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SÖMÜRGE KÜRDİSTAN'A GENEL VALİ ATANDI

Yıllardan beri sömürge sta¬

tüsü gizlenmek istenen Kür-

disıan'a genel vali atandı. 14

Temmuz 1987 tarihli resmi

gazetede yayınlanarak ve 19

Temmuz 1987 tarihinden iti¬

baren yürürlüğe giren kanun

hükmündeki kararname ile

görev ve yetkileri belirlenen

sömürge valiliğine

"Olağanüstü Hal Bölge

Valiliği" adı verildi. Kürdis-

tan'ın Diyarbekir, Bingöl,

Elazığ, Tunceli, Mardin, Siirt,

Hakkari ve Van illerini kap¬

sayan "bölge Valiliği" istediği

anda Kürdistan'ın diğer illeri¬

ne de müdahale edebilecek
yetkilerle donatıldı. Bölgede

bir Başbakan gibi davranabi¬

lecek olan Sömürge Genel

Valisinin verdiği kararlar için

Danıştaya iptal davası dahi açı¬

lamayacak. Bugünkü mevcut

faşist anayasayla bile çelişecek

bir biçimde olan kararname¬

nin sözkonusu valiliğe tanıdığı

yetkilerin bazıları şöyledir:

* Bölgedeki bütün özel ve

genel kolluk kuvvetleri

emrinde olacak. Güvenlik

güçlerinin yerlerini sürekli

FAŞİZMİN "REFERANDUM"
ALDATMACASI

Faşist sömümürgeci Türk cuntası, 7. yılını doldurmak üze¬

redir. Faşizm bu süre içerisinde aldığı iç ve dış destek ve yar¬

dımlarla barbarca Kürdistan ulusal demokratik hareketine ve

Türkiye'li ilerici,demokrat güçlere saldırdı. Saldınyor.Faşizm

ve sömürgecilik, bu iki temel devrimci muhalefet güçleri hedef

seçti. Türk faşizminin uygulama ve yaptıkları, kimi zaman

Hitler ve Musolini dönemlerini geride ve gölgede bıraktı.

Emperyalizmin cuntaya sunduğu her türlü maddi, teknik,

eğitim ve diğer olanaklara rağmen, Kürdistan ve Türkiye'deki

kitleler uzun bir dönem eylemsizlik, sessizlik ve derin bir sus¬

kunluktan sonra, yavaş yavaş bir kıpırdamaya başladı. Bugün

Kürdistan ve Türkiye'de mücadelenin boyut ve kapsamı faşiz¬

mi ve sömürgeciliği rahatsız edecek bir düzeye ulaşmıştır.

Faşist sömürgeci devlet, Kürdistan'da gelişip serpilen Kürdis¬

tan ulusal kurtuluş güçlerine karşı, açıktan açığa bir genel

seferberlik ilan etmiş. Sömürge valisi atadı. Sömürge ordu¬

sunu kurdu. "Anti-terör Timleri" adı altında,CIA ve Penta¬

gon tarafından özel olarak eğitilen ve 10 bin kişiden oluşan

bir katliam güruhu, birliği kuruluyor. Bugün Türk ordusu¬

nun üçte ikisi Kürdistan'da sürekli askeri manavralar ve opa-

rasyonlar düzenliyor. Kürdistan'da resmi polis sayısı yüzbin-

leri aştı. Her sokak başında ve her köyde birkaç muhbir ajan

var. Hemen hemen her köyde silahlı, dürbinli ve telsizli köy

koruyucusu denilen satılmış uşaklar bulunuyor. . Faşist dev¬

let, tüm bu olağanüstü çabalarına rağmen, günbe gün gelişen

ve güçlenen Kürdistan ulusal kurtuluş güçlerini engelleyemi¬

yor. Durduramıyor.

Türkiye'de ise, tüm baskı ve yasaklamalara rağmen, onbin-

lerce işçi grevleri sürdürüyorlar, demokratik öğrenci hare¬

keti bütün baskı ve engellenmelere göğüs gererek gerici
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veya geçici olarak

değiştirebilecek.

* Bölgedeki MİT, Bölge Vali¬

sine bağlanacak.

* Herkesi görevden alabilecek

veya görev yerini

değiştirebilecek

* Köy ve mezraların yerleri¬

ni değiştirebilecek, bunları

birleştirebilecek, gerekirse res¬

men kamulaştırabilecek.

* Gerektiğinde, emrindeki

kuvvetleri diğer civar illerde

harekatın takibi amacıyla

görevlendirebilecek.

* Görev alanındaki kamulaş¬

tırmalardan istediği tesis, bina,

araç- gereç ve personeli alabi¬

lecek.

* Emrindeki herkes için sicil

tutacak.

* Bu yetkileri kullandığı için

danıştaya iptal davası açılama¬

yacak.

Bu yetkilerle donatılan

"Bölge Valiliğine", Kont-

gerilla eğitimi görmüş ve bu

konuda uzmanlaşmış olan

Hayri Kozakçıoğlu atandı.

Kozakçıoğlu, daha önce uzun

yıllar Kürdistan'ın değişik

bölgelerinde kaymakamlık,

valilik ve istanbul'da Emniyet

Müdürlüğü görevini yaparak,

devletin tam güvenini almış¬

tır. Bu deneylere sahip sadık

bir MİT mensubu Sömürge

Valiliğine biçilmiş kaftan ola¬

rak layık görülmüş ve atan¬

mıştır.

Sömürge Valinin atanması

burjuva muhalefet çevreleri¬

nin değişik yorumlarına

neden oldu. Kürdistan soru¬

nunda Devlet politikasından

bir milim dahi şaşmayan

Bülent Ecevit " Süper Valilik
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F.ALMANYA'DA 12 EYLÜL

PROTESTO ÇALIŞMALARI

!2 Eylül 1987'de faşizme

karşı güçlü bir protesto kam¬

panyası ve yürüyüş için Av.

DEV-GENÇ, ATIF, işçi

Gerçeği ve Tevgera Sosyalist

a Kürdistane Dayanışma

Komitesi (TSK-DK), tüm

örgütlere ortak bir çağrı yap¬

tılar. Yaklaşık 15 örgütün

katıldığı toplantılar sonucun¬

da, örgütlerin çoğunluğunun

kabul ettiği ortak platform

ilkeleri tespit edildi. Buna

göre, 12 Eylül faşist cuntasının

uygulamalarının 7. yılında da

devam ettiği, 6 Eylül Referan¬

dumun bir aldatmaca olduğu,

faşizme karşı mücadelenin

yükseldiği; işçi grevleri,

öğrenci eylemleri, siyasi

tutukluların direnişleri, Kür¬

distan'da ulusal ve sınıfsal

mücadelenin yükseldiği vur

gulanarak şu talepler ileri

sürüldü:

Siyasi tutukluların şerbet

bırakılması, Kürt ulusunun

özgürce kendi kaderini tayin

etmesi, Kürdistan'da ve Tür¬

kiye'de silahlı mücadelenin

meşruluğu, tekellerin ekono¬

mik örgütü AET'ye hayır!

Bütün halklar kardeştir.

Yabancı işçilere eşit haklar

verilmelidir! FAC'ın cuntaya

yardımları durdurulmalıdır!

Faşist şef Evren'in Federal

Almanya ziyareti iptal edilme¬

lidir! Ayrıca, sendikal özgür¬

lükler verilsin; DİSK açılsın!

Faşist generaller, işkenceciler

ve zalimler cezalandırılsın!

Barbar Türk ordusu Kürdis-

tan'dan defol! idam, işkence

ve katliamlara son! Vb. gibi
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OKUR VE MUHABİRLERDEN

Federal Almanya'da

12 Eylül faşizmini

protesto

çalışmaları

Baştarafı Sayfa İde

sloganlar da ortak olarak

kabul edildi.

Ancak platformu birlikte

tartışan ve kabul eden örgü¬

tler, sonunda birbirleriyle

imza atmaya yanaşmadılar.

Örgütler arası sorunların

çözülememesi, tüm örgütlerin

birlikte çalışmalarının önün¬

de bir engel olarak çıkıyordu.

TSK-DK olarak biz, Av. Dev-

Genç ve işçi Gerçeğinin ortak

olarak sunduğu ara formüller

de ki bu formül, "platfor¬

ma imza atan örgütler birbir¬

lerini dost olarak görmekte ve

Avrupa'da çeşitli yurtsever

kişilerin öldürülmelerini kına¬

maktadırlar" ibaresini içeri¬

yordu sonuç vermeyince,

Feyka Kürdistan platformdan

çekildi. Kabul etmek gerekir

ki, bu y ilki 12 Eylül çalışma¬

ları sırasında Feyka Kürdistan,

Avrupa'daki örgütler arası

sorunlar konusu dışında ki

bu konuda çarpık bir

değerlendirmeleri var plat¬

form ilkelerinin tartışılmasın¬

da ve birlikte iş ve güçbirliği

yapma konularında oldukça

ılımlı davrandı. Ancak kendi¬

lerinin taraf olduğu bu konu¬

lar nedeniyle birçok örgüt

Feyka Kürdistan ile henüz

imza atmaya hazır olmadıkla¬

rı görüldü. Bununla birlikte

bu yılki platform çalışmala¬

rında hemen hemen tüm

örgütlerin bir masa etrafında

toplanmaları, tartışmalara

ortaklaşa katılmaları, örgütler

arası sorunların giderilmesin¬

de en azından bir diyalog

yolunun açılmasına hizmet

ettiği kuşkusuzdur.

Feyka Kürdistan'ın çekil¬

mesinden sonra tartışmalara

katılan Komkar, platform

ilkeleri içinde yer alan "Kür¬

distan'da silahlı mücadele

meşrudur" ve "devrimci-

demokratik iktidar" konula¬

rına itiraz etti. Yapılan tartış¬

malarda bu görüşler platforma

katılan örgütlerin tümü tara¬

fından benimsenince, Kom

kar toplantıyı terk etti. Zaten

Fidef, başından beri bu plat¬

formun ilkelerini "sadece

militan gruplara yönelik bir

propaganda niteliğini taşıdı¬

ğı" gerekçesiyle redetmişti.

Bu şekilde "Sol Birlik" üyeleri

de platformun dışına düştüler.

Bu durumda ATİF, Av.

Dev-Genç, DİDF, İşçi

Gerçeği, TKP-ML Hareketi,

TSK-DK ve Devrimci İşçi

platforma imza attılar. Kurtu¬

luş ve TDKP-L, yürüyüş ve

panellere, Rızgari de yalnız

panellere katılacak.

Bu yıl, F. Almanya'da 12

Eylül faşizmini güçlü ve etki¬

li bir şekilde protesto etme

amacıyla bir dizi kararlar alın¬

dı. Buna göre 22 Ağustos- 12

Eylül günleri arasındaki süre¬

de kapanya yürütülecek; B.

Berlin, Hamburg, Köln,

Frankfurt ve Stuttgart'ta

paneller düzenlenecek, her

yerde sergiler açılacak, 11

Eylül akşamı meşaleli yürü¬

yüş düzenlenecek. Türk kon¬

solosluklarının önüne siyah

çelenk bırakılacak ve 12 Eylül

günü Köln'de merkezi bir

protesto yürüyüşü düzenlene¬

cektir. Ayrıca onbinlerce bil¬

diri, afiş ve çağrı basılıp

dağıtılacak ve tüm bu eylem¬

ler Türk faşizmini lanetleyip

bir kere daha kamuoyunda

teşhir edilecektir.

Heviya Gel, baskıya

verildiği sıralarda Isvec ve

diğer Avrupa birimlerindeki

12 Eylül ile ilgili protesto

çalışmaları

sonuçlanmadığından, gelecek

sayımızda bu konudaki çalış¬

maları sunacağız.

Güney Kürdistan'da tek

cephede birleşme

çalışmaları

Dergimiz baskıya verildiği

sıralarda, Güney Kürdistan'lı

(İrak Kürdistan'ının ) tüm

siyasi güçlerin katıldığı ve

kendi aralarında bir Kürdis¬

tan'lı Cephenin ön hazırlık

çalışmalarının belirli ve olum¬

lu bir karar ve prensip aşma¬

sına vardıkları öğrenildi.

Güney Kürdistan'lı birçok

siyasi örgüt temsilcilerinin

yaptıkları yazılı ve sözlü açık¬

lamalarda, tüm G. Kürdis¬

tan'lı siyasi örgütlerin bir tek

cephe ve askeri komutanlık

oluşturma doğrultusunda

yapılan çalışmaların

doğruladılar. Çalışmaların

olumlu bir yönde geliştiğini

belirttiler. Bu konu ile ilgili

gelişmeleri ileriki sayılarda

okuyucularımıza sunacağız.

Zindanlarda direniş

devam ediyor

Sömürgeci faşist cuntanın,

siyasi tutuklulara karşı, yedi

yıldan beri sürdürdüğü imha

savaşı, bugün de, faşist Evren

ve Özal'ın "demokrasi" tera-

neleriyle birlikte, hızından hiç

birşey kabetmis değil.

Kürdistan ve Türkiye'de,

politik tutukluların

kapatıldığı zindanlarda,

bugün de politik görüşlerin¬

den ötürü devrimciler katledi¬

liyor, insanlık dışı işkenceler¬

den geçiriliyor ve insanlık

onuru hayasızca çiğneniyor.

Örneğin, tek tip elbise uygu¬

laması devam ediyor, sevk zin¬

ciri ve arkadan kelepçeleme

henüz kaldırılmış değil, piya¬

sada serbestçe satılan gazete,

dergi, kitap vb. gibi temel ihti¬

yaçlardan tutuklular hala

yararlanamıyor. Yemekler

tüm sağlık koşullarından uzak

ve yeterli besin değerlerine

sahip değildir. Yıllardır, deh¬

şet koşullarda yaşamak zorun¬

da bırakılan politik tutukluk¬

ların, sağlık sorunlarının

çözümünde en ufak bir çaba

yok. Görüşler, hala bir yığın

tehdit altında ve birkaç daki¬

kalık. Savunma hakkı ve

koşulları ihtiyaca cevap ver¬

mekten uzaktır. Hücre, tecrit,

işkence vb. gibi uygulamalar

devam ediyor. Marşların

ezberletilmesi ve zorunlu ola¬

rak her gün sayısızca tekrar¬

latılması sürdürülüyor. Kısa¬

cası, faşist rejimin, politik

tutuklulari teslim almaya,

devrimci davadan uzaklaştır¬

maya ve işe yaramaz hale

getirmeye yönelik bu uygula¬

maları devam ediyor.

Ancak dün, birer direniş

kalesi olan zindanlar, yedi

yıllık onurlu kavganın miras¬

çısı olarak, kavgalarını bugün

de sürdürüyor.

Yukarda saymaya

çalıştığımız insanlık dışı cezae¬

vi koşullarının değişmesi ve

devrimci onurun korunması

için, 8 Temmuz'da

Sağmalcılar'da açlık grevi baş¬

ladı. Yedi kişi, başlatılan açlık

grevini ölüm orucuna dönüş¬

türdüler. Ölüm orucunun bir

ayı geçtiği bugünlerde hasta-

haneye kaldırılan direnişçiler

doktor müdahalesini redede-

rek direnişi sürdürüyorlar.

Sağmalcılar'da başlayan açlık

grevi kısa sürede dalga dalga,

Malatya, Metris, Gaziantep

Özel Tip, Mersin Özel Tip,

Diyarbakır Askeri ve Elazığ

cezaevlerine yayıldı. 500'ü

aşkın tutuklu açlık grevlerini

hala sürdürüyor. Koşullar

değişinceye kadar, açlık grev¬

lerini sürdürecek politik

tutuklularla dayanışma hem

ülkede ve hem de yurt dışın¬

da aktif eylemlerle güçleniyor.

"Tutuklu ve Hükümlü Aile¬

leri Dayanışma Derneği" baş¬

ta olmak üzere birçok ilerici

kişi ve kuruluş değişik etkin¬

liklerle direnişi destekliyor.

