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12 Eylül faşist rejiminin

açmazları günbe gün derinle¬

şiyor. Türkiye'de hergün geli¬

şen yeni eylemler; işçi grevle¬

ri, direnişler, açlık grevleri,

öğrenci gösterileri, protestolar

faşist devletin baskı güçlerini

zorluyor. Faşizmin elindeki

tüm baskı ve terör aygıtlarıy-

la sürdürdüğü kurumlaşma

çabaları, 6-7 yıl boyunca cid¬

di bir engelle karşılaşmadan

gerçekleşirken, belli bir süre¬

den beri kitlelerin aktif karşı

çıkışları gündeme gelmeye

başladı.

Bu karşı çıkışların en önem¬

li belirtileri hızla yükselen işçi

ve öğrenci direnişleridir.

NETAŞ işçilerinin grevdeki

başarılı direnişlerinden sonra

birçok işkolunda, işçiler daya¬

tılan açlık ve sefalete karşı

mücadele için güçlü kollarını

sıvadılar. Türk-Iş'e bağlı ve

bazı bağımsız sendikalar yüz¬

lerce işyerinde grev kararı

aldılar. Bu işyerlerinin bir kıs¬

mı, özellikle Petrol-İş sendika¬

sının yetkili olduğu 63 işyerin¬

de 9700 işçinin katıldığı grev¬

ler devam etmektedir. Türki¬

ye'de yüzbinlerce işçiyi kap¬

sayan grev dalgası hızla yayı¬

lıyor. Bunu engellemek için

faşist iktidar açıkça her türlü

grev kırıcılığı yapıyor. İşçi

sınıfının mücadelesini sindir¬

mek için polis ve jandarmala¬

rı işçi ve sendikacıların üzeri¬

ne saldırtıyor.

Faşizm, en büyük saldırıla¬

rını kendine tehlike olarak

gördüğü toplumun en dina¬

mik kesimlerine yöneltiyor.

Bu saldırılardan gençlik, öze¬

llikle ülke ve dünya olayları¬

na karşı duyarlı olan öğrenci

gençlik de büyük ölçüde zarar

gördü. 12 Eylül faşizmi,

gençliği dersin dışında birşey

düşünmeyen, düzene hizmet

eden, kafatasçı-yobaz düşün¬

ceye bağlı robotlar olarak

yetiştirmek için YOK'ü kur¬

du. Okullar ve yurtlar birer

askeri kışlaya çevrildi.

Öğrenci gençliği apolitikleş-

tirme, kontrol altına alma ve

düzenin bir parçası haline

getirme işlevini görürken, öte

yandan da gençliğe uyuşturu¬

cu, yoz bir yaşam kültürü

enjekte edilerek yozlaştırma¬

ya çalışıldı. Yozlaştırma kam¬

panyası için tekelci basın, TV

ve her türlü magazin dergile¬

ri harekete geçti.

Ayrıca, mevcut yozlaştırma

politikasına karşı gelişecek

tepkileri kanalize edebilecek

bir olgu olarak din alternatifi

yaratılmaya çalışıldı. Okullar¬

da konulan mecburi din ders¬

leri, açılan Kur'an kursları,

vakıf yurtları vasıtasıyla ilişki¬

ye geçen tarikatlar, bu amaç

için harekete geçirildi. Tekel¬

ci basın organlarında Adnan,

Fettullah Hocalar, türbanlılar

flaş haber olarak baş sayfalar¬

da yer aldılar. Kısacası 7 yıl

boyunca gençliği köleleştir¬

mek için her yol denendi.

Bu konuda tam başarıya

ulaştıklarını sandıkları bir

sırada, gençlik yeniden

akademik-demokratik hakla¬

rı uğruna hareketlenmeye,

örgütlenmeye başladı. YÖK'e

karşı üniversite özerkliği tale¬

bi etrafında öğrencilerin pro¬

testoları yükseliyor, dernek¬

lerde örgütlenme mücadelesi

yoğunlaşıyor. Burjuvazinin

hesaba katmadığı ve önüne

geçemiyeceği birçok etken;

geçliğin çağdışı bir eğitimi

kabul edemiyeceği, toplumun

demokratikleşme sorunları

nın dışında kalamıyacağı ve

dahası 1968İerde başlayan ve

1980'e kadar süren devrimci,

yurtsever öğrenci gençliğin

mücadele geleneği, öğrencileri

yeni dönemde mücadeledeki

aktif yerini almaya getiriyor.

Hükümetin meclisten geçir¬

mek istediği "tektip" öğrenci

derneği yasası, gençliği

yığınsal eylemlere sürükleyen
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OKUR VE MUHABİRLERDEN

Hâviya Gel'in ülke

koşullarına uyarlanması

gerektiği kanısındayız!. .

Yoldaşlar,

Merkez Organımız Heviya

Gel, gecikmeli de olsa elimi¬

ze geçiyor. Gecikmenin

nedenlerini anlıyor ve bunu,

doğal karşılıyoruz. Ayrıca

ülke içi dağıtımında yeni

gecikmelere ve aksamalara

meydan vermemek için de

azami çaba harcıyoruz.

Ama her şeye rağmen Hevi¬

ya Gel'in, sistemli bir biçim¬

de bize ulaştırılması; ülkede

yaşanan savaş koşullarına kar¬

şın zamanında dağıtılması

önemli bir olaydır. Kaldı ki

biz, alalade bir dağıtımla

yetinmiyoruz. Onun birim¬

lerde tartışılması, özümsen-

mesi için gerekli tedbirleri

almış bulunuyoruz. Yani

Heviya Gel'in her sayısı,

örgüt birimlerimizde

değerlendiriliyor, militanların

tartışmalarına sunuluyor. Bu,

hem Merkez organımız teme¬

linde kadroların eğitimini

kolaylaştırıyor, hem de

O'nun yol göstericiliğinden

azami ölçülerde yararlanma¬

mızı ve birtakım eksikleri

daha iyi görmemizi sağlıyor.

Yoldaşlar,

Ülkemizde yeni bir çığırı

seslendiren Heviya Gel'in, her

yeni sayısı niteliksel bir geliş¬

me gösteriyor. Bu, tüm mili¬

tanları sevindiriyor; gücümü¬

ze güç katıyor. Ancak 4.sayıyı

bunun dışında tutmak gereki¬

yor. Çünkü dördüncü sayı

içerik itibarıyla, tüm birimler¬

de yetersiz görüldü. İkincisi,

Heviya Gel'in ülke içi baskı¬

sı, normal ebadın dörtte-biri

ölçüsünde küçültüldüğü için

okunmakta güçlük çekiliyor.

Hatta birçok yerde gazetenin

okunması için mercek kulla¬

nılıyor. Örneğin dizgide

kullanılan puntolar büyütüle¬

rek, ülke için çok zorunlu

olmayan haber ve yorumlar

çıkarılarak veya sayfa adedi

düşürülerek ayrı bir baskı

yapılabilir. Ya da başka bir

yöntem ve biçim bulunabilir.

Öyle sanıyoruz ki, 4.sayı bir

istisnaydı. Ki, onu izleyen

sayılar da bunu gösteriyor.

Fakat Merkez organımızın

ülke koşullarına uyarlanması

için gerekenlerin yapılması

gerekiyor.

A.Kado-KÜRDİSTAN

Düşmana karşı

güçlerimizi birleştirmek

zorundayız

12 Eylül faşist generallerinin

sermaye adına süngü zoruyla

yönetime el koyması 7 yıka

dolduruyor. Ülkemizde açlık,

sefalet kol geziyor. Baskı

zulüm ve işkence dayanılmaz

boyutlara varmış durumda.

Kürdistan emperyalizmin

Nükler silah deposu haline

getirilmiş, getiriliyor. Komşu

ülkelere karşı tehdit oluşturu¬

yor. Ormanları koruma yasası

adı altında yüzlerce kurt köyü

boşaltılıyor. Halkımız sürgü¬

ne gönderiliyor.

Bütün bunlara rağmen hal¬

kımız kinlenerek direniyor.

Artan bu kin ulusal muhale¬

fete dönüşüyor. Yer yer olay¬

lar devam ediyor. Şaşkına

dönen düşman güçler yeni

yeni önlemler alıyor. Akıl

hocaları çoğalıyor. Halkımızı

milisleştirerek Kürdü Kürde

kırdırmak istiyor. Bunu uygu¬

larken zor kullanmayı ihmal

etmiyor.

Tüm bunlarla umduğunu

elde edemiyen düşman kudur¬

muşa dönüyor. Ve kendisi

için birhayli rizkli olan sınır

ötesi operasyonlara girişiyor.

Kürdistartın diğer parçaların¬

daki gelişen mücadeleyi

boğmak için saldırılarda bulu¬

nuyor. Kürdistariın kurtarıl¬

mış bölgelerini bombalıyor.

Halkımızı çoluk-çocuk deme¬

den yok etmek istiyor.

Bu çok yönlü saldırısı kar¬

şısında direnen halkımız

bugün kendisini düşmanına

kabul ettirmiş durumdadır.

Düşman artık açık itiraflarda

bulunmak zorunda kalıyor.

Tüm dünyada Kürdistan soru¬

nu tartışılıyor.

Diğer yandan Türkiye'de de

anti-faşist mücadele giderek

boyutlanıyor. İşçi grevleri

öğrenci hareketleri kaybedi¬

len hakların geri alınmasında

mesafe katediyor. Düşmana

geri adım attırılıyor.

Durum bu olunca, kendisi¬

ne devrimciyim, demokratım,

yurtseverim diyenlere büyük

görevler düşüyor. Düşmana

karşı güçlerimizi birleştirme¬

yi zorunlu kılıyor. Ama bazı¬

ları hala soruna ciddi yaklaş¬

mıyor. Özellikle Kürdistan

sorunu gündeme gelince deyil

'demokrat'lar, bazı kendisine

'komünistim' diyenler bile

burjuvazisiyle aynı telden çalı¬

yor. Burjuvaziye hoş görün¬

mek için özel programlar

sunuyor. Bütün bu olumsuz¬

luklar, Kürdistanlı sol güçle¬

rin dağınıklığından da fayda¬

lanılarak yapılıyor.

Tüm bu gelişmeler dikkate

alındığında, Kürdistanlı dev¬

rimci hareketlere düşen götev,

düşmana karşı güçlerini birleş¬

tirmeleridir. Bizim

dağınıklığımız düşmana

zaman kazandırıyor. Yanlışla¬

rın zemin bulmasına yarıyor.

Tüm umudumuz devrimci

güçlerin birleşerek düşmana

karşı direnmesidir.

Bir Heviyfl Gel taraftan

PARİS

NEYVROZ LI SURYE HAT PIROZKIRIN

Wek tek zanin, her sal di 21

e Adare de cejna Newroze lı

çar aliye Kurdıstane û lı der-

veye welat bı şayiyen mezın

tet piroz kırın.

Newroz di diroka Kurdısta¬

ne de xwedi naverokeke gıring

e. Newroz nişana serhıldane û

ya serfiraziye ye. Ew sembo-

la peşketın û yekitiya karker

û xebatkaren Kurdıstane ye.

Şıkestına nire koloniyalizme

ye-

Wek salen bori isal ji, New-

roz lı Kurdıstana Suriye lı

çend bajar û navçan hat piroz

kırın.Lı gel we lı bajare Şame

ji, Newroz lı se ciyan bı şahi¬

yen mezın hat piroz

kırın.Newroz, isal Lı Heseke,

Qamişloye, Amede, Tırbaspi

û lı Derıke hin ji bı xweştır û

geştır derbas bû. Şahiyen

Newroze jı beyani heta saet

02.30 şeve domkır. Neteweye

kurd bı kıncen xwe yen nete-

wi yen renga reng û bı folk¬

lor û stranen xwe yen dewle-

mend şahiya Newroze geş kır.

Di ve beşa ha de gelek rexıstı-

nen kurd beşdare şahiyen

Newroze bûn. Wek PDPKS,

EL-Parti, Hevgırtına Gel,

PÇKS,SKP Rexıstına Bınge-

hi,SKP (Xaldi), PKK û neva¬

len me Tevgera Sosyalist a

Kurdıstane. Hevalen me Tev¬

gera Sosyalist a Kurdıstane bı

nave Heviya Gel di programe

de beşdar bûn. Hevalen me di

şahiyen Newroze de 2 kon lı

dar xıstın. Flama Heviya Gel

dalqandın. Polis bı dare zore

flamayen me gırtın û birin. Jı

bil ev sergejiya ha tışteki din

e egativ isal derneket. Wek tet

bira xwendevanen me, par di

pirozkırına Newroze de lı

beşa Suriye gelek bûyeren ne

baş pek hatıbûn. isal Newroz

bı xweşi û serfirazi derbas bû!

Nûçevanen Heviya Gel

Jı Suriye



DAXUYANI
Jı hemû rexıstın û kesen peşverû û demokrat re!

Her ku dıçe, lı Rohılata Navin, qad û çarcova xebat û teko¬

şina gele Kurdıstane berfırehtır, pırali, tûj û kurtır dibe. Jı

ber ve yeke, doz û pırsa kurd û Kurdıstane di rojeven netewi

û navnetewi de ci dıgre. Bal û awıra raya gışti ya cihane dık-

şine. Di ve pengav û pevajoya (dema) ha de vatıni, berpırsi-

yari û peşengi jı rexıstınen siyasi re dıkevın, pewist e, ku ew

lı ser bıngeheki niştimanpenveri û demokrati ben ba hevdû.

Li dıj dıjmın hez û dengen xwe bıkın yek û hevkariye bı döş¬

ten xwe re xurtır bıkın.

Lı Swede ji, heta nıha di ware siyasi de ev valahi hebû. Em

nûneren rexıstınen Kurdıstani yen siyasi, jı bo pekanina plat-

formeke netev/i û demokratik jı mej ve kar û xebat dikin.

Ev xebata me ya ha, berhema xwe da. Di roja 11.04.1987-an

de em gehiştın encameke serfiraz.

Me 13 rexıstınen Kurdıstani, lı ser armanc, prensip, plana

karûbar, vatıni û berpırsiyariyen Komita Bırevebır lı hev kır;

me lı ser bıngehe niştimani û demokrati KOMİTA HEVKA-
RTYA REXISTINENKURDISTANİ YEN SİYASÎ LI SWE-
DE pekani. Ve komita ha ji, jı bo bıcianina karûbaren pratik

jı 5 kesan KOMİTA BIRÜVEBIR sazkır. Em de jı iro pe ve,

lı ser nave komita ha hin karûbaren xwe yen siyasi bı hev

re bıdominın.

Yekitiya rexıstın û gele kurd, jiyana dıjmın kıntır dike!

Rexıstınen sazker ev in:

1-Partiya Hevgırtına Geli Kürdi lı Suriye lıqe Swede; 2-

Yekitiya Niştimani Kürdistan lıqe Swede; 3-Parti Karkeri

Kürdistan lıqe Swede; 4-Parti Sosyalisti Kurd (PASOK) lıqe

Swede; 5-Yekitiya Sosyalist a Kürdistan lıqe Swede; 6-KUK-

Baske Sosyalist lıqe Swede; 7-Partiya Sosyalist a Kurdıstana

Iraqe lıqe Swede; 8-Parti Demokrati Geli Kürdistan a Iraqe

lıqe Swede; 9-Berey Yekgırtuy Demokrati Kurdıstani Iran lıqe

Swede; 10-Ala Rızgari liqe Swede, 1 1-Tevgera Sosyalist a Kur¬

dıstane lıqe Swede; 12-Partiya Demokrati Kürdi ya Peşverû

li Suriye lıqe Svvede; 13- Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırki-

ye liqe Swede.

