem dem bû hükü¬

met jî û ji dervayî van, rêxistinên

vvan yên veşartî jî hebûn.

Di vvan şertan de, dema ku mirov ü

Tirkiye dinere, tebloyeka gelek tev-

ühevî dibîne û tiştekî vekirî heye, ku

ji dervayî karbidestiya resmî (fennî),
karbidestiyên neresmî jî, reng bi û

reng avabûn. Vê jî di karbidestiyê

de, him pulûralîzmek çêkiribû û him

jî, ecizî ya karbidestên sermeyadar

derî di qada jîyanê de dîyar kiribû.
Ji bo karbidestên Tirkiye Pêwîst bû,
ku evv tevühevî ji holê rabe û otorî-
teke merkezî û monolîtflc pêkbê.

Li vê xalê, armanca derba 12'ê îl
vekirî xweya dike.

Derba 12'ê îlonê xast, ku civaka
Tirk û Kurd, ji aüye siyasî, civakî ve
bixe qalibên nesin û rejimeka mono-
lotflc yanî faşîst pêkbîne. Di rojên

lonê

peşîn de jî, karbidestên lejkerî, gora

vê armancê plan û programên xwe,

bi aükariya sermayaderên netevvî û

navnetevvî avakirin û meşandin.

Rejîma 12'ê llonê Çi Kir?

Leşkeran piştî ku di şevekê de hu¬

kim girtin destê xwe, di belavokan

xwe ya yekemin de, armancên der-

beyê dîyarkirin. Belovaka vvan ya ye¬

kemin mirov dikare bibêje, ku vvek

programekê bû. Di vê programê de,

di destpêkê de gelek vekirî diyar di¬

kirin ku tevgera şoreşger demokrat

him Li Kurdistanê û him jî U Tirkiye

bi temirînin. Grêdayî vê armancê

dest pêkirin, roj bi roj vê programa

xwe bi cî û cî bikin.

Encama vê armancê: Bi hezaran şo¬

reşger, demokrat, welatparêz û revv¬

şenbîr; karker û gundî hatin

zindankirin û ü ser vvan tade û îş-

kenceke gelek xurt hate domandin.

Kovarên şoreşger, sosyaüst hatin

kedexekirin, berpirpirsîyarên vvan

hatin zindankirin. Komelên civakî

yên mamostan, memuran, xvvende-

vanan, gundiyan, karkeran, nivîska-

ran hatin girtin û berpirsîyarên vvan

hatin zindankirm. Sendîqa karkeran

ya demokrat û şoreşger (DÎSK) ha¬
te girtin, berpirsîyarên vvan hatin
zindankirin.

Zagona Bingehî ya sala 1960'î ji holê

hate rakirin. Girêdayî vê, bi sedan

zagonên faşîst hatin dendstin.

Parlamento hate fesih kirin. Piştî

demekê partiye siyasî yên burjuvva¬
ziya (yên faşîst, überaL sosyal— de¬
mokrat) hatin girtin. Levvra di

destpêkê de, partiyên Çep (TÎP,
TEP, TÎKP) hatibûn qedexe kirin û
berpirsîyarên vvan, endamên vvan

hatinbû girtin.

Bi kurtîbehs hesabê 12'ê îlonê vvisa
bû:

Ji 200 hezarî zêdetir devve hatin ve-

kirin. Ji nîvmîlyon kesan zêdetir şo¬

reşger, demokrat û ji gel mirov hate

girtinî bin çav. Serbixweya heqîman

û dadgehan ji hole rabûn. Ji bîst he¬
zarî zêdetir komelê civakî û demo¬

kratik hatine girtin. Teroreka gelek

xurt û fireh bi destê dewletê hate

ajotin. Keyfî mirov xelikandin, dar-

daxistin. Li Üniversite sazumana ne
demokratik damezrandin, mirov di¬

kare bibêje derba 1402'î yan çêkirin.
Ji panzdeh hezarî zêdetir kesan, ji

hemvvelatî dendstin. Di tade û î}-
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kence de, bi dehan şoreşger û de¬

mokrat hatin kuştin...

Rejima 12'ê îlonê, bi civakî û bi
siyasî, sazûmaneke faşîst, monolîtflc

û-ne demokratik pêk anî. Kingeceke

teng, taşanda ser civaka Kurd û

Tirk. Lê ev kince teng demeka dirêj

tehemmûl nekir, roj bi roj çiriya. Evv

çirandina îro jî domdike. Evv çiran-

dina kince teng, paşve ketina sazu¬

mana faşîst, diktatör û kolonyaüst,

encama tevgera şoreşger û vvelatpa-

rêz Li Kurdistanê û Li Tirkiyê û en¬

cama muxelefeta giştî ya civakî ye.

îro jî, rejima 12'ê îlonê, bi rengekî
sivvfl domdüce. Li ser gelê Kurd,

Tirk û liser hemû müeten din yên ü

Tirkiye dijîn, tade, züum û kedxwarî

domdüce. Mixelefeta civakî jî peş di-

keve, lê hezar mixabin ne bi rêxisti-

neke xurt e, gelek tevühev,

belavbelavî û pirs û pirsgirekên vvê jî

gelek zêde ne.

Rejima 12'ê îlonê ya îro bi renge si¬
vvfl domdike, di van roj mehên

davviyê de, dixwaze gelê Kurd û ge¬
len din, bixe nav şerê Körfeze. Ev jî

tê wê menayê, ku ev şerê ü ser axa

Kurdistanê dombike. Ev, ji bo Kur-

distanê felekateke mezin e. Dîsa, za-

royên feqîran û yên gelê Kurd yê

beşdarî şer bin. Karbidestên ser

meyadar, hêzên dinê xwedî hukim jî,

U ser pişta vvan kêyf bikin. PêwîSte

ku em U dijî şer derkevin...

Hêzên şoreşger, demokrat û miro-

vên xêrxwaz daxwazdikin, ku

generalên derba 12'ê îlonê çekirinî
bên mehkeme kirin. Rastî, ev dax-

waziya gelek di cî de ye. Lê kî vvan

mehkemê büce? Demak hêzên bur-

juvvazî nücaribin mehkeme bikin, ya

jî aligirê vê reyê nebin, tê vvê me-

naye, ku hêzên gel vvan mehkeme

bikin. Lê tehekkuka vî tiştî jî, ji bo

demeka dûr û dirêj xuya nake. Ji bo

vê, pêşve ajotina vê daxwazê, encax

bi ehlakî tiştekî îfade dike.

YAZILI TARİHİN ÖNEMİ VE

KORKAKLIĞIN TEORİSİ KOMPLOCULUK

FELEMEZ SERBEST

Halkımızın 4 küsur binyık aştan geç¬

mişinin hangi evresine bakarsak

bakalım, karşımıza kan, acı ve

gözyaşı çıkıyor. Köleliğin sona eri-

şiyle birükte, Bedevi Araplanmn

halkımız üzerine çuUandığmı görü¬

yoruz, halkımız kılıç zoruyla müslü-

manlaştınldığı 10. yüzyüdan itibaren

Tatar, Moğol, Türk, Pers gaddarlı¬

klarından nasibini alıyor. İsken¬
der'in kılıcı da az kan akıtmıyor

Kürdistan'da.. İskender, "Büyük
Makedonya'yı yaratma düşüne bağh
olarak onbinlerce kitabın bulun¬

duğu Hasankeyf Kütüphanesi'nin

de uygarlığın "beşiği" Atina'da ol¬

ması gerektiğinde karar kılıp, halkı¬

mızın yarattığı ve sahip olduğu neyi
var neyi yok hepsini yağmalıyor. Ta¬

tar saldınlan sırasında insanlarımız

Diyarbekir'de haraç mezat köle ta¬

cirlerine sauhyor.

Bu yazımn amacı halkımızın taru¬

mar edilmiş namusunun tarihini

yazmak değü. Ama halkımızın çek¬

tiği, çekiyor olduğu acüara sahip çı¬
kılmasına katkıda bulunmak

istiyorum. Her yazımn bir mesajı

vardır. Bu yazınında var. Şunu de¬
mek istiyorum: Yeter artık birbiri¬

mize yaptığımız kötülükler. Ki, bu
kötülükler bırakın "öncüsü" daha

mücadele perspektifinin çok geri¬

sinde kaldığımız halkımıza yapü-

maktadır. 12 Eylül faşizminden on

yü sonra büe ölülerimizin üstünde

zar atmanın, nortoculuğa soyunma¬

nın alemi nedir?

Bir süre önce Zeki Adsız'ı sonsuza

uğurladık. Kimüeri belki de sevin¬

miştir. Yanlıştan yok muydu Zeki

Adsız'ın? Hangimizin yok ki Onun

da olmasında. Zeki Adsız ve başka-

lan TKSP'den ayrıldıktan soma söy¬

lenenleri düşünelim. Ne yazık ki,
Zeki Atsız kendisi hakkında söyle¬

nenlerden ders çıkarmamışçasına,

kendisiyle birükte olupta ayn dü¬

şenlere söyledikleri de, işin tam da

trajedi—komik karakterini ortaya

çıkanyor.

Düşünmeyi KUK, KİP, PPKK,
Rızgari, Ala Rızgari, KAWA ve

PKK'deki ayrışmalar üzerinde sür¬

dürelim. Ala Rızgarideki bölünme

hariç, diğer bölünme ve kopmalarda

bin bir komplo teorisi görmek müm¬

kün. Ki, ben geçmişte Ala Rızgari'yi

şeklende olsa temsü" eden arkada¬

şlarımıza eleştiri yöneltirken tüm

haklılığımıza karşın, çok sert bir

üslup kuUandığumza inanıyorum.

Eleştirilerde üslup olarak yer yer

bilimsellikten uzak bir duygusallığa

kapüdığumzı görüyorum. Şunu da

sevinçle görüyorum ama: Biz kim¬

seyi ajan üan etmemişiz. Ellimize

devrimci yurtsever kam bulaşmamış.

Mürsel DELEN gibi yiğit bir yolda¬

şımız provakatörce öldürüldüğünde

büe, poütik olgunluğu elden bırak¬

mamışız.

Komploculuk Kürdistanh yurtsever

devrimci saflarda uzun bir süredir

kanayan bir yara. Dünya devrimci

hareketine gözatüğumzda bu hasta¬

lığın, sadece bizimle sınırlı olma¬

dığını görebüiyoruz. Ancak

komploculuğun özellikle Ortadoğu

gibi çok kaygan bir zeminde yaşam

bulması, ulusal ve toplumsal kurtu¬

luş hareketi için büyük bir tehdit

oluşturması tesadüfi değüdir. Em¬

peryalizm ve sömürgecilikten kan

alan bu hastalık, ülkemizdeki dü¬

şünce sistematiğine egemen olan

feodalite yönünden daha uzun bir

süre sol saflarda tahribat yaratacak¬

tır. "Komplocu" anlayışların geliş¬

mesinin tek nedeni doğallıkta

emperyalizm, sömürgecilik ve feo¬

dalizm değildir. Sosyalizmi algılama

ve yaşama geçirmedeki dogmatiktik,

daha doğrusu "sosyaüstleşememe"

de "komploculuk"un yaşam bulma¬

sında büyük bir etkendir.

Yurtsever devrimci saflarda ortala¬

ma bir sosyaüstleşme sağlanabilse,
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ya da geçmişten devraldığımız çağ¬

daş normlar olsaydı durum herhalde

daha farkh bir boyutta olurdu.

Komplocu mantıklan düşünürken,

içine düşürüldüğümüz bu acıklı du¬

ruma üzülmemek elde değü.

Çünkü bu yanhşlan yapanlarda bi¬

zim insanımız. Kültürel gerilik, ülke¬

miz insanının içinde bulunduğu

cinsel kuşatılmışlık, tabular, halkı¬

mızın en küçük parçasına dek bö¬

lünmüşlüğü, "komplocu" anlayışlara

kaynaklık eden diğer etkenler.

Toplumsal bir sorun olduğu içindir

ki, bilimsel bir yöntemle toplumsal

yapımn açığa çıkarılması, dinami¬

klerini iyi tahlüi gereklidir, Kürdi¬

stan'da..

Bir an yapılan tahribatlara bakıp

umutsuzluğa kapılmak mümkün.

Ancak günün koşullarını ve toplum¬

sal çıkartan öne alan, bireylerin

haklarına ket vurmayan bir sosya-

listleşme; eleştiriden korkmayan ve

ideolojik— poütik bir olgunluğa

dayanan bir yapüanma, bu yarayı

kurutmada hızla yol almamızı sağ¬

layacağı gibi; halkımız da, devrimci¬

lere olan manan yer etmesini,

karşılıklı bir güveni de inşa edecek¬

tir.

Yazılı Tarihin önemi

Kürt halkı için yaşamsal sorunlar¬

dan birisi, İbrahim Güçlü yoldaşın
dediği gibi, "yazdı bir tarihe sahip

olmaktır." Tarihi sınıflar ve insanlar

yaptığına göre, tarihi de yapanlar

yazacaktır. Bizim talihsizlikleri¬

mizden birisi böylesi bir yazdı tarihe

sahip olmamamız, tarihimizi hep ba¬

şkalarından öğrenmek zorunda kal¬

mamızda*. Talihin bize yüklediği

acüan çekmişiz. Ancak tarihimizi

başkalan yönlendirmiş.

Yazdı tarihin önemi burada ortaya

çıkıyor. Krupskaya, Gorki, E. H.

Car'ın Lenin'le ügüi anüannı

yazmadığım düşünelim. Ya da Dos-

toyevski'nin günlükleri olmasa, Le-

nin'i, Dostoyevski'yi ne kadar
tanıyacaktık? Krupskaya anılarında

yazmasa Lenin'in hasta yatağında,

Martov'un da ölmek üzere olmasına

ne kadar üzüldüğünü belki de öğre-

nemiyecektik. Oya Ehrenburg'un

andan olmasa lenin'in Paris'te hangi

Cafe'de bira içtiğini de belki bil¬

meyecektik.

Bu örnekleri daha da uzatmak

mümkün. Şimdi kendimize dönelim.

Kadı Muhammed, Şeyh Sait, Seyit

Rıza, Berzenci, Bedirhan Bey ve

Barzani'nin yaşamlarının günlüğünü

tuttuğunu düşünelim. Bu başlı başı¬

na bir tarihsel birikim olurdu. Ama

maalesef bu olanaktan yoksunuz.

Kadri Cemü paşa (Zınar Süopi)'nın

"Doza Kürdistan", İbrahim
Ahmed'in andan, Cemü paşa'nın

"Muhtasar Hayatım", Nuri Dersim-

ü'nin yapıdan, Kürt tarihine birçok

katkıda bulunmuştur. İşte bu nokta¬
da bugün yaşamda olan kadrolara,

gerek kendüerini gerekse içinde ol¬

duklan hareketlerin gelişim çizgisini

ortaya koyacak yazık tarihe katkıda

bulunma görevi düşüyor.

EU kalem tutan herkes yazmalıdır.

Sıvan Olayı

Yukanda yazılı bir tarihe sahip ol¬

manın önemi üzerinde durmaya ça¬

lıştım. Belirtmeye gerek yoktur ki

yazdı tarihe katkıda bulunurken,

katkıyı yapan kişinin alabüdiğine

objektif olması ve kendi sübjektif
öngörülerinin, ortaya koyduğu yapı¬

ta egemen olmasına engel olmalıdır.

Bunun yazımızın konusuyla da direk

bir ilişkisi vardır.

Bilindiği gibi "İki Saif'ın öldürülme¬
leri Kuzey Kürdistan'da uzun yular

bir "bilinmez!" olarak kaldı. Her¬

keste oluşan kanıya göre Sait Kırmı-

zıtoprak (Dr. Sıvan) Sait Elçi'yi

öldürmüş veya öldürtmüştü. Barza-

ni'de Dr. Sıvan, Çeko ve Brusk'u öl¬

dürtmüştü. Adı geçenler

T—KDP'nin en Ueri unsurlanydı.

Kaldı ki Dr. Sıvan ve Sait Elçi'nin

1959'larda yapdan "49'Iar Tevkifa-

tı"na dek uzanan eski bir arkadaşh-

klan vardı. Yularca bu sorun

(öldürülmeler) anlatılmadı. I—

KDP, arşivindeki belgeleri açıkla¬
madı. Bu sorunun önemü

boyutlarından biri budur. Diğer bir

boyut ise "iki Sait'in öldürülmeleriy-

le Kuzey Kürdistan'da "İki Sait"in
taraftarlan arasmda baş gösteren

çatışmalardır. Yine bilineceği gibi

Dr. Sıvan taraftarlan tamamen ol¬

masa da KİP saflarını tercih ettiler.
Sait Elçi taraftarlan ise KDP safla¬

rında kaldı. KDP bir süre soma
KUK adım alıp sosyalizme yöneliş

içine girdi. Ne var ki rekabet, safla¬

rın ayrılmasına karşın sürdü ve kimi

yerlerde KUK-ŞIYANCILAR ça¬

tışmasına döndü.

Hiç kuşkusuz Dr. Sıvan ve Sait Elçi

olayında kitleleri aydınlatma sorum¬

luluğuyla karşı karşıya olanlardan

biri de KİP'ti. BUdiğimiz kadar KİP
bu sorumluluğu yerine getirmedi.
KİP'in bölünmesinden sonra,

MK'de çoğunluğa sahip çevrenin

örgütlediği PPKK Genel Sekreteri

Serhad Dicle aracılığıyla bu "se-

sizliği" bozacak hamleyi yaptığında

ise takvimler 1989 gibi çok geç sayı-
labüecek bir dönemi gösteriyordu.

Serhad Dicle'nin PPKK Merkez

Yayın organında ve Medya Güne-

şi'nde söylediklerine dönmekte ya¬

rar vardır. Şöyle diyordu Dicle:

"...Yalnız bildiğimiz bir şey var.

Olayın en ayrıntılı ve somut belge¬

leri Irak KDP'nin elindedir. Çünkü

o dönemde mahkemeyi I—KDP

yaptı. Bilebildiğim kadarıyla Dr. Sı¬

van, Çeko ve Brusk'un ifadeleri, tu¬

tanaklar onların eli altında,

arşivlerindedir. İşin ayrıntılarına

girmeden vardığım sonuç şudur:

Dr. Sıvan ve Sait Elçi arasmda bir

çelişki vardı..."(....)

"... Netice itibanyla şu ya da bu ne¬

denle S. Elçi'nin öldürülmesi olayın¬

da Dr. Şıvan'ın kendisininde

varolduğu kanısındayım. Yalnız bu¬

nu partüi arkadaşlanyla mı yapü,

yoksa Irak Kürdistan'ında bir takım

çevrelerin ortak girişimiyle mi yapü

belü değü.."

Yeterü olmazsa da (bügüenme açı¬

sından) Serhad Dicle'nin getirdiği
yaklaşım, koyduğu poütik tavır doğ¬

rudur, "iki Sait" olayı komploculu-

ğun kurtuluş hareketimizde vardığı

en uç noktalardan biridir. Hem bu

yönüyle, hem de komplocu anlay¬

ışların hızlandığı günümüzde yarat¬

tığı tahribatlardan ötürü üzerinde

durulması gerektiği için yazımızın U-

gi alam içindedir. Gönül düerdi ki

olayın meydana geldiği yularda T—

KDP ve Sıvan çevresi her iki öldü¬

rülmeyi de mahkum edip, yeni

tahribatların önüne geçselerdi. Ne

yazık ki bu yapılmadı.

Bazı Komploculuk örnekleri

Genelde Ortadoğu halklarının,

özelde halkımızın tarihinde binlerce

komploculuk örneği vardır. Şimdi¬

lerde kimi işi "komplo teorisyenliğT

noktasında ele alıp, bu ahlaksızlık

alanında uzmanlaşmaktadırlar. As¬

lında Ortadoğu'daki statükonun te¬

menni komploculuk oluşturuyor

desek, yeridir.