Dayanışma açlık grevleri,

tutuklularla görüşme istemle¬

ri, çeşitli kuruluşlarla görüşe¬

rek, sorunu, kamuoyuna yan¬

sıtma başlıca çalışmalardır. Bu

eylemler sırasında çoğunluğu

tutuklu aile ve yakınları

olmak üzere, çok sayıda insan

tutuklandı.

Açlık grevleriyle dayanışma

için, Avrupa'nın birçok ülke¬

sinde, değişik dillerde sayısız

bildiri dağıtıldı, basın toplan¬

tıları düzenlendi, değişik rad¬

yo ve tv'lerle sorun Avrupa

kamuoyuna yansıtıldı, mitin¬

gler ve dayanışma anlamında

açlık grevleri yapıldı ve yapı¬

lıyor. Avrupa'daki eylemler¬

de TSK taraftarları aktif görev

alarak dayanışma eylemlerini

sürdürüyorlar.

Devrimci onurun timsali

olan, zindanlardaki bu dire¬

nişler, halklarımızın sömürge¬

ci faşist rejime karşı verdiği



mücadelenin önemli bir par¬

çasıdır. Dayanışmayı her alan¬

da en aktif bir şekilde yüksel¬

telim!

Karaduman protesto

edildi

Sömürgeci faşist cuntanın

meclis başkanı Necmettin

Karaduman beraberindeki bir

grup milletvekili ile Bremen

Senato'su başkanı Henning

Scherf'in davetlisi olarak böl¬

gemize geldi. Türk heyetinin

buraya gelişi tesadüfi değildi.

Onlar, efendilerine olan

bağlılığını dile getirmek ve

onlara minnet duygularını

iletmek için gelmişlerdi. Türk

heyeti, F.Almanya'nın çeşitli

bölgelerinde değişik kurum ve

kişilerle ilişkilerde bulunmuş

ve bu gezileri kendilerine göre

olumlu geçmişti. Oysa Bre-

men'e yaptıkları gezi, istedik¬

leri biçimde gerçekleşmedi.

Türk faşist heyetinin geli¬

şinden haberdar olan biz

Kuzey Kürdistan'lı ve Türki¬

yeli devrimci-yurtseverler, bu

heyetin gelişine karşı protes¬

to eylemi saptamak amacıyla

bir platform düzenledik.

KOMKAR ve FİDEF'e de

çağrı yapılmasına rağmen, bu

iki örgüt bir gerekçe göster¬

meksizin platforma gelmedi¬

ler. FİDEF'in platforma katıl¬

mama nedenini sonradan

öğrendik. FIDEF, bedelli

askerlik ücretinin 15 bin

marktan 5 bin marka indiril¬

mesi önerisini Karadumana

götürmek istemeleri yüzün¬

den platforma gelmemişlerdi.

Onların bu eğilimi çevreye

yayılıp, devrimci yurtsever

güçlerce eleştirilince, FİDEF

bu öneriyi Karaduman'a ilet¬

mekten vazgeçti.

Platformu oluşturan gru¬

plar, saptadıkları eylem

gereği, 18 Haziran günü saat

18.30 da, Bremen'in Domsait

Meydanında, heyetlerin

yemek yiyeceği lokantanın

önünde, Kürdistan'daki

katliam, baskı ve işkenceleri

içeren bir pankrat sokağın

girişine asıldı. Amaç, Alman

kamuoyunun dikkatlerini

çekmekti. Toplandığımızı

gören polis, güvenlik önlem¬

lerini daha da artırdı. Olduk¬

ça kalabalık bir polis grubu

biz eylemcileri çembere aldı¬

lar. Aramızda Alman Yeşiller

grubundan olanlar da vardı.

Türk ve Alman heyetlerinin

gelişinde bizler, "kahrolsun

faşizm!", Bımre koleti, bıji

serxwebûn!" "Kahrolsun

faşist cunta!" vb. sloganları

haykırdık.Bunun üzerine

polisler saldırıya geçip bizleri

coplamaya başladılar. Polis

coplarından iki arkadaşımız

birhayli hırpalandılar. Polis

coplarından nasibini alanlar¬

dan birisi de Alman Yeşiller

Grubu sözcüsü Av. ve millet¬

vekili olan Uwe Heluke oldu.

Eylemimiz, sayı azlığına

rağmen, çok başarılı geçti ve

iki saate yakın devam etti.

Lokantaya bomma yerleştiril¬

miş ihbarı üzerine Alman ve

Türk heyetleri paniye kapıla¬

rak, keyiflerince yemek yiye¬

mediler. . .

Devrimci selamlarımızla,

çalışmalarınızda basarılar

dileriz!

Bremen'den Heviya Gel

Muhabiri

Baştarafı Sayfa İde

YÖK'e karşı direniyor. Faşizmin zindanlarından kahramanca

ölüm orucuna oturanlar,direnenler, kendi bilinçleriyle ve can¬

larıyla faşizmin temelini dinamitliyorlar. Gün geçtikçe, eko¬

nomik ve politik baskılar altında genel olarak emekçi kitle¬

lerin cunta ve onun kukla hükümetine karşı kin ve nefretle¬

ri daha artıyor. Anti-faşist muhalefet büyüyor ve kitleselle-

şiyor.

Yükselen bu anti-sömürgeci ve anti-faşist muhalefet karşı¬

sında, cunta, sarsılıyor ve paniğe kapılıyor. Bunun hızını fren¬

lemek, aşağıya düşürmek ya da başka yönlere çekmek için

cunta yeni yeni taktikler geliştiriyor. Tam da cuntanın 7. yıl

arifesinde ki, cuntaya karşı kitle eylemlerinin en fazla

yoğunlaştığı bir dönemde "referandum" aldatmacasını

ortaya atıyor. "Referandum", cuntanın çok yönlü aldatma¬

calarından sadece bir tanesidir ve hele bu dönemde kitleleri

kandırmada, hedef şaşırtmada önemli bir taktiktir. "Referan¬

dum" bu dönemde faşizmin çok yönlü oyunlarından biri¬

dir, çünkü cunta ve onun kuklası olan Turgut Özal, bir taşla

birkaç kuşu birlikte vurmak istiyorlar. Birincisi, solu parça¬

lamak, ve bir kesimini bu aldatmaca sahasına çekmek istiyor.

İkincisi, burjuva muhalefetini öne çıkarmak var. Faşizmden

zarar gören kimi çevreleri anti-faşist güçlerden kopararak bur¬

juva muhalefetinin kuyruğuna takmayı amaçlıyor. Üçüncü¬

sü, sol güçleri biraz daha bölecek, onu kitle tabanından tecrit

edecek ve zayıf düşürecektir.Ve "referandum"dan sonra Kür¬

distan ve Türkiye'de faşist terör ve baskıyı şiddetlendire¬

cek.Zam furyası birbirini izliyecek. . . Dördüncüsü ise, dün¬

ya kamuoyunda sıkışan faşizm, bu "referandum"la kendisi¬

ni temize çıkaracak, demokrasiye geçtiğini ve ona olan

bağlılığını bir kez daha ispatlamaya çalışacak. Özellikle Cunta

ve Özal hükümeti, "referandum"la Batı Avrupa ülkelerine

demokrasiye geçtiklerini bir kez daha ispatlamaya çalışacak¬

lardır. Eğer "referandum"da "evet" çıkarsa demokrasi hava¬

rileri kesilecekler; yok eğer "hayır" çıkarsa, kendilerinin

demokrasi prensiplerine bağlı olduklarını, fakat halk, Demi-

rel ve Ecevit'in siyasi özgürlüğünü istemediğini açıklayacak¬

lar. Her halükarda cunta karlı çıkacak.

Bu nedenledir ki, "referandum", Süleyman Demirel, Bülent

"FAŞİZMİN REFERANDUM ALDATMACASI'

Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alpaslan Türkeş gibi sömür¬

geci burjuva ve faşist liderlerin siyasi kişiliklerinde somutlaş¬

tırmak isteniliyor. Faşist cunta anayasası ve tüm kurumla¬

rıyla dimdik ayakta, Kürdistan baştan başa işgal altında, Kürt

ulusu sömürge ordularının tehdidiyle topyekün bir imhayla

karşı Karşıya, Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri ekonomik ve

siyasal baskılar altında ezildiği, zindanlarda insanlık dışı işken¬

celer ve bunlara karşı onurluca ölüm oruçlarının sürdüğü bir

dönemde, öte yandan birkaç burjuva lideri için demokrasi

adına referandum yapılıyor. Kitleleri aldatma ve kandırma¬

da bundan daha iyi bir plan ve oyun var mı? Turgut Özal'ın

şahsında ANAP ve diğer burjuva muhalefet grupları ve öze¬

llikle DYP, SHP ve DSP arasında bir düello başlamış, gidi¬

yor. Daha doğrusu bu sömürgeci burjuva partileri arasında

bir genel seçim havası yaratıldı. Böylelikle ustaca emekçi kitle¬

lere hedef şaşırtılıyor. Faşizm bütün kurum ve uygulamala¬

rıyla unutturulmak isteniyor. Kimi sol çevreler de dolaylı-

dolaysız bu referandum kervanına, kendine göre haklı gerek¬

çelerle katılıyor. "Demokrasiye geçiş" adı altında taraf olu¬

yor. Taraf oluşturuyor.

"Referandum" kampanyasında, alınması gereken tavır ve

yapılması gereken devrimci çalışma, kitle bağlarını geliştir¬

mek, her yönüyle çıkmaza giren ve sıkışan faşizmin sahte

planlarını açığa çıkarmak, onu kitleler önünde teşhir etmek¬

tir. Birkaç sömürgeci burjuva liderinin siyasi özgürlükleri için,

faşizmi bir kurum olarak görmemek, faşizme karşı verilen

anti-faşist mücadele yöntemlerini unutmak,unutturmak bir

siyasi körlüktür. Anti-sömürgeci ve anti-faşist mücadele göre¬

vinden kaçmaktır. Burjuva kuyrukçuluğudur. Hedef ve amaç,

birkaç burjuva liderinin siyasi özgürlüklerine kavuşması değil,

tüm anti-faşist güçlerin mücadelelerini bir kanalda toplamak,

her türlü savaşım yöntemlerini kullanarak, yığın eylemleriyle

faşizmi bir kurum olarak dağıtmak, ortadan kaldırmak olma¬

lıdır.

6 Eylül "Referandum"unda Kürdistan'da ulusal demok¬

ratik mücadeleyi yükseltmek acil ve devrimci bir görev ola¬

rak önümüzde duruyor. Doğru ve devrimci tavır bu olma¬

lıdır! Çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştıralım.



BURJUVAZİNİN ORTAYA ÇIKIŞI [II]

TÜRK BURJUVAZİSİNİN SAHNEYE ÇIKISI VE Y

Buna benzer bir başka ör¬

nek de Türkiye'dir. Türki¬

ye de, Türk burjuvazisi Al¬

man burjuvazisinin iktidara

geldiği dönemden çok son¬

ra iktidar oldu. Ama "an-

tı-feodallığı" ve iktira ge¬

liş biçimi itibarıyla ele al¬

dığımızda benzerliğinin oldu¬

ğunu görebiliriz.

Türk burjuvazisinin siyasal

çıkanlarını yansıtan bir eği¬

lim olan Jöntürk akımı, 18.

yy'ın sonlarına doğru ortaya

çıktığında bu eğilim içinde

örgütlü olarak İttihat ve Te-

raki Partisi ortaya çıktıp,

Türk burjuvazisinin resmi si¬

yasal temsilcisi durumuna ge¬

lerek 1908 'de iktidara gel¬

miştir. Ne ki çok cılız ve

zayıf bir durumda olan Türk

burjuva temsilcileri, Batı'da-

ki gelişmelere benzer anti-

l'eodal eylemleri gerçekleş¬

tirmesi mümkün değildi. Zi¬

ra buna hem kendileri ve

hem de toplumsal tabanla¬

rı taraf değildi. Halbuki ile¬

ri bir takım vaadlerle ik¬

tidara gelmişlerdi. Ama iş

başındayken daha bir gerici-

leşerek emekçi halka kar¬

şı, koyu bir diktatörya uy¬

gulamaya koyuldular.

Her ne kadar, Abdulhamit

gericiliğinin son bulmasıyla

birlikte gelen özgürlük ha¬

vası, değişik uluslardan i-

leriei, aydın çevreler tara¬

fından çeşitli partiler ve ör¬

gütler kurulmuş, ayrı ayrı

dillerden gazete ve dergile¬

rin çıkarılmasına yol açmış¬

sa da bu dönem uzun sür¬

meden bir yıl sonra, yeri¬

ni gericiliğe bırakarak kapan¬

mıştır veya kapatılmıştır.

Fakat gene de İttihat'çı-

ların 1908'deki ıı. Meşru¬

tiyet eylemi her ne kadar

Osmanlı feodalizmini tasfi¬

ye edememiş ve ona doku-

namamışsa da, bu atılım

zayıf ve cılız olsa bile, bu

nu Türk burjuva "devrimin"

bir ön adımı olarak nite¬

lemek mümkündür. Çünkü

Batı'daki burjuva devrimler¬

den habardar veya onlardan

bizzat etkilenmiş Osmanlı ay¬

dın çevreleriyle, Almanların

nüsusu altındaki Osmanlı or¬

dusunda görev yapan Alman

subaylarından etkilenmiş or¬

du üst düzey kadroların¬

dan oluşan İttihat ve Tera-

ki Partisi Türk burjuvazisinin

"milli" temsilcisi durumun¬

daydı. Programına, çökmek¬

le yüzyüze kalan imparator¬

luğu kurtarmak, Batı'daki ka¬

pitalist gelişmeye benzer uy¬

gulamayı özellikle devlet e-

liyle gerçekleştirmek ve Ana¬

dolu'da yaşayan halkları

Türkleştirmeyi almakla bu

görüşü doğrular nitelitedir.

Hürriyet sloganlarına dayalı

olarak, kitlelerin çeşitli is¬

temlerine seslenerek iktidara

gelen lttihat'çılar 1908'de

Abdulhamit gericiliğine son

verip 2. Meşrutiyeti ilan et¬

tikten hemen sonra doğan

kısa bir özgürlük ortamı,

çok sürmeden 1909'da işçi

ve emekçilere karşı çıkar¬

dıkları gerici yasalarla bir¬

likte son bulunca, bu se¬

fer daha rahatça kendi prog¬

ramlarına uygun adımlar a-

tıp onu hayata geçirmeye ko¬

yuldular. Bunun için resmi

ve gayri resmi tüm yollar

meşru görülerek uygulamala¬

ra geçildi. İlk elde türkçe

dili resmi dil olarak kabul

edildi.

Türk olmayan uluslara bu

dil zorla kabul edilmeyece¬

ğine göre veya istenilen so¬

nuç alınamayacağı için ge¬

riye ya bu halkların top¬

tan katledilmesi ya da Ana¬

dolu topraklarından sürülmesi

kalacaktır.

Nitekim bu, program hede¬

fine uygun olarak atılan adım¬

larda bir milyona yakın Er-

meninin katledilmesi ve bir

o kadarının yurtlarından ko-

vulmasıyla sonuçlandı. Ayrı¬

ca Kürtlerin eritilmesi de

bu döneme tekabül eder.

Yurtlarından alınıp Batı'ya

Türklerin arasına dağıtılıp böy¬

lelikle Türkleştirilmesi ger¬

çekleştirmek üzere 700.000

e aşkın Kürt sürgüne tabi

tutuldu ve gene binlercesi

katledildi...

Bu uygulamadan başka, ik¬

tidara gelmeden önce Par¬

tiyi destekleyen ve daha çok

liman kentlerde yaşayan Türk

asılı burjuvaları özellikle dev¬

let eliyle destekleyen ltti¬

hat'çılar bir ulusal burjuva¬

zinin gelişip güçlenmesine o-

lanak sağlayıp büyümesini

teşvik etmeye çalıştılar.