AÇIKLAMA

Bütün ilerici-demokrat örgüt ve kişilere!

Gün geçtikçe, Orta Doğu'da Kürt halkının mücadelesi

boyutlanarak gelişiyor. Bundan dolayı da Kürt ve Kürdistan

sorunu uluslararası devletlerin gündeminde yer alıyor. Dün¬

ya kamuoyunun ilgi ve dikkatini çekiyor. Bu süreç ve konum¬

da Kürdistanlı siyasi örgütlere öncülük görev ve sorumluluğu

düşüyor. Kürt siyasi örgütlerinin yurtseverlik ve demokra¬

tlık temelinde bir platform etrafında toplanmaları bir zorun¬

luluktur. Düşmana karşı güçleri birleştirmek, dost güçlere kar¬

şı ise, dayanışmaları yükseltmek zorunludur.

Bu konuda İsveç'te de şimdiye kadar bir boşluk vardı. Biz

Kürdistanlı siyasi örgüt temsilcileri uzun bir zamandan beri

ulusal ve demokratik bir platformun oluşturulması için çaba

içerisindeydik. Bu çalışmalarımız ürün verdi. 11.4.1987 de

olumlu bir sonuca vardık.

Biz 13 Kürdistanlı örgüt, oluşturulan Komitenin prensip,

çalışma programı, yürütme komitesinin görev ve sorumlu¬

luklarında anlaştık. Yurtsever ve demokratik temelde "İsveç

Kürdistanlı Siyasi Örgütlerin Dayanışma Komitesi"ni kur¬

duk. Pratik işleri yürütebilmesi için 5 kişiden oluşan bir

"Yürütme Komitesi Seçildi". Bundan böyle İsveç'te bazı siya¬

si çalışmalarımızı bu komite adı altında yürüteceğiz.

Kürt halkınn ve örgütlerinin birliği, düşmanın ömrünü

kısaltır!

Kurucu Örgütler:

1- Suriye Kürt Halkı Birliği Partisi-İsvec örgütü. 2- Kürdis¬
tan Yurtseverler Birliği- İsveç Örgütü 3- Kürdistan İşçi Parti¬
si (KİP)-İsveç Ör. 4- Kürdistan Sosyalist Partisi-Irak (PASOK)-

İsvec Or. 5- Kürdistan sosyalistler birliği (YSK)-İsveç Ör. 6-
KUK-SE İsveç Ör. 7-Irak Kürdistanı Demokratik Halk

Partisi-İsveç Ör. 8- Irak Kürdistanı Sosyalist Partisi- isveç Ör.
9- İran Kürdistan'ı Demokratlar Birliği Taraftarları 10-Ala

Rızgari-İsveç Ör. 11- Kürdistan Sosyalist Hareketi (TSK)-

İsveç Ör. 12-Suriye İlerici Kürt Demokrat Partisi-İsvec Ör.
13-Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi (TKSP)-İsveç Ör.

HABERCİLİK
Zaman zaman değişik

ülke ve birimlerden, birçok

muhabir ve okuyucuları¬

mızdan haberler alıyoruz.

Muhabir ve okuyucuları¬

mız, kendi çevrelerinde

olup-biten olaylardan Hevi¬

ya GePi haberdar ediyorlar.

Ancak Heviya Gel'e ulaşan

birçok haberde eksik ve

unutulan yanlar var. Bu

nedenden dolayı, bu tür

haberleri ve bilgilendirme¬

leri yayınlayamıyoruz.

Eksik haber ve bilgilendir¬

me yayın değerini ister-

istemez düşürür. Yayına

karşı güvensizlik doğurur.

Bu nedenle, bir haber ilet¬

meye çalıştığımızda nelere

dikkat edilmesi gerektiğini

kısaca açıklamak yararlı

olur. Bir haberin sağlıklı ve

anlaşılır olabilmesi için şu

hususlara dikkat edilmeli¬

dir:

Yazıda, nerede, ne

zaman, niçin, ne kadar

veya kaç kişi sorularına

cevap bulunmalıdır. Bu

verilecek haberin iskeleti

olmahdır.(ülke içinden

verilen haberlerde yer ve

kişi ismi verilecekse dikka¬

tli olunmalıdır.) Bir haber¬

de iskelet olmayınca

yorumlar ve detaylar hava¬

da kalır. Güvenilmez haber

olur. İskelet kurulduktan

sonra olayın yorumunu

yapmak, detaylar gerekliy¬

se işlemek daha da kolayla¬

şır. Bunu somut bir haber¬

le örnekliyelim:

5 Mart 1987 tarihinde,

F.Almanya'nın Bremen

eyaletinde, Tevgera Sosya¬

list a Kurdıstane taraftarı

olarak 20 kişilik bir grup,

Faşist Türk yönetiminin

G Kürdistan'a yaptığı saldı¬

rı) ı protesto etmek amacıy¬

la, Alman Sosyal Demokrat

Partisi Bremen merkez

binasını 5 saatlik bir sürey¬

le işgal ettik. Eylemimizde,

SDP bölge temsilcisine, bu

saldırıdan dolayı, parti ola¬

rak Türk hükümetini pro¬

testo etmelerini, Kürt ulu¬

sunun ulusal demokratik

mücadelesinin desteklen¬

mesini, bu konuda sorunu

uluslararası platformlara

götürmelerini istedik.

Alman Sosyal Demokrat

Parti Bölge Temsilcisi bu

konuda gereken dayanış¬

manın gösterileceğini

belirttikten sonra eylemi¬

mize son verdik.



DEMOKRATLIK MI, ÇARESİZLİK Mİ?
Faşist-sömürgeci Türk cun¬

tası 4 Mart'ta Kürdistan'a

yeniden saldırdı. Uluslararası

tüm anlaşmalar hiçe sayılarak

düzenlenen bu saldırıda Kür¬

distan köyleri bombalandı,

birçok insanımız vahşice

katledildi.

Türk burjuva basını ise, ola¬

yı, her saldırıdan sonra olduğu

gibi, "kahraman ordusuna"

methiyeler dizerek ve bilmem

kaçıncı defadır "düşman inin¬

de basılarak yok edildi" baş

maşetleriyle verdi.

Diğer taraftan, Kürdistan

ulusal kurtuluş mücadelesine

yönelik bu askeri saldırıların,

aslında bir çözümsüzlük

olduğunu farkeden bazı çevre¬

ler, akıl hocalığına soyundu¬

lar. İşte bu yazımızda, bu akıl

hocalarını ve dolayısıyla tem¬

sil ettikleri burjuva çevrelerin

soruna yaklaşımı üzerinde

duracağız.

Geçmişten beri, Türk bur¬

juva çevreleri Kürdistan halkı¬

nın her baş kaldırışında kutsal

bir ittifak içinde olmuşlardır.

Sorun şovenizme

indirgendiğinde, bütün "düş¬

manlıklar" unutulmuş, "son

Türk devletinin" korunması

için, her türlü çirkefçe zemin¬

lerde bir araya gelmişlerdir,

"kahraman ordularına" hep

birlikte şükran dileklerini ile¬

terek şovenizm ruhunu daha

da yükseltmişlerdir.

Ama, Kürdistan halkının

gelişen ulusal kurtuluş müca¬

delesi karşısında, "kahraman

orduya" şükran sunmanın

yetmediğini gören bazı çevre¬

ler "soruna daha gerçekçi bak¬

malıyız" diyerek akıl

hocalığına soyunmaktadırlar,

işte Birand, Ecevit, Mumcu ve

daha birçoklarının akıl

hocalığına soyunmalarının,

Türk basınında da "Kürt var-

mıdır, yokmudur?" tartışma¬

larının kaynağında yatan

budur, yani, "kahraman ordu¬

yu" korumak, "son Türk dev¬

letini" sözümona parçalan¬

maktan kurtarmaktır.

Bu akıl hocalarının soruna

yaklaşımlarını kısaca da olsa

göz atmakta yarar var. Şöyle

yazıyor, Milliyet'teki köşesin¬

den Birand:

"Kürt sorunu, bölgenin en

güncel sorunu olmaya aday¬

dır ve Türkiye'nin başını

epeyce ağrıtacaktır. Artık

Kürtleri "dag Türkleri" diye

adlandırmaktan, soruna

askeri çözüm yollar aramak¬

tan vazgeçmenin zamanı

gelmiştir. Sorunu çözmek

için, bölge halkına belli kül¬

türel haklar verilmeli ve böl¬

genin kalkınması için yatı¬

rımlara yönelinmelidir."

Yine akıl hocalarındam bay

Mumcu 18 Mart 1987 tarihli

Cumhuriyet'teki köşesinden

şöyle " seslenebilmektedir.

"Güneydoğu yöremizde

yaşanan bir savaştır. Bunda

hiç kuşku yok. Kuşku olma¬

ması gereken bir nokta da

devletin bu konuda pek

başarılı olmadığı

dır.". . ."Güneydoğuda

ayrımcı örgütlerle savaşmak

için silahlı kuvvetlerden de

güç ve destek alan ayrı bir

birim kurulmalıdır." yine

bay Mumcu, Türkiye'de gele¬

nek haline gelen "işin içinde

dış güçlerin parmağı var"

tekerlemesinden sonra "örgü¬

tler çok ulusludur. Suriye

kamplarından çeşitli batı

ülkelerine kadar uzanan bir

örgütle karşı karşıyayız."

diyerek atalarının yolunda

yürümeye kararlı olduğunu

ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan Ecevit de

operasyonları desteklemekle

birlikte "bölge halkına baskı

yapmak tehlikeyi daha da

büyütür" diyerek akıl

hocalığına devam etmektedir.

8 Mart 1987 tarihli Nokta der¬

gisinde, kendisiyle "Doğu

Sorunu" konusunda yapılan

bir söyleşide şöyle demekte¬

dir: ". . .Onun için, belki de,

bu saldırıların ardında ayrı¬

lıkçılığın, bölücülüğün

dışında bazı etkenler aramak

veya en azından, böyle bir

olasılığı da göz önünde tut¬

mak bence uygun olur."

Doğrusu bu herzelere şaşma¬

mak gerekir. Çünkü; Kürdis¬

tan halkının her başkaldırısın

da "işin içinde dış güçler

var" demek bir gelenek hali¬

ne gelmiştir. Geçmişteki baş¬

kaldırıları "emperyalistlerin

düzenlediği gerici tezgah¬
lar" olarak değerlendiren ve

dünya Komünist hareketini

bu şekilde yanıltan sözümona

"komünistler" olduktan son¬

ra, Ecevitin bu tür laflar etme¬

si hiçte şaşırtıcı olmasa gerek.
"Demokrasi şampiyonu"

Ecevit, Kürt halkının zoraki

göçe tabi tutulması kararına

alkış tutmakta ama, bu işin

kendisi başbakan iken "köy

kent projesi" şeklinde

düşünüldüğünü belirterek

öncünün kendisi olduğunu

dile getirmektedir. Yine Nok¬

ta dergisindeki söyleşide "köy

koruyucuları" ile ilgili bir

soruya Ecevit şöyle cevap ver¬

mektedir: "Dış kaynaklı sal¬

dırılar Güneydoğu sınır böl¬

gemizin bazı yörelerinde

oluşmaktadır. Türkiyenin

güvenlik güçleri de her hal¬

de bu mahdut yörelerde

sınırlarımızı şimidiye kadar

olduğundan çok daha etkili

biçimde korumaya yetecek

düzeydedir. Düzenli güven¬

lik güçleri yeterli olan Tür¬

kiye'nin, bu sınır bölgesin¬

de, güvenliği, köy koruyu-

cularıyla sağlamaya çalış¬

makta inat edilmesini ben

anlıyamıyorum. . ."
Ecevit'i tanımıyanlar yuka¬

rıdaki bu alıntıyı okudukla¬

rında, Ecevit bu kadar saf mı?

diye düşünebilirler. Ama, biz¬

ler ve halkımız Ecevit ve onun

gibilerini çok iyi tanımakta¬
yız.

Ülkemizi sömürgeleştiren

sömürgeci ülkelerin tümü¬

nün, halkımıza karşı uygula¬

dıkları metotlardan biri de

"Kürdü Kürde kırdırmak"

olmuştur. Kürdistan tarihi bu

tür olaylarla doludur. Sömür¬

geciler, bu işi, kimi yerlerde

ulusal hainler ve işbirlikçileri¬

ne yaptırmakta, aşiretler ara¬

sı çekişmeleri körükliyerek

birilerini kendi yanına çeke¬

bilmekte, kimi yerlerde de işi

tehditlerle kotarmaya çalış¬

maktadırlar. İşte, sömürgeci¬

lerin geçmişten beri Güney

D.BERWARİ

Kürdistan'da ve günümüzde

de Kuzey Kürdistan'daki

uygulamalarının temelinde

yatan gerçek budur. Yani, bizi

bize kırdırtmak. Fakat,

sömürgecilerin bu tür oyunla¬

rı her zaman tutmuyor, tut¬

mayacak da. Bir avuç hain-

işbirlikçinin dışındaki halkı¬

mız, sömürgecilerin bu çirkef

oyunlarının altındaki amacı

anlamakta ve tepkisini değişik

biçimlerde de olsa dile getir¬

mektedir. Daha kısa bir süre

önce Saddam rejimi tarafın¬

dan silahlandırlan güçler, peş-

mergelerle işbirliği yaparak,

Irak rejimine hiçte küçümsen¬

meyecek bir darbe vurdular,

önemli miktarda silah ve cep¬

haneye el koydular.

Gelişen ulusal kurtuluş

mücadelesi karşısında, yukarı¬

da andığımız çevrelerin çırpı¬

nışlarının altında yatan asıl

nedenleri özetlersek;

Kürdistan ulusal kurtuluş

mücadelesi ulusal ve ulusla¬

rarası düzeyde büyük bir iti¬

bar kazanmaktadır;

Kürdistan ulusal kurtuluş-

çu güçlerine karşı düzenle¬

nen saldırılar başarıya ulaşa¬

mamakta ve ordu gittikçe

yıpranmaktadır.

Kürt halkının varlığını

inkar etmek artık bir çözüm

değildir.

İşte bazı burjuva çevrelerce

tartışılan Kürt sorununun

temelinde yatan gerçekler

bunlardır. Yoksa Türt burju¬

vazisinin geleneksel tutumun¬

da bir değişme, "demokratlaş¬

ma" sözkonusu değildir, ola¬

mazda. Daha önce de

belirttiğimiz gibi amaç; "kah¬

raman orduyu" yıpranmak¬

tan korumak, gelişen mücade¬

leyi rayından saptırmaya çalış¬

mak ve "Kürt belasından"

kurtulmanın yolunu bulmak

için her türlü yolu mubah gör¬

mektir.