Peşinen söyüyeyim..Komploculuk

defterim açınca "piyango"nun kime

vuracağı, ibrenin nereyi göstereceği

belü olmuyor.

Şöyle tarihi 45 yü öncesine yani Me¬

habad Kürt Cumhuriyeti'nin kurul¬

duğu güne çevirelim. Ne diyordu

Zero Bey, o muhteşem günde Şeyh

AbduUah için: "Hain"..

Konuyu derinliğine ele aldığımızda

Yezdanh Şer'ın Bedirhan Be^e yap¬

tıklarına, Mürsel Delen'in öldürül¬

mesine, Mehmet Oruç'un kendi

arkadaşlarınca katledilmesine,

KYB, I—KDP çatışmalarına, uydu¬

ruk hapishane raporlarına hep bu

komplocu mantığın yön verdiği gö¬

rülecektir. Çünkü komploculuk biri¬

lerini "hain" üan edip soma da

Onlan ortadan kaldırmak için kitle¬

sel zemin yaratmakla sınırlı kalma¬

mıştır hiçbir zaman.

Yeni Rızgari Komploculuğu

Rızgari tarafından yayınlanan "Diy¬

arbakır Hapishane Raporu" hem

komploculuğun, hem de tarihi ken¬

dileriyle başlatmanın örneklerleriy-

le doludur.

Eski yol arkadaşlarımıza göre, ibra¬

him Kaypakkaya ulusal sorunu ken¬

dilerinden öğrenmiştir!!! İbrahim
Kaypakkaya işkencede ölmediği (!)

halde Nihat Behram O'nu kahra-

maniaştırmıştır.

Bu yazılanların gerçeklerle ilgisi

yoktur. Bu satırların yazan da Kay¬

pakkaya'nın öldürüldüğü hapisha¬

nede yatü. 1973'te içerde yatan

arkadaşlarımızın anlattıklarının ya-

nısıra, 1976'da dinleditaerimizden

İbrahim Kaypakkaya'nın değü
Rızgarici dostlarımızla görüşmesi,

hiç kimseyle görüştüğü olmamışü.

Çünkü hapishaneye getirüdiğinde

yarak yaralı hücreye konmuştu.

Kaldı ki İbrahim Kaypakkaya ulusal
sorunla ügüi düşüncelerini hapisha¬

neye girmeden yaklaşık bir yü önce

'Şafak Revizyonistleri" için yazdığı

broşürde düe getirmişti.

Eski yol arkadaşlarımızın, hele hele

Orhan Kotan gibi yiğit bir arkadaşın

düştüğü bu duruma baktığımda içi¬

mi hüzün kaplıyor. *Şiir Atı'na bi¬

nen bir devrimcinin "kendisini

herşeyin merkezi" görme ve Sta-

lin'in yaptığı gibi "tarihi kendisiyle

başlatma" hastalığına nasd tutuldu¬
ğunu anlayamıyorum.

Bu arkadaşlara bakılırsa, herşey, bu

"mümtaz" devrimcilerin çevresinde

olup bittikten soma şekülenmiştir.

Bu yazdıklarından soma "yer çeki¬

mini" de bu arkadaşlarımızın bul¬

duğu kamsına kapılmamak elde

değü.

Aslında Rızgari bu anlayışıyla özel¬

likle tarih konusunda PKK'nin yak-

laşunlanyla çakışan bir tutum

sergüemektedir. PKK verdiği süahk

mücadeleye yaslanarak, kendüerin-

den önce gerçekleşen direnmeye

sırt çevirmektedir. Bugün bir diren¬

me varsa, bunda PKK'nin süahlı di¬

renişinin de yeri vardır. Ama

Kürtlerin direnişini bu süahlı müca¬

deleye indirgemek yanlıştır. Rızga-

ri'de de herşeyin kendisiyle

başladığı görüşü egemendir.

Bu arkadaşlarımızın yazdığına göre,

"Ocak Komünü"nün merkezinde de

Onlar vardır! Gerçi komün dokuz

kişiliktir. Ama bu küçük bir aynnü

olduğu için, Komünde olan diğer ki-

şüeri anmaya gerek görmüyorlar.

Necmettin Büyükkaya'ya törpü (!)

yapılmışta, bu hapishane raporuna

göre. Necmettin Büyükkaya'da,

Kaypakkaya gibi ölümü göze alma

yiğitliğini göstermesine karşın; An-

kara'daki evinde—bürosunda ense¬
lenmeyi bekleyen bu arkadaşlarımız

gibi "direnme" mertebesine ulaşa¬

mamıştır!

Bu çarpıtmalan yapanlar, Necmet¬

tin Büyükkaya'yi tanımıyorlar mı?

Onun Deniz Gezmişle arkadaşlığı¬

nı, T—KDP'nin kadrolarından ol¬

duğunu bilmiyorlar mı? Büiyorlar

ama doğrulan yazmakla kendüeri-

nin tarihçüiğinin elden gideceğin¬

den korkuyorlar.

Fevzi Açıkgöz Olayı

Komploculuk alanında en fazla yol

alan hareketlerden biri, hatta en

başta gelenlerden biri PKK'dir. Bu

O'nun en önemü özelliklerinden bi¬

ridir. Ülkede verdiği yüzlerce şehi¬

din ölümsüz mirasına sahip olma ve

bunu kitlelerle bağ kurmaya dönüş¬

türme gibi bir şansa sahipken, kendi

"üderi"nin durumunu sağlama al¬

mak için binbir komplo teorisi üret¬

mektedir. Dergimizin geçen

sayısında yazıldığı üzere Fevzi

AÇIKGÖZ de bu komploculuğun

kurbanlarından biridir. Fevzi Açık¬

göz kamuoyuna "Olof Palme'nin ka

tili" olarak takdim edüdi. Serxvve-

bun ve 2000'e Doğru dergüerinde

resmiyle birükte "PKK'ye sızan

ajanlar" üstesinde adı yer aldı. Fev¬

zi Açıkgöz şimdi serbest ve Stock¬

holm'de.

PKK'den ses seda yok..Diğer kom¬

plo kurbanlanndan da..

Xorto'nun Yazdıktan

İbrahim Güçlü yoldaşın yazdıkların¬

dan öğrendiğimize göre, Ala Rızga¬

ri sürecinden gelen bir çok

arkadaşımızın yatandan tanıdığı;

hatta hapisteyken (Siverek'te) arka¬

daşlarımızın özgürleştirmek istedi¬

kleri Xorto arkadaşımızda,

komploculuğa "küçük" katkılarda

bulunmuş.

Herhalde O da, çorbada tuzunun

olmasını istemiştir. Bu onun en do¬

ğal hakkı! Belü ki yazdıklannda ob¬

jektif ölçüyü yakalayamamış.

Özellikle de Ala Rızgaricüeri

"töhmet" altında bırakan, belgelere

dayanmayan suçlamalanyla.

Biz arkadaşlanmıza güveniyor ve

inanıyoruz. Hele hele ibrahim Güç-

lü'nün Necmettin Büyükkaya hak¬

kında neler düşündüğünü çok iyi

bUiyoruz. Necmettin Büyükkaya ha¬

reketimizle giriştiği "birlik" çalışma¬

larının sonuca ulaşmamasının

yarattığı öfkeyle geçmişte sert bir

üslup takınma yolunu seçmiş olabü-

ir. Ancak bizim için ne derse desin,

biz O'nun yiğitliğini, kurtuluş müca¬

delesine yaptığı kattalan inkar ede¬

meyiz.

Ama Xorto'nun çarpıtmalan olma¬

sa İbrahim Güçlü'nün ağzından

özellikle Sıvan Olayı ve T -KDP

belgeleri hakkında, Büyükkaya Ue

Ala Rızgari arasındaki Uışküerin ge¬

lişmişlik boyutlarını, Uişküerin bo¬

zulmasını öğrenemiyecektik.

İbrahim Güçlü yazdıklanyla birçok

konuda geçmişin karanlıkta kalmış

noktalarım aydınlatmıştır. Necmet¬

tin Büyükkaya etrafında bir tartışma

başlamışken, O'nun KİP'ten ayrılış
nedenleri de açığa kavuşturulmah-

dır.

Necmettin Büyükkaya'nın elindeki

belgeler kurtuluş hareketimiz için

yaşamsal bir nitelik taşımaktadır. Bu

yüzden bu belgelerin akıbeti de me¬

rak konusudur. Yazdı tarihin olma¬

ması kişileri ya da gruptan tarihi ve
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olaylan istedikleri gibi çarpıtmalan-

na zemin hazırlamış.

Xorto, Siverek amlaruu yazmakla iyi

etmiş. Bu konuda anılarından yarar¬

lanılması gereken birçok kişinin ol¬

duğuna inanıyorum. Ancak bu

şeküde Siverek olaylan yerü yerine

oturtulabilinir. Siverek deneyimin¬

den çıkarılması gereken dersler var¬

dır. Dolayısıyla o direnmeye

katılmış Ala Rızgari'ci arkadaşlan-

mızm, PKK'lüerin değerlendirmele¬

ri de geleceğe ışdc tutacaktır.

Siverek deneyiminde devrimcUer

Mıhemed'e Zele gibi mahkûmlarla

karşı karşıya geldi. Mıhemed'e Zele

devrimcilerden etküendiği gibi, on¬

lan da etkiledi. Bu yönüyle büe Si¬

verek'teki deneyimin ayn bir

orjinalitesi vardır.

Siverek'teki olayın özünde, Payda¬

şlarla Bucaklar arasındaki çatışma

yaüyordu. Bir yönüyle de CHP Ue

AP'yi UgUendiriyordu. Çünkü Celal

Paydaş CHP, Celal Bucak AP mil¬

letvekiliydi. Orda devrimcilerin takı¬

nacağı tek tutum vardı: İki aşiretin
çatışmasına taraf olmamak ve halta

bu iki aşirete karşı korumak. Aksi

bir tutum kendi iç dinamiklerimizi

kendi elimizle parçalamak demekti.

PKK, anti— feodal mücadele altında

Paydaşların yanında yer aldı. Bu

yanlışü. Xorto'nun içinde bulun¬

duğu bağımsız bir çevre üe Ala

Rızgari'nin halkı korumak amacıyla

insiyatif koymalan doğruydu. Ancak

izlenen taktik yanlışlar sonucu hem

Xorto'nun kitabına konu ettiği üç

arkadaş öldü, hem de yazarın kendi¬

si yakalandı.

Korkunun Teorisi

Kürdistan'da yaşanan birçok şey

arasmda organik ilişki, karşılıklı et-

küenme vardır. Komploculuğun ya¬

şamımızdaki yerini irdelerken ister

istemez bazı şeylere de değinmek

zorunda kaldık.

Komploculuğun bizim gibi uluslaş¬

ma sürecinin sancılarını çeken to¬

plumlarda yaslandığı temeUerden

biri de korkudur. "Namus" gibi "kor¬

ku" da önemü bir olgudur. Aslında

toplumsal bir ruh haü olan korku¬

dan korkmamak gerekiyor. Çünkü

kendimize olan güvensizlik ve dış¬

ımızdaki maddi çevre duyduğumuz

korkulara neden olmaktadır.

Fakat komploculuğun üzerinde yük¬

seldiği korkunun bambaşka bir nite¬

liği vardır, bence.

Köylülüğün nicel olarak daha ağır

bastığı bizim toplumumuzda kom¬

plolarda "köylü" bir niteliğe sahiptir.

Kendüerini "putlaştırmaya" namzet

olarak görenler, durumlarım sağla¬

ma almak, toplumdaki statülerine

dokunulmazlık kazandırmak için

binbir entrikaya başvururlar. Tabii,

bunlar, "Kürdistan devrimi için ya¬

pılmaktadır.." Onun için, MİTin,

polisin, askerin peşinde koştuğu in

sanlan "Mit, ajan, hırsız, çapulcu"

üan etmekte bir kötülük yoktur! ! !

Herhangi bir harekette bir bölünme

mi oldu.. Gidin Doğu Perinçek'e,

"filan filan Sovyetlere saüldı" deyin

olsun bitsin... Ne var canım bunda,

maksat peygamberlerimiz ve genç

"put" adaylan gol yemesin olduktan

sonra..

"Yazmak" gibi bir okyanusa daldık¬

tan, konu da komploculuk gibi çet¬

refilli bir hastalık olunca, kalem bir

türlü yorulmak bilmiyor.

Yazar, sanki bizim bize ettiğimize

bakmış da şunlan söylemiş:

"... Bir toplum için en çok korkunç

şey, çapsızlığını ukala şişkinlik ar¬

kasında saklamaya çalışanların,

kendilerine benzemeyenleri ortak

bir dayanışmayla durmadan tır¬

panlamaya kalkmalarıdır.."

Başta da söylemiştim...Komploculu-

ğun panzehiri sosyaüstleşmek ve so¬

syalizmi geniş kitleler için bir

seçenek haline getirmektir.

Unutulmaması gereken bir görev de

yaşadıklarımızı kağıda, kasete kay¬

detmektir.

Tarihin çarpıülmaması, güdükleşti-

rilmemesi için, geleceğimizi sağlam

temeüere oturtmak için geçmişin

zengin birikimine sahip olmak ge¬

rekmektedir.
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Dr. KASIMLO VE ARKADAŞLARININ

ŞEHİT OLUŞLARININ BİRİNCİ YILINDA

KASIMLO'YU TANIMA ÇABASI

13 Temmuz 1989'da, bundan bir yü

iki ay önce, Dr. Abdurrahman KA-

SIMLO, AbduUah KADİRİ ve Dr.
Fazü RESUL: özgürlük, demokrasi

ve insanide düşmanı güçler tarafın¬

dan katledüdüer.

Dr. Kasımlo, İran KDP'nin genel
sekreteriydi. AbduUah Kadiri, İran
KDP'nin Merkez Komitesi üyesi ve

Avrupa Temsücisi idi. Dr. Fazü,

Viyana Üniversitesinde öğretim

üyesi, yurtsever bir Kurttu.

Dr. Kasımlo, Sosyaüst Enternasyo-

nal'in Stockholm'deki toplantisma

katılmak üzere Avrupa'ya çücmışü.

Ülkede bulunduğu zaman İran mer¬
kezi otoritesi Ue başlattığı "barış gö¬

rüşmelerini", Viyana'daki

toplantılarla devam ettirmek iste¬

diği zaman, balkımızın can düşmanı
komplocu İran devleti tarafından

katledildi.

Dr. Kasımlo Avrupa'da bulunduğu
bu sıralarda, birçok Kürt dergisi ve

gazetesi üe söyleşüer yaptığı gibi;

birçok yabana gazeteci ve diğer

yayın organlanyla görüşerek, söyle¬

şiler yaparak düşüncelerini açıkladı.

Aynı zamanda Türk basım Ue de
söyleşüer yapü. Söyleşi yaptığı Türk

gazetelerinden biri de Cumhuriyet

gazetesi oldu.

Dr. Kasımlo'nun bu söyleşüeri ve di¬

le getirdiği görüşler incelendiği za¬

man, onun ideolojik, siyasal ve

sosyal yapısı Ue ügüi önemü sonuç¬

lara vardabüinir.

Biz de YSK olarak, Dr. Kasımlo ve

arkadaşlarının şehit edüiş^erinin bi¬

rinci yihnda, bu sayımızda, okuyucu¬

muzu Kasımlo'nun çok eski

tarihlerdeki görüşlerine bağlamayı

yararlı gördük.

Yayuüadığunız söyleşi, Rizgariya

Kürdistan'ın Çde-Sebat 1980 Ta¬

rihli 5/6. sayısında yayınlanmış bir

söyleşidir. Denüebüinir ki, bu söyle¬

şi, Kasımlo'nun, Kürt basınındaki ilk

söyleşilerinden biridir. Bu söyleşi,

1979'm Haziran ayı sonlarında ya da

Temmuz ayının başlarında yapürmş

bir söyleşidir. Şah Monarşisinin yı¬

kılması ve İslam yönetiminin kurulu¬
şunun akabindeki günlere

rastlamaktadır.

O dönemler, Doğu Kürdistan'da

ciddi bir iktidar boşluğu sözkonusu

idi. Kürdistan özgür bir ülke duru¬

mundaydı. Aynı zamanda, İran hal¬
klarının tümü ve Kürt halkı, Şah

monarşisinin yıkılması için göster¬

diği fedekarlığın karşılığında, ulusal

demokratik hak ve özgürlüklerine

kavuşması bekleyişi içindeydi. Özce

si, bu söyleşi İran ve Doğu Kürdi-
stan'nın en hassas dönemlerinden

birinde yapümışü.

Rızgarıya Kürdistan bu söyleşiyi

yayınladığı zaman şöyle bir ön açı¬

klama yapıyor: "Kürdistan'ın İran
parçasında çok şeyler oluyor. Bu

önemü gelişmelere rağmen, ka¬

muoyunun ve konuya ilgi duyanlann

bUgüeri oldukça sınırk. Bilinenler

genellikle oldukça dar bir sınırın

çerçevesini aşamıyor. Ne ki hal böy¬

leyken bir yandan da herşey çok ya¬

kından biüniyormuş gibi beylik ve

ajitatif belirlemelerden geri durul¬

muyor. Günlük ajitasyonun ötesinde

hiçbir yaran olmayan bu tür tutum¬

lara da rastlanabiliyor. Bunun örne¬

kleri çok. Sözgeümi, İran KDP'nin
yayın organı "KURDISTAN" Ue Ugi-

U bir yayın organının söyledikleri bu

türden bir ajitasyon. Sözkonusu

'KURDISTAN' için, kitlelerin eği¬

tilmesinde, onlann örgütlendirüme-

sinde büyük katkıları olmuş bir

yayın organı diye sözediüyor. KDP

ve yayın organı 'KURDISTAN'ı ya¬

tandan bilmeyenler için inamlabU-

inir bir belirleme bu. Oysa doğruyla

ilgisi yoktur bu belirlemenin.

"Şah ve sisteminin çökmesine kadar,

'KURDISTAN' ancak 3-4 ayda bir

yayın yapan (4 sayfa küçük boy) bir
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yaymdı. Yazdıktannm önemü bölü¬

mü de sadece haberlerdi. 'KURDI¬

STAN' ancak şu şuralar düzenü ve

okunabilir bir yayın organı haline

gelebüiyor.

Olaylan, gelişmeleri ve olgulan her

ne sebeple olursa olsun değişik gös¬

termek herşeyden önce dürüstçe

değildir. Herhangi bir gücün yanda¬

şı olmak, onu desteklemek ve pro¬

pagandasını yapmak doğaldır.

Sınıflı toplumlann iç işleyişi, müca¬

delede birbirlerine yakın olan sınıf

ve tabakalann birbirlerine yardım

etmesini, yanyana gelmesini zorunlu

kılıyor. Bu nedenle, dayanışma ve

yardımlaşma doğaldır. Ancak özelli¬

kle unutmamamız gereken bir ger¬

çek var: Olaylan ve gelişmeleri

aktanrken doğru dürüst olabilmek.

Olay ve gelişmelerin yorumu sınıfsal

bakış açısının gerektiği gibi olur. Bu

anlamda değişik sonuçlara varmak

normal. Ama bir gerçeği, olguyu

değişik göstermek pek normal değil.

Bundan sakınmak gerekü. Belki

böylelikle varolan kısırlık ve rahat

kalıpçılık belü oranda kınlabilir.