Hiç kuşkusuz bununla a-

maçlanan Batı kapitalizmini

feodal Osmanlı ülkesine aşı¬

layıp geliştirmekti. Ne var

ki, bu ülkenin öz dinamik¬

lerinden yararlanıp ve bunun¬

la girişilen bir kalkınma ve¬

ya bir ilerleme değildi. Bu,

daha çok Batı sermayesinin

doğrudan aracılığıyla burjuva¬

ziyi desteklemeyi hedefliyor¬

du. Bu da, daha gelişme

evresindeki burjuvazinin te-

kalci sermayeye diğer bir

değişle emperyalizme bağım¬

lı işbirlikçi hale getiriliyor

ve zaten yarı sömürge duru¬

munda bulunan Osmanlı İm¬

paratorluğunu giderek daha

fazla ve çok yönlü mali,

siyasi ve askeri bağımlılık i-

lişkileri içine sokuyordu.

Öbür yandan, çökmekle

yüzyüze kalan ve dağılan İm¬

paratorluğu kurtarmak ama¬

cıyla yola çıkan lttihat'çılar,

Balkan Savaşıyla (1912) kay¬

bedilen "ülke topraklarının"

verdiği acı sonuçla birlikte

Alman emperyalizminin ya¬

nında, Osmanlı "toprak bü¬

tünlüğünü" sağlamak için Bi¬

rinci Dünya savaşına katıl-

APISI
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dılar. Ancak emperyalizme

olan bağımlılıktan doğan ge¬

ri ekonomik yapı, geniş em-

mekçi yığınların rejime kar¬

şı hoşnutsuzluğu ve orduda¬

ki dağınıklık nedeniyle giri¬

şilen bu haksız ve istilacı

savaşta yenilgi alınarak, el¬

de kalan son ata toprakları

da diğer emperyalist güçler

tarafından alınıp paylaşılma-

sıyla sonuçlandı. Böylece Os-

malı hanedanlığı 600 yılını

doldurarak çöktü.

Yenilgi ile birlikte 1918

^Ekimin'de yaptıkları son

kongre ile kendilerini (Par¬

tiyi) fesheden İttihat ve Te-

raki 'çiler yurt dışına kaçtı¬

lar. Bunun üzerine İttihat'

çıların karşınsında ve on¬

lardan daha radikal, ulusal

bir devlet kurmayı amaç¬

layan İngiltere yanlısı Hürri¬

yet ve İtilafçılar ülkeye döne¬

rek ülkeyi işgalgan kurtar¬

mak için harekete geçip kit¬

lelere öncülük yapmak üzere

harekete geçtiler.

Daha önce İttihat ve Tera-

ki Partisi ile çalışmış, fakat

pek öne çıkmayıp tanın¬

mayan M. Kemal de bu

parti ile birlikte hareket e-

derek kısa sürede öne çı¬

kıp, harekete kendisini kabul

ettirerek emperyalist işgale

karşı savaşımı görgütlenme

çalışmalarına koyuldu.

Anadolu'yu işgal eden em-

peryaist güçlere karşı amaç

Anadolu'da yaşayan bütün

halkları örgütlemekse veya

emperyalizme karşı tek cep¬

hede yürütmekse, bir ulusal

devleti yaratmak ve bir savaş

cephesi için yapılacak pro¬

paganda bunun gerçekleşme¬

yeceği açıktır. Diğer bir de¬

ğişle, kemalistlerin Türk ulu¬

sunun birliği ve kurtuluşu i-

çin yapacakları propaganda

çalışmalarına şartlar elvermi-

Devamı sayfa 13'te



Baş tarafı sayfa l'de

yetmez, bu bölge için ayrı bir

Bakanlık kurulmalıdır" görü¬

şünü savundu ve devletine

yardımcı olamak için de, eşi

Rahşan Ecevit aracılığıyla; "

Güneydoğu Anadolu'da

güvenlik ve gelişme sorununa

kapsamlı çözüm programı"

adıyla öneriler sunduğunu

açıkladı.

Süleyman Demirel, Kürdis¬

tan'ın sömürge statüsünün

resmileşmesini hazmedeme-

yip, "Bu bölücülerin işine

yarıyacaktır" dedi.

İşin gerçeği ise, ayrı idi.

Artık "mızrak çuvala

sığmıyordu" Kürdistan

gerçeği günışığına çıkmıştı.

Tüm dünya kamuoyunda bu

sorun tartışılıyor. AET'ye

başvuruda bu sorun karşıları¬

na çıkıyordu. Devletin brok-

ratları Kürt sorununu tartışı¬

yor. Ordu üst yönetimi bir

gerilla savaşıyla karşı karşıya

olduklarını açıklıyarak Kür¬

distan sorununu kabullenmiş

oluyordu, o halde, buna kesin

çözüm aramak gerekiyordu.

Devlet politikasını iyi özüm-

sememiş acemi brokratlar

otonomi veya kültürel özerk¬

likten bahs ederken; faşist dev¬

letin sadık bekçileri 1926'da

"Bölge Müfettişlikleri" kanu¬

nu, 1935'te çıkarılan ve 1938

Dersim katliamıyla geçici

başarı sağlayan "Tunceli

Kanunu" nu yeniden gözden

geçiriyordu. Geçmişte Kürdis¬

tan'da uyguladıkları katliam¬

ları günün koşullarına uygun

olarak yürütebilmek için

İspanya'daki BASK, ÎRLAN-
DA sorununu inceliyorlardı.

Sömürge valinin atanmasın¬

dan sonra, ona paralel olarak

yayınlanan genelgeler ve

yürütülen işler sömürgeci dev¬

letin, sömürge yönetme konu¬

sunda ne Ecevit'lerin, Demi¬

rci'lerin ve ne de sözümona

demokrat olan köşe yazarları¬

nın akıl hocalığına pek ihtiyaç

duymadıklarını açıkça göster¬

mektedir. Yani faşist yönetim

"Bölge Valiliğinin" yeterli

olamadığını ve bunun sömür¬

ge statüsünün resmi kabulü

olduğunun bilincindedirler.

G E N EL V A L I

Çünkü başka kozları

kalmadığından, artık açık

oynamak zorunda kalmışlar¬

dır. Ve önlemlerini de bu açık

oyuna göre almaya çalışmak¬

tadırlar.Yani, Kürdistan'daki

ulusal demokratik muhalefe¬

ti 12 Eylül'ün en barbar ve

baskıcı yöntemleri durdura-

mamıştır." Köy

Koruyuculuğu" politikası

iflas etmiş, milyarlar harcana¬

rak eğitilip Kürditan'a gönde¬

rilen özel Kontr-gerilla Tim¬

leri bekleneni verememiştir.

Ve bugün atanan Sömürge

Genel Valisinin de yalnız

başına çok şey

başaramayacağını faşist devlet

de biliyor. Bu nedenle uzun

araştırmalar sonunda bir

sömürge için gerekli olan

diğer korumları da oluşturma¬

ya çalışmakta ve yan önlem¬

ler almaktadır. Bunlardan

bazıları şunlardır:

* Özel eğitilmiş seçkin insan¬

lardan oluşan paralı sömürge

ordusunu kurmak. Mevcut

polis, Kontr-gerilla ve askeri

birliklerin devlete güven ver¬

miş insanları yüksek maaşla

bu orduda görevlendirilecek.

* "Teröre karşı terörle müca¬

dele etmek" adı altında direkt

kitle katliamlarına girişme

planları yapılıyor. Nitekim

Tunceli'de 12-13 Temmuz

günleri yaşanan olay böylesi

program ve planların bir ön

provası niteliğindeydi.

:;" Buna palel olarak, "Devle¬

te Karşı" ve "Devlet yanlısı"

köyler diye listeler tutuluyor.

Gelecekte kitle katliamları¬

nı meşru kılmak için, ön açık¬

lamalar yapılmaya başlandı.

Şimdiye kadar Kürdistan'da

gelişen olayları "eşkıyalık",

"çapulculuk" olarak nitelen¬

dirip değerlendirenler, gerilla

savaşından bahsetmeye başla¬

dılar. Yine şimdiye kadar

"dışardan sızan teröristler¬

den" sözedenler, bugün "bun¬

lar, gece eşkiya, gündüz tarla¬

da köylüdür," demeye başla¬

dılar. Hiç bir zaman Kürdis¬

tan halkına güvenmeyen

sömürgeci Türk devleti, artık

resmen genelge yollayarak

Doğu ve Güneydoğu (Kürdis¬

tan) doğumlu erlere kritik

noktalarda nöbet tuturulma-

masını emretmeye başladı.

Aslında geçmişten beri Kür¬

distan'da bu uygulamalar

mevcuttu. Bugün, bu uygula¬

malara resmiyet kazandırıla¬

rak, işlerin daha derli toplu,

daha biliçli yapılması amaçla¬

nıyor. Bu işe resmiyet kazan¬

dırmadan, işler yoluna soku-

lamıyordu. "gizlidir", "çok

gizlidir" başlıklarıyla yayın¬

lanan genelgeler bir müddet

sonra işlemez oluyor veya

kamuoyu önünde açığa çıkın¬

ca daha bir ters tepki ile kar¬

şılanıyordu. Gizliliğine önem

verilen Kontr-gerilla iyi

eğitilmiş olmasına rağmen,

sonuç alıcı başarılar

sağlıyamıyordu. Bu nedenle,

yukarıda saydığımız ek

önlemlerle birlikte,

sömürgeciliği, yasal zemine

oturtma ihtiyacı duyuldu ve

uygulamaya sokuldu.

Kürdistan sorunu,

bağımsız ve özgür

Kürdistan'ın

kurulmasıyla çözümlenir

Sömürgeci faşist yönetim bu

uygulamalarıyla sonuç alacak

mı? Geçmişe baktığımızda,

Kürdistan halkı bu tür uygu¬

lamalara çok kez, değişik

biçimlerde maruz kalmıştır.

Fakat buna rağmen, Kürdis¬

tan sorunu, bugün, daha bir

diri ve Kürt halkı daha bir

örgütlüdür. Her dönemde

geçici yenilgiler alınmışsa da,

ulusal demokratik muhalefet

kendisini toparlamış, yeniden

mücadele alanında boy ver¬

miştir. Gelişen mücadeleyi 25

Eylül 1935'te çıkarılan "Tun¬

celi Vilayetinin idaresi Hak¬

kındaki Yasa" ve bu yasayla

bölgeye vali ve komutan ola¬

rak atanan "Umumi Müfet¬

tişler" durduramadı. O

dönemde çıkarılan "Zorunlu

Iskan Yasaları" sorunu çöze¬

medi.

Hemen hemen her on yılda

bir, yapılan askeri müdahale¬

ler, Kürdistan sorununu, gün¬

demin birinci maddesine

oturttular. Sürgün yasaları

yenilendi, Kürdistan'ın tüm

köylerinin isimleri

değiştirildi, "Türkçeden baş¬

ka dil" konuşulması yasaklan¬

dı; tekniğin sunduğu tüm ola¬

naklarla asimilasyon ve yok

etme politikası uygulandı.

Varılan noktada sömürgeci

devlet, tabu olarak gördüğü

Kürdistan sorununu açık tar¬

tışmaya açmak zorunda kaldı.

Tarih, zaman çarkının ezi¬

len ve sömürülen halklardan

yana döndüğünü açıkça gös¬

termektedir. Bölge valiliği

uygulaması, Kürdistan'a

yönelik ilk uygulama

olmadığı gibi, Kozakçıoğlu da

atanan ilk bölge valisi değildir.

Ama Kürdistan'a atanan son

sömürge valisi olabilir, olma¬

lıdır.

Sömürgeci Türk devletinin,

daha organizeli çalışma pro¬

gramları yaparak işe

koyulduğu ve bir anlamda,

acizliğinin açık ifadesi olan bu

uygulamaların, sonun başlan¬

gıcı olabilmesi için, Kürdis¬

tan'lı ilerici-devrimci güçlere

büyük görevler düşmektedir.

Maskesi düşen sömürgecilik,

dünya kamuoyunda teşhir

edilmeli. Sömürgeci Türk

devletinin tüm uygulamaları¬

na karşı, daha uyanık davra-

nılmalı; Onun daha organizeli

saldırılarına karşı, örgütlü

mücadeleyi daha bir geliştir¬

meli ve örgütler arası dayanış¬

mayı pekiştirmeliyiz. Birlikte

yürütülecek mücadele

sömürgeciliğin sonunu kaçı¬

nılmaz kılacak; bağımsız ve

özgür bir Kürdistan'ın kurul¬

masını sağlıyacaktır.

HEVİYA GEL

BIXWİNE Û BİDE XWENDIN!



KADIN ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ

Alman proletcryasının yet¬

kin önderlerinden biri olan

Clara Zetkin, daha Sovyet

devriminin ilk yıllarında,

uluslararasi kadın hareketinin

örgütlenmesinin

gerekliliğinden söz ediyordu.

Büyük devrimci, sosyalist

Clara Zetkine göre; kadınlar,

kapitalist toplumda insafsızca

sömürülmekteydiler. Kadın¬

lar hem kapitalizmin, hem de

kendi evlerinin kölesidilcr.

Erkeklerin nisbeten sahip

oldukları birçok doğal haktan

mahrumdular. Seçme, seçilme

hakları yoktu. Çok düşük

ücretlerle çalıştırılmaktaydı¬

lar. Kapitalizm, aile düzenini

yok etmişti. Çocuklar, çok

küçük yaşlarda, karın

tokluğuna, maden ocakların¬

da çalıştırılmaktaydılar. Gen¬

cecik kızlar, günde 18 saatin

üzerinde çalıştırılıyordular.

Kısacası erkek ve kadın işçiler,

işçi olduklarından dolayı

sömürülmekteydiler. Erkek

işçilerden daha farklı olarak;

kadınlar, evde de, evin tüm

işlerini ve çocukların bakımı¬

nı yapıyorlardı. Bugünde

kapitalist sömürü altındaki

kadınların durumu aynıdır.

Kadınlara özgü bu ve buna

benzer birçok sorun, kadınla¬

rın uluslararası dayanışmasını

ve onların özgül örgütlenme¬

lerini gerektirmekteydi. Cla¬

ra Zetkin, işçi partilerinde,

kadınlar için özel çalışmalar

yapan, parti seksiyonlarının

oluşturulmasından yana idi.

Kendi ülkesinde barınma

koşullarının olmadığı zaman¬

larda, Sovyetler'de kalmıştı.

Sovyet devriminin ilk yılların¬

da Clara, yine orada bulun¬

muş ve uluslararası kadın

hareketi ve işçi sınıfı partisinin

kadınlara yönelik çalışmaları

hakkındaki düşüncelerini

Lenin'e açmış, onunla fikir

alış-verişinde bulunmuştu.

Böyle bir sohbet esnasında.

Clara Zetkin, Alman işçi Par¬

tisi içindeki çok iyi ve değerli

yoldaşlardan birçoğunun,

kadın hareketini örgütlemek

ve ona devrimci bir yön ver

mek amacıyla, kadınlar arasın¬

da özel çalışma yürütecek,

"parti seksiyonlarının" kurul¬

masına karşı çıktıklarını

belirtti. ( Anılar, Clara Zet-

kin'in Not Defterlerinden

sayfa 72-73)

Clara'nın yoldaşlarına göre,

komünist partiler, ilke olarak

kadıların erkeklerle tam

eşitliğini tanıdığından, erkek¬

lere yönelik nasıl örgütsel

çalışma yapılıyorsa, kadınlara

yönelik de aynı örgütsel çalış¬

ma yapılmalıydı.Oysa kadın,

erkekten farklı konumdaydı.

Clara'nın yoldaşları cins

sömürüsünü kulakardı etmiş¬

lerdi. Toplumda ikinci sınıf

vatandaş işlemi gören bir cins

olduğundan, ona özel yaklaş¬

ma ve onu mücadeleye çek¬

mede, onun özgül sorunların¬

dan hareket etmek gereki¬

yordu.