Bize düşen görev; Türk bur¬

juvazisinin içine düştüğü çare¬

sizlikten dolayı başvurduğu ve

vurabileceği tehlikeli oyunla¬

rı boşa çıkarmak, saflarımızı

daha da sıklaştırmaktır.



yapılarında geliştirdikleri zaaflar, düşman güçlerin söz konusu
zaaflardan yararlanarak kurtuluşçu örgütleri birbirlerine karşı
kullanma çabalan ve benzeri nedenler, tarihin bu olumsuz

mirasını canlı tutmuş; örgütler arası sorunların çözümünde

şiddet, sık sık başvurulan bir araç olmuştur. Öyleki, Kürdis¬
tan halkı bu "kör-dövüşü"nde, Sait Elçi, Sait Kırmızıtoprak,

Ali Eskeri, Mehmet Karasungur, Ramazan Adıgüzel gibi

önderlerini, önder kadrolarını ve binlerce isimsiz kahrama¬

nı yitirdi. Yine o, ülkenin değişik parçalarında, bazan aylar¬

ca, hatta yıllarca devam eden iç çatışmaların acısını çekti, çeki¬

yor.

İşte ağırlıklı olarak 70'li yılların ürünü olan Kuzey Kür¬
distan devrimci-yurtsever örgütleri de, ortaya çıkışlarının

tekabül ettiği avantajlara rağmen, tarihin bu acı ama öğretici

deneyimlerinden yararlanamadılar, daha doğrusu yararlan¬

mak istemediler. Devr alınan mirasın olumsuz yönlerini eleş¬

tiri süzgecinden geçirmediler. Hatta tam tersine, her biri orta¬

ya çıkış sürecinde, diğerlerini kabullenmemeyi ya da tümüy¬

le red etmeyi politik bir yönelim olarak benimsedi. Dolayı¬

sıyla kısa sürede "ideolojik mücadele" yerini duygusallığa,

çığırtkanlığa, politik dostluk zeminini tahrip eden, tamiri güç

suçlamalara bıraktı ve egemenlik kavgaları başladı. . Günbe

gün tasfiyeciliğin tohumlan ekildi

Ardında 12 Eylül geldi, çattı. Ve çok şey değişti. Ama refor¬

mist ve statükocu örgütlerimiz değişmediler. Diğer konular¬

da olduğu gibi devrimci-yurtsever örgütler arası ilişkiler soru¬

nunda da, yenilgiden ders çıkarmadılar. Tam tersine, olyla-

rın vardığı bugünkü boyutlarda, haksız bir taraf durumunda

bulunan PKK'nın üzerine üzerine gittiler. PKK'nın

1.konferansında gözle görülebilen olumlu gelişmeleri görmez¬

likten geldiler. Hatta, "fırsat bu fırsattır" mantığıyla PKK'ya

yöneldiler. Onu güçbirliği platformlarından kovdular, "teş¬

hir" adı altında O'nu tecrit etmek, gammazlamak ve tasfiye

etmek için ellerinden geleni yaptılar. Dahası bu güçlerin bazı¬

ları, sömürgeci Türk devletinin halkımıza dayattığı azgın sava¬

şa karşı, yanlış ve eksikleriyle birlikte belli bir direniş göste¬

ren PKK'nın, düşmana yönelen eylemleri etrafında şaibeler

yaratmaktan bile geri kalmadılar!. . Kuruluşundan beri diğer

güçleri bir türlü hazmedemeyen PKK da, kendisine yönelen

reformist tasfiye hareketi karşısında soğuk kanlı davranma-

dı. Günden güne 1. konferansında attığı kimi olumlu adım¬

lardan geriye gitti, yurtsever güçlere karşı sertleşti. Ve gide¬

rek Kürdistanlı reformist güçlerin değil, hemen hemen ken¬

disi dışında kalan tüm devrimci-yurtsever örgütlerin yurtse¬

ver konumlarını yadsımaya, onları şiddet yoluyla tasfiye

etmeyi "meşru"laştırmaya başladı! İşte, son olaylar, örgütler

arası sorunları yapısında derinleştiren ve onlara tehlikeli boyu¬

tlar kazandıran bu tarihsel sürecin ürünüdür.

İç bansın sağlanması hareket
noktası olarak ele alınmalıdır

Ülkemizin önünde bulunan tarihsel devrim aşaması, ulu¬

sal demokratik devrimdir. Devrimimizin bu aşamasında,

değişik sınıf ve tabakaların, onların politik ve demokratik

örgütlerinin de yerleri vardır. Yine bu aşamaya denk düşen

bağlaşıklar politikasında kavranması gereken ana halka, kimin

ne ölçüde devrimci olduğu değil; siyasal eğilimleri ve dini inan-

çlari ne olursa olsun vatanın bağımsızlık ve özgürlük davası¬

na olan bağlılıktır. Ve zaferin garantisi, bir anlamda, söz konu¬

su farklı toplum kesimlerinin çıkarlarını uyum içine sokma¬

ya, toplumsal sınıf ve tabakalar arasında kaçınılmaz olan ideo¬

lojik mücadeleyi ulusal kurtuluş hedeflerine uyarlamaya ve

buna uygun politik tutumlar geliştirmeye bağlıdır. Aynca hal¬

kımızın birliğe, devrimci-yurtsever örgütlerin birbirlerine,

herzamankinden daha fazla ihtiyacı var. . Örneğin kardeş kav-

gasınin önemli bir odağı olan Güney (Irak) Kürdistan'da, iç

çatışmaların sona erdirilmesinde ve yurtsever güçler arasın¬

da belli bir birliğin sağlanmasında, bu ihtiyacın rolü belirle¬

yici olmuştur. Aynı toplumsal ihtiyacın, ülkemizin en büyük

parçasında silah elde dövüşen, halkımıza dayatılan imha sava¬

şına müdahale hazırlığı içinde olan ve hatta sömürgeci bur¬

juvazinin şu veya bu kesiminden "demokrasi" beklentisi için¬

de bulunan tüm Kürdistanlı örgütlere de, ciddi görev ve

sorumluluklar dayattığı açıktır.

İşte Kürdistanlı örgütler arasında yer alan son olayların ve

"yeni" yönelimlerin, böyle bir aşamaya tekabül etmesi düşün¬

dürücüdür. Ama her düşündürücü olayı dıramatize etmenin,

onun altında mutlak surette "karanlık, ajan-provakatör, ruh

hastası" ya da "işbirlikçi, hain, uşak" ve benzeri eller ara¬

manın anlamı yoktur. Çünkü olayların kaynağı, eskiye, hat¬

ta tarihin derinliklerine uzanıyor. Ve bunda, topu dışarı

atmak isteyenler en büyük sorumluluğu omuzlarında taşıyor¬

lar. Kaldı ki, sözkonusu iddia ve suçlamaların inandırıcılığı

kalmadı artık. . Sübjektif ve kolaycı yaklaşımların, tasfiyeci

yönelimlerin, bir bütün olarak davaya zarar verdiği; örgü¬

tlerarası sorunların çözümlemeye yetmediği, aksine onları

daha da derinleştirdiği tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmış bulu¬

nuyor. Yurtsever güçlere yöneltilen şiddet eylemlerinin kitle¬

lerin tepkileriyle karşılanması, tecrit, gammazlama ve tahri¬

ki amaçlayan bildiri kampanyalarının "itibar"larını yitirme¬

leri de, bunu gösteriyor. Ki bu, bir bakıma yeni ve önemli

bir aşamanın haberciliğini yapıyor.

Ancak sorunun daha geniş kesimlerce kavranması, birlik

ve dayanışma ruhunun güçlenmesi, saldırıları durdurmaya,

örgütlerarası çatışmaları sona erdirmeye ve iç barışı sağlamaya

yetmiyor. Çünkü kimi tasfiyeci yönelimlerde, yaşamın

dayattığı gerçekleri ve bibirlerini kabullenmeme ve sindire-

meme eyilimleri hâlâ çok güçlü. . Mesafe alınabilmesi için,

bu politikaların yeniden taraf örgütlerce gözden geçirilmele¬

ri ya da söz konusu eyilimlerin törpülenmeleri gerekir. Ne

ki, bu, bir anda mümkün değildir. Fakat PKK yurtsever

konumlarda bulunan örgütlerde yönelttiği şiddet eylemleri¬

ni durdurur, TKSP, PPKK ve diğer reformist güçler de

PKK'ya karşı yürüttükleri tecrit politikasına son verirlerse,

söz konusu eğilimler zamanla törpülenebilir ve ya en azın¬

dan ortak bir tartışma zemini yaratılabilir. Böylece Kürdis¬

tanlı örgütler arasında yer alan saldırı ve çatışmaların, düş¬

manlıkların önü alınabilir. . Olayların daha tehlikeli bir düze¬

ye sıçratılması engellenebilir ve iç barışın sağlanması "temi¬

nat" altına alınabilir. Kuşkusuz bu, siyasal düzeyde kotanla-

bilecek bir sorundur ve sanıldığı kadar kolay değildir. Ama

tüm devrimci-yurtsever güçlere düşen görev, bu "kör-

düğüm"ü çözmek için çaba harcamak ve özveride bulunmak¬

tır.

Amacımız, "kısadan hisse" çıkarmak ya da hakemlik rolü

oynamak değil; ulusal kurtuluş sürecine denk düşen doğru-

devrimci politikayı bilince çıkarmak ve ulusal sorumlulukla

olaylara yaklaşımın egemen olması için çaba harcamaktır, işte

PKK'nin, reformist güçlerden başlayan ve giderek devrimci-

yurtsever güçleri hedefleyen saldırı ve tehditlerine; yine

TKSP, PPKK ve benzeri güçlerin PKK'yi tecrit, "teşhir" (!)

ve tasfiye politikalarına, PKK'nın düşmana yönelen eylem¬

leri etrafında kuşku yaratma sorumsuzluklarına karşı durma¬

mızın ve bu yönelimleri mahkum etmemizin nedeni budur.

Tarihsel süreç bu tavnmızı doğrulamıştır. Şimdi görev, bilince

çıkan ve bu doğruları, tekil olayların yaratabileceği etkilen¬

melere yer vermeyen bir kararlılıkla yaşama geçirmek ve bu

politikamızın sorumluluğunu omuzlamaya hazır olmaktır.
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MANUEL RODRİGUEZ YURTSEVER CEPHESİNDEN
KÜRDİSTAN HALKINA SELAM

Manuel Rodriguez Yurtsever Cephesi Temsilcisi

Marselo Reyes İle Bir SöyleŞi

Bilindiği gibi 1 1 Eylül 1973'te Pinoche öncülüğündeki faşist

generaller, Şili'de, Solvador Alende başkanlığındaki Halk

Birliği (UP) hükümetine karşı kanlı bir darbeyi başarıp ikti¬

dara el koydular. Solvador Alende ve arkadaşları bu kavgada

direnerek şehit oldular. Öğünden beri, ABD desteğinde ülkeyi

kan gölüne çeviren Faşist generaller 1980 yılında düzenledik¬

leri sahte bir referandumla 1989'a kadar Pinoche'nin

başkanlığını ilan ettiler.

Faşist darbeyle birlikte yenilgi alan ve 1983'e kadar suskun

kalan muhalefet 1983'te büyük bir patlamayla mücadeleye

girdi. Ve yeni şartlara uygun, anti-faşist cepheler kuruldu.

Mücadele sertleşerek kitleselleşti.

Şu anda Şili'de anti-faşist muhalefet üç ayrı gurupta odak¬

laşmış durumdadır, birincisi; Hıristiyan Demokratlar'ın çev¬

resinde oluşan, Sosyal Demokrat Parti, Sosyalist Partinin bir

kanadı, Radikal Parti ve Liberal Hareketin içinde yer aldığı

Demokratik ittifak (AD)tır. Bu ittifak burjuva demokrat ve

reformist bir ittifaktır.

ikincisi; Sosyalist partinin bir kanadı (SP üç kanada ayrıl¬

mış durumda) çevresinde oluşan ve Sol Hıristiyanlar, MAPU

görüş ve istemlerini sili halkı-H.Gel- Manuel Rodriguez

Yurtsever Cephesi (FPMR)

ne zaman kuruldu?

M.Reyes-FPMR 14 Arahk

1983'te kuruldu.

H.Gel- Şili'de çok sayıda

siyasal parti ve örgüt varken,

neden yeni bir örgüt kurma

gereğini gördünüz?

M.Reyes-FPMR halkın ihti¬

yacından, Şili'nin özgül koşu¬

llarının gereği doğan bir savaş

örgütüdür.

H.Gel -FPMR'nin temel

ideolojik ve mücadele anla¬

yışı nedir?

M.Reyes-FPMR proletarya

Enternasyonalizmine sıkı sıkı¬

ya bağlı devrimci bir gerilla

örgütüdür. FPMR kendi

görüşlerini Kasım 1984 tari¬

hinde başta Santiago olmak

üzere Şili'nin her tarafında

dağıttığı "Şili halkına

FPMR'nin Manifestosu"

başlıklı yazısıyla programsal

na sunmuştur. Uyguladığımız

mücadele yöntemi ise politik

çalışma stratejisine bağlı silahlı

mücadele taktiğidir. Şili'deki

diğer örgütler anti-faşist müca¬

delede pasif metodlar kullanı¬

yorlardı, salt bu tür bir metod-

la Tirancılığın alt

edilemiyeceği gerçeğini haya¬

tın kendisi geçen on yıllık

süreçte (1983'e kadar) devrim¬

cilere gösterdi. 1983'te her tür¬

lü mücadele biçimlerinin

uygulanması gerektiğini, radi¬

kal mücadele biçimine geçişin

zorunluluğunu belirttik ve

bunun hazırlıklanna başladık.

H.Gel -Radikal bir mücade¬

leye hazırlandığınız 1983'te

halkın durumu nasıldı?

M.Reyes-Faşist yönetimin

uyguladığı işkence, baskı ve

zulüm gün geçtikçe artıyordu.

Halk buna karşı göreli bir sus-

(Birleşik Halk Eylemi) ve MAPU-İşçi ve Köylü Partisinin

içinde yer aldığı Sosyalist Blok adlı ittifaktır.

Üçüncüsü; Şili Komünist Partisi çevresinde oluşan, Sosya¬

list Parti'nin bir kanadı, FPMR (Manuel Rodriguez Yurtse¬

ver Cephesi) ve MİR' in içinde yer aldığı Demokratik Halk

Hareketi (MDP) adlı ittifaktır. Bu ittifak Şili'de sol güçlerin

oluşturdukları devrimci bir ittifaktır. Şili Komünist Partisi

Genel Sekreteri Luis Corvalan, bu ittifak için Wold

Revievv'deki bir yazısında şöyle diyor: "MDP, Şili Sol'unun

en ileri ve militan kesimlerini temsil ediyor. O olmaksızın,

Şili'de problemlerin çözümü için hiç bir formül tam olarak

gerçekleşemiyecek, ya da gerekli kitle desteğini

sağlayamıyacaktır .

Demokratik Halk Hareketi İçinde yer alan ve 6 Eylül

1986'da Faşist Pinoche'yi hedefliyen silahlı eylemiyle dikka¬

tleri üzerinde toplayan FPMR (Manuel Rodriguez Yurtse¬

ver Cephesi) nin yetkililerinden biri olan Marcelo Reyes ile

gazetemiz adına yapılan bir söyleşiyi okuyucularımıza sunu¬

yoruz.

kunluk içindeydi. Ama içten

içe kaynıyordu. FPMR, içten

içe kaynayan toplumun bu

göreli suskunluğunu silahları

patlatarak dağıttı. Şili'de

mücadele sertleştikçe

diktatörlüğük baskılarını art¬

tırdı. Ama Pinochet artık

ülkeyi eskisi gibi idare edemi¬

yor; rejimin kökleri sallanı¬

yor.