"Röportaj ve belgeleri ukuyucuya

aktarmak konusundaki hassasiyeti¬

mizin önemü bir nedeni de bu. Rö¬

portajların muhataplan

Kürdistan'daki mücadelenin üder-

leridir. Belgeler de esas kaynaklar¬

dan, hareketi yöneten güçlerin

bizzat kalemlerinden çıkmış olanlar¬

dan seçüiyor. Böylelikle, ilk elde

okuyucu sağlam değerlendirme ya¬

pabilmek ve gelişmeleri derinleme¬

sine kavrayabilmek için sınırlı da

olsa— bir ürüne kavuşmuş oluyor.. "

O günlere dönüp baktığımızda, de¬

tay sorunlarda yanlış değerlendir¬

melerin yapılmasından öteye, İran
KDP'nin ideolojik, sınıfsal yapışma

üişkin olarak çok Uginç ve abartmalı
değerlendirmeler yapüabilindi. Iran

KDP'nin bilimsel sosyaüst bir parti

ve üderinin de gerçek anlamda bir

sosyaüst olduğunu Ueri sürenler ol¬

du. Bütün bunlar, hem Kürdistan üe

ügüi bilgi yetersizliklerini, hem Kür¬

distanh siyasal güçlerin UişkUerinin

zayıflığım ve hem de sosyalizm hak¬

kındaki düşünce sığlığım gösteriyor¬

du.

Rizgariya Kürdistan'daki söyleşide

Dr. Kasımlo'nun düe getirdiği gö¬

rüşlerle, şehit edüdiği günlerdeki

söyleşüerde düe getirdiği görüşler

karşüaşünldığı zaman, Dr. Kasım¬

lo'nun kendi içinde ciddi bir tutarlı¬
lığa sahip olduğu hemen görülür.
Dr. Kasımlo'nun silahlı mücadele¬

nin başladığı günlerdeki düşüncele¬

rinde, son zamanlarda ciddi

değişikliklerin olmadığı rahathkla

saptanabUinir. Bu da, Dr. Kasım¬

lo'nun oluşturduğu düşüncelerin,

hasbelkader oluşturulmuş düşünce¬

ler olmadığım gösteriyor. Bu anla¬

mıyla, Dr. Kasımlo dikkate değer

bir iç yapüanmaya sahip. Konjoktü-

rel davranmanın ötesinde, her yerde

her zaman savunabüeceği düşünce¬

leri oluşturmaya gayret gösterdiği

ortaya çıkıyor. Bunun olumlu ve

üzerinde değer bir özellik olduğunu

belirtmeden geçemiyeceğiz.

Yekitîya Sosyalist

Iran KDP Genel Sekreteri Dr. Ka-
sımlu İle Röportaj

R.K. Son günlerdeki olaylardan

başlayabiliriz. Merivan ve çevresin¬

de şiddetli çatışmalar oldu. Neydi

bunlar?

Kasunlu— Merivan'daki olayların

sebebi, hükümetin devlet güvenliği¬

ni Ueri sürerek Tahran'dan asker

göndermesidir. Bu, Kürdistan'daki

ahaü tarafından tepkiyle karşılan¬

mıştır. Çünkü, bu hükümet tarafın¬

dan gönderilenler bazen olaylar

çıkartıyorlar. Aynca bundan birkaç

hafta öncesinden beri eski büyük to¬

prak ağalarım köylülere karşı kı¬

şkırtma yönelimi de mevcuttu.

Bundan dolayı, köylüler Tahran'dan

gönderilenlerin desteğindeki toprak

ağalarına karşı direnmişlerdi.

Maalesef bu olaylar yirmi kişinin

ölümüyle sonuçlanmıştır. Resmi ra¬

dyo, bizim partiyi —yani Kürdistan

Demokratik Partisini— bu olaylan

yaratmakla suçlamıştır. Bu işe karış¬

madığımız herkesçe biliniyor.

Pek tabu büyük toprak ağalarının

kaybetmiş olduklan önceki eski im¬

tiyazlarını geri alma girişimlerine

karşı çiftçilerin ve köylülerin müca¬

delelerini her zaman desteklemi-

şizdir.

Merivan'daki yürüyüş, hiçbir partiye

mensup olmayan Köylü Derneği

(Cemiyeti) tarafından düzenlenmiş¬

tir.

Tahran'dan gönderilen ve kendüeri-

ne "Devrim Muhafızı" denüenler bu

yürüyüşe hücum edip yürüyüş kitle¬

sinin içine doğru ateş açtılar. Pek

tabu yürüyüşçüler bu kışkırtmalara

cevap verdüer ve bu, anlaşmazlığın

doğuşuna sebebiyet verdi.

R.K. KDP'nin güçleri ne oranda

kuvvetlidir? Mehabad'de güçlü gibi

görünüyorsunuz?

Kasunlu— Abartmasız bugün İran
Kürdistan'nında KDP, en büyük ör¬

gütlü siyasi güçtür. Aynca KDP, bir

de tek siyasi (poütik) partidir. Diğer

örgütler dağınık ve bölümüdürler.

Fakat bazı bölgelerde yeterince güç¬

lü, bazı yerlerde henüz yeterince

güçlü değildir. Bütün İran Kürdista¬
nı gözönüne alındığında, kuzeydeki

Sovyet sınırından güneyindeki Elam

vüayetine kadar, partinin gerçekten

haftan içinde derin kökleri mevcut¬

tur.

Bazı yerlerde ahalinin yüzde doksa¬

nının fazlası partimize sempati duy¬

maktadır.

R.K.— Hükümete gönderilen sekiz

madde, sizin partiniz tarafından mı

formüle edildi? Partinin talepleri

miydi; bu sekiz maddeyi kim for¬

müle etti?

Kasunlu— Sizin bahsettiğiniz sekiz

madde, İran Kürdistan'ındaki tüm
siyasi gurupların temsü edüdiği bir

komite tarafından hazırlandı. Devri¬

min hemen ardından formüle edüdi-

ler.

Pek tabu Mehabad'a gönderden hü¬

kümet delegesiyle yapdan görüşme¬

lere partimiz katıldı.

Görüşmelerden önce, Mehabad'da

halkın tüm sosyal guruplanmn tem¬

sü edüdiği bir toplanüda bu sekiz

maddeyi hazırladık.

Bu maddelerin ilk altısına gelince,

bunlar partimizin üyeleri tarafından

Ueri sürüldü. Yedinci ve sekizinci

maddeler, diğerleri tarafından Ueri

sürüldü.

Sekizinci maddeye gelince, bunun

uygun olmadıği kanısındayız. Çün¬

kü, bu madde, İrana sığmanlan kap¬
samaktadır. Fakat çoğunluk bu

maddenin bulunmasını istediğinden,

talep üstesinde mevcuttur.
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Fakat Uk alü madde, Kürt halkuun

hükümete dayadığı ulusal talepleri

içermektedir.

Fakat, bugüne kadar bizim sekiz

madde talebimizi cevaplandıracağı¬

na söz veren İran hükümeti, henüz
bunlan cevaplandırmamışür. Henüz

esasında bu taleplerin hiç biri kabul

edilmemiştir.

R.K. Yedinci madde esas olarak

neyi içermektedir?

Kasunlu- Yedinci madde, Kürt

halkının haklanyla ügüi yapüacak

görüşmelerde, Tahran'a gönderilen

delegasyonun başkanlık görevini

Şeyh İzzeddin Hüseyni'ye verildiği

kararım içeriyordu. Bu, o zaman

doğru bir tutumdu kanısındayım.

Fakat bundan soma durum değiş¬

miştir. Mesela yann Mehabad'ın

problemlerini ve Kürt halkuun hak¬

lanm görüşecek bir delegasyon, bir

başka din adamının önderliğinde

(Rahim Abbasi, kendisi Meha¬

bad'da Devrimci Şura başkanıdır),
Mehabad'dan Tahran'a hareket

ediyor.

R.K.- Sizin (kendinizin), Meha-

bad'daki pozisyonunuz nedir?

Kasunlu— Partinin hangi rolünün

olduğunu mu demek istiyorsunuz?

Bizim partimizin İran Kürdistan'ı
poütik yaşanüsında yeri çok önemli¬

dir. Çünkü parti, devrimden somaki

şu beş ay esnasında bizim büe ta¬

hayyül edeceğimizin ötesinde büyük

basanlar kazanmıştır.

Gerçekçi olmak istersek, yapüan ak-

tiviteler, ahalinin partimize duyduğu

sempatiler ve diğer taraftan bize

gelenlerin organize edilmesinde

partinin yeteneksizliği arasmda bir

çelişki mevcuttur.

Fakat yalnız yeteneksizlik değü. Biz

partimize gelenleri ne kabul eder ne

de kendimize doğru çekmeyi isteriz,

aksi takdirde birkaç ay içinde on¬

binlerce üyesi olan bir parti olur¬

duk. Böyle bir partiyi eğitme ve

yönetme biraz güç olacakür.

Bundan dolayı, alışılmış ve söylenen

haüyle, adım adım gelişmek istiyo¬

ruz.

Ve Uk etapta tüm İran Kürdistan'ın¬
da Sovyet sınırından ta Güney böl¬

gelerine kadar uzanan yerlerde

parti komitelerimiz vardır. Bizim

partiye sempatisi olardan ve deste¬

kleyenleri eğitmek için çok iş mevc¬

uttur.

R.K.- Kimler partiyi destekliyor?

Kasunlu— Bizi özellikle destekley¬

enler, çiftçüer ve köylülerdir. Bun¬

lardan yüzde doksanının bizi

desteklediğini söylersem abartmış

olmuyorum. Bunlann ardından par¬

tiye ... yardım etmek için gelen şe¬

hirlerdeki işçüer ve devrimci
aydınlardır. Mehabad'da ahalinin

orta sınıfım oluşturan pazarlardaki

halk da bize yardım etmektedir.

Bundan dolayı, hemen hemen aha¬

linin tümü devrimden önce Şah reji¬

miyle işbirliği yapan bazı gurupların

dışında bizi desteküyor diyebüirim.

R.K.- TÜDEH Partisiyle, İran
Komünist Partisiyle ilişkileriniz

var mı, ilişki kurdunuz mu ?

Kasunlu- Şimdiye dek TUDEH'le

herhangi bir ilişkimiz olmadı. Ayn¬

ca bu partinin İran Kürdistanında
herhangi bir etkinliği de yoktur. İle¬
rici bir güç olarak saydığımız TU¬

DEH'le ilişki kurmayı

memnuniyetle isterdik. Aramızda

üişküerin olmayışı bizim hatamız

değüdir ve biz halen de partilerimiz

arasmda dostça ilişkiler umud

ediyoruz.

R.K.- KDP ne biçim bir partidir?

Kasunlu- KDP, üerici, demokratik

bir partidir. Amacımız Kürdistan'da

sosyalizmi inşa etmektir. Fakat un¬

utmamak gerekir ki, sosyalizme

ulaşmak için de yan feodal yan ka¬

pitalist ya da ağırlıkla feodal olan
bir toplumu aşmak tazım ve bu da

belü bir zaman ister.

Bu yüzden sosyalizme ulaşmadan

önce belü bir süreç, belki de olduk¬
ça uzun bir geçiş dönemi zorunlu

olacakür.

Bununla sosyalizmin hemen yann

Kürdistan'da olamıyacağmı ifade et¬

mek istiyorum.

Şu anda biz ulusal kurtuluş evresin¬
de bulunuyoruz. Bu demek oluyor

ki, Kürdistan'da ulusal sorun hala

çözülmüş değildir.

Bizim önümüzde bir etap var, on¬

dan soma gelecek olan ikinci etap

sosyal sorun, yani sosyalizmin inşası,

en önemü sorun olacakür. Şu anda

müü kurtuluş gerçekten Kürt halkı¬

nın çoğunluğu için en önemü so¬

rundur.

R.K.- Ye bu otonomi mi demek¬

tir?

Kasunlu- Bu demokratik bir reji¬
min çerçevesindeki bir otonomidir.

Biz İran için demokrasi, Kürdistan

için otonomi dediğimizde özellikle

ki siz de saptayabilirsiniz her zaman

önce demokrasiyi, sonra otonomiyi

vurguluyoruz.

Ve bu demokrasiyi iki sebepten do¬
layı istiyoruz. İlkin, demokratız, ye

demokrasiye ve demokratik bir reji¬
me, demokratik hak ve özgürlüklere

inandığımız içindir.

İkincisi de, otonomimizi korumak

için bu demokrasiyi istiyoruz. Kür¬

distan'daki otonominin yambaşmda
despotüc bir rejimin İran'ın diğer
yanlarında olabUeceğiyle kendimizi

avutmuyoruz.

Bizim otonomimizin tek güvencesi,

demokratik bir rejim ve tüm İran'da
demokratik hak ve özgürlüklerin

mevcut olmasıdır. Bu yüzden biz
İrana demokrasi ve İran Kürdistanı-
na otonomi dediğimizde çok cid¬
diyiz, samimiyiz. Aynı zamanda
Kürt halkuun düeklerini düe geti¬

riyoruz.

R.K— Ve şayet hükümet size otono¬

mi vermek istemiyorsa, o zaman ne

yaparsınız?

Kasunlu- Biz genç bir parti değiliz.
Biz otonomi için 34 yıl mücadele

vermişiz; gerekirse 34 yü daha mü¬

cadele veririz. Fakat biz oldukça de¬

rinden gelme bir devrim sonucu

doğan bir hükümetin, bizim ulusal

haklarımızı vermemesi için hiç bir

gerekçe görmüyoruz.

Bu yüzden biz, tam olarak talepleri¬

mizi desteklemek için İran'daki tüm
demokratik örgütlerin ve bütün İran
halkuun bu konuda dikkatini çek¬

mek istiyoruz.

Biz kendi amacımıza ulaşmak için
mücadele etmiş ve her çeşit demo¬

kratik yoUan kullanmışız. Bu mu¬

hakkaktır ve bu bir de bizim
hakkımızdır. Şayet bize kendi talebi¬
mizi, yani otonomiyi gerçekleştirme
mücadelesinde demokratik haklar

verilmezse, Kürt halkuun haklanm
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korumak için gerekirse her türlü yo¬

lu (imkanı) kullanacağız.

R.K— Silah mı demek oluyor?

Kasunlu— ... Süahda demek oluyor,

fakat bu bizim çok süahımız var inti¬

hasını vermek anlamını taşımıyor.

R.K— Şah'm ordusundan çok sila¬

ha el koydunuz mu?

Kasunlu— Şüphesiz siz de bilirsiniz,

her devrimden soma halk süahhdır.
Fakat Kürt halkuun ne kadar süahı-

nın olduğunu bilmiyorum. Herşeye

rağmen, halkımızın bu süahlan

İran'da kuUanmaya zorlanmamasuu
umut ederiz.

Yine şüphesiz biliyorsunuz, İran'da¬

ki silahlı mücadelede ihtiyaç hisse¬

dilecek olan şey süah olmayacaktır.

R.K— Otonomiden daha az şeyler¬

le yetlnirmislniz?

Kasunlu— Hükümet yetküüeri Ue

yapüğunız görüşmelerde otonomi

talebinde bulunuyoruz.

Taleplerimizi İmam Humeyni'ye
bildirmişiz. Taleplerimizden bir kıs¬

mım kabul etseler, onlan alır gerisi

için mücadele ederiz.

Bu demek oluyor ki biz süaha sanl-

mak isteyenlerin en sonuncusuyuz.

Siz de bilirsiniz, ezilmiş halklar her

zaman süahlı mücadeleye zorlandı-

nlmışlardır. Onlar bunu kendi gönül

arzulanyla istememişlerdir.

R.K— Demek oluyor ki, siz hala

hükümetin iran'da yaşıyan çeşitli

halklara ulusal haklanm vermeme¬

sinde nelerin olacağını henüz bil¬

miyorsunuz. Bildiğiniz gibi

Kürtlerden ayn olarak çokça ulu¬

sal halklar var...

Kasunlu— Evet, büdiğiniz gibi

İran'daki ahalinin yüzde ellisinden
fazlası Fars değüdir. Bu demek olu¬

yor ki, otonomi isteği yalnız Kürtleri

değü, aynı zamanda Azerbeycanlüa-

n, Belucüeri, Araplan da Ugüendi-

riyor. Ve az önce size söylediğim

gibi şayet hükümet bizim ulusal hak¬

larımızı vermezse Kürt halkı bunun

için yularca mücadele vermiş, müca¬

delemize devam edeceğiz.

Biz Kürt halkına ne istediğini sora¬

cağız ve Kürt halkuun mücadeleye

devam etmek için yeterince kararlı

olduğuna inanıyoruz. Siyasi bir parti

olarak bu istek programımızda

mevcuttur. Bunun hesabım yapıyo¬

ruz ve şayet ulusal haklarımızı al¬

mazsak, ihtiyaç duyuluncaya dek

(uzun vadeü bir mücadele olursa

dahi) mücadelemize devam ede¬

ceğiz. Ve şayet bizi süahlı bir müca¬

deleye zorlarsa kendimizi

koruyacağımız fikrindeyiz. Fakat biz

isteğimize kavuşmak için banşçü yo¬

lu tercih ediyoruz, çünkü bizim hem

İran Kürdistan'ında ve hem de Kür¬
distanın diğer parçalarında tecrübe¬

lerimiz var; her zaman en iyi

neticeyi veren süahlı mücadele değ¬

üdir.

R.K— Evet, Barzaninin mücadele¬

sinden, tecrübeler mevcuttur.

Kasunlu— Evet, mesela. Fakat diğ¬

er tecrübelerde var. Yani süahlı mü¬

cadele değü, herşeyden önce halk

arasmda örgütlenerek açüc siyasi bir

programın verilebilmesi ve bunun

haftan ulusal haklanm ve geleceğini

serbest ve özgür bir şeküde seçme

imkanlarının tüm gerçekliğiyle hal¬

ka söylenmeü ki uzun vadeü kaza¬

nımlar olsun ve bu yöntem her

zaman seçUmeüdir.

Şayet birileri engeUemeye kalkışır

ve saldırırsa ve doğal olarak bize

engel olmaya çalışan yurt dışından

desteklenen güçler vardır İran'da—
o zaman Kürt halkının kendisini ko¬

rumaya hakkı vardır. Kendisini ko¬

ruyacağına da eminim.

R.K— Irak hükümetiyle ilgili gö¬

rüşleriniz ne?

Kasunlu Benim Irak hükümetiy¬

le ügüi özel görüşlerim yok. Bizim iç

işlerimize karışma hakkı olmayan

komşu ülkede bir hükümettir. Şayet

Irak'taki Kürtler kendi ulusal hakla-

n ve Irak için demokrasi mücadelesi

verir ve yardımımıza ihtiyaç duyar¬

larsa, biz İran'daki Kürt kardeşleri
olarak onlara yardım etmek için eü-

mizden geleni yaparız.

Biz Kurduz ve onlarda Külttürler.

Biz Irak, İran ve Türkiye şartlarının
ayn olduğunu biliyoruz. Şimdiki
şartlar alanda her parçadaki Kürt¬

ler, içinde yaşadıktan ülke çerçeve

sinde mücadele vermek zorundadır¬

lar. Biz İran'da yaşayan

Kürtler, Irak'taki gelişmelere müda¬

hale etmek istemiyoruz. Ve biz Ira¬

klıların ister Kürtler olsun, ister

Araplar olsun içişlerimize müdahale

etmesine razı değiliz.

Fakat pek açıktır ki, ulusal Kürt

dayanışması çok eskiden beri mevc¬

uttur ve hep mevcut olacakür.

R.K- Irak'ta mücadele veren KYB

(Kürdistan Yurtsever Birliği) ile il¬

gili görüşleriniz nelerdir?

Kasunlu— Biz Irak'ta bir örgütü

diğer bir örgütün karşısına almak is¬

temiyoruz. Bu Irak'taki Kürt halkı¬

nın kendi örgütünü seçmede

büeceği bir şeydir.

Biz yanhz Irak'taki Kürt demokratik

ve ulusal hareketlerle dost olmak is¬

tiyoruz ve bu tipteki örgütler dostu¬

muz olurlar.

R.K.- Ya Irak KDP Geçici Kom¬

itesi?