Lenin, Alman yoldaşların

bu "mutlak eşitlikçi" ve ilke¬

lerde "dogmatik" tutumları¬

nı eleştiriyor ve şöyle diyor¬

du:

"Niçin hiç bir yerde, Sov¬

yet Rusya'da bile erkekler

kadar, kadın parti üyeleri¬

miz yok? Niçin bu kadar az

kadın sendikalı işçi var? Bu

olgular düşünmeyi gerekti¬

rir. Büyük kadın kitleleri

içinde çalışmamız için özel

organizmalara sahip olmak

zorunluluğu olgusunu

inkar etmek, komünist işçi

partisinden sevgili dostları¬

mızın radikaliğinin ve ilke¬

lerde sarsılmazlığının, gös¬

tergelerinden biridir." (Age,

s.72-73)

Clara, ayrıca uluslararası

kadınlar kongresini gerçekleş¬

tirme yolundaki düşünceleri¬

ni de Lenin'e açtı. Lenin, Cla¬

ra'nın bu düşüncelerini onay¬

ladı ve bu konuda:

"Bu kongre, en geniş

kadın kitlelerini ve özellikle

ne olursa olsun, mesleksel

bir faaliyeti olan kadınları,

sanayi işçileri, ev kadınları,

ögretmen-memur kadınları

davamıza kazanmamızı

sağlayacaktır. Bu iyi, çok iyi

olur. durumu düşünün.

Önemli ekonomik savaşım¬

lar ya da politik grevler anın¬

da, kadın kitlelerinin bilin¬

çli bir başkaldırısı, devrimci

proleteryaya ne kadar büyük

bir güç katar " diyordu. (Age

s. 80)

Clara hemen çalışmalarına

başlar. Değişik ülkelerdeki

komünist kadınlarla ilişkiye

geçer. Ne yazık ki, henüz bazı

komünist kadınlar böyle bir

örgütlenmenin gerekliliğini

kavrayamamışlardı. Clara

Zetkin'in bu girişimleri,

o'nun tüm istek ve çabalarına

rağmen sonuç vermez. Lenin

bu duruma çok üzülür. Ve

şöyle der:

"Bu yoldaşlar, geniş kadın

kitlelerine, yeni ve en yeni

perspektifleri açma, böylece

onları proleteryanın devrim¬

ci savaşımına katmanın en

mükemmel olanağını kaçır¬

dılar. Böylesi elverişli bir fır¬

satın yeniden ortaya çıkıp

çıkmayacağını kim bilir."

Lenin, bu fırsatın kaçırılma¬

sına üzülür. Fakat Clara Zet¬

kin'in bu istek ve düşünceleri

daha sonra gerçekleşir.

1945 Yılından bu yana,

uluslararası Dünya Kadın

kongreleri yapılmaktadır.

Kongrelere komünist olma¬

yan kadın örgütleri de temsil¬

ci yollayabilmektedir. Başlan¬

gıçtan bu yana bu kongreler¬

de sosyalist kadınlar etkinlik

göstermişlerdir. Barış, silahsız¬

lanma, çocuk korunması ve

kadın hakları alanlarında bir¬

çok olumlu kararlar alınmış

ve kamuoyu yaratılmıştır.

Bugün dünyanın dört bir

yanından gelip bu kongrelere

katılan kadın delegeler, 8 Mart

Uluslararası Kadınlar Günü¬

nü mücadeleye kazandıran ve

uluslararası kadın hareketini

oluşturma çabalarını gösteren

büyük devrimci Clara Zet-

kin'i saygı ile anıyor. Aşağıda

şimdiye kadar yapıla gelen

önemli dünya kadın kongre

veye konferanslarının bir

bilançosunu sunuyoruz:

1945: Uluslararsı Kadın

Kongresi, Paris'ta toplandı.

181 örgütü ve 41 ülkeyi tem¬

sil eden 850 delege; kadın ve

çocukların ekonomik, sosyal,

hukuksal problemlerini ele

aldı, tartıştı. Aynı yıl 1 Ara¬

lıkta, Dünya Demokratik

Kadın Örgütü kuruldu. Fran¬

sız Muhalefet Hareketinden,

Evgenie Cottan bu örgütün

ilk başkanıydı.

1948: Dünya Demokratik

Kadın Örgütünün 51 ülkede

örgütleri oluştu. Örgüt ikin¬

ci kongresinde Barış Manifes¬

tosunu karar altına aldı. Ayrı¬

ca çalışma yasasının kadınlar

lehine düzenlenmesi, kadınla¬

ra eşit iş, eşit ücret ve daha iyi

çalışma koşulları istedi.

1953: Kopenhag'da yapılan

Dünya Kadınlar Kongresine

67 ülke katıldı. Sonuçta kadın

haklarını içeren bir Deklaras¬

yon ile Dünya kadınlarına

yönelik bir çağrı yayınlandı.

1955: Lozan'da yapılan

Dünya Analar Kongresinde

sağlık sorunlarını içeren bir

Manifesto, bir Deklarasyon

ile çocukların korunmasını

içeren bir başka Deklarasyon

kabul edildi.

1958: Dünya Demokratik

Kadın Örgütününün 4. Kon¬

gresi Viyana'da yapıldı. Kon¬

greye 67 ülke temsilci yolladı.

Diğer örgütlerle ilişkileri geliş¬

tirmek ve kolaylaştırmak için

yeni bir tüzük kabul edildi.

1960: Uluslararası Kadın

Gününün 50. yıl jübilesi dola¬

yısıyla Kopenhag'da

"KADINLAR, DUN

BUGÜN YARIN" parolası

altında büyük bir toplantı

yapıldı.

1960: 123 Ülkeden kadın

temsilciler, Moskova'da yapı¬

lan Dünya Demokratik Kadın

Örgütü Kongresine katılır.

Kongre tüm dünya kadınları¬

na ve analara yönelik bir

çağrıda bulunur.

1966: Dünya Kadın Konfe¬

ransı, 60 ülkeden katılan dele¬

gelerle Stockholm'de toplan¬

dı. Konferans Dünya çocukla¬

rının sorunlarını ele aldı ve

Devamı sayfa 12 'de



KÜRDİSTAN'DA
KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ

TARIMDA KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ VE KÖYLÜLÜK (2)

TİCARİ TARIMIN BÜYÜMESİ

Tarımda kapitalizmin gelişmesiyle bir¬

likte, ticari tarım alanı genişler. Ekim

alanları farklılaşır. Pazar için üretim

artar. Ve ticari tarım, uzmanlaşma biçi¬

minde kendisini gösterir. Ancak ticari

tarımın büyümesinde, bu olguları, yerli

yerine oturtmak büyük önem taşır.

Örneğin tarım alanının kullanılışında

meydana gelen değişmeler, önemlidir.

Ama bazı akıl fukaralarının yaptığı gibi

toplam ekili alanlara ilişkin verileri esas

alarak, ticari tarımdaki büyümenin

boyutlarını tesbit etmenin olanağı

yoktur.

Sorunu daha somutlaştırmak için,

tarım alanının kulanılışında meydana

gelen değişmelere bakalım: (çizelge-11)

Görüldüğü gibi (çizelge-11 de), tahıl

ekim alanları eksilirken, sınai ve yem bit¬

kilerinin, baklagiller ve sebzelerin

üretildiği alanlar hızla genişliyor. Ayrı¬

ca buna, çizelgede gösterilmeyen meyve

üretim alanlarındaki artışı da eklemek

gerekiyor.Fakat bütün bunlara rağmen

sözkonusu veriler, ticari tarımdaki ger¬

çek büyümeyi ifade etmeye yetmiyor.

Çünkü çizelge-11 deki veriler, tarımsal

üretim alanlarına ilişkin toplam veriler¬

dir. Toplam veriler ise, tarımdaki uzman¬

laşmayı gizler ve farklı ekim alanlarının

özel niteliklerini ortadan kaldırır. Diğer

bir deyimle, kapitalizmin, bir bölgede,

kırsal iktisadın bir yönünü, başka bir böl¬

gede ise, diğer bir yönünü kendisine tabi

kılıp geliştirmesi olayını gözlerden uzak¬

laştırır. (1) Örneğin, 151.492 hektar olan

sınayi bitki alanının yarısı Kürdistan'ın

sadece 5 ilinde, yem bitkilerinin ekildiği

alanın yaklaşık dörtte üçü Erzurum,

Kars, Van, Ağrı ve Muş illerinde, bakla¬

giller için kullanılan alanın üçte ikisi

Antep, Maraş, Mardin ve Urfa'da işleni¬

yor. Ve sadece bu bile, sözünü ettiğimiz

yaklaşımın isabetsizliğini sergilemeye

Çizelge-11

yetiyor.

Kaldi ki, çizelge 11 'e bağlı kalarak

yaptığımız bu basit sınıflandırma, ticari

tarımdaki büyümenin boyutlarını tam

olarak kavramamıza yetmiyor. Çünkü

tarımın bu belirgin özelliği, ticari tarımın

büyümesinde, çeşitli biçimlerde kendisi¬

ni gösterir. Örneğin, "yalnızca bir

durumda bir pazar ürününde uzmanla¬

şırken, bir başka durumda, bir başka

pazar ürününde uzmanlaşır, tarımın

bütün diğer yönleri bu baş ürüne (yani

pazara) uydurulur." (2) Kısaca belirtmek

gerekirse, ticari tarım biçimleri, sadece

farklı bölgelere göre değil, değişik illere,

hatta çiftliklere göre değişiyor. Bu neden¬

le, ticari tarımdaki büyümenin boyutla¬

rını tesbite çalışırken, tarım alanının

kulanışına ait toplam verilere değil, farklı

ekim alanlarının özelliklerini ve baş ürü¬

nü esas alan verilere bakmak gerekiyor.

(çizelge. 12)

Kürdistan"da tarım alanının kullanılışına göre dağılımı (hektar)

Yıl. Tahıl Baklagil. Sınai Bit. Yağ. Ton. Yum. Bit. Yem Bit.

1970 3.219.012 170.688 79.997 3.878 38.949

1980 3.077.568 263.194 151.492 18.504 38.476

53.566

82.561

Sebzelik

100.915

112.258

1- Rakamlar, 19 ilin toplamını gçsteriyor.

2- Çizelgenin hazırlanmasında, Y. Ansiklopedisi, DİE ilgili yıllar Tarımsal Yapı ve Üretim İsta¬

tistiklerinden yararlanıldı.



Çizelge-12

Baş Ürüne göre ana ürünlerin üretim miktarları (Ton)

Kürdistan

l.Böl.Ort.

2.Böl.Ort.

3.Böl.0rt. (.

4.Böl.0rt.

Buğday

146.242

310.815

.1111.187

104.175

Arpa

52.629

78.793

32.773

24.465

Baklagil

17.212

24.837

2.604

8.037

Yum. Bitkisi San. Bit. Özüm (.) Sebzeler

68.586

41.411

13.871

5.886

149.259

33.392

64.051

7.454

37.370 49.132

268.927 221.218

3.789 29.149

16.409 35.131

(.) Üzüm, ikinci bölgenin bazı illerinde baş ürün olduğu için alındı.

(..) Üçüncü bölgede ortalama baş ürünü, 150.583 ton yıllık ortalama üretimle süt oluşturuyor.

Süt üretimine atrıca değineceğiz.

1-Veriler, 1978-1979-1980 ortalamaları olup Kürdistan"m 19 ilini kapsıyor. Ancak bazı ürünlere

ait veriler, sadece 1980 yılına aittir.

2- Bölgeler, çizelgedeki sıraya göre 5,5,3,6 ili kapsıyor.

3- Çizelge, Y. Ansiklopedisi, DÎE ilgili yıllar Tarımsal Yapı ve üretim İstatistiklerinden yarar¬

lanılarak hazırlandı.

Baş ürünü esas alan ve fakat diğer ana

ürünleri de dikkatle gözönünde bulun¬

duran çizelge 12'deki sınıflandırmanın

göstergelerine bakıldiğında, Kürdistan'da

temel tarımsal bir ürün olan ve ekim ala¬

nı itibariyle en geniş alanı kapsayan

buğday, yıllık ortalama üretim miktarı¬

na göre sadece dördüncü bölgede baş

ürün birinci, ikinci ve üçüncü bölgeler¬

de ise, ikincil ürün durumundadır. Buna

karşın, birinci bölgede 146.336 tonluk

yıllık ortalama üretimle sanayi bitkile¬

rinden şeker pancarı, ikinci bölgede

üzüm ve değişik sebze türleri ve üçüncü

bölgede de süt üretimi baş sırayı alıyor¬

lar. Ancak ikinci bölgeye ilişkin bir nok¬

tayı açıklığa kavuşturmakta yarar var.

Çizelgede de görüldüğü gibi bu bölgede,

ortalama miktar itibariyle buğday üreti¬

mi, bölgenin diğer ürünlerinin ayrı ayrı

miktarlarından fazla görünüyor. Fakat

gerçekte durum çok daha değişik. Söz-

konusu bu bölge, bir bakıma önemli bir

buğday üretim alanı olmakla birlikte,

bölge kapsamına alınan illerin bazıların¬

da sebze üretimi ve diğer bazılarında

üzüm ve bunun yanı sıra çizelgede gös¬

terilmeyen kaysı, Antepfıstığı vb. mey¬

veler baş ürün durumundadır. Ve bölge¬

nin toplam sebze ve meyve üretimi orta¬

laması, yine bu bölgede üretilen toplam

tahıl miktarının yaklaşık iki katıdır.

Meyvelerde özellikle üzümün seçilmesi¬

nin önemli bir nedeni de, onun içki sana¬

yinde kullanılan temel bir ürün olması¬

dır. Avrıca birinci ve ikinci bölgede yum¬

ru bitkilerin, üçüncü bölgede yine şeker

pancarının, yıllık ortalama tarımsal üre¬

tim içinde önemli yer tuttuklarını, aynı

çizelgede de görmek mümkündür.

Diğer vandan çizelge 12, tartışma

konumuza büyük ölçüde ışık tutmakla

birlikte, Kürditan'daki ticari tarımın

büyüme hızını, tam anlamıyla yansıtmı¬

yor. Bu bakımdan, ticari tarımın büyü¬

me hızını tespit etmek, başka bir ifadey¬

le konumuzun nirengi noktalarını yaka¬

layabilmek için, bir kez daha çizelge

4'ün sergilediği sonuçları anımsamak

gerekir. Hem bu, ticari tarımdaki

uzmanlaşma olayını daha iyi kavrama¬

mız için de gereklidir. Ticari tarımın

büyüme hızı, uzmanlaşma olayının özü¬

nü açıklar.

Artış oarnı itibariyle baş ürün esasına

göre Kürdistan illerinin (18 il) 5 ayrı grup

halinde incelendiği çizelge 4'te, 1950

1980 yılları arasında temel tarımsal ürün¬

ler olan buğday ve arpa ortalama olarak,

sırasıyla %46.9, %35.6 oranında bir artış

gösterirken; aynı yıllar arasında A gru¬

bu illerinde baş ürün olan yumru bitkisi

soğan %287.8, B grubu illerinde yine

diğer bir yumru bitkisi olan patates

%332.8, C grubu illerinde şeker panca¬

rı %446.9 ve D grubu illerinde de pamuk

%45.1 oranında çok yüksek artışlar gös¬

teriyorlar. Ve temel bir ürün olan

buğday, ancak E grubu illerinde %32.1'

lık bir artışla baş ürün olabiliyor, (bak.

çizelge-4) Toplam ekili alanlar bakımın¬

dan "kuru ziraatın egemen olduğu ülke¬

miz trımında, elde ettiğimiz bu verileri

küçümsemek, ya da sözkonusu verilerin

yansıttığı uzmanlaşmayı görmezlikten

gelmek mümkün değildir.

Ticari tarımın gelişmesinde

hayvancılığın yeri

Tarımımızda kapitalizmin gelişmesin¬

de, hayvancılık, önemli bir yere sahip¬

tir. Çünkü hayvancılık, hayvansal ürün¬

ler ve özellikle süt üreticiliği, sermaye

nin tarıma girişini teşvik eden önemli

alanlardan biridir.Ancak hayvancılık

sektörünün çekiciliğine, bu alandaki

azgın sömürüye ve değişmelere rağmen,

bu konuda, yaşamın gerçeklerine karşı

"direnenler", soyut ve kof iddialarda

bulunanlar var. Örneğin A. Taş'ın, şu

"tespiti", bu bakımdan ilginçtir:

"Kürdistan'da hayvancılık potansiye¬

li oldukça büyüktür. Ancak hayvancılık

atadan kalma ilkel yöntemlerle yapıl¬

maktan henüz kurtulamamış. Hayvan¬

ların beslenmesi, barınması, hastalıklar¬

dan korunma ve tedavisi eski (yani "ata¬

dan kalma"- H.G.) usullere göre yapılı¬

yor."