H.Gel -Yürüttüğünüz silah¬

lı eylemler karşısında polis

ve ordudaki moral nasddır?

M.Reyes-Hem siyasi propa¬

gandayla, hem de silahlı sava¬

şımla uyguladığımız metod,

ordu ve polisin moralini sıfı¬

ra indirmiştir.

H.Gel -Şili'de faşizmin geliş

biçimini herkes biliyor, siz¬

ce gidiş biçimi nasıl olacak?

M.Reyes-Bu konuda size

kesin birşey söyleyemem.

Bence bunu belirleyen ülke¬

nin özgül koşullan ve müca

delenin gelişkinlik düzeyidir.

Faşizm kendiliğinden gitme¬

yecektir. Onu defetmek gere¬

kiyor. Ülkemiz Şili, başka

ülkelere benzemez. Tirancılık

kurumlaşmıştır. Parlamenter

yollarla yıkılmaz. Politik

mücadeleye bağlı olarak

yürüttüğümüz mücadele halk

üzerindeki korkuyu kırıyor;

rejime korkulu günler yaşatı¬

yor ve silahlı mücadelemiz

her geçen gün gelişerek reji¬

min sonunu yaklaştırıyor.

H.Gel -Pinoche'ye karşı

giriştiğiniz silahlı eyleminiz

isminizi dünyaya duyurdu.

Bu olayda Pinoche'nin sade¬

ce yaralanması eyleminizin

başarısızlığımıdır?

M.Reyes-Hayır, başarısız

değildi. Çok başarılı bir

eylemdi. Biz eylem programı¬

mıza göre hareket ettik ve o

programı tam uyguladık.

Devamı s. 12"de
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KÜRDİSTAN'DA KAPİTALİST GELİŞMENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ (2)

Üretim ilişkilerinin hızlı
ilerleyişi

Bilindiği gibi, üretim güçleri ile üretim

ilişkileri arasında, uzun vadeli üretim

süreci bakımından zorunlu bir uygunluk

var. Ve bu "zorunlu uygunluk yasasın¬

da", belirleyici rolü oynıyan üretim

güçleridir. Diğer bir değişle, üretim iliş¬

kileri, üretici güçlere bağımlıdır. Çünkü

üretici güçler olmadan, üretim yapıla¬

maz. Ancak bu, özellikle çağımız koşu¬

llarında üretim ilişkilerinin göreceli

bağımsızlığını yadsımaz. Aksine ayn ayn

ülkelerde üretim ilişkileri, bazan geri

kalabileceği gibi, bazen de daha hızlı bir

gelişme temposuyla üretici güçlerin önü

ne geçebilir. Hatta üretim ilişkilerinin

hızlı ilerleyişi, üretici güçlerin gelişimi¬

ni etkileyerek ilerletebilir ya da köstek¬

leyebilir.

Hemen belirtelim ki, bazıları böyle bir

sürecin özgül niteliklerini kavramakta

güçlük çekebilirler. Dahası üretim ilişki¬

lerinin hızlı gelişiminin, üretici güçlerin

az gelişmişliği ile bağdaşmıyacağını iddia

edebilirler. Ne var ki, çağımız gerçekle¬

ri, özünde cehaletin ürünü olan bu tür

iddiaları yadsıyor. Çünkü, "üretim tar¬

zı, yalnızca teknik veçhesine indirgene¬

mez". Geri teknolojik düzeylerine

rağmen tekelciliğin geliştiği ve egemen

olduğu ülkeler, kapitalist üretim ilişki¬

lerinin geliştiği sömürgeler, bu bakımdan

"istisna" ve farklı durumlar arzediyor;

üretim ilişkilerinin üretici güçlere oran¬

la daha hızlı bir gelişme içinde olduğunu

gösteren somut örnekler oluşturuyor.

Türkiye'deki tekelciliğin, geri teknolo¬

jik bir yapı içinde ve zayıf bir taban üze¬

rinde, nasıl yapılandığını daha önce gör¬

müştük. Tekrardan kaçınmak için bir

başka örnekle, benzer özellikler gösteren

Portekiz'deki tekelciliğin özgül nitelik¬

lerine bakalım:

"Faşist diktatörlük altındaki kapita¬

list gelişimin özel süreci şu andaki

duruma kendine özgü nitelikler verdi.

"Zanaatçılığın ve küçük üretimin

tasfiye sürecini çabuklaştırmak, mer¬

kezileşme ve yoğunlaşmayı arttırmak

için devlet müdahalesi, geri bıraktın-



cı unsur olarak da Portekiz sömürge¬

ciliği ve yabancı emperyalizmin işe

karışması gözönüne alınırsa, faşist dik¬

tatörlük altındaki kapitalist üretim iliş¬

kilerinin gelişiminin, üretici güçlerin geli¬

şiminden daha hızlı olduğu farkedilir.

Buradan da, iktisaden geri olduğu hal¬

de kapitalist üretim ilişkilerinin çok

geliştiği, tarımda halen ilkel yöntem¬

ler kullanılmasına rağmen kapitaliz¬

min kırlarda hızla geliştiği Portekiz'in

kendine özgü durumu ortaya çıkar.

"Şemaların kopye edilmesine karşı

çıkan ve ulusal durumun tahlil edilme¬

sini vaz eden birkaç 'teorisyenin' son

senelerde Portekiz'deki kapitalist geli¬

şim evresinin kendine özgü nitelikle¬

rini anlamaktan ne denli aciz kaldık¬

larını ve (anlamını anlamadan birkaç

formülü okudukları) Marksizm hak¬

kındaki cehaletlerini gösteren bu 'teo-

risyenler', kapitalist üretim ilişkileri¬

nin üst düzeyde gelişiminin, üretici

güçlerin az gelişmişliği ile uyuşmaz

olduğunu kabul etmektedirler. (Abç.)

(1).
Üretim ilişkilerinin üretici güçlerden

daha hızlı bir gelişme gösterdiğine ilişkin

sözkonusu "istisna" durumu (Cunhal,

bunu "Özel süreç" olarak anıyor), daha

geri yapılarda, örneğin kimi sömürgeler¬

de ama farklı öz ve biçimlerde görmek

mümkündür:

"Afrika'da sömürgecilik altında geli¬

şen kapitalizm, feodalizmin zayıflama¬

sına yol açtı, ve yeni bir sınıf yapısı

ortaya çıktı."

"Feodal kalıntılar olmasına karşılık,

sömürge devri kapitalist sosyal yapıyı

getirdi." (2)

Ayrıca birkez daha Lenin'i anımsa¬

makta yarar var. Lenin Emperyalizm

çağında sömürgelerin "kapitalist üretim

ilişkileri içerisine" sokulduklarına dikka¬

tleri çekerken, aynı zamanda bu "istis¬

na" duruma da parmak basıyordu. Çün¬

kü emperyalizm ve kapitalist sömürge¬

cilik, yalnızca sermaye ihracı yoluyla

sömürgelerde kapitalizmin gelişimini

hızlandırmakla kalmıyor; kapitalist iliş¬

ki biçimlerini, sömürü yöntemlerini de

taşıyor ve onları bu geri yapılarda yayı¬

yor, geliştiriyor. Dolayısıyla sömürgele¬

rin iktisaden geri olan yapılarında üre¬

tim ilişkilerinin, doğal gelişmeleri balta¬

lanan üretici güçlerden daha hızlı bir

tempoyla ilerleyişini önemli ölçülerde

etkiliyor. Diğer yandan kapitalist üretim

tarzının egemen olduğu sömürgelerde,

üretim ilişkilerinin hızlı ilerleyişi, bu

yapılarda şu ya da bu biçimde varlığını

sürdüren kapitalizm öncesi üretim

biçimlerinden dolayı, ayrıca üretici

güçlerin gelişimini köstekleyici bir işlev

görmüyor. Tam tersine bu süreç, sömür¬

geci mekanizma tarafından doğal ilerle¬

yişi baltalanan üretici güçlerin gelişimi¬

ni nisbi de olsa etkiliyor.

İşte Kürdistan'da üretim ilişkilerinin,

üretici güçlerden daha hızlı bir gelişme

göstermesinin temel bir nedeni budur. Ki

buna, kısmen sermaye ihracının Kürdis¬

tan için ne anlama geldiğini açıklamaya

çalışırken de deyinmiştik. . Ancak kapi¬

talist üretim ilişkilerinin ülkedeki hızlı

ilerleyişini, sadece bununla izah etmeye

çalışmak yeterli değildir. Çünkü kapita¬

list üretim ilişkilerinin, üretici güçlere

oranla daha ileri düzeydeki gelişkinliğini,

aynı zamanda küçük tarımsal üretimin

durumunda, üretim araçlarının mülkiye¬

tinde, kent ve kırdaki değişmelerde ara¬

mak gerekir. Kürdistan'da toprak, temel

bir üretim aracı olduğuna göre, toprak

kullanımında, toprak mülkiyetinde ve

işletme sayılarındaki değişmeler, bu

bakımdan somut göstergelerdir.

Örneğin 1950 yılında 1.359.153 hektar

olan Kürdistan'daki ana ürünler ekili ala¬

nı, sürekli ve hızlı bir gelişme göstermiş;

1980 yılında 3.632.980 hektara fırlamış-

tır.(3) Tarımsal üretim için topraktan

yararlanmadaki bu hızlı artışa rağmen,

küçük tarımsal üretim hızlı bir biçimde

tasfiye oluyor; ülkedeki temel üretim

aracı toprak, aynı hızla azalan sayıda

büyük toprak sahiplerinin elinde topla¬

nıyor: (Çizelge 1)

Çizelge l'de görüldüğü gibi Kürdis¬

tan'daki toprak temerküzü, Türkiye

finans-kapitalinin yayılma ve feodal

toprak ağalarıyla girişilen ittifak sonucu

derinleşen çifte sömürü süreci ile tam bir

uyum gösteriyor. Küçük işletmeler

büyük bir hızla parçalanıp tasfiye olur¬

ken, orta işletmeler çözülüyor, büyük

toprak ağaları ise, giderek burjuvalaşıyor.

Ki gerçek veriler, yukarıdaki rakamların

çok üzerindedir. Ancak bu verilere ve

tekelci sermayenin yeni fetih hareketinin

yarattığı günümüzdeki sonuçlara baka¬

rak, ülkedeki mülkiyet ilişkilerinde mey¬

dana gelen hızlı değişmeleri tahmin

etmek mümkündür.

Ama bu nesnel gerçekliklere rağmen,

benzer istatistiki verilerden yararlanarak

başka sonuçlara varmak isteyenler, hat¬

ta Kürdistan'daki kapitalist üretim iliş¬

kilerinin söz konusu hızlı ilerleyişini gör¬

mezlikten gelenler var! Bakın A.Taş, öz

olarak bizim de yararlandığımız bazı

verileri esas alarak şu sonuçlara varıyor:

"Burada üzerinde durulması gere¬

ken noktalardan bir tanesi de toprak

dağılımındaki dengesizliğin yani,

büyük oranda topraksız köylü ile

küçük mülk sahibinin varlığına karşı¬

lık, az sayıda ailenin elinde geniş

toprakların bulunmasının hangi

nedenlere dayandığını ortaya koymak¬

tadır. Kürdistan'da bu dengesizliğin

feodal nitelikteki mülkiyet dağılımın¬

dan ileri geldiği açıktır.

"Esasında Kürdistan'daki toprak

dağılımı dengesizliğiyle, kapitalist üre¬

tim ilişkilerinin hakim hale geldiği batı

bölgelerinin durumu karşılaştırıldığın¬

da bu gerçek daha kolay anlaşılabilir.

Ege-Maramara dahil, kapitalizmin

hakim olduğu Türkiye'de toprak

temerküzü, Kürdistan'dan daha geri

bir düzeydedir. Kürdistan, hem

topraksız ailelerin çiftçi aileler arasın¬

da tuttuğu yer, hem büyük mülklerin

işlenen toplam toprak içerisinde aldı¬

ğı pay ve hem de büyük işletmelerin

ortalama alanı bakımından ön sırada

yer alıyor. Kişiye, aileye ve sülaleye ait

köyler de yalnızca Kürdistan'da vardır.

1950'lerin ardından da kapitalist üre¬

tim ilişkilerinin Kürdistan'a oranla

Türkiye'de daha hızlı gelişme göster¬

diği tartışmasız kabul edilebilir bir ger¬

çektir. O halde bu tarihten sonra

büyük işletmelerin gerek sayısal ve

gerekse genişlik itibariyle Türkiye'ye

göre Kürdistan'da daha hızlı büyüme¬

sinin kapitalist temerküze bağlı oldu¬

ğunu söylemek doğal olarak mümkün

değildir." (4)

Biz, okurlarımızın sabrına sığınıp

A.Taş'ın döktüğü incileri ayıklıyarak,

Kürdistan'da toprağın belli ellerde

toplanması sürecinin özelliklerini kavra¬

maya çalışalım: Herşeyden önce şunu

belirtelim ki, Kürdistan'daki toprak

dağılımının "dengesizliğinde", feodal

dönemden kalma mülkiyet ilişkilerinin

belirli bir payı var. Ancak, çizelge l'deki

verilerin ortaya koyduğu toprak temer¬

küzünün boyutlarını, feodal mülkiyet

ilişkileriyle izah etmek ya da toprağın

hızla belli ellerde toplanmasını buna

bağlamak olanaksızdır. Çünkü, A.Taş'ın

sözünü ettiği "dengesizlik", durağan

değil ve toprak temerküzündeki büyü¬

me, esas olarak tarımda feodalizmin

çözülmesi ve giderek kapitalist ilişkile¬

rin egemen olması sürecine tekabül edi¬

yor. Ve feodal toprak sahipleri, "köyler-
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de kuvvet ve etkilerini muhafaza ede¬

rek, feodal köylü işletmeleri biçimle¬

rinden git gide kapitalist biçimlere"

geçiyorlar. (5) Yani eski feodal toprak

ağaları, kapitalist toprak sahiplerine

dönüşüyor, burjuvalaşıyorlar.

İkincisi ve daha da önemlisi, A.Taş'ın,

Kürdistan'daki toprak temerküzünün

hızını Türkiye ile karşılaştırarak toprak¬

ların belli ellerde toplanması olayının

kapitalist niteliğini yadsımaya çalışması¬

dır. Oysa bu, cehaletin bir başka göster¬

gesidir. Dahası, Kürdistan'daki temerküz

olayının özgül karekteristiklerini kav¬

ramamak ya da tümüyle görmemezlik-

ten gelmektir. Ayrıca bununla, ülkede¬

ki temerküz olayını bir "sır" gibi göster¬

menin olanağı da yoktur. Çünkü kürdis¬

tan'da toprağın hızla belli ellerde toplan¬

ması olayı, tekelci sermayenin Kürdistan

tarımına dalması, katmerli sömürünün

yarattığı sonuçlar ve toprak temerküzün¬

de farklı biçimlerin büyük toprak sahi

pleri lehine işlemesi vb. unsurlar tarafın¬

dan belirlenen Kürdistan'a özgü bir

sürecin ürünüdür. Makinalaşmada ve

diğer modern tarım girdilerinde görülen

hızlı artış, nüfusun niteliğindeki

değişmeler, ücretli emeğin ve pazar için

üretimin yaygınlaşması, bu savımızı

doğruluyor. Kürdistan'daki toprak

temerküzünün kapitalist niteliği ile

uygunluk gösteriyor, üretim ilişkilerinin

hızlı ilerleyişini kanıtlıyor. Örneğin

1965'lerde Kürdistan'da, % 45 olan trak¬

tör artış hızı, 1982' yılında % 1690'a yük¬

selmiştir. 1982'de Türkiye'deki traktör-

leşme artış hızı ise, % 173'tür. (6)

Diğer yandan, tarımda kapitalist iliş¬

kilerin gelişme düzeyini tesbit etmek

bakımından, nüfusun niteliğindeki

değişmeler de önemli bir göstergedir.