Kasunlu— Bu istisnasız tüm hare¬

ketler için geçerlidir. Biz örgütleri

adlanndan değü, eylemlerinden

dolayı haklarında yargı Ueri sürüyo¬

ruz. Ve malumdur ki, yargüanmızda

oldukça ciddiyiz. Fakat eğer bir

Kürt örgütü Irak'ta demokratik bir

gelişim ve Kürt halkuun demokratik

haklan için mücadele ederse, bu ör¬

güt bizim tam desteğimizi alır.

R.K.- Şüphesiz CIA gibi Kürdi¬

stan'da problem yaratmak isteyen

güçler vardır.

Kasunlu— Burada, İran Kürdi¬
stan'ında, hem komşu ülkelerin is¬

tihbarat ajanlan ve hem de CİA gibi
yıkıcı düşman güçlerin daha evvel¬

den faaüyetlerini gösteren debileri¬

miz vardır. Biz büiyoruz ki bunlar

herşeye başvurarak İran devrimini
ve şüphesiz de Kürt hareketini de

ezmek istiyorlar. Benim az evvel de¬
diğim gibi, önemü olan somut ey¬

lemlerdir. Bunlara karşı tedbirler

alıyoruz.
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ZORLU BİR KESİTİN İÇİNDEN GEÇERKEN

Temel D^mîrw, t y

İnsanlar kendilerine yeni bir dü¬

nyayı, bayağı, bahl inançların san¬

dığı gibi, yeryüzünün yemişlerinden

kurmazlar, şimdi gerilemekte olan

uygarlıklannın tarihi boyunca ulaş¬

tığı basanlara dayanarak kurarlar.

Gelişmeleri sırasında, kendileri ye¬

ni bir toplumun maddi koşullarını

üretmeye başlamak zorundadırlar

ve hiç bir zihin ve irade çabası on¬

lan bu halin yazısından kurtara¬

maz." (K. Marx)

"Siyasetin ilkesi, iradedir. Siyasal

düşünüş daha çok taraf tutar ve mü¬

kemmel oldukça. İradenin tümerkü-
liğine (herşeyi yapabilirliğine) daha
çok inandıkça, iradenin doğa ve zi¬

hince sinirlerini görebilme olanağım

ve toplumsal kötülüklerin kaynağını

bulma yeteneğine de (ters orantılı

olarak) o kadar azalır." (K Marx)

Hatalarımızı düşmanlardan gizle-

memeüyiz. Bundan korkan kimse

devrimci değildir." (V. İ. Lenin)

Manc ve Lenin'e ulaşmadan, onlan

("eski" tip !) "aşan"lann ya da
"rüşflerini (böylece!) isbata kalkı¬
şanların bir hayü çoğaldığı veriü ke¬
sitte yazacaklarıma; onlara

ulaşabilme çabalan Ue geüşebü-

eceğimizden kuşkusuz olduğum,

Marx ve Lenin'e "müracaat" ederek

başladım...

Böyle bir başlangıçla, hemen ekle¬
mem gerek: ideolojik - poütik bir

teşhis, elbette matematiksel bir teş¬

hisle aynı kesin duyarlılıkta olamaz.

Yazmaya gayret edeceklerim, "ma¬

tematiksel" bir kesinlik aranmaması

gereken, ideolojik - poütik teşhis¬

lerdir. Ve de en genel hatlanyla ge¬
lişmenin yönüne iüşkindir. Bu temel

çizgüerin, olayların atası içinde sağa

ya da sola kayabümesi ise, hem
mümkün ve hemde muhtemeldir.

Bunun altını öncelikle çizmem gere¬

kiyor.

Bir diğer vurgumda şu olacak: Van-

lan noktada, "özür" aramak boşa ça¬

badır. Tarihin, "tashih" edüerek,

olması gerekene yönelebUeceğini,

olanaksız görüyorum. Bunun içinde,

geçmişimizden gündemimize uza¬

nan ve geleceğimizi direkt olarak U-

güendiren devasa sorunlann karşı¬

smda, "ayin türü şov"lann ya da "ko¬

laya ş^tatanlıklar"ın hiç bir

derdimize 'derman' olmayacağım

düşünüyorum. Bunlann yerine, kök¬

tenci bir teorik rönesansın kurucu

nitelücU tarihsel eleştirel çözüm-

leyiciliğine olan gereksinimimiz ya¬

şamsal öneme haiz olduğunu

düşünüyorum.

Demem odur ki, "hatalarımızı (artık

ört bas edebilmeleri de mümkün

olmasa da !) düşmanlarımızdan sa¬

klamak" aklı başında bir tavır ol¬

mayacaktır. Sosyaüzmi kurmak

kolay bir iş değüdir. Sosyalizmin ku¬

ruluşu, içinde gerilemeleri ve resto¬

rasyonum da içeren, çok uzun bir

tarihi dönemi kapsar. Kaldı ki so¬

syalizm, sadece koUektif mülkiyet
sistemininde kurulması değildir ve

onu buna özdeşleştirmekte doğru

değildir. Sosyalizm açısıdan temel

sorun, onun enternasyonal bir dava

olduğunu bir an dahi unutmadan,

koUektif mülkiyet sistemi Ue temel¬
deki üretim iüşkUeri arasındaki uyu¬

mu, aktif yığın demokrasisi ve yeni
insanın yaraülarak; geleneksel 'yö¬

neten yönetilen' Udeminin sınıf¬

sız topluma yönelik olarak, aşılması

bazında yakalayabilmektir.

Bunun, Lenin sonrasındaki büro¬

kratik - ekonomist uygulamalar ki¬

şiliğinde teorik açıdan öngörülenle,

tarihsel olarak gerçekleşenler ara¬

smda farklardan ötürü!) sosya¬

lizmin geri çeküen birinci dalgasıyla
gerçekleştirilememesi; dünyamızda

karmaşık ve belirsizliklerle dolu bir

kararsız dengenin, geçiş sürecini

devreye sokmuştur.

Görünen odur ki, karmaşalarla dolu
olan bu kararsız dengenin geçiş sü¬

reci, uzun bir süreyi kucakhyarak,

kapsıyacakür. Ve de daha bir alay
kayıpla da karşı karşıya kalınacaktır.

"Ödemek" zorunda kalınan, geçmiş¬

ten bugüne uzanan hataların bir be-
deüdir. Bu bedeUer ödenmeden,

Uerlenemiyeceği gibi, bedeUerin
eğlenilmesinden kaçınmak ise, için¬

de debelendiğimiz 'zorlu kesitteki

yolumuzu uzatacak' ve de bundan
ötürü de çeküen 'teslimiyet' bayra

klarının çoğalmasına yol açabüecek-

tir.

Birinci dalganın geri çekUdiği, ikinci
dalganın örülmesi fikrinin tabanının

ise, radikal sosyaüst bağlamı Ue çok
dar olduğu veriü koşuUarda, yapü-
ması gereken öncelikle "kendimizi
büebüerek" yaralarımızı tuz Ue bü-

inçü bir inatla dağhyabümektir.

Yazım boyunca, aşağıdaki 19 notta

ben kısaca ve ideolojik - poütik bir

teşhisin genel hatlanyla, Marksist—
Leninist teorik rönesansın kurucu

bir tarihi eleştiriseUiğe olan ge-

reksinimimizin inancıyla, bunlan

tartışmaya gayret ettim.

(BİR)

Hep birlikte 'Zorlu Bir Kesitin İçin¬
den Geçerken', kimse zorlanmadığı¬

nı, yaşananla birükte ciddi bir
biçimde sarılıp - sarsılmadığuu id¬

dia edemez.

Yalnış anımsamıyorsam, Oya Bay-

dar'ın, içinden geçüen kesiti niteler¬

ken, Bocholt'taki Avrupa'da BTDK

toplanülannda kuUandığı bir deyişi
var: "Bindik bir alamete, gidiyoruz

kıyamete". Oya Baydar'ın deyişi, ilk
bakışta insana çok karamsar gibi
gelse de; uluslararası ve de ulusal
zeminlerimiz de olup biteni, anlamlı

bir biçimde vurguluyor.

Adını açıkça koymamız gerekiyor:

Korkunç sarsınülar içinde, ciddi bir
yetmezüği yaşıyoruz !.. Acı ve acıklı¬

dır ki; tarihin istihza dolu tecellisi,
(bizim beceremediğimiz) önemü bir

işi (geçmişin değerlendirilmesini ve

öz - eleştirisini), pratik görüngüle¬

rinin 'trajedisi' üe gerçekleyiverir-

ken, önümüze de 'alın bakalım işte'
dercesine bir sorunsaUar yumağını

dikti...

Onayhyahm ya da onaylamayalım,

büyük değişimler (geçmişte hayal
büe edenüyeceğimiz bir hızla!)

1989'dan bugüne kadar ki kesite

sığıverdi. Bir çok şey 'sınırsızca' sor¬

gulanmaya, mükemmel sayüan bir
çok şeyin üzerinde ise de yeniden

düşünülmeye başlandı. Reel sosya¬

lizm, varoluşunda hiç tanık olmadığı
kadar, ciddi sorgulamalara taraf ol¬
du. Şablonculuk ve 'fıtah'a bir na-
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küük şemalanyla birükte, onlan
devreye sokan bir tarihsel arka pla¬
na, kendi tarihsel pratiği ile örül¬

müş bütünselliğe çeşitli

projeksiyonlar çevrildi ve de sonuç

itlbanyla uzatmalı bir statüko dö¬

nemi sona ererken, yeni oluşumlara

gebe olan bir 'kararsız denge' döne¬

mine girildi..

En 'kaba' deyişiyle bunlardan ötürü¬
dür ki, şimdi yemden ve geri çeküen
birinci büyük dalganın ardından,
ikinci büyük dalganın yeniden ve da¬

ha güçlü temellerde örülmesi için,
yeni bir kararsız denge dönemi Ue

tekrar başlarken; radikal sosyalistler
açısından yapılması gereken iş: Bi¬

rinci büyük dalganın tarihsel eylem¬
liliği içindeki pirincinin taşlarını
ayıklamaktır...

(İKİ)

Martin Luther vari "düşüncelerimi

savunuyorum, başka türlü yapa¬

mam!..." (M. Luther) partizanlıkla,

'pirincin taşlarını ayıklamak!... yanlı¬

sı olmak... Ya da bir diğer deyişle,
'pirinçten vazgeçümemeü' diyebü-
mek...

Radikal sosyalistlere öncelikle, böy¬
lesi bir partizanlık gerekiyor !...

Çünkü bu 'yeni' durumun 'bulandc
ortam'ında (taşı ayıklamak 'adına' !)
pirinçten vazgeçenler de var. Her¬

şeyin birbirine geçtiği bu kesitte, on¬

larla (yeni 'yenüemeci
reformist'lerle!) aramızda bırakınız,
birlikçi bir diyalogu ya da arayışı,
(biz derlenip toparlanmadan!) alı¬
şverişi büe uygun bulmuyorum. Bu¬

nun içinde kolaya yanıtların
ucuzluğundan kaçınarak, bizi Ko¬

mün ve Ekim'in doğrultusunda ge¬
leceğe ulaştıracak, onun yolunu

açacak yanıü radikal sosyaüstierin
birliğinden ve işçi sımû hareketinin

eylemliliğinden çekip çıkartma¬
lıyız, diye düşünüyorum.

Altını çizeyim: Yanıü aradığım, bir

vazgeçişin ya da kaçışın teorisini

oluşturmak kaygılarının bir tabu
değildir. Asla bundan kaynaklan¬

mıyor. (Bu işi TB'K'P'ülere,

'S'BP'ülerine ya da hertüriü Gor-
bi'cüüc ve türevlerine bırakük!).

Aradığım yanıt üe altını çizdiğim

gereklüik; bereketli topraklarımızın

(ve dünyamızın) devasa üretkenliği

zemininde, radikal sosyalistlere

dayatılan 'sahte' yazgının nasd aşı-
labilineceğindedlr™

(ÜÇ)

SBKP'nın İnsancü, Demokratik So¬
syalizme Doğru" adlı 28.inci Kongre
raporunun (Yeni Açılım, No:25, S.

55-73) sosyal demokratlaşan bir
reel poUtücerüğin pragmatizminde
somutlanması, SBKP'de Gorbi'nin
pirus 'zafer'i Ue 'taçlandırılınca, ki¬
mi 'beklentüeri'de (tartışılmaz bir
biçimde!) yerle bir etmiştir. Görü¬
nen odur ki, Gorbi'nin "M-L'izmin

yemlenmesi adına ki kazamlamaz
zaferi"; ulusal ve uluslararası plan¬

daki sancüanmızla,ağuiaşarak de¬
vam edeceğe benziyor.

Dünyada olup bitenler ve boyutu,

hangi biçimlenişi Ue olursa olsun;

"bir yanıyla" 1917i ya da 1848'i
'anımsatmak'tadır. kimi şeyler nega¬

tifinden çalışsa da; yığın insiyatifleri,
bunlann kaçınılmaz etkileri ve köklü
alt— üst oluşlar açısından önemü so¬
nuçlara yol açmaktadır...

(DÖRT)

Bu köklü alt -üst oluş içinde, radi¬
kal sosyaüstleri sadece, uluslararası
planın bir iç uzantısı olan "ulusal"
planda değü; uluslararası planda da

ağır ve girift sorunlarla karşücarşıya-
dırlar.

Burada yeri gelmişken konuya bağ¬

ıntılı olarak, bir şeyin altını özenle

çizmem gerekiyor: "Eğer sosyalizm,
birinci büyük tarihsel dalganın bi¬

rikim ve gelenekleriyle kurmaya ça¬
lışmış olanlardan

öğreneceklerimiz, enternasyonal

planda kapitalizme dönmekte olan¬

lann liberallikleriyle çitişmiş resto¬

rasyon faaliyetlerinin vereceği

(sözüm ona ki!) 'demokrasi' dersle¬

rinden mutlaka fazladır."

Doğu Avrupa'da olanlan sözüm
ona "devrim" gözüyle yorumlamaya

kalkışan lafazanlıklan pek kaale al¬
mamak gerekiyor. Orta yerde bir re¬

storasyon vardır. Bu restorasyonlar

ise, etkin ve geniş yığınsalhklan ya¬
nında, sarsıcı görüngülerine rağmen
bir "devrim" olarak nitelenebüme
kapasitelerinden çok uzaktadırlar.

Burjuva demokrasüerine olmadıkla-
n misyonlan yükleyerek; bürokratik

deformasyonlara (ağırlıklı haklı tep¬
kimeler ekseninde devreye giren bu
olaylar dizinine bakıpta, sosyalizm
sözcüğünü dahi bir "günah kaçışı'ne

döndürülmesine yol açan, bürokra¬
tik deformasyonel yapılarda devreye

giren bu olaylan, bir "devrim" olarak
nitelemeye kalkışmak, eğer bilinçli
bir çarpıtma değilse, siyasal miyop¬
luktur.

Bir "devrim" olarak nitelenebümesi
olası olmayan bu olayların gelişimi¬
nin ve etküerinin nefes kesici hızı ve

domino teorisine benzeyen zincirle¬
me patlaması, dünya tarihinde uzun

dönendi bir alt üst oluşunda ba-
şlangıa ve yep yeni bir Uanıdır.

(BEŞ)

Bu yep yeni üan kesitinde dünya
proletaryasının ya da onun "ulusal"
müfrezelerinin "kendisi içinde dev¬
rimci bilinci" Ue siyaset sahnesinde
olmadığı ve de geüşmelere öznelik
edebüecek düzeyde olmadığı çok
açıktır.

Açıktır ki Dünya devrimine bağlan¬
mamız ekonomist bürokratik bir

inşaa faaüyetinin, sosyaüst demo¬
kratik işlerliğinin ciddi intikalara

uğradığı ve de sosyalizmin birinci
büyük dalgasının geri çeküdiği ko-

şuUarda, proleter enternasyonalist
görevlerini gerçekliyemedi. Sosya¬

list inşaa faaliyetini dünya devrimi

potasına çekerek, enternasyonal öl¬

çekli ulusal ve toplumsal mücadele¬

lerle birleştiremedl. Böylelikle de,
sosyalizmin birinci büyük dalgası

Paris Komün'ünün ve Lenin'li

Ekim'in yolundan sapmanın, statü¬

kocu cezasmı (ya da kefaretini!)
ödedi...

(ALTT)

"Kefaretin ödendiği" içinden geçüen
bu alt - üst oluş kesitinde, dünya
işçi sınıfının içinde bulunduğu, he¬
terojen ve şaşkın büinç (ya da bü-

inçsizlik!) düzeyinin son derece
eşitsiz, karmaşık ve de "spontan" ol¬
duğunu yadsımak, işçi sınıfının ta¬
rihsel devrimci potansiyelini, bu

"geçiş" sürecinin öne çıkmış negatif-
liklerinden bağımsız düşünmemizi

ya da "sapla samanı birbirine ka¬

rıştırmamızı" devreye sokabilecek¬

tir^

Bu bağlamı içinde, proleteryanın ta¬

rihsel devrimcilik misyonunu unut¬
madan, ama onun varoluşu ve

kendüiğindenüğinden de bugünden
yarma bir şeyler ummamahyız. Unu¬

tulmamalıdır ki, dünya proletaryası¬
nın yulardır içinde boğulduğu atalet

ve statükonun eyleınliük ve devrimci

büinç düzeyindeki tahribattan ol-
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dukça büyüktür. İşte tüm bunlardan
ötürüdür ki, sosyalizmin birinci

büyük dalgasından köklü dersler

çıkartabllen devrimci teorik bir rö-

nesansa gereksinimimiz olduğu gi¬

bi bir an dahi gözardı

edilmemelidir.

(YEDİ)

Tarüşüdı, tartışılıyor, daha da tartı¬

şılacaktır: Sosyalizmin birinci büyük

dalgasının büyük sorunlan ve so-

rumluluklan vardır. Ve de kanun

odur ki, sosyalizmin ikinci büyük

dalgasının örülmesinden yanaki

devrimci bir faaüyet içinde, birinci
büyük dalganın basma kalıp düşün¬

celerinden ve yanılsamalarından ko¬

layca annümayacakür. Ya da bu

türdeki gerekü bir "arınma" faaüyeti,

sosyalizmin sosyal demokratça ü-

beraUeştirümesine değin saçmalaş-

ünlabüecektir.

Bu tür savrulmalardan özellikle ka¬

çınmak gerekiyor. Unutmayalım:

Basma kalıp düşüncelerin ya da sav¬

rulmuş saçmalıkların kolaya ataleti,

tarihin her döneminde çok ciddi ve

tehükeü bir güçtür. Şabloncu bir

basmakalıpçı alışılmışlığın gücü ya

da kolaya bir vazgeçişin cazibesi,

ortalama kitle psikolojisi ve günde¬
lik kitle bilinci açısından kendisine

kolaylıkla taban bulabüecek bir "et-

kinlik"tir.

Sözünü etmeye çalıştığım türdeki

bir etkinliğin, geçtiğimiz kesitte ne¬

gatif konumlu bir işlevselliği olduğu,

ne yazıktır ki, kimsenin yadsıyamıya-

cağı bir görüngüdür.

(SEKİZ)

Sosyalizmin birinci büyük dalgasının

trajik görüngüleri ve ağır hasarlany-

la geri çeküdiği ve de uzatmak sta¬
tükolarının sonunun Sovyetler'den

Almanya ya da Romanya'ya değin
ki olaylar zinciri Ue üan edüdiği bu

kesit açısından, elbette herşey Gorbi

"müadi" Ue başlamadı. Bunun bir ev-

veüyaü var. Gorbi bir evveüyaün

ürünü. Bu evveüyat kavranmadan,

Gorbi'yi yerü yerine oturtabilmek

olası değü.