"Kürdistan'da süt, peynir ve yağ üre¬

timi geleneksel yöntemlere göre ve aile

ekonomisi çerçevesinde yapılıyor. Aile¬

ler, esas olarak kendi geçimlerini

sağlamak düşüncesiyle hayvan besledik¬

lerinden süt satışına yönelmiş değiller.

Kapitalist nitelikte süt üretimi amacına

dayalı hayvan besiciliğinin toplam hay¬

vancılık içerisinde kapsadığı pay olduk¬

ça düşüktür." (3)

A. TAşın döktüğü incilerin haddi hesa¬

bı yok. Bunun için yukarıya

aktardığımız pasajlarla yetiniyoruz. Kal¬

dı ki, amacımız A. Taş ve onun gibileri¬

nin, döktükleri incileri ayıklamak değil,

kapitalist karakter kazanan bu alandaki

değişmeleri bilince çıkarmaktır. Zaten

bu, A. Taş'ın çarpıtmalarını

kendiliğinden açığa çıkaracaktır. Bu

nedenle, A. Taş'ın "belirlemeleri" ni

aklımızda tutarak, ticari tarımın büyü¬

mesinde hayvansal üretimin rolünü ve

işlevini kavramaya çalışacağız.

Bilindiği gibi tarımda kapitalizmin

gelişmesine bağlı olarak, gübre için çif¬

tlik hayvancılığından, süt ve süt ürünle-



ri için çiftlik hayvancılığına doğru belir¬

gin bir geçiş olur. Ve bunun sonucu ola¬

rak, büyükbaş hayvan yetiştiriliciligi

gelişir; süt üretimi artar, yem bitkilerin

üretimi ve hayvansal ürünlerin teknik

işlenmesi önem kazanır. (4) Kısaca tica¬

ri çiftlik hayvancılığı egemen hale gelir.

İşte Kürdistan'da hayvancılık sektörüne

damgasını vuran böyle bir süreçtir.

Bunu, yetiştirilen hayvan cinslerine göre

süt üretimindeki artışta görmek müm¬

kündür: (çizelge 13)

Çizelge 13'teki verilerin sergilediği

sonuçlan irdelemeden önce,

hayvancılığın gelişimini derinden etkile¬

yen ağır sömürüyü ve özellikle merala¬

rın tahribi olayına parmak basmak gere¬

kir. Çünkü çizelge 13'te, süt üretimine

esas alınan yıllar, aynı zamanda Kürdis¬

tan'da sömürünün yoğunlaştığı ve daha

da önemlisi meraların hunharca tahrip

edildiği yıllardır. Ve bu durumun,

hayvancılığın gelişimini, hayvansal ürün¬

lerin artışını etkilemesi, hatta bir yönüy¬

le üretim artış hızını geriye çekmesi kaçı¬

nılmazdır. 1950-1970 Yılları arasında

Türkiye (Kürdistan dahil) de, hayvansal

ürünlerin, toplam tarımsal ürünler için¬

deki payının % 7 oranında düşmesi, bu

bakımdan somut bir örnektir. (5) Ve

bunda belirleyici olan, meraların aşırı

derecede tahrip edilmesi ve yem üretimi,

besicilik vb. alanlardaki değişimin bunu

karşılayabilecek düzeyde bir gelişme gös-

termemesidir. Kaldı ki, yine bu yıllarda

Kürdistan'da meraların tahribi çok daha

yoğun olmuştur.

İşte çizelge-13 ü, herşeyden önce bu

bağlamda ele almak gerekir. Çünkü 1960-

1970 yılları arasında, Kürdistan'daki süt

üretiminde ciddi bir artışın görülmeme¬

sinin asıl nedeni budur. Yani hayvan

yetiştiriciliğinde değişik türlerin denen¬

mesi, yem üretimi ve besicilik alanında¬

ki gelişme, meraların aşırı tahribi ve

sömürünün ters yönde işleyen etkisini

kıramamış ya da aşamamıştır. Ancak bu

yıllar arasında, süt üretiminin çok sınır¬

lı bir artış göstermesi bile, Kürdistan'da

gübre için çiftlik hayvancılığından süt

ürünleri için çiftlik hayvancılığına yavaş

da olsa belli bir geçişin olduğu anlamına

gelir. Aksi halde toplam süt üretiminde

aşırı bir düşüşün olması gerekirdi.

1970 ve 1980 yıllarını kapsayan döne¬

me gelince, bu dönem, çok daha ileri bir

değişmeye sahne oluyor. Öyleki, hızını

kabetmeden devam eden meraların tah¬

ribine ve derinleşen sömürüye karşın

ticari çiftlik hayvancılığına kaydettiği

gelişme, üretimi doğrudan doğruya düşü¬

ren sözkonusu faktörleri dengelemekle

kalmıyor; değişim sürecine damgasını

Çizelge-13

Kürdistan"da hayvan cinslerine ve yıllara göre süt üretimi (Ton)

Hay. Cin. Gö. Sût Üretimi

Kılkeçisi sütü

Koyun sütü

inek sütü

Top. Üretim

1960 (.) 1970 (

232.605 (.

242.592

654.449

1.189.119

197.090(.

276.820

745.425

1.298.867

1980

I 252.545

382.295

1.214.965

2.071.620

(.) Veriler 17 ildeki toplam üretimi gösteriyor.

(..) Kılkeçisi süt üretimine ilişkin rakamlar, 16 ile aittir.

1- Çizelge, Y. Ansiklopedisi, DİE ilgili yıllar Tarımsal Yapı ve

Üretim İstatistiklerinden yararlanılarak hazırlandı.

vuruyor. Toplam süt üretimindeki yak¬

laşık bir milyon tonluk artışın gözlenme¬

si de, bir bakıma bunu gösteriyor. Hem

çizelge 13'te toplam süt üretiminin esas

alınması, bu alandaki uzmanlaşmayı da

gizliyor. Örneğin, 1970 ve 1980 yılları

arasında toplam süt üretimindeki artışın

%85,2 'sini, sadece Erzurum, Kars, Ağrı,

Van, Muş ve Elazığ illerinin toplam üre¬

tim artışı oluşturuyor, süt üretiminin

özellikle bu bölgelerde yoğunlaşması ise,

bir rastlantı değildir. Ayrıca bunu, bu

illerin birçoğunun öteden beri geniş bir

hayvan potansiyeline sahip olmuş olma¬

larıyla da izah etmek olanaksızdır. Çün¬

kü süt üretimindeki bu hızlı artış, her¬

şeyden önce modern hayvan

yetiştiriciliğinde görülen gelişmenin bir

ürünüdür. Bunu, bu illerde yoğun bir

biçimde üretilen yem bitkilerinin yanı-

sıra şeker pancarı üretimindeki

yoğunlaşmada da görmek mümkündür.

Ayrıca Kürdistan'da üretilen toplam

şeker pancarının %61'nin yine bu 6 ilde

üretitilmesi de tesadüfi değildir. Tam ter¬

sine besicilik, özellikle büyükbaş hayvan

besiciliği ve ticari çiftlik

hayvancılığındaki uzmanlaşma olayı ile

doğrudan bağlantılıdır. (6) Çünkü şeker

pancarı küspesi, büyükbaş hayvan

besiciliğinde, diğer yem bitkileri yanın¬

da önemli bir yer tutuyor. Ve biri,

diğerini doğrudan etkiliyor, ya da gelişi¬

mini teşvik ediyor. Örneğin sözünü

ettiğimiz 6 il arasında bulunan Elazığ,

1960'lara kadar, genel olarak hayvan

yetiştiriciliği ve özel olarak hayvansal

ürünlerin üretimi ve teknik işlenmesi

bakımından, Kürdistan'ın geri illerinden

biriydi. 1960'lardan sonra bu ildeki şeker

pancarı üretiminde görülen hızlı artışla

birlikte, büyükbaş hayvan besiciliği de

hızla gelişti; 1981-85 yılları arasında

modern besi ahırı sayısı 4.000'e ulaştı.

Yapılan araştırmaya göre sözkonusu

ahırların herbirinde, 100 ve 100'ü aşkın

sığır besleniyor. (7)

Diğer yandan, daha önce belirttiğimiz

gibi, gübre için çiftlik hayvancılığından

süt ürünleri için çiftlik hayvancılığına

geçişin bir başka göstergesi de, büyükbaş

hayvan yetiştiriciliğindeki gelişmedir. Ki

bu gelişmeyi, yine çizelge 13'ün verile¬

rinde görmek mümkündür. Örneğin kıl-

keçi sütü üretiminde, 1960-80 yılları ara¬

sında %8.5'lik bir artış olurken; aynı

yıllar arasında koyun sütü üretiminde

%57.5 ve inek sütü üretiminde %85.6 gibi

büyük artışlar görülüyor. Bu da, büyük¬

baş hayvan besiciliğinin, süt ve süt ürün¬

leri için çiftlik hayvancılığına geçişin

belirleyici dinamiği olduğunu bütün

çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Kaldı ki

sözkonusu veriler, bu alandaki gelişme¬

nin hızını ve dinamiklerinin gücünü tam

olarak yansıtmıyor. Çünkü çok daha

yüksek bir hızla tahrip edilen meralar,

toplam süt üretimindeki artış hızını

modern çiftlikler aleyhine düşürüyor,

üertim artışını belirleyen dinamiklerin

gerçek boyutlarını gizliyor. Ne var ki bu

bulgular bile, Kürdistan'da "hayvancı¬

lığın atadan kalma ilkel yöntemlerle

yapıldı gına, hayvansal ürünler üreti¬

minde " aile ekonomisi çerçevesinde"

kalındığına ilişkin iddiaları yerle bir edi¬

yor; ülkede kapitalizm- öncesi döneme

tekabül eden gübre için çiftlik

hayvancılığından süt, süt ürünleri ve et

üretimi için çiftlik hayvancılığına belir¬

gin bir geçişin olduğunu sergilemeye

yetiyor. Kuşkusuz bütün bunlar, mera

hayvancılığının tümüyle ortadan kalktığı

anlamına gelmiyor. Pazar için üretim

içindeki payının düşüklüğüne rağmen,

mera hayvancılığı, henüz Kürdistan'da

yaygındır.

Ayrıca ticari çiftlik hayvancılığının

gelişmesinde, hayvansal ürünlerin teknik

işlenmesi ve çapı da önemlidir. "Çünkü

bu, girişimci çiftlik haline dönüşen ve

gelenekle bağlarını koparan tarımda,

tam bir devrim olduğunun kanıtıdır."

(8) Bu nedenle, öncelikle peynir yapımı,

yağ ve et üretimi sanayinin çapına bak¬

mak gerekir: (çizelge-14)
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Çizelge 14'te görüldüğü gibi, hayvan¬

sal ürünlerin işlenmesi ve üretimi, Kür¬

distan'da temel ve yaygın bir sanayi hali¬

ne gelmiştir. Kaldı ki bu verilere, yine bu

alanda üretim faaliyeti içinde bulunan ve

fakat çizelge 14'de dahil edilmeyen DESI-

YAB'ın bazı şirketlerini, hayvansal ürün¬

lerin işlendiği bazı Devlet Üretme Çiflik-

lerini ve ülkede son derece yaygın olan

mandıracılığı da eklemek gerekir.

Kuşkusuz sözkonusu işletmelerde üre¬

tilen, süt tozu,- tulum, lor, kaşar, grav¬

yer, çeçil, otlu, telleme vb.- peynir tür¬

leri, tereyağı, et, sucuk, salam, salamu¬

ra, deri, yün ipliği vb. ürünlerin üretim

miktarları da önemlidir. Ve buna ilişkin

istatistiki veriler, elimizde yoktur. Ancak

üretilen ürünlerin iç pazarın ( Kürdis¬

tan'ın) ihtiyaçlarını karşılamakla kalma¬

yıp dış pazarlarda da pazarlanmasına,

ülkeyi boydan boya etkisi altına alan

sanayi işletmelerinin yaygınlığına baka¬

rak, bu alandaki sanai üretimin çapı hak¬

kında belli bir fikir edinmek mümkün¬

dür. Hemen belirtelim ki, bazı süt fabri¬

kaları ve et kombinalarının, düşük üre¬

tim kapasitesiyle çalıştığı; dolayısıyla

hayvansal ürünler üretimindeki yaygın

işletmeciliğin gelişmenin ölçütü

sayılamayacağı söylenebilir. Ve özellik¬

le Kürdistan'daki kapitalist gelişme süre¬

cini geri çekmek için kendilerini zorla¬

yanların dayandıkları tezlerden biri de

budur. Oysa bu ve benzeri yaklaşımlar¬

da isabet yok. Çünkü herşeyden önce

mevcutlar içinde, sözkosu işletmelerin

sayıları oldukça sınırlıdır, ikincisi ve

daha önemlisi, böylesi işletmelerin

bulunduklari yörelerde, zaten hayvancı¬

lık genel olarak geri ve ilk madde üreti¬

mi düşüktür. Kaldı ki, sermayenin bu

alanlara kadar uzanması bile, bir bakıma,

süreci geri çekmek istiyen baylarımızın

"tez"lerini yadsıyor. Çünkü Kürdis¬

tan'ın en ücra köşelerindeki "ilkel" hay¬

van yetiştiriciliğine dayalı çiftlikleri kapi¬

talist sömürü ağı içine alan sermaye, ya

küçük üreticiyi kendisine bağımlı kılı¬

yor, ya da belirli kalitede ürün talep ede¬

rek onu pazar dışına, aracı ve tefecinin

kucağına itiyor; dalayısıyla köylülüğün

farklılaşmasını hızlandırıyor.

Öte yandan, Kürdistan'daki ticari çif¬

tlik hayvancılığında, arıcılık ve özellik¬

le yumurta ve et tavukçuluğu da önemli

bir yer tutuyor. Örneğin 1970-1980 yılla¬

rı arasında, Kürdistan'ın 16 ilini esas alan

bir hesaplamaya göre, üretilen tavuk

yumurtası adedinde 100 milyonun üze¬

rinde bir artış olmuştur. (9)

üretim pazar için yapılıyor

Ticari tarımın ilerlemesiyle, ürünler

Çizelge-14

Kürdistan"da Hay. Ürünler Üretim Sanayi

Et ve Bal. Kombina.

Süt, Pey ve Yağ fabrika.

Yem Fabrikaları

Hay. Ürünler İşleyen

Diğer Fabrikalar

15 Adet

24 "

20 "

18 "

Kaynak: Y. Ansiklopedisi; Mil. Gaz., Mart-Haziran-1987

metalaşır, pazar için üretim egemen bir

hale gelir. Köylülüğün mülksüzleşmesi

ve toplumsal işbölümü ile iç içe gelişen

bu süreç, kapitalizm için bir içpazar

yaratır ve köylülüğün farklılaşmasını hız¬

landırır. Ancak buraya kadar söyledik¬

lerimizle, bu süreci kül halinde irdeleme

olanağımız yok. Çünkü bu bir bütün ola¬

rak köylülüğün farklılaşmasını belirliyen

olguların ve pazar sorununun bir bir

açıklığa kavuşturulmasını gerektiriyor.

Bu nedenle biz, konumuzun bu ara

başlığı altında, sadece pazar için üretim

ile ticari tarımın büyümesi arasındaki

doğru orantıyı kavramaya çalışacağız.

Bilindiği gibi, köyün artan ölçüde piya¬

sa ekonomisine açılmasında, çeşitli tarım¬

sal ürünlerin pazarlanma oranları ve

pazarlama alanında görülen örgütlenme¬

ler önemlidir. Kürdistan'da üretilen

tarımsal ürünlerin pazarlanma oaranla-

rı ise, bazı ürünlerde görülen ayrıcalık¬

lar dışında genellikle -Kürdistan dahil-

Türkiye'deki pazarlama oranlarıyla aynı¬

dır. Dolayısıyla çeşitli tarımsal ürünlerin

pazarlanma oranlarını tesbit etmek için,

Türkiye geneline ilişkin verileri esas

almak mümkündür: (çizelge-15)

Çizelge-15

Çeşitli tarımsal ürünlerin pazarlama oranları (%)

Ürün

Buğday

Arpa

Et

T. Eti

35

30

50

35

Ürün

Baklagil.