Bilindiği gibi tarımda kapitalist ilişkiler

geliştikçe, çalışan nüfusun bir bölümü

topraktan itilir. Dolayısıyla kırsal nüfu¬

sun payı, tarımdaki kapitalist ilişkilerin

gelişmesine bağlı olarak azalır; kentsel

nüfus ise, artar. Kuşkusuz bunda, şehir¬

lerin, daha doğrusu sanayileşmenin belir¬

li bir çekiciliği var. Ama belirleyici olan

öge, tarımdaki kapitalist gelişmenin iti¬

ci gücüdür. Kürdistan'daki kentsel nüfu¬

sun, kırsal nüfus aleyhine büyük bir hızla

büyümesi, bu bakımdan ilginçtir:

(Çizelge-2)

Çizelge-1

Kaldı ki, Kürdistan kır ve kentlerinin

sömürgeci metrepollere, Avrupa ve

Ortadoğu ülkelerine verdiği göçler,

çizelge-2'ye yansımıyor. Ülke dışına veri-

İen göçler hesaba katıldığında, kentsel

nüfusun kırsal nüfus aleyhine daha da

Kürdistan"da işletme sayıları ve işletme topraklarının da-

dağılımındaki değişmeler.

1950 1973

îş. Büyük.

1-50

51-101

101-200

201-500

500-

Iş.Say İş Ala.

58.5

21.7

11.4

7.2

1.2

18.4

20.4

21.2

18.2

21.2

îş. Say.

66.2

15.8

12.4

3.6

2

İş. Ala.

15.9

13.1

21.6

11.1

38.3

Kaynak: DPT, Tarım İşletmelerinin Yapısı

Kürdistan"da

Kürdistan

( 18 îl Or.)

kentsel ve

1950

Kent Kır

18.2 81.8

Çizelge-2

kırsal nüfus oranları

1980

Kent Kır

35.9 64.1

(%)

Kaynak: DİE, ilgili Yıllar Genel Nüfus Sayımı

Çizelge - 3

Kürdistan"da müLksüz leşme ve tporaksız aileler oranı (%)

Topraksız aileler oranı Mülksüzleşme Oranı

1950 1967 1950-1967 Oranı

Kürdistan 22.6 35.8 14.1

Kaynak: 1950 Tar. Say. KEE, Kırsal Refah Politikaları (DPT)

büyüyeceği tartışma götürmüyor.

Ayrıca bizatihi kırsal nüfusun bileşi¬

minde meydana gelen değişmeler ve

köylülüğün hızla mülksüzleşmesi de

önemlidir: (Çizelge-3)

Çizelge-3'de görüldüğü gibi,toplam

çiftçi ailelerinin üçte-birinden fazlası

tarım işçisi haline geliyor, işçileşiyor.

Mülksüzleşme oranı ise, % 14.1 artıyor.

Yine Kürdistan'daki temerküz olayı¬

na uygun olarak üretimin amacı ve

niteliği de değişiyor: (Çizelge-4)

Çizelge-4, birçok şeyi gözler önüne

seriyor ve Kürdistan'da "kapitalizmin

kaplumbağa hızıyla geliştiği" kehanetin¬

de bulunanların tüm iddialarını yerle bir

ediyor. Kuşkusuz eğer, Kürdistan'da

kapitalist egemenlik dönemi ile

kapitalizm-öncesi dönemi karşılaştırır¬

sak. . . Ki, doğru olan da budur. Ve ancak

böyle bir yöntemle Kürdistan'daki kapi¬

talist gelişme hızı saptanabilir.

Yok eğer, Kürdistan'ın Türkiye ile kar¬

şılaştırılması yeğleniyorsa (ki, A.Taş da

dahil, şimdiye kadar çoğunlukla bu yön-
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tem hareket noktası olarak alındı.), o

zaman, Türkiye'nin de Amerika ile kar¬

şılaştırılması gerekir. Yani bu denli akıl

fukarası olmak gerekir. Kuşkusuz her

hata akıl fukaralığından kaynaklanmı¬

yor. İşin içine bilinçli olarak hinlik

katanlar da var. Ki, A.Taş'ın yaklaşımın¬

da bunu görmek mümkündür. Zaten

onun, yeri geldikçe değineceğimiz birçok

konuda kendisini zorlaması; Kürdis¬

tan'daki toprak temerküzünün kapitalist

niteliğini, Kürdistan'ı Türkiye ile karşı¬

laştırarak yadsımaya çabalaması ve

"tez"ini çarpıtmalarla "güçlendirmeye"

yeltenmesi bundandır. Hem "sosyo¬

ekonomik yapı tahlili" adı altında

sömürgeciliği anlata anlata bitiremiyen-

lerin bunu yapması, daha da ilginçtir.

Çünkü bu, herşeyden önce Kürdistan'ın

bugünkü gerçekliğine gözlerini kapa¬

mak, Kürdistan'daki özel süreci ve onun

karekteristik özelliklerini yadsımaktır.

Ve "eşyanın tabiatına aykırıdır". Kaldı

ki, kapitalist toprak temerküzü Türki¬

ye'de daha eskilere uzanır. Hal böyle

olunca, Türkiye'deki toprak temerküzü¬

nün özellikle 50'li yıllardan sonra esas

hızını kaybetmiş olması; dolayısıyla

günümüzde, yer yer Kürdistan'ı geriden

izlemesi doğaldır. Çünkü 60'h yıllar,

Kürdistan'da toprak temerküzünün yeni

yeni hızlandığı yıllardır.

Kişiye, aileye ait köyler, kasaba ya da

kentlerde oturup büyük toprakları kon¬

trol edenler "meselesi"ne gelince, A.Taş,

bu konuda da dürüst davranmıyor. Çar¬

pıtmalara yöneliyor. Oysa kişiye, aileye

ait köyler, kent ve kasabalarda oturup

büyük toprakları denetliyenler, "yalnız¬

ca" Kürdistan'da değil, Türkiye'de de

vardır: (Çizelge-5)

gösteriyor. Hem Kürdistan'da, Türkiye

finans-kapitalinin "feodal kafalı" yerli

müttefikleri, ancak böyle kapitalistleşe-

bilir. Bu nedenle A.Taş, "kaş yapayım

derken, birkez daha göz çıkarmış" olu¬

yor.

Sonuç olarak şunu belirtelim ki, Kür¬

distan'da üretici güçlerin geriliğine kar¬

şın üretim ilişkilerinin hızlı ilerleyişi,

ülkeye kapitalist sosyal yapıyı getirmiş¬

tir. Sanayideki az gelişmişliğin, ulusal

gelir, üretkenlik, randıman ve -hızlı

makinalaşmaya rağmen- teknolojik

düzeydeki düşüklüğün nedeni, Kürdis¬

tan'ın feodal ya da yarı-feodal bir yapı¬

da bulunması değil; üretici güçlerin

bağımsız gelişmelerinin baltalanması ve

ülkenin zenginlik kaynaklarının sistemli

bir talana tabi tutulmasıdır. Ancak mev¬

cut gelişme düzeyi ile üretici güçler, kapi

talist üretim biçiminin hakimiyeti için

gerekli minimum kapasiteye sahiptir.

Kapitalizm öncesi biçimlerin kalıntılar

halinde varlıklarını sürdürmeleri, yer yer

kapitalist biçimlerle yan yana bulunma¬

ları, bu durumu yadsımaz.

Devam edecek

yararlanılan kaynaklar

1- A.Cunhal, Portekiz'de Özgürlüğün Şafağı,

Bil.Ya.,s.99-100

2- K.Nkrumah, Afrika'da Sınıf Mücadelesi, akta¬

ran N.Erdem.Tür.Ulusal Sorun, s.238

3- DİE, 1950 Zir.Say. Neticeleri; DİE, Zir. Bünye

ve istihsal 1960-1962; DİE, ilgili yıl. Tarımsal yapı

ve Üretim; Yurt Ansiklopedisi.

4- A.Taş, Age, s.106-107

5- Zubritski, Mitropolski, Kerov, Kapitalist

Toplum, Sol Ya., s.54

6- DİE, ilgili Yıl. Tarımsal yapı ve Üretim ist. yarar¬

lanılarak hes.

Çizelge-4

1950-1980 Yılları

Kürdistan (18 îl)

A Grubu (14 il)

B Grubu ( 3 îl)

C Grubu ( 3 îl)

D Grubu ( 5 îl)

E Grubu ( 3 îl)

arasında ana ürünlerdeki

Buğday

21.9

20.3

39.8

120.8

32.1

Arpa

48.9

9.6

69.6

57.4

-7.2

Ş . Pancarı

X

X

446.9

X

X

artış oranları

Pamuk

X

X

X

245.1

X

Patat.

X

332.8

X

X

X

(%)

Soğan

287.8

X

X

X

X

(x) Buğday ve arpa hariç, diğer ürünlerden artış hızı itibarıyla baş

ürün durumunda olanın dışındakiler alındı.

1 - Bazı illerin, ş. pancarı ve pamuk artış oranları 1960-1980 yılla

rını kapsıyor.

2 - iller artış oranı itibarıyla baş ürüne göre sınıflandırıldı.

Çizelge-5'de görüldüğü gibi Akdeniz

bölgesi, hem kişiye, aileye ait köy sayısı

ve hem de kasaba ya da kentlerde otu¬

rup büyük toprakları kontrol edenlerin

sahip oldukları topraklar itibarıyla,

Güneydoğu bölgesinden sonra ikinci

sırayı alıyor. Ayrıca Türkiye tarımında

kapitalizmin en fazla geliştiği yörelerden

biri olan Akdeniz bölgesi, mülkiyet iliş¬

kileri ve toprağın işletilme biçimleri bakı¬

mından Güneydoğu bölgesiyle büyük

benzerlikler arzediyor. Ve sadece bu

örnek bile, kişiye, aileye ait köylerin,

kasaba veya kentlerde oturanlann büyük

topraklan ellerinde bulundurmalannın,

kısacası büyük toprak sahipliğinin duru¬

munu koruması ve güçlendirilmesi ola¬

yının, tarımda kapitalizmin gelişmesine

engel olamayacağını çok açık bir şekilde

Bölgelere

Bölgeler

Marmara

Ege

Akdeniz

Karadeniz

Ortakuzey

Ortagüney

Kuzeydoğu

Ortadoğu

Güneydoğu

göre mülkiyet

Kişiye

Ait köy

11

8

154

2

7

9

93

71

360

Çizelge-5

ilişkileri

,aileye Top. Ekili

say. Ala. Ora. (%)

1.5

1.1

21.5

0.5

1.0

1.2

13.0

9.9

50.3

Kas

Top.

ve Kente Otu.

Olan. İş al.0. (%)

15.1

15.3

50.1

6.1

10.5

12.3

8.8

17.4

52.0

Kaynak: DPT, Kırsal Refah Politikan



EĞİTİM köşesi

YENİ TİP PARTİ

YENİ TİP PARTİ İDEOLOJİK VE EYLEM BİRLİĞİ TEMELİ ÜZERİNDE YÜKSELİR

ideoloji, kelime anlamı iti¬

barıyla düşünce sistemi

demektir. Kavram olarak,

toplumun maddi yapısı içinde

ortaya çıkan ekonomik, siya¬

sal, felsefi, hukuksal, dinsel,

sanatsal vb. düşünce biçimle¬
rini kapsar. Ancak, marksizm-

leninizm, ideolojiyi, salt

düşünsel boyutuyla ele almaz;

tersine bilimsel çalışmada,

sınıf savaşımının pratik dene¬

yimlerini esas alır ve varılan

sonuçları geliştirir. Kısaca

diyalektik ve tarihi materya¬

lizm yöntemini hareket nok¬

tası olarak kabul eder.
Konumuz açısından ideolo¬

jik birlik, marksist-leninist

ilkeleri kabul eden ve bu

uğurda savaşanlar arasında

sağlanan bilinçli bir birliktir.

İdeolojik birliğin çerçevesini,

evrensel olarak marksist-

leninist ilkeler (ki, bunlar

genelde yol gösterici ilkeler¬

dir.) ve özgül koşulların veri¬

lerine dayanan tezler oluştur¬

maktadır. Bu görüş ve hede¬

fler net bir şekilde programda

yer alır. Bu açıdan ideolojik

birliğin dayandığı temel belge

programdır. Program partinin

birlik ve bütünlüğünü

bağlayıcılık açısından sağlar ve

üyeler arasında ayrıntılı

sorunlarda doğabilecek ayrı¬

lıklara rağmen, saptadığı

temel belirlemelerle ideolojik

birliğin korunmasını sağlar.

İşçi sınıfının ideolojisi

marksizm-leninizm, bir

doğma değil, eylem kılavuzu¬

dur. Bu nedenle marksisit-

leninist ideolojinin faaliyet

kapsamı yalnızca yazıp çizme

ve tartışma ile sınırlı değildir.

Çünkü işçi sınıfı ideolojisi,

tarihsel pratik tarafından

doğrulandığı ölçüde anlam

kazanır. Bu nedenle ideoloji¬

nin, örgütlenme ve eylemle

bütünleşmesi gerekir. Bu

bütünleşme olayı partiyi mey¬

dana getirir. Parti ideolojik bir

temel üstünde yükselen

siyasal-örgütsel bir birliktir.

Bir örgüt etrafında örgütlen¬

menin kendisi de eylem

birliğidir. Örgütlenme ilkele¬

ri tüzükte yer alır. Tüzükte

belirlenen kurallara bütün

üyelerin uyma zorunluluğu

nedeniyle parti birlik ve

bütünlüğünü korur ve disipli¬

ni pekiştirir.

Parti birliği, parti üyelerine,

onların arzu ve isteklerine

aykırı olarak "yukardan"

dayatılan bir şey değildir. Par¬

tiye giren bir kişi, onun pro¬

gram ve tüzüğünde belirlenen

ödevleri gönüllü olarak

yükümlenir ve bunun bilin¬

ciyle hareket eder.

Açık tartışma ve eylem

birliği

İdeolojik ve eylem birliği

olmadan, leninist parti birya-

na, herhangi bir ciddi örgüt¬

ten bile bahsedilemez. Eylem

birliği, parti disiplininin temel

bir öğesidir, işçi sınıfının

öncüsü bir parti, milyonların

tek bir insan gibi davranma-

sıyla karekterize edilir. Lenin

bunu, "Yetkili organlar

karar aldıktan sonra parti

üyeleri olarak, hepimiz tek

bir insan gibi davranmalı¬

yız." şeklinde ifade eder.

Parti içindeki eylem

birliğinin temeli, parti pro¬

gram ve tüzüğünün kabulün¬

de ifadesini bulur. Leninist

partinin eylem birliği, sınıf

disiplinine dayalı çoğunluğun

iradesini, azınlığın kabul

etmesidir. Çoğunluğun irade¬

si, açık tartışma ve eleştiri

özgürlüğü temelinde oluşur.