1917 Ekim'i öncesindeki Çarlık Ru-

sya'sındaki toplumun azgelişmiş

maddi mirası üzerinde gerçekleştiri¬

len 1917 Sosyalist Devrimi geri dö¬

nülmez bir zafer değildi. Zaten

hiçbir koşulda Lenin 1917yi böyle
nitelendirmedi. 1917yi Jakobenlerin

1789- 1793'deki ilk büyük devrimle¬

rinden 'kimi berzerliklerine' rağmen

ayıran temelü farklılık; 1917'nin bir

işçi denetiminin Sovyetik sosyalist

demokrasisi ve proletarya diktatör¬

lüğü koşullannda toplumsal mül¬

kiyet siyasi demokrasi öz

yönetim üçgeninin dengesini, dünya

devrimine proleter enternasyona-

list bir fiiliyatla (sözle değil) yaka-

lıyabilen bir 'aşağıdan devrim'

olmasındaydı...

Bu hassa dengenin yitirüdiği koşul¬

larda, üretici güçler sosyaüst inşaa

tarihinin motoru (üan edilse de!)

olamıyordu!... Üretim üişkileri, bü¬
rokratik defarmasyonun cenderele¬

rinde boğuluveriyordu!. Sosyalizmin

müitan materyalist savunusu Ue (G.

Plekhanov, Müitan Kateryalizm,

Ekim Yayınlan, 1990) hiçbir Ugi ve

alakası olmayan bürokratik düzenle-
mecüiğin yığm insiyatifinden kop¬

muş Ucamecüiğİ kendisini monoütüc

savunuculuğun içi boş şematizmi Ue

kutsayarak, 'keUe taran kör basan'

taktikleriyle tam istim işletebüiyor-

du!... Böylesine bir işlerlik ise, farkh

eğilim ve seslerin ortadan kaldırü-

dığı "ölülerin sesizüğine" yol açıyor¬

du!...

Sonuçta ise ekonomist bürokra¬

tik kuruntuculuğun, 'ulusal planda'

sosyaüst demokrasiyi ve 'uluslarara¬

sı planda' ise dünya dewimini askıya

alması devreye girebUiyordu!... Tüm

bunlar ise, Uerlemiyen bir devrimin

içinde yavaş yavaş boğulduğunu bir

statüko ağı içinde çürüyerek gerile¬

mesinin istihza dolu mantığını üre¬

tiyordu...

(DOKUZ)

Sekizinci notumuzda edindiğimiz

sorunlar, ister istemez genelde Le¬

nin sonrasını ve özelde ise, Stalin
dönemim irdelememizi devreye so¬

kar..

Evet sosyalizmin geri çeküen birinci

dalgasının sorunlan Stalin'siz kavra-

namaz. Ama saltçı bir sunu ve de¬
ğerlendirmeyle de Staün'e ciro
edüemez. benim de, İsaac Deut-
scher'in değerlendirmesiyle "para¬

lellikler taşıyan kanun açısından da

odur ki: "Stalin, sadece değersiz ve

gelip geçici bir işler yapmış olan

zorba yöneticilerin araşma ve Hit-

lerin yanma konulamaz. Hitler kı¬

sır bir karşı ihtilalin lideriydi.

Stalin ise, trajik ve çelişkili, ama

yaratıcı bir itilalin hem lideri, ve

hem de bundan yararlanan bir kim¬

seydi. Cromwell, Robespierre ve

Napolyon gibi, Stalin de, ayaklan¬

mış bir milletin hizmetkan olarak

işe başlamış ve onun efendisi haline

getirmişti kendisini. Birinci dönem¬

de oynadığı rol daha az göze bat¬

masına rağmen, tıpkı Cromwell

gibi Stalin'de ihtilalin geçirdiği bü¬

tün değişiklikleri ve dönemleri tüm

sürekliliği içinde kişiliğinde yaşa¬

mış ve yaşatmış bir kimsedir. Sta¬

lin, tıpkı Robespierre gibi, kendi

Partisini güçsüz hale sokmuştu. Ve

tıpkı Napolyon gibi, yan muhafaza¬

kar ve yan ihtilalci imparatorluğu¬

nu kurmuş ve ihtilali, ülkesinin

dışındaki yerlere götürmüştü." (t.
Deutscher, Stalin, C2, S397, abç-

y.n)

(ON)

Lenin sonrasının sorunlan şahsında

sosyalizmin birinci büyük dalgasının

geri çeküişiyle olup bitenler, sarsıa

ve alt üst edici çok yönlü etküe-

riyle birükte, kesinkez uluslararası

işçi sınıfı hareketini kucaklaması

olası olmayan yeni oluşumlara ve

kaygan bir zemin üzerinde yükselen

kararsız dengelerin 'statüko'lanna

yol açmaktır...

Varolan sosyalist sektörel ülkeler

topluluğunda devreye giren restora¬

syonlar süreci üe "kapitalizme ani

geçişin bedelinin işsizlik, enflasyon

ve yaşam standartlarında hızla dü¬

şüş olacağı" (Prof. Galbraith, Hür¬

riyet, 17.07.1990) bugün burjuva

bilim adamlarınca büe yadsınma-

maktadır. Bozulan statükolan kişi¬

liğinde çehresi değişen gezegenimiz

çok merkezli ve kutuplu özellikler

kazanacaktır. Artık asli ayrımının

'batı/doğu' yerine, ezen/ezilen' ülke¬

ler tarihsel çevrenindeki 'kuzey/Gü¬

ney' olarak nitelenebilecektir. Ve de

bu yeni ve 'sıcak' dünya da empe¬

ryalistler arası çelişkiler, her adım

başında ve gün be gün artacaktır.

Böyle bir dünya da haksız ve gayri
adü varoluşuyla dünya kapitaüz-

mi tabam uluslararası areneda daha

da genişlemiş sorun ve sorumluluk¬

larla karşı karşıya kalırken, kendi
kendim yenüiyebUmekte bir hayü

zorlanacaktır.

"Zorlanma" vurgum, dünya kapi¬
talizmin gidişatına ilişkin ki, teorik
bir öngörüdür. Bu teorik öngörünün

pratikleşmesi ise, devrimci sımf mü-



cadelesinin yükseltilmesi ve de kapi¬

talizmin krizinin derinleşmesi boyu¬

tunda zamana muhtaçtır... Vardan

aşamada yıkıcüığuun artmasına rağ¬

men, dünya kapitalizminin nisbi ola¬

rak daha "güçlü" bir duruma geldiği

öne çıkmış bir görüngüdür. Lakin,

bu öne çıkmış görüngüye rağmen,

kapitalizmin çelişküerinin keskinleş-

tiği ve giderekte derinleştiği, öne

çıkmış görüngünün gerisindeki at¬

lanmaması gereken bir gerçektir.

Kaldı ki, direksiyonun 'kapitalist uy¬

garlığın yabanalaşüna' barbarlığı¬

na doğru kınldığı verili kesitte,

kapitalist barbarlığın alternatifi yine

sınıfsız sosyaüst alternatiftir.

(ONBİR)

Bu alternatifin gerçekleşmesi ama-

ayla, sosyalizmin ikinci büyük dal¬

gası yolundaki ilk başkaldın

çıkışlarının yine yan—periferi de

boy vermesi çok yatan bir olasılık

olarak görülmektedir. Bağrında

halkçı ve ulusal motifleri de taşıya¬

cak olan bu anti— kapitalist başkal¬

dırılar, açık sosyalist nitelikleriyle,

dünya devrimine bağlanabildiği

oranda, dünya kapitalist ekonomi¬

sinden bağını kopartabilme şansı¬

na sahip olabilecektir. Kaldı ki bu

çabalar alternatif bir sosyalist de¬

mokrasi ile taçlandınlabilirse, de¬

mokrasiye 'eşit'lenen piyasa, 'doğal'

bir gereklilik olmaktan çıkabilir.

Böylelikle de, dünya devrimiyle uy¬

um içerisindeki, politik ve toplum¬

sal içerikli bir sosyalist inşaa

girişimi ile, sosyalist demokrasinin

çok ötedeki bir şey olduğu kanıtla¬

narak, dünya devriminin zaferi yo¬

lunda (cazibe merkezleri

yaratılarak) ileri adımlar anlabil-

ir...Bu olasıdır! Çünkü sosyalizmin

birinci büyük dalgasının seri çekü-

mesine somutlanan modeUerde bu¬

güne değin görülen en büyük

aksaklıklar, i) kitle insiyatifini felçü

talan bürokratik deformasyonlar ve

de U) bu deformasyonlarla sosya¬

lizmin proleter enternasyonaüst bir

dava olduğunun unutularak, dünya

devriminden kopulmasının ürünü

olan "müü"ci ekonomist bürokra¬

tik versiyonlannda 'somut'lannuş ol¬

masıdır.

(ONlKT)

Özetle, içinden geçilen kapitalist re¬

storasyon ve emperyalist saldırgan¬

lık kesitinde, dünya solunda

(ürünlerini üeriki dönemde verecek

olan!) bir yeniden yapılanmanın sa¬

flaşması kaçınılmazdır. Bu yeni sa¬

flaşma aynı zamanda, yeniden

kümelenme ve kutuplaşmanında

uluslararası işçi sınıfı hareketi tari¬

hindeki bir dönüm noktasıdır.

(ONÜÇ)

"Pek iyi ne yapmak"?... Evet bunca

değinimizin ardından karşımıza bu

soru dücüiveriyor.

Öncelikle ve açıkça vurgulayayım:
Sosyaüst devrimin yolu, 1968'U yu¬

lardan uzanıp gelen gençliğimizdeki

yaygm nitelemesi Ue, "kapitalizm

gebermektedir" ya da "emperyalizm

kağıttan kaplandır" yollu "çözümle¬

melerin global kolaycüığryla" san¬

dığımızdan da uzun, engebeli, sarp

ve dolambaçlıdır. Sosyalizmin birin¬

ci büyük dalgasının ağır trajedüeri

üe geri çekilerek çizdiği büyük kay¬

ış, sorunlarımızı daha da ağırlaştıra¬

rak acUleştirmiştir.

Kolaycılığa kaçmadan ve M—

L'izmin eleştirel ve devrimci özünü

asla doğmatikleştirmeden, gelecek

için yaşananın teori ve pratiğinin

eleştirel ve (öz eleştirel) bir ana¬

lizini yapmanın zamanı gelmiştir. Bu

ertelenemez görevimiz Ue; tarihin

hayü ironik öğreticiliğine sırt dön-

memeüyiz. Bu bağlamıyla; toplum¬

sal düzene müdahalede bulunup,
pratik açıdan onu sınıfsız bir toplum

yolunda değiştirme iradesi taşıyan

M—L toplumbilimin gerekü bir rö-

nesansı için ise, devrimci praksisin,

devrimci teorinin kıstası olduğunu

unutmamak gerekiyor. Buna bağın¬

tılı olarakta hemencecik denüebü-

inir ki, devrimci teori üe, ona

mündemiç praksisin (M—L tarzda¬

ki) birliği dünyayı değiştirebilmenin

temeUi ve biricik kaldırandır.

Böylesi bir eleştirellikle, "reformlar

hak ettiklerinden daha çok haklı
değildirler ve aynca da reformlar,

onlara 'köle' olmacasına abartılma-

malıdıriar!"... diyebüerek M—L'ist

kaldıracın layığında kuUanılmasın-

dan yana olmak, "reformlara hayır!

demeden ve reformlan devrimci sı¬

nıf mücadelesinin bir yan ürünü ola¬

rak ele almak temelinde,

reformizmden temelli bir kopuşu

da, gerekü talar.

'Reformizm'den kopabümiş önceü-

kli, makropolitik işlevsellikti gerçek

bir hareket haline gelebilmek için,

gündelik mücadelelerden soyutlan

mamış, onlann nabzını elinde tuta-

büen ve de M—L gelenek üzerinde¬

ki bir rönesans anlayışıyla kaynağa

dönebUen bir devrimci teorik faaüy-

et gerekmektedir...

"Reformizmden kopmak": Bu kon¬

uda 'ne daha fazlası ne daha da azı,

aşırdıklara "hayır" diyebüen bir has¬

saslıkla, dogmatik şablonlardan

uzak durmak gerekiyor. Bu hassas¬

lığın diğer bir artısını ise 'silahların

düzenleyici erdemine biat ile' (dev¬

rimci de olsa!) 'şiddeti mutlaklaşü-

rarak', ( asla burjuva hukuksal

meşruiyeti değü, ama) sosyalist de¬

mokratik ve toplumsal meşruiyeti

arka plana iten bakış açılanndan,

özenle aratılması ve kurtulunması

gerekliliği oluşturuyor.

Bu tür bir hassaslıkla ve başlangıç

itibariyle 'biz buyuz' diyerek küçük

rakamları (onlan asmak için!) ya¬

dırgamaman, küçümsememeli ve

(hatta asla kabullenmiyerek!) 'ahş-

malıyız'LAncak böyleükledir ki ta¬

sa erimli 'zafer' düşlerinden ve

beklenktUerinden kurtulabiliriz.

Unutulmamalıdır ki, bu zorlu kesi¬

tin aşılabilmesi tek yönlü ve doğru¬

sal gelişim şematizmiyle

kavranmıyacak kadar karmaşıktır.

Bu bağlamı içinde de konzervatif ve

içe dönük bir propagandist mücade¬

le anlayışının .'kast' özellikleri taşıy¬

an marjinal kısırlığından da mutlaka

özenle kaçımlmahdır!.. Altını çizme-

cesine iri harflerle yazıyorum: Kit¬

lelerin kendi dışında ve onlara

yukandan emreden projelerin önü¬

ne 'sosyalist' sıfatı eklense de, bu

tip 'model'lerin emrivakiciliğine sa¬

hip çıkarak, itibar etmediğini gör¬

dük ve yaşadık.. Aynı gerçeklik

devrimci teorik rönesans zorunlu¬

luğu açısından da geçer akçadır.

Gerekü devrimci teorik rönesansın,

yığınlann gündelik mücadelesinin

nabzını elinde tutabüen devrimci

praksisisinin oluşturulması açısın¬

dan; devrimci teorik rönesansın, sı¬

nıf mücadelesinin önünü açan bir

ürünü olduğu kulağımıza küpe ede¬

rek, varolan bütün gücümüzle, pro¬

leter ve ezilenlerin tarihsel

blokunun (popüler kamusal düşün¬

ce ve davranışın kollektivize edile¬

rek!) kazanılacağı etkinlik

alanlarına yüklenmeliyiz.. Radikal

anlamıyla M—L'ist olabilmenin ko¬

şulu, somut durumun her türlü sub-

jektivizmden soyutlanmış somut
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sınıfsal çözümlenmesini yapmak ve

kendUiğiadenukleriyle öz talepleri

doğrultusunda hareketlenen yığınla-

n, kendi istem ve özlemleri eksenin¬

de örgütleyerek, onların gündelik

hayati devrimcÜeştiren mücadelele¬

rini sosyalist iktidar savaşımına bağ¬

lıyabilmektir.

(ONDÖRT)

Buraya kadar ifade ettiklerim, hiçte

kolay olmayacaktır. Aşılması gere¬

ken öncemde ve tüm acüiyetiyle,

gerçeğin subjekttvist ve 'zaferci'

İdeolojik yorumunun aceleciliği

olarak dikilmektedir!

Bunun hemen yanıbaşındaysa, so¬

syalizmin birinci büyük dalgasının,

geri çekilmesine rağmen, bugünle¬

rimize uzanan (pozitif ve negatif)

geleneklerinin varolan hareketimiz

üzerindeki belirleyiciliği ve aşılma¬

sı gereken yönlerinin içice geçmiş

olması; bize diyakronik ve senkro¬

nik özellikler taşıyan tarihsel bir

kuruculuğun rönesansını dayat¬

maktadır. Atlanılmaması gereken

bu zorunluluğumuz, belki de en yo¬

ğun ilgi ve faaüyet alanlarımızdan

birisi olmak durumundadır. Unutul¬

mamalıdır ki, dünyayı değiştirmek¬

ten yana ki tüm ihtilalci

faaliyetlerin özünde, gücünü i) Dev¬

rimci romantizmin cür'et dolu, ii)

Engin ütopya ufkundan ve iii) Bil¬

imden alan eleştiri vardır. Bunun

içindir ki, ihtilalcilik sadece eleştiri

özgürlüğüne ve eleştirelliğe ihtiyaç

duymakla kalmıyor. Aksine ihtilal¬

ciliği asd aşmacı, yenilemeci ve değ-

iştirmeci eleştirelliğinin kendisi

belirtiyor.

Evet vazgeçilmez bir rönesans

ihtiyacımızın eleştirel kuruculuğuna

olan gereksinimin acüiyetiyle, için¬

den geçtiğimiz 'zorlu kesit'te düşü¬

nüyorum da; dünyayı değiştirmek

yolunda radikal sosyaüstierin ikinci

dalgayı örme çabalan, dar kapıdan

geçmek gibi bir şey...

(ONBEŞ)

Andre Gide'nin sevdiğim bir sözü

var. Onu naklederek devam etmek

istiyorum yazacaklarıma: "Kendinizi

dar kapıdan geçmeye zorlayınız.."

"Dar kapüardan geçebilmek": Bu

ihtilalci eleştirel bir cür'et ve bilim¬

sel bir inat istiyor, ikisinden birisi

olmazsa olmuyor. Çünkü işimiz her

zamankinden de zor. Bir an anım

sayalım, işimizi zorlaştıranın "refe¬

rans" noktası ister istemez Doğu

Avrupa ve oradaki "komünist" rej¬

imlerin çöküşü oluyor. Buralarda,

kuşaklar boyunca devrimcinin üto¬

pyasını kirletenler, somadan berbat

ettikleri ülkelerini neo nazisiyle,

fahişesiyle, hırsızı, uğursuzu, işada¬

mıyla birlikte kapitalizme devredip

isim ve amblemlerini de değiştire¬

rek günahlarından "arman" ve böy¬

lesi bir pişkinlikle kendi çaplarında

tarihlerinin son sayfalarını yazan-

lan görüp referans alınca da insan

doğal olarak, Türkiyeli Marksistle-

rin İnadına şaşıyor, hatta bazdan

onlarla "müzelikler" diye alay bile

edebiliyor.

Bir "inat" olduğu kuşkusuz da, asü

tartışılması gereken de bu bence.

Nasü bağdaşıyor "inat"la temeUi

değişim olan tarih içinde yer alabU-

mek, çağı yakalamak, geleceğe

uzanmak... Unutmayalım ki bu, do¬

nup taş kesilmeyi ve tarih dışına kü¬

meyi öngören bir inat değü. Bu,

kökü geçmişte olan andaki değiş¬

meyi kabul eden ama ona tutsak ol¬

mayan, onun da derideki

değişimleri donduramıyacağuu Ueri

süren bir inattır. Bu, dünyanın değ¬

iştirilebilir olduğu, değiştirilmesi ge¬

rektiği yönündeki kararlı bir

direncin inadıdır. Bu sadece bugü¬

nün değü yarınların tarihine de doğ¬

rudan katılmaktır. Sahip çıkarak

değiştirmek, inkar etmeden, mer¬
mer soğukluğunda donmadan değ¬

işmek ve bu arada da bambaşka,

daha iyi bir dünyanın gereksinimin¬

den, bilimsel gereklilikten ve örgüt¬

lü mücadeleden oluşacağına dair

umudun inadıdır sözkonusu olan.

Buna isterseniz "fakirin ekmeği

inafda diyebilirsiniz. Umut ve inat¬

la beslenen yoksul milyonların bun¬

dan gocunacağmı sanmam." (Haluk

Gerger, Cumhuriyet, 10.07.1990,

S.17,abç- y.n)

(ONALTT)

Çağımızda ve özellikle onun içinden
geçtiğimiz hengameü kesitinde, so¬
syaüst olmak; 'iğne deliğinden geç¬

meye' benzeyen zahmetli ve
zahmetinden de ötede onurlu ve in¬

sanın hasma özgü 'zor'luktur.