Patates

Meyveler

Sebzeler

70

65

80

85

Ürün

Pirinç

Sınai Bit.

Yağ.Toh.

Soğan

95

100

100

85

T. Tar. İş Arası Fabrikalaşma, 0. Silier; DPT. Kır Ref. Endeks¬

inden yararlanılarak hazırlandı.

Kürdistan'da üretilen tarımsal ürünler¬

den buğday ve özellikle et, pazarlama

oranları itibariyle çizelge 15'deki göster¬

gelerden önemli farklıklar gösteriyor.

Örneğin Türkiye'deki et hayvanlarının

%51.9'u Kürdistan'da yetiştiriliyor.

Ayrıca Kürdistan'da kişi başına hayvan¬

sal üretim miktarı, Türkiye ortalaması¬

nın 3.5 katıdır. Ürünlerin yeterince

degerlendirilememesine ve sömürgeci

vahşi sömürüye rağmen, yine ülkedeki

hayvansal üretimden elde edilen değer,

Türkiye ortalamasının 2.6 katıdır. (10)

Kürdistan'dan İran, Irak ve Suriye'ye

yapılan canlı hayvan kaçakçılığını bir

yana bırakarak sadece bu verileri dikka¬

te aldığımızda, Türkiye geneline ilişkin

verilerin, Kürdistan'da iç ve dış pazara

sürülen et oranının aleyhine işlediğini;

yani Kürdistan'daki et üretiminin pazar¬

lama oranını kat kat düşürdüğünü raha¬

tlıkla görebiliriz.

Yine Türkiye ortalaması %35 olan

buğdayın pazarlama oranı da, Kürdis¬

tan'da pazarlanan buğdayın gerçek ora¬

nını yansıtmaktan uzaktır. Çünkü daha

önce gördüğümüz gibi Kürdistan'da

toprak temerküzü oranı, Türkiye'dekin-

den yüksektir. Ve Kürdistan'da pazar

için buğday üretenler, esas olarak ekile¬

bilen toprağın ezici bir çoğunluğunu işle¬

yen kapitalist toprak ağaları ve kır bur¬

juvalarıdır. Bu durumun dikkate alınma¬

ması halinde, Türkiye ortalamasının

Kürdistan'da pazarlanan buğday oranı¬

nın aleyhine işlemesi kaçınılmazdır. Bu

nedenle, Kürdistan'da üretilen toplam

buğdayın pazarlanan oranını tespit

etmek için, çizelge-1 ve 10'u anımsaya¬

rak işletme büyüklüklerine göre

buğdayın pazarlama oranına bakmak

gerkiyor: (çizelge-16)

Devamı sayfa 12 'de



EĞİTİM köşesi

YENİ TİP PARTİ

Eleştiri-özeleştiri ilkesi

Eleştiri ve özeleştiri ilkesi,

marksist-leninist partinin en

önemli örgütsel silahlarından

biridir. Partinin pratik çalış¬

malarında çok önemli ögrüt-

sel bir yöntem, bütün prensip

sorunların geniş bir şekilde

tartışılması, kararların birlik¬

te alınması ve bunların pratiğe

geçirilerek sonuçlarının

değerlendirilmasidir. Bu yön¬

temin sistemli olarak uygulan¬

ması ve tüm örgüt için gene¬

lleştirilmesi, yetersizliklerin

ve yanlışların açığa çıkarılma¬

sı, her örgütün alınan kararla¬

rın doğruluğuna inanmalarını

sağlar, sorunların kökenlerini

araştırmak, yanlışlıkları gün

ışığına çıkarmak ve düzeltil¬

mesi için çözümler getirmek,

eleştiri-özeleştiri ilkesinin işle¬

tilmesi yöntemi sayesinde

sağlanır. Bu ciddi eleştiri-

özeleştiri anlayışı yerleşme¬

den, parti kadrolarının eksik¬

liklerinin giderebilmesi, geliş¬

mesi ve gerekli şekilde

eğitilmesi mümkün olmaz.

Aynı zamanda eleştiri-

özeleştiri, parti üyelerinin

sorumluluk, etkinlik ve ilke¬

lerde birlik duygularını geliş¬

tiren, pekiştiren birer araç

görevini görür.

Bununla birlikte partinin

ideolojik-politik ve örgütsel

sorunların doğru bir şekilde

tartışılması ve etkin bir sonu¬

ca varması için, üyelerin yete¬

neklerinin gelişmesi ve özeleş¬

tiri geleneğinin de yerleşmesi

gerekiyor. Bu da partinin,

kendi kadrolarını eleştiri-

özeleştiri zihniyeti ile

eğitmesi, eleştiri ruhunun

geliştirilmesi ve üyelerin pra¬

tikte eleştiri yöneltebilmesine

olanak sağlanmalıdır.

Ancak parti, kendisini

güçlendiren eleştiri ile yıpra¬

tıcı eleştiriyi, yapıcı eleştiri ile

sabit fikir haline gelmiş eleş¬

tiriyi daima birbirinden ayır¬

ması gerekiyor. Eleştiri

özgürlüğüne olanak tanıyan,

pratikte de uygulayan bir par

ti, aynı zanmanda kimseye de

bu özgürlüğü, kendi saflarını

zayıflatmak için kullanma

hakkını vermez. Lenin, yıkı¬

cı eleştiri ile yapıcı eleştiriyi

ayıran sınırı belirtirken ". . .

Parti programı vardır, par¬

tinin taktik kararları ve

tüzüğü vardır, son olarak ta

uluslararası proleteryanın

gönüllü birliklerinin deneyi¬

mi vardır." der. Üyelerine

geniş haklar tanıyan ve gönü¬

llü ideolojik birliğe dayanan

bir parti, doğal olarak onları

programına, amaçlarına ve

ereklerine bağlı kalmaya

zorunlu kılar.

Eleştiri-özeleştiri ilkesi

yerinde, zamanında ve doğru

bir biçimde işletilmelidir. Ter¬

si bir durumda partiye yarar

yerine zarar verir. Marksist-

leninist partilerde, zaman

zaman şu veya bu sorunda,

parti organları ya da üyeleri

arasında görüş farklılığı orta¬

ya çıkabilir. Yetkili organların

bağlayıcı karar almasına

kadar, her üyenin örgüt çerçe¬

vesinde görüş açıklama, bazı

sorunlara yönelik eleştiride

bulunma ve bunu savunma

hakkı vardır. Öte yandan,

bazı birimleri, ya da örgüt

üyelerinin belirli konularda

hatalar yapması da doğaldır.

Bi gibi durumlarda, eleştiri-

özeleştiri, parti üyelerinin asla

vaz geçmeyecekleri hem bir

hakkı ve hem de görevidir,

eleştiri-özeleştiri, hataların

giderilmesi ve güçlüklerin

üstesinden gelinmesi, doğruya

varılmasının yolunu açar.

Eleştiri-özeleştiri, silahı doğru

bir şekilde kullanıldığında,

kadroların eğitilmesini sağlar,

parti normlarını sürekli ayak¬

ta tutar ve parti-içi demokra¬

sinin sürekli gelişmesine yol

acar.

Ne var ki, eleştiri-özeleştiri

yapıcı ve ilkeli olmaktan

çıktığı zaman da hem örgütü

ve hem de örgüt üyelerini

yıpratır. Örgüte ve üyelerine

giderilmesi güç zararlar verir.

Yapıcı ve yıkıcı eleştiri ayrırır-

ken, gözetilmesi gereken

marksizm-leninizmin ilkleri,

parti program ve tüzüğünün

çiğnenmemesidir. Lenin,

"marksist parti, eleştiri

özgürlüğü dahil, sınırsız

özgürlükler partisi değildir"

der.

Kuşku yok ki, herşeyi hiç¬

bir sınır tanımadan eleştirmek

çabasında olanalar parti için¬

de kalırlarsa parti birliğini

zedeler, onu bir tartışma kulü¬

büne çevirir, önce ideolojik

bakımdan, sonra da örgütsel

bakımdan onu çökertebilirler.

Bu nedenle parti, kendi için¬

de parti düşmanı görüşlerin

ileri sürülmesine göz yuma¬

maz. Lenin, bu konuda gönü¬

llü birliği bozmak istiyenler

için, "herkes hiçbir kısıtlama

olmadan, dilediğini yazmak

ve söylemekte serbesttir.

Fakat her gönüllü birlik,

(parti de dahil) anti-parti

görüşleri savunmak için par¬

ti adını kullanan üyeleri

atmakta da serbesttir" der.

(I.S.P. Üzerine s.256-57)

Demek ki, yapıcı ve yıkıcı

eleştiri ayırt etmek için, önce

eleştirinin sınırlarını net ola¬

rak çizmek, baş vurulacak

yöntemi belirlemek ve eleşti¬

rinin amacına ve niteliğine

bakmak gerekiyor. Eleştiri

parti örgütünde, ilgili organ

içinde ve ilkeli bir biçimde

yapılmalıdır. Ayrıca eleştiri-

özeleştirinin sonuçları mutla¬

ka hayata geçirilmelidir. Öze¬

leştiri günah çıkartmak için

yapılamaz. Hatalar varsa,

bunların örgüt içinde hiç

çekinmeden, açık bir şekilde

ileri sürülmesi, kollektif bir

karar beklenmesi ve bu hata¬

ların giderilmesi için olanca

güçle çaba harcanması gerekir.

Hataları ört-bas etmek, ilkeli

ve yapıcı eleştirinin önünü

keyfi olarak tıkamak, leninist

parti ruhuna, onun normları¬

na aykırıdır. Ne amaçla yapı

lırsa yapılsın bu tür girişimler,

partiyi geliştirmez. Tersine

onu yıkıma götürür.

Eleştiri-özeleştiri ilkesi, üye¬

lere ve tek tek örgütlere

olduğu kadar parinin geneli

için de vaz geçilmez bir ilke¬

dir. Çünkü partiler de hata

yapabilirler. Lenin, "Şimdiye

kadar yok olan bütün dev¬

rimci partiler güçlerinin

kaynağını göremedikleri,

zayıflıklarım tartışmaktan

korktukları ve kendini

beğenmişliğe düştükleri için

yok oldular. Ne var ki biz

yok olmayacağız. Çünkü

biz, zayıflıklarımızı tartış¬

maktan korkmuyoruz, ve

onların üstesinden gelmeyi

öğreneceyiz." ( Lenin, akata-

ran I.S. Yayınları Parti disipli¬

ni s.48) Yine aynı yerde "Bir

hatayı açık yüreklilikle

kabul etmek, nedenlerini

saptamak, ona yol açan

koşulları çözümlemek ve

onu düzeltme araçlarını

belirlemek, bu, ciddi bir par¬

tinin denek taşıdır. Bu, par¬

tinin görevleri nasıl yerine

getirmesi gerektiğini ve sını¬

fını, daha sonra da yığınları

nasıl eğitmesi, yetiştirmesi

gerektiğini gösterir." diyor.

(Age.s.49-50)

Görülüyor ki, partide, hata¬

ların üstünün örtülmesi, ilke¬

li eleştirinin önünün tıkanma¬

sı, eksik ve yanlışlaın oportü¬

nistçe gizlenmesi partiyi yıkı¬

ma götürür. Eleştiri-

özeleştirinin amacı,

gerekliliği, niteliği ve sınırı ile

ilgili Portekiz Komünist Par¬

tisi Genel Sekreteri A. Kun-

hal'ın söyledikleri eğiticidir.

"Partimizde militanalrın

her zaman kullandıkları

geniş bir tartışma ve eleştiri

özgürlüğü vardır. Eleştiri,

tartışma, kararların ortak

alınması parti çalışmasının

temelidir ve doğru kararlar

almak, hatalari düzeltmek,

kadroları yetiştirmek, birli-

Devamı sayfa 15te
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Çizelge-16

KÜRDİSTAN'DA KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ

Sayfa 10'dan

200-1000 Ve daha fazla dönüm toprağı

işleyen işletmelerin, işlenen toprağın

%71'ini işlediği dikkate alınırsa, Kürdis¬

tan'da pazarlanan buğday oranının,

çizelge-16 da elde edilen verlerin ortala¬

masından çok daha yüksek olduğu, ve

toplam üretimin yaklaşık yarısının

pazarlandığı kendiliğinden ortaya çıkar.

Diğer yandan, tarımsal üretimde pazar

için üretimin artan önemini,

sömürgeciliğin derinleşen

müdahaleciliğine" rağmen, üretim ve

pazarlama alanında faaliyet gösteren

örgütlenmelerin gelişmesinde de görmek

mümkündür. Örneğin TMO, EBK,

SEK, TŞI' AŞ, TEKEL ve benzeri sömür- oranlarına, bu alandaki örgütlenmelere

geçi devlet tekellerinin piyasa ekonomosi ve tekellerin yoğun sömürüsüne ilişkin

üzerindeki sıkı kontrol ve denetimleri- veriler, Küristan'da pazar için üretimin

ne karşın, Malatya hariç Kürdistan'ın 18 hakimiyetini, tartışmasız bir biçimde

ilinde, tarımsal üretim ve pazarlama faa- ortaya koyuyor. Ayrıca pazar için üre-

liyeti içinde bulunan 993 Köy Kalkınma timin gelişkinliği, çeşitli tarım alanları,

Kooperatifi, 235 Tarım Kredi Koopera- Çeşitli çiftlikler ve çeşitli tarım ürünleri-

Kür. İşlet.

Buğdayın

İş. Büy.

1-50

51-100

101-200

201-500

501-1000

1000-

Büyüklüklerine göre

pazarlama oranı

%

11.35

14.69

30.61

31.97

50.73

64.67

Kaynak: DİE. Tar. Say. Sonuçları-1970

tifi, 150 Tarım Satış Kooperatifi ve bun¬

ların bağlı oldukları Kooperatif Birlikleri

var. Ayrıca Pancar İstihsal, Su Ürünleri

ve Hayvancılık Kooperatiflerini saymak

gerekir. (1 1) Ancak sözkonusu koopera¬

tiflerden bazılarının, faal olmadığı ya da

sınırlı bir faaliyet gösterebildiği söylene¬

bilir. Bu doğrudur. Özellikle bazı Köy

Kalkınma Kooperatifleri bu durumdadır.

Ne ki bunların da sayıları sınırlıdır ve bir

bakıma, sömürgeci tekellerin ekonomik

baskı ve terörüne karşı tarım üreticileri¬

nin belirli bir "direnişini" simgeleyen

kooperatifçiliğin üretim ve pazarlama

alanındaki anlam ve önemini yadsımaya

gerekçe yapılamaz. Örneğin Güneydoğu

Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, sade¬

ce bakliyat üretiminin %80'ini yurt dışın¬

da pazarlıyor. (12)

Çeşitli tarım ürünlerinin pazarlama

nin üretiminde görülen uzmanlaşma ola¬

yıyla tam bir uygunluk gösteriyor. Bu

da, ticari tarımın ilerlemesini hızlandırı¬

yor. Ticari tarımın ilerlemesi ise, alt köy¬

lü gruplarının durumunu kötüleştiriyor

ve onları, bütünüyle, çiftçilerin safların¬

dan atıyor. (13)

Yararlanılan kaynaklar

1- V.I.Lenin, Rusya'da Kapitalizmin Gelişme¬

si, S. 248

2- V.I.Lenin, age, s.277

3- A.Taş, age, s.125-129

4- V.I. Lenin age, s.236-237

5- G. Kazgan, Tarım Ve Gelişme, s.49

6- V.I.Lenin, age, s. 260

7- Roja-Welat, Nisan 1986

8- V.I.Lenin, age, s. 238

9- Y. Ansiklopedisi; DİE ilgili yıllar Tar. Yapı

ve Üret. istatistikleri

10-DIE 1973- 1975 Tarımsal Yap. ve Üret.

istatistikleri

11-Y. Ansiklopedisi; DİE Tar. Yap. ve Ure.

istatistikleri

12-Age.