Bu şekilde oluşan çoğunluk

iradesine bilinçli bir şekilde

uyulmazsa, partide eylem

birliğinden sözedilemez.

Eylem birliği, partinin asli

faktörlerinden biridir, grupla¬

rın "liberalizmi", "özgür

ideolojik mücadelesi" ile par¬

ti örgütünün demir disiplini

ve ideolojik birliği birbirine

karıştırılmamalıdır. Bunlar

kökten farklı olgulardır.

Lenin parti birliğine birincil

derecede önem verirdi. Ama

parti birliği, partinin ideolojik

monolitikliği üzerinde oluşur.

Çünkü o, mekanik bir birlik

değildir. Ayrıca bu birlik, şak¬

şakçılık, dalkavukluk, evet-

efendimcilik ve yönetici öğe¬

lere yağ çekmek üzerine teme-

llendirilemez. Ve bu birlik,

kapı ardlannda haince dediko¬

du ve "bölünme korkusuyla"

partinin, oportünizme peşkeş

çekilmesi yoluyla da asla

sağlanamaz. Çünkü parti üye¬

lerini biraraya getiren, onları

tek bir yumruk gibi biribiri-

ne kenetliyen ve çelikleştiren

temel etken, haklı, ortak ve

yüce bir dava uğruna verilen

mücadeledir.

Leninist parti standartlarına

uygun, partinin programı ve

hedefleri çerçevesinde yapıla¬

cak parti içi açık tartışma ve

ilkeli eleştiri, eylem birliğini

bozmaz. Aksine parti birliğini

ve çelik disiplinini geliştirir.

Ancak partinin eylemde tek

bir yürek ve tek bir yumruk

gibi olmasına hizmet eden

eleştiri ya da açık tartışmanın,

anlamı ve sınırları da son dere¬

ce önemlidir. Çünkü bu, aynı

zamanda yapıcı eleştiri ile par¬

ti düşmanı görüşlerin birbirin¬

den ayrılmasında bir ayraç

işlevi görür. Örneğin Bolşevik

Partisinde yaşanan somut bir

olaya ilişkin tartışmalar, bu

bakımdan ilginçtir.

RSDP 4. Kongresinde men-

şevikler parti yönetimini ele

geçirirler. Çeşitli parti örgütle¬

ri, menşevik MK'ne, Kongre

kararlarının hangi sınırlar

içinde eleştirebileceklerine

ilişkin sorular yöneltirler.

Menşevik MK, bu durumu

değerlendirir ve kararını bir

genelge ile parti örgütlerine

bildirir:

"1- Parti basınında ve Parti

toplantılarında, kendi kişisel

kanılarını dile getirmesi ve

kişisel fikirlerini savunması

için herkese tam özgürlük

tanınmalıdır.

"2- herkese açık siyasal

toplantılarda parti üyeleri

kongre kararlarına ters düşen

ajitasyon yapmaktan kaçın¬

malıdırlar.

"3- Böyle toplantılarda hiç

bir parti üyesi kongre karar¬

larına ters düşen eylem çağrısı

yapmamalı, ya da kongre

kararlarıyla uyumsuz kararlar

önermemelidir."(V.I.Lenin

Büt. Es.)

Görüldüğü gibi oportünist

MK'nin amacı açık, ilkeli eleş¬

tiriyi boğmak, farklı düşünce¬

lere kilit vurmak. . Eleştiriyi,

eylemde birliği bozuyor diye

"disiplinsizlikle" vurmak, üst

organların kararlarına uyul¬

madı diye devrimci düşünce

ve öğelerin tırpanlanması için

ortam hazırlamaktır. Oysa

böylesi önemli bir genelge

yayınlanmadan önce, soru¬

nun, parti yayın organında ve

parti içinde tartışılması gere¬

kirdi. Bu gerçeğe dikkatleri

çeken Lenin, haklı olarak söz¬

konusu kararlara karşı çıkı¬

yor, bunun altında yatan

oportünist örgüt anlayışını

açığa çıkarıyor ve mahkum

ediyor:

"Bu kararın içeriğine bakın¬

ca bazı garip noktalar görüyo¬

ruz. Karar diyor ki, 'parti

toplantılarında' kişisel görüş¬

lerin dile getirilmesi ve eleşti¬

ri (1.Madde) için 'tam özgür¬

lük' tanınacaktır, ama 'açık

toplantılarda' (2.Madde) 'hiç

bir parti üyesi kongre karar¬

larına ters düşen eylem çağrısı

yapmamalıdır.' Oysa bakın

bundan ne çıkıyor: Parti

toplantılarında, parti üyeleri¬

nin kongre kararlarına ters

düşen eylem çağrısına hakkı

vardır, açık toplantılarda ise

onlara 'kişisel görüşlerini dile

getirmek için tam özgürlük

tanınmaz'!!

"kararı kaleme alanların,

parti içinde eleştiri

özgürlüğüyle partinin eylem

birliği arasındaki ilişki üzerin¬

de tamamen yanlış bir anlayış¬

ları vardır. Parti programının

ilkelerinin sınırları içinde eleş¬

tiri yalnızca parti toplantıla-

Devamı s.l2"de



12

Baştarafı sayfa 6 "da

Ama Pinoche devrimcilere

olan korkusundan dolayı ara¬

basını değiştirmişti. Yolda

kendi taksisine muhafızlarını

bindirmiş, kendisi de diğer

taksiye geçmiş. Onun taksisin¬

de olan muhafızların tümü

öldü. Pinoche o defa kurtul¬

du; ama bu kez kurtulamaz.

H.Gel -Hapishanelerle

bağlantınız var mı? Onlar

silahlı mücadeleyi nasıl karşı¬

lıyorlar?

M.Reyes-Onlarla ilişkilerimiz

var. Gizliden haber ve mek¬

tup iletiyorlar. Silahlı mücade¬

lemizi doğru.hatta zorunlu

görüyorlar. Hapisteki diğer

siyasi örgüt üyeleri de bize

dayanışma dileklerini iletiyor¬

lar.

H.Gel -Diğer siyasi örgüt ve

partilerle ilişkileriniz nasıl¬

dır?

M.Reyes-Aramızdaki ilişkiler

çok iyi ve sıcak ilişkilerdir.

Komünist Parti'si Sosyalist

Parti ve MIR (devrimci Sol

Hareket) ile mücadele birliği

içindeyiz. Biz, FPMR olarak

Komünist Partinin diğer sol

partilerle oluşturduğu MDP

(Demokratik Halk Hareke¬

tinin üyesiyiz. MDP bugün,

onbinlerin katıldığı protesto

ünleri düzenlemekte, boş ten¬

cere yürüyüşlerini örgütleye¬

rek kitlesel bir mücadeleyi

sürdürmektedir. MDP'nin

kitlesel mücadelesiyle bizim

yürüttüğümüz silahlı mücade¬

le biribirini tamamlamakta¬

dır.

H.Gel -Kürt halkını tanıyor-

musunuz, Kürt halkının

mücadelesi hakkında söyle¬

yecekleriniz varmı?

M.Reyes- Kürtlerle ilgili bazı

bilgilere sahibim. Kürdistariın

dört parçaya bölündüğünü;

Kürtlerin çözümlenmemiş bir

ulusal sorunları olduklarını

biliyorum. Onların, dün

monarşiye karşı yürüttükleri

silahlı mücadeleyi bugün Sad¬

dam ve Humeyni'ye karşı

yürüttüklerini ve yürüttükleri

bu ulusal savaşımın haklılığını

biliyorum.

H.Gel -Şili basını Kürtler¬

den bahsediyormu? Siz özel

kaynaklardan mı gelişmele¬

ri izliyorsunuz?

M.Reyes-Kürtlerle ilgili

İspanyolca yazılmış çok az

kaynak var. İngilizce yazılmış

kaynaklardan faydalandım.

Ben Ortadoğu'da, Filistin ve

Kürdistan üzerine ingilizce

eserler okudum. Ayrıca, Öze¬

llikle Filistinlilerin ve Kürtle¬

rin yürüttükleri mücadelenin

askeri yönünü çok iyi incele¬

dim.

H.Gel -Bu inceleme sonun¬

da nasıl bir yargıya vardınız.

M.Reyes-Çıkardığım sonuç

şu: Kürtler de, Filistinliler de

gerçekten savaşçı, yiğit ve kor¬

kusuzlar. Gerilla taktiklerini

çok ustaca kullanıyorlar.

H.Gel -Kürdistan'ın Türki-

yenin işgali altında olan par¬

çası hakkında bildikleri¬

niz. .?

M.Reyes-Kürdistan tarihiyle

ilgili fazla bir bilgiye sahip

değilim. Ancak bilebildiğim

kadarıyla, Türkiye'nin işgali

altındaki Kürdistan parçası¬

nın, İran ve Irak'taki Kürtler

kadar sürekli devam eden bir

savaş geleneği yok.

Bilebildiğim kadarıyla en

güçlü gerilla savaşı Irak Kür-

distanında veriliyor. Türki¬

ye'de de Şili'de olduğu gibi

emperyalizmin uşağı tirancı

bir diktatörlük var. Kenan

Evren ikinci Pinoche'dir. O

da ABD'nin emirlerini yerine

getirmekle görevli bir halk

düşmanıdır. Türkiye'deki

Faşist yönetimin Kürt halkı¬

na yönelik baskılarını zaman

zaman basın ve yayınlardan

öğreniyoruz.

Fakat şu bir gerçek ki, Kürt

halkı da, ezilen diğer halklar

gibi, elbette zafere kavuşacak¬

tır. Ezilen halkların kurtulu¬

şuna olan inancım budur. Bu

halkı biraz tanıdıktan sonra

Kürtlerin kurtuluşuna olan

inancım daha bir arttı.

H.Gel -Gazetemiz aracılığıy¬

la Kürt halkına ileteceğiniz

bir mesaj var mı?

M.Reyes-Kürt devrimcileri

nin Şili halkıyla ve devrimci-

leriyle sıcak bir dayanışma

içinde olduklarını yoldaşları¬

mızdan öğreniyoruz. Kürt

halkı ve diğer ülkelerdeki dos¬

tlarımız bize yardım ediyor¬

lar, dayanışma gösteriyorlar.

Ve haklı olarak, bizden,

Tirancılığı defetmemizi bekli¬

yorlar. Biz halkımızın ve tüm

dünya ilericilerinin bu istemi¬

ni yerine getirmek için müca¬

delemizi sürdürüyoruz. Dün¬

yanın değişik alanlarında ezi¬

len halkların sürdürdüğü

mücadele emperyalizmi zayı¬

flatıyor, bizleri de güçlendiri¬

yor. Bizim Pinoche'ye

vurduğumuz her darbe

K.Evren'e; sizin K.Evrene

vuracağınız her darbe Pino¬

che'ye vurulmuş demektir.

Ezilen halkların önünde bir¬

leşip mücadele etmekten baş¬

ka bir yol yoktur. Kürt halkı¬

nın önünde de bu yol vardır.

Birleşsinler ve mücadele etsin¬

ler.

FPMR'den Kürt halkına

selam der, devrimci mücade¬

lesinde başarılar dileriz.

H.Gel -Teşekkür eder, biz de

Şili halkının verdiği şerefli

mücadeleyi candan destek¬

ler, çalışmalarında başarılar

dileriz.

YENİ TÎP PARTÎ

Baştarafı s. ll"de

rında değil, yığına açık toplan¬

tılarda da özgür olmalıdırlar.

Böyle eleştiri ya da 'böyle aji-

tasyon' (çünkü eleştiri ajitas-

yondan ayrılmaz) yasaklana-

maz. Partinin siyasal eylemi

birlik içinde olmalıdır. Ne

açık yığın toplantılarında, ne

de parti basınında belli eylem¬

lerde birliği bozucu hiç bir

çağrıya hoşgörü gösterilemez.

"Apaçık ki, MK eleştiri

özgürlüğünü yanlış ve çok

dar, eylemde birliği ise yanlış

ve çok geniş tanımlıyor.

"Bir örnek alalım. Kongre

Partinin Duma seçimlerine

katılmasına karar verdi.

Seçimlere katılma çok belli bir

eylemdir. Seçimler sırasında

(örneğin bugün Bakü'de

olduğu gibi) partinin hiç bir

üyesinin, hiçbir yerde halkı

oy kullanmamaya çağırma

hakkı yoktur. Ne de seçimle- .

re katılma kararının 'eleştiri- ;

sine' bu dönem boyunca hoş¬

görü gösterilebilir. Çünkü

gerçekten seçim kampanyası¬

nın başarısını zedeler. Ancak,

seçimler duyurulmadan önce,

seçime katılma kararını her-

yerde eleştirmeye parti üyele¬

rinin tam bir hakkı vardır.

Doğal olarak, bu ilkenin pra

tikte uygulanması bazen uyuş¬

mazlıklara ve yanlış anlamala¬

ra yol açacaktır. Ama tüm

uyuşmazlıklar ve yanlış anla¬

malar yalnızca bu ilke teme¬

linde partinin onuruna yara¬

şır bir biçimde çözümlenebi¬

lir. Oysa Merkez Komitesinin

karan çözümsüz bir durum

yaratıyor.

"MK'nın karan öz olarak

yanlıştır ve parti tüzüğüne ters

düşmektedir. Demokratik

merkeziyetçilik ve yerel par¬

ti örgütlerinde otonomi ilke¬

si, belli bir eylemde birliği

bozmadığı sürece, genel ve

tam eleştiri özgürlüğü anlamı

na gelir. Bu partinin karar

verdiği bir eylemde birliği

bozan ya da güçleştiren tüm

eleştiriyi dışında bıra-

kır."(V.I.Lenin Age.)

Bu örnek hiç bir çarpıtma¬

ya ve yanlış yoruma yer bırak-

mıyacak denli açıktır. Parti¬

nin siyasal eylemi birlik için¬

de olmalı, ama partinin eylem

birliğini bozmadığı sürece. .

Parti üyelerinin tam ve özgür

eleştiri hakkı da olmalı, ve şu

ya da bu gerekçeyle açık tar¬

tışma ve eleştiri hakkına

ambargo konulmamalıdır,

konamazda.
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Jı rûpela 16 -an

ev rewşa ha hin jı destpeke ve

dibe derbeke mezın jı bo doza

gele kurd. Jı lewre Dr. Beytar

Nuri Dersimi dıbeje ku ; " di

nav Kürdistan Teali Cemiye¬

ti de, rola Seid Abdulqadır, bı

zanati an bı nezanti jı tırkan

re ajaniye kıriye."

Lı Koçgıri û Desıme

Destpeka Xebaten Siyasi

Di dav/iya mehen 1918-an

de di bin seroketiya Eli Şan,

Eli Şer û Dr. Beytar Nuri Der¬

simi ( di serhıldana Koçgıre de

Dr. Beytar Nuri Dersimi wek

qumandaneki duyemin ci gır-

tiye) lı heremen Zara, Divri-

ge,Hafik, Kangal xebaten siya¬

si û rexıstıni destpe dike. Wek

Dr. Nuri desımi dıbeje, di

demeke kurd de lı gelek here-

man lıqen siyasi û rexıstini

pekte. Jı bo hezıriya pekani-

na karûbar serhıldane cıvina

yekemin û ya gıring lı qeza

Kangale, lı nehya Yellice pek¬

te û bıryaren gıring ten gırtın.