Bu zor'luklar deryasında düşünüyo¬

rum da, ikinci dalganın örülmesi ge¬

reken radikal sosyaüst "gaza"sı kolay

değü. Değişenin, gelişenin ve kaçı¬
nılmaz bir biçimde oluşanın içinde,

olması gerekene yönelik olarak yü¬

rürken, olmadık bela (insanın hası

olmanın onuru Ue yaşamayı tercih

etmiş bir çoktan gibi!) eşikte radikal

sosyalistleri beklemektedir...

Elbette kolay değil..

Devrimci bir romantizmin engin

ütopya ufkuyla geleceği durmama-

casına beyninin ve yüreğinin derinü-

klerine nakşederek, öne çıkmış

olumsuzluk görüngülerine rağmen

dünyamızın ve ülkemizin hiç bir za¬

man bu denli altüst olmasına kar¬

şın değişmeye, gelişmeye ve

kaçınılmaz yeni patlamalara, hiç bu

kadar gebe olmadığını görmek ve

kavramak kolay mı?.

İnsan soyunun yarattığı kendi öz ta¬
rihinde, sosyaüst olmayı ve büyük
insanlığın safında olmayı seçebilmiş

insanlar olarak, (kimüerine çok ma¬

ceraperest ve irrasyonelce sergüzeşt

gelse de!) en doğru işi yapağı¬

mızdan hiç bir an ve hiç bir koşul al¬

anda şüphe duymamak ve bu yolda

Uerlemek kolay mı?..

Özetle içinden geçUen zorlu kesitte

de, radikal sosyalistler zor'u ve gü¬

zeli, yani insan onuruna layık olanı

deniyoruz. Bu da hiç mi hiç kolay

değü elbet..

(ONYEDİ)

Şundan dost'unda düşman'ın da ku¬

şkusu olmasın: çağımız hala tüm

güncelliği üe 'ya sosyalizm ya da

barbarlık' iküemini yaşarken; kapi¬

talizmin cangdlannda insanlığın sır¬

tına geçirilmeye kalkışılan

yabancüaşmamn barbarlık ve van-

dalist motifli 'deü gömleği, insanın

Spartaküs'lü ve Ekim'U insanal ba-

şkaldın tarihinin ihtüalci gelenekleri

üe (onlar geliştiriüp üretkenleştirUe-

rek!) sosyalizmin ikinci büyük dal¬

gası üe, elbette yırülacakür...

(ONSEKİZ)

İçinden geçilen kesitte "umutsuzluk

teccalhğma da, ticaretine de" gerek

yoktur!. Dünyamızın kuzeyi'nin ya

da baü'sının bakanları, bankerleri,

siyasetçüeri, yargıçtan, generaUeri,

parababalan ve din adamlan; yine

dünyamızın Güne/inin ya da

Doğu'sunun açlığı üzerinde, aşın

lüksten, asalaklıktan ve fazla tıkan¬

madan dolayı, grotesk bir parodiyi

inşaa etmişlerken; bu acaip dünya

radikal sosyalistleri aa aa gülümse-
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tip, ifadesi güç bir öfkeye ve müca-

delecüiğe de gark ediyor...

İşte bunun için, bu rezilliğe karşı ol-
makhğıyladır ki, radücal sosyaüst

hareket (birlik sorununu halede-

bildiği oran ve düzlemde!) dar kapı¬

lardan geçmeye hazır olabüiyor.

(ONDOKUZ)

Son bir notta birük sorunu üzerine:

BUmiyen yok. Birük tartışmaları, ra¬

dücal sosyaüstierin reformistlerden

kopamadığı oranda, birleşemeyişin

gittikçe kronikleşen trajedisine dö¬
nüştü.

Radücal sosyaüstierin "bölük parça"

ve işlevsiz bu konumu, bizi şimdi on¬

ca olup bitenin ardından daha da

fazla meşgul edip yoracaktır. Onun

içinde bu durumda, bizim olan bu
trajediyi İspartalüar gibi daha bir
yürekü yaşayıp, ona alışarak onu

aşmamız gerekiyor.

Birincisi: Bu trajediye, onu aşmak

için 'alışmamız' gerekiyor.. İkincisi:
Radücal sosyaüst örgüt, yoğunluk,

hareket ve çevreler açısından, unu¬

tulmamalıdır ki; 'örgütlenmek için

örgütlemeü' mantığı Ue, radücal so¬

syaüstierin birleşik partisinin yara¬

tılmasına yöneltilmiş örgütsel bir

gelişme, olması gerekenci bir birüği

yakalamada da önemü bir imkan¬

dır!..

Bu açıdan küçük rakamlara burun

kıvırmadan, aşmaa bir biçimde dü¬

şünüp davranmamız gerekiyor.

Ya sonrası mi?. Bu su sızıntısının

yolunu açması gibi, meşakatli bir iş!

Kaldı ki, sosyalizmin İkinci büyük

dalgasının örülmesi yolunda, radücal

sosyaüstierin karınca kadannca yap¬

maya çalıştıktan da bu değü mi

ki?...

4fe
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SjBŞaÂÇJKGÖZ STOCKHOLM'DE

Semvebun gazetesi, 93. sayısı 9e

$r£İkf% bâr k^'dabla* yurtseverlere
saldırıya geçti ve birkaç unsurun &

m^le < -ki bunların ajan olduğunu
açıkça söylüyorlardı) oolarca sayfa-
da, yatan ve iftiralanm Kürdistan

j#seMt#>« yo^eftti. O ajan Han
«dilei; ö#urİArda*'Mrî de t&gA
'A0;g#â<L 94. sayıda Ffcvai Aaîc-
j$Udilinden İbranim OW#ft<

Hemreptejo arkadaşlar; PKK eski
wtmmWm&dm Memo ¥md% İs*
«et CelepE ve HÜseyia YMmm
aja^ıJ^edMIer* '

KKâ bir süre Sonra, Abdullah Öca-
lan,/Kıbris ga^eledndeo, biriae
yapüğı açıklanaada diyordu ki; *€M

PalmVyi öldüren fah» bhdm eti.
mirde iııttııklttâttr/ Abduöah Oca¬

lan bu konuşmasıyla kabul ediyordu
kİ.Oİol Palme'yi Kttttitr öldürmüş
ve^lnv fajtosta fevzî Açıkgözdür,
İbrahim Güçlü arkadaştan»»* dergi-
mizîn 2İ. sayısrnda yazdığı gibi,

AbdulM Öcalaa bu kcajasmasryla
t$*ec, istihbâraüna ve Kürt düşman¬
la^tâottetctfL.

t^ıgwwz*^raîum Guçhl arkadaşt¬
ıkKtf*d&ae*mbbç<}fcdkr^
2**V PKK»nhı bu sa!du-uan
karsımda sesix kalmadılar, seslerini
VÜkseıttileT. PKK'nin saldın Ve suç*

Jamatarmr cerapfendirdıiar, eîe§tir>
d^^yjırtsever^ ve devrimcî
J^u%uhu» aydttdatıtması için ça-
bagösterdner.lbraMm Güçlü arka-
<jm,FKJC ve Serxwebun gazetesine
ffigkWolarak yazdığı yazüarda çok
İç*ve bet Mçunde ortaya koydu kî;

FK& ve- Seiawebun. gazetesi 'yalan
sdy%Qn' yurtseverlere yönen'k by.
saldıniar sebebsiz değildir ve saldın

«ebêpierlni de genişçe tahlil etmeye:

Gerçekte» de u?ub bir zaman geç-
jpedeö, PKK ve Satmdbm gazete*
mm yalardan siyasi sabada, aağa

ffttı Fevri Agkgöa ve PK&*âm
; ajan dediği ulurlar serbest b$c&8-
dülan FKK, \m serbest taraJatoala*
ns akabinde, yazüannda doğrudan

doğruya iüra ve yajtanlartatö; yort-
severlere karşı yaplan planîana se-

bepîerîaî açıklamadı; sadece be
konuda, f*KK*nia emirleriyle o ajan
dedikleri insanlara İşkence yapar* w
iftiralar yapürau sorumlniar,. bu %
tee «orumle tutulmaya ça%lddarHr
Be tutumun kendisini, Kürdistan
yjurteever kamuyonun kafasında

büyük: Bir sora isjtfetmîa yaraabaa*
«m sağlamak zorundadır ve çoktan-

dır açnuş durumdada,

Kısaca diyebiBrîz k\ Fevzi Açjkgöz

bir dönemdir serbesttir ve İsveç'in.
başkenti ^o^İdıolm'de dolaşmakta¬
dır,, Fevzi A$&g£fe'ütt serbest bira-

kuması ve Stockholm'da dolaşması
FKJCyî teşhir etmiyor »m? b& bu
soruyu sormakta haklı raryri ya da

ttaksta »aya? Yine Fev» Aşdc-
göVün şerbet mraktlmaa ve dolaş¬

ması, FKK'ök eevaplandwacagi
birçok soruyu gündeme getirmekte¬
dir.

Birinci ve temel soru odur ki, *Fevzi

Açıkgöz ajansa, oîye serbest bırakıl*
<&? Bu soruya,FKK iki cevapvere-
biİbJBînuci cevap şuder* "Fevzi

Açikgö* ajandır, buna rağmen bir

.. serbest bıraktik,'* Bu da M anlama
ge&r, Birinci âilian», 'ajan* Fevzi

Açıkgöz'^' «srbest: ba^kanîardai
onun gibidirler! İkinci aotamt, Fevzi
Açıkgöz ajandır, fakat FKK kork¬

tuğu Içk serbest barakö, B» dav
FKKUe Türk devMm» bir kombe-

nizon içinde okluğunun göstergesi»
dir, , - ,- <

llldmâ eevap da §»durs "Fevid Açık»
gjâo! ajaa d<#tdm Bunun sonucu

olarak, ajan olarak ulteJendlrdigi-

mk unsurlar da ajan değflterd£r«
m» Fevri Aç»fcg&#e ve oeu» ağan-
dan ajan ilan ettiğimiz unsurlara

haksızlık ettffc, Biz M eylenniıtıfete
düşraatun siyasetine hizmet ettik.

Biz meeburuz: ki kendimizi eteşâre*

Ilnt ve yurtsever devrimci kamuoy¬
undan afdfteyeümv*

Fakat FKK, ikinci cevaba uygunhiç¬
bir adım atHöş deglltfui ya^anaı,
haksüiıklarınj ve saldmtaruu devam

da ettirmektedir*

Kürdistan yurtseverierinin bu hak-

gftiddar karsında sesiz kalrnamala-
n gerekir. Fevzi Aıpkgot olayını Ve
d^ğer oiaylan, siyasi sabaya çOtara-
rak münakaşa ettirme! ve baftum*
an dikkatferirii bu, $orun üzerine

çekmelidir,

KltçÜJc Bir Açtklaixaj'Bo ym, der-
gimlzıs 24. sayısında Kürtçe yayin-

laödt, Yaaaeı» iç»»||f Türkçe biîee
okuyucumuzu da yalandan Uguen-
carmeJdfedîr, Bundan dolayı, okuyu-

c^ânrrozıö da isteği üze£m%

Türkçe yaymbyoruz. ;,,,.,
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KONFERANSA KURDAN Li MOSKOVAYE

EIÎMEDOARAMIIS

Di navbera rojên 25 / 07

/1990'an de U Miskova'yê bi amade¬

kirin û aükariya ronakbîrên Kurd ên

ü Sovyetê û Enstitûya Marksizm -

Lenmîzm, bi navê "Kurdên Sovyetê;

Dîrok û Serdem", konferansek pek

hat. Kurdnas, civaknas, nivîskar û

nûnerên rêxistinên siyasî û demo¬

kratik ên Kurd û Rûs û hinek wela-

tên din, beşdarî konferanse bûn.

Di konferanse de bi dirêjahî qala dî-

roka Kürden ü Sovyetê hat kirin.

Revvşa civakî, siyasî û kulturî ya

Kürden ü Sivyetê ji alîye gelek beş-

daran ve hat ronkirin.

Bê guman surgunkirina Kurdan ji

aüye Stalîn ve di salên 1937 û

1944'an de û berdewambûna revvşa

vvan a xirab di dema Brejnev de bûn
armancên gazindan. Her vveha di

sala 1929'an de rakirina devera Oto-

nomiya Kurd "Kurdistana Sor" ji

aüye hukûmeta Azerbeycanî û girti-

na xwendigeh, weşanxane, çapxane

û grubên tiyatro yên Kurdî bi tundî
di konferanse de hatin mehkûmki-

rin. û rexnên tûj ü siyesata hukûme¬

ta Azerbeycanî hatin girtin ku nüfû¬

sa Kurdan kêm nişan dide û dibêje

ü Azerbeycanê Kurd tüne ne.

Dîsan bêdengiya hukûmeta Sovyetê

ü ser qirkirina Helebçê û hebûna

peywendiyên Sovyet bi Iraq'ê re ji

aüye beşdarên Konferanse ve bi

dijvvarî hat mahkûmkirin.

Kesen Kurd ên ku ji dervayî Sovyetê

beşdarî konferanse bûne, ev bûn:

Dr. Seîd Şerefqendî, Dr. Mehmud

Osman, Dr.M. Saüh Cuma, Dr. Ke¬

mal Fûad, îsmet Şerif Wanlî, Samî
Ebdulrehman, Kendal Nezan, Dr.

Mehmed Eü Osman, Seîd Molla,

Riza Çolpan, Ezîz Mihemed, M. Elî

Eslan, Selah Bedredîn, Ehmed Qa-

ramus, Dr. Cemşîd Heyderî.

Komîta amadekirin û rêvebirina

kongre:

* Serokê Komîta Rêvebir, endamê

Akademîya Zanîsti ü Almaata K.

Kadir Nadîrof.

* Hevkarê sarokê Komîta Rêvebir,

aükare serokê Enstitûya Marksizm

Lenûüzm; î. N. Kîtayîv.

*Endamê Kara, endamê Akademiya

Zanistî Li ErmenîStanê, serokê beşa

Kurdî; Şakirê Xido Mihoyî.

* Sekretere berpirs, seroke Komela

"Yekbûn"; Memêd Suleymanovîç

Babayev.

* Endamê Komîta Rêvebir, serokê

beşa peywendîyên Netevvî ya Ensti¬

tüye; M. L. îdvvard Begramov.

* Sekretere Komîta Rêvebir, rojna-

mevan; Aza Evdal.

* Berpirsê Gruba Lêkolînên pirsa

Gelen ku zordestî dîtine, ji beşa

Peywendiyên Netevvî ya Enstitûya

Meaksîzm Lenûüzm G. î. Trepeznî-
kov.

Di konferanse de gazîyek ji bo se-

rokkomarê Yekîtiya Sovyet Mîxafl

Gorbaçov, ji bo Meclîsa Biünd a

Yekîtiya Sovyetê û ji bo Serokatiya

Biünd Ya Meclîsa Yekîtiya Sovyetê,

hat hinartin.

Ev jî kurtîya wê gazîyê ye:

"Konferans dixwaze ku devera oto¬

nom! ya 'Kurdistana sor* ku berê

hebû, li Kurdan be vegerandin û ze-
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rarên ku gihiştine gelê Kurd bê Kis¬

tin ber çavan. Avakirin otonomîya

netewt divê ji bo serhev civandina

Kurdên ku di dema Stalîn de hatine

surgunkirin, bibe alîkar.

"Em di wê bawerîyê de ne ku hukû¬

meta me û gelên Azerbeycan, Er¬

menistan, Gürcistan, Kazaxîstan,

Kirgizîstan û Türkmenistan daxwa-

zên gelên zUim lê bûye, fehm dikin û

aukarên heUcirina problemên vvan

gelan dikin.

"Em dixwazin ku nimînêndeyên gelê

Kurd têkevin organên hukûmeta

merkezî, yan herêmî û têkevin nav

Komisyona Mecüsa BUind a Sovye-

tê.

"Li hinek welatên Asya Navîn rew-

şeke nebaş ji bo Kurdan hatiye peş

ü dibe encamên xirab bide. Ji ber
we yekê em ji we daxwaz dikin ku sî-

norek ji bo zordestîya U ser Kurdan

heye, bê danîn."

Sekretere Komisyona Pirsên Netevvî

ya Komîta Merkezî ya Partiya Kom¬

ünist a Sovyetê di davviya konferan¬

sa de peyivî û soz da ku ü ser pirsên

Kurdên Sovyetê bi ciddî bisekinin.

Konferans bi qebûUcirina deklara-

syonekê bi davvî hat. Deklarasyon

vvisa bû:

Kurdên Sovyetê: Dîrok û Serdem.

Ev navûnişana Konferansa Mosko-

vayê bû ku di rojên 25 û 26'ên teba-

xê U seranserî Sovyetê hatibû

Udandstin.

Zanayên Sovyetê, Kurdnas, civa-

knas, nivîskar û ronakbîrên Kurd û

biyanî, beşdarî konferanse bûbûn.

Di konferanse de bi avvayekî giştî

behsa revvşa Kürden Sovyetê hatki-

rin. Bi nêrineke demokratik û derbi-

rînên azad, hemû aUyên dîroka

revvşa Kurdên Sovyetê xistin ber ça¬

van. Di rapor û gotarên kesên beş-

dar de, alîyên pozîtîv ji bo

pêşdeçûna Kurdan di vvarên curbe-

curên jîyana civakî û kulturî de hatin

destnîşankirin.

Dîsa revvşa Kurdan di serdema Sta¬

lîn de, ku mafên netevvî yên Kurdan

pişguh xistibûn û jinavbirina devera

Kurdistana Sor (1929) U Azerbeyca-

na Sovyetî, veguhestina bi zorî di sa-

lên 1930 1940'an de rakirina xwen-

dingehan, qedexekirina kitebên

Kurdî, veşartina rastiya hejmara

Kurdan, di konferanse de hatin beh-

skirin. Tiştek dîyare ku Perestroyka

ji derdên Kurdên Sovyetê derman

nake. Bi tenê hebûna rojnamekê yan

programa radyokê têra hemû kesan

nake. Aükarî ji bona bidestxistina

mafên netevvî û hîssî yên Kurdan tü¬

ne. Bi salan e ku nûnerê Kurdan di

organên biünd yên Komarên Sovyetî

tüne. Heta di vvan helbijartên davvîn

de î nûnerekî vvan negihişte parla-

menî, her çend niha dest bir rastki-

rina çewtiyên berê hatiye kirin di

vvarê netevvî de, lê dîsa jî rê U mafen

netevvî yên Kurdan nayê girtin û bi

rastî evv ber bi xirabtir diçe. Konfe¬

ransa bêtir girîhgî dabû ser têkiUyên

kulturî û yên din di navbera Kürden

Sovyetê û yên derve. Beşdarên kon¬

feranse bi vvê qayU bûn ku nüıa evv

roj hatiye ku weşan û nivîsandinên

bi Kurdî mîha yên ku U dervayê So-

vyetê, bi tîpên tatinî bêne nivîsandin,

ji bo ku tev nivîskarên Kurd karibin

berhemên hevdu bixwînin.

Konferanse eşkere kir ku Perestroy-

ka, Kurd û xebata Kurdan bi xwe ve

negirtîye û helsengandina pirsa Kur¬

dî di têkUiyên navnetevvî yên rojhüa¬

ta û rojava de, cîhê xwe negirtiye!

Kesên konferanse bala xwe keşa ser

bêdengiya Sovyetê ü hember wê

qetleama kulî dijî gelê Kurd tête ki¬

rin, nexasim bikaranîna çeken ki¬

myayı di sala 1988'an de U

Kurdistanê Iraqê.

Kesên Kongrê dibêjin; em aUkarüci-

rin û piştgirtina rijêma ku bi awayê

zorîyê dixwaze xebata gelê Kurd ji

nav bibe, bi karekê normal nizanin.

Em di wê bawerîyê de ne ku dema

vvê hatiye Sovyet bi dirin û riha nû

ve alîkar be ji bona ku pirsa nete-

waye zorî lê tête kirin, bextê ber ve-

kolînên rêkxirawên navnetevvî de,

nexasim Rêkxirawa Neteweyên Yek-

bûyî.