13-V.I. Lenin, age,s.251

Devam Edecek

AÇIKLAMA

İzlediğiniz gibi, "Kürdistan'da Kapi¬

talizmin Gelişmesi" başlıklı araştır¬

mamız 5. sayımızdan beri dizi halin¬

de yayınlamaktadır. Bu araştırmamız

bir süre daha devam edecektir. Şim¬

diye kadar yayınlanan bölümlerle

ilgili çok sayıda metuplar almakta¬

yız. Okuyucularımızın bu araştırma

çalışmalanmızı yakından izlemeleri,

sevindiricidir. Kuşkusuz bu mektup-

lardaki görüşlerin katkıları olacaktır.

İlerde gelen okuyucu mektuplarını

yeri geldikçe yayınlamaya çalışaca¬

ğız.

Heviya Gel Redaksiyonu

KADIN ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE

Baştarafı S.6 da

ayrıca Vietnam halkıyla daya¬

nışma çağrısını yaptı.

1969: Helsinki'de Dünya

Kadın Kongresi toplandı.

Kongre kararları arasında

Vietnam'la dayanışma ve

kadın hakları için dünya

kadınlarına çağrıda bulundu.

1975: Meksiko Cty'de Dün¬

ya Kadın Konferansı toplan¬

dı. Aynı yıl 141 ülkeden Ber¬

lin'de "Eşitlik, Gelişme,

Barış" parolaları altında bir

Kongre yapıldı.Kongre, dün¬

ya kadınlarının, barış, demok¬

rasi, ulusal bağımsızlık ve sos¬

yal eşitlik mücadelesi

doğrultusunda bir çağrıda

bulundu.

1979: Dünya Kadınlar Kon¬

feransı, Moskova'da 130 ülke¬

den ve 47 uluslararası örgütten

katılan delegelerle toplandı.

Konferansın parolası; "Tüm

çocuklara barış ve mutluluk

dolu bir gelecek" idi.

1980: BM Dünya Kadın

Konferansı Kopenhag'ta

yapıldı. Kadının çalışması için

bir program hazırlandı.

1981: Dünya Demokratik

Kadın Örgütü, Prag'ta kongre

yaptı. Kongre, 8 Mart 1982

Uluslararası Kadın Gününün

atom savaşı tehlikesine karşı

mücadele günü olmasını iste¬

di.

1985: Dünya Kadın Konfe¬

ransı, Nairobi'de toplandı.

BM'in Kadının 10 Yılı (1976-

85) çalışmaları değerlendirildi.

Ve 2000 yılına değin kadın

mücadelesinin ana stretejisi

görüşüldü.

1987: Dünya Demokratik

Kadın Örgütü, Moskova'da 9.

Kongresini yaptı. Örgüt, bu

arada üye derneklerin sayısı¬

nı 118'e çıkardı.Kongrenin

parolası; "Barış, eşitlik ve

gelişme için; nükleer silahsız

2000 yıl" oldu.
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Burjuvazinin ortaya çıkışı

Artık savaş kazanılmıştı. Ama lerlemeye ve gelişmeye kapa- siyasi ve ideolojik gelenekle-
Baş tarafı sayfa 4 te bir yanda savaşın getirdiği yi- ,, feodal köy birimlerine karşı rinden mirasını almaktaydı. Za-
yor. Zira Anadolu sadece kim ve bir yandan da Osman- ulusa, Dİrliğj ki) aynı djli ten bu gelenekler tasfiye edil-

Türklere ait bir ülke olma- h enkazı ortada duruyordu. koşaıl) aym topraklar üzerinde meden kurulan yeni Türk dev-

yıp burada Türklerden baş- Oysaki, bundan sonra emper- yaşayan ve ortak "kültüre" letinin karakterinden olduğu
ka Lazlar, Kürtler, Araplar yalizme karşı birlikte ortak sahip jnsanıarın tek bir ülke gibi yer etti. Bu daha son-

vb uluslar yaşıyordu. Dola- saVaş veren haklar ve uluslar sınırlarl içinde birliği demek- ra da Türk devletinin iç ve dış

yısıyla Türk ulusu, Türk dev- yeni şeyler bekliyordu. Fakat tir Savunmada, tek bir paza- siyasetinin temeli oldu.

leti söylevleri de emperya- Osmanlı artıkları üzerine kuru- rın kurulmasında, gerici feo- İktidara kesin egemen olduğu

lizme karşı verilecek mucade- )an yeni Türk devleti bu yi- dal üst yapı kurumlarının tas- 1923'ten sonra bile, Türk bur-

le birliğine hizmet etmeye- ğlnlara yeni pek birşey getir- fiyesini gerçekleştirmeyi kap- juvazisi feodallere karşı köylü-

cek, daha çok güçlen bole- medi. sar. Türk burjuvazisinin feo- lerim lehine toprak sorununa
cek ve birliği engelleyecekti. Kurulan yeni devlet, Anado- daı Osmanlı devleti yönetimin- el atmadı, Kürdistan'da Kürt

Bunu bilerek hareket eden lu'daki bir dizi ulsun, ulusal ce gelişmesi kontrol altına a- halkının ulusal hakları için mü-

Kemalistler, bu yolda atıla- varlığının inkarı ve ulusal hak- ılndığında geç, o da yıkılışı cadele eden ilerici aydınları ve

cak adımlarda müslüman halk- larını gaspı temeli üzerinde, dönemine doğru ülkeye gelen bu harekette yer alan yurt¬

ların "gavura" karşı birliği Türk burjuvazisinin ulusal dev- yabancı sermayenin doğrudan sever şeyh ve dedelerin başla-

önemlidir, ve ancak böyle bir leti olarak inşa edildi. Böyle- dürtüsüyle sınırlı bir büyüme rı kesilerek, adına anti-feodal-

birlik emperyalistleri kovar. Ce Türk burjuvazisinin yarım göstermişse de, kendi gelişmesi lık, " toprak devrimi" yapı-

Ve ülke bağımsızlığını sağ- kalmış, fakat atılan bu adım- önünde engel olan feodal çit- yoruz dendi,

layabilir. la tamamlanan ulusal "demok- lere karşl mücadele vermemiş, Batı kapitalizmine duyulan

Nitekim M. Kemal ve tayfa- ratik devrimi" yapılmış oldu. bilhassa iç ve dış etkenlerin hayranlık nedeniyle, ülkede

sı daha işin başındayken Goru'düğü uzere DU klsa tarini zoruyla yıkım ile karşı karşı- ona benzer uygulamaya başla-
Türk ve türkçülük sloganla- gelişmede, moredn anlamda ya kalan osmalı feodal mo- yan kemalisüer, "çağdaşlıktan'

rını kullanmamaya, propagan- Batl burjuvazisine yakın ya da narşisjnj yıkımdan kurtarmak i- dem vurup, sanki kendilerinin

dasını yapmamaya özen gös- ona benzer bir devrimci atı- şine koyuımUştur. İşte bur- ilk buluşlarıymış gibi, utana-

terdiler. Daha çok "halife- llm> vanı feodalizme karşı bir juvazjnjn bu tavrı onu de- cakları yerde bununla övüne-
lik ve din elde gidiyor" ulusal Pazarın oluşturulması ve mokratjk olmaktan çok anti- rek kraldan daha kralcı kesil-

propagandasıyla hareketin bunun yabancı sermayeye kar- demokratik bir konuma götür- diler. Oysaki, ilericilik, anti-

birliği sağlanmaya çalışıldı. §' korunması, ve ayrıca ki en müştür feodallik adına "şapka ve harf

Yukardeki sloganlar esas iti- önemlisi kapitalist üretici güç- gir Fransa'da Fransız burju- devrimi" yaptık diye ileri sürü-

barıyla emekçi halkların so- lerin önünde engel olan feo- vazjsj geniş emekçi yığınlarla, len kavramlarda hiç de maddi

mut istemlerine, yanı açlı- dal Çİt'erin yıkımına yönelik yanj jşçj ve köylülerle birlik- bir temele oturmuyordu. Eğer

ğa, yoksulluğa ve işsizliğe anti-feodal bir eylem göze te feodalizme karşı mücadele bunlar ileri şeyler ise, bugün

cevap vermiyordu. Zaten ha- çarpmıyor. verirken, Türk burjuvazisi de Arap harflarını kullanıyolar di-

reketin birliği sadece dini Daha çok feodallerle uzlaşma özellikle emekçi halktan kork- ye Arapları gericilikle suçlamak

sloganlarla gerçekleşmemişti, ve onlarla birlikte emekçi hal- muş ve bunun için ezilen sı- lazım.

ayrıca Kemalistlerin özel ça- km üzerinde baskı kurup vesö- nıfların çıkar ve istemlerine hiç Tabii işi ilginç yanı, bazı

bası da buna yetmemişti, mürülmesine eşlik ederek gerici el atmamış, bilhassa bundan Kürt ve Türk "sosyalist" le-

Bundan başka bizzat, bu bir tarihi geçmişe sahip ol- jieri giderek feodal Osmalı mo- rinin bu koroya eşlik etmele-

birliği zorlayan bir takım muŞtur- narşisiyle beraber emekçi yi- ridir. Ayrıca, Sovyetler Birli-

dış etkenler olmuştur. Şüphesiz bunun tarihi-top- ğmların baskı altına alınıp sö- ğine yaranmak için "emperya-

Türk ordusunun hiç olmadı- lumsal ve siyasal nedenleri var- mürülmesine katılıp kendisi- lizme ve gericiliğe karşı sava¬

ğı veya dağıldığı Anadolu' dır. Ancak konumuzu ilgilendi- ne sömürü payı almıştır. şıyoruz" ve bu amaçla aldı-

nun birkaç yerlerinde oldu- ren bu y°nu olmadığı için Osmanlı despotizmine karşı ğı yardımdan ötürü M. Kemal'

ğu gibi, emekçi yığınların biz onun derinliklerine gitme- Balkânlar'da ulusal kurtuluş e "sosyalist" diyenler bile çık-

kendiliği'nden ve dış etken- yeceğiz. Daha ziyade burjuva- savaş, veren ve ulusal bağım- ti.
lerin zorlamasıyla emperya- zinin tarinsel anti-feodal dev- slzılk cephesinin başında bu- Sonuç olarak, kendi serbest

üst işgala karşı çıktığı Kür- rimci-demokratik eylemi yö- ıunan burjuvazinin devrimci rekabet dönemini yaşamadan,

distan'ın birçok kentinde nunde sorunu açmaya çalışıp mücadelesine karşı da en az fe- dünyada emperyailst tekellerin

kahramanca savaştığı açıktır. bu bağlamda Türk burjuvazi- odal Osmanlı asalak sınıfları kesin egemenliği koşullarında

Bu arada Türk burjuvazi- sinin bu a'andaki eylemlerinin kadar gericileşip ırkçı bir konu- işbaşına gelen Türk burjuvazi¬

sinin de daha savaşın başın- oluP olmadığını açığa çıkarıp, ma düşmüştür. si; devrimci, anti-feodal özel-

da iken emperyalizm ile e- Turk "burjuva demokratlığı" Aynı şekilde, değişik ulusla- ngj olmayan, feodalizmin ken-

konomik ilişkilerini kesip ko- nl orta yerde irdelemeye çalı- rın varlığına tahamül etmeme diliğinden, evrimci "tasfiye"
parmayı istemediğini söylü- Şicağız. politikasının bir devamı olarak sürecj neticesinde gelişme gös-

yelim Çünkü işbirlikçi bur- Herşeyden önce burjuva de- Anadolu'da yaşayan bir dizi teren ve bu süreçte Orta ça-

juvazinin varlık koşulu biz- mokratlığı kapitalist üretim bi- halkın zor yoluyla Türkleş- ğa (Osmalı feodalizmine) öz-

zat emperyalist sermayenin Çiminden bir geri biçimi olan tirmesine çalışılmış ve bu maç- gü siyasi; askeri ve ideolojik

varlığına bağlı idi. Türk eş- ve kapitalist üretici güçleri ö- la katliamlar yapılmıştır. olguları kaldırmayıp, bilhassa

rafı (tüccar, tefeci, sanayi- nünde engel durumunda bulu- Kuşku yok ki, bu süreçte korumuş ve kurduğu yeni dev-
cı) bunu Sivas kongresinde nan feodal üretim ilişkilerine Türk burjuva ideolojisinin şe- let karakterinde yer edinmesi-
dile getirmişti. karşı verilecek savaşımda ifa- killendiği ve giderek güçlen- nj sağlamıştır. Böylece, Türk

Böylesi bir ortamda Anado- desini bulur- Bu da> eskide diği yılar olmuştur. Ama bu devleti militarist, bağnaz milli-
lu'da kabaran halk eylemle- dağınık durumu olan ve her ideoloji anti-feodal demokratik yetçi) aşm anti-komünist te¬

ri ve Kemalistlerin de ona biri kendi ekonomik birimi ü- özden yoksun, ırkçı, gerici meller üzerine oturtuldu,

yön vermesiyle emperyalizm zerinde egemenliğe sahip, tüke- bir temele dayalı bir ideolo-

ülkeden kovuldu time göre üretimin yapıldığı i- jidir. Çünkü Osmalı askeri, Devam edecek