Lı gor van bıryaran, dıve

heyani dav/iye, Kürdistan bete

parastın, di nav sinoren Diyar-

bekır, Wan, Bedlis, Eleziz,

Dersim û Koçgıre de, jı bo

avakırına Kurdıstanek serbıx-

we, dıve bı şereki çekdari,

tekoşin bete domandın.

Lı gor Nuri Dersimi, pro¬

grama wan weha ye:

"Peşi lı Dersime de serxwe-

bûna Kurdıstane elan bûbûya.

Ala Kurdıstane lı Hozate

bıhata dalqandın, hezen kurd

yen netev/i, de lı ser heta

Ercincane, Elezize, Meletyaye

bıhatan heta Sewase û lı wır,

bı aweki resmi jı hukumeta

Anqere naskırına serxwebûna

Kurdıstane bıhatan xwestın.

De tırkan ve daxwaze qebûl

bıkıra, jı ber ku ev daxwaz, bı

hezen me yen çekdar dahatın

parastın. Dema me gava peşin

bı serfirazi avet, jı bo pıştgıri-

ya tevayiya Kurdıstane edi

gumana me tüne bû. Jı ber ku

daxwaza her kürdeki nişti-

manpervver ew bû ku zencire

koledariye bışkine û baveje."

(END N.Dersımi ru 130)

Le mıxabın peşveçûn lı gor

daxwaza û programa wan ne

dıbû. Jı aliye din ve jı bo peka-

nin û serfirazbûna ev progra¬

ma jorin, xebateke dûr û dırej

bı xurt, zanin û xwedi peşen-

giyeki xwerıst dıxwest.

Destpekırına Sere

Koçgıriye

Lı herema Koçgıriye, teqan-

dına yekemin, di Temûza

1920-an de destpekır. Di bin

qumandariya Mısto (serok eşi-

reke bû) de lı Zeraye dave jın

ser qerekola Çulfa Eli. Pişti ve

erişe, teqandın û erişen din, lı

pey hevdû domkırın. Şer roj

bı roj ber fıreh bû. Kontrola

Kangal û Zaraye dıkeve deste

kurdan. Di Tebaxa 1920-an de

seroke eşira Şadan Paso dave-

je ser mufreza tırkan cebıl-

xane tinin Kuruçaye müfre¬

ze dil dikin. Dest didin ser

cebılxanan û Refahiye dıgrın.

Di qonaxa hukumata tırk de

ala kurdan dadıçkinın. Şer geş

û fıreh dıbû. Mustfa Kemal ji

lı gel hukumeta xwe dışewıri-

ya û lı dek û dolaben nû dıge-

riya. Ji heremen Kurdıstane,

lı ser nave " parlementeren

Kurdıstane" 72 parlemente¬

ren "kurd" ani parlemenyo-

ya Ankare. Wan 72 kesan bı

peşniyariya M. Kemal telgıra-

fan şandın dewleten ihtilaf û

di telgırafan de dan xuyakınn

ku gele kurd dıxwaze pıştgıri-

ya hukumeta Tırk ya Ankare

bıke û naxwaze jı tırkan bıqe-

te. Jı aliyeke din ve ji, huku¬

meta Kemal, heyetan pek

daniya û wan dışiyandın Kur¬

dıstane da ku di nav kurdan de

tekıliyen nû pek binin û kur¬

dan bıxapinın.

Lı ser heremen serhıldane

şer berdewam dikir. Kurd her

ku dıçû xurt dıbû. Lı gor rapo-

ren ku jı Dersime dıgihiya

Koçgıriye , lı Dersime 45

hezar hezen çekdar amade

dıbûn. Eli Şer bı xwe ve rapo¬

ra ha peşkeş dikir. Disa lı gor

programa wan dıve serhıldan

bı tevayi di bıhara 1921-an de

destpe bıkıra. Jı lewre di dem-

sala zıvıstane de gıredana tekı¬

liyen navbera Koçgıriye û

Dersime ne hesa bu. Le carek

teqandın lı Koçgıriye destpe-

kırıbû, peş le nedahatın gının.

Di roja 20. 10. 1920-an de lı

çiyaye Dumurcaye, jı aliye eşi¬

ra Canbegan ve posta tırkan a

Sewas- Kangal-Divrige hat

stendın û mıdûre postexane

hat kuştın. Di eyni roje de Dr.

Nuri jı aliye hukumeta Tırk

ve te gırtın. Lı ser gırtına Nuri

Dersimi Seid Rıza, jı M.

Kemal re telgırafek dışeyne,

berdana Nuri Dersimi dıxwa-

ze. Ger hukumeta Tırk wi ne

de de Seid Rıza bı hezen kurd

erişi Sewase bıke. M. Kemal lı

hember tehdida Seid Rıza

neçar ma xeber jı waliye Sewa-

se re şan û Dr. Nuri Dersimi

berdan. Edi rewşa Sewase ketı-

bû xetere. M. Kemal jı her ali

ve ordiya xwe dışandın hawa-

riya Sewase. Le ordiya tırk

newera bû raste rast bı hezen

kurd re bıkeve şer.

Di 6 e Adara 1921-an de

hezen kurd, dorali jı Ümrani¬

ye stendın. Umriye ket deste

kurdan. Çjumandare tırk

Halis, jı aliye mahkema kurd

a eskeriye ve cezaye kuştıne

gırt. Bı ve serfiraziye re ala

kurdan lı qeza Ümraniye hat

bı dardakırın.

Lı her çar heremen serhılda¬

ne, şer berdewam dikir. Ordi¬

ya tırk jı gelek bajaran hat

herema şer. Her ku dıçû revv¬

şa kurdan ber bı tekçûne dıçû.

Hezen Dersime nıkarıbû xwe

bıgihinın hawariya sere Koç¬

gıriye

Qumandariya orduya tırk a

herema serhıldane ketıbû bin

berpırsiyariya Nureddin Paşa.

Di 14 e Adara 1921-an de

seferberlik elan bû.Riyen

Sewas- Kangal- Melety Ele¬

ziz û Sewas û Zera ketin deste

ordiya Tırk. Lı çar aliye Koç¬

gıriye, hovitiyeke nediti ber-

dewam dikir. Hezen Topal

Osman, günden ku teslim

dıbûn zarok bı jınan, bı malan

ve dışewtandın. Di nav wan

zarokan de küre Dr. Nuri Eli

ji hate şehit kırın. Qumanda-

ne ordiya Tırk Nureddin Paşa

dıgot ku; "lı Tırkiye yen ku

dıbejın zo ( ermeniyan qest

dıkırın) û yen ku dıbejın lo (

ew ji kurdan qest dıkırın) de

wan jı bini ve jı nave rakın"

Minaken Xiyanete

û Tekçûna Serhıldane

Wek ku di serhıldanen din de

ji hatiye ditin, di serhıldana

Koçgıriye de ji, em raste mina¬

ken xiyanete ten.Em jı wan

minakan çend nişan bıdın:

Seroke eşira Gınyan, Murat

Paşa, Pişti ku bı heci axa (axa-

ye Kangale ye ku mırove itti¬

hat û Teraki ye) re bı dizi teki¬

li dani. Dest bı xiyanete kır.

Lı gor pekanina plana Murad

Paşa û Heci Axa, jı bı teslim

kırına cebıbcanan, Murad Paşa

gaziye qumandare Cepha

Celali dike. Jı cephe 3 quman-

dar ten qonaxa Murad Paşa. 40

çekdaren Murad Paşa ten hun-

dıre qonaxe û wan 3 quman-

daren kurd( Seyid Eziz, Zalim

Çawiş û Hüseyin Çawiş) wan

dıgrın û dibin gırtixana Sewa-

se ya eskeriye. Di navbera 24

saetan de cezaye bı dardekırı-

ne didin vvan û di ci de ji kare

bı dardakınne pek tinin. Lı

ber dare sepe herse qumanda-

nen kurd weha dıbejın: "Bıji

Kürdistan, bıji Kürdistan Tea¬

li Cemiyeti! Bımre Nuredin

Paşa!" U bı hevre merşa kur-

diya netewi dıbejın.

Lı ser van xiyanetan, jı bo

domandına şer tû çareki

nemabû. Di bin qumandariya

Dr. Nuri, Eli Şer û yen din de,

di çiyayen Divrige-Kuruçay-

Arabkire de Ser dikin û der-

base herema Dersime dibin.

Henveha edi serhıldana Koç¬

gıriye 1921 e de tek dıçe.

Di analiza nıvise de ji baş te

diyarkırın ku sedemen tekçû¬

na serhıldana Koçgıriye di nav

cıvata kurd de rewşa eşirti,

axati, begiti û jı aliye din ve ji

alevi û sûniti roleke mezin û

gıring dılize. Ev rewşa ha jı

yekitiya kurdan re dibe alûz

û astengen mezın. Serhıldan di

qadeke teng de ma. Baş hezı¬

riya xebata siyasi û leşkeri ne

hate kırın. Jı destpeke de Kür¬

distan Teali Cemiyeti dibe du

ali. Hıneki nakevın nav şer.

Serhıldan jı otoriteke merke¬

zi be par dimine. Lı hember

dek û dolaben dewleten hınek

serok Esir zû ten xapandın.

Hezen Tırkan lı gor yen kur¬

dan gelek zede û xurt in.
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LI svvede havin u zivistan yek in

Pıraniya svvediyan di rojen tav û germ

de naçın kar. Evaran lı televizyona xwe

temaşe dikin, bı taybeti lı rapora hewa-

ye temaşe dikin, ku heger rapor xweşi û

tave peşkeş bıke; hema di ci de radıgihin

telefona xwe û jı bo beyani (sıbe) xwe

nexweş didin nıvisandın. Beyani ter û tıje

radızın. Evv roj dereng jı xewe radıbın.

Taştiyeki mirani pek tinin. V çenteyen

xwe yen mezın û fıreh tıje alev dikin û

riya berave (plaje) dıkudinın. Wey babo

di çenteyen svvediyan de çı tının? Jı

radyo-teyibe bıgır, hetani xawli, sabun,

melhem-şampuwan, xwarın-vexwarın,

derpe û siwan ûhwd. . . Van çenteyen

qira.se û tırtıre davejin mile xwe û bı bera-

van û tave ve dımeşın. . . Hin nagıhin

berave çilen xwe jı xwe dışımıtinın, bı

tene derpiye kın lı ser xwe dıhelın. Xwe

tazi dikin. Melhemen tave di İaşe xwe de

didin û çaven xwe didin nav çaven tave.

Wek tıtırxanan vedızelın. Bı xwede edi

mare kor ji here bine vvan, disa jı erde

hez nadın xwe û ranabın. Bı saetan di bin

tava germ de wılo radızın û carinan xwe

virde û wırde dıqelbinın.

Hûn dibinin havinan Svved çıqas xweş

û geş e! Heger hûn bı yafnın kın hûn de

havinan ben Svvede. Çawa? Bıraye mın

tu jı vvi ali ve çewt dıfıkıri.Na, ne vvek

te ye! Jı vve ali ve hiç kovan û xeman mex-

we. . .Dıxwazi macir û dıxwazi turist be,

xem û ferq nin e. Ya gıring baş hatına te

ya svvede ye. Jı birneke hatına te ya havi¬

ne; hinek hatına zıvıstanan ji baş dibinin;

le ez na!. Ez baş dızanım, de tu çend rojen

peşi beji " na lo, wele vira ne xweş e.

Hevvya mın lı vira naye. Her çıqas vvela-

ten vvan xweş be ji, jı vvan re xweş e, jı

mın re çı? Mın jı nuha ve beriya vvelat

kıriye. Ez de di demeke pır nez de vege-

rım. . .

Çavva, tu ye vveha nebeji? Na, na bira

, na, na xwışke, ka em nemrın, ne dûr

e, hetani salek- du sal em de hevdu bibi¬

nin. Na lo, wele bı Mıhemed û bı İsa ez

bı te henek û qerfan nakım. Ezbeni zede

sere mın e ku ez bı te tınaz û qeşmeri-

yan bıkım. Na, na tika dikim, lı mın

bıbore! Ezbeni tika mın jı te evv e, ku tu

peyva mın nebıri û ezdıxwazım, dıve

babete de serpehatiyeke xwe jı te re ber-

peş bıkım. Serpehatiyen mın, tevv

tewww. . ne yek û ne dıdo û ji deh ne. . .

Tu dıxwazi guhdariya yeke ji vvan bıki?

Çavva? Baş e.Evcar ez nızanım, jı kijan

û jı ku destpe bıkım. Bele:

Bele ezbeni, baş te bira mın, sal 1983*

bû. Û lı Svvede demsala havine destpekı-

rıbû. Weki ku hınek bere ji mın jı te re

qala havina Svvede ji kır, havineke vveha

germ û xweş bû. Di rojeke vveha germ

û xweş de telefona mın ji, bı kef û hez

leket. Mın telefone bılınd kır, dengeki

biyani "alo" got. Mın bı "alobûna" vvi

re nave xwe got. Wi lı mın pırsi û pe re

ji got," ma te mın nas nekır." Mın got;

" na bira, lı mın bıbore, denge te jı mın

re biyani hat." Wi, gotına mın di deve

mın de gırt: "Ev çı kurmanciye tu xeber

dıdi? Ez jı te tışteki fam nakım. Ev zıma-

ne Isveçiyan (svvediyan) e, çî ye?" Mın

bersiva wi da;" na keko, ez kürdi xeber

dıdım. Yani lı kusûre mın meze neke,

denge te jı mın re xerib hat, mın te nas

nekır.xuya ye, ku tu nûhati yi, vira Svved

e, ciye nıviskar û zımanzan û politikva-

nen kurdan e.Jı ber ve yeke bıbe-nebe,

pıçek tesir lı me ji dike. Ka tu ki yi, jı

kerema xwe re tu kari nave xwe beji? Bı

rasti mın denge te nas nekır."

Le ez, zede dırej nekım û sere we ne

eşinim, pişti hewqas galegal merıke me

nave xwe got. Ki be baş e? Hevaleki mın

ye kevne cani- mani derket. Bı rasti dıve

evv vveha nermo-germo neye naskırın, jı

ber ku mın gelek je hez dikir, mın je re

vveha dıgot. Le bıborın, bıla hevale mın

çewt û şaş neye naskırın, bı rasti û bın-

gehe xwe de evv hevaleki çekdar û bom¬

beavej bû. Tûj bû vvek isot. Xetere bû

vvek barut. .Lı vvelat evv kesen ku pe re

qala çek nekıra, jı xwe bı vvan re ne dıpe-

yiviya. Evv bı xwe ji militane rexıstıne-

ke bombeavej bû. Lı vvelat carinan bı mın

re dıpeyiviya, evv ji, jı ber ku em heva¬

len hev en bıçûkayiye bûn. Beri tûjbûna

vvi, gelek serpehatiyen me yen rengin

hebûn. Evv çax me hekek lı hev par dikir.

Le dema ku evv tûj û çavsor bû, revvş hat

guhartın.Evcar, dema em bı hev re dıpe-

yiviyan, bı rasti ne peyivandin bû. Şer

bû. Le disa mın vvi idare dikir. Wi çıqas

gotınen çors ji , jı mın re dıgot, mın

nerm- nerm dıda ber. dıdit, ku ez pe re

şer nakım, hema di ci de xatır ji, jı mın

nedıxwest û dıda re û dıçû.