Rapor û gotarên di konferanse de

hatin pê^êşkirin, di warê netevvî û

qanûnî de revvşa Kurdên U Sovyetê

xuya kirin.

Konferans hüvveşandina îdara oto¬

nomîya sala 1929'an, vvek binpêkiri-

na mafên netevvî dibîne û ji ber vê

yekê jî daxwaza vegerandina otono

miye û pêkanîna mekanîzmayeke bi-

hêz, sedemên xwe yên rast hene. Di-

vê em hewl bidin, mekanîzmayek

welê bê danan ku sîyanete mafên

netevvî yên Kurdan bigre, ji bo dest-

bücarkirine divê daxwazên jîyana

kulturî û mafên netevvî yên Kurd

bên destnîşankirin. Ev kar jî divê bi

destê Rêkxistina Seranserî Sovyetê,

bê* bicihanîn. Ji bo vê yekê jî divê

çarçewa pirsên konkret bê xuyaki-

rin, desteyek serokatîyê ji bo danana

merkezên kulturî yên Kurdê ü Mo-

skowa û ü cihên din yên ku Kurd lê

dijîn, bê destnêşankirin, ku ev kare-

kî girîng e.

Konferans hevîdar e ku rêxistineke

büind a ku tê gotin, bi tememî xwe

bide çareserkirina problemên Kür¬

den ku bi darê zorê ji cîhên xwe ha¬

tine dûrxistin. Konferanse evv erk

dîyar kir ku ji bo danana devera oto¬

nomiye rê bê xweşkirin, izin ji bo

xwecîhbûna Kurdan, yan ü cîhekî
xwerist xweş yê Sovyetê komkirina

vvan û ü gor vvê jî devereke otonomî

avakirin, bête dan.

Konferans di wê bawerîyê de ye ku

ji bo misogerkirina garantîya kont-

rola desthüatdarîya organên deverî,

firset be dan.

* Konferans ü Moskowayê hebûna

programa radyoya Kurdî girîng dibî¬

ne.

* Avakirina weşanxanên bi Kurdîya

bi herfên tatini ji bo çapkirina pirtû-

kênkurdîpêwîst e.

* Konferans ji bo guhertinên demo¬

kratik piştgiriya xwe xuya düce.

Dîroka gelê Kurd ya ku pir ji bûye-

rên dramatik, me digüıîne wê bawe-
rîyê ku azadi û xwesîya gelan, ü ser

bingehê berberi, yan berjewendîyên

gelekî din bi cih nayê. Lê ji bo ve

hebûna harmoni, rêz ü hev girtin û

bawerîpêanîhê dibe, ku ji tev avvay-
ên nasyonalist û ezezîya netevvî dûr

be.

Di revvşa aloz a vvelat de, Kurd dü-

soziya xwe ya dîrokî û tradisyonî û

têkilîyên xwe yên ruhî yên bi vvan

gelên ku pê re dijî, diparêze û di her

vvarî de beşdarîya pêşxistina jiyana

gelên biçûk û mezin dibe.
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ORTADOĞU'DA STATÜKO

ÇATIRDIYOR MU?

«s £-3*SS

Petrol üreten ülkeler topluluğu
OPEC'te» Kuveyt, Irak'ın önerdiği
petrol fıyatinı kabul etseydi "Kör*
fez"deki gelişmeler yaşanır mıydı?

Soruna yüzeysel olarak bakıldığın¬
da; emperyalizmin Ortadoğu üze¬
rinde yapüğı hesaplar, 10 yıllık
İran— Irak savaşımn faşist Saddam
dUctatörlüğüne getirdiği büyük ekö*
nomüc yük, bölgedeki çeüşldler,

Araplararası Uişküer görühnediğm-

de, Irak'ın bir oldu bittisiyle ba¬

şlayıp emperyalizmin seferber

olmasıyla devam eden "Körfez Kri-
zi"de petrol fiyatlarındaki anlaş¬

mazlığa bağlanabilirdi.

Ancak yaşananlar, petrol fiyatların¬

daki anlaşmazlığın işin bir boyutu

olduğunu ortaya koymaktadır. Kaldı
ki petrol üretimi bakımından Suudi

Arabistan Kuveyt'ten daha öndedir.

Anlaşmazlık petroUe sınırlı olsa

Irak, bu konumundan ötürü Suudi

Arabistan'ı işgal etmeüydi! Ancak
bunu yapmadı. Irak böyle bir işgale
girişse, Suudi Şeyhlerinin de pek bir

şey yapamıyacağı bizzat ABD

uzmanlarınca açıklandı.

Saddam Neyin Peşinde?

Batılı uzmanların öve öve bitireme¬

dikleri, "büyük taktisyen" dedikleri,

diğer yandan bazı Arap ülkelerinin

bir tapınma merkezi haline getir¬

meye çalıştıktan Saddam neyin pe¬

şinde? Kendi ülkesindeki

sıkışmışlığım, dikkatleri dışan çeke¬

rek savaştırmak mı istiyor? Yoksa

Araplararası üderüğe mi oynuyor?

Bence Saddam sözde "ulusal çıkar¬

lara" sığınarak 10 yıllık İran-Irak

savaşının yıkımını gözlerden kaçınp

egemenliğini sürdürmek istiyor.

ABD emperyalizminin Ortadoğu ve

Akdeniz'deki çıkarlarının korunma¬

sında önemü yere sahip olan ülkeler

İsrail, Türkiye, Mısır, Suudi Arabi¬
stan ve Kuveyt'tir. Bu yüzden Sad¬

dam Kuveyt'i işgal ederken
ABD'nin tepkisini gözardı etmiş

olamaz. Belü ki Saddam buna göre

hesaplarını yapmış ve işin içinde

ABD emperyalizmi olduğu için Fi¬

üstin ve Ürdünlülerden, hatta bağ¬

ımsızlıkçı bif poütik hattan yoksun

bir kısım uzlaşmacı Kürt örgütlerin¬

den ve bölge solundan destek alabü-

eceğmi dikkate almıştır. Nitekim

gelişmeler de Saddam'ın bu öngörü¬

lerinde yanümadığuu göstermekte¬

dir.

Uluslararası Durum

İzlenüdiği kadanyla, ABD empe¬

ryalizmi hem bölgedeki durumunu

sağlamlaştırmış, hem de Suudi Ara¬

bistan gibi gerici Arap ülkelerim iyi¬

ce kendi yörüngesine almıştır.

Önceleri kendi içinde yaratacağı

tepki nedeniyle ABD güçlerinin

Suudi Arabistan'da konuşlanmasına

karşı çıkan Faysal hanedanlığı, geü-
nen noktada tamamen ABD'ye tes¬

lim olmuştur. Kuveytin durumu da

aynıdır. Zaten ABD ve müttefikleri¬
nin bölgeye gelişleri de bu iki ülke¬

nin davetiyle gerçekleşmiştir.

Irak, Kuveyti işgal ettikten soma

uluslararası bir "kınama" yansı ba¬

şladı. İşgalin ilk günlerinde ABD
Dışişleri Bakam James Baker'in

Moskova'ya uçup orada Edvvard Şe-
verdnadze Ue görüşmesi dikkat çek¬

ti. Uluslararası arenada ortaya çıkan
durum Irak'ın Kuveyt'i işgalinin be-

nimsenmediğine işaret ediyordu.

Ancak Fransa gibi Irak'a silah saü-

şmdan büyük gelir elde eden ülke¬

ler, Irak'a karşı ekonomik alanda

ambargo uygulamasıyla yetinümesi

görüşünü ifade ediyorlardı. Yoğun

bir şekUde sosyalizmden kopuşun

yaşandığı "Sovyetler" ise her zaman

olduğu gibi yine en geç görüş açı¬

klayanlardandı. Sonradan ABD

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Marga-

ret Tutvvüer, "Sovyetlerin sorunun

çözümünde BM Güvenlik Kon-

seyi'nin 5 Daimi ülkesi ABD, Çin,

SSCB, Fransa ve İngiltere'ye rol ve¬

rilmesini istediğini, ABD'nin de iş¬

birliğine hazır olduğunu"

açıklayınca Sovyetlerin tutumu da

gün ışığına çıkü.

Sovyetler bu tavrıyla, ABD empe¬

ryalizminin insiyatifini kabul ettiğim

gösterdi.

Diğer yandan Arap ülkeleri de Ka-

hire'de yapüan zirvede sorunun

siyasi bir çözüme kavuşturulmasuu

ve Araplar arası bir ordunun kuru¬

larak Kuveyt'in "kurtanlması"m ka-

rarlaşürdüar. Bu kararla birükte

Araplar arasmda daha önceden var

olan görüş ayrılıkları da su yüzüne

çıkü. Libya, Suriye, Ürdün, Cezayir,
Filistin gibi ülkeler böylesi bir or¬

duya karşı olduklarım açıkladüar.

Bu durumu gören diğer ülkeler ise

Ortadoğu'nun kaygan zenûnini dik¬

kate alarak, sorunu ABD eüyle

çözmeye uygun bir poütika izledUer.

İşgalin ikinci gününde Batılı televi¬

zyonlarda ABD'nin Ankara'daki as¬

keri -sivü cuntadan, Türkiye'den

geçen Irak petrol hattını kesmesini

istediği haber verildi. İncirük'teki
ABD üssünün kullanılması da gün¬

deme geldi. İlk günlerin sesizüğin-

den soma Suudüere yakınlığı ile
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büinen Devlet bakam Keçecüer'in

"petrol boru hattını kesebiliriz" yö¬

nündeki açıklaması burjuva basınım

dalgalandırdı. Düşişleri Bakam Aü

Bozer böyle bir şeyin sözkonusu ol¬

madığını söyleyip, Keçecüer sözünü

geri aldıysa da hem ABD'ye hem de

Suudi ailesine göbekten bağh Özal,
BM'nin "ekonomik ambargo" kara¬

rma yaslanarak Batının isteğini yeri¬

ne getirdi. Göründüğü kadanyla

ABD müdahale için "karasal destek"

aramaktadır. karasal desteği

ABD'ye verebüecek ülkeler de Tür¬

kiye ve Suudi Arabistan'dır. Suudi

Arabistan, ABD'yi müdahale için

değü, kendüerini koruması için ül¬

keye davet ettiğini öne sürmektedir.

Türkiye'de ise burjuva kamuoyunda

İncirlik Üssü'nün kuUanılmaması
görüşü ağır basmaktadır. Diğer yan¬

dan Altemur Kılıç gibi ABD'yle di¬

rek bağlantılı olan kişilerin
ağzından bölgedeki olası gelişmele¬

re karşı Türkiye'nin bir poütikası ol¬

ması gerektiği de ifade

edilmekteydi. Altemur Küıç'ı böyle

düşünmeye iten nedenlerin en

önemlisi herhalde Kürtlerin alabil*

eceği konumdu. Bu yüzden Altemur

Kılıç, T.C'nin Ortadoğu'da Kürtlere

de "yer verecek" bir statükoya karşı

şimdiden poütikasuu belirlemesini

öğütledi. Görünen o ki Türkiye yine

bir "BM Karan"na yaslanarak Irak'a

karşı bir askeri harekatta kuUamla-

bilir. Türkiye böyle bir konuda poü¬

tika belirlerken Kürtlere göre

durumunu tayin edecektir. Bu ne¬

denle kısa vadede görünürde Irak'la

düşmannuş gibi bir izlenim yaratsa

da, uzun vade de Türkiye Ue Irak'ın

yakınlaşması da büyük bir olasalhk-
ür.

En Uginç tavın İsraü'in koyduğunu
belirtmeye bilmem gerek var mı? is¬

rail, beklenenin aksine bir tepkiyle,

"Irak bize saldırırsa karşüdc veri¬

riz" gibi bir görüşle ortaya çıkıp,

ihtiyaü elden bırakmadı. Bu da
ABD'nin İsraü'e ilk başlarda rol ve¬
rip tüm Araplan karşısına almaktan

çekindiğinin bir göstergesi olsa ge¬

rek. Belli ki İsraU en son anda dev¬

reye girecektir.

En Karlı Çıkan Devletlerden Biri

Iran Oldu

İran da birçok ülke gibi, Irak'a eko¬
nomik ambargo uygulanmasından

yana bir tavır talandı. Ancak Iran,

Suudi Arabistan'ın istemesi halinde

"kutsal topraklann korunması için"

asker gönderebfleceğini duyurdu.

Irak'ın ekonomik ambargoyu "del¬

mek" için İran'la Uişküerini yumuşa¬
tacağı daha baştan tahmin

edüebilen birşeydi. nitekim öyle de

oldu. İran ve Irak eUerindeki savaş
tutsaklarını serbest bırakülar. Irak,

1975 Cezayir Anlaşmasıyla belirle¬

nen Şattül Arap hattını yeniden sınır

olarak kabul etti. Görünürde İran
bu durumdan karlı çıkmaya benziy¬

or.

Kürtlerin Tutumu

"Körfez Kirizi" değişik görüşlere sa¬

hip Kürt ulusal kurtuluş örgütleri

içinde yeni bir "sınanma" noktası ol¬

du. Güney Kürdistan'daki Kürt örg¬

ütleri tutarlı ye açık bir poütika

izleyemedüer. İşgalin ilk günlerinde
Paris'te bir açıklama yapan Irak

Kürdistan'ı Sosyaüst Partisi ve Gü¬

ney Kürdistan Cephesi sorumlula¬

rından Dr. Mahmut Osman,

"ABD'ye karşı saddam*! destekleye¬

ceğiz" dedi. Bu aynı zamanda İran-
Irak savaşında sömürgecilere

güvenerek Halepçe katliamına yol

açan yanlış poütika ve saplantıların
halen Güney Kürdistan'da hüküm

sürdüğünün göstergesiydi.

Ne yazık ki, Güne/deki kardeşleri¬

miz henüz bağımsızlıkçı bir per¬

spektifle gelişmeler karşısmda

poütika beUrleyemiyorlar.

Mahmut Osman'ın açıklamasının

yanı sıra, Londra'daki Cephe sözcü¬

sü de A. A'ya verdiği bir demeçte,

Irak'a karşı "ekonomik ambargoyu

destekliyoruz" diyerek Kürtlerin bir¬

birlerinden ne kadar habersiz ve bö¬

lük pörçük olduklannı kanıtladı.

Mahmut Osman Paris'te yaptığı açı¬

klamada "arük ABD'ye güvenü-

meyeceğini" söylerken, elbette

haklıydı. Ancak ABD'ye güvenü-
meyeceği gerçeği, Saddam'ın sö¬

mürgeci faşist bir diktatör olmasını

ortadan kaldırmıyor. Kürtler olarak

iki gerici güç arasmda saf tutmak

yerine, halkımızın ulusal ve toplum¬

sal çıkarlarını ön plana alan bir stra¬

teji izlemek daha doğrudur.

Talabani'nin ABD Seferi

Bu gelişmeler yaşanırken KYB üde-

ri Celal Talabani'nin ABD'ye gidişi

de gözlerden kaçmadı. Bu, Talaba¬

ni'nin ABD'ye ilk gidişi değü. Tala-
bani 1988 yılında da ABD'ye bir

gezi düzenlemişti. Öteden beri

ABD emperyalizminin Kürt sorunu¬

nu kendi yöntemleriyle bir "çözü¬

me", daha doğrusu yeni bir

çözümsüzlüğe kavuşturmaya çalı¬

ştığı büiniyor. Süreç, Türkiye'nin

Kürtlerin de içinde güdümlü bir yö¬

netimle temsü edüeceği bir coğra¬

fyayı kabul ettiği an ABD

empeıyalizminin kendi planlarını

devreye koyacağının sinyallerini ve¬

riyor. İnönü'nün ABD dönüşü,
SHP'nin alelacele bir "Kürt Raporu"
hazırlamasının bununla direkt bir

ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Ay¬

nca bu "rapor"un empeıyaüzmin

"çözüm" reçetesinden esinlendiği de

ortada.

Yarına Müdahaleye Hazır Olalım

Sorun bu olası gelişmeleri önceden

bilmemizle bitmiyor. Yann empe-

ryaüzmin "çözümü" kapıya geüp

dayandığında, 200 yüdır savaşa sa¬

vaşa en küçük umudu büe parçala¬
nan halkımıza, bu "çözümün" bizi bir

tutsaklıktan başka bir tutsaklığa gö¬

türeceğini yeterince kavratabüecek

miyiz? Sorun, işte şimdiden yarma

müdahale edebilecek gücün yaraül-

masındadır.

Talabani'nin, Barzani'nin ABD'ye

yaslanmak istemesi hatta Saddam ve

Iran yönetimiyle flörtü bizce sürpriz

değüdir. Bu tutum, geleneksel feo¬

dal önderliğin dokusunda her za¬

man var olmuştur.

Bu durum aynı zamanda, geleneksel

önderliğin, bu yanıyla tutuculaşüği-

nın da bir örneğidir.

Kürdistanh devrimci sosyalistler

olarak bize düşen görev, halkımızı

müitan ve sosyaüst bir önderliğe

kacvuşturmakür. "Sosyalizm" adına

kimi örgütlerin "BismUlahirrahmani-

rahimle başlayan büdiriler dağiüp,

halka kağıttan kaplanlar sunduğu

bir dönemde sosyalistlere düşen gö¬

rev budur. Gerek sosyalizmin tarihi,
gerekse halkımızın ulusal kurtuluş

tarihi alınacak derslerle doludur.

Tarihten Ders Alalım

Marksist—Leninist öğreti, bir dev¬

rimde belirleyici olan gücün halkın

kendi iç dinamikleri, yani kendi

özgücü olduğunu vurgular. Mark¬

sist—Leninist öğretinin vurguladığı

bir diğer noktada "devrimin ihraç

edUemiyeceğİ ve dış dinamiklerin

bir devrimde ancak etküeyici ola¬

cağıdır..."
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Doğu Avrupa ülkelerinde kapitalist

sistemle bütünleşme için başlayan

yansın temelinde bu somut sapta¬

manın kavranamamasının az mı rolü

vardır.

Bizim tarihimizde onlarca örnekle

doludur. Mehabad'ın yıkılışı, 1975

yenügisi, 1988 Halepçe katüamı..

Bunlan beUeğe çıkardığımız ölçüde

yanügı payımız da azalacaktır. An¬

cak "beUeksizük" gibi bir hastalık

yurtsever devrimci saflarda ege-

mense ve devrimciler bu hastalığa

karşı yeterince mücadele etmiyorsa,

tarihten ders çıkarma, ya olanak¬

sızlaşmakta ya da anlamsızlaşmakta¬

dır.

KYB, KDP, PKK gibi örgütler artık

sömürgeci bir ülkeye karşı mücade¬

le ederken, kürdistan'ı yutan başka

bir sömürgeci ülkeye sırtını dayama

alışkanlığından vazgeçmeüdir. Bu

örgütler, bu ülkelere olan bağunlüı-

klanyla bağımsızlığa ulaşüamıya-

cağuu görmeü; bu bağunlıklaruu

"Ortadoğu'nun kendine özgü çeü-

şküerinden yararlanma" gibi cilalı

cümlelerle gizleme yanlışlığını ter-

ketmeüdirler.

Gelecekle İlgili Perspektiften Yok¬

sunuz

Toparlayacak olursak, Güney Kür¬

distan'daki Kürtler, Irak—Kuveyt

sorununda sergUedüderi tutumla ge¬

leceğe üişkin bir perspektife sahip

olmadıklarını, hazırlıksız yakalandı¬

klarım gösterdüer. Paris ve Lond¬
ra'da yapüan açıklamaların

üstünden uzun bir zaman geçmeden

Irak'ın Kürt bölgelerini bombalama¬

sı haberlerinin yaygınlaşması, bu ha-

zıriıksızhğın bir kamu olsa gerek.