ÇAND Û PIŞE

NAVE KEÇAN

Adan

Agrin

Ajawe

Ajda

Ajel

Ajin

Ajna

Ala

Alal

Alin

Alisor

Almast

Arayiş

Arda

Ariya

Arin

Are

Armiş

Arzu

Asude

Aşa

Aşina

Aşmi

Aşna

Aştin

Avbin

Avreng

Avşin

Avzem

Avzen

Awaz

Azade

Ciran

Bala

Baneşan

Baneşin

Bane

Bani

Baxems

Baze

Baz in

Bedevv

Bedevvcan

Belican

Belqize

Benav

Bendeva

Bengin

Berdıl

Berhem

Bersin

Be rbur

Berçeııı

Bertin

Bernı.ıl

Bermalı

Beti

Betin

Berbang

Berav

Berze

Berzin

Befrin

Belalûk

Belqize

Beşe

Besexan

Besna

Beşne

Bewran

Bexşan

Bexşin

Beybûn

Beyan

Beysos

Bezma

Beri

Berivan

Bınav

Bıjûn

Bıskbıtel

Bıtvin

Bıhar

Bıjir

Bihok

Bişeng

Biyare

Borin

Bûkan

Bûkin

Erzem

Canan

Cane

Cawin

Cejne

Erdoşin

Cihan

Elin

Ciyan

Cıwan

Cızire

Cori

Emo

Çakin

Çavin

Çavreş

Çavreşe

Çejtin

Ceme

Çengzerin

Çılkezi

Çınar

Çırav

Çiyan

Finde

Darçin

Darin

Delil

Delilxan

Delilcan

Delilşah

Delilşan

Denge

Dever

Delaş

Delile

Dersıma

Dılşa

Dılşah

Dılziz

Dılovan

Di lale

Dılvin

Dılcan

Dile

Dılneya

Dılocan

Dicle

Diyale

Dûrin

Delal

Devken

Dersdar

Dengin

Demin

Delilim

Ebûr

Edûl

Esmer

Esmerxan

Esmercan

Evin

Ewrin

Ewre

Ezin

Ezcan

Ebru

Estare

Ehnd

Elo

Emed

Emiş

Eşin

Evare

Ferfûr

Felek
Feraşin

Ferzine

Ferhenge

Fermende

Ferka

Fırig

Hempa

Finde

Fındin

Fizin

Gerdûn

Gerdengaz

Gever

Gevez

Gewher

Gejlok

Gewre

Gelavdûn

Geze

Gılyaz

Gilal

Gilala

Gilale

Gul

Gulda

Gulbin

Güle

Gulspi

Gulbarin

Gulberin

Gulperi

Gulşin

Gulçin

Gulizar

Gulizer

Guli

Gulav

Gülistan

Gulnaz

Gulşah

Gulbari

Gulşen

Gulnas

Gulan

Gulşeni ,

Gulbahar

Gulcan

Gulfroş

Gulveda

Gulro

Gulroj

Gulişa

Gulişah

Gulkelem

Gulşan

Guliser

Guldan

Gulale

Gulixan

Gulisor

Gulişan

Gulgulin

Govende

Göze

Havin

Hetaw

Hewre

Hevjin

Hewez

Hewezcan

Helez

Hevrişım

Hezar

Heyla

Heyle

Hejir

Kevot

Hebırman

Hejin

Helale

Helûn

Hefsed

Helat

Heyveron

Hevra

Hevrişan

Hevale

Heyran

Heycan

Hewşan

Heja

Helan

Herov

Helin

Hevi

Heli

Helican

Hıngıvin

Hınarin

Holi

Holican

Holişan
Hoycan

İroje

İlon

İme

İne

İnecan

İncane

İncase

Jari

Jarin

Jare

Jilvan

Jilwan

Jiyin

Jorin

Jiyan

Jin

Karin

Kaja

Kefzer

Keser

Keşke

Keje

Kewe

Kezizer

Keziban

Kezipan

Kevani

Kejlok

kevanjen

Keynok

Kevok

Kewa

Kesra

Kılçan

Kılda

Kılkeş

Kine

Kıtani

Kiki

Kikan

Klora

Keskesor

Korca

Koçer

Kürde

Kürdistan

Kubar

Kulilk

Landık

Laleş

Leman

Lezgin

Lezin

Leqadori

Leymûn

Leze

Leyro

Liraz

Lori

Lorican

Lorin

Loristan

Lorke

Mahabat

Malin

Malşen

Malhebûn

Maziçın

Mamûşag

Mayiya

Med

Mede

Mero
Meyrem

Meyrenxan

Meyro

Mediya

Meymo

Menal

Menez

Melhem

Melhembin

Memyan

Meşwerdek

Mezda

Mızgin

Mırık

Midya

Mihrivan

Mitra

Miya

Mûşin

Nalin

Nanpej

Narin

Narincan

Naze

Nare

Nazemin

Narine

Narincin

Nazenin

Nermin

Newroz

Newal

Newşin

Newal

Nexşin

Newşe

Nergız

Niştiman

Nigar

Noşican

Noşe

Nofe

Nola

Nûşen

Nûşin

Nure

Nûjen

Pakin

Pakize

Peri

Perişan

Perixan

Perizade

Perin

Peyman

Pervin

Penvin

Pergul

Peyam

Pelgul

Pesna

Pesne

Pergin

Pelek

Pepan

Peşeng

Petin

Piroz

Pivok

Perûz

Poşi

Pepar

Qeşem

Qeşeng

Qewşe

Qesrin

Qerqaş

Qemer

Qewşan

Qewşin

Qeytan

Qence

Qırşin

Qozax

Qurıx

Qumrû

T* 1 '

Kabın

Raziye

Rengin

Rewşe

Rewşen

Rewşan

Revın

Rewan

Rewşin

Rewşa

Rewşıt

Reqse

Reqsin

Reqas

Reşeme

Rezin

Rinde

Rıbes

Rihan

Robin

Rojbin

Roja

Roza
Ti
Roşna

Rondık
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Rojin

Ronahi

Rojda

Roni

Rona

Romız

Ruha

Rûken

Rûgeş

Rûçem

Serin

Sera

Senem

Serfinaz

Serap

Seyran

Serkani

Serpil

Seza

Sergul

Serdem
r- a a

Seve

Sibel

Siber

Sinem

Siliva

Sim

Siwan

Siwana

Sinemxan

Sinemcan

Sisi

Siso

Sorgul

Sosın

Spehi

Spehin

Sti

Sterk

Sterka

Şagul

Şalûl

Şadiye

Şahnaz

Şaneşin

Şane

Şayeste

Şayistan

Şaneşinok

Şaxe

Şaxûre

Şevin

Sevgin

Şengal

Şengul

Sevda

Şermin

Şepal

Şenge

Şengin

Semin

Şevnem

Şermin

Şema

Şemamok

o A A

Şewre

Şervan

Şerwan

Şeni

Şifti

Sıma

Şımşım

Şırav

Şirin

Şişan

Şironek

Sole

Şûşar

Şûşan

Tavin

Tavge

Tame

Tawiya

Teşires

Terbis

Tewxan

Tekoşin

Tercan

Teli

Telixan

Tirej

Tijav

Tiroj

Torixan

Torişan

Urmiye

Unceh

Uşi

Uşican

Vin

Vina

Warin

Warşen

Warşeni

Werdek

Werdeke

Wekhevin

Weyle

Weylo

Weyxan

Werta

Werte

Werin

Xane

Xanım

Xanımşah

Xate

Xanzad

Xezal

Xemş£

Xemşin

Xemle

Xemlin

Xeme

Xelek

Xetir

Xeyde

Xemşin

Xızem

Xızemşol

Xonça

Xoşin

Xuber

Xomal

Xurçin

Yadigar

Yarin

Yasemin

yekta

Yekbûn

Yekane

yekber

Yekcan

Yekser

Yezdaxan

Yima

Zadin

Zarin

Zater

Zarşirin

Zare

Zende

Zende

Zere

Zernişan

Zerdek

Zelal

Zeri

Zerin

Zelxe

Zend

Zer

Zewe

Zırya

Zırave

Zırave

Zımrete

Zin

Zine

Zizi

Zizin

Zize

Zizan

Zivin

Zinde

Zozan

Zumrete

Zerin

Zerzem

Zerzeng

Zerya

Zerican

Zergul

Zerde

Zergal

Zerdel

HEVİYA GEL I

OKU, OKUT

PEYMAN

ELEŞTİRİ ÖZELEŞTİRİ' İLKESİ

Baştarafı Eğitim sayfasında

gi ve disiplini sağlamlaştır¬

mak için vaz geçilmez bir

yöntemdir. Parti içindeki

program taslağı ve tüzük

tartışması militanların, par¬

tinin siyasi çizgisinin ve tak¬

tiğinin oluştutulmasına kat¬

kılarının, eleştiri özgürlüğü¬

nün, demokratik merkezi¬

yetçilik ilkesinin uygulan¬

masının en açık örneğidir."

Ama bütün bunların dozu,

partinin varlığı ve güçlenme¬

si görevine bağlı kılınmalıdır.

"Gizlilik koşullarında parti¬

nin korunması bir numara¬

lı görevdir. Diğer görevlerin

gerçekleştirilmesi ve başarı¬

ca ulaştırılması buna bağlı¬

dır." (P. Özgürlüğün Şafağı s.

71-76)

Kunhal'ın da belirttiği gibi

eleştiri, partiyi geliştirici,

güçlendirici ve koruyucu

olmalıdır. Partiyi ileri götürü¬

cü ve sağlamlaştırıcı olmayan

yıkıcı eleştiriye partide asla

izin verilmez.

Jı rupela 16 'an

(Le Probleme Kurd 4, rue de

Pascale, Bruxelles 1963,

p.32)

Lı ser gıringiya doza netewi-

ya kurd, di nav çarçova diplo-

masiya netewi de, ne pewist e,

ku jı wan gotınen J. Blau yen

jorin zedetir tışteki bejin. Le

tışeki vekıri û zelal heye, ku

ew ji ev e; di peymana Sewre

de ji, wek peymanen din

armancen dewleten imperya-

list û koloniyalist, parastına

mafen gelen kurd û ermeni

nebûye. Armancen wan, di

nav xwe de parvekırın û

dagerkırına axen nû bûye. Di

vi wari de Prof. huqûqe ye

navnetev/i Le Four, tışteki

rast aniye zımen. Prof. Le

Four, lı ser ve babete û lı ser

politika van welatan weha

dibeje:

"Gelen dilkıri ku xapandı-

ne, careki din teslimen cella-

den wan kırın. . ." (Kürt

Millet Hareketleri ve Irak'ta

Kürdistan İhtilali, Dr, Sıvan,

s.66)

Pişti peymana Sewre, di nav

dewleten Fransa û İngilistane

de peymaneke bı dizi, bı nave

"Peymana SYKES- PICOT"

pek hat û lı gor ve peymana

dizi, van du welaten imperya-

list, Rohılata Navin di nav

xwe de parvekırın.

Di hejmara me ya peş de em

de lı ser peymana Lozane bini-



Dİ PEYMANA SEVVRE DE PIRSA KURD O ERMENİYAN

Di diroka Kurdıstane de hin

bûyer hene, ku dıve bâte şıro-

vekırın û nıvisandın. Dibe, ku

ev bûyer jı bo doza gele kurd

baş an ne bas bin, le tışten ku

bûne male diroke, dıve lı ser

bete rawestandın, da ku di

rojen peşte tekoşina gele kurd,

jı van bûyeran ders bıstine û

peşiya tekoşina qonaxa nû bet

ronikırın.

Beri peymana Sewre, di nav

gele" kurd û ermeni de tıfaqek

pâk hatıbû. Lı ser nave gele

kurd, seroke delegasyona

netewiya kurd Şerif Paşa,

seroke' '"legasyona netewiya

ermeni b>. ıs Nûbar û weki-

le seroke delegasyona Koma-

ra Ermenistane Dr. H. Ohan-

canyan.dı 20.11.1919-an de

peşniyarnameke jı Konferan¬

sa Sewre re şandın. Teksta we

peşniyarname lı jer e:

"Jı Konferansa Mezın a

Aştiyâ re!

SerokS Berâz!

Em, yân ku naven wan li

jâr in, nûnerân netewen

ermeni û yön kurd, jı Kon¬

feransa mezın a Aştiye1 re,

herdû netewe jı tslen Ari

hatıne û menfeeta me ji yek

e û eyni armanci, yani jı bo

ku em dıxwazın domandına

armanca xwe ya serxwebûni-

ye" bıdın xuyakırın, bextiyar

m. Bı taybeti ermeni dıxwa-

zın jı bin idara Osmani ya bS

insaf rızgar bibin û bı teva-

yi hem ermeni û hem ji kurd

p£wist dibinin, ku jı bin

hukumaten "resmi" an "ne

resmi" yân Komita

"ÎTTİHAD û TERAKÎ" ku
jı bo herdû netewan belayen

mezın aniye, rızgar bibin.

Henveha em di ve babete de

lı hev hatıne û jı Konferansa

Aştiye re didin xuyakırın, ku

lı gor prensiben mafen netewi,

jı bo avakırına "Ermenistane-

ke yekbûyi û serbıxwe" û

"Kurdıstaneke serbıxwe", ev

welaten ku de ava bibin, dax-

wazen gelen me bıdın berçav,

jı bo teminkırına alikari sten-

dıne jı dewleten mezın, di vi

wari de bıryar bet stendın û di

pevajoya peşveçûna welate me

de carek din û jı bo ku ev dev¬

let alikariya abori û teknik

texsir nekın, em tika(rıca)

dikin.

Jı aliye me ve, bı dore me di

raporen xwe de jı we re da

diyarkırın, ku wexta em ben

ser axan ku di nav me de

bûbûn gelş, em bı aweki we

didin tetminkırın, ku helkırı-

na ve mesele em hewale bırya-

ren Cıvina Aştiye dikin. Jı ber

ku em bawer in, ku bıryara ku

bete stendın, de bıryareke adil

be.

Di eyni wexte de grûben

etnik ku di nav herdû defle¬

ten me de dıjin, di babeta ku

jı mafen wan en huqûqi de

hürmet bet nişandın, em diyar

dikin, ku tam di nav yekitiye-

ki de ne." (Kürt Ulusal Hare¬

ketleri ve Ermeni Kürt ilişki¬

leri, G. Sasoni, r. 164-165)

PARİS 20.11.1919

Di 10 e Tebaxa 1920-an de lı

Frsanse, lı bajare Sewre (Sev-

res) di nav welaten mutefiq (

Amerika Yekbûyi, Franse,

İngilistan, İtali) û dewleta

Osmani de peyman pek hat.

Lı gor ve peymane, doza gele

kurd, di xalen 62,63 û 64-an de

hatiye zımen. Ev xal lı jer in:

Xal 62: Jı aliye hukumeten

ingilistan, Fransa û İtali ve jı

se nûneran komisyoneke pek

hatiye û bı berpirsiyari ev

komisyon de lı Stenbûle ciwar

bıbe û lı gor destura serkatiya

peymane, di nav 6 mehan de,

lı rohılate Fırate ku de di peş¬

te sinore Başûre Ermenistane

bet tespit kırın û di nav Tır-

kiye, Sâriye û Bakâre Mezo¬

potamya ku pıraniya kurdan

lı wan hereman ciwar m, lı gor

xalen 1,2,3 yem ya peymane,

di plana otonomiya daxıli

hazır bıbe. Lı ser hınek mese-

lan ger bı tevayiya dengan bır¬

yar neye stendın, endamen

Komisyone de ve rewşa ha jı

hukumeten xwe re bışeynın.

Ev plana ku nave we derbas

dibe, di nav van hereman de

Asûro Keldani û cıvaten

dini yen din, mafen wan yen

etniki pewist e bıkeve bin

garantiye. Jı bo ve armance

komisyoneke ku de jı İngiliz,

Fransız, İtali, Acem û Kurdan

pek be, bı taybeti lı ciye xwe

tatbik bıkın, ger di sinoren

Tırkiye û İrane de guhartın

bete kırın, van guhartınan lı

gor prensiben peymane bı cih

binin.

Xal 63: Hukumata Osmani,

jı van komisyonan yeke, wex-

te bıryaren xwe dan Osmani-

yan, jı roja ku ev bıryar bıgi-

he wan vır de, di nav 3 mehan

de dıve ev bıryar tekevın jiya-

ne.

Xal 64: Jı tarixa ku seroka-

tiya peymane tespit bıke vır

de, di nav saleke de, ger gele

kurd lı gor çarçova xala 62-an,

yani pıraniya gel ku di vi nere¬

me de ciwar e, bıxwaze jı Tır

kiye veqete û dewleta xwe ya

serbıxwe avabıke û ve daxwa-

za xwe jı Cemiyeta Netewan

re müracaat bıke û ger Cemi¬

yet ji, bıbe xwedi baweriya,

ku ev gel dıkare daxwaza xwe

ya serxwebûne pekbine û ev

daxwaz ger Cemiyet tawsiye

bıke, Tırkiye ji, ey tawsiye

dıxe jiyane û ji her mafe xwe

yen ye hereme dest dıkşine;

Ev teferûaten dest je kışan-

dıne di nav hezen mutefiq û..

Tırkiye de, jı lıhevhatırieke

taybeti re de bete gıredan. Piş¬

ti ev kare destkışandıne û ava¬

kırına Kurdıstana serbıxwe,

ev dewleta.kurd a serbıxwe,

kürden ku di bajaren Musele

de dıjin û. heta roja iroyiri

beşeke Kurdıstane bû, ger dax-

waza wan a yekbûhe hebe,

hezen mutefiq lı hember ve

daxwaza yekbûne de dengdier-

nexın.

Ev peyman ku di nav gele

kurd de bû sedeme heyecan û

heskırıneke mezın. Lı ser ve

peymane Joysce Blau weha

dınıvise:

"Her çıqas Peymana Sew-

re wek metineki miri maye

ji, ev peyman, bı aweki qet-

hi jı bo problema kurd, ku

vegera we ne mumkun e, jı

re nuxteke vekıri daniye. Di

diroka modern de, cara

yekem e, ku dokumenteki

diplomatik, jı mafen kurd

yen netewi, jı otonomiyeke

netewi bahs dikir. Jı Rohıla-

tâ Fırate heta sinore Başûre

Ermenistane, axa ku gele

kurd li ser dıjiyan, wek Kür¬

distan hatıbûn qebûlkırın."

Dumahik rupel 15

cAdres: Box 34055

100 26 Stockholn/
Sveden

Heviya Gel

Postgiro: 149796-5

StocKholm/Sveden

Abone sertleri.Bir yıllık 35 DM.

Bir yıllık 120 İsveç Kronu.

Författares Bokmaskln ^
Stockholm 1987