Çend sal pişti hatına cunta 12 e Ilone,

mın di derheqe vvi de hınek agahdari gırtı

bû, ku evv çeren (dıjminen) şoreşgeren ku

derdıkevın dere welet dıde. Dıbeje ku,

"ew kesen ku derketıne Evvrupaye, edi

ne Şoreşger in. Kesen şoreşger dive lı

çiyayen Welet şer bıke.". . .

Dema ez pe re di telefone de dıpeyivi-

yam dev û sere mm ne lı hev bûn. Ez hem

pe re dıpeyivim û jı aliye din ji, dıfıkı-

rım, gelo ev hevale bombeavej çıma hati-

ye Svvede. Gelo evv ji hatiye iltica bıke?

Na, ne mumkun e. Dibe ku jı bo hınek

karen mezın û gıring be. . Mın ne xwest,

ez di telefone de je pırs bıkım. Mın pırsa

vvi kır û je pırsi:

"Tu lı ku yi, ez bem te binim male?" Wİ

jı mın re spas kır û got; "ez nıha lı ba

hevaleki me sibe were, em de hevdu bibi

nin.

Beyani ez zû rabûm û çûm ba vvi. Di

pey xweş-bşe de, me hevdû ji aliye poli¬

tik ve ji vvezınan. Di vvare ideolojik û

politik de te de guhartıneke nû û zede çe

nebûbû. Bı tene dev jı rexıstına xwe ya

bombeavej berdabû. Di hınek meseleyen

bıçûk de, jı vvan cüda dıfıkıriya. Evv ji

kare tekniki û organize bû.Wi bı xwe ji

dıgot, "van tıstan ne sedeen cûdabûne

ne," Le evv bı xwe ji nıkanbû sedemen

cûdabûna xwe bide diyarkırın. Mın di

hevale xwe ye cani-mani de, na di ye

bombeavej de tek guhartınek dit , ku evv

ji, guhartına fiziki bû. Xortaniya vvi

çûbû. Por jı peş ve gelek vveşiya bû. Her-

çıqas kem bû ji disa di ruye vvi de çend

çıqır peyda bûbû. Mın xwest ku ez vvi

pıçek bıcerbinım; mın çend zıxt

lexıst.Heywax lı mın û hefsed bave

mın!. .Ya ku mm dit güre maco ye sere

çolan nebine. . .Bı hers û literatoreke nû

û tûj, kevır û kuçan lı mın barand. Jı pasi-

fizme û konfora Evvrupaye destpekır û

hemû "izman" gış lı mın barand. Mm

guhdariya vvi kır, heta evv ravvesta. Nep-

xa zıke xwe daxıst. Mın vvi gırt û ani mer-

keza Stockholme. Mın xwest, ez hevale

xwe lı sûka bajer pıçek bıgerinım û pey-

text pe bıdım naskırın. Havin bû û hevva

ji gelek xweş bû. Em lı sûka Stockholme

hûrık- hûrık dıgeriyan, wılo di ber çend

dıkanen eşyayen elektronik de derbas

bûn. Dema em rasti dıkanen elektronik

dıhatın, heval, jı temaşeye ter ne dıbû.

Mın xwe negırt û je pırsi: " Tu hewqas

lı çı dineri gelo, tışteki gıring lı ve dere

nin e?" Wi bı avvıreke tırş lı mın nıheri

û vegeran: " Jı bo te dibe, ku ne mühim

be.le jı bo mın, ev dûrbina ha gelek

mühim e."

Em hınek ji meşiyan, evcar di dıkane-

ki de çaven vvi bı tul&mbe xwewe (uyku-

tulumbu) ket, gazi mın kır,"ka were

bazar bıke, bıhaye we çi ye?" Di vvan

rojan de, lı ser hev jı mın re telefon dikir

û me hevdu lı sûke dıditın û em der dıke-
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KÜRT KADINLARININ ÇALIŞMALARI ÜRÜN VERİYOR

Stokholm'de çalışmalarını

sürdüren Kürt Kadınlar Der¬

neği, son aylarda faaliyetleri¬

ni yoğunlaştırdı. İsveçli ve

değişik göçmen kadın dernek¬

leriyle geliştirdiği ilişkiler

olumlu sonuçlar vermeye baş¬

ladı. Kürt halkıyla ve kadınla¬

rıyla dayanışmanın belli

boyutlar kazanmasını sağladı.

Geliştirilen sıcak ilişki sonu¬

cu, Kürdistan'da gelişen olay¬

lar karşısında gerekli

duyarlılığı gösteren çok sayı¬

da kadın kuruluşu faşist Evren

ve Saddam'a protesto telgra¬

fları yolladılar.

Stokholm Sosyal Demokrat

Kadınlar Örgütünün Kongre¬

sine sunularak onaylandıktan

sonra Kenan Evren ve Saddam

Hüseyin'e yollanan ilk iki tel¬

grafta, iki sömürgeci devletin

kendi aralarında var olan ve

Kürt halkını yok etmeyi ama-

çlıyan "sınır" ötesi harekat

bir kıvılcım oldu. 1933-34

yıllarında Nazi Alman¬

ya'sının M.Eğitim

Bakanlığınca yürürlüğe konu¬

lan ve öğrencileri faşist devle¬

tin çarkına bağlıyan uygula¬

manın bir benzeri olan bu

yasa tasarısı, üniversitelerde

büyük tepkilere yol açtı.

Nisan ayı ortalarında başlıyan

öğrenci protestoları; direniş¬

ler, yürüyüşler, açlık grevleri

başta istanbul, Ankara, İzmir,

Adana ve Bursa olmak üzere,

andlaşması kınandı. Türk

ordusunun her vesileyle,

Güney Kürdistana saldırması

ve Kuzey Kürdistan'da Kürt

halkına uyguladığı asimilas¬

yon ve zorunlu göç yasası pro¬

testo edildi. Bu telgrafların

onaylandığı kongrede ayrıca

Kürdistan ve Kürt kadınlarıy¬

la ilgili geniş bir informasyon,

delegelere sunuldu ve ilgiyle

izlendi.

Üçüncü telgraf, 8 Mart

Uluslararası Kadınlar Günü

nedeniyle, Kürt Kadınlar

Derneğinin de içinde yer

aldığı ve 26 Kadın örgütünün

katılımıyla oluşan 8 Mart

Komitesi tarafından hazırla¬

narak Birleşmiş Milletlere

Gönderildi. Bu telgrafta da

Kürt Halkı ve Kürt Kadınları

üzerinde var olan yasak, bas¬

kı ve insanlık dışı uygulama¬

lar verilerle birlikte dile geti¬

rildi.
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YÜKSELEN ÎŞÇÎ VE ÖĞRENCİ.

Baştarafı Sayfa l'de

örgütlü bir şekilde birçok üni¬

versite kentlerine yayıldı.

Kamuoyu ve geniş demokra¬

tik çevrelerce desteklenen

öğrencilerin özerk üniversite

ve örgütlenme talepleri

doğrultusundaki eylemleri,

hükümet ve polisin gaddarca

saldırılarına hedef oldu, olu¬

yor. Yüzlerce öğrenci gözaltı¬

na alınıyor, acımasız işkence¬

ler ve tutuklanmalar devam

ediyor. Direnişlerini sürdüren

öğrenciler, gözaltındaki arka

daşlarının serbest bırakılması¬

nı sağlamak için birçok yerde

açlık grevlerine başvurdular.

Tüm bu vahşi saldırılara ve

sosyal demokrat şeflerin dire¬

nişi bırakma "tavsiyeleri"ne

rağmen, öğrenciler eylemleri¬

ni genişleterek sürdürüyorlar.

Devrimci bir çizgide gelişme

gösteren gençlik direnişleri,

grevdeki işçilerden, halktan ve

ilerici aydınlardan geniş daya¬

nışma ve destek görüyor.

Bugün demokratik öğrenci

hareketinin önünde duran

akademik-demokratik müca¬

dele, giderek anti-faşist, anti-

emperyalist ve anti-sömürgeci

savaşımla bütünleşerek süre¬

cektir. Türkiye'de yükselen

işçi ve öğrenci gençliğin dire¬

nişiyle dayanışma içinde

bulunmak, faşizme, emperya¬

lizme ve sömürgeciliğe karşı,

devrimci yığınsal çıkışları

örgütlemek önümüzde duran

önemli görevlerden biridir.

LI SWEDE HAVİN...

Jı rûpela 14-an

tın seyrane. Çaven vvi tim lı çeken neçi¬

re, kıncen germ,tulumben xewe, mate-

re û yen vvek vvan bûn. Carinan be hemd

me dıbırın dıkanan û bı me bazara vvan

dıdankınn. Xwe ranedıgırt û dıgotın:

"Ez hınek pere berhev bıkım û pasaporta

xwe bıgnm;ez de van eşyen ku jı bo gerila

piVista, bıkırım û vegerım vvelet."

"Paşe!"

Paşe roj bı roj û meh bı meh telefon

kirmen me, kem bûn. Le, disa me di çend

mehan de carek an jı hevdu re telefon

dikir, an ji, me hevdu lı sûke dıdit. Dem

çû devvran hat, hevale me, pasporta xwe

gırt û pereyen vvi ji çebûn. Edi hewqas

lı dıkanen çek û cılen gerila ne dıneriya.

Dıgot, "sere mın di gejani û xaxen gıran

de ye. Ez nıha dıxebıtım, ku çavva zaro-

ken xwe binim vira!"

Gelo çı bû?

Di nav de, çend sal derbasbûn; çende-

ki bere, ez lı sûke disa raste vvi

hatim.Volvoke- 87 model kıribû. Heva-

lan vvi piroz dikir. Mın ji vvi piroz kır.

Mın le pırsi: "Mabcırav tu lı ku yi,edi kes

te nabine? Tu reş ji buyi? Xer e?"

Stuye xwe xwarkır, bı avveki belengaz

û nerm nerm got;

"Ma ez çı bıkım, dıxebıtım,dıwestım.

Çendeki çûm gırava Kanaryaye, mın

pıçek tatil kır û bihna xwe berda. Bı ras¬

ti ev ji, ne be mırov din dibe!"

Wi hevalen xwe qala kırına vilan dıkı¬

rın. Ez rabûm û mın xatır jı vvan xwest

û çûm.

Bele tu dibini,havin û zıvıstana ferq

nake, heta gıraven Kanaryaye ji fireh û

mezın e. Çar demdsal bı hev re lı Svvede
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M. Nuri Dersimi

Dİ ŞERİ RIZGARİYA KURDISTANE DE 69 SAL

Serhıldana Koçgıre

Serhıldana Koçgıriye, di

tekoşina nzgariya Kurdıstane

de ciyeki gıring dıgıre. Pevvist

e lı ser ve bûyera ha lekoline-

ke fıreh çebıbe. Le mıxabın lı

ser ve babete gelek serkani

tüne ne. Di derbare ve serhıl¬

dane de lekolina heri fırek, em

dıkarın jı pırtûka Dr. Beytar

Nuri Dersimi bı nave "Di

Diroka Kurdıstane de Der¬

sim" fede bıstinın. Le lı ser

hınek nuxtan mıxabın em

nıkarın bibin xwedi malûma-

tan. Be guman ev ji dibe kema-

siyek jı bo lekolineke vveha

gıring.

Mırov dıkare bıbeje, ku

diroka serhıldana Koçgıriye, jı

sala 1918 -an ve destpedıke.

Pevvist e, ku kurtahi be ji,

mırov şerten cıvata kurd û ya

Osmaniyan ya vve deme bine

ber çavan. Di nav van şertan

de, qerektere tevgera kurd

bıvveznıne û lı gor vve deme

şırove bıke.

Wek tet zanin, Imperetori-

ya Osmani, 600 sal lı ser

hukum ma. Bı peymana Mon-

drose ku di sala 30.10.1918-an

de pek hat; dewleta Osmani

qebûl kır ku de evv hezen xwe

yen çekdar (ordiya xwe) belav

bıke. Bı ve revvşa nû ve, gelen

din yen ku di bin hukma vvan

de mabûn; edi bı sere xwe û

çarenûsiya xwe ve dıman.

Diroka serhıldana Koçgıriye

raste ve pevajoye te. Her çıqas

raste rast nebe ji, mırov dıka¬

re bi hesani bıbeje ku destpe-

kırına hezıriya ve serhıldane,

jı damezrandına tevgera siya¬

si û netevviya kurd "Kürdistan

Teali Cemiyeti" te. Di derba¬

re "Kürdistan Teali Cemiye¬

ti" de nıviskare tırk Tarık

Zafer Tunaya di pırtûka xwe

ya bı nave "Lı Tırkiye Parti-

yen Siyasi" de vveha dıbeje:

"Le Kürdistan Teali Cemi¬

yeti, di nav mütareke de û di

dema ku devvleta Osmani

ketıbû ber taya mirine de saz-

bûbû û jı prensiben Wilson

fede stendıbû. Sedi sed lı ser

armance siyasi saz bûbû. Kur¬

dan vvek netevveki qebûl kırı¬

bû."

Jı bil ku devvleta Osmani, di

sere cihane ye yekemin de tek

çûbû, jı seltenata xwe ya 600

şali bûbû û ketıbû ber "taya

birine", paşayen Osmani, lı

hevdû kombûn û di nav çar-

çoveke nû de jı bo helkırın û

çareserkırına gelsen devvleta

xwe, dest bı xebata xwe kırın.

Di nav vvan qumandaran de

rola heri gıring, M. Kemal

Atatürk gırt. M. Kemal bı sıfe-

ta mıfetışiye ordiya seyemin û

bı destura Sultan Abdulmecit,

derbase Samsune bû. Paşe

kongra Erzurome pek ani. Bi

Pekanina kongren Erzorum û

Sevvase, Kemal bı tevayi nebe

ji, di hınek hereman de pıştgı-

rıriya kurdan stend û xwe vvek

nûnere kurdan ji da elankırın.

M. Kemal di vi karûbare xwe

de, bı slogana "bratiya gelen

musulman" û lı hember

dagerkırına "kafıran" parastı-

na sultan û qewtandına "dıj-

mınen kafir" jı vvelat hereke

kır û di ve politika xwe de ser-

firaz ji bû.

Di demeke vveha de, lı Sten-

bole cıvina Kürdistan Teali

Cemiyeti çebû. Di çivine de,

cıwan û xwendevanen kurd, lı

ser xebata hezırkırına serxwe-

bûna Kurdıstane û qewtandı-

na dıjmınan jı Kurdıstane

ravvestan. Le di çivine de

dubendi çebû. Seroke Kürdis¬

tan Teali Cemiyeti Seid

Abdulqadır ( ku evv bı xwe

seroke Şuraye danıştay

bû ji) di çivine de vveha dıgot:

-Di ve deme de rewşa tır¬

kan xırav e, di rewşeke weha

de nabe ku em derbe lı tır¬

kan bıxm. Ev jı şan û şerefa

kurdayetiye re çewt dıkeve.

Nıha pevvist e, ku em alika-

riya tırkan bıkın. (Dr. Beytar

Nuri Dersimi, Di diroka Kur¬

dıstane de Dersim rûpel 120)

Wek tet ditin ku jı bo hezıı-

rıya sere nzgariya Kurdıstane,

Dumahik rû 13

Adres: Box 34055

100 26 Stockholm/

Sveden

Heviya Gel

Postgiro: 149796-5

Stockholm/Sweden

Abone sertleri.Bir yıllık 35 DM.

Bir yıllık 120 îsveç Kronu.

Författares Bokmaskin

Stockholm 1987