Kuzey Kürdistanlı Güçler

Kuzey kürdistanh güçler de Irak

Kuveyt anlaşmazlığında sürecin ge¬

risinde kaldüar. Kuzey Kürdistanlı-

lann teorik anlamda, Güney ve

Doğu Kürdistan'a göre daha duyarlı

olduklan açüc. Ancak bu duyarlılık
ve teoride kılı kırk yaran tutum he¬

nüz pratiğe yansımış değü. Böyle
olunca da yapüan saptamaların,

doğru da olsa, vitrinde bir süs gibi
durması sonucuna yol açıyor. Elbet¬
te pratiğin gerisinde olmanın belü
nedenleri var. En önemlisi bence,
ulusal ve toplumsal bilincin gerek¬
tirdiği gibi davranamamadadır.

Küçük burjuva reklamcılığından

kurtulamama, parçalanmışlık ve so-

syalistleşememenin de teorinin pra¬

tiğe dönüşmesine engel olduğu

gözler önünde duruyor.

Körfez krizin de Kuzey Kürdistanh-

lara düşen görev, savaşın halkımız

için taşıdığı tehlikeleri kitlelere yan¬

sıtmak, Türkiye'deki devrimci— de¬

mokrat güçlerle geliştireceği eylem

birlikleriyle Türkiye çapında bir "sa¬

vaş aleyhtan kampanya yürütmek"

olmalıydı. Diğer yandan Kürdi¬

stan'ın diğer parçalarındaki güçlerle

de durumu değerlendiren ve buna

karşı tavn geliştiren bir hareketlilik

sağlanmalıydı.

Kuzey Kürdistanh sosyalistler, yurt¬

severler olarak bunu yapamadık.

Gözlerin körfeze çevrUi olduğu gün¬

lerde sömürgeci faşist TC devleti

Kürdistan'da yeni faşist uygulama

örnekleri sergüiyordu. Özellikle
Diyarbakır'da büyük bir memur kit¬

lesi Baüya sürülüyordu. Olağanüstü

bölge Valiliğinin açtığı 90 bin kişilik

münhaUe, "işbirükçıÜği" geliştirici

yeni adımlar atılıyordu. Kürdistanh

sosyalistler olarak, T.C'nin "fırsat bu

fırsattır" deyip uygulamaya koyduğu

yeni oldu bittüer karşısmda da üstü¬

müze düşeni yapamadık.

Sonuç ve Olası Gelişmeler

Bu yazımn kaleme alındığı günlerde

Körfezdeki kriz 18. gününe girmişti.

ABD'nin beklenen müdahalesi ol-

manuşü. ABD, ekonomik ambargo

ve abluka Ue Saddam'a "pes" dedirt¬

me taktiğim sürdürüyordu. Sad-

dam'da her an Kuveyt'ten çekiüp,

ABD saldırısından korunma ola¬

nağına kavuşabiürdi. Kürtler için

asü tehlike de o zaman başlayacakü.

Göründüğü kadar Saddam er ya da

geç Kuveyt'ten çeküecekti. El-

Ahram gazetesinin iddia ettiği gibi,

Kürtlerin de yer alacağı yeni statü¬

konun oluşturulmasına da, bu aşa¬

mada ABD'nin yanaşması güç bir

olasaUıkür. Çünkü ABD, Türkiye'yi

bu aşamada gücendirmeye razı gö¬

rünmüyor, böyle bir statüko gele¬

cekte yaraülsa büe, bu statüko

Mehabad'ın yarattığı özgürlükleri

büe yaratamayacaktır.

Ortadoğu'daki kriz, Kürtler için ta¬

rihi bir fırsattı. Egemenler arası çe-

lişküeri lehimize çevirebUecek şansa

sahiptik. Ancak bunu yapamadık.

Körfez krizi şu ana dek iki somut

sonuca yol açü: 1 Irak İran an¬
laşmazlığı büyük ölçüde ortadan

kalkü. 2 Arap dünyası ikiye bö¬

lündü. Aynca Suudi Arabistan'daki

ABD varlığı bu ülkelerdeki iç çeü-

şküeri derinleştirecektir. Uzun vade

de ise Araplarda bir ulusal bilinç¬

lenmenin meydana gelebileceği ola¬

naklıdır.

Körfez krizinde en canaha nokta¬

lardan biri yurtsever devrimci

Kürt, Türk ve Arap örgütlerinin ta¬

kınacağı tutumdu. Filistinliler bu

konuda gerekü duyarlılığı göstere-

medüer. Güney'deki Kürt kardeşle¬

rimizde.

Türkiye'de ise yapüan korsan göste¬

riler bir nebze olsun umut verdi.

Ancak tam bu şuada İttihat Terak-
kici "Sosyaüst" partinin yeni yayın

organı "Yüzyü"ın ikinci sayısında ya¬

püan, Türkiye'nin yeri ABD'ye kar¬

şı Irak'ın yanıdır: İncirlik kapatılsın,

ambargoya hayır!" çağrısı dikkat çe¬

kiciydi. Perinçek, bir yandan Teori

dergisinde faşist Kemalist ideolojiyi

restorasyona tabi tutarken, diğer

yandan da "üç dünya teorisi" gibi sa¬

katlığı kendinden menkul bir teo¬

riye dayanarak sömürgeci Saddam

rejimine arka çıkıyordu.

Kürt ve Türk devrimcüeri böylesi

yanlış eğilimlerle mücadeleyi bir an

büe elden bırakmamalıdır.

Körfez kriziyle yurtsever ve devrim¬

ci saflar daha bir netleşmiştir.

Irak'ın Kuveyt'i işgaüyle başlayıp

emperyalizmin Ortadoğu halktan-

nın basma yeni çoraplar örmek için

sefer olması, bizi devamlı olarak ge¬

leceğe üişkin bir perspektifle do¬
nanma göreviyle karşı karşıya

bırakmaktadır.

Emperyalizmin planlarına karşı uya¬

nıklığı elden bırakmamalı, emperya¬

lizmin yaratacağı yeni stütükolann

da halkımızı kurtuluşa götürmeye¬

ceğim bilince çıkarmalıyız.

Şurası unutulmamalıdır: Emperya¬

lizm kendi yaptığı stütokoyu istediği

an ortadan kaldıracaktır. Devrimci¬

lere düşen görev, hür türlü gerici
statükoculuğu parçalamak, halkla¬
nn devrimci mücadelesine önderlik

ve gözcülük etmektir.
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YAZIYA DÖKÜLMESİ İÇİN ŞARTLAR

UYGUN MU?

Bir dönem önce Yekiüya sosyaüst

dergisinin 24. sayışım okudum. Bir¬

ük konusundaki görüşlerine kaü-

lıyorum, böylesi içerikli konuların

işlenmesine seviniyorum. Hele Se¬

lim KEYA arkadaşın imzasıyla yay¬

ınlanan "Kürdistan'da Sosyalist
Düşüncenin Eylemin Bağımsız

Örgütlendirilmesi Geleceğin Gü¬
vencesidir" yazısı gerçekten bugün

tüm sosyalist kadrolann ve bu dü¬

şünceyi savunan hareketlerin dikka¬

te alması gereken bir olgu olduğu

inancındayım. Bugünkü aşamada

Kürdistan'da Sosyalist Birük şarttır.

Yoksa hiçbir yere vanlamaz. Birük

oluşturulmadığı zaman ne bizlere

(Kürdistan'daki hareketlere, parti¬

lere..) ne de Kürdistan haftana ve

devrimine yarar getirir. Tüm bunlar¬

dan dolayı geçmişte varolan sürtüş¬

melerden arınarak birük

düşüncesini savunarak, halkımızın

güvenini kazanabiliriz. Bundan do¬

layı, şimdilik bu düşünceye dayanan,

hatta ilk adımlan atılmış olan "So¬

syalistlerin Birlik Platformu'da he¬

men hemen bir kaçı hariç,

Kürdistanh tüm siyasi hareketler ve

partilerin bu birliğe olumlu yanaş-

malan bugün ülkemizde tüm kitle¬

nin arzuladığı bir şeydir. Zaten

dikkat edilirse, hem TEVGER'i

oluşturan hareketlerin böyle birşeye

geç olsa bUe kendüerini hazırlama

ları, hem de bu sorunun geniş bir

çevre içinde tartışılmaya başlanmış

olması önemü bir aşamadır. "Bu

konularda anlaşamadık, bu nedenle

birükte çahşamayız" tipindeki eski

düşünce terkedilmiş yerine, "bazı

konularda anlaşamadık ama bu bi¬

zim birükte çalışmamıza engel ol¬

madıktan sonra önemü değüdir,

buna rağmen birük yapılmalıdır"

düşüncesinin, Kürdistan'daki dev¬

rimci, yurtsever potansiyelin daha

geniş tabanına yayılmasının kısa sü¬

rede sağtanabUeceği, kuşku götür¬

mez.

Bu aşamada bu gibi Sosyalist birük

çahşmalanna katılmayan siyasi ha¬

reketler de olacakür. Bu çok doğal¬

dır. Hatta TEVGER'in içinde yer

ahpta, bu tartışma çalışmaların

dışında kalanlar olabüecektir. Böyle

düşünen arkadaşlann varolduğuda

aynca bilinmektedir. TKSP, bu örg¬

ütlerden biridir. Herşeye rağmen,

bu arkadaşlarla ilişkilerin daha sı¬

klaştırılmasına çalışılmalı ve onlann

ikna edilmesi için uğraş gösterilme-

üdir. Eğer ikna edüemiyor veya on¬

lar ikna olmayı kabul etmek

istemiyorlarsa, o arkadaşlann dü¬

şüncelerine de saygı duyarak, süreç¬

te sorunun haledihnesi şartlarının

olgunlaşürüması yoluna gidilmeü-

dir. Biliniyor ki, bulunulan aşamada

TKSP, farkh düşünceler savunuyor.

Legal parti konusundaki düşünce¬

ler, bu ayn düşünülen konulardan

biri olduğu açüc. Ama zamanın kimi

haklı çıkaracağım da beklemek ge¬

rekir.

Tün bu aktardığımız olumlu olan

düşüncelerden soma, asü bu zor

şartlara rağmen, geçmişte ve hatta

günümüze kadar siyasi hareketler

arasmda çözümlenmemiş ve birliğin

önünde çıban başı oluşturabüecek

bazı geçmiş tarihi olaylar da vardır.

Hatta bu sorunlar şimdilik kapan¬

mış gibi görünmüyorsa da, birük

tartışmalarının önüne engel olarak

çıkarılmaması olumludur. Ama bu¬

na rağmen, birden bire ortaya çok

değişik ve hatta olayı yüzde yüz bir

dönüşe getirecek yeni ortaya aülan

düşüncenin, çok tehlikeleri bekle¬

diğinin bilinmesi gerekirdi. İ. Güçlü
arkadaşın, hele ki sosyaüst birük

tartışmalarının açüdığı bugünlerde,

tarihte olan önemü bir olay üzerine

olan düşüncelerinin, birliğe zarar

getireceği kanısındayım.

Üzerinde durduğum ve duyarlılıkla
üzerinde titrediğim bu olay nedir?

Yekiüya Sosyalistin 24. sayısında (s.

14'te), "O Bir Dağ Çiçeğiydi Adlı

Kitabın Yazan Xorto'nun Gündeme

Getirdiği Bazı Sorular" olarak yay¬

ınlanan ve İ. Güçlü tarafından yazü-
nuş olan yazıda ismi geçen bazı

belgelerle ügüi açıklamaların, Kür¬

distan'da hiç kimsenin haberinin ol¬

madığı, sözüm ona kayıp olmuş veya

bir iddiaya göre çalınmış olan belge¬
lerle ügüi tartışma ve polemiklerin

nereye kadar varacağını kestirmek



Hejmair 34 Yekîtiya Sosyal Rüpel3t

şhndüik mümkün değü. Ama bu ya¬

zının yayınlanmasından soma, bazı

insanlann rahatsız olacağı, bazüan-

nın da işlerine geleceği, hatta "işte

biz yulardır söylüyorduk, kimse bize

inanmıyordu" gibi kendilerini haklı
çıkarma tutumlarının ortaya çıka¬

cağını herkes tahmin ediyor.

İbrahim GÜÇLÜ arkadaş da, yazıyı

kaleme aldığı zaman, vicdani olarak

rahatsız olduğu, Necmettin Büyük¬

kaya'nın aramızda olmamasından

dolayı konunun tam anlamıyla açığa

kavuşamıyacağuu, aydınlanmıya-

cağuu en az bizim kadar tahmin et¬

mesine rağmen, yine de

açıklamasını doğru bulmuyorum.

İleriki satırlarda, bunu niçin doğru

bulmadığımı açıklayacağım.

Her ne kadar Xorto arkadaş kita¬

bında bazı olaylara yer vermiş ise

de, onun da hiçbir belge veya kamu

orta yerde yok. Sadece Xorto Ue
Necmettin arkadaş arasmda geçmiş¬

te geçen konuşmalar, şehit arkada¬
şın Ona aktardığı bügüerin

ötesinde bir şey yoktur. Yani sözlü

olarak ve iki kişi arasmda geçen

konuşmalara dayanıyor, tüm belge¬

leri. Bizler o günün şartlarını da gö-

zönünde bulundurursak ki
Diyarbekir 5 Nolu zindamndaki ha¬

stalan, işkenceleri ve psikolojik du¬

rumu da hesaplarsak , Xorto

arkadaşın yular soma bu yazıyı kale¬
me aldığı zaman, konuşulmuş olan

şeylerin bir kısmım unutmuş olabü-
eceğİni de gözönünde bulundurmak

gerekir. Her ne kadar, Xorto arka¬
daş "ben unutmadım" diyecekse de,

yine unuttuklarının var olduğunu

hesap ediyorum.

Elbetteki İbrahim arkadaş Xorto Ue
bu konu hakkında bir seferde olmuş

olsa konuşması, kendisine yönelttiği

sorulara rağmen bir kanaate varmış

olsa büe, şimdilik ortada olmayan

bu belgelerin içeriğini kitleye ve ka¬
muoyuna duyurması doğru değildi.
Neden doğru bulmadığımı madde¬

ler halinde sıralarsam:

1 Bu belgeleri, sınırlı sayıda insan

dışında okuyan yoktur.

2 Belgeler günümüzde ortada

yoktur veya varsa da bazı kişüer ta¬

rafından saklanmaktadır.

3 Anlaşüdığı kadanyla bu iki ar¬

kadaşın Necmettin'le UtiU görüşme¬

lerini ve içeriğini büen başka tanık

yoktur.

4 Aradan uzun bir zaman geçmiş

olmasına rağmen, neden sorun za¬

manında ortaya serilmedi ve ka¬

muoyuna duyurulmam?

Yukanda sıraladığım sorulan ço¬

ğaltmam mümkün, ama bizim ama¬

cımız polemik değü, sadece tasvip

etmediğimiz, günümüzde Sosyaüst

Birük Platformu için çalışan arkada¬

şlann bu konuda çelişkiye düşmele¬

rinin olası otabUeceği gerçeğini

vurgulamaktır.

oldukça önemü olan bu konuya ve

bir dönemi aydınlatacak durumdaki

belgelere üişkin bir çağn yapıyo¬

rum: Bu belgeleri, sözkonusu arka¬

daşlar dışında okumuş olan veya bu

belgelerden haberdar olanlar vardır.

Bu belgelerin taşıdığı önemden ve

konunun hassasiyetinden dolayı ka¬

muoyuna açddama yapmalarını is¬

tiyoruz.

Yine inancım odur ki,

1 Bu belgeleri bir iki insan dış¬

ında başka kişüer de okumuş, ama

konuşmaktan çekiniyorlar veya söy¬

leme gereği görmüyorlar. Bu da
kendisiyle birükte bir çok olum¬

suzluk getiriyor. Çünkü ortada bir

olay var ve kimse bu olayın aydın¬
lanmasını istemiyor. Aynı zamanda

bügisi olanlar, bu olayın aydınlan¬

masını istemeyen kişüerle aynı suça

ortak olup, kamuoyunu bUgüendir-

mekten kaçmıyorlar. Bu insanlar şu¬

nu iyi bümeüdirler ki, "tarih her

zaman en güzel yargüayandır". Ve

tarih her dönemde en gizü olaylan

büe ortaya sermiştir. Bundan dolayı

şimdi olmazsa büe on yular soma,

bu olayın gerçek yüzünü ortaya çı¬

karacaktır. Ügüi insanlan dürüst¬
lüğe ve bu konuda bUdiklerini

kamuoyuna açıklamaya davet ediyo¬

rum. En doğru tavır budur. Gerçek¬

ler aa olsa büe, gerçektir: Herkes

kabul etmeye mecburdur.

2 Bu belgeler, günümüzde, ortada

yoktur veya Necmettin arkadaşın

eşyalarını teslim alan unsurlarda
olup olmadığını da bilmiyoruz. Kal¬

dı ki eşyaları teslim alan kişi veya ki¬

şüer, "bu belgeler bizdedir"

diyecekler mi? O da şüpheüdir..

Böyle olunca, bu belgelerin içeriğini

ispatlayacak hiçbir kanıt yoktur. Bu¬

rada önemü bir konuya değinmeden

geçmiyeceğim. Bunlan yazarken,

ibrahim arkadaşın yanıldığını kas¬

tetmiyorum. Yazdıklarına inanıyo

rum. Kendisi Ue Necmettin arkadaş

bu konuda konuşmuşlardır, hatta

kendisi de bu belgeleri okumuştur.

Ama benim bugün üzerinde durdu¬
ğum konu; Elinde yeterü bir deül
yoktur, bunu büdiği halde ve üstelik

konu, sözkonusu kitapta üstü kapalı
olarak geçtiği halde, İbrahim arka¬
daşın açıklamasıdır. Böylelikle de,
kendisini büyük bir yükten (vicdani

sorumluluktan) kurtarmış olabilir,

ama bundan doğacak gelişmeleri de

değerlendirmeüydi.

3- Günümüzde halen bu olayın ka¬

nayan bir yara gibi durduğunu bil¬

mesine rağmen, Sosyaüst Birük
Platformlarının geliştirilmek isten¬

diği bugünlerde yayınlanmasının ba¬

zı siyasi hareketleri rahatsız

edeceğinden kuşku duymuyorum.

4 Aramızda olmayan kişüerle Ugi-

ü konular açıldığı zaman, onlann

yanıt verme haklarının ve olanakla¬

rının olmadığı hesaplanarak, konu

ve olayların belgelere dayanmasına

özen gösterilmelidir. Necmettin ar¬

kadaş da cevap veremiyecektir. O

zaman kitlelerin kafasında soru işa¬

retleri bırakmaya da gerek yoktur.

Kanıt ve belgeye dayanmayan bu

olayın ve konuşmaların, yazıya dö¬

külmesine günümüz koşullan ve or¬

tamı uygun değildi...

"Elinde belgeleri bulunduranlar

veya konu hakkında ayrıntılı bügisi
olanlar, bUdiklerini açmamalıdırlar"
yolundaki çağrım Ue; olayın ibrahim

arkadaş tarafından bu haüyle açı¬

klanmasına yaptığım eleştiri ve itira¬

zın biribiriyle çeliştiği
düşünülmemeüdir. Bence olay yu¬

larca nasü kalmışsa, belge veya ka¬
nıtlar bulunmadan,

açıklanmamağının fazla bir zaran

olmayacakü..

Bu sebeplerdan kaynaklanacak tüm

olumsuzluklardan kaçınmalıyız.

Kürdistan halkuun yararına ne gere¬

kiyorsa yapmalıyız. Parçalanmışlığa,

dağınıklığa, başı boşluğa son vere¬

bilmek, düşmanlara karşı daha iyi

mücadele edebilmek için "birüğe"

daha çok ihtiyacımız vardır. Bu

atanda herkese görev düşmektedir.

Sorumluluklarının bilincinde olan

insanlan göreve çağınyor, bu yolda¬

ki çabaların somut sonuçlar vere¬

ceğine olan inancımı belirtiyorum...
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